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 فضائل القرآن الكريم -10

 :فضل القرآن الكريم 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )قال هللا تعالى:  -1

َمر:(   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  .[23]الزُّ

 .[9]اإلسراء:  ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) وقال هللا تعالى: -2

 :فضل قراءة القرآن 

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل اَي هللاُ َعنهُ قالَ َرِض  أَُماَمةَ البَاِهِلـي   يأَبعن  -1

هُ اْقَرُؤوا القُْرآَن، فَإِ » ْ  نَـّ ، اْقَرُؤوا بِـهِ ألْصَحا ا  عِفـييَْوَم الِقيَاَمِة شَ  تِـييَأ

ْهَراَوْيِن: البَقََرةَ َوُسوَرةَ آِل ِعْمَراَن، فَإِ  ُهـمَ الزَّ ْ نَـّ يَْوَم الِقيَاَمِة اِن تِـيَ ا تَأ

ُهـمَ َكأ ُهـمَ ا َغَماَمتَاِن، أَْو َكأنَـّ ُهـمَ ا َغيَايَتَاِن، أَْو َكأنَـّ  ْيـر  ا فِْرقَاِن ِمْن طَ نَـّ

 ، اِن َعْن أْصَحاتُـحَ َصَوافَّ ا، اْقَرُؤوا ُسوَرةَ البَقََرةِ، فَإِنَّ أْخذََها بِـِهـمَ اجَّ

 .(1)سلممأخرجه . «تَِطيعَُها البََطلَةُ َكَها َحْسَرةٌ، َوال تَسْ تَـرْ بََرَكةٌ، وَ 

بُّ أَحدُُكْم يُـحِ أملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ َي هللاُ َعنهُ قالَ ةَ َرِض ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

؟فِـيدَ يَـجِ أْن  ِلـهِ أهْ  لَـىإِذَا َرَجَع إِ  قُْلنَا: نَعَْم. «. ِه ثاَلَث َخِلفَات  ِعَظام  ِسَمان 

ِمْن ثاَلِث  لَـهُ  ْيـرٌ ، خَ تِـهِ َصال فِـينَّ أَحدُُكْم بِـهِ يَْقَرأُ فَثاَلُث آيَات  »قال: 

 .(2)أخرجه مسلم .«َخِلفَات  ِعَظام  ِسَمان  

َمْن قََرأَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا: قالَ  َي هللاُ َعنهُ َمْسعُود  َرِض  بن ٬َعْبدَ اَوَعْن  -3

الَ أَقُوُل الم  ،اِلـهَ نَةُ بعَْشِر أَْمثاَوالَحسَ  ،بِه َحَسنَةٌ  لَـهُ فَ  ٬ِمْن ِكتَاب ا ا  َحْرف

                                                 

 (.804برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.802برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 .(1)أخرجه الترمذي .«َحْرٌف َولَِكْن أَِلٌف َحْرٌف َوالٌَم َحْرٌف َوِميٌم َحْرفٌ 

 :فضل قارئ القرآن 

 .[170]األعراف:(   جئجئ جئ جئ جئىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى:  -1

يُقَاُل »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا: َي هللاُ َعنهُ قَالَ و َرِض ْبِن َعْمر ٬اَعْن َعْبِد وَ  -2

فَإِنَّ َمْنِزلََك  ،اْنـيَ الدُّ  فِـيت ُِل تُـرَ ِلَصاِحب القُْرآِن اْقَرأْ َواْرتَِق َوَرت ِْل َكَما ُكْنَت 

 .(2)أخرجه أبو داود والترمذي .«ِعْندَ آِخِر آيَة  تَْقَرُؤَها

 :فضل قارئ القرآن العامل به 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ې ې ى ى ائ)قال هللا تعالى:  -1

َمر:(   جئی ي ي   .[9]الزُّ

ِ  بِـيَعْن أَ وَ  -2 ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َي هللاُ َعنهُ َرِض ُموَسى األْشعَِري 

ِة، َطْعُمَهاتْـرُ َكاألُ  بِـهِ قُْرآَن َويَْعَمُل الُمْؤِمُن الَِّذي يَْقَرأُ ال» َطي ٌِب َوِريُحَها  جَّ

مْ َكال بِـهِ قُْرآَن َويَْعَمُل الُمْؤِمُن الَِّذي الَ يَْقَرأُ الَطي ٌِب. وَ  َرةِ، َطْعُمَها َطي ٌِب تَـّ

انَِة، ِريُحَها َطي ٌِب ْيـحَ قُْرآَن َكالرَّ الُمنَافِِق الَِّذي يَْقَرأُ الا. َوَمثَُل لَـهَ َوالَ ِريَح 

. َوَمثَُل  ، أَْو الَِّذي الَ يَْقرَ ُمنَافِِق الَوَطْعُمَها ُمرٌّ أُ القُْرآَن َكالَحْنَظلَِة، َطْعُمَها ُمرٌّ

 .(3)متفق عليه .«َخبِـيٌث، َوِريُحَها ُمرٌّ 

 :فضل الماهر بقراءة القرآن 

الَماِهُر بِالقُْرآِن َمَع ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا قَالَْت: قالَ  اَي هللاُ َعنهَ َرِض َعْن َعائَِشةَ 

،  لَـْيـهِ ِه، َوُهَو عَ فِـيْقَرأُ القُْرآَن َويَتَتَْعتَُع السَّفََرةِ الِكَراِم البََرَرةِ، َوالَِّذي يَ  َشاقٌّ

                                                 

 (.2910برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 1)

 (.2914برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 1464برقم )ود اأبو دأخرجه  صحيح/( 2)

 (.797ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5059أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 .(1)متفق عليه .«أْجَرانِ  لَـهُ 

 :فضل تعلم القرآن وتعليمه 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )قال هللا تعالى:  -1

 .[79]آل عمران:(   ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ِ َعِن النَّ  ـهُ نْ عَ  هللاُ  َعْن ُعثَْماَن َرِضيَ وَ  -2 مَ ُكْم َمْن تَعَ ْيـرُ خَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  قُْرآَن ال لَـّ

مَ َوعَ   .(2)أخرجه البخاري .«هُ لَـّ

 فِـيَونَْحُن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َخَرَج َرُسوُل اقالَ  َي هللاُ َعنهُ َرِض َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمر  وَ  -3

فَِّة، فَقَاَل:  العَِقيِق  لَـىبُْطَحاَن أَْو إِ  لَـىم  إِ بُّ أْن يَْغدَُو ُكلَّ يَوْ يُـحِ أيُُّكْم »الصُّ

فَقُْلنَا: يَا «. ؟ِحـم  إِثْم  َوال قَْطِع رَ  ْيـرِ غَ  فِـيِن َكْوَماَوْيِن، تَـيْ بِنَاقَ  ْنـهُ مِ  تِـيَ أْ فَـيَ 

أَْو يَْقَرأُ  لَـمُ عْ فَـيَ الَمْسِجِد  لَـىأفاَل يَْغدُو أَحدُُكْم إِ »! نُِحبُّ ذَِلَك. قال: ٬َرُسوَل ا

ِمْن  لَـهُ  ْيـرٌ ِن، َوثاَلٌث خَ تَـيْ ِمْن نَاقَ  لَـهُ  ْيـرٌ َعزَّ َوَجلَّ خَ  ٬ِن ِمْن ِكتَاِب اتَـيْ آيَ 

، َوأْربٌَع خَ  أخرجه  .«ِمْن أْربَع ، َوِمْن أْعدَاِدِهن ِمَن اإلبِِل؟ لَـهُ  ْيـرٌ ثاَلث 

 .(3)سلمم

 :فضل االجتماع على تالوة القرآن 

ڃ چ چ چ چ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) قال هللا تعالى: -1

 .[4-2]األنفال:(   ڑڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇڇ

َمْن نَفََّس َعْن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َي هللاُ َعنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اةَ َرِض ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

ُكَرِب يَْوِم الِقيَاَمِة، ُكْربَة  ِمْن  ْنـهُ ا، نَفََّس هللاُ عَ ْنـيَ ُمْؤِمن  ُكْربَة  ِمْن ُكَرِب الدُّ 

                                                 

 واللفظ له. ،(798(, ومسلم برقم )4937أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.5027برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.803برقم )أخرجه مسلم  (3)
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، يَسََّر هللاُ عَ  لَـىَوَمْن يَسََّر عَ   تَـرَ ا َواآلِخَرةِ َوَمْن سَ ْنـيَ الدُّ  فِـي لَـْيـهِ ُمْعِسر 

َعْوِن العَْبِد َما َكاَن العَْبدُ  فِـيا َواآلِخَرةِ، َوهللاُ ْنـيَ الدُّ  فِـيهُ هللاُ تَـرَ ا ، سَ ِلـمُمسْ 

َل هللاُ ْلـمِه عِ فِـيُس تَـمِ َمْن َسلََك َطِريقا  يَلْ َعْوِن أَِخيِه، وَ  فِـي  بِـهِ  لَـهُ ا ، َسهَّ

يَتْلُوَن ِكتَاَب  ٬وِت ابُـيُ ت  ِمْن بَـيْ  فِـيَع قَْوٌم تَـمَ الَجنَِّة، َوَما اجْ  لَـىَطِريقا  إِ 

ةُ ْحـمَ الرَّ  تْـُهـمُ َوَغِشيَ  السَِّكينَةُ  لَـْيـِهـمُ ، إاِلَّ نََزلَْت عَ نَـُهـمْ بَـيْ  نَـهُ ، َويَتَدَاَرُسو٬ا

يُْسِرْع  لَـمْ  لُـهُ َعمَ  بِـهِ َمْن ِعْندَهُ َوَمْن بَطَّأَ فِـيهللاُ  ُهـمُ الَمالَئَِكةُ َوذََكرَ  تْـُهـمُ َوَحفَّ 

 .(1)سلممأخرجه  .«بُـهُ نَسَ  بِـهِ 

 :فضل تحسين الصوت بالقرآن 

هُ أ َي هللاُ َعنهُ َرِض  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1 َما أِذَن هللاُ »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ َسِمَع النَّ  نَـّ

ْوِت بِ  بِـي   ِلَشْيء  َما أِذَن ِلنَ   .(2)متفق عليه .«بِـهِ َهُر يَـجْ قُْرآِن الَحَسِن الصَّ

 ِلَشْىء   هللاُ  أَِذنَ  َما» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِـيَّ  بِـهِ  يَْبلُغُ  َي هللاُ َعنهُ َرِض َوَعِن أبي هريرة  -2

ىيَتَغَ  بِـى   ِلنَ  أَِذنَ  َما  .(3)متفق عليه .«قُْرآنِ البِ  نَـّ

   ( ٱ ٻ)ِعَشاِء: ال فِـييَْقَرأ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ قالَ  َي هللاُ َعنهُ َرِض بََراَء ال نِ عَ وَ  -3

 .(4)متفق عليه  .ْنـهُ أْو قَِراَءة  مِ  ا  أْحَسَن َصْوت ا  فََما َسِمْعُت أَحد

 :فضل القيام بالقرآن 

ال َحَسدَ إاِل ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  اُهـمَ َي هللاُ َعنَرِض  ْبِن ُعَمرَ  ٬ِداَعبْ َعْن  -1

يْ آنَاَء ال بِـهِ ِن: َرُجٌل آتَاهُ هللاُ َهذَا الِكتَاَب، فَقَاَم تَـيْ اثْنَ  فِـي هَ ِل َوآنَاَء اللَـّ اِر، نَـّ

                                                 

 (.2699برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.792ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7544أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 واللفظ له. ،(792(, ومسلم برقم )5024أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.464م )ومسلم برقواللفظ له، (, 7546أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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يْ آنَاَء ال بِـهِ َوَرُجٌل آتَاهُ هللاُ َماال ، فَتََصدََّق  هَ َوآنَاَء ال لِ لَـّ  .(1)متفق عليه .«ارِ نَـّ

فَُع يَـرْ إِنَّ هللاَ : »قَْد قالَ ملسو هيلع هللا ىلص ُكْم بِـيَّ : أَما إِنَّ نَ قالَ  َي هللاُ َعنهُ َرِض  ُعَمرَ  َوَعنْ  -2

 .(2)سلممأخرجه  .«آَخِرينَ  بِـهِ َويََضُع  ا  ذَا الِكتَاِب أْقَوامبِـهَ 

 :فضل التفكر في آيات القرآن 

 .[29]ص:(   چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)قال هللا تعالى:  -1

اْقَرأْ »ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـيُّ النَّ  ِلـيقَاَل: قَاَل  َي هللاُ َعنهُ َرِض ْبِن َمْسعُود   ٬َعْن َعْبِداوَ  -2

. فَقََرأُْت «نَعَمْ »َك أُْنِزَل؟ قَاَل: لَـيْ َك َوعَ لَـيْ عَ  ، آْقَرأُ ٬. قُْلُت: يَا َرُسوَل ا«لَـيَّ عَ 

ىُسوَرةَ الن َِساِء، حَ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )َهِذِه اآليَِة:  لَـىُت إِ تَـيْ أَ  تَـّ

 .(3)متفق عليه  .فَإِذَا َعْينَاهُ تَْذِرفَانِ  لَـْيـهِ تَفَتُّ إِ ال. فَ «َحْسبَُك اآلنَ ». قَاَل: (گ

 :فضل حفظ القرآن وتعاهده 

(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ)قال هللا تعالى:  -1

 .[49]العنكبوت:

 .[170]األعراف:(   جئجئ جئ جئ جئىئ ىئ ی ی ي ي ) هللا تعالى: وقال -2

ِ َعِن النَّ  ْنـهُ َي هللاُ عَ ُموَسى َرِض  بِـيَعْن أَ وَ  -3 وا َهذَا َهـدُ تَعَا: »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

 .«اِلـهَ ُعقُ  فِـيِمَن اإلبِِل  ا  َو أَشدُّ تَفَلُّتلَـهُ ِدِه! بِـيَ د  ُمـَحـمَّ القُْرآَن، فََوالَِّذي نَْفُس 

 .(4)ق عليهمتف

إِنََّما َمثَُل : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ َي هللاُ عَ ْبِن ُعَمَر َرِض  ٬َعْن َعْبِداوَ  -4

                                                 

 واللفظ له. ،(815(, ومسلم برقم )5025أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.817برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.800ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5050أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 له.واللفظ  ،(791ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5033أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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ا أْمَسَكَها، َوإِْن لَـْيـهَ عَ  َهـدَ َصاِحِب القُْرآِن َكَمثَِل اإلبِِل الُمعَقَّلَِة، إِْن َعا

 .(1)متفق عليه .«أْطلَقََها ذََهبَتْ 

 لصالة:فضل قراءة القرآن في ا 

بُّ أَحدُُكْم يُـحِ أملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ َي هللاُ َعنهُ قالَ ةَ َرِض ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ 

؟فِـيدَ يَـجِ أْن  ِلـهِ أهْ  لَـىإِذَا َرَجَع إِ  قُْلنَا: نَعَْم. «. ِه ثاَلَث َخِلفَات  ِعَظام  ِسَمان 

ِمْن ثاَلِث  لَـهُ  ْيـرٌ ، خَ تِـهِ َصال فِـينَّ أَحدُُكْم بِـهِ فَثاَلُث آيَات  يَْقَرأُ »قال: 

 .(2)سلممأخرجه  .«َخِلفَات  ِعَظام  ِسَمان  

 :فضل سورة الفاتحة 

ى َرِض  َي هللاُ َعنهُ قَاَل: ُكْنُت أَُصل ِـي، فَدََعانِـي َعْن أَبِـي َسِعيِد ْبِن الُمعَلَـّ

أَلَـْم »أَُصل ِـي، قَاَل:  إِن ِـي ُكْنتُ  ٬فَلَـْم أُِجْبـهُ، قُْلُت: يَا َرُسوَل املسو هيلع هللا ىلص النَّبِـيُّ 

أاَلَ أَُعل ِـُمَك أَْعَظَم ُسوَرة  فِـي القُْرآِن »ثُمَّ قَاَل:  .«(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)يَقُِل هللاُ: 

ا أََردْنَا أَْن نَْخُرَج، قُْلُت: «. قَْبَل أَْن تَـْخُرَج ِمَن الَمْسِجدِ  فَأََخذَ بِـيَِدي، فَلَـمَّ

ـَمنََّك أَْعَظَم ُسوَرة  ِمَن القُْرآنِ »، إِنََّك قُْلَت: ٬يَا َرُسوَل ا قَاَل: «. ألَُعل ِ

ْبُع الَمثَانِـي، َوالقُْرآُن العَِظيُم الَِّذي  ٬الَحـْمدُ » ِ العَالَـِميَن. ِهَي السَّ َرب 

 .(3)البخاري أخرجه .«أُوتِـيتُـهُ 

 :فضل سورة اإلخالص 

ِ الَسِعيد   بِـيَعْن أَ  ٱ ٻ )َرُجال  َسِمَع َرُجال  يَْقَرأُ:  أَنَّ  َي هللاُ َعنهُ َرِض  ُخْدِري 

دَُها، فَ يُـرَ . (ٻ ٻ  ، َوَكأَنَّ لَـهُ فَذََكَر ذَِلَك ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىا أَْصبََح َجاَء إِ لَـمَّ د ِ

                                                 

 واللفظ له. ،(789(, ومسلم برقم )5031أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.802برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.5006برقم ) أخرجه البخاري( 3)
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ُجَل يَتَقَا هَ الرَّ هَ ِدِه، إِ بِـيَ َوالَِّذي نَْفِسي »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬ا، فَقَاَل َرُسوُل الُـّ ا لَتَْعِدُل ثُلَُث نَـّ

 .(1)أخرجه البخاري .«قُْرآنِ ال

 :فضل المعوذات 

 لَـىَكاَن إِذَا اْشتََكى يَْقَرأُ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َعْنـَها هللاُ  َعْن َعائَِشةَ َرِضيَ  -1

ذَاِت َويَْنفُُث، فَ النَْفِسِه بِ  ِ ِدِه بِـيَ ، َوأَْمَسُح لَـْيـهِ ا اْشتَدَّ َوَجعُهُ ُكْنُت أَْقَرأُ عَ لَـمَّ ُمعَو 

 .(2)متفق عليه .اتِـهَ َركَ َرَجاَء بَ 

فَِراِشِه ُكلَّ  لَـىَكاَن إِذَا أََوى إِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أَنَّ النَّ  َعْنـَها هللاُ  َرِضيَ  َعْن َعائَِشةَ وَ  -2

، لَـيْ  ْيـهِ َع كَ َجـمَ لَة  ٿ ٿ ٹ ). َو (ٱ ٻ ٻ ٻ)ا: فِـيِهـمَ ا، فَقََرأَ فِـيِهـمَ ثُمَّ نَفََث  فَـّ

ا بِـِهـمَ ا َما اْستََطاَع ِمْن َجَسِدِه، يَْبدَأُ بِـِهـمَ َسُح ـمْ يَ . ثُمَّ (  ڇ ڇ ڍ ڍ ). َو ( ٹ

ات   لَـىعَ  أخرجه  .َرأِْسِه َوَوْجِهِه، َوَما أَْقبََل ِمْن َجَسِدِه، يَْفعَُل ذَِلَك ثاَلََث َمرَّ

 .(3)البخاري

3-  ََ  تَـرَ  لَـمْ أملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ َي هللاُ َعنهُ قالَ َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمر  َرِض َو

يْ آيَات  أُْنِزلَِت ال ِ الفَلَِق َوقُْل أُعوذُ لُـهُ ِمثْ  يُـرَ  لَـمْ لَةَ لَـّ نَّ قَطُّ؟ قُْل أُعوذُ بَِرب 

ِ النَّاِس   .(4)سلممأخرجه  .«بَِرب 

 :فضل سورة البقرة 

عَلُوا تَـجْ ال »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ ةَ َرضَي هللاُ عَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ  -1

 .«ِه ُسوَرةُ البَقََرةِ فِـيِت الَِّذي تُْقَرأُ بَـيْ وتَُكْم َمقَابَِر، إِنَّ الشَّْيَطاَن يَْنِفُر ِمَن البُـيُ 

                                                 

 (.5013برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.2192ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5016أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.5017قم )برأخرجه البخاري ( 3)

 (.814برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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 .(1)سلممأخرجه 

ِن تَـيْ َمْن قََرأَ بِاآليَ »ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـيُّ قَاَل: قَاَل النَّ  ْنـهُ عَ  هللاُ  َمْسعُود  َرِضيَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

 .(2)متفق عليه .«لَة  َكفَتَاهُ لَـيْ  فِـيَرةِ بَقَ الِمْن آِخِر ُسوَرةِ 

ِ نََما ِجْبِريُل قَاِعدٌ ِعْندَ النَّ بَـيْ : َي هللاُ َعنهُ قالَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِض وَ  -3 ، ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

اليَْوَم،  تِـحَ ِمْن فَْوقِِه، فََرفََع َرأَْسهُ، فَقَاَل: َهذَا باب ِمَن السََّماِء فُ  ا  َسِمَع نَِقيض

األَْرِض،  لَـىَملٌَك، فَقَاَل: َهذَا َملٌَك نََزَل إِ  ْنـهُ قَطُّ إاِل اليَْوَم، فَنََزَل مِ  تَـحْ يُفْ  لَـمْ 

مَ يَْنِزْل قَطُّ إِال اليَْوَم، فَسَ  لَـمْ  ا تَـُهـمَ يُؤْ  لَـمْ ا تِـيتَـُهـمَ َوقَاَل: أْبِشْر بِنُوَرْيِن أُو لَـّ

ا ْنـُهـمَ ُم ُسوَرةِ البَقََرةِ، لَْن تَْقَرأ بَِحْرف  مِ تِـيَخَواةُ الِكتَاِب وَ تِـحَ قَْبلََك، فَا بِـيٌّ نَ 

 .(3)سلممأخرجه  .تَـهُ إِال أُْعِطي

 :فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران 

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل اَي هللاُ َعنهُ قالَ َرِض  أَُماَمةَ البَاِهِلـي   َعْن أبي

هُ اْقَرُؤوا القُْرآَن، فَإِ » ، اْقَرُؤوا بِـهِ ألْصَحا ا  عِفـييَْوَم الِقيَاَمِة شَ  تِـيأْ يَ  نَـّ

ْهَراَوْيِن: البَقََرةَ َوُسوَرةَ آِل ِعْمَراَن، فَإِ  ُهـمَ الزَّ ْ نَـّ اِن يَْوَم الِقيَاَمِة تِـيَ ا تَأ

ُهـمَ َكأ ُهـمَ ا َغَماَمتَاِن، أَْو َكأنَـّ ُهـمَ ا َغيَايَتَاِن، أَْو َكأنَـّ  ْيـر  طَ  ا فِْرقَاِن ِمنْ نَـّ

 ، اِن َعْن أْصَحاتُـحَ َصَوافَّ ا، اْقَرُؤوا ُسوَرةَ البَقََرةِ، فَإِنَّ أْخذََها بِـِهـمَ اجَّ

 .(4)أخرجه مسلم «.َكَها َحْسَرةٌ، َوال تَْستَِطيعَُها البََطلَةُ تَـرْ بََرَكةٌ، وَ 

 :فضل آية الكرسي 

بِِحْفِظ َزَكاةِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا نِـيلَ قَاَل: َوكَّ  ْنـهُ عَ  هللاُ  ةَ َرِضيَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ  -1

                                                 

 (.780برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.807ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5009أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.806برقم )أخرجه مسلم  ( 3)

 (.804برقم ) خرجه مسلمأ( 4)
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، فََجعََل  نِـيَرَمَضاَن، فَأَتَا فَقُْلُت: ألَْرفَعَنََّك  تُـهُ ثُو ِمَن الطَّعَاِم، فَأََخذْ يَـحْ آت 

فَِراِشَك فَاْقَرأْ آيَةَ  لَـىفَقَاَل: إِذَا أََوْيَت إِ  -َحِديثَ الفَقَصَّ -ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىإِ 

ِ، لَْن ال ىَحافٌِظ، َوالَ يَْقَربَُك َشْيَطاٌن حَ  ٬يََزاَل َمعََك ِمَن اُكْرِسي  . تُْصبِحَ  تَـّ

معلقا   أخرجه البخاري .«َصدَقََك َوُهَو َكذُوٌب، ذَاَك َشْيَطانٌ »ملسو هيلع هللا ىلص: َوقَاَل النَّبِيُّ 

 .(1)ووصله النسائي

ِ َعْن أُ وَ  -2 يَا أبَا الُمْنِذِر! » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َي هللاُ َعنهُ ْبِن َكْعب  َرِض  بَـي 

، لَـمُ أعْ  لُـهُ قال قُْلُت: هللاُ َوَرُسو«. َمعََك أْعَظُم؟ ٬أتَْدِري أيُّ آيَة  ِمْن ِكتَاِب ا

قال قُْلُت: «. َمعََك أْعَظُم؟ ٬يَا أبَا الُمْنِذِر! أتَْدِري أيُّ آيَة  ِمْن ِكتَاِب ا»قال: 

! ٬َوا»َصْدِري َوقَاَل:  فِـي. قال: فََضَرَب إِال ُهَو الَحيُّ القَيُّومُ  لَـهَ هللاُ ال إِ 

 .(2)سلممأخرجه  .«أبَا الُمْنِذرِ  ْلـمُ نَِك العِ ِلـيَـهْ 

 :فضل سورة الكهف 

َكْهِف، القَاَل: َكاَن َرُجٌل يَْقَرأُ ُسوَرةَ  َي هللاُ َعنهُ َرِض بََراِء ْبِن َعاِزب  الَعِن  -1

َسَحابَةٌ، فََجعَلَْت تَْدنُو  تْـهُ ِن، فَتَغَشَّ نَـيْ طَ ِحَصاٌن َمْربُوٌط بِشَ  بِـهِ َجانِ  لَـىَوإِ 

، لَـهُ فَذََكَر ذَِلَك ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ النَّ  تَـىا أَْصبََح أَ لَـمَّ َوتَْدنُو، َوَجعََل فََرُسهُ يَْنِفُر، فَ 

لَْت بِ »فَقَاَل:   .(3)متفق عليه .«قُْرآنِ التِْلَك السَِّكينَةُ تَنَزَّ

َمْن َحِفَظ َعْشَر : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض  الدَّْردَاءِ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

الِ  ِل ُسوَرةِ الَكْهف، ُعِصَم ِمَن الدَّجَّ  .(4)سلممأخرجه  .«آيَات  ِمْن أوَّ

                                                 

يح، وانظار مختصار ، ووصاله النساائي وغياره بساند صاح(5010بارقم )معلقاا  أخرجه البخااري ( 1)

 .(2/106صحيح البخاري لأللباني )

 (.810برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.795ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5011أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.809برقم )أخرجه مسلم  ( 4)
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 :فضل سورة الفتح 

مْ فَسَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬فَِجئُْت َرُسوَل اقَاَل:  -وفيه–...  َرضَي هللاُ َعنهُ  ُعَمرَعْن  ُت لَـّ

يْ ال لَـيَّ لَقَْد أُْنِزلَْت عَ »قَاَل: ، فَ لَـْيـهِ عَ  ا َطلَعَْت ِمـمَّ  لَـيَّ َي أََحبُّ إِ لَـهِ لَةَ ُسوَرةٌ لَـّ

 .(1)أخرجه البخاري .(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ). ثُمَّ قََرأَ: «الشَّْمسُ  لَـْيـهِ عَ 

 

                                                 

 (.5012برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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