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 بسم الله الاحمن الاحيم
وصحبه، وسلم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمٍد، وعلى آله 

 تسليًما مزيًدا إلى يوم الدين، أما بعد:

اللَه أسأل ه، له وآداب  فضائ  ، القاآن العظيمفي شأن منتقاًة ديثًا ح نو أربعه فهذ
 ، إن ربي لسميع الدعاء.اأن ينفع به الكايمَ 

  
 الحديث اْلول

قال:   لمي، عن عثمان، عن النبيعن أبي عبد الاحمن الس  بيدة، سعد بن ع  عن 
عثمان، حتى   ماة  أبو عبد الاحمن في إ   قاأَ ، قال: وأَ (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)

 آخا: ، وفي لفظٍ أخاجه البخاري .قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا ،كان الحجاج
 .(1)(إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه)

 لثانيالحديث ا
أيكم يحب )، ونحن في الص فَّة، فقال: عن عقبة بن عامٍا، قال: خاج رسول الله 

ِن، في غير َكوَماَويأن يغدو كل يوٍم إلى بُطأحاَن أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين  
أفال يغدو أحدكم إلى )قال:  ،فقلنا: يا رسول الله، ن حب  ذلك (؟إثٍم، وال قطع رحمٍ 

من ناقتين، وثالٌث  أ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير لهَأو يقر  َلمالمسجد فَيع
 . (2)أخاجه مسلم (، ومن أعدادهن من اإلبلخير له من ثالٍث، وأربٌع خير له من أربعٍ 

 الثالث الحديث

                                 
خياكم )خل في معنى قوله: د: »(11/421مجموع الفتاوى)قال شيخ اإلسالم  (7225(صحيح البخاري )1)

 ،بل تعلم معانيه هو المقصود األول بتعليم حاوفه ،اتعليم حاوفه ومعانيه جميعً  (من تعلم القاآن وعلمه
وتعل م  القاآن وتعليم ه (: »222/ 1وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة ) «وذلك هو الذي يزيد اإليمان

يتناول  تعل م حاوفه وتعليَمها، وتعل َم معانيه وتعليَمها، وهو أشاف  ق ْسَمي تعل مه وتعليمه؛ فإنَّ المعنى هو 
م ها، وتعل م  اللفظ المجاَّد وتعليم ه تعل م  المقصود، واللفظ  وسيلٌة إليه، فتعل م المعنى وتعليم ه تعل م  الغاية وتعلي

 .«.الوسائل وتعليم ها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل

 بطحان والعقيق: موضعان بالمدينة، والكوماء من اإلبل: العظيمة السنام.و  .(321(صحيح مسلم )2)
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فله  ،ا من كتاب اللهمن قرأ حرف  ):  ل: قال رسول الله ا، قعبد الله بن مسعودٍ عن 
والم  ،الم حرف، ولكن ألف حرف :به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ال أقول

ووقفه بعضهم عن ابن  ،رفعه بعضهم»أخاجه التامذي، وقال:  (وميم حرف ،حرف
 .(1)«مسعودٍ 

 الرابعالحديث 
م، فإذا قاأ رجل الكهف، وفي الدار دابة، فجعلت تنفا، فسلَّ  ، قال:لبااء بن عا بٍ اعن 

فإنها السكينة نزلت  ؛قرأ فالناِ )فقال: ، ضبابة، أو سحابة غشيته، فذكاه للنبي 
 .(2)أخاجاه (للقرآن

 الخامسالحديث 
ْاَبده، إذ جالْت عن أبي سعيٍد الخدري، أن أ سيد بن ح ضَ  يٍا بينما هو ليلًة يقاأ في م 

فاسه، فقاأ، ثم جالت أخاى، فقاأ، ثم جالت أيًضا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ 
يحيى، فقمت إليها، فإذا مثل الظ لة فوق رأسي فيها أمثال الس اج، َعاجت في الجو 

ينما أنا البارحة ، فقلت: يا رسول الله بحتى ما أراها، قال: فغدوت على رسول الله 
( اقرأ ابن حضيرٍ : )من جوف الليل أقاأ في م ْاَبدي، إذ جالت فاسي، فقال رسول 

( قال: فقاأت، ثم اقرأ ابن حضيرٍ : )قال: فقاأت، ثم جالت أيًضا، فقال رسول الله 
( قال: فانصافت، وكان يحيى اقرأ ابن حضيرٍ : )جالت أيًضا، فقال رسول الله 

قايًبا منها، خشيت أن َتطََأه، فاأيت مثل الظ لة فيها أمثال الس اج، عاجت في الجو 
تلك المالئكة كانت تستمع لك، ولو قرأَت : ) حتى ما أراها، فقال رسول الله 

 .(1)( أخاجه البخاري م َعلًقا، ومسلم موصوًل ْلصبحتأ يراها الناس ما تستتر منهم

 السادس الحديث

                                 
 (.2112)جامع التامذي (1)

 .(517صحيح مسلم ) (1114(صحيح البخاري )2)

باب نزول السكينة والمالئكة عند وتاجم عليه البخاري:  (511( صحيح مسلم )7213(صحيح البخاري )1)
 قااءة القاآن.
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قالوا: يا رسول الله،  ،(إن لله أهلين من الناس: )قال: قال رسول الله  ،عن أنسٍ 
( أخاجه النسائي في الكباى وابن هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته)من هم؟ قال: 

 .(1)حسن هإسناد ، وقال العااقي:ماجه
 السابع الحديث

ه يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهلِ )، يقول: ل: سمعت النبي اواس بن سمعان قالنَّ عن 
 ، وضاب لهما رسول الله(عمران البقرة، وآلُ  مه سورةُ قدُ تَ  (2)الذين كانوا يعملون به

  ٍتان سوداوان بينهما لَّ كأنهما غمامتان، أو ظُ )، قال: ما نسيتهن بعد   ثالثة أمثال
 .(1)ملأخاجه مس (صاحبهماان عن ، تحاجَّ صوافَّ  من طيرٍ  زقانِ ق، أو كأنهما حِ رأ شَ 

 الثامنالحديث 
فإنه يأتي  ؛وا القرآنؤ اقر )، يقول: مامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله أ  عن أبي 

فإنهما  ؛البقرة، وسورة آل عمران :وا الزهراوينؤ ا ْلصحابه، اقر يوم القيامة شفيع  
 من طيرٍ  قانِ رأ تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فِ 

فإن أخذها بركة، وتركها  ؛وا سورة البقرةؤ اقر  ،، تحاجان عن أصحابهماصوافَّ 
 .(4)أخاجه مسلم (لةطَ حسرة، وال تستطيعها البَ 

                                 
وقال  (121المغني عن حمل األسفار )ص (217سنن ابن ماجه ) (5155السنن الكباى للنسائي )(1)

/ 1باح الزجاجة )مص، وقال البوصياي في صحيح هإسناد: (211/ 2التاغيب والتاهيب )في لمنذري ا
 .صحيح رجاله موثقون هإسناد: (21

حدثنا من كان يقائنا من »قال:  الس لمي، عن أبي عبد الاحمن (21432) في المسند أحمدأخاج (2)
، فال يأخذون في العشا األخاى عشا آياتٍ  أنهم كانوا يقتائون من رسول الله  ،أصحاب النبي 

 اد المعاد قال ابن القيم في و  «.والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعملحتى يعلموا ما في هذه من العلم 
 ،ه وسيلة إلى معانيهه وحفظ  والفقه فيه والعمل به، وتالوت   فهمه وتدباه :المقصود من القاآن: (1/125)

 وأما من حفظه، والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظها قلبٍ  ا كان أهل القاآن هم العالمون بهولهذ
 ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه، فليس من أهله وإن أقام حاوفه إقامة السهم.

 ؛ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قااءته: (7/12التامذي )قال  (327(صحيح مسلم )1)
 .دللة أنه يجيء ثواب العمل يهف (وأهله الذين يعملون به في الدنياوله: )إذ ق

لنورهما وهدايتهما  ؛سميتا الزهااوين: (1/12) مسلمٍ صحيح شاح في  النوويقال ( 324(صحيح مسلم )4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َرأبَ ُعُوَن الأُقرأآنِيَّة                                                                                                                                                 اْلأ  

  

7 

 

 التاسع الحديث
لق رسول يا أم المؤمنين أنبئيني عن خ  »ل: افقأنه سأل عائشة، ، سعد بن هشامٍ عن 
كان    لق نبي الله، قالت: ألست تقاأ القاآن؟ قلت: بلى، قالت: فإن خ  الله 

أخاجه  «حتى أموت ا عن شيءٍ : فهممت أن أقوم ول أسأل أحدً سعدٌ  قال. القاآن
 .(1)مسلم

 العاشرالحديث 
مع  ،القرآن، وهو حافظ لهثل الذي يقرأ مَ ): عن عائشة، قالت: قال رسول الله 

 (فله أجران ،السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ، وهو يتعاهده، وهو عليه شديد
 .(2)، واللفظ للبخاريأخاجاه

 الحادي عشرالحديث 
 قال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقِ ي):  ، قال: قال رسول اللهعن عبد الله بن عماوٍ 

أبو و  أحمد أخاجه (تقرؤها زلك عند آخر آيةٍ  كما كنت ترتل في الدنيا، فإن من  ،ورتل
 .(1)والحاكم ابن حبانو  التامذي وصححه، والنسائي والتامذي داود

 الثاني عشرالحديث 
إكرام ذي  :إن من إجالل الله):  قال: قال رسول الله ،عن أبي موسى األشعاي
ذي السلطان  غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرامِ  ،القرآن الشيبة المسلم، وحاملِ 

                                                                                         
 ، منكل شيء أظل اإلنسان فوق رأسه  :الغمامة والغياية نهما غيايتان(كأوعظيم أجاهما )غمامتان أو  

وهي من الطيور ما يبسط  ،جمع صافةٍ  (صواف) وغياهما )فاقان( قطيعان وجماعتان ةٍ َبا وغَ  سحابةٍ 
  .ها في الهواءأجنحت

 .(541صحيح مسلم )(1)
 :قال القاضي»: (34/ 1شاح النووي على مسلم )في  (513صحيح مسلم )( 4115(صحيح البخاري )2)

 ؛ا للمالئكة السفاةيحتمل أن يكون معنى كونه مع المالئكة أن له في اآلخاة منا ل يكون فيها رفيقً 
 .«وسالك مسلكهم ،ااد أنه عامل بعملهمويحتمل أن ي   ،من حمل كتاب الله تعالى ،لتصافه بصفتهم

 (2114)جامع التامذي  (3222السنن الكباى للنسائي )( 1414سنن أبي داود ) (1511مسند أحمد )(1)
ذكا البيان بأن آخا منزلة القارئ في الجنة تكون  وقال: (511صحيح ابن حبان ) (2212)المستدرك 

 .كان يقاؤها في الدنيا  عند آخا آيةٍ 
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 .(1)أخاجه أبو داود، وحسَّنه النووي والذهبي وابن حجاٍ  (المقسط
 الثالث عشرالحديث 

، وكان يما بنا الاكبان فنسألهم: ما بماٍء َمَماَّ النَّاس  كنا »مة، قال: عن عماو بن سل  
أن الله أرسله، أوحى إليه، أو: أوحى  ما هذا الاجل؟ فيقولون: يزعم للناس، ما للناس؟

 م  وَّ في صدري، وكانت العاب تلَ  ا  قَ الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكالم، وكأنما ي َ 
ه، فإنه إن ظها عليهم فهو نبي صادق، فلما  ، فيقولون: اتاكوه وقومَ بإسالمهم الفتحَ 

 ،المهم، فلما قدمأبي قومي بإس رَ دَ بإسالمهم، وبَ  كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قومٍ 
صلوا صالة كذا في حين كذا، )ا، فقال: حق    من عند النبي -والله   -قال: جئتكم

كم كم، وليؤمُ وصلوا صالة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصالة فليؤذن أحدُ 
ما كنت أتلقى من الاكبان، ا مني، ل  فنظاوا فلم يكن أحد أكثا قاآنً  (اأكثركم قرآن  

ادة، كنت إذا سجدت ب   سنين، وكانت عليَّ  أو سبع   أيديهم، وأنا ابن ست ٍ فقدموني بين 
قارئكم؟ فاشتاوا فقطعوا لي  تَ سْ : أل تغطوا عنا ا  صت عني، فقالت اماأة من الحي   لَّ تقَ 

،  اد أحمد وأبو البخاري أخاجه .«فاحي بذلك القميص ا، فما فاحت بشيءٍ قميصً 
هم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى إل كنت إمامَ  مٍ اْ ا من جَ فما شهدت مجمعً » داود:

 .(2)«يومي هذا
 الرابع عشر الحديث

، ثم واحدٍ  في ثوبٍ  يجمع بين الاجلين من قتلى أحدٍ   كان النبي»، قال: جاباٍ عن 
مه في اللحد، وقال: شيا له إلى أحدهما قدَّ ، فإذا أ  (ا للقرآنأيهم أكثر أخذ  )يقول: 

 صلَّ لوا، ولم ي  ، وأما بدفنهم في دمائهم، ولم يغسَّ (القيامةأنا شهيد على هؤالء يوم )
 .(1)أخاجه البخاري «عليهم

                                 
التلخيص الحبيا  (4/717ميزان العتدال ) (112)ص رياض الصالحين (4341(سنن أبي داود )1)

تخايج  في قال العااقيو  «جيد هإسناد»: (2/112اآلداب الشاعية )في  وقال ابن مفلحٍ  (2/242)
 .«حسن هإسناد»: (1/1177حياء )اإلأحاديث 

 (.735سنن أبي داود ) (22112أحمد ) مسند( 4122صحيح البخاري )(2)

 .(1141صحيح البخاري )(1)
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 الخامس عشرالحديث 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل : )عن أبي هاياة، قال: قال رسول الله 

الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أُمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأُمرت 
 .(1)( أخاجه مسلمبالسجود فأبيت، فلي النار

 السادس عشرالحديث 
أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ):  عن أبي هاياة، قال: قال رسول الله

يقرأ بهن أحدكم في  فثالث آياتٍ )قلنا: نعم، قال:  (ن؟ماٍ سِ  ظامٍ عِ  فاتٍ لِ فيه ثالث خَ 
 .(2)أخاجه مسلم (مانٍ سِ  ظامٍ عِ  فاتٍ لِ صالته، خير له من ثالث خَ 

 السابع عشرالحديث 
لم يكتب من  ،من قام بعشر آياتٍ ): قال: قال رسول الله  ،عن عبد الله بن عماوٍ 

تب من كُ   ،القانتين، ومن قام بألف آيةٍ تب من كُ   ،الغافلين، ومن قام بمئة آيةٍ 
 .(1)ابن حبانو أخاجه أبو داود، وصححه  (ريننطِ المقَ 

 الثامن عشرالحديث 
قضى يوم القيامة إن أول الناس يُ ) يقول: عن أبي هاياة، قال: سمعت رسول الله 

فيها؟ قال:  فه نعمه فعرفها، قال: فما عملتَ تي به فعرَّ ستشهد، فأُ رجل اُ  ،عليه
ْلن يقال: جريء، فقد  ستشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلتَ فيك حتى اُ  قاتلتُ 

                                 
 ( تاجم عليه ابن حبان في صحيحه: ذكا رجاء دخول الجنان لمن سجد لله في تالوته.31(صحيح مسلم )1)

وتاجم على الحديث عياٌض والنووي: باب فضل قااءة . الحوامل من اإلبل (فاتل  )الخَ ( 322) (صحيح مسلم2)
وقال  «اعلم أن أفضل القااءة ما كان في الصالة(: »177قال النووي في التبيان )صو  الصالة.القاآن في 

قااءة القاآن في الصالة أفضل منها خارج الصالة، وما ورد (: »21/232مجموع الفتاوى شيخ اإلسالم )
ألن (: »1/211)الفتوحات الابانية وفي  «من الفضل لقارئ القاآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيَاه

الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكا؛ ٍلما يحصل للقلب فيها من الخشوع والخضوع، ول شك أن في 
القااءة مع ذلك استغااق القلب في تدبا القاآن الموجب لمزيد اإلقبال على الله تعالى، والتخلق باألخالق 

 «.العليَّة ما ليس في القااءة خارجها

ذكا نفي الغفلة عمن قام الليل بعشا  ( وتاجم عليه:2752صحيح ابن حبان ) (1113) (سنن أبي داود1)
 .«لشواهده ؛والحديث حسن في الجملة»(: 1/274وقال ابن حجٍا في نتائج األفكار ) .آياتٍ 
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 ،مهلقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلَّ حب على وجهه حتى أُ مر به فسُ قيل، ثم أُ 
العلم  فيها؟ قال: تعلمتُ  فه نعمه فعرفها، قال: فما عملتَ تي به فعرَّ وقرأ القرآن، فأُ 

العلم ليقال: عالم،  ، ولكنك تعلمتَ فيك القرآن، قال: كذبتَ  وقرأتُ  ،متهوعلَّ 
لقي حب على وجهه حتى أُ سُ مر به فَ وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أُ 

فه نعمه تي به فعرَّ ع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأُ في النار، ورجل وسَّ 
ق فيها إال تحب أن ينفَ  سبيلٍ  فيها؟ قال: ما تركت من فعرفها، قال: فما عملتَ 

مر به ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أُ  فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلتَ  أنفقتُ 
 .(1)أخاجه مسلم (حب على وجهه، ثم ألقي في النارفسُ 

 التاسع عشر الحديث
إنه أتاني الليلة آتيان، )نه قال: أو ، في رؤيا رآها النبي  ،ة بن جندبٍ اَ م  سَ عن 

 انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجلٍ  :ابتعثاني، وإنهما قاال ليوإنهما 
رأسه،  غُ لَ ث أ ي َ ، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه ف َ ، وإذا آخر قائم عليه بصخرةٍ مضطجعٍ 

ه كما  رأسُ  صحَّ الحجر فيأخذه، فال يرجع إليه حتى يَ  ه الحجر ها هنا، فيتبعُ هدَ دَ تَ في َ 
ما  !قلت لهما: سبحان الله، به مثل ما فعل المرة اْلولى كان، ثم يعود عليه فيفعلُ 

ثلغ رأسه أما الرجل اْلول الذي أتيت عليه يُ )قال:  ،فساق الحديث (هذان؟
أخاجه  (وينام عن الصالة المكتوبة ،هضُ فِ رأ بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن في َ 

ولم يعمل فيه  ،بالليلفرجل علمه الله القرآن، فنام عنه ، وفي روايٍة: )(2)البخاري
  .(فعل به إلى يوم القيامةبالنهار، يُ 

 العشرونالحديث 
، قلت: يا رسول الله، آقاأ (قرأ عليَّ اِ ): قال لي النبي »، قال: بن مسعودٍ اعن 

فقاأت سورة النساء حتى  (حب أن أسمعه من غيريإني أُ )قال:  ؟نزلعليك، وعليك أ  
َنا ب َك َعَلى َهؤ لَء  َفَكْيَف أتيت إلى هذه اآلية: } ئ ْ يٍد َوج  َنا م ْن ك ل   أ مٍَّة ب َشه  ئ ْ إ َذا ج 

                                 
 .(1127(صحيح مسلم )1)

 (.5245(صحيح البخاري )2)
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يًدا   .(1)أخاجاه «فالتفت إليه، فإذا عيناه تذرفان (حسبك اآلن){، قال: َشه 
 الحادي والعشرونالحديث 
ا قطُّ هٌم وال حزن، فقال: : )عن ابن مسعوٍد، قال: قال رسول الله  ما أصاب أحد 

عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماٍض فيَّ حكمك، عدل اللهم إني 
ا من  في قضاؤك، أسألك بكل اسٍم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحد 
خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل 

همه  الء حزني، وذهاب همي، إال أذهب اللهالقرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجِ 
بلى، ينبغي ( قال: فقيل: يا رسول الله، أل نتعلمها؟ فقال: )وحزنه، وأبدله مكانه فرح ا
( أخاجه أحمد، وصححه ابن حبان والحاكم وابن القيم، لمن سمعها أن يتعلمها

 .(2)وحسَّنه ابن حجاٍ 

 الثاني والعشرونالحديث 

                                 
باب قول المقائ  :على الحديث البخارياجم تا من و  (322صحيح مسلم ) (7272(صحيح البخاري )1)

قال القاطبي:  .باب من أحب أن يسمع القاآن من غياه .باب البكاء عند قااءة القاآن .حسبك :للقارئ
وفيه: بيان سنة قااءة الطالب على . السامع قد يكون أحضا من القارئ؛ لشتغال القارئ بالقااءة وكيفيتها

 (425/ 2المفهم ). الشيخ

نتائج ( 431الجواب الكافي )ص (1355المستدرك ) (152صحيح ابن حبان )( 1512مسند أحمد )(2)
 ،أحياها. أما النور فإنه ينتشا ضوءه عن محله إذا نزل الابيع بأرضٍ »قال ابن تيمية:  (4/122األفكار )

/ 13مجموع الفتاوى ) «لنتشاره ؛ا للقلب جعل الابيع في القلب والنور في الصدرفلما كان الصدر حاويً 
سأله أن يجعل القاآن لقلبه كالابيع الذي ياتع فيه (: »...4/131 اد المعاد )اين القيم في  قالو  (112

الحيوان، وكذلك القاآن ربيع القلوب، وأن يجعله شفاَء همه وغمه، فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل 
ي يجلو الط بوع واألصدئة، وغياها، الداء، ويعيد البدن إلى صحته، واعتداله وأن يجعله لحزنه كالجالء الذ

وقال « فَأْحا  بهذا العالج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه، وي عقبه شفاًء تام ا وصحًة وعافيةً 
وقوله: )أن تجعل القاآن ربيع قلبي ونور صدري( يجمع أصلين: الحياة (: »255في شفاء العليل )ص

لذي يحيي األرض فينبت الابيع، فيسأل الله بعبوديته وتوحيده وأسمائه والنور؛ فإن الابيع هو المطا ا
وصفاته أن يجعل كتابه الذي جعله روًحا للعالمين ونورًا وحياًة لقلبه بمنزلة الماء الذي يحيي به األرض 

ديث وانظا شاح الح «ونورًا له بمنزلة الشمس التي تستنيا بها األرض، والحياة والنور جماع الخيا كله...
 .(1/125في جامع المسائل )
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 يتَ نسيت آية كَ  :بئس ما ْلحدهم أن يقول): ، قال: قال النبي ابن مسعودٍ  عن
 (معَ ا من صدور الرجال من الن َّ ي  ص ِ فإنه أشد تفَ  ؛واستذكروا القرآن ،يس ِ ، بل نُ يتَ وكَ 

 .(1)أخاجاه
 الثالث والعشرونالحديث 

ل صاحب القرآن كمثل اإلبل ثَ إنما مَ )، قال:  بن عما، أن رسول اللهاعن 
،  اد مسلم في (2)أخاجاه (لة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبتالمعقَّ 

ره، وإذا لم يقم به كَ والنهار ذَ  فقرأه بالليل ،وإذا قام صاحب القرآن) طايٍق أخاى:
 .(نسيه

 الرابع والعشرون الحديث
ال حسد إال في اثنتين: رجل علمه الله قال: ) عن أبي هاياة، أن رسول الله 

له، فقال: ليتني أوتيت مثل  القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار
ما أوتي فالن، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله ماال  فهو يُهلكه في الحق، 

( أخاجه فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فالن، فعملت مثل ما يعمل
 .(1)البخاري

                                 
 :يكاه أن يقول»: (111)ص التبيانقال النووي في  (512صحيح مسلم ) (7212(صحيح البخاري )1)

 .«سقطتهاأو أَ  ،نسيتهاأ   :بل يقول ،نسيت آية كذا

الظاها أن المااد : (1/121طاح التثايب )قال العااقي في  (531صحيح مسلم ) (7211(صحيح البخاري )2)
فتح الباري في  ابن حجاٍ قال و  .(وإذا لم يقم به نسيه) قوله: ويدل لذلك ،حافظه :بصاحب القاآن

 ،فإذا هجاه ثقلت عليه القااءة ،ويسهل عليه قااءته ،يذل له لسانهتالوة القاآن  الذي يداوم على :(1/51)
شبه درس  ،وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعيا ،المشدودة بالعقال :أي (لةالمعقَّ ) :قوله. و وشقت عليه

  ،فالحفظ موجود ،افما  ال التعاهد موجودً  ،القاآن واستماار تالوته بابط البعيا الذي يخشى منه الشااد
 ،اكا ألنها أشد الحيوان اإلنسي نفورً وخص اإلبل بالذ    ،ا بالعقال فهو محفوظكما أن البعيا ما دام مشدودً 

 .استمكان نفورها صعوبةوفي تحصيلها بعد 

قال ابن حجٍا في فتح الباري  باب اغتباط صاحب القاآن. ( وتاجم عليه:7221(صحيح البخاري )1)
(: الحسد هنا هو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجا ًا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغياه 1/115)

كان في الطاعة فهو محمود، ومنه: ، فإن  من غيا أن يزول عنه، والحاص على هذا يسمى منافسةً 
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 الخامس والعشرون الحديث
منه، فقرأه فيما  شيءٍ به، أو عن زأ من نام عن حِ ):  ل: قال رسول اللهاق ،عماعن 

 .(1)أخاجه مسلم (تب له كأنما قرأه من الليلبين صالة الفجر، وصالة الظهر، كُ 
 السادس والعشرونالحديث 

أخاجه  (زينوا القرآن بأصواتكم): ل الله قال: قال رسو  ،عن البااء بن عا بٍ 
 .(2)والحاكم الخمسة إل التامذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان

 السابع والعشرونالحديث 
حسن  ما أذن لنبي ٍ  ن الله لشيءٍ ذِ ما أَ )يقول:   عن أبي هاياة، أنه سمع رسول الله
 .(1)أخاجاه (الصوت يتغنى بالقرآن، يجهر به

 الثامن والعشرونالحديث 
 ليس منا من لم يتغنَّ ): عن أبي سلمة، عن أبي هاياة، قال: قال رسول الله 

 .(4)أخاجه البخاري (به يجهر)، و اد غياه: (بالقرآن
                                                                                         

{... فكأنه قال في الحديث: ل غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين فَ ْليَ تَ َناَفس  اْلم تَ َناف س ونَ }
ليتني أوتيت مثل ما أوتي قوله: ) ،ما يدل على أن المااد بالحسد المذكور هنا الغبطةوم األماين...
 فالن...(.

 .(545(صحيح مسلم )1)

صحيح  (1142سنن ابن ماجه ) (1217سنن النسائي ) (1413سنن أبي داود ) (13414(مسند أحمد )2)
بصيغة الجزم عقب  يوعلَّقه البخار  (2213) المستدرك (541صحيح ابن حبان ) (1771ابن خزيمة )

 .«جيد هسنادإ»: (112فضائل القاآن )صفي  ابن كثياٍ وقال ( 5741) حديث

ما  أي: (ما أذن) :(5/74المفهم )قال القاطبي في  (512صحيح مسلم )( 7224(صحيح البخاري )1)
حث القارئ على إعطاء القااءة حقها من تاتيلها، وتحسينها، وتطييبها بالصوت الحسن ما  فيهو  .استمع
باهم  ،وهو سبحانه وتعالى، يسمع أصوات العباد كلهم: (1/71) هتفسيا في  ابن كثياٍ وقال  .أمكن

ل و م ْنه  ستماعه لقااءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال تعالى: }ولكن ا ،وفاجاهم َوَما َتك ون  ف ي َشْأٍن َوَما تَ ت ْ
كما   ،، ثم استماعه لقااءة أنبيائه أبلغ{م ْن ق  ْاآٍن َول تَ ْعَمل وَن م ْن َعَمٍل إ ل ك نَّا َعَلْيك ْم ش ه وًدا إ ْذ ت ف يض وَن ف يه  

قال: قال  ،ضالة بن عبيدٍ عن فَ  ،جيدٍ  رواه ابن ماجه بسندٍ  جاء في حديثٍ و دل عليه هذا الحديث العظيم، 
 (.ينتهينة إلى قَ يجها به من صاحب القَ  ا إلى الاجل الحسن الصوت بالقاآننً لله أشد أذَ ): رسول الله 

 (.5725(صحيح البخاري )4)
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 التاسع والعشرونالحديث 
إني ْلعرف أصوات رفقة اْلشعريين ):  عن أبي موسى، قال: قال رسول الله

بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن  
 .(1)أخاجاه (رمنازلهم حين نزلوا بالنها كنت لم أرَ 

 الثالثونالحديث 
لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد ): قال له أن النبي  موسى، عن أبي

  .(2)أخاجاه (من مزامير آل داود اأوتيت مزمار  
 الحادي والثالثونالحديث 

في المسجد، فسمعهم يجهاون بالقااءة،  ، قال: اعتكف رسول الله عن أبي سعيدٍ 
ا، وال يرفع ربه، فال يؤذين بعضكم بعض   أال إن كلكم مناجٍ )فكشف الستا، وقال: 

ابن أخاجه أبو داود، وصححه  .(في الصالة)أو قال:  (في القراءة بعضكم على بعضٍ 
 .(1)وابن حجاٍ  والنووي والحاكم وابن عبد البا خزيمة

                                 
فيه »: (11/11) مسلمٍ  صحيحشاح في النووي قال  (2411)صحيح مسلم  (4212(صحيح البخاري )1)

أو  أو لمصل ٍ  ،وفيه أن الجها بالقاآن في الليل فضيلة إذا لم يكن فيه إيذاء لنائمٍ  ،دليل لفضيلة األشعايين
 -سيد بن حضياوفي هذا الحديث وحديث البااء وحديث أ   .«والافقة بضم الااء وكساها. ول رياء ،غياهما
إن البيت ليتسع على أهله، »قال: أنه عن أبي هاياة، ف ،تو مشاوعية قااءة القاآن في البي -ينالمَتقد  مَ 

وتحضاه المالئكة، وتهجاه الشياطين، ويكثا خياه، أن يقاأ فيه القاآن، وإن البيت ليضيق على أهله، 
قال و  (1172الدارمي ) هأخاج« وتهجاه المالئكة، وتحضاه الشياطين، ويقل خياه أن ل يقاأ فيه القاآن

 .«صحيح، وهو موقوف على أبي هاياة إسناده: »همحقق

 .باب حسن الصوت بالقااءة للقاآنتاجم عليه البخاري:  (511( صحيح مسلم )7243صحيح البخاري )(2)
أطلق اسمه  ،وأصله اآللة ،الصوت الحسن :والمااد بالمزمار»: (1/11فتح الباري )في  ابن حجاٍ قال 

 .«على الصوت للمشابهة

( المجموع 21/113) التمهيد (1111المستدرك )( 1112صحيح ابن خزيمة ) (1112(سنن أبي داود )1)
ط لئال يغل    ؛وإذا لم يجز للتالي المصلي رفع صوته»قال ابن عبد البا:  (2/11نتائج األفكار ) (1/112)

فالحديث في المسجد مما يخلط على المصلي أولى بذلك وألزم وأمنع  ،إلى جنبه ط على مصل   ويخل   
فأذاه في غيا  ،هي المسلم عن أذى أخيه المسلم في عمل البا وتالوة الكتابوإذا ن   ،والله أعلم ،وأحام

 .(21/111التمهيد ) .«اذلك أشد تحايمً 
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 الثاني والثالثونالحديث 
بالصدقة، الجاهر بالقرآن كالجاهر ):  ، قال: قال رسول اللهعن عقبة بن عاماٍ 

أخاجه الخمسة إل ابن ماجه، وقال التامذي :  (والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة
 .(1)وصححه ابن حبان «حسن غايب»

 الثالث والثالثونالحديث 
سفان، وكان عما يستعمله على مكة، فقال: لقي عما بع  أنه ن نافع بن عبد الحارث، ع

ى من فقال: ابن أبزى، قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولً  ؟من استعملت على أهل الوادي
ى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم موالينا، قال: فاستخلفت عليهم مولً 
ا، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام  )قد قال:  بالفاائض، قال عما: أما إن نبيكم 

 . (2)أخاجه مسلم .(ويضع به آخرين
 والثالثونالرابع الحديث 

، وأقاأ القاآن كل ليلةٍ  ،كنت أصوم الدها»، قال: عبد الله بن عماو بن العاصعن 
فقلت:  (؟وتقرأ القرآن كل ليلةٍ  ،خبر أنك تصوم الدهرألم أُ ): نبي لي ال قالف

 فإن بحسبك أن تصوم من كل شهرٍ )بلى، يا نبي الله، ولم أرد بذلك إل الخيا، قال: 
فإن لزوجك عليك ) :لله، إني أطيق أفضل من ذلك، قالنبي ا قلت: يا (ثالثة أيامٍ 

فصم صوم داود نبي الله )قال:  (اا، ولجسدك عليك حق  عليك حق   كَ رِ وأ ا، ولزَ حق  

                                 
 (2711سنن النسائي ) (2111جامع التامذي ) (1111سنن أبي داود ) (15113(مسند أحمد  )1)

األذكار  في لنووي( قال ا2/11وحس نه ابن حجٍا في نتائج األفكار ) (514) صحيح ابن حبان
قال العلماء: والجمع  جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقااءة، وآثار بفضيلة اإل ساار.»: (125)ص

فإن لم َيَخف  الاياَء، فالجها  ن الاياء، فهو أفضل في حق  َمن يخاف ذلك،أن اإل ساار أبعد م :بينهما
 ؛ودليل فضيلة الَجْها، أن العمل فيه أكبا أو غياهما. أفضل، بشاط أن ل يؤذي غياه من مصلٍ ، أو نائمٍ 

وألنه  ألنه يتعدى نفعه إلى غياه، وألنه ي وقظ قلب القارئ، ويجمع همَّه إلى الفكا، ويصاف سمعه إليه،
طه، فمتى حضاه شوغافلٍ  يطاد  النوَم ويزيد في النشاط، وي وقظ غياه من نائمٍ  من هذه الني ات  يء، وي نش  

 .«فالجها  أفضل

 .(315(صحيح مسلم )2)
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ا كان يصوم يوم  )قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال:  (، فإنه كان أعبد الناس
قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من  (واقرأ القرآن في كل شهرٍ )قال:  (اويفطر يوم  

طيق أفضل من ذلك، لت: يا نبي الله، إني أ  ق (فاقرأه في كل عشرين)ذلك، قال: 
فاقرأه )له، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: قلت: يا نبي ال (فاقرأه في كل عشرٍ )قال: 

ا، ك عليك حق  رِ وأ زَ ا، ولِ فإن لزوجك عليك حق   ؛، وال تزد على ذلكفي كل سبعٍ 
إنك ال ):  . وقال لي النبيد عليَّ د   ، فش  قال: فشددت   (اولجسدك عليك حق  

 ، فلما كبات  إلى الذي قال لي النبي  قال: فصات   (تدري لعلك يطول بك عمر
 أاقر ) ، وفي روايٍة للبخاري:(1)أخاجاه « أني كنت قبلت رخصة نبي الله وددت  

 .(في ثالثٍ )فما  ال، حتى قال:  ،قال: إني أطيق أكثا (القرآن في كل شهرٍ 
 الخامس والثالثونالحديث 

، فيهم لديغ أو سليم، فعاض ماوا بماءٍ  ا من أصحاب النبي أن نفاً  ،عن ابن عباسٍ 
ا، ا أو سليمً  لديغً إن في الماء رجاًل  ؟لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ 

إلى أصحابه،  اء  ، فباأ، فجاء بالشَّ بفاتحة الكتاب على شاءٍ فانطلق رجل منهم، فقاأ 
ا، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول فكاهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجاً 

ا  إن أحق ما أخذتم عليه أجر  ):  ا، فقال رسول اللهالله، أخذ على كتاب الله أجاً 
 .(2)أخاجه البخاري (كتاب الله

                                 
 .(1171) صحيح مسلم (1153(صحيح البخاري )1)

 بعض الكالم له خواص  من المعلوم أن : (4/112 اد المعاد )قال ابن القيم في  (7515صحيح البخاري )(2)
الذي هو  ،كفضل الله على خلقه  مجابة، فما الظن بكالم رب العالمين، الذي فضله على كل كالمٍ  ومنافع  
لتصدع من عظمته  نزل على جبلٍ الذي لو أ   ،التام، والعصمة النافعة، والنور الهادي، والاحمة العامة الشفاء

َفاٌء َوَرْحَمٌة ل ْلم ْؤم ن ينَ َون  نَ ز  ل  م َن الْ وجاللته. قال تعالى: } الكتاب التي  فما الظن بفاتحة ...{ق ْاآن  َما ه َو ش 
 ،ها، المتضمنة لجميع معاني كتب اللهول في الزبور مثل   ول في التوراة ول في اإلنجيل نزل في القاآنلم ي  

حقيق بسورة هذا ف ...نومجامعها، وهي الله والاب والاحمالمشتملة على ذكا أصول أسماء الاب تعالى 
إ يَّاَك نَ ْعب د  منها: } وقد قيل: إن موضع الاقية .اقى بها اللديغستشفى بها من األدواء، وي  بعض شأنها أن ي  

ن فيهما من عموم التفويض فإ ؛ول ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، {َوإ يَّاَك َنْسَتع ين  
والجمع بين أعلى الغايات، وهي عبادة الاب وحده،  بوالفتقار والطل والستعانةوالتوكل واللتجاء 
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 والثالثون السادسالحديث 
ا عبد الله بن فذكانا يومً ، ، فنتحدث إليه، قال: كنا نأتي عبد الله بن عماوٍ عن مساوقٍ 

، ء سمعته من رسول الله  ل أ ال أحبه بعد شيٍ ، فقال: لقد ذكاتم رجاًل مسعودٍ 
فبدأ به  (: من ابن أم عبدٍ خذوا القرآن من أربعةٍ )يقول:  سمعت رسول الله 

 . (1)( أخاجاهمولى أبي حذيفة ، وسالمٍ وأبي بن كعبٍ ، بن جبلٍ  ومعاذِ )

 السابع والثالثونالحديث 
ب الدنيا، رَ ربة من كُ كُ   س عن مؤمنٍ من نفَّ ): عن أبي هاياة، قال: قال رسول الله 

، يسر الله عليه في ب يوم القيامة، ومن يسر على معسرٍ رَ من كُ  ربة  نفس الله عنه كُ 
ا، ستره الله في الدنيا واآلخرة، والله في عون العبد مسلم  الدنيا واآلخرة، ومن ستر 

ا، سهل الله له به ا يلتمس فيه علم  ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريق  
من بيوت الله، يتلون كتاب الله،  ا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيتٍ طريق  

وحفتهم المالئكة،  ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة
 .(2). أخاجه مسلم(ع به نسبهسِر أ به عمله، لم يُ وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطَّ 

 الثامن والثالثونالحديث 
أجود الناس، وكان أجود ما يكون في   كان رسول الله»، قال: عن ابن عباسٍ 

من رمضان، فيدارسه القاآن،  رمضان حين يلقاه جبايل، وكان جبايل يلقاه في كل ليلةٍ 

                                                                                         
مت فيه، بي وقت بمكة سق   وأشاف الوسائل وهي الستعانة به على عبادته، ما ليس في غياها، ولقد ماَّ 

ه فوجدت ا، ثم أشابمن ماء  مزم وأقاؤها عليها ماارً  وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها آخذ شابةً 
 فأنتفع بها غاية النتفاع. ،من األوجاع بذلك الباء التام، ثم صات أعتمد ذلك عند كثياٍ 

 .(2414( صحيح مسلم )1323صحيح البخاري )(1)

إذا كان الماء يؤجا في الستا على (: »115/ 7قال ابن عبد البا في التمهيد ) (2111) صحيح مسلم(2)
أفضل، والذي يلزمه في ذلك التوبة واإلنابة والندم على ما صنع؛ فإن غياه، فستاه على نفسه كذلك أو 

هذا فيَمْن كاَن في (: »111وقال النووي كما في تحفة الطالبين )ص«. ذلك محو للذنب إن شاء الله
 «.ْعون  واحٍد من النَّاس، فكيَف الظَّن  بَمْن ه و في َعْون  المسلمين أجمعينَ 
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 .(1)أخاجاه «حين يلقاه جبايل أجود بالخيا من الايح الماسلة فلاسول الله 
 التاسع والثالثونالحديث 

ذات ليلٍة فافتتح البقاة، فقلت: ياكع عند  صليت مع النبي »عن حذيفة، قال: 
ثم افتتح النساء المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعٍة، فمضى، فقلت: ياكع بها، 

اًل إذا َماَّ بآيٍة فيها تسبيح سبَّح، وإذا ماَّ  فقاأها، ثم افتتح آل عماان فقاأها، يقاأ م َتاس  
، فكان (سبحان ربي العظيم)بسؤاٍل سأل، وإذا ماَّ بتعوٍذ تعوَّذ، ثم ركع فجعل يقول: 

قايًبا مما ركع، ، ثم قام طوياًل (سمع الله لمن حمده)ركوعه نحًوا من قيامه، ثم قال: 
أخاجه  «، فكان سجوده قايًبا من قيامه(سبحان ربي اْلعلى)فقال:  ،ثم سجد

 .(2)مسلم
 اْلربعونالحديث 

ا، حتى كان بحته قاعدً صلى في س    ما رأيت رسول الله»عن حفصة، أنها قالت: 
حتى تكون لها فيات    ،وكان يقاأ بالسورة ا،بحته قاعدً ، فكان يصلي في س  قبل وفاته بعامٍ 

 .(1)أخاجه مسلم «أطول من أطول منها
 اْلربعونو  الحادي الحديث

يتكئ في حجاي وأنا حائض، فيقاأ  كان رسول الله »عن عائشة، أنها قالت: 
 .(4)اهأخاج «القاآن

                                 
 .(2123يح مسلم )صح( 1222(صحيح البخاري )1)

 (.552( صحيح مسلم )2)
أي : يمد وياتل في قااءة السور القصياة حتى » :(5/7المفهم )قال القاطبي في  (511(صحيح مسلم )1)

إحياء علوم وقال الغزالي في  .«أخاى فوق األولى في العدد يكون  مان قااءتها أطول من  مان قااءة سورةٍ 
فإن العجمي الذي ل يفهم معنى القاآن  ؛مستحب ل لمجاد التدبا اعلم أن التاتيل»: (1/255الدين )

ا في القلب وأشد تأثياً  ،ألن ذلك أقاب إلى التوقيا والحتاام ؛ا التاتيل والتؤدةيستحب له في القااءة أيضً 
 «.من الهذرمة والستعجال

فيه جوا  : (1/722) رياض األفهامقال الفاكهاني في  (121صحيح مسلم ) (5741صحيح البخاري )(4)
وفيه طهارة ، وفيه جوا  قااءة القاآن في الموضع القايب من النجاسةااءة القاآن متكًئا، ومضطجعاً، ق

أن  وفيه، جوا  الستخدام اللطيف وفيه، أن بعض القاآن يطلق عليه قاآن الحائض وما يالبسها، وفيه
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 ي واْلربعونثانالحديث ال

وهو يقاأ على  ،يوم فتح مكة رأيت رسول الله »، قال: لٍ غفَّ عبد الله بن م  عن 
 .(1)أخاجه البخاري« راحلته سورة الفتح

 واْلربعون لثالثالحديث ا

فخذوا  ،فيه الهدى والنور ،كتاب الله)قال:   رسول الله أن،  يد بن أرقمعن 
كتاب الله عز وجل، هو ، وفي روايٍة: )(2)أخاجه مسلم (بكتاب الله، واستمسكوا به

   (.ومن تركه كان على ضاللةٍ حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، 
 

، وألفٍ  مئةٍ  أربع  و وثالثين  سبعٍ  سنة ،رمضان شها الله في بفضل الفااغ منهوقع 
 والحمد لله رب العالمين.

                                                                                         
 .لم يحسن التنصيص عليه ما يوهم منعه، مَّ  الحائض ل تقاأ القاآن؛ إذ لو لم يكن ث

  .باب القااءة على الدابةوتاجم عليه:  (7214صحيح البخاري )(1)

 .(2423صحيح مسلم )(2)
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