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  كَيف تحصد ملَايني احلَسنات بِسورة اِإلخلَاصِ
ةداحو ةاعي سف  

  
إِلَّا [وما خلَقْت الْجِن والْإِنس  يقول اهللا عز وجل يف سورة الذاريات بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ

) وندبعيواآلية الكرمية دليل قوي ال ريب فيه على أن العبادة هي السبب الوحيد خللق اجلن 56ل [(
واإلنس، وعلى الرغم من أن هذه هي غاية اهللا من خلقه لكليهما إال أن الكثريون قد أعطوا 

اهلم وأمالكهم وأوالدهم األولوية يف حيام للحياة نفسها مبا فيها من ملذات وماله فانشغلوا بأمو
وبالسعي يف دروب احلياة أمالً يف حتصيل شيئاً من متاعها واالستمتاع بأطايبها، حىت أصبحوا 

هلا، وإحدى أنواع العبادات اليت حرِم منها الكثريون يف يومنا هذا  يتثقلون العبادة وال جيدون وقتاً
ألحيان اإلمساك باملصحف والقراءة فيه، هي قراءة القرآن، نظرا ألن األمر يتطلب يف كثري من ا

والكثريون ال جيدون وقتا حلمله وتذوق آياته العطرة، من هنا كان التفكري يف وسيلة حتمل املسلم 
على أن خيصص ساعة واحدة من يومه على األقل ليحصد فيها وجيين خالهلا ماليني احلسنات، 

ص ولُ اللَّهسوهذا التفكري كان من منطلق حديث ر :لَّمسو هلَيع ةً لَّى اللَّهنالمِ سي اِإلسف نس نم "
ورِهأُج نم قَصتنرِ أَنْ يغَي نا ملَ بِهمع نم رأَجا، وهرأَج كَانَ لَه ،هدعا بلَ بِهمةً فَعنسٌء، حيش م

ئَةً فَعيةً سنالمِ سي اِإلسف نس نمو نا، ملَ بِهمع نارِ مزثْلُ أَوما وهروِز هلَيكَانَ ع ،هدعا بلَ بِهم
  .أَخرجه مسلم في الصحيحِ من أَوجه عن شعبةَ. غَيرِ أَنْ ينتقَص من أَوزارِهم شيٌء "

  
أقصرهن على أما اا أربع آيات، وإذ أن عدد آيتعد سورة اإلخالص واحدة من قصار السور، 

، وهي سورة مكِّيةٌ في قَولِ ابنِ مسعود والْحسنِ وعطَاٍء وعكْرِمةَ فهي سورة الكوثر اإلطالق
يدالسو اكحالضةَ وادقَتاسٍ وبنِ علَيِ ابقَو دي أَحةٌ فنِيدمابِرٍ وجتايل، أما نصها فهو كال1و  

  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
) دأَح اللَّه و1[قُلْ ه) دمالص (2) اللَّه ولَدي لَمو دلي (3) لَم دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَم4) و[(  
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وقد توافرت األدلة من صحيح السنة على أن قراءا مرة واحدة يعدل يف األجر والثواب قراءة ثلث 
عن أَبِي سعيد الْخدرِي، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه  آن الكرمي، ومن هذه األدلة ما وردالقر

آنثُلُثَ الْقُر لَةأَ كُلَّ لَيقْرأَنْ ي كُمدأَح جِزعأَي " :لَّمسو هلَي؟ع كذَل يقطا ينأَيقَالَ: " قُلْ ؟"، قَالُوا: و ،
] دأَح اللَّه و1ه لَمو دلي لَم ،دمالص داحالْو اللَّه :يفرالْح ةايي رِوفو ." آنثُلُثُ الْقُر ،دمالص اللَّه ،[

 .آنثُلُثُ الْقُر ،دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَد2ي  
اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَ: " أَيعجِز أَحدكُم أَنْ يقْرأَ في لَيلَة ثُلُثَ عن أَبِي الدرداِء، عنِ النبِي صلَّى 

آن؟الْقُر آنأْ ثُلُثَ الْقُرقْري فكَي؟قَالُوا: و ." آنلُ ثُلُثَ الْقُردعت دأَح اللَّه و3قَالَ: " قُلْ ه  
  

هأَن :رِيدالْخ يدعأَبِي س نع  ولِ اللَّهسا إِلَى رغَد حبا أَصا فَلَمهددري دأَح اللَّه وأُ قُلْ هقْرلًا يجر عمس
صلى اهللا عليه - فَذَكَر ذَلك لَه، وكَانَ الرجلُ يتقَالُّها، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه  - صلى اهللا عليه وسلم-

  4يده إِنها لَتعدلُ ثُلُثَ الْقُرآن.: والَّذي نفِْسي بِ- وسلم
  

بِينِ النمي زف ال قَامجأَنَّ ر انمعالن نةُ بادي قَتنِي أَخربقَالَ: أَخ رِيدالْخ يدعأَبِي س نع  لَّى اللَّهص
أَح اللَّه ورِ: قُلْ هحالس نأُ مقْري لَّمسو هلَيع بِيلٌ النجى رأَت حبا أَصا، فَلَمهلَيع زِيدا ال يهددري د

وقَالَ ابن حمدانَ: إِنَّ  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ: يا رسولَ اللَّه، إِنَّ فُالنا بات اللَّيلَةَ من السحرِ 
) ولَم 3) لَم يلد ولَم يولَد (2) اللَّه الصمد (1رأُ في السحرِ: [قُلْ هو اللَّه أَحد (يقْ -فُالنا قَام اللَّيلَةَ 

) دا أَحكُفُو لَه كُنا 4-1)] سورة اإلخالص آية 4يهلَيع زِيدا ال يهددرا، !يقَالُّهتلُ يجكَأَنَّ الر !
النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: " والَّذي نفِْسي بِيده إِنها  -ابنِ حمدانَ: قَالَ وفي حديث  -فَقَالَ 

.اللَّه دبع ننِ بمحالر دبع جِيانيذْكُرِ الْمي لَمو ." آنلُ ثُلُثَ الْقُردع5 لَت 
                                                

 ،عن أَبِي سعيد مرسلَةٌ. ورِوايةُ الضحاك عنه مسندةٌ ،ورِوايةُ إِبراهيم ،عن عمر بنِ حفْصٍ ،حِرواه الْبخارِي في الصحي 
اللَّه همحر ارِيخالْب 2.قَالَه  

  1350احلديث رقم  "قُلْ هو اللَّه أَحد باب فَضلِ قراَءة  "  كتاب صلَاة الْمسافرِين وقَصرِها "  صحيح مسلم 3
  6810احلديث رقم  "صحيح البخاري  4
خياط  ،يا بنِ يحيى السجزِيأَخرجه أَبو عبد الرحمنِ النسائي في كتابِ " الْيومِ واللَّيلَة " عن أَبِي عبد الرحمنِ زكَرِ 5 

ةننِ ،السمحالر دبكْرِ عرِ ذغَي نم ييعرٍ الْقَطمعأَبِي م نع، " هيححي " صف ارِيخقَالَ الْبو .جِيانيالْم يثدي حا فكَم - 
كَما في حديث ابنِ حمدانَ. ورواه جماعةٌ  ،هعن عبد الرحمنِ بنِ عبد اللَّ ،عن مالك ،عن إِسماعيلَ - وقَالَ أَبو معمرٍ

 



سةَ، قَالَ: قَالَ رريرأَبِي ه نثُلُثَ ع كُملَيأُ عأَقْري سوا، فَإِندشاح " :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّه
اللَّه وأَ: قُلْ هفَقَر ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه بِين جرخ ثُم ،دشح نم دشفَح ،آنلَ،  الْقُرخد ثُم دأَح

فَقَالَ: ب اللَّه بِين جرخ ثُم ،لَهخي أَدالَّذ اِء فَذَاكمالس نم اَءهج ربذَا خى هي أُرضٍ، إِنعبا لنضلَّى عص
 6ثُلُثَ الْقُرآن ". اللَّه علَيه وسلَّم، فَقَالَ: إِني قُلْت لَكُم: " سأَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآن، أَلَا إِنها تعدلُ

  
وقد توافرت األدلة الواردة من صحيح السنة على أن قراءة القرآن الكرمي هلا فضل عظيم وأجر كبري 

  - وثواب عظيم، ومن تلك األدلة ما يلي:
ي ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ: س ،يلاهةَ الْبامأَبِي أُم نع هآنَ، فَإِنُءوا الْقُرقُولُ: " اقْر

مهانَ فَإِنرمةَ آلِ عورسةَ وقَرنِ الْبياورهُءوا الزاقْر ،ابِهحأَصا ليعفش ةاميالْق موي يأْتي موي انيأْتا ت
تايا غَيمهكَأَن أَو ،انتاما غَممهكَأَن ،ةاميالْق نع اناجحت افورٍ صطَي نم قَانرا فمهكَأَن أَو ،ان

  8" 7ةُأَصحابِهِما، اقْرُءوا سورةَ الْبقَرة فَإِنَّ أَخذَها بركَةٌ، وتركَها حسرةٌ، ولَا تستطيعها الْبطَلَ
  

  :قال علي بن سلطان حممد القاري يف شرحه للحديث
" عةَ قَالَوامأَبِي أُم ن:  بِيالن تعمقُولُ -صلى اهللا عليه وسلم- سآنَ :يُءوا الْقُروا ) اقْرنِمأَيِ اغْت

هتلَاولَى توا عاوِمدو هاَءترا( قيعفش ةاميالْق موي يأْتي هفَإِن،( افَّعشم أَي )ابِهحأَصل،( نيمأَيِ الْقَائابِهبِآد  
 ،تثْنِيةُ الزهراِء تأْنِيثُ الْأَزهرِ وهو الْمضيُء الشديد الضوِء) الزهراوينِ( أَي علَى الْخصوصِ )،اقْرُءوا(

 ةبسا بِالنمها فَكَأَنمرِهظَمِ أَجعا وهِمتايدها ومورِهننِ ليتنِريكَانُ أَيِ الْمم اللَّه دنا عماهداعإِلَى م

                                                                                                                                            
من  ،عن أَبِي سعيد ،عن أَبِيه ،عن عبد الرحمنِ بنِ عبد اللَّه بنِ عبد الرحمنِ - عن مالك فَقَالُوا ،عن إِسماعيلَ بنِ جعفَرٍ

ةَ بادكْرِ قَترِ ذغَي.هجالْو كذَل نم يائسالنو داوو دأَبو ارِيخالْب هجرأَخ قَدو .ادني اِإلسف انمعنِ الن  
  1351احلديث رقم  "باب فَضلِ قراَءة قُلْ هو اللَّه أَحد  "كتاب صلَاة الْمسافرِين وقَصرِها  "صحيح مسلم  6 
7 أَص اأَيهطُولل الَةالْكَسو طَالَةالْب ابيلَ ،حقلٌ -  واطب ونَ بِهأْتا يأَنَّ مةُ لرحلِ ،أَيِ الساطالْب هِملعمِ فبِاس ماهملَا  ،س أَي

فَّقُونَ لَهولَا ي أَو كذَللُونَ لهؤقَالَ ،يأَنْ ي نكميو - لَا ت اهنعمهلقَوةُ لرحا السبِهاحلَى صع ا أَوهطَاللَى إِبع رالَى - قْدعت - 
كتاب فضائل  "  فيها وما هم بِضارين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اللَّه الْآيةَ ( أنظر مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح

  ).1 احلاشية رقم - 2120احلديث رقم  –القرآن 
باب فَضلِ قراَءة الْقُرآن وسورة الْبقَرة... احلديث رقم  "  كتاب صلَاة الْمسافرِين وقَصرِها "  صحيح مسلم 8 

1343  

 



) الْبقَرةَ وسورةَ آلِ عمرانَ( لاشتهارِهما شبهتا بِالْقَمرينِ :وقيلَ ،الْقَمرينِ من سائرِ الْكَواكبِ
سميتا زهراوينِ لكَثْرة أَنوارِ الْأَحكَامِ الشرعية و ،بِالنصبِ علَى الْبدلِّية أَو بِتقْديرِ أَعنِي ويجوز رفْعها

ةيلى الْعنساِء الْحمالْأَسا ،ومهنازِ كُلٍّ موج انيبونَ الْأُولَى لد ةي الثَّانِيف ةورالس كْرذا( ومهفَإِن،(  أَي
قَّهحتي اسا الَّذمهابثَو كَّلَانشتيو اندسجتيو انروصتا يمه ا أَولُ بِهِمامي الْعالالت )انيأْتت،(  أَي

انرضحت )انتاما غَممهكَأَن ةاميالْق موي،( فقوالْم رح نا عمهباحص لَّانظت انتابحس يلَ ،أَيق:  يه
غا يمهكَثَافَت ةدشل وهحميَء ووالض م )انتايغَي أَو ( ي الْكَثَافَةا فمهننَ موكُونُ أَدا ينِ ماَءيبِالْي يهو

) و فرقَانأَ( وأَقْرب إِلَى رأْسِ صاحبِهِما كَما يفْعلُ بِالْملُوك فَيحصلُ عنده الظِّلُّ والضوُء جميعا
جمع صافَّة وهي الْجماعةُ الْواقفَةُ علَى ) صواف( جمع طَائرٍ) من طَيرٍ( أَي طَائفَتان ،بِكَسرِ الْفَاِء

إِذْ لَا نظري لَه في الدنيا  وهذَا أَبين من الْأَولَينِ ،الصف أَوِ الْباسطَات أَجنِحتها متصلًا بعضها بِبعضٍ
يحتملُ الشك من الراوِي والتخيِري في تشبِيه ) أَو( و - علَيه الصلَاةُ والسلَام  -إِلَّا ما وقَع لسلَيمانَ 

 -صلى اهللا عليه وسلم-لأَنَّ أَو من قَولِ الرسولِ  والْأَولَى أَنْ يكُونَ لتقِْسيمِ التالني ،هاتينِ السورتينِ
داحالٍ وونلَى مع هلَيع اةواقِ الرساتل اةوالر نم ددرت نلَا م، قَالَ الطِّيبِي:  نملُ لوِيعِ فَالْأَونلتل أَو

) تحاجان( انِي لمن يجمع بينهما والثَّالثُ لمن ضم إِلَيهِما تعليم الْغيرِيقْرأهما ولَا يفْهم معناهما والثَّ
) عن أَصحابِهِما( أَيِ السورتان تدافعان الْجحيم والزبانِيةَ أَو تجادلَان وتخصمان الرب أَوِ الْخصمِ

اينك وهةُوفَاعي الشف ةالَغبنِ الْمةٌ ع )ةقَرةَ الْبورُءوا ساقْر (قَالَ الطِّيبِي:  دعيصٍ بصخت دعب يصصخت
خلُّص من حر ثُم خص الزهراوينِ وأَناطَ بِهِما الت ،تعميمٍ أَمر أَولًا بِقراَءة الْقُرآن وعلَّق بِها الشفَاعةَ

ةاجحبِالْم ةاميمِ الْقوثُ قَالَ ،ييا ثَلَاثَةً حورا أُماطَ بِهأَنةَ وقَرثًا الْبثَال دأَفْرا( وذَهأَيِ  )،فَإِنَّ أَخ
) وتركَها( أَي منفَعةٌ عظيمةٌ )،ركَةٌب( الْمواظَبةُ علَى تلَاوتها والتدبرِ في معانِيها والْعملِ بِما فيها

فْعالر وزجيبِ وصا ،بِالنثَالُهأَما وكُهرت ةً( أَيرسح،( ةاميالْق موةً يامدن أَي، درا وكَم:  سلَي "
 لَمو بِهِم ترم ةاعلَى سإِلَّا ع ةنلُ الْجأَه رسحتا "ييهف وا اللَّهذْكُرا( يهيعطتسلَا يو ( أْنِيثبِالت

أَيِ  :وقيلَ ،أَي أَصحاب الْبطَالَة والْكَسالَة لطُولها )،الْبطَلَةُ( أَي لَا يقْدر علَى تحصيلها ،والتذْكريِ
 ،أَي لَا يؤهلُونَ لذَلك أَو لَا يوفَّقُونَ لَه ،اهم بِاسمِ فعلهِم الْباطلِسم ،السحرةُ لأَنَّ ما يأْتونَ بِه باطلٌ

فيها وما هم  -تعاىل-معناه لَا تقْدر علَى إِبطَالها أَو علَى صاحبِها السحرةُ لقَوله  :ويمكن أَنْ يقَالَ
 نم بِه ينارةَبِضالْآي اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح ) "(ملسم اهو9ر.  
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بِالْقُرآن يوم  يؤتى " يقُولُ: - صلى اهللا عليه وسلم-قَالَ: سمعت رسولَ اللَّه  النواسِ بنِ سمعانَ عنِ

أَو ظُلَّتان  كَأَنهما غَمامتان، سورةُ الْبقَرة وآلُ عمرانَ يعملُونَ بِه تقْدمه الْقيامة وأَهله الَّذين كَانوا
 مسلم. رواه " فرقَان من طَيرٍ صواف تحاجان عن صاحبِهِما سوداوان بينهما شرق، أَو كَأَنهما

  
  السابق ثقال حيىي بن شرف أبو زكريا النووي شرحه للحدي

 لُهقَو" - لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانَ: (صرمةَ آلِ عورسةَ وقَرنِ الْبياورهُءوا الزنِ  :قَالُوا) اقْرياورها الزتيمس
وسورة النساِء وسورة  جواز قَولِ سورة آلِ عمرانَ :وفيه .لنورِهما وهدايتهِما وعظيمِ أَجرِهما

إِنما يقَالُ السورةُ الَّتي يذْكَر  :وكَرِهه بعض الْمتقَدمني وقَالَ ،ولَا كَراهةَ في ذَلك ،الْمائدة وشبهِها
 .الْمعنى معلُوم لأَنَّ ؛وبِه قَالَ الْجمهور ،والصواب الْأَولُ ،فيها آلُ عمرانَ

 
 لُهقَو- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص) :انتايا غَيمهكَأَن أَو انتاما غَممهكَأَن ةاميالْق موي انيأْتا يمهقَالَ ) فَإِن

ةلُ اللُّغةُ :أهاييالْغةُ واممالْغ، سٍء أَظَلَّ الْإِنياكُلُّ شمرِهغَيو ةرغَبو ةابحس نم هأْسر ققَالَ  .انَ فَو
 .الْمراد أَنَّ ثَوابهما يأْتي كَغمامتينِ :الْعلَماُء

 
 لُهقَو - لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص) :افورٍ صطَي نم قَانرا فمكَأَن أَو.( ْال ةايوي الرفىورأُخ) : امهكَأَن

افورٍ صطَي نم قَانزاِء) حالر كَانإِسرِ الْفَاِء وبِكَس قَانرالْف،  لَةمهاِء الْمرِ الْحبِكَس قَانزالْحو
داحا وماهنعمايِ والز كَانإِسو، انتاعمجو انيعا قَطمهو، داحي الْوقَالُ فزِيقَةٌ  :يحو قزحو قرف

  .10أَي جماعةٌ"
  

سو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ،هنع اللَّه يضانَ رثْمع نع ،يلَمنِ السمحالر دبأَبِي ع نقَالَ: " ع ،لَّم
 " هلَّمعآنَ والْقُر لَّمعت نم كُمريثَابِخ يححص.هلَيع فَقّتم ت  
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نعةَ وشائع  ولُ اللَّهسقَالَ ر :قَالَت- :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- " آنبِالْقُر راهامِ  الْمرالْك ةفَرالس عم
  .متفَق علَيه " أَجران لَه يقْرأُ الْقُرآنَ ويتتعتع فيه وهو علَيه شاق الْبررة، والَّذي

  
  قال علي بن سلطان حممد القاري يف شرحه للحديث السابق

: الْماهر -صلى اهللا عليه وسلم- قَالَت: قَالَ رسولُ اللَّه  -رضي اللَّه عنها  -" (وعن عائشةَ 
الْح يهو ةارهالْم نم قاذأَيِ الْح ،(آنأَنْ بِالْقُرو ةُ اللَّفْظدوج أَو فْظةُ الْحدوج بِه رِيدأَنْ ي ازج ،ذْق

الَّذ فْظلُ الْحالْكَام وه :قَالَ الطِّيبِيا، ومهنم مأَع وا هم بِه رِيدأَنْ يا وهِملَيك بِه رِيدي يف قَّفوتي لَا ي
 قشلَا يو اَءةرالْق نمأَدو آنفْظَ الْقُرح قَنأَت نكُلُّ م :اَءةرالْق ةمأَئ فصي وف يِرِيعقَالَ الْج ،هلَيع

اته عرابِه ولُغدرسه وأَحكَم تجوِيد أَلْفَاظه وعلم مباديه ومقَاطعه وضبطَ رِوايةَ قراَءته وفَهِم وجوه إِ
ريِه ووقَف علَى حقيقَة اشتقَاقه وتصرِيفه ورسخ في ناسخه ومنسوخه وأَخذَ حظا وافرا من تفِْس

لَه الْوقَار وغَمره وتأْوِيله وصانَ نقْلَه عنِ الرأْيِ وتجافَى عن مقَايِيسِ الْعربِية ووسعته السنةُ وجلَّ
هو الْإِمام الَّذي الْحياُء وكَانَ عدلًا متيقِّظًا ورِعا معرِضا عنِ الدنيا مقْبِلًا علَى الْآخرة قَرِيبا من اللَّه فَ

أَفْعاله (مع السفَرة) جمع سافرٍ وهم الرسلُ إِلَى يرجع إِلَيه ويعولُ علَيه ويقْتدى بِأَقْواله ويهتدى بِ
 اللَّه الَاتاسِ بِرِسرٍ  -تعاىل-النافس عمةُ جبأَيِ الْكَت :كريقَالَ مو ،الطِّيبِي هةُ ذَكَربةُ الْكَتفَريلَ: السقو

الْكَاتب يبين ما يكْتب ويوضحه، ومنه قيلَ للْكتابِ سفَر بِكَسرِ من السفَرِ، وأَصلُه الْكَشف فَإِنَّ 
لَةُ اللَّومح مه ينكَةُ الَّذلَائا الْمبِه ادرالْما وهنع رفسيو ققَائالْح فكْشي هأَننيِ لا السكَم فُوظححِ الْم

نبِياِء أَيدي سفَرة كرامٍ بررة سموا بِذَلك لأَنهم ينقُلُونَ الْكُتب الْإِلَهِيةَ الْمنزلَةَ إِلَى الْأَبِ   -تعاىل-قَالَ 
الْو ةنزخ نم هنكَو مهنيب عامى الْجنعالْمو :لَكالْم نا، قَالَ ابهونِسخنتسي مهاِء فَكَأَننأُميِ وح

 ولِ اللَّهسر ابحا أَصبِه ادريلَ: الْمقو :كريبِ، قَالَ ما  -صلى اهللا عليه وسلم- الْكُتلُ مأَو مهأَنل
بِمعنى الْإِصلَاحِ نسخوا الْقُرآنَ، وقيلَ: السفَرةُ الْملَائكَةُ الْكَاتبونَ لأَعمالِ الْعباد أَو من السفَارِ 

ع هِمفْظح نم ادبةُ الْعلَحصم يها فبِم رِ اللَّهازِلُونَ بِأَمكَةُ النلَائالْم ذئينح مه ادرفَالْم نِ الْآفَات
نْ يكُونَ الْمراد بِكَونِه مع والْمعاصي وإِلْهامهِم الْخير في قُلُوبِهِم، قَالَ الْقَاضي عياض: يحتملُ أَ

 هِمفَتبِص هافصاتل كَةلَائلْميقًا لفا ريهكُونُ فازِلٌ ينم ةري الْآخف كُونَ لَهأَنْ ي كَةلَائابِ الْمتلِ كمح نم
 تعاىل-اللَّه- و هِململٌ بِعامع هأَن ادرلُ أَنْ يمتحيو هوندؤيو هفَظُونحي نِهِمكَو نم ملَكَهسم كالس

 الْمكْرمني إِلَى الْمؤمنِني ويكْشفُونَ لَهم ما يلْتبِس علَيهِم فَكَذَلك الْماهر (الْكرام) جمع الْكَرِميِ، أَيِ

 



 لَاهوم دنع بِنيقَرالْم لَى اللَّهع ارب عمج (ةررالْب) الَفَةخالْمو ةيصعسِ الْمند نع هِمتاهزنو هِمتمصعل
 كَةلَائالْم عم ونِي هعةُ يالطَّاع وهو الْبِر نونَ ميعطأَيِ الْم :قَالَ الطِّيبِيو ،ِسنحالْم وهازِلِ وني مف

اتل ةرالْآخ ملَكَهسم كالسو ملَهملَ عامأَنَّ ع ادرلُ أَنْ يمتحيو ،ابِ اللَّهتلِ كمن حم هِمفَتبِص هافص
بتيو ددرتي أَي ،(يهف عتعتتيآنَ وأُ الْقُرقْري يالَّذو) نِنيمؤإِلَى الْم هائأَدو هفْظي حف لَّد فقيو هانسل هلَيع

عقَالُ: تي ،يع رٍ أَوصح نم يهف ددري الْكَلَامِ التةُ فعتعالتو ،هتارهمِ مدعل هاَءتري قف قَّفوإِذَا ت هانسل عت
آنُ، أَيأَيِ الْقُر ،(وهو) هانسل هعطي لَمي الْكَلَامِ وف  كلَى ذَلع أَي ،(هلَيع) يهف هددرت أَو ولُهصح

رأَجو هاَءترقل رأَج أَي ،(انرأَج لَه) ٌةياللَةٌ حمقَّةٌ جشم هيبصي يددش أَي ،(اقش) ِلِ الْقَارِئمحتل 
ريلِ الْقصحلَى تع رِيضحذَا تهو هقَّتشم نم رِ أَكْثَرالْأَج نم لَه يهف عتعتتي يأَنَّ الَّذ اهنعم سلَيو ،اَءة

 لْكي سف جردثُ انيةٌ حريكَث ورأُج لَهو ةفَرالس عا مرأَج أَكْثَرلُ وأَفْض راهلِ الْمرِ باهالْم كَةلَائالْم
  .11أَنبِياِء والْمرسلني أَوِ الصحابة الْمقَربِني (متفَق علَيه) ورواه الْأَربعةُ"الْمقَربِني أَوِ الْ

 
يقْرأُ  عن أَبِي موسى اَألشعرِي، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: " مثَلُ الْمؤمنِ الَّذي

: رِحيها طَيب، وطَعمها طَيب، ومثَلُ الْمؤمنِ الَّذي ال يقْرأُ الْقُرآنَ كَمثَلِ 12نَ كَمثَلِ اُألترجةالْقُرآ
ال رِيح لَها، وطَعمها حلْو، ومثَلُ الْمنافقِ الَّذيِ يقْرأُ الْقُرآنَ كَمثَلِ الريحانة: رِ  :ةرمالتحي ،با طَيه
همطَعو ،ا رِيحلَه سلَي :ظَلَةنثَلِ الْحآنَ كَمأُ الْقُرقْري ال يقِ الَّذافنثَلُ الْممو ،را مهمطَعو " را م فَقتم

.هلَيع  
  

                                                
  1احلاشية رقم  " 2112احلديث رقم  "كتاب فضائل القرآن  قاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"مر "الكتب  11
12 عةُ مجنرو والت جنرالت ةُ وجرالْأُتو جرا الْأُتظَرِهننِ مسحبِ لرالْع دنا عهفَسأَنو ةرِيجارِ الشالثِّم نسأَح يهو وفر

لَكالْم نقَالَ اب ( با طَيهمطَعو با طَيهرِحي ) رِيناظالن رسا تهنلَو عاٌء فَاقفْرص - اغَ الْمبدو ةكْهالن يبط يدفةَ يقُوو ةدع
فَكَذَلك الْمؤمن الْقَارِئ طَيب الطَّعمِ لثُبوت الْإِميان في قَلْبِه وطَيب  ،ومنافعها كَثريةٌ مكْتوبةٌ في كُتبِ الطِّب ،الْهضمِ

ثَّواب بِالاستماعِ علَيه ويتعلَّمونَ الْقُرآنَ منه ( أنظر مرقاة املفاتيح شرح الريحِ لأَنَّ الناس يسترِحيونَ بِقراَءته ويحوزونَ ال
  )1احلاشية رقم - 1احلديث رقم  –كتاب فضائل القرآن  "  مشكاة املصابيح

 



  :السابق قول علي بن سلطان حممد القاري يف شرحه للحديث
 )،مثَلُ الْمؤمنِ الَّذي يقْرأُ الْقُرآنَ :-صلى اهللا عليه وسلم-رسولُ اللَّه  قَالَ :"وعن أَبِي موسى قَالَ

به وعادته أَي علَى ما ينبغي وعبر بِالْمضارِعِ لإِفَادة تكْرِيرِه لَها ومداومته علَيها حتى صارت دأْ
فيقْرِي الضي كَفُلَان يمتي الْيطعيو رِميي الْحمحيو )ةجرثَلُ الْأُتم ( مضاِء والت كُونسو ةزمالْه مبِض
 :وفي الْقَاموسِ ،وفي رِواية الْبخارِي بِنون ساكنة بين الراِء والْجِيمِ الْمخفَّفَة ،الراِء وتشديد الْجِيمِ

هفَسأَنو ةرِيجارِ الشالثِّم نسأَح يهو وفرعةُ مجنرو والت جنرالت ةُ وجرالْأُتو جربِ الْأُترالْع دنا ع
رِيناظالن رسا تهنلَو عاٌء فَاقفْرا صظَرِهننِ مسحل )با طَيهمطَعو با طَيهقَ) رِحيلَكالْم نالَ اب:  يدفي

فَكَذَلك الْمؤمن  ،ومنافعها كَثريةٌ مكْتوبةٌ في كُتبِ الطِّب ،طيب النكْهة ودباغَ الْمعدة وقُوةَ الْهضمِ
يحِ لالر بطَيو ي قَلْبِهف انالْإِمي وتثُبمِ لالطَّع بطَي ونَ الْقَارِئوزحيو هاَءترونَ بِقرِحيتسي اسأَنَّ الن

هنآنَ مونَ الْقُرلَّمعتيو هلَياعِ عمتاسبِال ابالثَّو ) لَا رِيح ةرمثَلُ التآنَ مأُ الْقُرقْري لَا ينِ الَّذمؤثَلُ الْممو
لْوا حهمطَعا ولَه، افنثَلُ الْممورا مهمطَعو ا رِيحلَه سلَي ظَلَةنثَلِ الْحآنَ كَمأُ الْقُرقْري لَا يقِ الَّذ، 

را مهمطَعو بيا طهرِحي ةانحيثَلُ الرآنَ مأُ الْقُرقْري يقِ الَّذافنثَلُ الْممو (ي  :قَالَ الطِّيبِييلُ فثمالت
و يقَةقالْح هوِيرصإِلَّا ت ونِهكْنم نع هرِزبلَا ي فرقُولِ صعى منعلَى ملَ عمتاش وفصومل فص

داهشوسِ الْمسحبِالْم،  اللَّه إِنَّ كَلَام تعاىل-ثُم- رِهظَاهو دبنِ الْعاطي بف ريأْثت لَه،  ادبإِنَّ الْعو
ومنهم من لَا  ،في ذَلك فَمنهم من لَه النصيب الْأَوفَر من ذَلك التأْثريِ وهو الْمؤمن الْقَارِئ متفَاوِتونَ

ييققالْح قافنالْم وهةَ وتالْب لَه يبصن، الْم وهو نِهاطونَ بد هرظَاه أَثَّرت نم مهنميوائكْسِ  ،ربِالْع أَو
هؤقْري لَا يالَّذ نمؤالْم وهي  ،وف ذْكُورم وا هم اتوسسحا إِلَى الْمهوِيرصتانِي وعالْم هذه ازرإِبو

يثدالْح، عملَا أَجو نسلَا أَحو با أَقْرهملَائيا وقُهافوا يم دوجي لَمو  اتهبشأَنَّ الْمل كذَل نم
والثَّانِي إِما منافق صرف  ،والْمشبه بِها وارِدةٌ علَى تقِْسيمِ الْحاصلِ لأَنَّ الناس إِما مؤمن أَو غَير مؤمنٍ

وعلَى هذَا فَقسِ الْأَثْمار الْمشبه  ،و غَير مواظبٍ علَيهاأَو ملْحق بِه والْأَولُ إِما مواظب علَى الْقراَءة أَ
ولَيس بِمفَرقٍ كَما في  ،ووجه الشبه في الْمذْكُورات منتزع من أَمرينِ محسوسينِ طَعم ورِيح ،بِها

 :قَولِ امرِئِ الْقَيسِ
  

 



 يكَأَنَّ قُلُوبالالْب فشالْحو ابنا الْعكْرِهى وا لَدابِسيا وطْبرِ رالطَّي 
 )هلَيع فَقتم. ةايي رِوفو: ةجركَالْأُت لُ بِهمعيآنَ وأُ الْقُرقْري يالَّذ نمؤيلَ) الْما  :قتيب لِ الْجِنخدلَا ي

جرأُت يهف، بِه آنقَارِئِ الْقُر بِيهشت ةكْمةَ حادزِي رظْهي هنمو، يومالر نقَالَ ابو: 
 
 

كُمناسحم يكُمي فلَالِ الَّتكُلُّ الْخ  لُقالْخو لَاقالْأَخ يكُمف تهابشت 
 نورا وطَاب الْعود والْورقحملًا و  كَأَنكُم شجر الْأُترج طَاب معا

 
"( ةرمكَالت لُ بِهمعيآنَ وأُ الْقُرقْري لَا يالَّذ نمؤالْمو ) 13. 

  
ع لُهمعتسي رمكَانَ عفَانَ وسبِع رمع يلَق ،ارِثالْح دبع نب عافلَةَ، أَنَّ ناثنِ ورِ بامع نكَّعةَ، لَى م

قَالَ: مولًى من  ؟فَقَالَ: ابن أَبزى، قَالَ: ومن ابن أَبزى ؟فَقَالَ: منِ استعملْت علَى أَهلِ الْوادي
لم بِالْفَرائضِ، موالينا، قَالَ: فَاستخلَفْت علَيهِم مولًى، قَالَ: إِنه قَارِئ لكتابِ اللَّه عز وجلَّ، وإِنه عا

تذَا الْكبِه فَعري قَالَ: " إِنَّ اللَّه قَد ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص كُمبِيا إِنَّ نأَم :رمقَالَ ع عضيا، وامابِ أَقْو
." رِينآخ 14بِه  

 
ال في اثْنتينِ: رجلٌ أَتاه اللَّه الْقُرآنَ فَهو يقُوم بِه آناَء قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: " ال حسد إِ

هذَا حديثٌ صحيح  اللَّيلِ وآناَء النهارِ، ورجلٌ آتاه اللَّه ماال فَهو ينفقُه آناَء اللَّيلِ وآناَء النهارِ ".
دح نم هتحلَى صع فَقتم هجرأَخ .رِيهابٍ الزهنِ شب دمحم نع ،يةَ الْهِاللنيينِ عانَ بفْيس يث

الْبخارِي في التوحيد من صحيحه، عن علي. وأَخرجه مسلم في الصالة من صحيحه، عن أَبِي 
ناقد. وأَخرجه النسائي في فَضائلِ الْقُرآن من سننِه، عن قُتيبةَ. وأَخرجه ابن بكْرٍ، وزهيرٍ، وعمر، وال
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س نع مكُلُّه ،زِيدنِ يب اللَّه دبع نب دمحممِ، وقَويمٍ الْمكنِ حى بيحي نع دهي الزف هاجنِ مانَ بفْي
ييع.ما لَهيالال عدا بلَن قَعةَ، فَون  
 

: فَرسه عن الْبراِء بن عازِبٍ، يقُولُ: بينما رجلٌ يقْرأُ سورةَ الْكَهف لَيلَةً إِذْ رأَى دابته، أَو قَالَ
ثْلُ الْغقَالَ: م أَو ،ةاببثْلُ الضفَإِذَا م ظَرفَن ،كُضري هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرل كذَل فَذَكَر ،ةامم

 ،" آنلَى الْقُرع لَتزنت أَو ،آنلْقُرل لَتزةُ نينكالس لْكفَقَالَ: " ت ،لَّمسو.هلَيع فَقتم يححص 
 

عبٍ الْقُرظي، قَال: سمعت عبد اللَّه بن مسعود، عن أَيوب بنِ موسى، قَال: سمعت محمد بن كَ
سح بِه فَلَه ابِ اللَّهتك نفًا مرأَ حقَر نم " :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقُولُ: قَالَ رةُ ينسالْحةٌ، ون

،فرا، لَا أَقُولُ امل حهثَالرِ أَمشبِع  " فرح يممو فرح لَامو فرح فأَل نلَكرواه أبو عيسى و
  هذَا حديثٌ حسن صحيح غَرِيب". الترمذي وقال "

 
  منعنِ ابنِ عباسٍ، عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَ: " إِنَّ الَّذي لَيس في جوفه شيٌء

  قَالَ: هذَا حديثٌ حسن صحيح" رواه الترمذي وقال"الْقُرآن، كَالْبيت الْخرِبِ ".
 

قْرأْ وارتقِ عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَ: " يقَالُ لصاحبِ الْقُرآن: ا
ا كُنلْ كَمترا "وأُ بِهقْرت ةرِ آيآخ دنع كزِلَتنا، فَإِنَّ ميني الدلُ فترت ى الترمذي  تيسو عرواه أَب

"يححص نسيثٌ حدذَا حوقال "ه  
  

  بِعشرِ أَمثَالهاوالثابت من احلديث الصحيح أنه من قَرأَ حرفًا من كتابِ اللَّه فَلَه بِه حسنةٌ، والْحسنةُ 
، وأما عدد أحرف القرآن الكرمي كله فقد اختلف يف عددها اجلمهور، وإن كانوا قد أمجعوا على 

  أا ثالمثائة ألف حرف، إال أم اختلفوا يف الكسر الزائد على ذلك.
 حروف القرآن)(فصل عدد : هـ)597قالَ أبو الفَرجِ عبد الرمحنِ بن علي ابن اجلَوزِي (ت: 

 "فأما عدد حروف القرآن فأمجعوا على ثالمثائة ألف حرف، واختلفوا يف الكسر الزائد على ذلك..
 فروى املنهال عن ابن مسعود أنه قال: وأربعة آالف حرف وسبعمائة وأربعون حرفا. -

 



 وروى عن محزة بن حبيب أنه قال: وثالثة وسبعون ألف حرف ومائتان ومخسون حرفا. -
 عاصم اجلحدري أنه قال: ثالثة وستون ألفا وثالمثائة ونيف. وعن -
وعن أيب حممد راشد احلماين البصري: ستون ألفا وثالثة وعشرون حرفا، وعنه أيضا: أربعون  -

 ألفا وسبعمائة ونيف.
 وعن أهل املدينة وبعض الكوفيني: مخسة وعشرون ألف حرف ومائتان ومخسون حرفا. -
  وحيىي بن احلارث وأيب املعاىف الضرير: أحد وعشرون ألفا.وعن ابن كثري واحلماين -
قال ابن كثري واحلماين: ومائة ومثانية ومثانون حرفا. وقال حيىي بن احلارث وأبو املعاىف: ومائتان  -

 ومخسون حرفا.
 ويف رواية سلمة عن حممد بن إسحاق: اثنا عشر ألف حرفا. -
ينقصون: يف البقرة: (وأوصى ا إبراهيم) بزيادة ألف، ويف قراءة املدنيني حروف يزيدون ا و -

ويف آل عمران: (سارعوا إىل مغفرة) بال واو، ويف املائدة: (يرتدد) بزيادة دال، وفيها (نادمني يقول 
الذين آمنوا) بال واو، ويف التوبة: (الذين اختذوا مسجدا) بال واو، ويف الكهف: (ألجدن خريا 

لشعراء: (فتوكل على العزيز الرحيم) بالفاء، ويف عسق: (وما أصابكم من منهما) بزيادة ميم، ويف ا
مصيبة مبا كسبت أيديكم) بطرح الفاء، ويف الزخرف: (ما تشتهيه األنفس) بزيادة هاء، ويف 
احلديد: (ومن يتول فإن اهللا الغين احلميد) بإسقاط هو، ويف الشمس: (فسواها فال خياف) بفاء 

  15مكان الواو)"
 

ت:قالَ ع) ّاوِيخّالس دّحمم بن ّينِ عليّالد وقال عبد اهللا: حدثنا شعيب بن أيوب  هـ):643لَم"
قال: حدثنا حيىي بن آدم قال:... ومجيع حروف القرآن ثالمثائة ألف حرف وواحد وعشرون ألف 

زة حرف ومائتا حرف ومخسون حرفا. قال حيىي بن آدم: حدثنيه يزيد بن أسحم، قال: أعطانيه مح
الزيات من كتابه، فيصري كل سبع من أسباع القرآن مخسة وأربعني ألف حرف ومثامنائة حرف 

 واثنني وتسعني حرفا، تبقى ستة أحرف.
  .16قال أبو بكر بن أيب داود: القائل حدثنيه يزيد بن أسحم، حيىي بن آدم." 
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 قال بعض من عين ذا الشأن:"و هـ):643قالَ علَم الدينِ علي بن حممد السخاوِي (ت:

 وحسبنا حروف القرآن فكان: ثالمثائة ألف حرف وواحدا وعشرين ألف حرف.
 وعددنا الكلمات فكانت: اثنتني وسبعني ألف كلمة.

وقد عدوا كلمات كل سورة وحروفها. وما أعلم لذلك من فائدة، وألن ذلك إن أفاد؛ فإمنا يفيد 
 ، والقرآن ال ميكن ذلك فيه.يف كتاب متكن الزيادة والنقصان منه

على أن ما ميكن أن يزاد فيه وينقص منه؛ ال يفيد فيه حصر كلماته وحروفه، فقد تبدل كلمة 
 موضع أخرى، وحرف مكان حرف، والقرآن حبمد اهللا حمفوظ من مجيع ذلك.

  .17مث إين رأيتهم قد اختلفوا يف عدد الكلمات واحلروف، فلم حيصل من ذلك حقيقة يقطع ا."
 

(فصل يف عدد سور القرآن وآياته  هـ):794قالَ محمد بن عبد اِهللا بنِ بهادر الزركَشي (ت: 
 وكلماته وحروفه):

 "قال اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران املقرئ:
 عدد سور القرآن: مائة وأربع عشرة سورة.

واختار منهم احلسن البصري وأبا العالية  وقال: بعث احلجاج بن يوسف إىل قراء البصرة فجمعهم
 ونصر بن عاصم وعاصماً اجلحدري ومالك بن دينار رمحة اهللا عليهم.

وقال: عدوا حروف القرآن فبقوا أربعة أشهر يعدون بالشعري، فأمجعوا على أن كلماته سبع 
ائة ألف وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثالثون كلمة، وأمجعوا على أن عدد حروفه ثالمث

 وثالثة وعشرون ألفا ومخسة عشر حرفا. انتهى.
وأما كلماته: فقال الفضيل بن شاذان عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة 

 وسبع وثالثون كلمة.
وأما حروفه: فقال عبد اهللا بن جبري عن جماهد: ثالمثائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف 

  .18حرف"
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بت: قالَ جاللُ الدينِ ع) أيب بكرِ السيوطي نِ بنمحالر وعد قوم كلمات القرآن  هـ):911د "

 سبعة وسبعني ألف كلمة وتسعمائة وأربعا وثالثني كلمة.
 وقيل وأربعمائة وسبع وثالثون ومائتان وسبع وسبعون. -
 19وقيل غري ذلك" -
 

ختلفت أقوال العلماء يف عدد حروف "وا هـ):1311قَالَ رِضوانُ بن محمد املُخلِّالتي (ت: 
القرآن فروى عن ابن كثري عن جماهد إنه ثالمثائة ألف حرف وواحد وعشرون ألف حرف ومائة 
ومثانية وثالثون حرفًا وعن هشام بن عمار أنه ثالمثائة ألف وأحد وعشرون ألف حرف ومائتان 

 ومخسون حرفا.
ن ألف حرف ومخسة عشر حرفا، وعن حيىي وعن عطاء بن يسار ثالمثائة ألف حرف وثالثة وعشرو

[وواحد] وعشرون ألف حرف ومخسمائة وثالثون حرفا، وعن  بن احلارث ثالمثائة ألف حرف 
 سعيد بن جبرب ثالمثائة ألف حرف وثالثة وعشرون ألف حرف وستمائة وواحد وسبعون حرفًا.

ائتان ومخسون حرفًا، وعن عبد اهللا بن مسعود: ثالمثائة ألف حرف وثالثة وعشرون ألف حرف وم
وهو قول أهل الكوفة، قال ابن مهران: وسبب االختالف أن بعضهم عد كل حرف مشدد حبرفني 

  .20وعده بعضهم حرفًا واحدا، وقيل: حبسب اختالل رسم املصاحف" 
  

وملا كان اجتماع اجلمهور على أن عدد أحرف القرآن الكرمي هو ثالمثائة ألف حرف تقريباً فإن 
حرف 300000اءة القرآن الكرمي يكون مساويا ملا يزيد عن ثالثة ماليني حسنة ألن ثواب قر

(وهو ثواب قراءة حرف من كتاب اهللا  10 × (عدد أحرف القرآن تقريبا) حسنات 
  حسنة (ثالثة ماليني حسنة) 3000000تعاىل)=

كن حلافظها أن وقراءة سورة اإلخالص ال يستغرق أكثر من عشر ثوان، واستنادا إىل هذا فإنه مي
مرة، وإن  360مرات، وميكنه أن يقرأها خالل الساعة الواحدة  6يقرأها خالل الدقيقة الواحدة 
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مرة، يعين يستطيع املسلم أن  120مرة مساويا لثواب قراءة القرآن الكرمي كامالً  360قراءا 
حسنة (ثواب  3000000 × 120مرة خالل ساعة واحدة ثواباً مقداره  360يحصلَ بقرائتها 

مليون حسنة تقريباً يف ساعة 360،000،000قراءة القرآن الكرمي كامالً مرة واحدة تقريبا) = 
  عن قراءا بالليل، قياما وقنوتا هللا. واحدة، هذا فضالً

  -وقد ورد يف فضل قراءة القرآن بالليل كثري من األحاديث الصحيحة، ومن ذلك:
فع ملن قرأه يف الليل، وآثر قراءته على النوم،كما ورد عن ثبت يف السنة الصحيحة أن القرآن يش

  عبد اهللا بن عمرو
شفَعان للْعبد عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، أَنّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَ: " الصيام والْقُرآنُ يفَ

يقُولُ: الصي ،ةاميالْق موآنُ: يقُولُ الْقُريو ،يهنِي ففِّعارِ، فَشهبِالن اتوهالشو امالطَّع هتعنم ،بر أَي ام
" انفَّعشقَالَ فَي ،يهنِي ففِّعلِ، فَشبِاللَّي موالن هتعن21م.  

  
 -عن أَبِي هريرةَ ا ورد وقراءة القرآن يف الليل منجاة من الغفلة، وهذا ثابت يف صحيح السنة كم

 هنع اللَّه يضر -  لَم لَةي لَيف اتآي رشأَ عقَر نم " :لَّمسو هآلو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر
" نيلافالْغ نم بكْت22ي. 

  
ي اهللا عنهما قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: " وعن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رض

ام بِأَلْف آية من قَام بِعشرِ آيات لَم يكْتب من الْغافلني، ومن قَام بِمائَة آية كُتب من الْقَانِتني، ومن قَ
 " رِينطقَنالْم نم ب23كُت.  
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  قال علي بن سلطان حممد القاري يف شرحه للحديث السابق
م بِعشرِ "(وعن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: " من قَا

شأَ عقَر ننِي: معي ،ى بِهأَت أَي ،بِه قَام :(" اتيلَ، آيي كَذَا قأَنالترِ وبدلَى التع هلَاتي صف اتآي ر
، وقَالَ ابن وفي الْأَزهارِ يحتملُ من قَام وقَرأَ وإِنْ لَم يصلِّ، وقَالَ الطِّيبِي، أَي: أَخذَها بِقُوة وعزمٍ

و أَكْثَر وظَاهر السياقِ أَنَّ الْمراد غَير الْفَاتحة. اهـ. والْأَظْهر أَنَّ حجرٍ، أَي يقْرؤها في ركْعتينِ أَ
اتثَلَاثُ آيو اتآي عبس يهو ،ةحالْفَات اَءةرلُ بِقصحت يهو ،لَاةبِ الصاترأَقَلُّ م بِه ادرا،  الْمهدعب

ةٌ كَامرشع لْكفَت.نيلافالْغ يفَةحي صف هماس تثْبي لَم :أَي ،(" نيلافالْغ نم بكْتي لَم ") .ٌلَة 
 

نيِ الْقلطَوأَوِ الْم ةلَى الطَّاعع بِنياظوأَيِ الْم ،(" نيالْقَانِت نم بكُت ةآي ائَةبِم قَام نمو ") يف امي
و .ةادبالْع هتوا طَاعلَزِمو رِ اللَّهوا بِأَمقَام ينالَّذ نم :أَي ،قَالَ الطِّيبِيو ،اميالْقةُ والطَّاع :وتالْقُن

لَاهأَعلُ، وائفَضا وايزا ملَه قْتي كُلِّ وف آناَءةَ الْقُررأَنَّ ق كلَا شقَالَ: و ثُم ،وا لَهعضخكُونَ  ا أَنْوت
ومن ثَم أَورد  في الصلَاة، لَا سيما في اللَّيلِ، قَالَ تعالَى (إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد وطْئًا وأَقْوم قيلًا)

أَنَّ الْح لُ كَلَامِ الطِّيبِياصحلِ، واللَّي لَاةابِ صي بيثَ فدالْح ةنيِي السحلَا م دقَيم رغَي طْلَقيثَ مد
ولَى وهي قَولُه: " بِصلَاة ولَا بِلَيلٍ، فَينبغي أَنْ يحملَ علَى أَدنى مراتبِه، ويدلَّ علَيه جزاُء الشرطية الْأُ

 وِيغالْب ها ذَكَرمإِنو ،" نيلافالْغ نم بكْتي لَم فِْسريِي (قَامرٍ: فَتجنِ حلُ ابا قَوأَملِ، ولِّ الْأَكْمحي مف
ري الشف فرعلَا ي هبِأَن فُوعدفَم .يعرالِ الشمعتاسلل قافوالْم وقَامِ هذَا الْمي هلِّي) فصي فِْسريعِ ت

فَاتو :لُها قَوأَمو (لِّيصي قَام)رِيبلِ. فَغاللَّي لَاةابِ صي بف وقسيثَ مدأَنَّ الْح ؛ه  ودرالْو نيقِ بلْفَرل
 هنم -  لَامالس هلَيإِلَى أَنَّ  - ع كذَل نع هرِجخي فِْسريذَا التهو :لُها قَوأَمو .يهف رِهغَي ادإِير نيبو ،يهف

ته لْحديث يحصلُ بِمجرد قراَءتها ولَو في غَيرِ صلَاة، ولَيس ذَلك مرادا، وإِنما الْمراد قراَءمقْصود ا
 لَاةوصِ الصصي خف كرِ -ذَللَى ظَاهلُ اللَّفْظُ عمحا يمإِنلُومٍ، وعم رغَي ادرأَنَّ الْمل ; وددرفَم ه

.لَمأَع اللَّهو يلَةةَ الْفَضادزِي يدفي دإِنْ كَانَ الْقَيو ،دقَي ةادرِ زِيغَي نرِ مادبتالْم 
 

نم بكُت ") .ةآي أَلْف آنرِ الْقُرإِلَى آخ لْكالْم نرِ: مذنالْم نقَالَ اب :(" ةآي بِأَلْف قَام نمو ") 
الْمنِي معي .ريالُ الْكَثالْم وهريِ، واطالْقَن نوذٌ مأْخرِ مالْأَج نم رِينكْثالْم نم :أَي ،(" رِينطقَن ينالَّذ ن

نجِد الْعرب تعرِف  بلَغوا في حيازة الْمثُوبات مبلَغَ الْمقَنطرِين في حيازة الْأَموالِ. قَالَ أَبو عبيدةَ: لَا

 



ا قَالُوا: قَناطري وزنَ الْقنطَارِ، وما نقلَ عنِ الْعربِ الْمقْدار الْمعولُ علَيه، قيلَ: أَربعةُ آلَاف دينارٍ، فَإِذَ
لْد الثَّورِ ذَهبا، وقيلَ: هو جملَةٌ كَثريةٌ مقَنطَرةٌ فَهِي اثْنا عشر أَلْف دينارٍ، وقيلَ الْقنطَار: ملُْء جِ

 مجهولَةٌ من الْمالِ. قَالَه الطِّيبِي، وقَالَ ابن الْملَك: هو سبعونَ أَلْف دينارٍ.
 

 :كريقَالَ ملَّوسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نعةً، ويأُوق رشا عاثْن طَارنقَالَ: " الْق م
رواه ابن حبانَ في صحيحه نقَلَه الْمنذرِي. وروِي عن  والْأُوقيةُ خير مما بين السماِء والْأَرضِ ".
ائَتمو أَلْف طَارنقَالَ: الْق هلٍ أَنبنِ جب اذعم اهوضِ، كَذَا رالْأَراِء ومالس نيا بمم ريةُ خيالْأُوقو ،ةيا أُوق

أَثْناِء الشيخ الْجزرِي في تصحيحِ الْمصابِيحِ، وأَقُولُ: وروِي مثْلُه من حديث أَبِي أُمامةَ مرفُوعا في 
 :لَفْظُهو يثدأَحقَر نم "  ريةُ خيقالْوو ،ةيا أُوقائَتمو أَلْف طَارنالْقو ،طَارنق لَه حبأَص لَةي لَيف ةآي أَلْف

" سمالش هلَيع تا طَلَعمم ريخضِ، والْأَراِء ومالس نيا بممر) .يفعض ادنبِإِس انِيرالطَّب هجرأَخ . اهو
مائَتي آية أَبو داود) وابن خزيمةَ في صحيحه، ورواه ابن حبانَ في صحيحه إِلَّا أَنه قَالَ: ومن قَام بِ

لَه بكُت نمم :أَي ،رِينطقَنالْم نم :لُهقَو رِيذنقَالَ الْم ،رِينطقَنالْم نم برِ،  كُتالْأَج نم طَارنق
"كريم ه24ذَكَر.  

  
اليني من احلسنات يف ساعة امليكون بإمكاننا أن حنصد بتلك السورة القصرية الطيبة  وهكذا
  من أيام حياتنا.، وذلك كل يوم واحدة
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