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اسم الكتاب: اربعون حديثًا فضائل القرآن
التصميم واالخراج : مـجتبى مكي العصامي

النارش: العتبة احلـسينية الـمقدســة- دارالقرآن 
الكريم-شعبة البحوث والدراسات القرآنية

االصدار: الثامن
الطبعة: االوىل 1436هـ - 2015م

عدد النسخ: 1000 نسخة




االنسان  ومعلم  القرآن  منزل  هلل  احلمد 
ال  من  واله  حممد  عىل  والسالم  والصالة 

عدنان .
فهذه حلقة من  سلسة االربعون حديثا يف 
القرآن  دار  تسعى  حيث  القرآن،  فضائل 
ان تروج للثقافة القرآنية يف كافة ميادينها، 
واىل مجيع طالهبا، وذلك  لتحفيز املؤمنني      
       اىل مــا نـدبــتــه السـنــة الـشــريــفــة   

مقدمة دار القرآن الكريـم
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بموجبها  للعمل  املعريف  احلقل  هذا  يف 
باصابة  اال  بنية والنية  اال  حيث ال عمل 

السنة.
ثواب عظيم  من  احلديث  ماحلفظ  اضافة 
َمْن   :الصادق االمام  عن  ورد  حيث 
ـُه  َحِفَظ ِمْن َأَحاِديثِنَا َأْرَبِعنَي َحِديثًا َبَعَثُه اللَّ

الكايف49/1ح7َيْوَم اْلِقَياَمِة َعاملًِا َفِقيهًا.

5السيد مرتىض مجال الدين



:قال االمام علي
َأْحــَســُن  ــُه  ــإِنَّ َف ــْرآَن  ــُق اْل َتَعلَُّموا 
َربِيُع  ُه  َفإِنَّ فِيِه  ُهوا  َتَفقَّ َو  احْلَِديِث 
ُه  َفإِنَّ بِنُوِرِه  َواْسَتْشُفوا  اْلُقُلوِب 
تاَِلَوَتُه  َوَأْحِسنُوا  ُدوِر  الصُّ ِشَفاُء 

ــُه َأْنـَفُع اْلَقَصص . َفإِنَّ
هنج البالغة: ص164 ب فضل القرآن
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:قال االمام الصادق

ـِه إىَِل َخْلِقِه َفَقْد  اْلُقْرآُن َعْهُد اللَّ
َينُْظَر  َأْن  اْلـُمْسِلِم  لِْلَمْرِء  َينَْبِغي 
يِف َعْهِدِه َو َأْن َيْقَرَأ ِمنُْه فـِي ُكلِّ 

َيْوٍم َخِْسنَي آَيًة.
الكايف: ج 2 ص609 ب يِف ِقَراَءتِه  ح1
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:قال االمام الصادق
ُمْؤِمٌن  َشابٌّ  َوُهَو  اْلُقْرآَن  َقَرَأ  َمْن 
َو  َدِمِه  َو  بَِلْحِمِه  اْلُقْرآُن  اْخَتَلَط 
َفَرِة  الـسَّ َمَع  َوَجلَّ  َعزَّ  ـُه  اللَّ َجَعَلُه 
اْلـُقـْرآُن  َوَكـاَن  َرِة  اْلـَبَ اْلـِكـَراِم 

َحـِجـيـزًا َعـنْـُه َيـْوَم اْلِقَياَمة.
الكايف: ج 2 ص603 ح4
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الكايف: ج 2 ص613 ح1

:قال االمام الصادق

َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن يِف اْلـُمْصَحِف 
َعْن  ــَف  َوُخــفِّ ِه  ــَبــَ�ِ بِ ُمتَِّع 
َكافَِرْيِن. َكاَنا  إِْن  َو  َوالَِدْيِه 
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:قال االمام الصادق
َم  َفُكلَّ َخَزاِئُن  اْلُقْرآِن  آَياُت 
ـــًة َيــنـْـَبــِغــي  ـــَزاَن ــَت ِخ ــْح ــَت َف
فِيَها. ــا  َم ــُظــَر  ــنْ َت َأْن  َلـــَك 

الكايف:ج 2 ص609 ب يِف ِقَراَءتِه  ح2
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الكايف: ج 2 ص610 ح2

:قال االمام الصادق
اْلـَمْرُء  فِيِه  َكــاَن  إَِذا  اْلَبْيَت  إِنَّ 
اَءاُه َأْهُل  اْلـُمْسِلُم َيْتُلو اْلُقْرآَن َيَتَ
ْنَيا  الدُّ َأْهــُل  اَءى  ــَتَ َي َكَم  َمِء  السَّ

َمِء. يَّ يِف السَّ رِّ اْلَكْوَكَب الــــدُّ
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:قال االمام الصادق
َجلَّ  َو  َعزَّ  ـِه  اللَّ إىَِل  َيْشُكوَن  َثاَلَثٌة 
َمْسِجٌد َخَراٌب اَل ُيَصلِّ فِيِه َأْهُلُه َو 
ُمَعلٌَّق  ُمْصَحٌف  َو  اٍل  ُجهَّ َبنْيَ  َعاِلٌ 
َقْد َوَقَع َعـــَلْيِه اْلُغَبــاُر اَل  ُيْقَرُأ فِيهِ . 

الكايف: ج 2 ص613 ح3
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الكايف: ج 2 ص600 ح4

: قال رسول اهلل
ُل َوافٍِد َعىَل اْلَعِزيِز اْلَبَّاِر-  َأَنا َأوَّ
َيْوَم اْلِقَياَمِة َو ِكَتاُبُه َو َأْهُل َبْيتِي 
َفـَعـْلـُتْم  َما  َأْسَأُلُـْم  ُثمَّ  تِي  ُأمَّ ُثمَّ 

ـِه َو بَِأْهِل َبْيتِي  .  بِـِكَتاِب اللَّ
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: قال رسول اهلل
َدَرَجــٍة  َأْعــىَل  يِف  اْلُقْرآِن  َأْهــَل  إِنَّ 
النَّبِيِّنَي  َخــاَل  َمــا  ــنَي  ــيِّ اْلَدِم ــَن  ِم
َواْلـُمْرَسِلنَي َفاَل َتْسَتْضِعُفوا َأْهَل 
ـِه  اْلُقْرآِن ُحُقوَقُهْم َفإِنَّ َلُْم ِمَن اللَّ

اْلَعِزيِز اْلَبَّاِر مَلََكانًا َعِلّيًا. 
الكايف: ج 2 ص603 ح1
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تفسري العيايش: ج 1 ص5 ح6

:قال االمام الصادق
آَيًة  َفَم َوَجْدُتْم  بِاْلُقْرآِن  َعَلْيُكْم 
َنَجا هِبَا َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َفاْعَمُلوا 
َهــَلــَك  ِمَّا  َوَجْدُتُوُه  َما  َو  بِِه 
َمــْن َكــاَن َقـْبـَلـُكـْم َفاْجَتنُِبوُه.
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:قال االمام الصادق
 إِنَّ اْلُقْرآَن فِيِه حُمَْكٌم َو ُمَتَشابٌِه، 
ا اْلـُمْحَكُم َفنُْؤِمُن بِِه َو َنْعَمُل  َفَأمَّ
ـا اْلـُمَتَشـابِـُه  بِِه َو َنِديُن بِــِه، َو َأمَّ

َفنُْؤِمُن بِِه َو اَل َنْعَمُل بِه .
تفسري العيايش: ج 1 ص11 ح6
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:قال االمام الصادق

َغــنِــيٌّ  َفُهَو  اْلـُقْرآَن  َقَرَأ  َمْن 
َمــــا  َوإاِلَّ  َبــْعـَدُه  َفــْقـــَر  َو اَل 

بِــــِه ِغـــنًــى .

الكايف: ج 2 ص605 ح8
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:قال االمام الصادق
ــْرآَن  ــُق اْل ُيــَعــالـِـُج  ـــِذي  الَّ إِنَّ 
ــُه  ــنْ ِم ــٍة  ــقَّ ــَش ــَم بِ ــُه  ــُظ ــَف َيْ َو 
ــٍظ َلــُه َأْجــــَراِن. ــِة ِحــْف ــلَّ َوِق

الكايف: ج 2 ص606 ح1
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:قال االمام الصادق
احْلَالُّ  َما  َو  ـِه  اللَّ َرُسوَل  َيا  ِقيَل 
اْلَفاتُِح   اْلَاتِمُ   َقاَل  اْلـُمْرَتُِل 
تُِمُه َفــَلــُه  ِذي َيْفَتُح اْلُقْرآَن َوَيْ الَّ

ــِه َدْعــَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة.  ِعــنْـــَد اللَّ
ثواب األعمل: ص102
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:قال االمام الصادق

ــْرآنِ   ـــ ــُق ـــ ــْل اْلـــــَحــــــــافـِـــــــُظ لِ
ــَفــَرِة  اْلــَعــاِمـُل بِـِه َمــَع الــسَّ
َرِة.  ـــَبَ ــــ ــــ ــَراِم اْل ـــ ـــ ــِك ـــ ـــ اْل

الكايف: ج 2 ص603 ح2
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:قال االمام الباقر
َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن َقاِئًم يِف َصاَلتِِه َكَتَب 
َو  َحَسنٍَة  ِماَئَة  َحْرٍف  بُِكلِّ  َلُه  ـُه  اللَّ
َمْن َقَرَأُه يِف َصاَلتِِه َجــالِـسـًا َكـَتــَب 
ــُه َلُه بُِكلِّ َحْرٍف  َخِْسنَي َحَسنًَة. اللَّ

الكايف: ج 2 ص611 ح 1
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:قال االمام الصادق

ــْزِن  ــاحْلُ بِ ـــَزَل  َن اْلــُقــْرآَن  إِنَّ 
ـــــْزِن.  ـــــاحْلُ ــــــَرُءوُه بِ ــــــاْق َف

الكايف: ج 2 ص614 ح2
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:قال االمام الصادق
َو  ـــــــٌر  َزاِج ـــــْرآَن  ـــــُق اْل إِنَّ 
ــِة  ــنَّ ـــ ــَج ـــ ــاْل ــــُر بِ ــــْأُم آِمــــــٌر َي

ـاِر.   َو َيــْزُجـــُر َعــِن الــنَـّ

الكايف: ج 2 ص601 ح9
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: قال رسول اهلل
لِــــُكـــــلِّ َشـــْي ٍء ِحـــْلـــَيـــــٌة 
ـــْوُت  الــصَّ اْلــُقـْرآِن  َوِحْلـَيُة 

اْلــَحــَســُن. 

الكايف: ج 2 ص615 ح9
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:قال االمام الصادق

َأْعنِي  ــاِك  ــإِيَّ بِ ــْرآُن  ــُق اْل َنــَزَل 
َجــــــاَرُة.   ـــا  َي ــي  ــِع ــَم اْس َو 

الكايف: ج 2 ص630 ح14

25



:قال االمام الصادق

ــِه إِْن  ــَرْأِي ــْرآَن بِ ــُق َ اْل ــْن َفــ�َّ َم
َأْخَطَأ  إِْن  َو  ُيْؤَجْر  َلْ  ــاَب  َأَص
ـــَمِء. ـــَد ِمــــــــَن الـــسَّ ـــَع فــهــو َأْب

تفسري العيايش: ج 1 ص17 ح2
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: قال رسول اهلل

 إِنَّ ِمنُْكْم َمْن ُيَقاتُِل َعىَل َتْأِويِل 
اْلُقْرآِن َكَم َقاَتْلُت َعىَل َتنِْزيِلِه َو 

ُهَو َعِلُّ ْبُن َأِب َطالِب .

تفسري العيايش: ج 1 ص15 ح6
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:قال االمام الباقر
فِيِهْم  َنَزَل  ِذيَن  الَّ اْلُقْرآِن  َظْهُر 
بِِمْثِل  َعِمُلوا  ــِذيــَن  الَّ َبْطنُُه  َو 

ْم. َأْعَمِلِ

تفسري العيايش: ج 1 ص11 ح4
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تفسري العيايش: ج 1 ص9 ح4

:قال االمام الصادق

ـِه  ُكلُّ يَشْ ٍء َمْرُدوٌد إىَِل ِكَتاِب اللَّ
ُيَوافُِق  اَل  َحِديٍث  َوُكلُّ  نَِّة  َوالسُّ

ـِه َفُهَو ُزْخُرٌف. ِكَتاَب اللَّ
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: قال رسول اهلل
َعـنِّي  َجاَءُكْم  َما  النَّاُس  َا  َأيُّ َيا 
َمـا  َو  ُقْلُتُه  َفـَأَنا  اْلـُقْرآَن  ُيـَوافُِق 
اْلُقْرآَن  ُيَوافُِق  اَل  َعنِّي  َجاَءُكْم 

َفَلْم َأُقْله. 
تفسري العيايش: ج 1 ص8 ح1
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: قال رسول اهلل

 إَِذا َكاَنْت َبْعِدي فِْتنٌَة َوِهَي َكاِئنٌَة 
ـِه  َفَعَلْيُكْم بَِخْصَلَتنْيِ بِِكَتاِب اللَّ

َو بَِعِلِّ ْبِن َأِب َطالِب .

تفسري العيايش: ج 1 ص4 ح4

31



:قال االمام علي

 َنَزَل اْلُقْرآُن َأْثاَلثًا ُثُلٌث فِينَا َو يِف 
َأْمــَثــاٌل   َو  ُسنٌَن  ُثُلٌث  َو  َنا  َعُدوِّ

َو  ُثـُلـٌث َفـَراِئــُض َوَأْحَكاٌم.  

الكايف: ج 2 ص627 ح2
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:قال االمام السجاد
َو  ِق  اْلـَمْشِ َبــنْيَ  َمْن  َمــاَت  َلْو 
اْلـَمْغِرِب مَلَا اْسَتْوَحْشُت َبــْعـَد 

َأْن َيـُكـوَن اْلـُقْرآُن َمِعي . 

الكايف: ج 2 ص602 ح13
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:قال االمام الصادق
النََّهاِر  ُهَدى  اْلُقْرآَن  َأنَّ  اْعَلُموا 
ْيِل اْلـُمْظـــــِلِم َعـىَل َما  َو ُنوُر اللَّ

َكــاَن ِمـْن َجــْهـٍد َوَفاَقٍة.

الكايف: ج 2 ص600 ح1
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: قال رسول اهلل
اْلُقْرآِن  ُثُلُث  َأَحٌد  ـُه  اللَّ ُهَو  ُقْل 
ُرُبــُع  اْلكافُِروَن  ــا  َ َأيُّ يا  ُقــْل  َو 

اْلُقْرآِن. 

الكايف: ج 2 ص621 ح7
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:قال االمام الكاظم
اْلُقْرآِن  ِمَن  بِـآَيـٍة  اْسَتـْكـَفى  َمــِن 
ُكـِفــَي  اْلـَغـْرِب  إىَِل  ِق  ْ الشَّ ِمَن 

إَِذا َكــاَن بِـَيـِقـيـٍن. 

الكايف: ج 2 ص623 ح18
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:قال االمام الصادق
يِف  َيـُكـوَن  َأْن  َلـُيـْعـِجـُبـنِـي  ـُه   إِنَّ
ـُه  اللَّ َيـْطـُرُد  ُمـْصـَحـٌف  اْلَبـْيـِت 

ـَيـاطِـيـنَ .  َعــزَّ َو َجـلَّ بِــِه الشَّ

الكايف: ج 2 ص613 ح2
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:قال االمام الصادق
اْلـُمْصَحِف  يِف  اْلُقْرآَن  َقــَرَأ  َمْن 
ـَف َعْن َوالِـَدْيِه  ِه َو ُخـفِّ ُمتَِّع بَِبَ�ِ

َو إِْن َكاَنا َكافَِرْينِ . 

الكايف: ج 2 ص613 ح1
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:قال االمام الصادق
اْلـُمْصَحِف  يِف  اْلُقْرآِن  ــَراَءُة  ِق
ُف اْلَعَذاَب َعِن اْلــَوالِــَدْيــِن  ُتَفِّ

َو َلـْو َكــاَنــا َكافَِرْينِ . 

الكايف: ج 2 ص613 ح4
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:قال االمام الصادق
َما ِمـْن َعـْبـٍد َيـْقـَرُأ آِخـَر اْلَكْهِف 
ـتِـي  ـاَعــِة الَّ ـَظ فـِي الـسَّ إاِلَّ َتـَيـقَّ

ُيـِريـُد. 

الكايف: ج 2 ص632 ب النوادر ح21
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:قال االمام الصادق
ــا َأَتــاُكــْم َعــنَّــا ِمــْن َحــِديــٍث   َم
ــاُب  ـــ ــَت ـــ ِك ـــُه  ــــ ُق ـــَصـــدِّ ــــ ُي اَل 
ـــــــِه َفـــــُهـــــَو َبـــــاطِـــــٌل. الـــلَّ

تفسري العيايش: ج 1 ص9 ح5
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:قال االمام الصادق
بِـَمـا  إاِلَّ  َعـَلـْيـنَـا  ْق  ُتــَصــدِّ اَل 
ــَة  ـِه َوُســـنَـّ ُيــَوافِــُق ِكــَتــاَب اللَّ

.َنــبِــيِّــِه

تفسري العيايش: ج 1 ص9 ح6
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:قال االمام الصادق
َلُه  َكاَن  اْلُقْرآِن  َعَلْيِه يِف  َد  َمْن ُشدِّ
َمَع  َكاَن  َعَلْيِه   َ ُي�ِّ َمْن  َو  َأْجَراِن 

لنَِي. اأْلَوَّ

الكايف: ج 2 ص607 ح2
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:قال االمام الصادق
ِمـَن  َأْمـــَرَنا  َيـْعــــِرْف  َلـْم  َمْن 
ـــِب  َيـــَتـــنَـــكَّ َلـــْم  اْلــُقــــْرآِن، 

اْلــِفــَتــن .

تفسري العيايش: ج 1 ص13 ح1
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: قال رسول اهلل
ِة َو  َحََلُة اْلُقْرآِن ُعَرَفاُء َأْهِل اْلـَجـنَـّ
اُد َأْهِل اْلَنََّة َو  اْلـُمـْجـَتـِهُدوَن ُقوَّ

ُسُل َساَدُة َأْهِل اْلَنَّة.  الرُّ

الكايف: ج 2 ص606 ح11
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