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الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى حممــد 

وآلــه الطيبــن الطاهريــن.
مــكارم  ألتّمــم  بعثــت  )إّنمــا   :اللــه رســول  قــال 

األخــاق (.  
وقــال حفيــده اإلمــام الســجاد: )اللهــم هــب يل معــايل 

األخاق(.
وبعد:

هــذه هــي الحلقــة الرابعــة مــن سلســلة )األربعــون حديثًا( 
المحمــودة  القــرآن،  قــراء  أخــاق  الحلقــة ختــص  وهــذه 
والمذمومــة . إن المشــتغلن بالقــرآن الكريــم قــراءًة وحفظــًا 
وتفســرًا وتدريســًا هــم أوىل النــاس باألخــاق المحمــودة . 
اذ ال بــد لهــم أن يتخلقــوا بأخــاق القــرآن  ألن مقامهــم مقــام 

ــة. القــدوة الصالحــة . والنــاس تنظــر اليهــم بنظــرة قرآني
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أخاقيــة  آفــات  مــن  النــاس  هــؤالء  خيلــوا  ال  أنــه  إال 
ــمعة  ــدش س ــل وخت ــم، ب ــن منه ــى المتعلم ــر ع ــة تؤث مذموم
أو  غفلــة  عــن  نشــأ  بعضهــا  ولعــل  بالقــرآن،  المشــتغلن 
جهــل، أحببنــا التنبيــه عليهــا مــن خــال الصفــات المحمــودة 
 والمذمومــة لّقــراء القــرآن، فقــد ورد عــن اإلمــام الســجاد
)اللهــم ال تبتلينــي بالكــر وال تفســد عبــاديت بالعجب وأجري 

ــر( . ــدي الخ ــى ي ــاس ع للن
والســيما أن هــذا العمــل يتــم يف رحــاب القــرآن الناطــق 

 .اإلمــام الحســن
ــن  ــع لخدمــة الدي ــر أن يوفــق الجمي ــه العــي القدي نســأل الل

ــر . ــه نعــم المــوىل ونعــم النص ــد ان ــرآن المجي ــف والق الحني

مركز     
                  البحوث والدراسات القرآنية

                                                                1 / 1 / 2019م
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لقرآن العمل �ب

ـــه . 1 ـــه اللَّ الــكايف : عــن اإلمــام أمــر المؤمنن:)اللَّ
ُكــْم())) .  يِف  اْلُقــْرآنِ  َفــَا َيْســبُِقُكْم إىَِل اْلَعَمــِل بِــِه َأَحــٌد َغْرُ

تاج إىل ثالثة أشياء قارئ القرآن �ي

اِدق:)َمــْن . 2 مصبــاح الرشيعــة: عــن اإلمــام الصَّ
ـــِه َوَلـــْم َيــِرقَّ َقْلُبــُه َواَل ُينِْشــُئ  َقــَرَأ اْلُقــْرآَن َوَلـــْم خَيَْضــْع للَّ
ـــِه َتَعاىَل  ِه َفَقــِد اْســَتَهاَن بِِعَظــِم َشــْأِن اللَّ َحَزنــًا َوَوَجــًا يِف ِسِّ
انــًا ُمبِينــًا َفَقــاِرُئ اْلُقــْرآِن حُمَْتــاٌج إىَِل َثَاَثــِة  َوَخــِسَ ُخْسَ
ــاٍل...())).                          ــٍع َخ ــاِرٍغ َوَمْوِض ــَدٍن َف ــٍع َوَب ــٍب َخاِش ــَياَء َقْل َأْش

ي للتالوة
املع�ن احلقي�ق

ــاِدِق يِف َقْولِــِه . 3 جمموعــة ورام: َعــْن اإلمــام الصَّ
ِتالَوِته)3)َقــاَل  َحــقَّ  ُلَنــُه  َي�تْ اْلِكتــاَب  نــاُهُ  ْ آ�تَ�ي يــَن  ِ

َّ
َتَعاىَلال

ُمــوَن َمَعانَِيــُه َوَيْعَمُلــوَن بَِأْحَكاِمــِه  ُلــوَن آَياتِــِه َوَيَتَفهَّ ُيَرتِّ

))) الــكايف: ج 7، ص: 49 ، مــن ال حيــره الفقيــه، ج 4، ص: 90) ، هنــج 
البالغــة: ص: ))4.

))) مصباح الرشيعة: ص8)-9) الباب الثاين عرش يف قراءة القرآن.
))) البقرة:))).
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َوَيْرُجــوَن َوْعــَدُه َوخَيَْشــْوَن َعَذاَبــُه َوَيَتَمثَُّلــوَن ِقَصَصــُه 
َتنُِبــوَن َنَواِهَيُه...))).  وَن َأْمَثاَلــُه َوَيْأُتــوَن َأَواِمــَرُه َوَيْ َوَيْعَتــِرُ

إعرضوا أنفسمك عىل القرآن

حتــف العقــول: وصيــة اإلمــام الباقــر لجابــر . 4
َيــا  َلــُه  َقــاَل  ــُه  َأنَّ  َعنْــُه ُرِوَي  الجعفــي)2)  يزيــد  بــن 
ــإِْن  ــِه َف ـ ــاِب اللَّ ــَى ِكَت ــَك َع ــِرْض َنْفَس ــِن اْع ــر... َوَلِك َجابِ
ــِه  ــًا يِف َتْرِغيبِ ــِدِه َراِغب ــدًا يِف َتْزِهي ــبِيَلُه َزاِه ــالِكًا َس ــَت َس ُكنْ
َك َمــا ِقيــَل  ــُه اَل َيــُرُّ َخاِئفــًا ِمــْن خَتِْويِفــِه َفاْثُبــْت َوَأْبــرِشْ َفإِنَّ
َك ِمــْن  ــِذي َيُغــرُّ ــْرآِن َفَمــاَذا الَّ ــَت ُمَباِينــًا لِْلُق ــَك، َوإِْن ُكنْ فِي
َنْفِســَك إِنَّ اْلـــُمْؤِمَن َمْعنـِـيٌّ بُِمَجاَهــَدِة َنْفِســِه لَِيْغِلَبَهــا َعــَى 

ــا...))).  َهَواَه

ان �ي ي القرآن والإ
مدح القارئ الذي أو�ق

الكايف:عــن اإلمــام الصــادق: النَّــاُس َأْرَبَعــٌة َفُقْلُت . 5
ــْم  ــاَن َو َل يَم ــٌل ُأويِتَ اإْلِ ــاَل َرُج ــْم َفَق ــا ُه ــَداَك َو َم ــُت فِ ُجِعْل

))) جمموعة ورام:  ج) ص6)).
))) نسبة اىل جعف بن سعد العشرية بن مذحج من اليمن.

))) حتف العقول: ص 85).
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ــاَن َو  يَم ــْؤَت اإْلِ ــْم ُي ــْرآَن َو َل ــٌل ُأويِتَ اْلُق ــْرآَن َو َرُج ــْؤَت اْلُق ُي
يَمــاَن َو َرُجٌل َلــْم ُيــْؤَت اْلُقــْرآَن  َرُجــٌل ُأويِتَ اْلُقــْرآَن َو ُأويِتَ اإْلِ
ْ يِل َحاَلُهــْم َفَقاَل  يَمــاَن َقــاَل ُقْلــُت ُجِعْلــُت فَِداَك َفــسِّ َو اَل اإْلِ
ــِل  ــُه َكَمَث ــْرآَن َفَمَثُل ــْؤَت اْلُق ــْم ُي ــاَن َو َل يَم ــِذي ُأويِتَ اإْلِ ــا الَّ َأمَّ
ــِذي ُأويِتَ اْلُقــْرآَن  ــا الَّ التَّْمــَرِة َطْعُمَهــا ُحْلــٌو َو اَل ِريــَح َلَهــا َو َأمَّ
ــٌب  ــا َطيِّ ــِل اْلِس))) ِرحُيَه ــُه َكَمَث ــاَن َفَمَثُل يَم ــْؤَت اإْلِ ــْم ُي َو َل
يَمــاَن َفَمَثُلــُه َكَمَثِل  ــا َمــْن ُأويِتَ اْلُقــْرآَن َو اإْلِ َوَطْعُمَهــا ُمــرٌّ َو َأمَّ
ــِذي  َلــمْ   ــا الَّ ــٌب َو َأمَّ ــٌب َو َطْعُمَهــا َطيِّ ــِة))) ِرحُيَهــا َطيِّ اأْلُْتُرجَّ
يَمــانَ  َو اَل اْلُقــْرآَن َفَمَثُلــُه َكَمَثِل اْلَحنَْظَلــِة))) َطْعُمَها  ُيــْؤَت  اإْلِ

ُمرٌّ َو اَل ِريَح َلَها)4).

 مدح القارئ احلامل للقرآن
َلــُة اْلُقــْرآِن ُعَرَفــاُء . 6 ـــِه: َحَ الــكايف: َقــاَل َرُســوُل اللَّ

ـَة،  اْلَجنَـّ َأْهــِل  اُد  ُقــوَّ َواْلـــُمْجَتِهُدوَن)5)  ـِة،  اْلَجنَـّ َأْهــِل 

))) اآلس: شجر طيب الرائحة.
))) االترج: ثمر بستانى من جنس الليمون ناعم الورق و احلطب .

))) احَلنَْظل: و هو الشجر امُلر.
)4) الكايف: ج ) ص604- 605 ح6.

)5) املبالغون يف ارشاد الناس وترويج احلق.
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ـَة))). ُســُل َســاَدُة َأْهــِل اْلَجنَـّ َوالرُّ

مدح قارئ القرآن احملبوب عند الناس

َلــُة اْلُقــْرآِن . 7 جامــع األخبــار: َقــاَل رســول اللــه: َحَ
ـــِه َعــزَّ  ـــِه الملبســون بِنُــوِر اللَّ ــِة اللَّ ُهــُم اْلـــَمْحُفوُفوَن بَِرْحَ
ـــِه بَِتْوِقــِر ِكَتابِــِه  بَُّبــوا إىَِل اللَّ ، َيــا َحََلــَة اْلُقــْرآِن حَتَ َوَجــلَّ
ُمْســَتِمِع  َعــْن  ُيْدَفــُع  َخْلِقــِه  إىَِل  بِّْبُكــْم  َوحُيَ ُحّبــًا  َيِزْدُكــْم 
ْنَيــا َواْلِخــَرِة َوُيْدَفــُع َعــْن َتــايِل اْلُقــْرآِن  اْلُقــْرآِن َشُّ الدُّ

اْلِخــَرِة...))) . َبْلــَوى 

مدح القارئ الذي يدرس القرآن

ــَش . 8 ــْم َعْي ــي: إِْن َأَرْدُت ــاَل النب ــار: َق ــع األخب جام
ِة،  َيــْوَم اْلَحــْسَ ــَهَداِء، َوالنََّجــاَة  ــَعَداِء، َوَمــْوَت الشُّ السُّ
َاَلــِة، َفاْدُرُســوا  ــلَّ َيــْوَم اْلَحــُروِر، َواْلُهــَدى َيــْوَم الضَّ َوالظِّ
ــْيَطاِن،  الشَّ ِمــَن  َوِحــْرٌز  ْحَــِن،  الرَّ َكَاُم  ــُه  َفإِنَّ اْلُقــْرآَن؛ 

َوُرْجَحــاٌن يِف اْلـــِميَزانِ  ...))) .

))) الكايف: ج ) ص606 باب حامل القرآن ح)).
))) جامع األخبار)للشعريي(: ص40-)4.

))) جامع األخبار)للشعريي(: ص)4.
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مدح القارئ الذي يستظهر القرآن

جامــع األخبــار: َقــاَل النبــي: اْقــَرُءوا اْلُقــْرآَن . 9
ُب َقْلبــًا وعــاء  ُيَعــذِّ ـــَه َتَعــاىَل اَل  َواْســَتْظِهُروُه؛ َفــإِنَّ اللَّ

اْلُقــْرآنَ  ))) . ]َوَعــى [ 

معال
أ
قراءة القرآن من أفضل ال

ــْن . 10 ــادق :لَِيُك ــام الص ــال اإلم ــار: َق ــع األخب جام
ــوَل  ــإِنَّ َرُس ــْرآِن، َف ــَراَءة اْلُق ــِه، َوِق ـ ــر اللَّ ــْم ِذْك ُكلُّ َكَاِمُك
 :ـــِه؟ َقاَل ـــِه ُســِئَل َأيُّ اأْلَْعَمــاِل َأْفَضــُل ِعنـْـَد اللَّ اللَّ
ـــِه  ِقــَراَءُة اْلُقــْرآِن، َوَأْنــَت َتُمــوُت َولَِســاُنَك َرْطــٌب بِذْكِر اللَّ

ــاىَل  ))) . َتَع

تيل واحلنشوع ل�ق مدح القارئ �ب

: َمــْن َقــَرَأ ُكلَّ . 11 جامــع األخبــار: َقــاَل اإلمــام َعــِيٌّ
تِيــٍل َوُخُشــوٍع َوُســُكوٍن  َيــْوٍم ِماَئــَة آَيــٍة ِمــَن اْلـــُمْصَحِف بَِتْ
ـــُه َلــُه ِمــَن الثَّــَواِب بِِمْقــَداِر َمــا َيْعَمُلــُه َجِيــُع َأْهــِل  َكَتــَب اللَّ

))) جامع األخبار)للشعريي(: ص)4.

))) جامع األخبار)للشعريي(: ص)4.



12   ................. أربـــعون حديثـــًا يف صــفات قـّراء القرآن المــــحمودة والمذمومة 

ـــُه َلــُه ِمــَن الثَّــَواِب  اأْلَْرِض، َوَمــْن َقــَرَأ ِماَئَتــْي آَيــٍة َكَتــَب اللَّ
ــَماِء َوَأْهــُل اأْلَْرضِ  ))) . بِِمْقــَداِر َمــا َيْعَمُلــُه َأْهــُل السَّ

علو درجة قارئ القرآن

ــَدُد َدَرِج . 12 ــِه: َع ـ ــوُل اللَّ ــاَل َرُس ــوار: َق ــار األن بح
ـِة َعــَدُد آِي  اْلُقــْرآِن، َفــإَِذا َدَخــَل َصاِحــُب اْلُقــْرآِن  اْلَجنَـّ
اْلَجنَّــَة. ِقيــَل َلــُه: اْرَقــْأ َواْقــَرْأ لـِـُكلِّ آَيــٍة َدَرَجــٌة َفــَا َتُكــوُن 

ــٌة))). ــْرآِن َدَرَج ــِظ اْلُق ــْوَق َحافِ َف
علو ماكنة القارئ عند هللا

: إِنَّ َأْهَل اْلُقــْرآِن يِف . 13 ثــواب االعمــال : َقــاَل النَّبـِـيُّ
َأْعــَى َدَرَجــٍة ِمــَن اْلَدِميِّــَن َمــا َخــَا النَّبِيِّــَن َواْلـــُمْرَسِلَن، 
ــإِنَ  َلُهــمْ  ِمــنَ   ــْم َف ــْرآِن، َوُحُقوَقُه ــَل اْلُق َواَل َتْســَتْضِعُفوا َأْه

ـــهِ  َلَمَكانًا))). اللَّ
لقرآن هلل ينوا �ب ن �ق

ـــِه َقــال: )... َيــا َحاِمــَل . 14 الــكايف: َعــْن َأِب َعْبــِد اللَّ
َك  ْز)4) بـِـِه؛ َفُيِذلَّ ـــُه، َواَل َتَعــزَّ اْلُقــْرآِن َتَواَضــْع بـِـِه َيْرَفْعَك اللَّ

))) جامع األخبار)للشعريي(: ص)4.
))) بحار األنوار: ج 89، ص: )).

))) ثواب األعامل و عقاب األعامل: ص00-99).
)4) تتكرب.
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ـــُه بـِـِه، َواَل  نَْك اللَّ ـــِه ُيَزيِّ ــْن بِِه لِلَّ ـــُه، َيــا َحاِمــَل اْلُقــْرآِن َتَزيَّ اللَّ
ـــُه بـِـِه ...))). ــْن بـِـِه لِلنَّــاِس َفَيِشــينََك))) اللَّ َتَزيَّ

لقرآن ن �ب مدح القراء العامل�ي

اْلُقــْرآنِ  . 15 اُء  ُقــرَّ َقــاَل:   َجْعَفــٍر َأِب  َعــْن  الــكايف: 
ــِه  ــَذُه بَِضاَعــًة، َواْســَتْأَجَر بِ َ ــْرآَن َفاختَّ ــَرَأ اْلُق ــٌة: َرُجــٌل َق َثَاَث
ــْرآَن  ــَرَأ اْلُق ــٌل َق ــاِس، َوَرُج ــَى النَّ ــَتَطاَل َع ــُمُلوَك، َواْس اْلـ
َفَحِفــَظ ُحُروَفــُه َوَضيَّــَع ُحــُدوَدُه، َوَرُجــٌل َقــَرَأ اْلُقــْرآَن 
َلْيَلــُه،  بِــِه  َفَأْســَهَر  َقْلبِــِه  َداِء  َعــَى  اْلُقــْرآِن  َدَواَء  َفَوَضــَع 
ــِه َعــْن  ــاَف بِ ــِه يِف َمَســاِجِدِه، َوَتَ ــِه َنَــاَرُه، َوَقــاَم بِ َوَأْظَمــَأ بِ
ــَداَء،  ــُل اأْلَْع ــَاَء، َوُيِزي ــُه اْلَب ـ ــُع اللَّ ــَك َيْدَف ــِه، َفبُِأوَلِئ فَِراِش
ــَماِء، َوبُِأوَلِئــَك يــرد  ـــُه اْلَغْيــَث ِمــَن السَّ ُل اللَّ َوبُِأوَلِئــَك ُينـَـزِّ
اِء  ــرَّ ــُؤالَِء يِف ُق ــِه َلَه ـ ــَداِء، َواللَّ ْع ــَن األَْ ــُه ِم ـ ــُل )3)[ اللَّ ]ُيِدي

يــِت اأْلَْحَــِر)4))5). اْلُقــْرآِن َأَعــزُّ ِمــَن اْلِكْرِ

))) يبغضك.
))) الكايف: ج ) ص604 باب فضل حامل القرآن ح5.

))) يديل: يدفع.
)4) هو اجلوهر الذي يطلبه أصحاب الكيمياء وهو أغىل اكسري.

)5) الكايف: ج ) ص604 باب فضل حامل القرآن ح5.



14   ................. أربـــعون حديثـــًا يف صــفات قـّراء القرآن المــــحمودة والمذمومة 

واجبات قارئ القرآن

ــُمْؤِمنَِن يِف . 16 ــُر اْلـ ــاَل َأِم ــه: َق مــن ال حيــره الفقي
ــُه عنــُه: )...،  ـ ــِة َرِضَ اللَّ ــِن اْلَحنَِفيَّ ــِد ْب ــِه حُمَمَّ ــِه اِلْبنِ َوِصيَّتِ
َوَعَلْيــَك بِِقــَراَءِة اْلُقــْرآِن َواْلَعَمــِل بَِمــا فِيــِه َوُلــُزوِم َفَراِئِضــِه 
ــهِ ،  ــِد بِ ــِه َوالتََّهجُّ ــِرِه َوَنِْي ــِه َوَأْم ــِه َوَحَراِم ــِه َوَحَالِ اِئِع َوَشَ
ــاَرَك  ــِه َتَب ـ ــَن اللَّ ــٌد ِم ــُه َعْه ــاِرَك َفإِنَّ ــَك َوَنَ ــهِ  يِف  َلْيِل َوتَِاَوتِ
ــَر  ــِلٍم َأْن َينُْظ ــَى ُكلِّ ُمْس ــَو َواِجــٌب َع ــِه َفُه ــاىَل إىَِل َخْلِق َوَتَع

ــًة... ))). ــَن آَي ــْو َخِْس ــِدِه َوَل ــْوٍم يِف َعْه ُكلَّ َي

ي القرآن
ن

� 
ق

ميل ))) احلب لق حلن عليمك �ب

ــاَك . 17 ــن: إَِذا َدَع ــر المؤمن ــال أم ــم: ق ــرر الحك غ
ــا))). ــَك بَِأْمَثالَِه ــْذ َنْفَس ــٍة َفُخ ــٍة َجِيَل ــْرآُن إىَِل َخلَّ اْلُق

لقرآن ليكن حديثك �ب

دعائــم اإلســام: َقــاَل االمــام عــي: َمــْن َكاَن . 18

اجلــوارح،  الفــروض عــىل  بــاب  الفقيــه: ج ) ص6)6  مــن ال حيــره   (((
.(((5 ح

))) الصفة واخلصلة.
))) تصنيف غرر احلكم و درر الكلم: ص)))ح977).
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ــًا يِف  ــُه َبْيت ــُه َل ـ ــى اللَّ ــُه َبنَ ــَمْسِجُد َبْيَت ــُه،  َواْلـ ــْرآنُ  َحِديَث اْلُق
اْلُوْســَطى))). َرَجــِة  الدَّ ُدوَن  َدَرَجــًة  َوَرَفَعــُه  ـِة،  اْلَجنَـّ

مسؤولية القراء أمام الكتاب والسنة

اِء . 19 ـــِه: َيــا َمَعــاِشَ ُقــرَّ الــكايف: َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ــِه،  ــْن ِكَتابِ ــْم ِم ــا َحََّلُك ــلَّ فِيَم ــزَّ َوَج ــَه َع ـ ــوا اللَّ ُق ــْرآِن اتَّ اْلُق
ُكــْم َمْســُئوُلوَن، إِنِّ َمْســُئوٌل َعــْن َتْبِليــِغ  َفــإِنِّ َمْســُئوٌل، َوإِنَّ
ــاِب  ــْن ِكَت ــْم ِم ْلُت ــا ُحِّ ــَأُلوَن َعمَّ ــْم َفُتْس ــا َأْنُت ــاَلِة، َوَأمَّ َس الرِّ

ــِه َوُســنَّتِي))). ـ اللَّ

أحلوا حالل القرآن وحرموا حرامه

جامــع األخبار:َقــاَل النبــي: َمــِن اْســَتْظَهَر اْلُقــْرآَن . 20
ــُه  ـ ــُه اللَّ ــُه، َأْدَخَل َم َحَراَم ــرَّ ــُه، َوَح ــلَّ َحَاَل ــُه، َوَأَح َوَحِفَظ
ُهــْم  ــِه ُكلُّ ٍة ِمــْن َأْهــِل َبْيتِ َعُه يِف َعــرَشَ ــَة، َوَشــفَّ ــِه اْلَجنَّ َتَعــاىَل بِ

ــاُر))). ــُه النَّ َقــْد َوَجــَب َل

))) دعائم اإلسالم: ج ) ص48).
))) الكايف: ج ) ص606ح9.

))) جامع األخبار)للشعريي(: ص)4.



16   ................. أربـــعون حديثـــًا يف صــفات قـّراء القرآن المــــحمودة والمذمومة 

شفاعة القرآن

ــْوَم . 21 ــَن َي َواِوي ــِد اللــه: إِنَّ الدَّ ــو َعْب ــاَل َأُب الــكايف: َق
اْلِقَياَمــِة َثَاَثــٌة ِديــَواٌن فِيــِه النَِّعــُم، َوِديــَواٌن فِيــِه اْلَحَســنَاُت، 
ــيَِّئاُت، َفُيَقاَبــُل َبــْنَ ِديــَواِن النَِّعــِم َوِديــَواِن  َوِديــَواٌن فِيــِه السَّ
ــَة اْلَحَســنَاِت، َوَيْبَقــى  اْلَحَســنَاِت َفَتْســَتْغِرُق النَِّعــُم َعامَّ
ــاِب  ــُمْؤِمِن لِْلِحَس ــِن آَدَم اْلـ ــى بِاْب ــيَِّئاِت َفُيْدَع ــَواُن السَّ ِدي
ــا َربِّ  ــُه يِف َأْحَســِن ُصــوَرٍة َفَيُقــوُل: َي ــْرآُن َأَماَم ُم اْلُق ــدَّ َفَيَتَق
ــْد َكاَن ُيْتِعــُب َنْفَســُه  ــُمْؤِمُن َق ــُدَك اْلـ ــَذا َعْب ــْرآُن َوَه ــا اْلُق َأَن
ــَد  ــاُه إَِذا َتَجَّ ــُض َعْينَ ــِي َوَتِفي تِي ــُه بَِتْ ــُل َلْيَل ــَاَويِت َوُيطِي بِتِ
اْلَجبَّــاُر:  اْلَعِزيــُز  َفَيُقــوُل  َقــاَل،  َأْرَضــاِن  َكَمــا  َفَأْرِضــِه 
َعْبــِدَي اْبُســْط َيِمينَــَك َفَيْمَلُؤَهــا ِمــْن ِرْضــَواِن اللــه اْلَعِزيــِز 
ــِذِه  ــاُل: َه ــمَّ ُيَق ــه، ُث ــِة الل ــْن َرْحَ ــَماَلُه ِم ــَأُ ِش ــاِر َوَيْم اْلَجبَّ
ــَد  ــًة َصِع ــَرَأ آَي ــإَِذا َق ــْد َف ــَرْأ َواْصَع ــَك َفاْق ــٌة َل ــُة ُمَباَح اْلَجنَّ

ــًة))). َدَرَج

))) الكايف: ج)ص)60 كتاب فضل القرآن ح)).
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لقرآن زأ �ب ذم القارىء املس�ق

َقــَرَأ . 22 َقــاَل اإلمــام عــي َوَمــْن  حتــف العقــول: 
ـــِه  ــْن َيتَِّخــُذ آيــاِت اللَّ ــَو ِمَّ ــاَر َفُه ــَل النَّ ــاَت َفَدَخ ــْرآَن َفَم اْلُق

.(( (ُهــُزوًا

 عىل القرآن
ً
ب حراما ذم  القارئ الذي ي�ش

23 . ..:ـــِه مــن ال حيــره الفقيــه: َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ــِه  ــَر َعَلْي ــًا َأْو آَث ــهِ  َحَرام َب  َعَلْي ــمَ  َشِ ــْرآنَ ، ُث ــَرَأ اْلُق ــْن َق َم
ـــِه إاِلَّ َأْن  ْنَيــا َوِزينََتَهــا اْســُتوِجَب َعَلْيــِه َســَخُط اللَّ ُحــبَّ الدُّ
ــْوَم  ــُه)2) َي ــٍة َحاجَّ ــْرِ َتْوَب ــَى َغ ــاَت َع ــُه إِْن َم ــوَب، َأاَل َوإِنَّ َيُت

اْلِقَياَمــِة، َفــَا ُيَزاِيُلــُه))) إاِلَّ َمْدُحوضــا)4)...))5).

ذم القارئ الذي ل يقوم الليل

24 . :ــادق ــام الص ــال اإلم ــه: ق ــره الفقي ــن ال حي م

))) هنج البالغة: ص: 509 ح8)).
))) خاصمه.

))) يفارقه.
)4) مغلوًبا.

.5) من ال حيره الفقيه: ج 4 ص))باب ذكر مجل من مناهي النبي(
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ــنَ   ــَتْيِقُظ ِم ــمَ  َيْس ــْرآنَ ، ُث ــَرَأ اْلُق ــْد َق ــَل َق ُج ــُت الرَّ َوإِنِّ أَلَْمُق
ــاِدُرُه  ــاَم ُيَب ــِح َق ْب ــَد الصُّ ــى  إَِذا َكانَ  ِعنْ ــومُ  َحتَّ ــَا َيُق ــلِ  َف ْي اللَّ

ــِه))). بَِصَاتِ
�ن ي �ب

ن
رىح تطحن القراء الفسقة �

25 . َأنَّ َعِلّيــًا ثــواب األعمــال :قــال اإلمــام الباقــر
ـمَ  َرًحــى  َتْطَحــُن، َأَفــَا َتْســَأُلونِّ َمــا  َقــاَل: إِنَّ يِف  َجَهنَـّ
اْلـــُمْؤِمنَِن؟   َأِمــَر  َيــا  َوَمــا َطِحينَُهــا  َفِقيــَل:  َطِحينَُهــا؟ 
اُء اْلَفَســَقُة ...())).  َفَقــاَل: اْلُعَلَمــاُء اْلَفَجــَرُة َواْلُقــرَّ

لقرآن ن ل يعملون �ب ذم القراء الذ�ي

ــَه . 26 ـ ــَد اللَّ ــُمْؤِمنَِن، َفَحِم ــُر اْلـ ــَب َأِم ــكايف: َخَط ال
ــُه َســَيْأيِت َعَلْيُكــْم ِمــْن َبْعــِدي  َوَأْثنـَـى َعَلْيــِه ُثــمَّ َقــاَل: )... إِنَّ
ــنَ   ــَوَر ِم ــْلَعٌة َأْب ــاِن ِس َم ــَك الزَّ ــِل َذلِ ــَد َأْه ــَس ِعنْ ــاٌن َلْي َزَم
ــَق َبْيعــًا َواَل  ــْلَعٌة َأْنَف ــِه، َواَل ِس ــِيَ َحــقَّ تَِاَوتِ ــاِب  إَِذا ُت اْلِكَت
َف َعــْن َمَواِضِعــه ...())). َأْغــَى َثَمنــًا ِمــَن اْلِكَتــاِب إَِذا ُحــرِّ

))) من ال حيره الفقيه: ج ) ص479 باب وقت صالة الليل ح)8)).
))) ثواب األعامل و عقاب األعامل:  ص54).

))) الكايف: ج 8 ص86)ح586.
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ذم القارئ الذي يتعمل القرآن حلسن الصوت

ــٍد . 27 ــاُء بَِعْب ــادق : ... ُيَ ــام الص ــال اإلم ــد: ق الزه
ْمــُت اْلُقــْرآَن اْبتَِغــاَء  ــمَ  اْلُقــْرآنَ ، َفَيُقــوُل: َيــا َربِّ َتَعلَّ َقــْد َتَعلَّ
ْمــَت لُِيَقــاَل َمــا َأْحَســَن  َتَعلَّ َبــْل  َلــُه:  َفُيَقــاُل  َوْجِهــَك، 

ــاِر...))). ــِه إىَِل النَّ ــوا بِ ــَاٍن، اْذَهُب ــْوَت ُف َص
لقرآن للناس ن �ب �يّ ن ذم  من ي�ق

َحاِمــَل . 28 َيــا   ...(  :ـــِه اللَّ َرُســوُل  َقــاَل  الــكايف: 
ــْن بِــِه  ـــُه بِــِه، َواَل َتَزيَّ نْــَك اللَّ ـــِه ُيَزيِّ ــْن بِــِه لِلَّ اْلُقــْرآِن َتَزيَّ

بِــِه..())). ـــُه  اللَّ َفَيِشــينََك  ـاِس  لِلنَـّ
رة والصوت ذم القارئ الذي يطلب ال�ش

َعَلْيُكــْم . 29  ...(  :ـــِه اللَّ َعْبــِد  أبــو  َقــاَل  الــكايف: 
ــْرآنَ   ــمُ  اْلُق ــْن َيَتَعلَّ ــاِس َم ــَن النَّ ــإِنَّ ِم ــوُه، َف ُم ــْرآِن، َفَتَعلَّ بِاْلُق
ُمــُه َفَيْطُلــُب بِــِه  لُِيَقــاَل ُفــَاٌن َقــاِرٌئ، َوِمنُْهــْم َمــْن َيَتَعلَّ
ــْوِت، َوَلْيــَس يِف َذلـِـَك  ــْوَت، َفُيَقــاُل ُفــَاٌن َحَســُن الصَّ الصَّ

 .(((.... َخــْرٌ

))) الزهد:  ص)6-)6 ب)) ح66).
))) الكايف: ج ) ص604باب فضل حامل القرآن ح5.

))) الــكايف: ج ) ص608- 609 بــاب مــن حفــظ القــرآن ثــم نســيه ح6. 
الــكايف: ج ) ص607 بــاب مــن حفــظ القــرآن ثــم نســيه ح).
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ملعاصي ذم القارئ الذي يبارز هللا �ب

ــْوَم . 30 ــاُر َي ــُم النَّ ــاَل: )ُتَكلِّ  َق ــيِّ ــِن النَّبِ ــال: َع الخص
اْلِقَياَمــِة َثَاَثــًة: َأِمــرًا، َوَقاِرئــًا، َوَذا َثــْرَوٍة ِمــَن اْلـــَماِل 
ــَه  ـ ــاَرَز اللَّ ــاِس َوَب ــنَ  لِلنَّ ــنْ  َتَزيَّ ــا َم ــاِرِئ َي ــوُل: لِْلَق ...، َوَتُق

َفَتــْزَدِرُدُه)))..)))). بِاْلـــَمَعاِص 
ا�أ مام احلب ذم القارئ  واملستمع عند الإ

اإلختصــاص: قــال اإلمــام الصــادق:  َأنَّ َأَبــاُه . 31
َكاَن َيُقــوُل:  َمــْن َدَخــَل َعــَى إَِمــاٍم َجاِئــٍر، َفَقــَرَأ َعَلْيــِه 
ْنَيــا ُلِعــَن  اْلُقــْرآنَ  ُيِريــُد بَِذلِــَك َعَرضــًا ِمــْن َعــَرِض الدُّ
اْلَقــاِرُئ بـِـُكلِّ َحــْرٍف َعــرْشَ َلَعنـَـاٍت َوُلِعــَن اْلـــُمْسَتِمُع بُِكلِّ 

ــة))). ــْرٍف َلْعنَ َح

ذم القارئ صاحب الدنيا  واملالزم للسلطان

32 . عوالــم العلــوم و المعــارف: قــال اإلمــام الباقــر
ــا،  ــب الدني ــو صاح ــاء فه ــّب  األغني ــارئ  حي ــم  الق إذا رأيت

))) )تسحبه وتلتقطه(.
))) اخلصال:  ج ) ص)))ح84.

))) االختصاص:  ص)6).
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و إذا رأيتمــوه يلــزم الســلطان مــن غــر رضورة فهــو 
ــص ))).  ل

ذم القارئ الذي ل يعظم القرآن

ـــِه: )...َمــْن ُأويِتَ اْلُقــْرآَن . 33 الــكايف: َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ـا ُأويِتَ َفَقــْد  ـاِس ُأويِتَ َأْفَضــَل ِمَـّ َفَظــنَّ َأنَّ َأَحــدًا ِمــَن النَـّ

ـــُه())). ــَم اللَّ ــَر َمــا َعظَّ ـــُه َوَحقَّ ــَر اللَّ ــَم َمــا َحقَّ َعظَّ

لقرآن لك الناس �ب
أ
ذم القارئ الذي �ي

ــْن . 34 ــاَل: َم ــِه َق ـ ــِد اللَّ ــْن َأِب َعْب ثــواب األعمــال: َع
ــُه  ــِة َوَوْجُه ــْوَم اْلِقَياَم ــاَس َجــاَء َي ــِه النَّ ــْأُكُل بِ ــْرآَن َي ــَرَأ اْلُق َق

ــِه))). ــَم فِي ــٌم اَل َلْح َعْظ

ــوال  ــار و األق ــات و األخب ــن اآلي ــوال م ــارف واألح ــوم و املع ــوامل العل ))) ع
)مســتدرك ســيدة النســاء إىل اإلمــام اجلــواد ؛ ج 9)-الباقــر ص04) ب) 

ح0).
الــكايف: ج )  القــرآن ح5.      الــكايف: ج ) ص604بــاب فضــل حامــل   (((

القــرآن ح7. بــاب فضــل حامــل  ص605 
))) ثواب األعامل و عقاب األعامل:  ص79)-80).
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ذم القارئ الذي يستدر امللوك

اُء َثَاَثٌة: . 35 ـــِه َقــاَل: اْلُقــرَّ اْلِخَصــاِل: َعــْن َأِب َعْبِد اللَّ
)1) بـِـِه اْلـــُمُلوَك َوَيْســَتطِيَل)2) بـِـِه  َقــاِرٌئ َقــَرَأ اْلُقــْرآَن لَِيْســَتِدرَّ

َعَى النَّاِس َفَذاَك ِمْن َأْهِل النَّار،...())).

ن يتخذون القرآن مزام�ي ذم القراء الذ�ي

َأَخــاُف . 36 )إِنِّ   :النبــي َقــاَل  َو  االخبــار:  جامــع 
يــِن َو َبْيــَع اْلُحْكــِم َو َأْن ُيتََّخــَذ  َعَلْيُكــُم اْســتِْخَفافًا بِالدِّ

َمَزاِمــَر)4)))5).  اْلُقــْرآُن 

ذ�ي القارىء من لعن القرآن
ق

�

جامــع االخبــار: َقــاَل رســول اللــه: ُربَّ َتــايِل . 37
اْلُقــْرآِن َو اْلُقــْرآنُ  َيْلَعنُــُه)6) .

))) يستجلب النفع من امللوك.
))) طلب الرتفع والتعايل عىل الناس.

))) اخلصال: ج ) ص)4)-)4) ح65).
)4) مزامــري: مجــع مزمــار رضب املزامــري مثــاًل حلســن صوتــه و حــالوة نغمتــه. و 

شــّبها بصــوت املِْزمــار كأّن يف حلقــه مزامــري َيْزَمــُر هبــا.
)5) جامع األخبار)للشعريي(، ص: 49ح 40.
)6) جامع األخبار)للشعريي(، ص: 49ح)4.
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جيع  حلاِن الغناء وال�ق
أ
ن يقرؤن �ب ذم القراء الذ�ي

الــكايف : َعــْن ُحَذْيَفــَة ْبــِن اْلَيَمــاِن َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل . 38
ــا  ــَرِب َو َأْصَواتَِ ــوِن)1) اْلَع ــْرآَن بُِلُح ــَرُءوا اْلُق ــِه  : اْق اللَّ
اْلَكَباِئــِر  َوَأْهــِل  اْلِفْســِق  َأْهــِل  ُلُحــوَن)2)  ]َو[  اُكــْم  َوإِيَّ
َتْرِجيــَع  بِاْلُقــْرآِن  ُعــوَن)))   ُيَرجِّ َبْعــِدي  َقــْوٌم  َوَســَيِجي ُء 
َحنَاِجَرُهــْم)4)  ــاِوُز  ُيَ اَل  ـْوِح  النَـّ َو  ْهَبانِيَّــِة  الرَّ َو  اْلِغنَــاِء 
ُيْعِجُبُهــْم َشــْأُنُمْ )5). ِذيــَن  ُقُلــوُب الَّ ــْم َو  َمْفُتوَنــٌة ُقُلوُبُ

ذم القارئ فصيح اللسان قبيح الفعال

ــٌل . 39 ــاَء َرُج ــاَل: َوَج ــام العســكري : َق تفســر اإلم
إىَِل َأِمــِر اْلـــُمْؤِمنَِن َفَقــاَل: َيــا َأِمــَر اْلـــُمْؤِمنَِن إِنَّ بَِااًل 
َكاَن ُينَاظِــُر اْلَيــْوَم ُفَانــًا، َفَجَعــَل ]بِــَاٌل [ َيْلَحــُن)6) يِف 

))) لغة.
))) التطريب والغناء.

))) الرتجيع: هواللف والتأرجح يف الكالم.
)4) ان مقصودهم ليس تدبر معاين القرآن بل هو جمرد الصوت الغنائي.

)5) الكايف: ج)ص4)6ب ترتيل القرآن بالصوت احلسن ح).
)6) اللحن: غري الفصيح من الكالم.
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َكَاِمِه، َوُفَاٌن ُيْعِرُب)))، َوَيْضَحُك ِمْن بَِاٍل.
َمــا  إِنَّ ـــِه،  اللَّ َعْبــَد  َيــا   :اْلـــُمْؤِمنَِن َأِمــُر  َفَقــاَل 
ْعَمــاِل  ُيــَراُد إِْعــَراُب  اْلــَكَاِم)2)  َوَتْقِويُمــُه لَِتْقِويــِم))) اأْلَ
َوَتِْذيبَِهــا، َمــا َذا َينَْفــُع ُفَانــًا إِْعَراُبــُه َوَتْقِويُمــُه لَِكَاِمــِه 
إَِذا َكاَنــْت َأْفَعاُلــُه َمْلُحوَنــًة)4) َأْقَبــَح َلْحــٍن، َوَمــا َيــُرُّ 
َمــًة)5)  ُمَقوَّ َأْفَعاُلــُه  َكاَنــْت  إَِذا  َكَاِمــِه  يِف  َلْحنُــُه  بِــَااًل 
ــُل:  ُج ــاَل الرَّ ــٍب، َق ــَن َتِْذي ــًة َأْحَس َب ــٍم، ُمَهذَّ ــَن َتْقِوي َأْحَس
ــَاٍل(  ــُب )بِ ــاَل: َحْس ــَف َذاَك؟ َق ــُمْؤِمنَِن َوَكْي ــَر اْلـ ــا َأِم َي
ــَرى َأَحــدًا  ــُه اَل َي ــا َأنَّ ــِب َلَه ــِه َوالتَّْهِذي ــِم أِلَْفَعالِ ــَن التَّْقِوي ِم
ـــِه، ُثــمَّ اَل َيــَرى َأَحــدًا َبْعــَدُه  ــٍد َرُســوِل اللَّ َنظِــرًا لُِمَحمَّ
ــْن  ــَرى َأنَّ ُكلَّ َم ــُه َي ــٍب، َوَأنَّ ــِن َأِب َطالِ ــِيِّ ْب ــرًا لَِع َنظِ
ـــَه َوَرُســوَلُه، َوَمــْن َأَطاَعــُه َفَقــْد  َعاَنــَد َعِلّيــًا، َفَقــْد َعاَنــَد اللَّ
ــاِج  ــَن ااِلْعِوَج ــَاٍن ِم ــُب ُف ــوَلُه.  َوَحْس ــَه َوَرُس ـ ــاَع اللَّ َأَط

))) اإلعراب: الفصاحة يف اللسان.
))) فصاحة الكالم.

))) التقويم: االستقامة والكامل يف العمل.
)4) أعامله قبيحة وضالة.

)5) عىل احلق واهلدى.
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تـِـي اَل َينَْتِفــُع َمَعَهــا بِإِْعَرابـِـِه لَِكَاِمــِه  َواللَّْحــِن يِف َأْفَعالـِـِه. الَّ
َعــَى  اأْلَْعَجــاَز  َم  ُيَقــدِّ َأْن  لِِلَســانِِه،  َوَتْقِويِمــِه  بِاْلَعَربِيَّــِة، 

ــُدوِر........))). الصُّ

   ذم القارئ املنافق

: َأْكَثــُر ُمنَافِِقــي . 40 مصبــاح الرشيعــة: َقــاَل النَّبِــيُّ
اُؤَهــا))). تِــي ُقرَّ ُأمَّ

))) تفسري اإلمام العسكري: ص90 ح5.
))) مصباح الرشيعة: ص: 58.
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فائدة

ال تنــايف بــن حرمــة الغنــاء يف القــرآن كمــا ورد يف 
حديــث رقــم )38( ومــا ورد يف قــول النبــي )ورجــع 
بالقــرآن صوتــك فــإن اللــه حيــب الصــوت الحســن(

فالمقصــود مــن االمــر بالتجيــع يف هــذا الحديــث أن ال 
يقــرأ القــرآن كغــره مــن الكتــب ألن ترديــد الصــوت يف 
الحلــق اذا لــم يكــن عــى المقامــات المعروفــة ال يعتــر 
غنــاء لذلــك جعــل رســول اللــه  ترجيــع الغنــاء أحــد 

ــذم)1). ــود بال ــو المقص ــع وه ــواع التجي ان

))) مصبــاح الفقاهــة يف املعامــالت،  كتــاب  املكاســب املحرمــة، موســوعة 
ــاري ج) ص85). ــى االنص ــيخ مرت ــب: الش ــاب املكاس ــي، كت ــام اخلوئ االم
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