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بسم الله الرمحن الرحيم
كلمة دار القرآن 

رمحة  المبعوث  عىل  والسالم،  والصالة  العالمني،  رب  لله  الحمد 
.وعىل أهل بيته الكرام لألنام، حممد

وبعد 
فإن فضائل سور القرآن من العلوم القديمة التي دونت من فم رسول 
يف  الصدوق  الشيخ  وأثبتها   ،األطهار األئمة  وتناقلها   الله
طريق  ومن  المصباح،  يف  الكفعمي  نقلها  ثم  األعمال  ثواب  كتابه 
الصحابة نقلها الصحايب الجليل ُأيب بن كعب الملقب يف كتب العامة 
بسيد القرآء، وكان يتوىل أمري المؤمنني وهو أحد العرشة الذين 
اعرتضوا عىل خالفة األول، واعتزل القوم يف بيته ومات يف ظروف 
غامضة، أخذ عنه كال من الطربي يف تفسريه، والسيوطي يف تفسري 

الدر المنثور.
وهذا العلم من علوم القرآن المهمة والتي ُترِغب المسلِم أن يتمسك 
يكون  ولئال  مشفعًا،  شافعًا  ليكون  بشغف،  القرآن  ويقرأ  بكتابه 

مهجورًا.
وقد قمنا بنرش هذه األحاديث لكي تشكل حافزًا مهمًا لهمة المؤمنني 
القرآنية،  المحافل  يف  شعارًا  وليكون  القرآنية،  الثقافة  ونرش  بحفظ 

ويكون مشوقًا لـِخَدمة القرآن، ومادة شهية لمائدة القرآن.
جعلنا الله وإياكم من أهله ومحلتة.

                                                            

السيد مرتىض مجال الدين
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]1[ سورة الفاحتة

َق . 1 َما َتَصدَّ ُثُلَثِي اْلُقْرآِن َوَكَأنَّ َقَرَأ  َما  َقَرَأَها َفَكَأنَّ قال النبي:  َمْن 
يِف  َتَعاىَل  ـُه  اللَّ َأْنــَزَل  َما  بَِيِدِه  َنْفِس  َوالَّــِذي  َوُمْؤِمنٍَة  ُمْؤِمٍن  ُكلِّ  َعىَل 
ْبُع اْلـَمَثاِن َوِهَي  ُبوِر ِمْثَلَها َوِهَي ُأمُّ اْلُقْرآِن َوالسَّ ْنِجيِل َوالزَّ التَّْوَراِة َواْلِ
يِف  ُسوَرٍة  َأْفَضُل  َوِهَي  َسَأَل  َما  َولَِعْبِدِه  َعْبِدِه  َوَبنْيَ  ـِه  اللَّ َبنْيَ  َمْقُسوَمٌة 

اُم اْلـَمْوُت))). اَم َوالسَّ كَِتابِِه َتَعاىَل َوِهَي ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء إِلَّ السَّ

ا َوَجَعَلَها بِإَِزاِء اْلُقْرآِن َفَقاَل  . 2 ُه َأْفَرَد َعىَل اِلْمتِنَاَن ِبَ قال النبي:  َأنَّ
َما  ُف  َأْشَ َا  َوإِنَّ   اْلَعظِيَم َواْلُقْرآَن  اْلـَمثاِن  ِمَن  َسْبعًا  آَتْيناَك  َوَلَقْد 
ْك  ا َوَلـْم َيرْشَ ِبَ َف  دًا َوَشَّ َتَعاىَل َخصَّ حُمَمَّ ُه  اْلَعْرِش َوإِنَّ يِف ُكنُوِز 
َأَل  اْلَبْسَمَلَة  ِمنَْها  ُأْعطَِي  ُه  َفإِنَّ  ُسَلْيَماَن إِلَّ  َأْنبَِيائِِه  ِمْن  َأَحٌد  فِيَها 
ٍد َوآلِِه ُمنَْقادًا أِلَْمِرَها ُمْؤِمنًا بَِظاِهِرَها  َفَمْن َقَرَأَها ُمْعَتِقدًا لِـُمَوالِة حُمَمَّ
ـُه بُِكلِّ َحْرٍف ِمنَْها َحَسنًَة ُكلُّ َواِحٍد ِمنَْها َأْفَضُل ِمَن  َوَباطِنَِها َأْعَطاُه اللَّ
َقاِرٍئ  إىَِل  اْسَتَمَع  َوَمِن  ا  اِتَ َوَخرْيَ َأْمَوالَِها  َأْصنَاِف  ِمْن  فِيَها  َوَما  ْنَيا  الدُّ

َيْقَرُأَها َكاَن َلُه ُثُلُث َما لِْلَقاِرِئ))).

ـِه اأْلَْعَظُم ُمَقطٌَّع يِف ُأمِّ  اْلكَِتاِب))).. 3 قال المام الصادق :  اْسُم اللَّ

))) المصباح للكفعمي: ص 9)4.

))) المصباح للكفعمي: ص 9)4.
))) ثواب األعمال: ص 04).
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]2[ سورة البقرة

ِل اْلَبَقَرِة َوآَيَة اْلُكْرِسِّ َوآَيَتنْيِ . 4 قال النبي: َمْن َقَرَأ َأْرَبَع آَياٍت ِمْن َأوَّ
َبْعَدَها َوَثاَلَث آَياٍت ِمْن آِخِرَها َلـْم َيَر يِف َنْفِسِه َوَمالِِه َشْيئًا َيْكَرُهُه َوَل 

َيْقَرُبُه َشْيَطاٌن َوَل َينَْسى اْلُقْرآَن))).

َوُأْعطَِي . 5 َعَلْيِه  ُتُه  َوَرمْحَ ـِه  اللَّ َفَصَلَواُت  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 
ُمِر  ُأيَبُّ  َيا  َرْوَعُتُه  َتْسُكُن  َل  َسنًَة  ـِه  اللَّ َسبِيِل  يِف  َكاْلـُمَرابِِط  اأْلَْجِر  ِمَن 
َوَل  ٌة  َحْسَ َوَتْرَكَها  َبَرَكٌة  ـَمَها  َتَعلُّ َفإِنَّ  ـُموَها  َيَتَعلَّ َأْن  اْلـُمْسلِـِمنَي 

َحَرُة))). َيْسَتطِيُعَها اْلَبَطَلُة َوُهُم السَّ

اْلَبَقَرِة . 6 ُسوَرُة  اْلُقْرآِن  َوَسنَاُم  َسنَامًا  َشْ ٍء  لُِكلِّ  َأنَّ    :النبي قال 
َقَرَأَها يِف  َوَمْن  اٍم  َأيَّ َثاَلَثَة  َشْيَطاٌن  َيْدُخْلُه  َلـْم  َنَارًا  َبْيتِِه  يِف  َقَرَأَها  َوَمْن 

َبْيتِِه َلْياًل َلـْم َيْدُخْلُه َشْيَطاٌن َثاَلَث َلَياٍل))).

َأيُّ . 7 َفِقيَل  اْلَبَقَرِة  ُسوَرُة  َفَقاَل  َأْفَضُل  اْلُقْرآِن  ُسَوِر  َأيُّ   :َوُسئَِل
ِسنًّا  َأْصَغِرِهْم  َبْعِث  َعىَل   َواْسَتْأَمَر اْلُكْرِسِّ  آَيُة  َفَقاَل  َأْفَضُل  آَيتَِها 

أِلَْجِل ِحْفظِِه لُِسوَرِة اْلَبَقَرِة)4).

))) ثواب األعمال: ص 04).
))) المصباح للكفعمي: ص 8)4.
))) المصباح للكفعمي: ص 8)4.
)4) المصباح للكفعمي: ص 8)4.
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َيْوَم . 8 َجاَء  ِعْمَراَن  َوآَل  اْلَبَقَرَة  َقَرَأ  َمْن   : الصادق المام  قال 
.((( نِِه َعىَل َرْأِسِه ِمْثَل اْلَغَماَمَتنْيِ َأْو ِمْثَل اْلَغَياَبَتنْيِ اْلِقَياَمِة ُتظاِلَّ

]3[ سورة آل عمران

ِجْسِ . 9 َعىَل  َأَمانًا  ِمنَْها  آَيٍة  بُِكلِّ  ُأْعطَِي  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 
َعَلْيِه َوَماَلئَِكُتُه َحتَّى حَتُتَّ  ـُه  اْلُجُمَعِة َصىلَّ اللَّ َيْوَم  َقَرَأَها  َجَهنََّم َوَمْن 

ْمُس))). الشَّ

َُما . 10 ْهَراَواِن َوإِنَّ َُما الزَّ ـُموا اْلَبَقَرَة َوآَل ِعْمَراَن َفإِنَّ قال النبي:  َتَعلَّ
فِْرَقاِن  َأْو  َغَياَيَتاِن  َأْو  َغَماَمَتاِن  َُما  َكَأنَّ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َصاِحَبُهَما  ِن  ُيظاِلَّ

.((( ]َفِريَقانِ [ ِمْن َطرْيٍ َصَوافَّ

]4[ سورة النساء

َق َعىَل ُكلِّ َمْن َوِرَث ِمرَياثًا . 11 َما َتَصدَّ قال النبي:   َمْن َقَرَأَها َفَكَأنَّ
ِك َفَكاَن يِف َمِشيَِّة  ْ َأ ِمَن الرشِّ رًا َوَترَبَّ ى حُمَرَّ َوُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َكَمِن اْشرَتَ

ـِه ِمَن الَِّذيَن َيَتَجاَوُز َعنُْهْم)4). اللَّ

))) ثواب األعمال: ص 04).
))) المصباح للكفعمي: ص 9)4.
))) المصباح للكفعمي: ص 9)4.
)4) المصباح للكفعمي: ص 9)4.
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َعٍة ُأوِمَن . 12 قال أمري المؤمنني: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة النَِّساِء يِف ُكلِّ مُجُ
.((( ِمْن َضْغَطِة اْلَقرْبِ

]5[ سورة المائدة

قال أمري المؤمنني:  َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت . 13
َيُوِديٍّ  ُكلِّ  بَِعَدِد  َدَرَجــاٍت  َعرْشُ  َلُه  َوُرفَِع  َسيَِّئاٍت  َعرْشُ  َعنُْه  َي  َوحُمِ

ْنَيا))). ُس يِف َداِر الدُّ اِنٍّ َيَتنَفَّ َوَنْصَ

قال المام الباقر: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلـَمائَِدِة يِف ُكلِّ َيْوِم َخِيٍس . 14
ْك بِِه َأَبدًا))). َلـْم َيْلَتبِْس إِيَماُنُه بُِظْلـٍم َوَلـْم ُيرْشِ

]6[ سورة األنعام

ـُه . 15 َل اللَّ لَِها إىَِل َقْولِهِ  َيْكِسُبوَن  َوكَّ قال النبي:  َمْن َقَرَأَها ِمْن َأوَّ
بِِه َأْرَبِعنَي َأْلَف َمَلٍك َيْكُتُبوَن َلُه ِمْثَل ِعَباَدِتِْم إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة)4).

َلًة َواِحَدًة َشيََّعَها . 16 قال المام الصادق : َنَزَلْت ُسوَرُة اأْلَْنَعاِم مُجْ
ُلوَها  َوَبجِّ َفَعظُِّموَها   ٍد حُمَمَّ َعىَل  َنَزَلْت  َحتَّى  َمَلٍك  َأْلَف  َسْبُعوَن 

))) ثواب األعمال: ص 05).
)))المصباح للكفعمي: ص 9)4.

))) ثواب األعمال: ص 05).
)4) المصباح للكفعمي: ص 9)4.
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َما  فِيَها  َما  النَّاُس  َعلِـَم  َوَلْو  َمْوِضعًا  َسْبِعنَي  يِف  فِيَها  ـِه  اللَّ اْسَم  َفإِنَّ 
َتَرُكوَها))).

]7[ سورة األعراف

ـُه َبْينَُه َوَبنْيَ إِْبلِيَس ِسرْتًا َوَكاَن . 17 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َجَعَل اللَّ
آَدُم َشِفيعًا َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة))).

قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اأْلَْعَراِف يِف ُكلِّ َشْهٍر َكاَن . 18
َزُنوَن  َفإِْن َقَرَأَها  َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن الَِّذينَ  ل َخْوٌف َعَلْيِهْم َول ُهْم َيْ
َفاَل  حُمَْكمًا  فِيَها  إِنَّ  َأَما  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُيَاَسُب  َل  َّْن  ِم َكاَن  َعٍة  مُجُ ُكلِّ  يِف 

َا َتْشَهُد َيْوَم اْلِقَياَمِة لِـَمْن َقَرَأَها))). ا َفإِنَّ َتَدُعوا ِقَراَءَتَ

]8[ سورة األنفال

قال النبي:  َمْن َقَرَأ اأْلَْنَفاَل َوَبَراَءَة َفَأَنا َشِفيٌع َلُه َوَشاِهٌد َيْوَم . 19
ُه َبِري ٌء ِمَن النَِّفاِق َوُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر بَِعَدِد ُكلِّ ُمنَافٍِق  َوُمنَافَِقٍة  اْلِقَياَمِة َأنَّ
َعرْشُ  َلُه  َوُرفَِع  َسيَِّئاٍت  َعرْشُ  َعنُْه  َي  َوحُمِ َحَسنَاٍت  َعرْشُ  ْنَيا  الدُّ َداِر  يِف 
ْنَيا)4). اَم َحَياتِِه يِف الدُّ َلُتُه ُيَصلُّوَن َعَلْيِه َأيَّ َدَرَجاٍت َوَكاَن اْلَعْرُش َومَحَ

))) ثواب األعمال: ص 05).
))) المصباح للكفعمي: ص 9)4.

))) ثواب األعمال: ص 06).
)4) المصباح للكفعمي: ص 440.
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قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اأْلَْنَفاِل َوُسوَرَة َبَراَءَة يِف . 20
.(((ُكلِّ َشْهٍر َلـْم َيْدُخْلُه نَِفاٌق َأَبدًا َوَكاَن ِمْن ِشيَعِة َأِمرِي اْلـُمْؤِمننَِي

ا يِف ُكلِّ َشْهٍر َلـْم َيْدُخْلُه نَِفاٌق . 21 قال المام الصادق :  َمْن َقَرَأُهَ
ِمْن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَيْأُكُل  َحّقًا   اْلـُمْؤِمننَِي َأِمرِي  ِشيَعِة  ِمْن  َوَكاَن  َأَبدًا 

ـُه َتَعاىَل ِمَن اْلِحَساِب))). َمَوائِِد اْلَجنَِّة َمَعُهْم َحتَّى َيْفُرَغ اللَّ

]9[ سورة التوبة – براءة

َمرَّ ِذْكُر َفْضلَِها َكَما َعَرْفَت يِف اأْلَْنَفاِل.

]10[ سورة يونس

قال النبي:   َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد َمْن . 22
َب بِِه َوبَِعَدِد َمْن َغِرَق َمَع فِْرَعْوَن))). َق بُِيوُنَس َوَكذَّ َصدَّ

قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة ُيوُنَس يِف ُكلِّ َشْهَرْيِن َأْو . 23
ِمَن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَكاَن  اْلَجاِهلنَِي  ِمَن  َيُكوَن  َأْن  َعَلْيِه  ُيَْف  َلـْم  َثاَلَثٍة 

بنَِي)4). اْلـُمَقرَّ
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]11[ سورة هود
قال النبي:   َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 24

َب بِِه َوِبُوٍد َوَصالٍِح َوُشَعْيٍب َوُلوٍط َوإِْبَراِهيَم  َق بِنُوٍح َوَكذَّ َمْن َصدَّ
َعَداِء))). َوُموَسى َوَكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ِمَن السُّ

ـُه . 25 َعٍة َبَعَثُه اللَّ قال المام الباقر: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة ُهوٍد يِف ُكلِّ مُجُ
َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة يِف ُزْمَرِة النَّبِيِّنَي َوَلـْم ُيْعَرْف َلُه َخطِيَئٌة َعِمَلَها َيْوَم 

اْلِقَياَمِة))).

]12[ سورة يوسف
قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة ُيوُسَف يِف ُكلِّ َيْوٍم َأْو . 26

 ِمْثُل مَجَاِل ُيوُسَف اُلُه  اْلِقَياَمِة َومَجَ َيْوَم  َتَعاىَل  ـُه  َبَعَثُه اللَّ َلْيَلٍة  يِف ُكلِّ 
الِِحنَي َوَقاَل  ـِه الصَّ َوَل ُيِصيُبُه َفَزٌع َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَكاَن ِمْن ِخَياِر ِعَباِد اللَّ

َا َكاَنْت يِف التَّْوَراِة َمْكُتوَبًة))). إِنَّ
اَءُه . 27 ـَمَها َأِرقَّ اَءُكْم َفَمْن َعلَّ ـُموَها َأِرقَّ قال المام الصادق : َعلِّ

ـُه َتَعاىَل َعَلْيِه َسَكَراِت اْلـَمْوِت َوَأْعَطاُه ِمَن  َن اللَّ َوَما َمَلَكْت َيِمينُُه َهوَّ
ِة َأْن َل َيُْسَد ُمْسلِـمًا)4). اْلُقوَّ
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]13[ سورة الرعد

َسَحاٍب . 28 ُكلِّ  بَِعَدِد  اأْلَْجِر  ِمَن  َلُه  َكاَن  َقَرَأَها  َمْن   :النبي قال 
ِمَن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَكاَن  اْلِقَياَمِة  َيْوِم  إىَِل  َيُكوُن  َسَحاٍب  َوُكلِّ  َمىَض 

ـِه))). اْلـُموفنَِي بَِعْهِد اللَّ
ْعِد َلـْم ُيِصْبُه . 29 قال المام الصادق : َمْن َأْكَثَر ِقَراَءَة ُسوَرِة الرَّ

ـُه بَِصاِعَقٍة َأَبدًا َوَلْو َكاَن َناِصبِّيًا َوإَِذا َكاَن ُمْؤِمنًا ُأْدِخَل اْلَجنََّة باَِل  اللَّ
ُع يِف مَجِيِع َمْن َيْعِرُفُه ِمْن َأْهِل َبْيتِِه َوإِْخَوانِِه))). ِحَساٍب َوُيَشفَّ

]14[ سورة إبراهيم

قال النبي:  َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد َمْن . 30
َعَبَد اأْلَْصنَاَم َوَمْن َلـْم َيْعُبْدَها))).

يِف . 31 َواْلِحْجِر  إِْبَراِهيَم  ُسوَرَة  َقَرَأ  َمْن   : الصادق المام  قال 
َعٍة َلـْم ُيِصْبُه َفْقٌر َأَبدًا َوَل ُجنُوٌن َوَل َبْلَوى)4). َرْكَعَتنْيِ مَجِيعًا يِف ُكلِّ مُجُ

))) المصباح للكفعمي: ص 440.
))) ثواب األعمال: ص 07).

))) المصباح للكفعمي: ص 440.
)4) ثواب األعمال: ص 07).



((

]15[ سورة الحجر

قال النبي:  َمنْ  َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 32
.((( اْلـُمَهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َواْلـُمْسَتْهِزِءيَن بِالنَّبِيِّ

]16[ سورة النحل

َأْنَعَم َعَلْيِه يِف َداِر . 33 ـُه بَِما  َلـْم ُيَاِسْبُه اللَّ َقَرَأَها  قال النبي:  َمْن 
َماَت  َكالَِّذي  اأْلَْجــِر  ِمَن  ُأْعطَِي  َلْيَلتِِه  َأْو  َيْوِمِه  يِف  َماَت  َوإِْن  ْنَيا  الدُّ

َفَأْحَسَن اْلَوِصيََّة))).

ُكِفَي . 34 َشْهٍر  ُكلِّ  يِف  النَّْحِل  ُسوَرَة  َقَرَأ  َمْن   :الباقر المام  قال 
اْلُجنُوُن  َأْهَوُنُه  اْلَباَلَيا  َأْنــَواِع  ِمْن  َنْوعًا  َوَسْبِعنَي  ْنَيا  الدُّ يِف  اْلـَمْغَرَم 
ُص َوَكاَن َمْسَكنُُه يِف َجنَِّة َعْدٍن َوِهَي َوَسُط اْلِجنَاِن))). َواْلُجَذاُم َواْلرَبَ

]17[ سورة الرساء سورة بني إرسائيل

ُأْعطَِي . 35 اْلَوالَِدْيِن  ِذْكِر  ِعنَْد  َقْلُبُه  َفَرقَّ  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 
ِقنَْطاَرْيِن ِمَن اأْلَْجِر)4).
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ائِيَل يِف ُكلِّ . 36 قال المام الصادق : َما ِمْن َعْبٍد َقَرَأ ُسوَرَة َبنِي إرِْسَ
َعٍة َلـْم َيُمْت َحتَّى ُيْدِرَك اْلَقائَِم َوَيُكوَن ِمْن َأْصَحابِِه))). َلْيَلِة مُجُ

]18[ سورة الكهف

اْلُجُمَعِة . 37 َيْوَم  َقَرَأَها  َوَمْن  اْلَجنََّة  َدَخَل  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 
اٍم َوُأْعطَِي ُنورًا َيْبُلُغ  ـُه َلُه إىَِل اْلُجُمَعِة اأْلُْخَرى َوِزَياَدِة َثاَلَثِة َأيَّ َغَفَر اللَّ
َأْلَف  َسْبُعوَن  َشيََّعَها  ُأْنِزَلْت  ا  َلـمَّ َا  َوإِنَّ اِل  جَّ الدَّ فِْتنََة  َوُوِقَي  َماَء  السَّ

َماِء َواأْلَْرِض))). َمَلٍك َوَمأَلَ ِعَظُمَها َما َبنْيَ السَّ

38 .  ُقْل إِنَّما َأَنا َبرَشٌ ِمْثُلُكْم َما ِمْن َعْبٍد َيْقَرُأ  :قال أمري المؤمنني
ـِه اْلَحَراِم َفإِنَّ  وَرِة إِلَّ َكاَن َلُه ُنورًا ِمْن َمْضَجِعِه إىَِل َبْيِت اللَّ إىَِل آِخِر السُّ
ـِه اْلَحَراِم َكاَن َلُه ُنوٌر إىَِل َبْيِت اْلـَمْقِدِس))). َمْن َكاَن َلُه ُنوٌر يِف َبْيِت اللَّ

َعٍة . 39 مُجُ َلْيَلِة  ُكَل   اْلَكْهِف  ُسوَرَة  َقَرَأ  َمْن   : الصادق المام  قال 
َهَداِء َوَوَقَف َيْوَم اْلِقَياَمِة َمَع  ـُه ِمَن الشُّ َلـْم َيُمْت إِلَّ َشِهيدًا َأْو َيْبَعُثُه اللَّ

َهَداِء)4). الشُّ
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]19[ سورة مريم
َق . 40 َصدَّ َمْن  بَِعَدِد  اأْلَْجــِر  ِمَن  ُأْعطَِي  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 

َب بِهِ ))). ا َوَكذَّ بَِزَكِريَّ
َيُمْت . 41 َلـْم  َمْرَيَم  ِقَراَءَة ُسوَرِة  َأْدَمَن  َمْن   : قال المام الصادق

ِمْن  اْلِخــَرِة  يِف  َوَكاَن  ــِدِه  َوُوْل َوَمالِِه  َنْفِسِه  يِف  ُيْغنِيِه  َما  ُيِصيَب  َحتَّى 
َأْصَحاِب ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوُأْعطَِي يِف اْلِخَرِة ِمْثَل ُمْلِك ُسَلْيَماَن 

ْنَيا))). ْبِن َداُوَد يِف الدُّ

]20[ سورة طه
اْلـُمَهاِجِريَن . 42 َثَواَب  اأْلَْجِر  ِمَن  ُأْعطَِي  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 

ـَه  َواأْلَْنَصاِر َوإِنَّ َأْهَل اْلَجنَِّة َل َيْقَرُءوَن ِمَن اْلُقْرآِن إِلَّ يس َوطه َوإِنَّ اللَّ
ُلَق آَدَم بِأَْلَفْي َعاٍم))). َتَعاىَل َخَلَقُهَما َقْبَل َأْن َيْ

ـَه ُيِبَُّها . 43 قال المام الصادق : َل َتَدُعوا ِقَراَءَة ُسوَرِة طه َفإِنَّ اللَّ
كِتاَبُه  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ـُه  اللَّ َأْعَطاُه  ا  ِقَراَءَتَ َأْدَمَن  َوَمْن  َقَرَأَها  َمْن  َوُيِبُّ 
ِمَن  اْلِخَرِة  يِف  َوُأْعطَِي  ْساَلِم  اْلِ يِف  َعِمَل  بَِما  ُيَاِسْبُه  َوَلـْم   بَِيِمينِِه

اأْلَْجِر َحتَّى َيْرَض)4).
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]21[ سورة األنبياء

ـهُ  ِحسابًا َيِسريًا َوَصاَفَحُه . 44 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َحاَسَبُه اللَّ
ـَم َعَلْيِه ُكلُّ َنبِيٍّ ُذكَِر اْسُمُه يِف اْلُقْرآِن))).  َوَسلَّ

َكاَن . 45 َلَها  ُحّبًا  اأْلَْنبَِياِء  ُسوَرَة  َقَرَأ  َمْن   : الصادق المام  قال 
َأْعنُيِ  يِف  َمِهيبًا  َوَكاَن    النَِّعيِم َجنَّاِت  يِف  َأمْجَِعنيَ   النَّبِيِّنَي  َراَفَق  َكَمْن 

ْنَيا))). النَّاِس َحَياَة الدُّ

]22[ سورة الحج

َحجَّ . 46 َمْن  بَِعَدِد  ــِر  اأْلَْج ِمَن  ُأْعطَِي  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 
َواْعَتَمَر))).

اٍم َلـْم . 47 قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَحجِّ يِف ُكلِّ َثاَلَثِة َأيَّ
ـِه اْلَحَراِم َوإِْن َماَت يِف َسَفِرِه َدَخَل  ُرَج إىَِل َبْيِت اللَّ ُرْج َسنَُتُه َحتَّى َيْ َتْ

ُف َعنُْه َبْعُض َما ُهَو فِيِه)4). اْلَجنََّة ُقْلُت َفإِْن َكاَن ُمَالِفًا َقاَل ُيَفَّ
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]23[ سورة المؤمنون

ْيَاِن َوَما . 48 ْوِح َوالرَّ ْتُه اْلـَماَلئَِكُة بِالرَّ َ قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َبرشَّ
َتَقرُّ َعْينُُه ِعنَْد ُنُزوِل َمَلِك اْلـَمْوِت))).

َلُه . 49 ـُه  اللَّ َخَتَم  اْلـُمْؤِمننَِي  َقَرَأ ُسوَرَة  َمْن   : قال المام الصادق
َعٍة َكاَن َمنِْزُلُه يِف اْلِفْرَدْوِس  ا يِف ُكلِّ مُجُ َعاَدِة َوإَِذا َكانَ  ُمْدِمَن ِقَراَءِتَ بِالسَّ

اأْلَْعىَل َمَع النَّبِيِّنَي َواْلـُمْرَسلنَِي))).

]24[ سورة النور

ـُموُهنَّ اْلكَِتاَبَة . 50 قال النبي:  َل ُتنِْزُلوا نَِساَءُكمُ  اْلُغَرَف  َوَل ُتَعلِّ
ـُموُهنَّ اْلـِمْغَزَل َوُسوَرَة النُّوِر))). ـُموُهنَّ ُسوَرَة ُيوُسَف َوَعلِّ َوَل ُتَعلِّ

قال النبي:   َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد ُكلِّ . 51
ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمنٍَة فِيَما َمىَض َوفِيَما َبِقَي)4).

بِتاَِلَوِة . 52 َوُفُروَجُكْم  َأْمَواَلُكْم  نُوا  َحصِّ  : الصادق المام  قال 
ا يِف ُكلِّ َيْوٍم َأْو  ا نَِساَءُكْم َقاَل َمْن َأْدَمَن ِقَراَءَتَ نُوا ِبَ ُسوَرِة النُّوِر َوَحصِّ
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يِف ُكلِّ َلْيَلٍة َلـْم َيْزِن َأَحٌد ِمْن َأْهِل َبْيتِِه َأَبدًا َحتَّى َيُموَت َفإَِذا ُهَو َماَت 
ـَه َلُه  ُهْم َيْدُعوَن َوَيْسَتْغِفُروَن اللَّ ِه َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك ُكلُّ َشيََّعُه إىَِل َقرْبِ

ِه))). َحتَّى ُيْدَخَل يِف َقرْبِ

]25[ سورة الفرقان

اَعَة آتَِيٌة . 53 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها ُبِعَث َوُهَو ُمْؤِمٌن ِب َأنَّ السَّ
بَِغرْيِ  اْلَجنََّة  َوُأْدِخــَل   اْلُقُبوِر يِف  َمْن  َيْبَعُث  ـَه  اللَّ َوَأنَّ  فِيها  َرْيَب  ل 

ِحَساٍب))).

اٍر َل َتَدْع ِقَراَءَة ُسوَرِة َتباَرَك . 54 قال المام الكاظم: َيا اْبَن َعمَّ
ْبُه  ُيَعذِّ َلـْم  َلْيَلٍة  ُكلِّ  يِف  َقَرَأَها  َمْن  َفإِنَّ    َعْبِدِه اْلُفْرقاَن َعىل   َل  َنزَّ الَِّذي 

ـُه َأَبدًا َوَلـْم ُيَاِسْبُه َوَكاَن َمنِْزُلُه يِف اْلِفْرَدْوِس اأْلَْعىَل))). اللَّ

]26[ سورة الشعراء – الطواسني

قال النبي:   َمْن َقَرَأَها َكاَن َلُه ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 55
َوَصالٍِح   َوُشَعْيٍب  َوِبُوٍد بِِه  َب  ــذَّ َوَك  بِنُوٍح َق  َصــدَّ َمْن 

.(4(ٍد َوإِْبَراِهيَم َوِعيَسى َوحُمَمَّ

))) ثواب األعمال: ص 09).
))) المصباح للكفعمي: ص )44.

))) ثواب األعمال: ص 09).
)4) المصباح للكفعمي: ص )44.



(9

قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة الطََّواِسنَي الثَّاَلَثِة يِف َلْيَلِة . 56
يِف  ُيِصْبُه  َوَلـْم  َوَكنَِفِه  ـِه  اللَّ ِجَواِر  َويِف  ـِه  اللَّ َأْولَِياِء  ِمْن  َكاَن  اْلُجُمَعِة 
َوَفْوَق  َيْرَض  َحتَّى  اْلَجنَِّة  ِمَن  اْلِخَرِة  يِف  َوُأْعطَِي  َأَبدًا  ُبْؤٌس  ْنَيا  الدُّ

ـُه ِماَئَة َزْوَجٍة ِمْن ُحوِر اْلِعنِي))). َجُه اللَّ ِرَضاُه َوَزوَّ

]27[ سورة النمل – الطواسني

َحَسنَاٍت . 57 َعرْشَ  ــِر  اأْلَْج ِمَن  َلُه  َكاَن  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 
َب بِِه َوِبُوٍد َوَصالٍِح َوُشَعْيٍب  بَِعَدِد َمْن َصَدَق بُِسَلْيَماَن َوَكذَّ

ـُه))). ِه َوُهَو ُينَاِدي َل إَِلَه إِلَّ اللَّ ُرُج ِمْن َقرْبِ َوإِْبَراِهيَم َوَيْ

]28[ سورة القصص – الطواسني

قال النبي:   َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 58
َب بِهِ ))). َق بُِموَسى َوَكذَّ َمْن َصدَّ

]29[ سورة العنكبوت
قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َكاَن َلُه ِمَن اأْلَْجِر َعرْشُ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 59

ُكلِّ اْلـُمْؤِمننَِي َواْلـُمنَافِِقنَي)4).
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يِف . 60 وِم  َوالرُّ اْلَعنَْكُبوِت  ُسوَرَة  َقَرَأ  َمْن   : الصادق المام  قال 
ٍد ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة  ـِه َيا َأَبا حُمَمَّ يَن َفُهَو َواللَّ َشْهِر َرَمَضاَن َلْيَلَة َثاَلَثٍة َوِعرْشِ
ـُه َعَلَّ يِف َيِمينِي إِْثمًا َوإِنَّ  َل َأْسَتْثنِي فِيِه َأَبدًا َوَل َأَخاُف َأْن َيْكُتَب اللَّ

ـِه َمَكانًا))). وَرَتنْيِ ِمَن اللَّ لَِهاَتنْيِ السُّ

]30[ سورة الروم

قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َكاَن َلُه ِمَن اأْلَْجِر َعرْشُ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 61
َيْوِمِه  يِف  َما َضيََّع  َوَأْدَرَك  َواأْلَْرِض  َماِء  َبنْيَ السَّ ـَه  اللَّ ُيَسبُِّح  َمَلٍك  ُكلِّ 

َوَلْيَلتِهِ ))).

]31[ سورة لقمان

قال النبي:   َمْن َقَرَأَها َكاَن ُلْقَماُن َلُه يِف اْلِقَياَمِة َرفِيقًا َوُأْعطَِي . 62
ِمَن اْلَحَسنَاِت َعرْشًا بَِعَدِد َمْن َأَمَر بِاْلـَمْعُروِف َوَنَى َعِن اْلـُمنَْكِر))).

ـُه . 63 َل اللَّ قال المام الباقر: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة ُلْقَماَن يِف ُكلِّ َلْيَلٍة َوكَّ
بِِه يِف َلْيَلتِِه َماَلئَِكًة َيَْفُظوَنُه ِمْن إِْبلِيَس َوُجنُوِدِه َحتَّى ُيْصبَِح َفإَِذا َقَرَأَها 

.(4( بِالنََّهاِر َلـْم َيَزاُلوا َيَْفُظوَنُه ِمْن إِْبلِيَس َوُجنُوِدِه َحتَّى ُيْمِسَ
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]32[ سورة السجدة

َلْيَلَة . 64 َأْحَيا  َما  َفَكَأنَّ اْلـُمْلِك،  ُسوَرِة  َمَع  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 
اْلَقْدِر))).

َعٍة . 65 ْجَدِة يِف ُكلِّ َلْيَلِة مُجُ قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة السَّ
ـهُ  كِتاَبُه بَِيِمينِِه َوَلـْم ُيَاِسْبُه بَِما َكاَن ِمنُْه َوَكاَن ِمْن ُرَفَقاِء  َأْعَطاُه اللَّ

.(((ٍد َوَأْهِل َبْيتِِه حُمَمَّ

]33[ سورة األحزاب

ـَمَها َأْهَلُه َوَما َمَلَكْت بَِيِمينِِه ُأْعطَِي . 66 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َوَعلَّ
.((( اأْلََماَن ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ

قال المام الصادق : َمْن َكاَن َكثرَِي اْلِقَراَءِة لُِسوَرِة اأْلَْحَزاِب . 67
ٍد َوَأْزَواِجِه ُثمَّ َقاَل ُسوَرُة اأْلَْحَزاِب  َكاَن َيْوَم اْلِقَياَمِة يِف ِجَواِر حُمَمَّ
إِنَّ  ِسنَاٍن  اْبَن  َيا  ِهْم  َوَغرْيِ ُقَرْيٍش  ِمْن  َوالنَِّساِء  َجاِل  الرِّ َفَضائُِح  فِيَها 
ُسوَرَة اأْلَْحَزاِب َفَضَحْت نَِساَء ُقَرْيٍش ِمَن اْلَعَرِب َوَكاَنْت َأْطَوَل ِمْن 

ُفوَها)4). ُسوَرِة اْلَبَقَرِة َوَلكِْن َنَقُصوَها َوَحرَّ
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]34[ سورة سبأ

قال النبي:   َمْن َقَرَأَها َلـْم َيْبَق َنبِيٌّ َوَل َرُسوٌل إِلَّ َكاَن َلُه يِف . 68
اْلِقَياَمِة َرفِيقًا َوُمَصافِحًا))).

ِد َسَبإٍ . 69 قال المام الصادق : الحمدين ]لِْلَحْمَدْينِ [ مَجِيعًا مَحْ
ـِه َوكاَِلَءتِِه  ا يِف َلْيَلٍة َلـْم َيَزْل يِف َلْيَلتِِه يِف ِحْفِظ اللَّ ِد َفاطٍِر َمْن َقَرَأُهَ َومَحْ
ْنَيا  ا يِف َنَاِرِه َلـْم ُيِصْبُه يِف َنَاِرِه َمْكُروٌه َوُأْعطَِي ِمْن َخرْيِ الدُّ َفَمْن َقَرَأُهَ

َوَخرْيِ اْلِخَرِة َما َلـْم َيُْطْر َعىَل َقْلبِِه َوَلـْم َيْبُلْغ ُمنَاُه))).

]35[ سورة فاطر

ـِه َدَعْتُه َثَمانَِيُة َأْبَواِب . 70 ا َما ِعنَْد اللَّ قال النبي:    َمْن َقَرَأَها ُيِريُد ِبَ
ا َشاَء))). َ اْلَجنَِّة َيْدُخُل ِمْن َأيِّ

]36[ سورة يس

َلُه . 71 ـُه  اللَّ َغَفَر  َوَجلَّ  َعزَّ  ـَه  اللَّ ا  ِبَ ُيِريُد  َقَرَأَها  َمْن   :النبي قال 
ًة)4). َة َمرَّ َما َقَرَأ اْلُقْرآَن اْثنََتْي َعرْشَ َوُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َكَأنَّ
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َف َعنُْهْم َيْوَمئٍِذ َوَكاَن . 72 قال النبي:  َمْن َدَخَل اْلـَمَقابَِر َفَقَرَأَها ُخفِّ
َلُه بَِعَدِد َمْن فِيَها َحَسنَاٌت))).

َة َأْي َتُعمُّ َصاِحَبَها َخرْيَ . 73 َا ُتْدَعى يِف التَّْوَراةِ اْلـُمِعمَّ قال النبي:  َأنَّ
ْنَيا َوَعَذاَب اْلِخَرةِ))). اَرْيِن َوَتْدَفُع َعنُْه َبْلَوى الدُّ الدَّ

قال المام الصادق : إِنَّ لُِكلِّ َشْ ٍء َقْلبًا َوإِنَّ َقْلَب اْلُقْرآِن يس . 74
ِمَن  َنَاِرِه  يِف  َكاَن  َيْمِشَ  َأْن  َقْبَل  َنَاِرِه  يِف  َأْو  َينَاَم  َأْن  َقْبَل  َقَرَأَها  َوَمْن 
اْلـَمْحُفوظنَِي َواْلـَمْرُزوِقنَي َحتَّى ُيْمِسَ َوَمْن َقَرَأَها يِف َلْيلِِه َقْبَل َأْن َينَاَم 
ـُه بِِه َأْلَف َمَلٍك َيَْفُظوَنُه ِمْن َشِّ ُكلِّ َشْيَطاٍن َرِجيٍم َوِمْن ُكلِّ  َل اللَّ َوكَّ
َأْلَف  َثاَلُثوَن  اْلَجنََّة َوَحَضَ ُغْسَلُه  ـُه  اللَّ َأْدَخَلُه  َيْوِمِه  َوإِْن َماَت يِف  آَفٍة 
ِه بِالْستِْغَفاِر َلُه َفإَِذا َدَخَل  ُهْم َيْسَتْغِفُروَن َلُه َوُيَشيُِّعوَنُه إىَِل َقرْبِ َمَلٍك ُكلُّ
َح  ـَه َوَثَواُب ِعَباَدِتِْم َلُه َوُفسِّ ِه َيْعُبُدوَن اللَّ يِف َلْحِدِه َكاُنوا يِف َجْوِف َقرْبِ
ِه ُنوٌر  ِه َوُأوِمَن ِمْن َضْغَطِة اْلَقرْبِ َوَلـْم َيَزْل َلُه يِف َقرْبِ ِه َمدَّ َبَصِ َلُه يِف َقرْبِ
ِه َفإَِذا َأْخَرَجُه َلـْم  ـُه ِمْن َقرْبِ ِرَجُه اللَّ َماِء إىَِل َأْن ُيْ َساطٌِع إىَِل َعنَاِن السَّ
وَنُه  ُ ُثوَنُه َوَيْضَحُكوَن يِف َوْجِهِه َوُيَبرشِّ ـِه ُيَشيُِّعوَنُه َوُيَدِّ َتَزْل َماَلئَِكُة اللَّ
ـِه  اللَّ ِمَن  َوُيوِقُفوَنُه  َواْلـِميَزاِن  اِط  َ الصِّ َعىَل  ُزوَنُه  ُيَوِّ َحتَّى  َخرْيٍ  بُِكلِّ 
ُبوَن  ـِه اْلـُمَقرَّ ـِه َخْلقًا َأْقَرَب ِمنُْه إِلَّ َماَلئَِكُة اللَّ َمْوِقفًا َل َيُكوُن ِعنَْد اللَّ
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َزُن َمَع  ـِه َل َيْ َوَأْنبَِياُؤُه اْلـُمْرَسُلوَن َوُهَو َمَع النَّبِيِّنَي َواِقٌف َبنْيَ َيَدِي اللَّ
بُّ  َزُع، ُثمَّ َيُقوُل َلُه الرَّ َزُع َمَع َمْن َيْ َزُن َوَل َيُمُّ َمَع َمْن َيُمُّ َوَل َيْ َمْن َيْ
ْعَك يِف مَجِيِع َما َتْشَفُع َوَسْلنِي ُأْعطَِك  َتَباَرَك َوَتَعاىَل اْشَفْع َعْبِدي ُأَشفِّ
َعْبِدي مَجِيَع َما َتْسَأُل َفَيْسَأُل َفُيْعَطى َوَيْشَفُع َوَل ُيَاَسُب فِيَمْن ُيَاَسُب 
بَِخطِيَئٍة  ُيْكَتُب  َوَل  َيِذلُّ  َمْن  َمَع  َيِذلُّ  َوَل  ُيوَقُف  َمْن  َمَع  ُيوَقُف  َوَل 
ِعنِْد  ِمْن  بَِط  َيْ َمنُْشورًا َحتَّى  َوُيْعَطى كَِتابًا  َعَملِِه  ِمْن ُسوِء  بَِشْ ٍء  َوَل 
ـِه َما َكاَن لَِهَذا اْلَعْبِد ِمْن َخطِيَئٍة  ِعِهْم ُسْبَحاَن اللَّ ـِه َفَيُقوُل النَّاُس بَِأمْجَ اللَّ

.(((ٍد َواِحَدٍة َوَيُكوُن ِمْن ُرَفَقاِء حُمَمَّ

ـُه . 75 ًة َواِحَدًة َكَتَب اللَّ قال المام الباقر: َمْن َقَرَأ يس يِف ُعُمِرِه َمرَّ
َماِء َوبُِكلِّ َواِحٍد  ْنَيا َوبُِكلِّ َخْلٍق يِف اْلِخَرِة َويِف السَّ َلُه بُِكلِّ َخْلٍق يِف الدُّ
َأْلَفْي َأْلِف َحَسنٍَة َوحَمَا َعنُْه ِمْثَل َذلَِك َوَلـْم ُيِصْبُه َفْقٌر َوَل ُغْرٌم َوَل َهْدٌم 
َف  ُه َوَخفَّ َوَل َنَصٌب َوَل ُجنُوٌن َوَل ُجَذاٌم َوَل َوْسَواٌس َوَل َداٌء َيُضُّ
َّْن  ِم َوَكاَن  ُروِحِه  َقْبَض  َوَوِلَ  َوَأْهَواَلُه  اْلـَمْوِت  َسَكَراِت  َعنُْه  ـُه  اللَّ
َضا بِالثََّواِب  َعَة يِف َمِعيَشتِِه َواْلَفَرَج ِعنَْد لَِقائِِه َوالرِّ ـُه َلُه السَّ َيْضَمُن اللَّ
َماَواِت َوَمْن يِف  ـُه َتَعاىَل لِـَماَلئَِكتِِه َأمْجَِعنَي َمْن يِف السَّ يِف آِخَرتِِه َوَقاَل اللَّ

اأْلَْرِض َقْد َرِضيُت َعْن ُفاَلٍن َفاْسَتْغِفُروا َلُه))).
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]37[ سورة الصافات

قال النبي:  َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد ُكلِّ . 76
ِك َوَشِهَد  ْ َياطنِِي َوَبِرَأ ِمَن الرشِّ ِجنِّيٍّ َوَشْيَطاٍن َوَتَباَعَدْت َعنُْه َمَرَدُة الشَّ

ُه َكاَن ُمْؤِمنًا بِاْلـُمْرَسلنَِي))). َلُه َحافَِظاُه يِف اْلِقَياَمِة َأنَّ

َرُه . 77 قال النبي:   َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر بَِوْزِن ُكلِّ َجَبٍل َسخَّ
ـُه َتَعاىَل لَِداُوَد َحَسنَاٍت َوَعَصَمُه َأْن ُيِصَّ َعىَل َذْنٍب َصِغرٍي َأْو  اللَّ

َكبرٍِي))).

عن الباقر والصادق:  َمْن َقَرَأَها يِف َلْيَلِة اْلُجُمَعِة ُأْعطَِي ِمْن . 78
ٌب  اَرْيِن َما َلـْم ُيْعَط َأَحٌد ِمَن النَّاِس إِلَّ َنبِيٌّ ُمْرَسٌل َأْو َمَلٌك ُمَقرَّ َخرْيِ الدَّ

ـُه اْلَجنََّة َوُكلَّ َمْن َأَحبَّ ِمْن َأْهِل َبْيتِِه َحتَّى َخاِدَمُه))). َوَأْدَخَلُه اللَّ

َيْوِم . 79 ُكلِّ  يِف  اِت  افَّ الصَّ ُسوَرَة  َقَرَأ  َمْن   : الصادق المام  قال 
ْنَيا  َعٍة َلـْم َيَزْل حَمُْفوظًا ِمْن ُكلِّ آَفٍة َمْدُفوعًا َعنُْه ُكلُّ َبلِيٍَّة يِف اْلَحَياِة الدُّ مُجُ
ـُه يِف َمالِِه  ْزِق َوَلـْم ُيِصْبُه اللَّ ْنَيا يِف َأْوَسِع َما َيُكوُن ِمَن الرِّ َمْرُزوقًا يِف الدُّ
َوُوْلِدِه َوَل َبَدنِِه بُِسوٍء ِمْن َشْيَطاٍن َرِجيٍم َوَل ِمْن َجبَّاٍر َعنِيٍد َوإِْن َماَت 
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ـُه َشِهيدًا َوَأَماَتُه َشِهيدًا َوَأْدَخَلُه اْلَجنََّة َمَع  يِف َيْوِمِه َأْو يِف َلْيَلتِِه َبَعَثُه اللَّ
َهَداِء يِف َدَرَجٍة ِمَن اْلَجنَِّة))). الشُّ

]38[ سورة ص

قال المام الباقر: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة ص يِف َلْيَلِة اْلُجُمَعِة ُأْعطَِي ِمْن . 80
ْنَيا َواْلِخَرِة َما َلـْم ُيْعَط َأَحٌد ِمَن النَّاِس إِلَّ َنبِيٌّ ُمْرَسٌل َأْو َمَلٌك  َخرْيِ الدُّ
ـُه اْلَجنََّة َوُكلَّ َمْن َأَحبَّ ِمْن َأْهِل َبْيتِِه َحتَّى َخاِدَمُه  ٌب َوَأْدَخَلُه اللَّ ُمَقرَّ

ُدُمُه َوإِْن َلـْم َيُكْن يِف َحدِّ ِعَيالِِه َوَل يِف َحدِّ َمْن َيْشَفُع فِيِه))). الَِّذي َيْ

]39[ سورة الزمر

َثَواَب . 81 َوَأْعَطاُه  َرَجاُه  ـُه  اللَّ َيْقَطِع  َلـْم  َقَرَأَها  َمْن      :النبي قال 
اْلَخائِِفنَي))).

َمِر استحقها ِمْن لَِسانِِه . 82 قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة الزُّ
ُه باَِل َماٍل َوَل َعِشرَيٍة َحتَّى  ْنَيا َواْلِخَرِة َوَأَعزَّ ِف الدُّ ـُه ِمْن َشَ َأْعَطاُه اللَّ
َمِدينٍَة  َأْلَف  اْلَجنَِّة  يِف  َلُه  َوَبنَى  النَّاِر  َعىَل  َجَسَدُه  َم  َوَحرَّ َيَراُه  َمْن  اُبُه  َيَ
يِف ُكلِّ َمِدينٍَة َأْلُف َقْصٍ يِف ُكلِّ َقْصٍ ِماَئُة َحْوَراَء َوَلُه َمَع َهَذا َعْيناِن 
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يِف  َمْقُصوراٌت  َوُحوٌر  تانِ   ُمْدهامَّ َوَجنَتان  اَختاِن  َنضَّ َوَعْيناِن  ِريانِ   َتْ
اْلِخياِم َذواتا َأْفنانٍ  َوِمْن ُكلِّ فاكَِهٍة َزْوجاِن))).

]40[ سورة غافر- حم المؤمن

يٍق َوَل ُمْؤِمٍن . 83 قال النبي:     َمْن َقَرَأَها َلـْم َيْبَق ُروُح َنبِيٍّ َوَل ِصدِّ
ْوا َعَلْيِه َواْسَتْغَفُروا َلُه))). إِلَّ َصلَّ

ـُه َلُه . 84 قال المام الباقر: َمْن َقَرَأ حم اْلـُمْؤِمَن يِف ُكلِّ َلْيَلٍة َغَفَر اللَّ
َر َوَأْلَزَمهُ  َكلِـَمَة التَّْقوى  َوَجَعَل اْلِخَرَة  َذْنبِِه َوَما َتَأخَّ َم ِمْن  َما َتَقدَّ

ْنَيا))). َخرْيًا َلُه ِمَن الدُّ

]41[ سورة فصلت – حم السجدة

قال النبي:     َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 85
ُكلِّ َحْرٍف ِمنَْها)4).

ْجَدَة َكاَنْت َلُه ُنورًا َيْوَم . 86 قال المام الصادق :  َمْن َقَرَأ حم السَّ
ْنَيا حَمُْمودًا َمْغُبوطًا)5). ورًا َوَعاَش يِف الدُّ ِه َورُسُ اْلِقَياَمِة َمدَّ َبَصِ

))) تفسري الربهان: ج4 ص)69 ح)5)9.
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]42[ سورة الشورى- حم العسق

اْلـَماَلئَِكُة . 87 َعَلْيِه  ُتَصلِّ  َّــْن  ِم َكــاَن  َقــَرَأَهــا  َمــْن   :النبي قال 
مِحُوَن َعَلْيِه))). َوَيْسَتْغِفُروَن َلُه َوَيْسرَتْ

اْلِقَياَمِة . 88 َيْوَم  ـُه  اللَّ َبَعَثُه  َقَرَأ محعسق  َمْن   : الصادق قال المام 
َوَجلَّ  َعزَّ  ـِه  اللَّ َيَدِي  َبنْيَ  َيِقَف  َحتَّى  ْمِس  َكالشَّ َأْو  َكالثَّْلِج  َوَوْجُهُه 
َدَرْيَت  َلْو  َأَما  ا  َثَواُبَ َما  َتْدِر  َوَلـْم  ِقَراَءَة محعسق  َأَدْمَت  َعْبِدي  َفَيُقوُل 
ا َوَلكِْن َسُأِجيُزَك َجَزاَءَك  ا َلـَما طلت ]َملِْلَت [ ِقَراَءَتَ َما ِهَي َوَما َثَواُبَ
ُفَها َوَدَرُجَها  ا َوُشَ َراَء َأْبَواُبَ َأْدِخُلوُه اْلَجنََّة َوَلُه فِيَها َقْصٌ ِمْن َياُقوَتٍة مَحْ
ِمَن  ُغاَلٍم  َوَأْلُف  َظاِهِرَها  ِمْن  َوَباطِنَُها  َباطِنَِها  ِمْن  َظاِهُرَها  ُيَرى  ِمنَْها 

.((( ـُه َعزَّ َوَجلَّ ِديَن الَِّذيَن َوَصَفُهُم اللَّ اْلِوْلَداِن اْلـُمَخلَّ

َوَوْجُهُه . 89 ُبِعَث  َّْن  ِم َكاَن  َقَرَأَها  َمْن    : الصادق المام  قال 
َكاْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر))).
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]43[ سورة الزخرف

َّْن ُيَقاُل َلُه يِف اْلِقَياَمِة يا ِعباِد ل . 90 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َكاَن ِم
َزُنوَن  اْدُخُلوا اْلَجنََّة بَِغرْيِ ِحَساٍب))). َخْوٌف َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َول َأْنُتْم حَتْ

ـُه يِف . 91 ْخُرِف آَمنَُه اللَّ قال المام الباقر: َمْن َأْدَمَن ِقَراَءَة حم الزُّ
َعزَّ  ـِه  اللَّ َيَدِي  َبنْيَ  َيِقَف  َحتَّى  اْلَقرْبِ  َوَضْغَطِة  اأْلَْرِض  َهَوامِّ  ِمْن  ِه  َقرْبِ

ـِه َتَباَرَك َوَتَعاىَل))). َوَجلَّ ُثمَّ َجاَءْت َحتَّى ُتْدِخَلُه اْلَجنََّة بَِأْمِر اللَّ

]44[ سورة الدخان

َعٍة ُغِفَر َلُه َوَكاَن َلُه بُِكلِّ َحْرٍف . 92 قال النبي:   َمْن َقَرَأَها يِف َلْيَلِة مُجُ
َلْيَلَة  َقَرَأَها  َوَمْن  َمَلٍك  َأْلَف  َلُه َسْبُعوَن  َواْسَتْغَفَر  َرَقَبٍة  َأْلِف  ِماَئُة  ِمنَْها 

ـُه َتَعاىَل َلُه َبْيتًا يِف اْلَجنَِّة))). اْلُجُمَعِة َوَيْوَمَها َبنَى اللَّ

َخاِن يِف َفَرائِِضِه َوَنَوافِلِِه . 93 قال المام الباقر: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة الدُّ
َت َعْرِشِه َوَحاَسَبهُ  ِحسابًا  َلُه حَتْ ـُه َمَع اْلِمننَِي َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَظلَّ َبَعَثُه اللَّ

.(4(كِتاَبُه بَِيِمينِِه  َُوَأْعَطاه َيِسريًا
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]45[ سورة الجاثية

َن َرْوَعَتُه ِعنَْد . 94 ـُه َتَعاىَل َعْوَرَتُه َوَسكَّ قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َسرَتَ اللَّ
اْلِحَساِب))).

ا َأْن َل . 95 قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَجاثَِيِة َكاَن َثَواُبَ
.(((ٍد َيَرى النَّاَر َأَبدًا َوَل َيْسَمَع َزفرَِي َجَهنََّم َوَل َشِهيَقَها َوُهَو َمَع حُمَمَّ

]46[ سورة األحقاف- الحواميم

َعرْشَ . 96 ْنَيا  الدُّ يِف  َرْمٍل  ُكلِّ  بَِعَدِد  ُأْعطَِي  َقَرَأَها  َمْن     :النبي قال 
َحَسنَاٍت))).

ُسوَرَة . 97 َعٍة  مُجُ ُكلَّ  َأْو  َلْيَلٍة  ُكلَّ  َقَرَأ  َمْن   : الصادق المام  قال 
َيْوِم  َفَزِع  ِمْن  َوآَمنَُه  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  يِف  بَِرْوَعٍة  ـُه  اللَّ ُيِصْبُه  َلـْم  اأْلَْحَقاِف 

ـُه)4). اْلِقَياَمِة إِْن َشاَء اللَّ

قال المام الصادق : اْلَحَواِميُم َرَياِحنُي اْلُقْرآِن َفإَِذا َقَرْأُتُموَها . 98
ا إِنَّ اْلَعْبَد َلَيُقوُم َوَلَيْقَرُأ  ـَه َواْشُكُروُه َكثرِيًا لِِحْفظِِها َوتاَِلَوِتَ َفامْحَُدوا اللَّ
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ـَه  اْلَحَواِميَم َفَيْخُرُج ِمْن فِيِه َأْطَيُب ِمَن اْلـِمْسِك اأْلَْذَفِر َواْلَعنْرَبِ َوإِنَّ اللَّ
َحُم لَِتالِيَها َوَقاِرَيا َوَيْرَحُم ِجرَياَنُه َوَأْصِدَقاَءُه َوَمَعاِرَفُه  َعزَّ َوَجلَّ َلرَيْ
َواْلُكْرِسُّ  اْلَعْرُش  َلُه  َيْسَتْغِفُر  اْلِقَياَمِة  يِف  ُه  َوإِنَّ َلُه  َوَقِريٍب  مَحِيٍم  َوُكلَّ 

ُبوَن))). ـِه اْلـُمَقرَّ َوَماَلئَِكُة اللَّ

]47[ سورة حممد

قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َكاَن َحّقًا َعَلْيِه َتَعاىَل َأْن َيْسِقَيُه ِمْن َأْنَاِر . 99
اْلَجنَِّة))).

قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة الَِّذيَن َكَفُروا َلـْم َيْرَتْب . 100
ـُه بَِفْقٍر َأَبدًا َوَل َخْوٍف  َأَبدًا َوَلـْم َيْدُخْلُه َشكٌّ يِف ِدينِِه َأَبدًا َوَلـْم َيْبُلُه اللَّ
كِّ َواْلُكْفِر َأَبدًا َحتَّى َيُموَت  ِمْن ُسْلَطاٍن َأَبدًا َوَلـمْ  َيَزْل حَمُْفوظًا ِمَن الشَّ
َوَيُكوُن  ِه  َقرْبِ يِف  ُيَصلُّوَن  َمَلٍك  َأْلَف  ِه  َقرْبِ يِف  بِِه  ـُه  اللَّ َل  َوكَّ َماَت  َفإَِذا 
ـِه َعزَّ  َثَواُب َصاَلِتِْم َلُه َوُيَشيُِّعوَنُه َحتَّى ُيوِقُفوَنُه َمْوِقَف اأْلَْمِن ِعنَْد اللَّ

.(((ٍد ـِه َوَأَماِن حُمَمَّ َوَجلَّ َوَيُكوُن يِف َأَماِن اللَّ
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]48[ سورة الفتح

َة  . 101  َفْتَح َمكَّ َما َشِهَد َمَع النَّبِيِّ قال النبي:   َمْن َقَرَأَها َفَكَأنَّ
َجَرِة))). َت الشَّ َوَكاَن َمَع َمْن َباَيَعُه حَتْ

نُوا َأْمَواَلُكْم َونَِساَءُكْم َوَما َمَلَكْت . 102 قال المام الصادق : َحصِّ
إَِذا َكاَن  ُه  َفإِنَّ  ُمبِينًا َفْتحًا  َلَك  َفَتْحنا  ا  إِنَّ بِِقَراَءِة  التََّلِف  ِمَن  َأْيَماُنُكْم 
ا َناَدى ُمنَاٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْسِمَع اْلَخاَلئَِق َأْنَت ِمْن  َّْن ُيْدِمُن ِقَراَءَتَ ِم
الِِحنَي ِمْن ِعَباِدي َوَأْدِخُلوُه َجنَّاِت  ِعَباِدَي اْلـُمْخَلِصنَي َأْلِحُقوُه بِالصَّ

ِحيِق اْلـَمْخُتوِم بِِمَزاِج اْلَكاُفوِر))). النَِّعيِم َواْسُقوُه ِمَن الرَّ

]49[ سورة الحجرات

قال النبي:    َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 103
ـَه َتَعاىَل َوَمْن َعَصاُه))). َمْن َأَطاَع اللَّ

قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلُحُجَراِت يِف ُكلِّ َلْيَلٍة َأْو . 104
.(4(ٍد اِر حُمَمَّ يِف ُكلِّ َيْوٍم َكاَن ِمْن ُزوَّ
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]50[ سورة ق

َسَكَراِت . 105 َعَلْيِه  َتَعاىَل  ـُه  اللَّ َن  َهــوَّ َقَرَأَها  َمْن       :النبي قال 
اْلـَمْوِت))).

ِقــَراَءَة . 106 َوَنَوافِلِِه  َفَرائِِضِه  يِف  َأْدَمــَن  َمْن   :الباقر المام  قال 
َوَحاَسَبهُ    بَِيِمينِِه كِتاَبُه  َوَأْعَطاهُ   ِرْزِقِه  يِف  َعَلْيِه  ـُه  اللَّ َع  َوسَّ ُسوَرِة ق 

.(((ِحسابًا َيِسريًا

]51[ سورة الذاريات

قال النبي: َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 107
ْنَيا))). ُكلِّ ِريٍح َهبَّْت َوَجَرْت يِف الدُّ

اِرَياِت يِف َيْوِمِه َأْو يِف . 108 قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة َوالذَّ
اٍج  ِه بِِسَ َر َلُه يِف َقرْبِ ـُه َلُه َمِعيَشَتُه َوَأَتاُه بِِرْزٍق َواِسٍع َوَنوَّ َلْيَلتِِه َأْصَلَح اللَّ

َيْزَهُر إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة)4).
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]52[ سورة الطور
ـِه َتَعاىَل َأْن ُيْؤِمنَُه ِمْن . 109 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َكاَن َحّقًا َعىَل اللَّ

َعَذابِِه َوَأْن ُينِْعَمُه يِف َجنَّتِِه))).
َع  ـِه َوَأيِب َجْعَفٍر َقال: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة َوالطُّوِر مَجَ َعْن َأيِب َعْبِد اللَّ

ْنَيا َواْلِخَرِة))). ـُه َلُه َخرْيَ الدُّ اللَّ

]53[ سورة النجم
قال النبي:   َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 110

َب بِِه))).  َوَكذَّ َق بِالنَّبِيِّ َمْن َصدَّ
قال المام الصادق : َمْن َكاَن ُيْدِمُن ِقَراَءَة َوالنَّْجِم يِف ُكلِّ . 111

َوَكاَن  َلُه  َمْوُفورًا  َوَكاَن  النَّاِس  َبنْيَ  حَمُْمودًا  َعاَش  َلْيَلٍة  ُكلِّ  يِف  َأْو  َيْوٍم 
حَمُْبوبًا َبنْيَ النَّاِس)4).

]54[ سورة القمر- سورة إقرتبت
َكاْلَقَمِر . 112 َوَوْجُهُه  ُبِعَث  ِغبٍّ  ُكلِّ  يِف  َقَرَأَها  َمْن      :النبي قال 

َلْيَلَة اْلَبْدِر)5).

))) المصباح للكفعمي: ص 446.
))) ثواب األعمال: ص 6)).

))) المصباح للكفعمي: ص 446.
)4) ثواب األعمال: ص 6)).

)5) المصباح للكفعمي: ص 446.



(5

اَعُة َأْخَرَجُه . 113 َبِت السَّ قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْقرَتَ
ِه َعىَل َناَقٍة ِمْن ُنوِق اْلَجنَِّة))). ـُه ِمْن َقرْبِ اللَّ

]55[ سورة الرمحن

ـُه َضْعَفُه َوَأدَّى ُشْكَر َما َأْنَعَم . 114 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َرِحَم اللَّ
ـُه َعَلْيِه))). اللَّ

مْحَُن))).. 115 قال النبي:  لُِكلِّ َشْ ٍء َعُروٌس َوَعُروُس اْلُقْرآِن الرَّ

ِن َواْلِقَياَم . 116 مْحَ قال المام الصادق : َل َتَدُعوا ِقَراَءَة ُسوَرِة الرَّ
يِف  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ا  َ َربُّ ا  ِبَ َوَيْأِت  اْلـُمنَافِِقنَي  ُقُلوِب  يِف  َتِقرُّ  َل  َا  َفإِنَّ ا  ِبَ
ـِه  اللَّ ِمَن  َيِقَف  َحتَّى  ِريٍح  َوَأْطَيِب  ُصوَرٍة  َأْحَسِن  يِف  آَدِميٍّ  ُصوَرِة 
َكاَن  الَِّذي  َمِن  َلَها  َفَيُقوُل  ِمنَْها  ـِه  اللَّ إىَِل  َأْقَرَب  َأَحٌد  َيُكوُن  َل  َمْوِقفًا 
ْنَيا ُيْدِمُن ِقَراَءَتِك َفَتُقوُل َيا َربِّ ُفاَلٌن َوُفاَلٌن  َيُقوُم بِِك يِف اْلَحَياِة الدُّ
َفَتْبَيضُّ ُوُجوُهُهْم َفَيُقوُل َلُهُم اْشَفُعوا فِيَمْن َأْحَبْبُتْم َفَيْشَفُعوَن َحتَّى 
اْلَجنََّة  اْدُخُلوا  َلُهُم  َفَيُقوُل  َلُه  َيْشَفُعوَن  َأَحٌد  َوَل  َغاَيٌة  َلُهْم  َيْبَقى  َل 

َواْسُكنُوا فِيَها َحْيُث ِشْئُتْم)4).
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ِن َفَقاَل ِعنَْد ُكلِ  . 117 مْحَ قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة الرَّ
َفإِْن  ُب  ُأَكذِّ َربِّ  آَلئَِك  ِمْن  بَِشْ ٍء  َل    باِن ُتَكذِّ َربُِّكما  آلِء  َفبَِأيِّ 
َماَت  َماَت  ُثمَّ  َنـَـارًا  َقَرَأَها  َوإِْن  َشِهيدًا  َماَت  َماَت  ُثمَّ  َلْياًل  َقَرَأَها 

َشِهيدًا))).

]56[ سورة الواقعة

قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َلـْم ُيْكَتْب ِمَن اْلَغافِلنَِي))).. 118

قال النبي:  َمْن َقَرَأَها ُكلَّ َلْيَلٍة َلـْم ُتِصْبُه َفاَقٌة َأَبدًا))).. 119

َعٍة اْلَواِقَعَة َأَحبَُّه . 120 قال المام الصادق: َمْن َقَرَأ يِف ُكلِّ َلْيَلِة مُجُ
ْنَيا ُبْؤسًا َأَبدًا َوَل َفْقرًا َوَل  ـُه َوَأَحبَُّه إىَِل النَّاِس َأمْجَِعنَي َوَلـْم َيَر يِف الدُّ اللَّ
ْنَيا َوَكاَن ِمْن ُرَفَقاِء َأِمرِي اْلـُمْؤِمننَِي َوَهِذِه  َفاَقًة َوَل آَفًة ِمْن آَفاِت الدُّ

ُكُه فِيَها َأَحٌد)4). ًة َل َيرْشَ وَرُة أِلَِمرِي اْلـُمْؤِمننَِي َخاصَّ السُّ

قال المام الصادق:  َمِن اْشَتاَق إىَِل اْلَجنَِّة َوإىَِل ِصَفتَِها َفْلَيْقَرأِ . 121
اْلَواِقَعَة َوَمْن َأَحبَّ َأْن َينُْظَر إىَِل ِصَفِة النَّاِر َفْلَيْقَرْأ َسْجَدَة ُلْقَماَن)5).
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قال المام الباقر: َمْن َقَرَأ اْلَواِقَعَة ُكلَّ َلْيَلٍة َقْبَل َأْن َينَاَم َلِقَي . 122
ـَه َعزَّ َوَجلَّ َوَوْجُهُه َكاْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر))). اللَّ

]57[ سورة الحديد

ـِه . 123 بِاللَّ آَمنُوا  الَِّذينَ   ]ِمنَ [  َمَع  ُكتَِب  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 
.(((َوُرُسلِِه

َها َقْبَل َأْن َينَاَم . 124 قال المام الصادق :  َمْن َقَرَأ اْلـُمَسبَِّحاِت ُكلَّ
.((( َلـْم َيُمْت َحتَّى ُيْدِرَك اْلَقائَِم َوإِْن َماَت َكاَن يِف ِجَواِر النَّبِيِّ

قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَحِديِد َواْلـُمَجاَدَلِة يِف . 125
يِف  َيَرى  َوَل  َأَبدًا  َيُموَت  َحتَّى  ـُه  اللَّ ْبُه  ُيَعذِّ َلـْم  َأْدَمنََها  َفِريَضٍة  َصاَلٍة 

َنْفِسِه َوَل َأْهلِِه ُسوءًا َأَبدًا َوَل َخَصاَصًة يِف َبَدنِِه)4).

]58[ سورة المجادلة

ـِه َتَعاىَل اْلـُمْفلِِحنَي . 126 قال النبي:   َمْن َقَرَأَها ُكتَِب ِمْن ِحْزِب اللَّ
َيْوَم اْلِقَياَمِة)5).

))) ثواب األعمال: ص 7)).
))) المصباح للكفعمي: ص 446.
))) المصباح للكفعمي: ص 446.
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]59[ سورة الحرش

قال النبي: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَحرْشِ َلـْم َيْبَق َجنٌَّة َوَل َناٌر َوَل . 127
ــوَن  َواأْلََرُض ْبُع  السَّ َماَواُت  َوالسَّ اْلُحُجُب  َوَل  ُكــْرِسٌّ  َوَل  َعــْرٌش 
َواْلَقَمُر  ْمُس  َوالشَّ َواْلِجَباُل  َجُر  َوالشَّ َوالطَّرْيُ  يُح  َوالرِّ َواْلَهَواُء  ْبُع  السَّ
َلْيَلتِِه  َأْو  َيْوِمِه  َلُه َوإِْن َماَت يِف  ْوا َعَلْيِه َواْسَتْغَفُروا  َواْلـَماَلئَِكُة إِلَّ َصلَّ

َماَت َشِهيدًا))).

َل . 128 َن َواْلَحرْشَ إَِذا َأْمَسى َوكَّ مْحَ قال المام الصادق:   َمْن َقَرَأ الرَّ
ـُه َتَعاىَل بَِداِرِه َمَلكًا َشاِهرًا َسْيَفُه َحتَّى ُيْصبَِح))). اللَّ

]60[ سورة الممتَحنة

قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َكاَن اْلـُمْؤِمنُوَن َواْلـُمْؤِمنَاُت ُشَفَعاَءُه . 129
يِف اْلِقَياَمِة))).

قال عل بن الحسني: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلـُمْمَتِحنَِة يِف َفَرائِِضِه . 130
ُه َوَل ُيِصيُبُه َفْقٌر َأَبدًا  َر َلُه َبَصَ ـُه َقْلَبُه لِْلِيَماِن َوَنوَّ َوَنَوافِلِِه اْمَتَحَن اللَّ

َوَل ُجنُوٌن يِف َبَدنِِه َوَل يِف ُوْلِدِه)4).
))) ثواب األعمال: ص 8)).

))) المصباح للكفعمي: ص 447.
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]61[ سورة الصف

يًا ُمْسَتْغِفرًا َلُه َما َداَم . 131 قال النبي:   َمْن َقَرَأَها َكاَن ِعيَسى ُمَصلِّ
ْنَيا َوُهَو َيْوَم اْلِقَياَمِة َرفِيُقُه))). يِف الدُّ

ا يِف . 132 فِّ َوَأْدَمَن ِقَراَءَتَ قال المام الباقر: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة الصَّ
َشاَء  إِْن  اْلـُمْرَسلنَِي  َوَأْنبَِيائِِه  َماَلئَِكتِِه  َمَع  ـُه  اللَّ ُه  َصفَّ َوَنَوافِلِِه  َفَرائِِضِه 

ـُه))). اللَّ

]62[ سورة الجمعة

َأَتى . 133 َمْن  بَِعَدِد  ُأْعطَِي َعرْشَ َحَسنَاٍت  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 
ا يِف َأْمَصاِر اْلـُمْسلِـِمنَي))). اْلُجُمَعَة َوَمْن َلـْم َيْأِتَ

قال المام الصادق : اْلَواِجُب َعىَل ُكلِّ ُمْؤِمٍن إَِذا َكاَن َلنَا . 134
  َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعىَلِشيَعًة َأْن َيْقَرَأ يِف َلْيَلِة اْلُجُمَعِة بِاْلُجُمَعِة َو
َما َيْعَمُل  َويِف َصاَلِة الظُّْهِر بِاْلُجُمَعِة َواْلـُمنَافِِقنَي َفإَِذا َفَعَل َذلَِك َفَكَأنَّ

ـِه اْلَجنََّة)4). ـِه َوَكاَن َجَزاُؤُه َوَثَواُبُه َعىَل اللَّ َكَعَمِل َرُسوِل اللَّ

))) المصباح للكفعمي: ص 447.
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]63[ سورة المنافقون
يِن))).. 135 كِّ َوالنَِّفاِق يِف الدِّ قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َبِرَئ ِمَن الشَّ

]64[ سورة التغابن
َفِريَضٍة . 136 يِف  التََّغاُبِن  ُســوَرَة  َقَرَأ  َمْن   : الصادق المام  قال 

ُثمَّ  ا  ُيِيُز َشَهاَدَتَ َمْن  ِعنَْد  َعْدٍل  َوَشاِهَد  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َلُه  َشِفيَعًة  َكاَنْت 
َل ُيَفاِرُقَها َحتَّى َيْدُخَل اْلَجنََّة))).

َها َقْبَل َأْن َينَاَم . 137 قال المام الباقر: َمْن َقَرَأ بِاْلـُمَسبََّحاِت ُكلِّ
.((( َلـْم َيُمْت َحتَّى ُيْدِرَك اْلَقائَِم َوإِْن َماَت َكاَن يِف ِجَواِر النَّبِيِّ

]65[ سورة الطالق

138 ..(4( قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َماَت َعىَل ُسنَِّة النَّبِيِّ
يِف . 139 َوالتَّْحِريِم  الطَّاَلِق  َقَرَأ ُسوَرَة  َمْن   : الصادق قال المام 

َزُن َوُعويِفَ  َّْن َيَاُف َأْو َيْ ـُه ِمْن َأْن َيُكوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِم َفِريَضٍة َأَعاَذُه اللَّ
َُما  أِلَنَّ َعَلْيِهَما  َوحُمَاَفَظتِِه  ا  اُهَ إِيَّ بِتاَِلَوتِِه  اْلَجنََّة  ـُه  اللَّ َوَأْدَخَلُه  النَّاِر  ِمَن 

.(5( لِلنَّبِيِّ
))) المصباح للكفعمي: ص 447.
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]66[ سورة التحريم

140 ..(((َتْوَبًة َنُصوحًا  ـُه َتَعاىَل قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َأْعَطاُه اللَّ

]67[ سورة الملك

َما َأْحَيا َلْيَلَة اْلَقْدِر َوِهَي اْلَواِقَيُة . 141 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َفَكَأنَّ
َواْلـُمنِْجَيُة ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ لَِصاِحبَِها))).

قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ َتباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلـُمْلُك  يِف . 142
ـِه َحتَّى ُيْصبَِح َويِف َأَمانِِه َيْوَم  اْلـَمْكُتوَبِة َقْبَل َأْن َينَاَم َلـْم َيَزْل يِف َأَماِن اللَّ

اْلِقَياَمِة َحتَّى َيْدُخَل اْلَجنََّة))).

قال المام الصادق :  َمْن َقَرَأَها ُكلَّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة َقاَلْت ِرْجاَلُه . 143
لِنَاكٍِر َوَنكرٍِي إَِذا َأَتَياُه َلْيَس َلُكَما إىَِل َما ِقَبِل َسبِيٌل )4).

]68[ سورة القلم

قال النبي:  َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي َثَواَب الَِّذيَن َحُسنَْت َأْخاَلُقُهْم)5).. 144
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قال المام الصادق :  َمْن َقَرَأ ُسوَرَة ن َواْلَقَلـِم  يِف َفِريَضٍة . 145
إَِذا  ـُه  اللَّ َوَأَعاَذُه  َأَبدًا  َفْقٌر  ُيِصيَبُه  َأْن  ِمْن  َعزَّ َوَجلَّ  ـُه  اللَّ آَمنَُه  َنافَِلٍة  َأْو 

.((( ِة اْلَقرْبِ َماَت ِمْن َضمَّ

]69[ سورة الحاقة

146 ..(((ِحسابًا َيِسريًا  ـُه َتَعاىَل قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َحاَسَبُه اللَّ
ا يِف . 147 ِقَراَءَتَ َفإِنَّ  ِة  اْلَحاقَّ ِقَراَءةِ  ِمْن  أَْكثُِروا   : قال المام الصادق

أَِمرِي  َنَزَلْت يِف  َما  إِنَّ َا  أِلَنَّ َوَرُسولِِه  ـِه  بِاللَّ اْلِيَماِن  ِمَن  َوالنََّوافِِل  اْلَفَرائِِض 
.((( ـَه َعزَّ َوَجلَّ اْلـُمْؤِمننَِي َوُمَعاِوَيَة َوَلـْم ُيْسَلْب َقاِرَيا دِينَُه َحتَّى َيْلَقى اللَّ

]70[ سورة المعارج
أِلَماناِتِْم . 148 ُهْم  الَِّذيَن  َثَواَب   ُأْعطَِي  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 

.(4( َوَعْهِدِهْم راُعونَ  ... َوالَِّذيَن ُهْم َعىل  َصالِتِْم ُيافُِظوَن
قال المام الصادق : َأْكثُِروا ِمْن ِقَراَءِة َسَأَل َسائٌِل َفإِنَّ َمنْ  . 149

ـُه َتَعاىَل َيْوَم اْلِقَياَمِة َعْن َذْنٍب َعِمَلُه َوَأْسَكنَُه  ا َلـْم َيْسَأْلُه اللَّ َأْكَثَر ِقَراَءَتَ
ـُه)5). ٍد إِْن َشاَء اللَّ اْلَجنََّة َمَع حُمَمَّ
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]71[ سورة نوح
ُتْدِرُكُهْم . 150 الَِّذيَن  اْلـُمْؤِمننَِي  ِمَن  َكاَن  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 

.(((َدْعَوُة ُنوٍح
َل . 151 كَِتاَبُه  َوَيْقَرُأ  ـِه  بِاللَّ ُيْؤِمُن  َكاَن  َمْن   : الصادق قال المام 

ا َأْرَسْلنا ُنوحًا إىِل  َقْوِمِه  َفَأيُّ َعْبٍد َقَرَأَها حُمَْتِسبًا  َيَدُع ِقَراَءَة ُسوَرِة إِنَّ
َوَأْعَطاُه  اأْلَْبَراِر  َمَساكَِن  َتَعاىَل  ـُه  اللَّ َأْسَكنَُه  َنافَِلٍة  َأْو  َفِريَضٍة  يِف  َصابِرًا 
َوَأْرَبَعَة  َحْوَراَء  ِماَئَتْي  َجُه  َوَزوَّ ـِه  اللَّ ِمَن  َكَراَمًة  َجنَّتِِه  َمَع  ِجنَاٍن  َثاَلَث 

ـُه))). آَلِف َثيٍِّب إِْن َشاَء اللَّ

]72[ سورة الجن
َوَشْيَطاٍن . 152 ِجنِّيٍّ  ُكلِّ  بَِعَدِد  ُأْعطَِي  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 

َب بِِه ِعْتَق َرَقَبٍة))). ٍد َوَكذَّ َق بُِمَحمَّ َصدَّ

  َلـْم . 153 قال المام الصادق : َمْن َأْكَثَر ِقَراَءَة ُقْل ُأوِحَي إَِلَ
َنْفثِِهْم َوَل ِسْحِرِهْم  َأْعنُيِ اْلِجنِّ َوَل  ْنَيا َشْ ٌء ِمْن  اْلَحَياِة الدُّ ُيِصْبُه يِف 
ٍد َفَيُقوُل َيا َربِّ َل ُأِريُد بِِه َبَدًل َوَل  َوَل ِمْن َكْيِدِهْم َوَكاَن َمَع حُمَمَّ

ُأِريُد َأْن َأْبِغَي َعنُْه ِحَوًل)4).
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]73[ سورة المزمل

اَرْيِن))).. 154 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها ُدفَِع َعنُْه اْلُعْسُ يِف الدَّ
اْلِعَشاِء . 155 يِف  ِل  مِّ اْلـُمزَّ ُسوَرَة  َقَرَأ  َمْن   : الصادق المام  قال 

ُسوَرِة  َمَع  َشاِهَدْيِن  َوالنََّهاُر  ْيُل  اللَّ َلُه  َكاَن  ْيِل  اللَّ آِخِر  يِف  َأْو  اْلِخَرِة 
ـُه َحَياًة َطيَِّبًة َوَأَماَتُه ِميَتًة َطيَِّبًة))). ِل َوَأْحَياُه اللَّ مِّ اْلـُمزَّ

]74[ سورة المدثر

قال النبي:  َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َحَسنَاٍت بَِعَدِد َمْن . 156
َة))). َب بِِه بَِمكَّ  َوَكذَّ َق بِالنَّبِيِّ َصدَّ

ِر َكاَن . 157 ثِّ قال المام الباقر: َمْن َقَرَأ يِف اْلَفِريَضِة ُسوَرَة اْلـُمدَّ
ٍد يِف َدَرَجتِِه َوَل ُيْدِرُكُه يِف  َعَلُه َمَع حُمَمَّ ـِه َعزَّ َوَجلَّ َأْن َيْ َحّقًا َعىَل اللَّ

ـُه)4). ْنَيا َشَقاٌء َأَبدًا إِْن َشاَء اللَّ َحَياِة الدُّ
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)4) ثواب األعمال: ص 0)).
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]75[ سورة القيامة

ُه . 158 ئِيُل يِف اْلِقَياَمِة َأنَّ قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َشِهْدُت َلُه َأَنا َوَجرْبَ
َكاَن ُمْؤِمنًا َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَجاَء َوَوْجُهُه ُمْسِفٌر َعىَل ُوُجوِه اْلَخاَلئِِق))).

قال المام الباقر: َمْن َأْدَمَن ِقَراَءَة ل ُأْقِسُم  َوَكاَن َيْعَمُل . 159
ِه يِف َأْحَسِن ُصوَرٍة  ـِه ِمْن َقرْبِ ـُه َعزَّ َوَجلَّ َمَع َرُسوِل اللَّ ا َبَعَثُه اللَّ ِبَ

اِط َواْلـِميَزاِن))). َ ُه َوَيْضَحُك يِف َوْجِهِه َحتَّى َيُوَز َعىَل الصِّ ُ َوُيَبرشِّ

]76[ سورة النسان

ـِه َجنًَّة َوَحِريرًا))).. 160 قال النبي:   َمْن َقَرَأَها َكاَن َجَزاُؤُه َعىَل اللَّ

ْنساِن  يِف ُكلِّ . 161 قال المام الباقر: َمْن َقَرَأ َهْل َأتى  َعىَل اْلِ
ـُه ِمَن اْلُحوِر اْلِعنِي َثَماَنِماَئِة َعْذَراَء َوَأْرَبَع آَلِف  َجُه اللَّ َغَداِة َخِيٍس َزوَّ

.(4(ٍد َثيٍِّب َوَحْوَراَء ِمَن اْلُحوِر اْلِعنِي َوَكاَن َمَع حُمَمَّ

))) المصباح للكفعمي: ص 449.
))) ثواب األعمال: ص ))).

))) المصباح للكفعمي: ص 449.
)4) ثواب األعمال: ص ))).
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]77[ سورة المرسالت

كنَِي))).. 162 ُه َلْيَس ِمَن اْلـُمرْشِ قال النبي:    َمْن َقَرَأَها ُكتَِب َأنَّ

َف . 163 ُعْرفًا َعرَّ اْلـُمْرَسالِت  َقَرَأ  َمْن   : قال المام الصادق
َسنَُتُه  ُرْج  َتْ َلـْم    َيَتساَءُلوَن َعمَّ  َقَرَأ  َوَمْن   ٍد حُمَمَّ َوَبنْيَ  َبْينَُه  ـُه  اللَّ
ـُه  اللَّ َشاَء  إِْن  اْلَحَراَم  ـِه  اللَّ َبْيَت  َيُزوَر  َحتَّى  َيْوٍم  ُكلَّ  ُيْدِمنَُها  َكاَن  إَِذا 
انًا َوَلـْم  ـُه إِلَّ َريَّ انًا َوَلـْم َيْبَعْثُه اللَّ َوَمْن َقَرَأ َوالنَّاِزَعاِت َلـْم َيُمْت إِلَّ َريَّ

انًا))). ُيْدِخْلُه اْلَجنََّة إِلَّ َريَّ

]78[ سورة النبأ

اِب يِف اْلِقَياَمِة))).. 164 َ ـُه َبْرَد الرشَّ قال النبي:     َمْن َقَرَأَها َسَقاُه اللَّ

ا يِف ُكلِّ َيْوٍم َلـْم َيُْرْج . 165 قال المام الصادق :  َمْن َأْدَمَن ِقَراَءَتَ
َسنٌَة َحتَّى َيُزوَر اْلَبْيَت اْلَحَراَم)4).

))) المصباح للكفعمي: ص 449.
))) ثواب األعمال: ص ))).

))) المصباح للكفعمي: ص 449.

)4) المصباح للكفعمي: ص 449.
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]79[ سورة النازعات
قال النبي: َمْن َقَرَأَها َلـْم َيُكْن ِحَساُبُه يِف اْلِقَياَمِة إِلَّ َكَقْدِر . 166

َصاَلٍة َمْكُتوَبٍة َحتَّى َيْدُخَل اْلَجنََّة))).

َوَلـْم . 167 اَن  َريَّ إِلَّ  َيُمْت  َلـْم  َقَرَأَها  َمْن     : الصادق المام  قال 
اَن))). اَن َوَلـْم َيْدُخِل اْلَجنََّة إِلَّ َريَّ ُيْبَعْث إِلَّ َريَّ

]80[ سورة عبس
قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َجاَء يِف اْلِقَياَمِة َضاِحكًا ُمْسَتْبرِشًا))).. 168

  َو إَِذا . 169 قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة َعَبَس َوَتَوىلَّ
ـِه  اللَّ ظِلِّ  َويِف  اْلِجنَاِن  ِمَن  ـِه  اللَّ َجنَاِح  َت  حَتْ َكاَن    َرْت ُكوِّ ْمُس  الشَّ

ـُه)4). ـِه إِْن َشاَء اللَّ َوَكَراَمتِِه يِف ِجنَانِِه َوَل َيْعُظُم َذلَِك َعىَل اللَّ

]81[ سورة التكوير

ـُه ِحنَي ُتنْرَشُ َصِحيَفُتُه . 170 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َلـْم َيْفَضْحُه اللَّ
َوَمْن َأَحبَّ َأْن َينُْظَر إىَِل يِف اْلِقَياَمِة َفْلَيْقَرْأَها)5).

))) المصباح للكفعمي: ص 449.

))) المصباح للكفعمي: ص 449.

))) المصباح للكفعمي: ص 449.
)4) ثواب األعمال: ص ))).

)5) المصباح للكفعمي: ص 449.
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]82[ سورة النفطار

َماِء . 171 ـُه َلُه بَِعَدِد ُكلِّ َقْطَرٍة ِمَن السَّ قال النبي: َمْن َقَرَأَها َكَتَب اللَّ
ـُه َشْأَنُه َيْوَم اْلِقَياَمِة))). َحَسنًَة َوبَِعَدِد ُكلِّ َقرْبٍ َحَسنًَة َوَأْصَلَح اللَّ

))) َوَجَعَلُهَما . 172 وَرَتنْيِ قال المام الصادق :  َمْن َقَرَأ َهاَتنْيِ السُّ
ـُه ِمْن َحاَجٍة َوَلـْم  ُنْصَب َعْينِِه يِف َصاَلِة اْلَفِريَضِة َوالنَّافَِلِة َلـْم َيُْجْبُه اللَّ
ِحَساِب  ِمْن  َيْفُرَغ  َحتَّى  إَِلْيِه  َينُْظُر  َيَزْل  َوَلـْم  َحاِجٌز  ـِه  اللَّ ِمَن  َيُْجْزُه 

النَّاِس))).

]83[ سورة المطففني

ِحيِق اْلـَمْخُتوِم . 173 ـُه َتَعاىَل ِمَن الرَّ قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َسَقاُه اللَّ
يِف اْلِقَياَمِة)4).

174 .  ِفنَي قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ يِف اْلَفِريَضِة َوْيٌل لِْلـُمَطفِّ
َيُمرَّ  َوَلـْم  َيَراَها  َتَرُه َوَل  َوَلـْم  اْلِقَياَمِة ِمَن النَّاِر  َيْوَم  ـُه اأْلَْمَن  َأْعَطاُه اللَّ

َعىَل ِجْسِ َجَهنََّم َوَل ُيَاَسُب َيْوَم اْلِقَياَمِة)5).

))) المصباح للكفعمي: ص 449.
))) سورة اإلنفطار واإلنشقاق.
))) ثواب األعمال: ص ))).

)4) المصباح للكفعمي: ص 450.
)5) ثواب األعمال: ص ))).
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]84[ سورة النشقاق
قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َلـْم ُيْعَط كَِتاَبُه َوَراَء َظْهِرِه))).. 175

]85[ سورة الربوج

َعٍة . 176 قال النبي:   َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر بَِعَدِد ُكلِّ َيْوِم مُجُ
ْنَيا َعرْشَ َحَسنَاٍت))). َوُكلِّ َيْوِم َعَرَفٍة َيُكوُن يِف الدُّ

وِج  يِف . 177 ماِء ذاِت اْلرُبُ قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ َوالسَّ
ُه َوَمْوِقُفُه َمَع النَّبِيِّنَي َواْلـُمْرَسلنَِي  َا ُسوَرُة النَّبِيِّنَي َكاَن حَمْرَشُ َفَرائِِضِه َفإِنَّ

الِِحنَي))). َوالصَّ

]86[ سورة الطارق

َنْجٍم يِف . 178 بَِعَدِد ُكلِّ  َتَعاىَل  ـُه  اللَّ َأْعَطاُه  َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 
َماِء َعرْشَ َحَسنَاٍت)4). السَّ

ِب . 179 َفَرائِِضِه  يِف  ِقَراَءُتُه  َكاَنْت  َمْن   : الصادق المام  قال 
ـِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َجاٌه َوَمنِْزَلٌة َوَكاَن  ماِء َوالطَّاِرِق  َكاَنْت َلُه ِعنَْد اللَّ السَّ

ِمْن ُرَفَقاِء النَّبِيِّنَي َوَأْصَحاِبِْم يِف اْلَجنَِّة)5).

))) المصباح للكفعمي: ص 450.

))) المصباح للكفعمي: ص 450.
))) ثواب األعمال: ص ))).

)4) المصباح للكفعمي: ص 450.
)5) ثواب األعمال: ص ))).
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]87[ سورة األعىل

قال النبي:  َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 180
.(((ٍد ُكلِّ َحْرٍف ُأْنِزَل َعىَل إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َوحُمَمَّ

قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ  َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعىَل  يِف . 181
َفِريَضٍة َأْو َنافَِلٍة ِقيَل َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اْدُخِل اْلَجنََّة ِمْن َأيِّ َأْبَواِب اْلَجنَِّة 

ـُه))). ِشْئَت إِْن َشاَء اللَّ

]88[ سورة الغاشية

182 ..(((ِحسابًا َيِسريًا  ُـه قال النبي:   َمْن َقَرَأَها َحاَسَبُه اللَّ

َحِديُث . 183 َأتاَك  َهْل  ِقَراَءَة  َأْدَمَن  َمْن   : الصادق المام  قال 
ْنَيا َواْلِخَرِة َوآَتاُه  تِِه يِف الدُّ ـُه بَِرمْحَ اُه اللَّ اْلغاِشَيِة يِف َفِريَضٍة َأْو َنافَِلٍة َغشَّ

ـُه اأْلَْمَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َعَذاِب النَّاِر)4). اللَّ

))) المصباح للكفعمي: ص 450.
))) ثواب األعمال: ص ))).

))) المصباح للكفعمي: ص 450.
)4) ثواب األعمال: ص ))).
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]89[ سورة الفجر
ـُه َلُه َوَمْن َقَرَأَها يِف . 184 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها يِف َلَياٍل َعرْشٍ َغَفَر اللَّ

اِم َكاَنْت َلُه ُنورًا يِف اْلِقَياَمِة))). َسائِِر اأْلَيَّ

َفَرائِِضُكْم . 185 يِف  اْلَفْجِر  ُسوَرَة  اْقَرُءوا   : الصادق المام  قال 
َمَع  َكاَن  َقَرَأَها  َمْن    َعِلٍّ ْبِن  لِْلُحَسنْيِ  ُســوَرٌة  َا  َفإِنَّ َوَنَوافِلُِكْم 
َعِزيٌز  ـَه  اللَّ إِنَّ  اْلَجنَِّة  ِمَن  َدَرَجــتـِـِه  يِف  اْلِقَياَمِة  ــْوَم  َي   اْلُحَسنْيِ

.(((َحكِيٌم

]90[ سورة البلد

ـِه َتَعاىَل يِف اْلِقَياَمِة))).. 186 قال النبي:   َمْن َقَرَأَها َأِمَن َغِضَب اللَّ

قال المام الصادق : َمْن َكاَن ِقَراَءُتُه يِف َفِريَضٍة ل ُأْقِسُم . 187
الِِحنَي َوَكاَن يِف اْلِخَرِة  ُه ِمَن الصَّ ْنَيا َمْعُروفًا َأنَّ ِبَذا اْلَبَلِد َكاَن يِف الدُّ
النَّبِيِّنَي  ُرَفَقاِء  ِمْن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَكاَن  َمَكانًا  ـِه  اللَّ ِمَن  َلُه  َأنَّ  َمْعُروفًا 

.(4( الِِحنَي َهداِء َوالصَّ َوالشُّ

))) المصباح للكفعمي: ص 450.
))) ثواب األعمال: ص ))).

))) المصباح للكفعمي: ص 450.
)4) ثواب األعمال: ص ))).



5(

]91[ سورة الشمس

َعَلْيِه . 188 َطَلَع  َما  بُِكلِّ  َق  َتَصدَّ َما  َكَأنَّ َقَرَأَها  َمْن    :النبي قال 
ْمُس َواْلَقَمُر))). الشَّ

ْيِل . 189 ْمِس َوَواللَّ قال المام الصادق : َمْن َأْكَثَر ِقَراَءَة َوالشَّ
ْح يِف َيْوٍم َأْو َلْيَلٍة َلـْم َيْبَق َشْ ٌء  حى َوَأ َلـْم َنرْشَ إِذا َيْغشى  َوَوالضُّ
َوَدُمُه  َوَلْحُمُه  ُه  َوَبرَشُ َشْعُرُه  َحتَّى  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َلُه  َشِهَد  إِلَّ  تِِه  بَِحْضَ
بُّ  َوُعُروُقُه َوَعَصُبُه َوِعَظاُمُه َومَجِيُع َما َأَقلَِّت اأْلَْرُض ِمنُْه َوَيُقوُل الرَّ
إىَِل  بِِه  اْنَطلُِقوا  َلُه  ا  َوَأَجْزُتَ لَِعْبِدي  َشَهاَدَتُكْم  َقبِْلُت  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك 
َمنٍّ  َغرْيِ  ِمْن  اَها  إِيَّ َفَأْعُطوُه  َأَحبَّ  َما  َحْيُث  ِمنَْها   َ َيَتَخريَّ َحتَّى  ِجنَاِن 

ًة ِمنِّي َوَفْضاًل َعَلْيِه َوَهنِيئًا لَِعْبِدي))). َوَلكِْن َرمْحَ

]92[ سورة الليل

ِمَن . 190 َوَعاَفاُه  َيْرَض  ـُه َحتَّى  اللَّ َأْعَطاُه  َقَرَأَها  َمْن     :النبي قال 
.((( َ َلُه اْلُيْسَ اْلُعْسِ َوَيسَّ

))) المصباح للكفعمي: ص 450.
))) ثواب األعمال: ص ))).

))) المصباح للكفعمي: ص )45.
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]93[ سورة الضحى

191 . ٍد ـُه َتَعاىَل لِـُمَحمَّ َّْن َيْرَضاُه اللَّ قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َكاَن ِم
َأْن َيْشَفَع َلُه َوَلُه َعرْشُ َحَسنَاٍت بَِعَدِد ُكلِّ َيتِيٍم َوَسائٍِل))).

]94[ سورة الرشح

192 .  قال النبي:  َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َكَمْن َلِقَي النَّبِيَّ
َج َعنُْه))). ُمْغَتّمًا َفَفرَّ

]95[ سورة التني

ـُه َخْصَلَتنْيِ اْلَعافَِيَة َواْلَيِقنَي َما . 193 قال النبي:   َمْن َقَرَأَها َأْعَطاُه اللَّ
ـُه َتَعاىَل ِمَن اأْلَْجِر بَِعَدِد َمْن َقَرَأَها ِصَياَم  َداَم َحّيًا َفإَِذا َماَت َأْعَطاُه اللَّ

َيْوٍم))).

َوَنَوافِلِِه . 194 َفَرائِِضِه  يِف  َوالتِّنِي  َقَرَأ  َمْن   : الصادق المام  قال 
ـُه)4). ُأْعطَِي ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َيْرَض إِْن َشاَء اللَّ
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]96[ سورة العلق

ُه))).. 195 َل ُكلَّ َما َقَرَأ اْلـُمَفصَّ قال النبي:    َمْن َقَرَأَها َفَكَأنَّ

قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ يِف َيْوِمِه َأْو َلْيَلتِهِ  اْقَرْأ بِاْسِم . 196
ـُه َشِهيدًا َوَأْحَياُه  َربَِّك  ُثمَّ َماَت يِف َيْوِمِه َأْو َلْيَلتِِه َماَت َشِهيدًا َوَبَعَثُه اللَّ
.(((ـِه ـِه َمَع َرُسوِل اللَّ َب بَِسْيِفِه يِف َسبِيِل اللَّ َشِهيدًا َوَكاَن َكَمْن َضَ

]97[ سورة القدر
َما َصاَم َشْهَر َرَمَضاَن َوَأْحَيا َلْيَلَة . 197 قال النبي:     َمْن َقَرَأَها َفَكَأنَّ

اْلَقْدِر))).

ا َأْنَزْلناُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر جُمِْهرًا . 198 قال المام الباقر: َمْن َقَرَأ إِنَّ
ًا  ـِه َعزَّ َوَجلَّ َوَمْن َقَرَأَها رِسّ اِهِر َسْيَفُه يِف َسبِيِل اللَّ ا َصْوَتُه َكاَن َكالشَّ ِبَ
ـُه  اللَّ حَمَا  اٍت  َقَرَأَها َعرْشَ َمرَّ َوَمْن  ـِه  اللَّ بَِدِمِه يِف َسبِيِل  ٍط  َكاَن َكُمَتَشحِّ

َعنُْه َأْلَف َذْنٍب ِمْن ُذُنوبِِه)4).

ا َأْنَزْلنَاُه يِف َفِريَضٍة ِمْن َفَرائِِض . 199 قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ إِنَّ
ـُه َلَك َما َمىَض َفاْسَتْأنِِف اْلَعَمَل)5). ـِه َغَفَر اللَّ ـِه َناَدى ُمنَاٍد َيا َعْبَد اللَّ اللَّ
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]98[ سورة البينة

ِة َمْشَهدًا . 200 يَّ قال النبي:      َمْن َقَرَأَها َكاَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َمَع َخرْيِ اْلرَبِ
َوَمِقياًل))).

قال النبي:       َلْو َيْعَلـُم النَّاُس َما فِيَها َلَعطَُّلوا اأْلَْهَل َواْلـَماَل . 201
ـُموَها))). َوَتَعلَّ

ِمَن . 202 َبِريئًا  َكاَن  َيُكْن  َلـْم  ُسوَرَة  َقَرَأ  َمْن   :الباقر المام  قال 
ـُه َعزَّ َوَجلَّ ُمْؤِمنًا َوَحاَسَبهُ   ٍد َوَبَعَثُه اللَّ ِك َوُأْدِخَل يِف ِديِن حُمَمَّ ْ الرشِّ

.(((ِحسابًا َيِسريًا

]99[ سورة الزلزلة

َما َقَرَأ اْلَبَقَرَة َوُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر . 203 قال النبي: َمْن َقَرَأَها َفَكَأنَّ
َكَمْن َقَرَأ ُرُبَع اْلُقْرآِن)4).

ُزْلِزَلِت . 204 إِذا  ــَراَءِة  ِق ِمْن  َتَملُّوا  َل   : الصادق المام  قال 
َوَجلَّ  َعزَّ  ـُه  اللَّ ُيِصْبُه  َلـْم  َنَوافِلِِه  يِف  ِقَراَءَتُه  َكاَنْت  َمْن  َفإِنَّ    اأْلَْرُض
ْنَيا َفإَِذا  ا َوَل بَِصاِعَقٍة َوَل بِآَفٍة ِمْن آَفاِت الدُّ بَِزْلَزَلٍة َأَبدًا َوَلـْم َيُمْت ِبَ
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َجنَّتِي  َأَبْحُتَك  َعْبِدي  َوَجلَّ  َعزَّ  ـُه  اللَّ َفَيُقوُل  اْلَجنَِّة  إىَِل  بِِه  ُأِمَر  َماَت 
َفاْسُكْن ِمنَْها َحْيُث ِشْئَت َوَهِويَت َل َمْنُوعًا َوَل َمْدُفوعًا))).

]100[ سورة العاديات

قال النبي: َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 205
َمْن َباَت بِاْلـُمْزَدلَِفِة َوَشِهَد مَجْعًا))).

ا . 206 قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَعاِدَياِت َوَأْدَمَن ِقَراَءَتَ
ًة َوَكاَن يِف  ـُه َعزَّ َوَجلَّ َمَع َأِمرِي اْلـُمْؤِمننَِي َيْوَم اْلِقَياَمِة َخاصَّ َبَعَثُه اللَّ

َحْجِرِه َوُرَفَقائِِه))).

]101[ سورة القارعة

ـُه ِميَزاَنُه يِف اْلِقَياَمِة)4).. 207 َل اللَّ قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َثقَّ

آَمنَُه . 208 اْلَقاِرَعِة  ِقَراَءِة  ِمْن  َوَأْكَثَر  َقَرَأ  َمْن   :الباقر المام  قال 
اِل َأْن ُيْؤِمَن بِِه َوِمْن َفْيِح َجَهنََّم إِْن َشاَء  جَّ ـُه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن فِْتنَِة الدَّ اللَّ

ـُه)5). اللَّ
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]102[ سورة التكاثر

قال النبي: َمْن َقَرَأ َأْلهاُكُم التَّكاُثُر ِعنَْد النَّْوِم ُوِقَي ِمْن . 209
.((( فِْتنَِة اْلَقرْبِ

ـُه َتَعاىَل بِالنَِّعيِم الَِّذي . 210 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َلـْم ُيَاِسْبُه اللَّ
ْنَيا َوَكاَن َكَمْن َقَرَأ َأْلَف آَيٍة))). َأْنَعَم َعَلْيِه يِف الدُّ

قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ َأْلهاُكُم التَّكاُثُر يِف َفِريَضٍة . 211
ـُه  اللَّ َكَتَب  َنافَِلٍة  يِف  َقَرَأَها  َوَمْن  َشِهيٍد  ِماَئِة  َأْجِر  َثَواَب  َلُه  ـُه  اللَّ َكَتَب 
ِمَن  َصّفًا  َأْرَبُعوَن  َفِريَضتِِه  يِف  َمَعُه  َوَصىلَّ  َشِهيدًا  َخِْسنَي  َثَواَب  َلُه 

ـُه))). اْلـَماَلئَِكِة إِْن َشاَء اللَّ

]103[ سورة العص

َمَع َأْصَحاِب . 212 َوَكاَن  رْبِ  بِالصَّ َلُه  َقَرَأَها ُختَِم  َمْن    :قال النبي
الَحقِّ َيْوَم اْلِقَياَمِة)4).
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ـُه . 213   يِف َنَوافِلِِه َبَعَثُه اللَّ قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ َواْلَعْصِ
قًا َوْجُهُه َضاِحكًا ِسنُُّه َقِريَرًة َعْينُُه َحتَّى َيْدُخَل اْلَجنََّة))). َيْوَم اْلِقَياَمِة ُمرْشِ

]104[ سورة الـُهمزة

قال النبي:  َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 214
 َوَأْصَحابِِه))). َمِن اْسَتَهَزَأ بِالنَّبِيِّ

َزٍة يِف َفَرائِِضِه . 215 قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ َوْيٌل لُِكلِّ ُهَ
ْوِء))). ْزَق َوَيْدَفُع َعنُْه ِميَتَة السَّ ـُه َعنُْه اْلَفْقَر َوَجَلَب َعَلْيِه الرِّ َأْبَعَد اللَّ

]105[ سورة الفيل

اْلَقْذِف . 216 ِمَن  َحَياتِِه  اَم  َأيَّ ـُه  اللَّ َعاَفاُه  َقَرَأَها  َمْن     :النبي قال 
َواْلـَمْسِخ)4).

قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ يِف َفَرائِِضهِ  َأ َلـْم َتَر َكْيَف َفَعَل . 217
ُه َكاَن ِمَن اْلـُمَصلِّنَي  َربَُّك  َشِهَد َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ُكلُّ َسْهٍل َوَجَبٍل َوَمَدٍر بَِأنَّ
َلُه  َشَهاَدَتُكْم  َقبِْلُت  َعْبِدي  َعىَل  َصَدْقُتْم  ُمنَاٍد  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َلُه  َوُينَاِدي 
َعَمَلُه)5). َوُأِحبُّ  ُأِحبُُّه  َّْن  ِم ُه  َفإِنَّ اِسُبوُه  حُتَ َوَل  الَجنََّة  َأْدِخُلوُه  َوَعَلْيِه 
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]106[ سورة قريش

قال النبي:  َمْن َقَرَأَها ُأْعطَِي ِمَن اأْلَْجِر َعرْشَ َحَسنَاٍت بَِعَدِد . 218
ا))). َمْن َطاَف بِاْلَكْعَبِة َواْعَتَكَف ِبَ

219 .  ُقَرْيٍش يالِف  ِلِ ِقَراَءَة  َأْكَثَر  َمْن   : الصادق المام  قال 
َيْقُعَد َعىَل  اْلَجنَِّة َحتَّى  اْلِقَياَمِة َعىَل َمْرَكٍب ِمْن َمَراكِِب  َيْوَم  ـُه  َبَعَثُه اللَّ

َمَوائِِد النُّوِر َيْوَم اْلِقَياَمِة))).

]107[ سورة الماعون

يًا))).. 220 َكاِة ُمَؤدِّ ـُه َلُه َوَكاَن لِلزَّ قال النبي: َمْن َقَرَأَها َغَفَر اللَّ

ُب . 221 ُيَكذِّ الَِّذي  َرَأْيَت  َأ  ُسوَرَة  َقَرَأ  َمْن   :الباقر المام  قال 
َصاَلَتُه  َوَجلَّ  َعزَّ  ـُه  اللَّ َقبَِل  فِيَمْن  َكاَن  َوَنَوافِلِِه  َفَرائِِضِه  يِف    يِن بِالدِّ

ْنَيا)4). َوِصَياَمُه َوَلـْم ُيَاِسْبُه بَِما َكاَن ِمنُْه يِف اْلَحَياِة الدُّ
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]108[ سورة الكوثر

ـُه ِمْن َأْنَاِر اْلَجنَِّة َوُأْعطَِي ِمَن . 222 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َسَقاُه اللَّ
َيْوِم  يِف  اْلِعَباُد  َبُه  َقرَّ ُقْرَبانٍ   ُكلِّ  بَِعَدِد  اأْلَْجِر  ِمَن  َوُأْعطَِي  َأْجَرُه  اْلَجنَِّة 

ُبوَنُه))). النَّْحِر َأْو ُيَقرِّ

َأْعَطْيناَك . 223 ا  إِنَّ ــهُ   ــَراَءُت ِق َكــاَن  َمــْن   : الصادق المــام  قال 
ـُه ِمَن اْلَكْوَثِر َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَكاَن  اْلَكْوَثَر يِف َفَرائِِضهِ  َوَنَوافِلِِه َسَقاُه اللَّ

ـِه يِف َأْصِل ُطوَبى))). ُثُه ِعنَْد َرُسوِل اللَّ حُمَدَّ

]109[ سورة الكافرون

َما َقَرَأ ُرُبَع اْلُقْرآِن َوَتَباَعَدْت َعنُْه . 224 قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َفَكَأنَّ
.((( ِك َوُيَعاَف ِمَن اْلَفَزِع اأْلَْكرَبِ ْ َياطنِِي َوَبِرَئ ِمَن الرشِّ َمَرَدُة الشَّ

قال النبي:  َمْن َقَرَأَها ِحنَي َيْأُخُذ َمْضَجَعُه ُثمَّ َناَم َبِرَئ ِمَن . 225
ِك)4). ْ الرشِّ

ا اْلكافُِروَن  َوُقْل . 226 َ قال المام الصادق :  َمْن َقَرَأ ُقْل يا َأيُّ
ـُه َلُه َولَِوالَِدْيِه َوَما َوَلَد  ـُه َأَحٌد يِف َفِريَضٍة ِمَن اْلَفَرائِِض َغَفَر اللَّ ُهَو اللَّ
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))) المصباح للكفعمي: ص )45.

)4) المصباح للكفعمي: ص )45.
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َعَداِء  السُّ ِديَواِن  يِف  َوُأْثبَِت  اأْلَْشِقَياِء  ِديَواِن  ِمْن  َي  حُمِ َشِقّيًا  َكاَن  َوإِْن 
ـُه َسِعيدًا َوَأَماَتُه َشِهيدًا َوَبَعَثُه َشِهيدًا))). َوَأْحَياُه اللَّ

]110[ سورة النص

َة))).. 227 َما َشِهَد َمِعي َفْتَح َمكَّ قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َفَكَأنَّ

ـِه َواْلَفْتُح  يِف . 228 قال المام الصادق : َمْن َقَرَأ إِذا جاَء َنْصُ اللَّ
ـُه َعىَل مَجِيِع َأْعَدائِِه َوَجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَمَعُه  ُه اللَّ َنافَِلٍة َأْو َفِريَضٍة َنَصَ
ِه فِيِه َأَماٌن ِمْن ِجْسِ َجَهنََّم  ـُه ِمْن َجْوِف َقرْبِ كَِتاٌب َينْطُِق َقْد َأْخَرَجُه اللَّ
ُه  َ َبرشَّ إِلَّ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َشْ ٍء  َعىَل  َيُمرُّ  َفاَل  َجَهنََّم  َزفرِِي  َوِمْن  النَّاِر  َوِمَن 
َأْسَباِب  ْنَيا ِمْن  َلُه يِف الدُّ َوُيْفَتُح  اْلَجنََّة  َيْدُخَل  ُه بُِكلِّ َخرْيٍ َحتَّى  َوَأْخرَبَ

اْلَخرْيِ َما َلـْم َيَتَمنَّ َوَلـْم َيُْطْر َعىَل َقْلبِِه))).

]111[ سورة المَسد

ـُه َبْينَُه َوَبنْيَ َأيِب . 229 قال النبي:   َمْن َقَرَأَها َرَجْوُت َأْن َل َيَْمَع اللَّ
َلَهٍب يِف َداٍر َواِحَدٍة)4).

))) ثواب األعمال: ص 7)).
))) المصباح للكفعمي: ص )45.

))) ثواب األعمال: ص 7)).
)4) المصباح للكفعمي: ص )45.
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230 .  َتبَّْت َيدا َأيِب َلَهٍب َوَتَب  ْإَِذا َقَرْأُتم : قال المام الصادق
  ُبوَن بِالنَّبِيِّ بنَِي الَِّذيَن ُيَكذِّ ُه َكاَن ِمَن اْلـُمَكذِّ َفاْدُعوا َعىَل َأيِب َلَهٍب َفإِنَّ

.((( ـِه َعزَّ َوَجلَّ َوبَِما َجاَء بِِه ِمْن ِعنِْد اللَّ

]112[ سورة الخلص

ٍة ِحنَي َيْأُخُذ . 231 ـُه َأَحٌد ِماَئَة َمرَّ قال النبي:  َمْن َقَرَأ ُقْل ُهَو اللَّ
ـُه َلُه ُذُنوَب َخِْسنَي َسنًَة))). َمْضَجَعُه َغَفَر اللَّ

َما َقَرَأ ُثُلَث اْلُقْرآِن َوُأْعطَِي ِمَن . 232 قال النبي:   َمْن َقَرَأَها َفَكَأنَّ
َوُرُسلِِه  َوُكُتبِِه  َوَماَلئَِكتِِه  ـِه  بِاللَّ آَمَن  َمْن  بَِعَدِد  َحَسنَاٍت  َعرْشَ  اأْلَْجِر 

َواْلَيْوِم اْلِخِر))).

َتنْيِ ُبوِرَك . 233 ًة ُبوِرَك َعَلْيِه َفإِْن َقَرَأَها َمرَّ قال النبي:  َمْن َقَرَأَها َمرَّ
َعَلْيِه َوَعىَل َأْهلِهِ )4).

َة . 234 ـُه َأَحٌد إِْحَدى َعرْشَ قال المام عل :  َمْن َقَرَأ ُقْل ُهَو اللَّ
ْيَطاِن)5). ًة يِف ُدُبِر اْلَفْجِر َلـْم َيْتَبْعُه يِف َذلَِك اْلَيْوِم َذْنٌب َوإِْن َرِغَم َأْنُف الشَّ َمرَّ

))) ثواب األعمال: ص 7)).

))) ثواب األعمال: ص 8)).
))) المصباح للكفعمي: ص )45.
)4) المصباح للكفعمي: ص )45.
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ْنَيا َقاَل َنَعْم . 235 ُجِل َأ حُتِبُّ اْلَبَقاَء يِف الدُّ قال المام الصادق  : لِلرَّ
َبْعِد  ِمْن  َقاَل  ُثمَّ  َعنُْه  َفَسَكَت    ـُه اللَّ ُهَو  ُقْل  لِِقَراَءِة  َقاَل  َولِـَم  َقاَل 
ـَم  َساَعٍة َيا َحْفُص َمْن َماَت ِمْن َأْولَِيائِنَا َوِشيَعتِنَا َوَلـْم ُيِْسِن اْلُقْرآَن ُعلِّ
ـُه بِِه َدَرَجَتُه َفإِنَّ َدَرَجاِت اْلَجنَِّة َعىَل َقْدِر َعَدِد آَياِت  َفَع اللَّ ِه لرَِيْ يِف َقرْبِ

اْلُقْرآِن َفُيَقاُل لَِقاِرِئ اْلُقْرآِن اْقَرْأ َواْرَق))).

قال المام الصادق  : َمْن َمىَض بِِه َيْوٌم َواِحٌد َفَصىلَّ فِيِه َخَْس . 236
ـِه  ـُه َأَحٌد ِقيَل َلُه َيا َعْبَد اللَّ َصَلَواٍت َوَلـْم َيْقَرْأ فِيَها ِب ُقْل ُهَو اللَّ

َلْسَت ِمَن اْلـُمَصلِّنَي))).

َعٌة َوَلـْم َيْقَرْأ فِيَها ِب . 237 قال المام الصادق : َمْن َمَضْت َلُه مُجْ
ـُه َأَحٌد ُثمَّ َماَت َماَت َعىَل ِديِن َأيِب َلَهٍب))). ُقْل ُهَو اللَّ

ٌة َوَلـْم َيْقَرْأ يِف . 238 قال المام الصادق : َمْن َأَصاَبُه َمَرٌض َأْو ِشدَّ
ـُه َأَحٌد ُثمَّ َماَت يِف َمَرِضِه َأْو يِف تِْلَك  تِِه ِب ُقْل ُهَو اللَّ َمَرِضِه َأْو ِشدَّ

ِة الَّتِي َنَزَلْت بِِه َفُهَو ِمْن َأْهِل النَّاِر)4). دَّ الشِّ

))) ثواب األعمال: ص 9)).

))) ثواب األعمال: ص 7)).
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)4) ثواب األعمال: ص 8)).
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239 . ـِه َواْلَيْوِم اْلِخِر قال المام الصادق  :َمْن كاَن ُيْؤِمُن بِاللَّ
ُه َمْن َقَرَأَها  ـُه َأَحٌد َفإِنَّ َفاَل َيَدْع َأْن َيْقَرَأ يِف ُدُبِر اْلَفِريَضِة ِب ُقْل ُهَو اللَّ
ـُه َلُه َولَِوالَِدْيِه َوَما َوَلَد))). ْنَيا َواْلِخَرِة َوَغَفَر اللَّ ـُه َلُه َخرْيَ الدُّ َع اللَّ مَجَ

ُمَعاٍذ . 240 ْبِن  َسْعِد  َعىَل  َصىلَّ    النَّبِيَّ إِنَّ   :الباقر المام  قال 
 ئِيُل َجرْبَ َوفِيِهْم  َمَلٍك  َأْلَف  تِْسُعوَن  اْلـَماَلئَِكِة  ِمَن  َواَف  َلَقْد  َفَقاَل 
َفَقاَل  َعَلْيِه  َصاَلَتَك  اْسَتَحقَّ  بَِما  ئِيُل  َجرْبَ َيا  َلُه  َفُقْلُت  َعَلْيِه  ُيَصلُّوَن 
َوَذاِهبًا  َوَماِشيًا  َوَراكِبًا  َوَقاِعدًا  َقائِمًا   َأَحٌد ـُه  اللَّ ُهَو  ُقْل  بِِقَراَءِة 

َوَجائِيًا))).
ـُه . 241 قال المام الصادق : َمْن آَوى إىَِل فَِراِشِه َفَقَرَأ ُقْل ُهَو اللَّ

ـُه يِف َداِرِه َويِف ُدَوْيَراٍت َحْوَلُه))). ًة َحِفَظُه اللَّ َة َمرَّ َأَحٌد إِْحَدى َعرْشَ

َوَبنْيَ . 242 َبْينَُه    ـُه اللَّ ُهَو  ُقْل  مَ   َقدَّ َمْن   : الكاظم المام  قال 
َوَعْن  َيِمينِِه  َوَعْن  َخْلِفِه  َوِمْن  َيَدْيِه  َبنْيَ  بِِقَراَءتِِه  ِمنُْه  ـُه  اللَّ َمنََعُه  َجبَّاٍر 
ِخْفَت  إَِذا  َوَقاَل  ُه  َشَّ َوَمنََعُه  ُه  َخرْيَ ـُه  اللَّ َرَزَقُه  َذلَِك  َفَعَل  َفإَِذا  ِشَمالِِه 
ـُهمَّ  َأَحدًا َفاْقَرْأ ِماَئَة آَيٍة ِمَن اْلُقْرآِن ِمْن َحْيُث ِشْئَت ُثمَّ قال ]ُقْل [ اللَّ

اٍت)4). اْكِشْف َعنِّي اْلَباَلَء َثاَلَث َمرَّ

))) ثواب األعمال: ص 8)).
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]113[ سورة الفلق

َما َقَرَأ اْلُكُتَب الَّتِي َأْنَزَلَها . 243 َذَتنْيِ َفَكَأنَّ قال النبي:   َمْن َقَرَأ اْلـُمَعوِّ
ـُه َتَعاىَل َعىَل اأْلَْنبَِياِء َوَأَمَر بِِقَراَءِتَِما ِعنَْد اْلِقَياِم َواْلـَمنَاِم))). اللَّ

ـُه . 244 اللَّ ُهَو  َوُقْل  َذَتنْيِ  بِاْلـُمَعوِّ َأْوَتَر  َمْن   :الباقر المام  قال 
ـُه َوْتَرَك))). ـِه َأْبرِشْ َفَقْد َقبَِل اللَّ َأَحٌد ِقيَل َلُه َيا َعْبَد اللَّ

]114[ سورة الناس
َمرَّ ِذْكُر َفْضلَِها َكَما َعَرْفَت يِف الفلق.

))) المصباح للكفعمي: ص )45.
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