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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة
 

، مالك يوم الدين، احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني
ال إله إال هللا ، احلمد هلل رب كل شيء ومليكه، وأشهد أن احلمد هلل فاطر السماوات واألرض ،له عوجا  

حممدا  عبده ن الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوا  أحد، وأشهد أوحده ال شريك له، الواحد األحد، 
، خري من وطئ الثرى، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم ورسوله، النيب املصطفى، والرسول اجملتىب

 أما بعد: ليما  كثريا  إىل يوم الدين.تس

 

خوة الكرام إن كتاب هللا تعاىل هو خري الكتب وأفضلها وأجلها وأمهها وأحسنها فهو كالم هللا أيها اإل
ملنّزل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم قال تعاىل )ِإَّنَّ َنحُْن ن حزَّْلنحا الذِّْكرح وحِإَّنَّ لحُه حلححاِفُظونح سبحانه وتعاىل ا

 (( سورة احلجر.9)

 

وقد يسر هللا يل  .خوة الكرام إن كتاب هللا فيه النور وفيه اهلدى وفيه الشفاء وفيه جوامع اخلري كلهاأيها اإل
وضع بعض العناوين لبعض يف فضل القرآن الكرمي واحلث على تالوته مع  يثا  أن أمجع مخس وعشرين حد

أسأل هللا مبنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن ينفع هبذا الكتاب وأن جيعله حجة لنا ال علينا األحاديث 
 .إنه ويل ذلك والقادر عليه

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد. ،وهللا أعلم 
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 القرآن الكرميفضل تعّلم وتعليم 

ي ْرُُكْم محْن ت حعحلَّمح اْلُقْرآنح : ))قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال خح
 .رواه البخاري((. وحعحلَّمحه

 
 ألصحابه يوم القيامة القرآن شفيعا  

ْعُت رسول هللا صلى هللا عليه : عن أحيب أُمحامحةح رضي هللا عنه قال ِت : ))وسلم يقولَسِح ؛ فحإنَُّه َيح اقْ رحُؤوا الُقْرآنح
اِبهِ  ِفيع ا ألحْصحح  .رواه مسلم((. ي حْومح الِقيحامحِة شح

 
 فضل سورة البقرة وسورة آل عمران

ْعُت رسولح هللا صلى هللا عليه وسلم يقولُ : عن الن َّوَّاِس بِن َسحْعحانح رضي هللا عنه قال ِة يُ ْؤتحى ي حْومح الِقيحامح : ))َسِح
نْ يحا ت حْقُدُمه سورحُة الب حقحرحِة وحآِل ِعْمرحانح، ُُتحاجَّاِن  انُوا ي حْعمحُلونح ِبِه يف الدُّ اِِبلُقْرآِن وحأْهِلِه الذينح كح ((. عحْن صحاِحِبِهمح

 .رواه مسلم
 

 الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام الربرة
الَِّذي ي حْقرحأُ الُقْرآنح وحُهوح محاِهٌر ِبِه محعح : )) صلى هللا عليه وسلمقحالح رسول هللا: عن عائشة رضي هللا عنها قالت

 .متفٌق عحلحْيهِ ((. السَّفحرحِة الِكرحاِم الب حرحرحِة، وحالَِّذي ي حْقرحأُ اْلُقْرآنح وحي حت حت حْعتحُع ِفيِه وحُهوح عحلحْيِه شحاقٌّ لحُه أْجرحانِ 
 
 

 هؤ ه واملنافق الذي يقرأ القرآن والذي ال يقر ؤ ال يقر  وصف املؤمن الذي يقرأ القرآن والذي
محثحُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي ي حْقرحأُ : ))قحالح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أحيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال

ا طحيٌِّب، وحمحثحُل اْلُمْؤِمِن الَّ : الُقْرآنح محثحُل األُتْ ُرجَّةِ  ثحِل التَّْمرحةِ رحُِيهحا طحيٌِّب وحطحْعُمهح ال رِيحح هلححا : ِذي ال ي حْقرحأُ الُقْرآنح كحمح
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ثِل الرَّحيانحةِ  ُنحاِفِق الَِّذي يقرأ القرآنح كحمح
ا ُحْلٌو، وحمحثُل امل ُنحاِفِق الَِّذي ال : وحطحْعُمهح

ا ُمرٌّ، وحمحثحُل امل ا طحيٌِّب وحطحْعُمهح رحُيهح
ثِل احلحْنظحلحةِ  ا ُمرٌّ : ي حْقرحأُ الُقْرآنح كحمح  .متفٌق عحلحْيهِ ((. لحْيسح هلححا رِيٌح وحطحْعُمهح

 من عمل ابلقرآن رفعه هللا
ا الِكتحاِب أحقْ وحام ا : ))عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم قحالح  إنَّ هللاح ي حْرفحُع هِبحذح

 .رواه مسلم((. وحيحضحُع ِبِه آخرِينح 
 

 يقوم به آانء الليل وآانء النهار غبط صاحب القرآن الذي
ُه هللاُ : ال ححسحدح ِإال يف اثْ ن حت حنْيِ : ))عن ابن عمر رضي هللُا عنهما، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قحالح  رحُجٌل آَتح

، ف حُهوح ي ُ  ُه هللُا محاال  اِر، وحرحُجٌل آَتح ءح الن َّهح ء اللَّْيِل وحآَّنح ارِ الُقْرآنح، ف حُهوح ي حُقوُم ِبِه آَّنح ءح الن َّهح ءح اللَّْيِل وحآَّنح ((. ْنِفُقُه آَّنح
 .متفٌق عحلحْيهِ 

 
 السكينة تنزل عند قراءة القرآن

ُه ف حرحٌس محْربُوٌط ِبشحطحن حنْيِ، :  عن الرباِء بن عاِزٍب رضي هللُا عنهما، قحالح  كحانح رحُجٌل ي حْقرحُأ ُسورحةح اْلكحْهِف، وحِعْندح
ابحٌة فحجحعحلح  ا، ف حلحمَّا أْصبححح أتحى النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم فحذحكحرح ف حت حغحشَّْتُه سححح ْت تحْدنُو، وحجحعحلح ف حرحُسه ي حْنِفُر ِمن ْهح

 .متفٌق عحلحْيهِ ((. تِْلكح السَِّكينحُة ت حن حزَّلحْت لِلُقْرآنِ : ))ذحِلكح لحُه، ف حقحالح 
 

 احلرف حبسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا
ْرف ا ِمْن ِكتحاِب هللِا ف حلحُه : ))قحالح رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: لعن ابن مسعوٍد رضي هللا عنه قا محْن ق حرحأ حح

نحُة ِبعحْشِر أْمثحاهِلحا، ال أقول ْرٌف، وحِميٌم ححْرفٌ : أمل ححرٌف، وحلِكنْ : ححسحنحٌة، وحاحلحسح ْرٌف، وحالحٌم حح رواه ((. أِلٌف حح
ِديٌث ححسحٌن صححيحٌ : )الرتمذي، وقال  (.حح

 
 فضل صاحب القرآن
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يُ قحاُل ِلصحاِحِب : ))عن عبد هللِا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قحالح 
ا: اْلُقْرآنِ  نْ يحا، فحإنَّ محْنزِلحتحكح ِعْندح آِخِر آية ت حْقرحُؤهح أحبُو داود رواه ((. اقْ رحْأ وحاْرتحِق وحرحتِّْل كحمحا ُكْنتح تُ رحتُِّل يف الدُّ

 (.ححسحٌن صححيحٌ : )والرتمذي، وقال
 

 األمر بتعاهد القرآن واملواظبة على تالوته
ا الُقْرآنح، ف حوحالَِّذي ن حْفُس : ))عن أحيب موسى رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قحالح  تعاهدوا هحذح

ُوح أشحدُّ ت حفحلُّت ا ِمنح اإلبِل يف ُعقُ  احُمحمٍَّد بِيحِدِه هلح  .متفٌق عحلحْيهِ ((. ِلهح
 

ثحِل : ))أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قحالح : عن ابن عمر رضي هللا عنهما إَّنَّحا محثحُل صحاحِب اْلُقْرآِن كحمح
بحتْ  ا ذحهح ا أْمسحكحهحا، وحإْن أْطلحقحهح ُعحقَّلحِة، إْن عحاهحدح عحلحي ْهح

 .متفٌق عحلحْيهِ ((. اإِلِبِل امل
 

 الصوت ابلقرآن استحباب حتسني
ْعُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: عن أحيب هريرة رضي هللا عنه قال محا أحِذنح هللُا ِلشحيٍء محا أحِذنح : ))َسِح

ُر ِبهِ   .متفٌق عحلحْيهِ ((. لِنحيبٍّ ححسحِن الصَّْوِت ي حت حغحَّنَّ ِِبلُقْرآِن جيحْهح
 

لحقْد أُوتِيتح ِمْزمحار ا ِمْن : ))ل هللا صلى هللا عليه وسلم قحالح لحهُ عن أحيب موسى األحشعري رضي هللا عنه أنَّ رسو 
 .متفٌق عحلحْيهِ ((. محزحاِمرِي آِل دحاُودح 

 
اِء بِن عاِزٍب رضي هللُا عنهما، قحالح  ْعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ق حرحأح يف اْلِعشحاِء ِبلتِّنِي وحالزَّيْ ُتوِن، : عن الربح َسِح

عْ  ا أْحسحنح صحْوَت  ِمْنهُ فحمحا َسِح  .متفٌق عحلحْيهِ . ُت أححد 
 
 

 االستماع للقرآن من صاحب الصوت احلسن
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َيح : ، فقلتُ ((اقْ رحْأ عحلحيَّ الُقْرآنح : ))قحالح يل النَّيبُّ صلى هللا عليه وسلم: عن ابن مسعوٍد رضي هللا عنه قال
؟ ، وحعحلحْيكح أُْنزِلح ف حقحرحْأُت عحلحْيِه ُسورحةح النِّسحاِء، (( إّّنِ ُأِحبُّ أْن أَْسحعحُه ِمْن غحرْيِي: ))قحالح ! رسولح هللا، أحقْ رحُأ عحلحْيكح

ا: }ححَّتَّ ِجْئُت ِإىلح هِذِه اآلية نحا ِبكح عحلحى هحُؤالحِء شحِهيد  ِهيٍد وحِجئ ْ نحا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبشح : قحالح {. فحكحْيفح ِإذحا ِجئ ْ
نحاُه تحْذرِفحانِ  فحاْلت حفحتُّ (( ححْسُبكح اآلنح ))  .متفٌق عحلحْيهِ . ِإلحْيِه، فحإذحا عحي ْ
 

 أعظم سورة يف القرآن
ِعيٍد رحاِفِع بن اْلُمعحلَّى رضي هللا عنه قال أحال أُعحلُِّمكح : ))قحالح يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: عن أحيب سح

َيح رحُسولح هللِا، : فحأخحذح بِيحِدي، ف حلحمَّا أرحْدَّنح أْن َنحْرُجح، قُ ْلتُ (( ْسِجِد؟أحْعظحمح ُسورحٍة يف الُقْرآن ق حْبلح أْن َتحْرُجح ِمنح اْلمح 
حثحاّن وحالُقْرآُن : ))أُلعحلِّمحنَّكح أْعظحمح ُسورحٍة يف الُقْرآِن؟ قحالح : إنَّكح قُ ْلتح 

احلحْمُد هلِل رحبِّ العحالحِمنيح، ِهيح السَّْبُع امل
 .رواه البخاري(( العحِظيُم الَِّذي أُوتِيُتهُ 

 
 تعدل ثلث القرآن

ا ت حْعِدُل { ))ُقْل ُهوح هللُا أحححدٌ : }عن أحيب ُهرحيْ رحةح رضي هللا عنه أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قحالح يف إن َّهح
 .رواه مسلم((. ثُ ُلثح اْلُقْرآنِ 

 
 مل ير مثلهن قط

لحةح ملْح : ))عليه وسلم قحالح عن عقبة بن عاِمر رضي هللا عنه أنَّ رسول هللا صلى هللا  ٍت أُْنزِلحْت هِذِه اللَّي ْ أملْح ت حرح آَيح
 .رواه مسلم{((. ُقْل أحُعوُذ ِبرحبِّ النَّاسِ }وح { ُقْل أحْعوُذ ِبرحبِّ الفحلحقِ }يُ رح ِمثْ ُلُهنَّ قحطُّ؟ 

 
 

 فضل قراءة آخر آيتني من سورة البقرة
محْن ق حرحأح ِِبآلي حت حنْيِ ِمْن آخر : ))النيب صلى هللا عليه وسلم قحالح وعن أحيب مسعوٍد البحْدرِيِّ رضي هللا عنه عن 

لحٍة كحفحتحاهُ   .متفٌق عحلحْيهِ ((. ُسورحِة الب حقحرحِة يف لحي ْ
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 سورة البقرة تطرد الشيطان
، إنَّ ال َتحْعحُلوا بُ ُيوتحُكْم : ))وعن أحيب هريرة رضي هللا عنه أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قحالح  محقحاِبرح

 .رواه مسلم((. الشَّْيطحانح ي حْنِفُر ِمنح الب حْيِت الَِّذي تُ ْقرحأُ ِفيِه ُسورحُة البحقرحةِ 
 

 أعظم آية يف كتاب هللا
َيح أحِبح اْلُمْنِذِر، أحتحْدري أيُّ آيحٍة : ))قحالح رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: عن ُأيبحِّ بِن كحعٍب رضي هللا عنه قال

َي أِب املنذر أحتحْدري أيُّ آيحٍة ِمْن ِكتحاِب هللا : ))هللا ورسوله أعلم قال: قُ ْلتُ (( ِكتحاِب هللا محعحكح أْعظحُم؟ِمْن  
لِي حْهِنكح الِعْلُم أحِبح : ))فحضحرحبح يف صحْدرِي، وقال{ هللُا ال إلحهح ِإال ُهوح احلحيُّ القحيُّومُ : }قُ ْلتُ (( محعحكح أْعظحُم؟

 .رواه مسلم. ((اْلُمْنِذرِ 
 

 فضل أول عشر آايت من سورة الكهف
ْردحاِء أحنَّ النَّيبَّ صحلَّى ا ُ عحلحْيِه وحسحلَّمح قحالح عحْن أحيب الدَّ ٍت ِمْن أحوَِّل ُسورحِة الْ : "َّللَّ كحْهِف ُعِصمح ِمنح محْن ححِفظح عحْشرح آَيح

 .رواه مسلم". الدَّجَّالِ 
 

 فضل مدارسة القرآن
وحمحا اْجتحمحعح ق حْوٌم يف ب حْيٍت ِمْن بُ ُيوِت : ))قحالح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: رضي هللا عنه قالعن أحيب هريرة 

ُهُم الرَّمْححُة، وححح  ارحُسونحُه بينهم، ِإال ن حزحلحْت عحلحْيِهُم السَِّكينحُة وحغحِشيت ْ ُة، هللِا يحتُلونح ِكتحابح هللِا، وحي حتحدح حالحِئكح
ُهُم امل فَّت ْ

هُ وحذح   رواه مسلم((. كحرحُهُم هللاُ ِفيمحْن ِعْندح
 

 تزويج الرجل مبا معه من القرآن
ْعٍد قحالح  بحْت ن حْفسحهحا َّللَِِّ وحِلرحُسولِ : عحْن سحْهِل ْبِن سح ا قحْد وحهح ِه أحتحِت النَّيبَّ صحلَّى اَّللَُّ عحلحْيِه وحسحلَّمح اْمرحأحٌة، ف حقحالحْت ِإن َّهح

ا ث حْوِب  : "قحالح . زحوِّْجِنيهحا: ف حقحالح رحُجلٌ ". يل يف النِّسحاِء ِمْن ححاجحةٍ محا : "عحلحْيِه وحسحلَّمح، ف حقحالح  صحلَّى اَّللَُّ  ". أحْعِطهح
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ِديدٍ أحْعِطهح : "قحالح . الح أحِجدُ : قحالح  ا، :  قحالح "؟ محا محعحكح ِمنح اْلُقْرآنِ : "فحاْعتحلَّ لحُه، ف حقحالح ". ا وحلحْو خحاَتح ا ِمْن حح كحذح
ا  .صحيح البخاري". ا مبحا محعحكح ِمنح اْلُقْرآنِ ف حقحْد زحوَّْجُتكحهح : "قحالح . وحكحذح
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 أهم املراجع
 .كتاب رَيض الصاحلني للنووي

 .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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