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5ف�سل القراآن

المقدمة
�لحمد هلل رّب �لع�لمين و�أ�ضـــرف �ل�ضـــلو�ت على �ضـــّيد 

�لر�ضـــل و�لك�ئن�ت �لمبعـــوث رحمة للع�لمين �ضـــّيدن� ونبّين� 

�أبي �لق��ضـــم محّمـــد بن عبد �هلل �ضـــّلى �هلل عليه وعلى �آله 

ة على �لورى. �لأطه�ر �أولي �لحجى و�أئّمة �لهدى و�لحجَّ

 R و�آله �لأطه�ر P لقد ترك لن� ر�ضـــول �هلل �لأكـــرم

�إرثـــً� و�فرً� و�ضخمً� من �لأح�ديـــث �ل�ضريفة �ّلتي �ضملت كّل 

حيـــ�ة �لإْن�ضـــ�ن، بمـــ� يكفل لـــه �لح�ضول علـــى �ل�ضع�دة في 

�لد�ريـــن �إن �لتزم به� وعمل بم�ض�مينه� �لقّيمة، وقد �أّكدت 

�لرو�يـــ�ت عنهم R على حفظ هـــذه �لأح�ديث �ل�ضريفة 

لكي ت�ضبح جزءً� من ثق�فة �لأّمة، لم� في حفظه� من تقّرب 

هلل تع�لى و�أثر على �آخرة �لم�ضلم، ففي �لرو�ية عن �أبي عبد 

�هلل �ل�ضـــ�دقQ ق�ل: »من حفظ م���ن اأحاديثنا اأربعين 

حديثاً بعثه اهلل يوم القيامة عالماً فقيهاً«.

ّ
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لأجـــل هذ� قـــ�م مركز نـــون للت�أليـــف و�لترجمـــة بجمع 

�لأح�ديث �لموجزة في غ�لب �لأحي�ن في عب�رته�، و�نتخب 

من كّل ب�ب �أربعين حديثً�، بغية �لإ�ضتر�ض�د به� و�ل�ضير على 

هد�ه�.

وّفقن� �هلل تع�لى جميعً� لحفظ هذ� �لإرث �لمقّد�س من 

كلم�تهـــم، قوًل وعماًل حّتـــى ن�أتي يوم �لقي�مـــة ونحن مّمن 

حمل �لعلم وعمل به، �إنََّّه �ضميع مجيب وخير موّفق.
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القرآن نور
األف( المخرج من الفتن

-1-

روى الح��ارث الهمدان��ّي ع��ن اأمي��ر الم�ؤمني��ن، 

ق��ال Q: اأم���ا اإّن���ي ق���د �س���معت ر�س���ول اهلل Pيقول: 

�س���تكون فت���ن، قلت: وما المخ���رج منها؟ ق���ال: كتاب اهلل؛ 

كت���اب اهلل في���ه نب���اأ ما قبلك���م وخبر م���ا بعدك���م، وحكم ما 

بينك���م. هو الف�س���ل لي�س بالهزل، هو اّل���ذي من تركه من 

جّب���ار ق�سم���ه اهلل، ومن ابتغى الهدى في غيره اأ�سّله اهلل، 

فهو حب���ل اهلل المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو ال�سراط 

.
(1(

الم�ستقيم«

)1)  �لبي�ن في تف�ضير �لقر�آن، �ل�ضّيد �لخوئي، �س 18 – 19.



�سل�سلة »الأربعون حديثًا«  8

-2-

ع��ن اأب��ي عب��د اهلل ع��ن اآبائ��ه Rق��ال: »قال 

ر�س���ول اهلل P:... ف���اإذا التب�س���ت عليك���م الفت���ن كقط���ع 

الليل المظلم فعليكم بالقراآن فاإنه �س���افع م�س���ّفع وماحل 

، وم���ن جعل���ه اأمام���ه ق���اده اإل���ى الجن���ة وم���ن 
(1(

م�س���ّدق

جعل���ه خلف���ه �س���اقه اإلى النار وه���و الدليل ي���دّل على خير 

.
(((

�سبيل..«

ب( ال�شفيع ي�م القيامة

-3-

 :P قال: »قال ر�سول اهلل Q عن اأبي عبد اهلل

تعّلموا القراآن فاإّنه ياأتي يوم القيامة �س���احَبه في �س���ورة 

�ساّب جميل �ساحب اللون فيقول له القراآن: اأنا اّلذي كنت 

اأ�س���هرت ليلك واأظم���اأت هواجرك واأجففت ريقك واأ�س���لت 

دمعتك اأوؤول معك حيثما األت... فيوؤتى بتاج فيو�سع على 

)1)  يمحل ب�ض�حبه �أي ي�ضعى به �إذ� لم يتبع م� فيه �إلى �هلل تع�لى.

)2) �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 598، 599.
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راأ�س���ه وُيعطى الأم���ان بيمينه والخلد في الجنان بي�س���اره 

وُيك�س���ى حّلتي���ن ث���ّم يقال ل���ه: اق���راأ وارق، فكّلما ق���رء اآية 

�سعد درجة ويك�سى اأبواه حّلتين اإن كانا موؤمنين ثّم يقال 

.
(((

لهما: هذا لما عّلمتماه القراآن«

-4-

عن �ش��عد الخّفاف، عن اأب��ي جعفر Q قال: 

»يا �س����عد تعّلم����وا القراآن ف����اإّن القراآن ياأتي ي����وم القيامة 

في اأح�س����ن �سورة نظر اإليها الخلق... فيقول اهلل تبارك 

وتعال����ى: كي����ف راأيت عب����ادي؟ فيقول: ي����ا رّب، منهم من 

�س����انني وحاف����ظ علَ����ّي ول����م ُي�س����ّيع �س����يئا، ومنه����م م����ن 

�س����ّيعني وا�س����تخّف بحّق����ي وك����ّذب ب����ي واأن����ا حّجتك على 

جميع خلقك. 

فيق����ول اهلل تبارك وتعالى: وعّزتي وجاللي وارتفاع 

مكان����ي لأثيب����ّن علي����ك اليوم اأح�س����ن الث����واب، ولأعاقبّن 

.
(2(

عليك اليوم األيم العقاب..«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 603.

)2)  م. ن، �س 596، 598.
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-5-

 :Qعن ي�ن�س بن عّم��ار قال: قال اأب� عبد اهلل

»ُيدعى بابن اآدم الموؤمن للح�س���اب فيتق���ّدم القراآن اأمامه 

في اأح�س���ن �س���ورة فيقول: ي���ا رّب اأنا الق���راآن وهذا عبدك 

الموؤمن قد كان ُيتعب نف�سه بتالوتي وُيطيل ليله بترتيلي 

وتفي����س عين���اه اإذا تهّج���د فاأر�س���ه كم���ا اأر�س���اني، ق���ال: 

فيقول العزيز الجّبار: عبدي اب�سط يمينك، فيمالأها من 

ر�س���وان اهلل العزي���ز الجّبار ويمالأ �س���ماله من رحمة اهلل، 

ث���ّم ُيق���ال: هذه الجّن���ة مباحة لك فاقراأ وا�س���عد فاإذا قراأ 

.
(((

اآية �سعد درجة«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 601، 602.
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ج( فيه خبر ما كان ويك�ن

-6-

ع��ن اأب��ي عب��د اهلل ال�ش��ادق Q: »اإّن العزي���ز 

الجّبار اأنزل عليكم كتابه وهو ال�س���ادق الباّر، فيه خبركم 

وخبر من قبلكم وخبر من بعدكم وخبر ال�س���ماء والأر�س 

.
(((

ولو اأتاكم من يخبركم عن ذلك لتعّجبتم«

د ( القراآن �شفاء

-7-

ع��ن ال�شك�ن��ّي، عن اأب��ي عب��د اهلل ال�شادق، عن 

اآبائ��ه Rقال: »�س���كا رج���ٌل اإل���ى النب���ّي P وجعاً في 

�س���دره فق���ال P: ا�ست�س���ف بالق���راآن ف���اإّن اهلل ع���ّز وج���ّل 

.
(((

يقول: { ڈ ژ ژ ڑ}«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 599.

)2)  م. ن، �س 600، 601.
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و( وله منافع اأخرى

-8-

 L ع��ن الزهري قال: �س���معت علّي بن الح�س���ين

يق���ول: »اآي���ات القراآن خزائ���ن فكّلما فتح���ت خزانة ينبغي 

.
(((

لك اأن تنظر ما فيها«

-9-

 Q ع��ن اأب��ي ب�شي��ر ق��ال: �س���معت اأب���ا عب���د اهلل

يق���ول: »اإّن الق���راآن زاجر واآم���ر ياأمر بالجّن���ة ويزجر عن 

 .
(((

النار«

-10-

 Q ع��ن حّماد ب��ن عي�شى، ع��ن اأبي عب��د اهلل

ق��ال: »اإّنه ليعجبن���ي اأن يكون في البيت م�س���حف يطرد 

.
(((

اهلل عّز وجّل به ال�سياطين«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 609.

)2)  م. ن، �س 600، 601.

)3)  م. ن، �س 613.
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 فضل أهل القرآن
-11-

 :L عن الزهرّي عن الإم��ام علّي بن الح�شين

»ق���ال ر�س���ول اهلل P: »م���ن اأعط���اه اهلل القراآن ف���راأى اأن 

رجال اأعطي اأف�س���ل مما اأعطي فقد �س���غر عظيما وعّظم 

.
(((

�سغيرا«

-12-

ع��ن اأب��ي عب��د اهلل Q ق��ال: »ق���ال ر�س���ول اهلل 

P: اإّن اأهل القراآن في اأعلى درجة من الآدمّيين ما خال 

النبّيين و المر�سلين فال ت�ست�سعفوا اأهل القراآن حقوَقهم، 

.
(((

فاإّن لهم من اهلل العزيز الجّبار لمكاناً علّيا«

-13-

 :P قال: قال ر�س���ول اهلل Q عن اأبي عبد اهلل

»اإّن اأح���ّق النا����س بالتخ�ّس���ع ف���ي ال�س���ّر والعالني���ة لحاِمل 

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 605.

)2)  م. ن، �س 603.
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الق���راآن، واإّن اأح���ّق النا����س ف���ي ال�س���ر والعالنية بال�س���الة 

وال�س���وم لحامل القراآن، ثّم نادى باأعلى �سوته: يا حامل 

ز به فيذّلك اهلل، يا  القراآن توا�س���ع به يرفعك اهلل ول تعزَّ

حام���ل الق���راآن تزّين ب���ه هلل يزّينك اهلل )ب���ه( ول تزّين به 

.
(((

للنا�س في�سينك اهلل به«

-14-

عن اأبي عبد اهلل Q قال : »من قراأ القراآن وهو 

�س���اّب موؤم���ن اختلط الق���راآن بلحمه ودم���ه وجعله اهلل عّز 

وجّل مع ال�س���فرة الكرام الب���ررة وكان القراآن حجيزاً عنه 

ي���وم القيام���ة، يق���ول: ي���ا رّب اإّن كّل عام���ل قد اأ�س���اب اأجر 

عمل���ه غي���ر عاملي فبلغ ب���ه اأكرم عطاياك، قال: فيك�س���وه 

اهلل العزي���ز الجّب���ار حّلتين م���ن ِحلل الجّنة ويو�س���ع على 

.
(2(

راأ�سه تاج الكرامة..«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 604.

)2) م. ن، �س 603، 604.
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-15-

عن اأبان بن تغلب، عن اأبي عبد اهلل Q قال: 

»النا����س اأربعة، فقلت: ُجعلت ف���داك وما هم؟ فقال: رجٌل 

اأوت���ي الإيم���ان ولم يوؤت الق���راآن، ورجل اأوت���ي القراآن ولم 

يوؤت الإيمان، ورجل اأوتي القراآن واأوتي الإيمان، ورجل لم 

ي���وؤت الق���راآن ول الإيمان«. قال: قلت: جعلت فداك ف�ّس���ر 

لي حالهم، فقال Q: »اأّما اّلذي اأوتي الإيمان ولم يوؤت 

الق���راآن فمثله كمثل الثمرة طعمها حلو ول ريح لها، واأّما 

اّل���ذي اأوتي الق���راآن ولم ي���وؤت الإيمان فمثل���ه كمثل الآ�س 

ريحه���ا طيب وطعمها مّر، واأّما من اأوتي القراآن والإيمان 

 ريحها طّيب وطعمها طّيب، واأّما 
(((

فمثل���ه كمثل الأترجة

 
(((

اّلذي لم يوؤت الإيمان ول القراآن فمثله كمثل الحنظلة

.
(3(

طعمها مّر ول ريح لها«

)1) �لأترجة: نوع من الفاكهة.

)2) �لحنظلة: نوع من ال�سجر ثمرة مّرة.

)3)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 604، 605.
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-16-

ع��ن معاوي��ة بن عّم��ار قال: ق���ال لي اأب���و عبد اهلل 

Q: »م���ن ق���راأ الق���راآن فهو غن���ّي ول فقر بع���ده واإّل ما 

.
(((

به غنى«

-17-

ع��ن ال�شك�ن��ّي، ع��ن اأب��ي عب��د اهلل Q ق��ال: 

»ق���ال ر�س���ول اهلل P: حمل���ة الق���راآن عرفاء اأه���ل الجّنة، 

اأه���ل  �س���ادة  والر�س���ل  الجّن���ة،  اأه���ل  ق���ّواد  والمجته���دون 

.
(((

الجّنة«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 605.

)2)  م. ن، �س 606.
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فضل من يتعّلم القرآن بمشّقة 
-18-

 Q ع��ن الف�شي��ل بن ي�ش��ار، عن اأب��ي عبد اهلل

ق��ال: �س���معته يق���ول: اإّن اّل���ذي يعال���ج الق���راآن ويحفظه 

.
(((

بم�سّقة منه وقّلة حفظ له اأجران«

-19-

عن اأبي عبد اهلل Q قال: »ينبغي للموؤمن اأن ل 

.
(((

يموت حّتى يتعّلم القراآن اأو يكون في تعليمه« 

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 606.

)2)  م. ن، �س 607.
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في أصناف قراء القرآن
-20-

ع��ن اأبي عب��د اهلل ال�شادق Q: »ال�س���ورة تكون 

م���ع الرجل ق���د قراأها، ثّم تركه���ا فتاأتيه ي���وم القيامة في 

اأح�س���ن �س���ورة وت�س���ّلم عليه فيقول: من اأنت؟ فتقول: اأنا 

�س���ورة كذا وكذا فلو اأّنك تم�ّس���كت بي واأخذت بي لأنزلتك 

هذه الدرجة. فعليكم بالقراآن، ثّم قال: اإّن من النا�س من 

يق���راأ القراآن ليقال: فالن ق���ارئ و منهم من يقراأ القراآن 

ليطلب به الدنيا ول خير في ذلك ومنهم من يقراأ القراآن 

.
(1(

لينتفع به في �سالته وليله ونهاره«

-21-

ع��ن اأبي جعف��ر Q قال: »ق���ّراء الق���راآن ثالثة: 

رج���ٌل ق���راأ الق���راآن فاّتخ���ذه ب�س���اعة وا�س���تدّر ب���ه الملوك 

وا�س���تطال ب���ه عل���ى النا����س، ورج���ل ق���راأ الق���راآن فحف���ظ 

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 627.

ّ
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، فال كّثر 
(((

حروفه و�س���ّيع ح���دوده؛ واأقامه اإقامة الق���دح

اهلل ه���وؤلء من حمل���ة الق���راآن. ورجٌل قراأ القراآن فو�س���ع 

دواء القراآن على داء قلبه فاأ�س���هر به ليله واأظماأ به نهاره 

وق���ام ب���ه ف���ي م�س���اجده وتجافى به ع���ن فرا�س���ه فباأولئك 

يدف���ع اهلل العزي���ز الجّبار الب���الء، وباأولئ���ك ُيديل اهلل عّز 

 وباأولئك ينزل اهلل ع���ّز وجّل الغيث 
(2(

وج���ّل م���ن الأع���داء

م���ن ال�س���ماء، ف���واهلل له���وؤلء ف���ي ق���ّراء الق���راآن اأع���ّز م���ن 

.
(3(

الكبريت الأحمر«

-22-

عن جابر، عن اأبي جعفر Q قال: »قال ر�س���ول 

اهلل P: يا معا�س���ر قّراء الق���راآن اّتقوا اهلل عّز وجّل فيما 

حّملك���م م���ن كتاب���ه فاإّني م�س���وؤول واإّنك���م م�س���وؤولون؛ اإّني 

م�سوؤول عن تبليغ الر�سالة واأّما اأنتم فت�ساألون عّما حملتم 

.
(((

من كتاب اهلل و�سّنتي«

)1)  �أي �ل�ضهم �ّلذي لم ُيتّم �ضنعه، وهذه �لعب�رة تف�ضير للعب�رة �ل�ض�بقة �أي لم ُيقم �أحك�مه كم� 

�أمر �هلل �ضبح�نه.

)2)  �أد�ل �هلل بنى فالن من عدّوهم �أي جعل �لكّرة لهم عليهم.

)3)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 627.

)4)  م. ن، �س 606.
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في من حفظ القرآن 
-23-

ع��ن اأب��ي ب�شير قال: قال اأبو عب���د اهلل Q: »من 

ن�س���ي �س���ورة من القراآن مثلت له في �سورة ح�سنة ودرجة 

رفيعة في الجّنة فاإذا راآها قال: ما اأنت، ما اأح�س���نك ليتك 

ل���ي؟ فيق���ول: اأم���ا تعرفن���ي؟ اأن���ا �س���ورة ك���ذا وك���ذا ولو لم 

.
(((

تن�سني رفعتك اإلى هذا«

-24-

 Q عن ابن اأبي يعف�ر قال: �س���معت اأبا عبد اهلل

يقول: »اإّن الرجل اإذا كان يعلم ال�سورة ثّم ن�سيها اأو تركها 

ودخ���ل الجّن���ة اأ�س���رفت علي���ه م���ن فوق في اأح�س���ن �س���ورة 

فتقول: تعرفني؟ فيقول: ل ، فتقول: اأنا �س���ورة كذا وكذا 

ل���م تعم���ل ب���ي وتركتني اأم���ا واهلل لو عملت ب���ي لبلغت بك 

.
(((

هذه الدرجة واأ�سارت بيدها اإلى فوقها«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 607، 608.

)2)  م. ن، �س 608.
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نوروا بيوتكم بتالوة القرآن 
-25-

ع��ن النبّي P: »ن���ّوروا بيوتك���م بتالوة الق���راآن ول 

تّتخذوه���ا قبورا كما فعلت اليهود والن�س���ارى؛ �س���ّلوا في 

الكنائ����س والبَي���ع وعّطلوا بيوَتهم، ف���اإّن البيت اإذا كثر فيه 

تالوة القراآن كثر خيره وات�سع اأهله، و اأ�ساء لأهل ال�سماء 

.
(((

كما ُت�سيء نجوم ال�سماء لأهل الدنيا«

-26-

ع��ن اأب��ي عب��د اهلل ال�ش��ادق Q ق��ال: »ق���ال 

اأمي���ر الموؤمني���ن Q: البي���ت اّل���ذي ُيق���راأ في���ه الق���راآن 

وتح�س���ره  بركت���ه  تكث���ر  في���ه  وج���ّل  ع���ّز  اهلل  وُيذك���ر 

ال�س���ماء  ال�س���ياطين وُي�س���يء لأه���ل  المالئك���ة وتهج���ره 

كم���ا ُت�س���يء الكواك���ب لأه���ل الأر����س، واإّن البي���ت اّل���ذي 

ل ُيق���راأ في���ه الق���راآن ول ُيذك���ر اهلل ع���ّز وج���ّل في���ه تق���ّل 

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 610.

ّ
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.
(((

ال�س���ياطين« وتح�س���ره  المالئك���ة  وتهج���ره  بركت���ه 

-27-

وعن��ه Q ق��ال: »اإّن البي���ت اإذا كان في���ه الم���رء 

الم�سلم يتلو القراآن يتراءاه اأهل ال�سماء كما يتراءى اأهل 

 .
(((

الدنيا الكوكب الدري في ال�سماء«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 610.

)2)  م. ن.
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ثواب قراءة القرآن واستماعه
-28-

 Q ع��ن الف�شيل ب��ن ي�شار ، عن اأب��ي عبد اهلل

قال: »ما يمنع التاجر منكم الم�سغول في �سوقه اإذا رجع 

اإلى منزله اأن ل ينام حّتى يقراأ �س���ورة من القراآن، فتكتب 

له مكان كّل اآية يقروؤها ع�س���ر ح�س���نات وُيمحى عنه ع�س���ر 

.
(((

�سّيئات«

-29-

ع��ن �شعد بن طريف، ع��ن اأبي جعفر Q قال: 

قال ر�سول اهلل P: »من قراأ ع�سر اآيات في ليلة لم ُيكتب 

من الغافلين، ومن قراأ خم�س���ين اآي���ة كتب من الذاكرين، 

ومن قراأ مائة اآية كتب من القانتين، ومن قراأ مائتي اآية 

كت���ب من الخا�س���عين، ومن ق���راأ ثالث مائ���ة اآية كتب من 

الفائزين، ومن قراأ خم�س���مائة اآية كتب من المجتهدين، 

ومن قراأ األف اآية كتب له قنطار من تبر؛ القنطار خم�سة 

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 611.
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ع�س���ر األ���ف مثق���ال م���ن ذه���ب، والمثق���ال اأربعة وع�س���رون 

قيراط���اً اأ�س���غرها مثل جبل اأحد واأكبرها ما بين ال�س���ماء 

 .
(((

اإلى الأر�س«

-30-

 L ع��ن محّمد بن ب�شير ، عن علّي بن الح�شين

قال: »من ا�س���تمع حرفاً من كت���اب اهلل عّز وجّل من غير 

قراءة كتب اهلل له ح�س���نة ومحا عنه �سّيئة ورفع له درجة، 

وم���ن ق���راأ نظ���راً م���ن غير �س���وت كت���ب اهلل له ب���كّل حرف 

ح�س���نة ومح���ا عنه �س���ّيئة ورفع ل���ه درجة، وم���ن تعّلم منه 

حرفاً ظاهراً كتب اهلل له ع�س���ر ح�س���نات ومحا عنه ع�س���ر 

�سّيئات ورفع له ع�سر درجات... ومن ختمه كانت له دعوة 

م�س���تجابة موؤّخ���رة اأو معّجل���ة«، ق���ال: قل���ت: جعلت فداك 

.
(2(

ختمه كّله؟ قال: »ختمه كّله«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 612، 613.

)2)  م. ن.
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النظر في المصحف عبادة 
-31-

 Q ع��ن اإ�شح��اق بن عمار، ع��ن اأبي عب��د اهلل

ق��ال: قل���ت ل���ه: جعل���ت ف���داك اإّن���ي اأحف���ظ الق���راآن على 

ظه���ر قلب���ي، فاأقراأه عل���ى ظهر قلب���ي اأف�س���ل اأو اأنظر في 

الم�س���حف؟ ق���الQ: »ب���ل اق���راأه وانظر في الم�س���حف 

.
(((

فهو اأف�سل، اأما علمت اأّن النظر في الم�سحف عبادة«

-32-

ع��ن يعق�ب بن يزي��د ، رفعه اإل��ى اأبي عبد اهلل 

Q قال: »من قراأ القراآن في الم�س���حف مّتع بب�س���ره، 

.
(((

وخّفف عن والديه واإن كانا كافرين«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 613، 614.

)2)  م. ن، �س 613.
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حلية القرآن الصوت الحسـَن 
-33-

 Q ع��ن عبد اهلل بن �شنان، ع��ن اأبي عبد اهلل

ق��ال: »ق���ال النبّي P: ل���كّل �س���يء ِحلية وِحلي���ة القراآن 

.
(((

ال�سوت الح�سن«

-34-

 Q ع��ن عبد اهلل بن �شنان، ع��ن اأبي عبد اهلل

قال: »قال ر�سول اهلل P: اقروؤوا القراآن باألحان العرب 

واأ�س���واتها واإّياكم ولحون اأهل الف�س���ق واأهل الكبائر، فاإّنه 

�س���يجيء من بع���دي اأقوام يرجعون الق���راآن ترجيع الغناء 

والن���وح والرهباني���ة، ل يج���وز تراقيه���م قلوبه���م مقلوب���ة 

 .
(((

وقلوب من يعجبه �ساأنهم«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 614، 615.

)2)  م. ن.
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-35-

عن عبد اهلل بن �شليمان قال : �س���األت اأبا عبد اهلل 

Q ع���ن قول اهلل ع���ّز وج���ّل:{ٿ ٿ ٿ} قال: 

ق���ال اأمي���ر الموؤمني���ن )�س���لوات اهلل علي���ه(: بّين���ه تبيان���ا 

���عر ول تنثره نثر الرم���ل، ولكن اأفزعوا  ول ته���ّذه ه���ّذ ال�سِّ

.
(((

قلوبكم القا�سية ول يكن هّم اأحدكم اآخر ال�سورة«

-36-

ع��ن اأب��ي عب��د اهلل Q ق��ال: »اإّن الق���راآن ن���زل 

.
(((

بالُحزن فاقروؤوه بالُحزن«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 614، 615.

)2)  م. ن.
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ربيع القرآن
-37-

عن جابر ، عن اأبي جعفر Q قال : »لكّل �س���يء 

.
(((

ربيع وربيع القراآن �سهر رم�سان«

-38-

�ُشئ��ل اأب��� عب��د اهلل ال�شادقQ ع��ن ق�ل اهلل 

عّز وج��ّل: {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ} 

واإّنم���ا اأنزل في ع�س���رين �س���نة بي���ن اأّوله واآخ���ره؟ فقال اأبو 

عبد اهلل Q: »نزل القراآن جملة واحدة في �سهر رم�سان 

اإل���ى البي���ت المعم���ور، ثّم نزل في طول ع�س���رين �س���نة، ثّم 

ق���ال: ق���ال النبّي P: نزلت �س���حف اإبراهيم في اأّول ليلة 

من �س���هر رم�س���ان واأنزلت التوراة ل�س���ّت م�سين من �سهر 

رم�س���ان واأنزل الإنجيل لثالث ع�س���رة ليلة خلت من �سهر 

رم�سان واأنزل الزبور لثمان ع�سر خلون من �سهر رم�سان 

.
(((

واأنزل القراآن في ثالث وع�سرين من �سهر رم�سان«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 630.

)2)  م. ن، �س 628، 629.
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في كم يقرأ القرآن ويختم؟ 
-39-

عن محّم��د بن عبد اهلل قال: قل���ت لأبي عبد اهلل 

Q: اأق���راأ الق���راآن في ليلة؟ ق���ال: »ل يعجبني اأن تقراأه 

.
(((

في اأقّل من �سهر«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 617.
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شكاية القرآن
-40- 

عن اأب��ي عبد اهلل Q قال: »ثالثة ي�س���كون اإلى 

اهلل ع���ّز وج���ّل: م�س���جد خراب ل ي�س���ّلي فيه اأهل���ه، وعالم 

بي���ن جّهال، وم�س���حف معّلق قد وقع علي���ه الغبار ل ُيقراأ 

.
(((

فيه«

)1)  �لك�في، �ل�ضيخ �لكليني، ج 2، �س 613.
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