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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
1. 

وتعــاىل علــي  بيــ  ان القــر ن الميــر  هــو الرســالة الســداواة اأالــ ا الــا ه ز ــا اهلل ســبحا   
حمد  )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( لميي انتشل البشراة احلـاررا مـن ملدـات الشـجل وااىلـل اىل 

  ور اليقني واملعرفة، فخط لنا طراق ا  ااة والصالح يف همور ال ان وال  يا.
وميثـــل القـــر ن احلميـــيم الـــركن األساســـي يف اهللســـالن الـــ م وعـــ  اهلل ســـبحا     ظـــ  مـــن 

انا نحن نزلنا الذكر واناا لال لحاان ونال عز من قارل: التحراف فق
ولـ لجل   تطلـ  اـ  2

التحراــف كدــا طالــب الميتــي الســداواة األاــرآ، فبقــي القــر ن الرســالة الســداواة اأالــ ا الــا 
جـــالت للبشـــراة وعـــال، و  اســـتطم هعـــ ال اهللســـالن علـــي الـــر م مـــن تظـــافرهم مـــن الطعـــن يف 

هلل تعـاىل يف القـر ن هن اـاتوا ولـو بسـورا مـن مثلـ ، فعلـزت عقـول القر ن المير ، وقـ  دـ اهم ا
وان كنات  نااي  ياا  مماا نزلنااا الااى ا اادنا البشـر وحــارت األلبـان ذون  لــجل، قـال تعــاىل: 

نأتوا بسو ة من مثلل واداوا شهداءك  من دون اهلل ان كنت  صادقين
3. 

ان رسـول اهلل )صـلي اهلل ومـن ههـم اسـبان ح ـق القـر ن، ااـافة اىل اراذا اهلل  لـجل، هـو 
علي  و ل  وسلم( ق  ههـتم مدـم القـر ن يف حياتـ  وهصـر علـي  لـجل فبقـي القـر ن مـن اومـ  اىل 

 اومنا ه ا كدا هو من ذون تغيري. 
ملؤل ـ  القـ ار املرجـم الـ اع األعلـي اامـان الشـريا م )متى جمع القارآن؟( وه ا الميتـان 

ن واثبـــب ان القـــر ن الميـــر  وـــم يف  مـــان النـــ  )ذامـــب بركاتـــ ( قـــ  تنـــاول مواـــو  وـــم القـــر 
)صلي اهلل علي  و ل  وسلم( وبـامر منـ  اـ ا الشـميل املوجـوذ اليـون، حـو هلل اتصـور الـبع  ان 

 القر ن وم بع  رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(. 
وك لجل هشار اامان املؤلف )ذان ملـ ( اىل مسـالة عـ ن دراـف القـر ن، كدـا صـرح بـ لجل 
كبــار علدــال الشــيعة طــول التــارا  فن ــوا ان اميــون هنــاق هاــة  اــاذا هو  قيصــة يف  اــات الــ كر 
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احلمييم، مث تطرق اىل ع ن صحة القرالات املختل ة اهلل ما هو املوجـوذ يف املصـحف الشـراف، 
 وهارياً وم بع  الروااات الوارذا يف شان القر ن المير  من جوا ي ع ا ا.

ن ومـا تناولـ  مـن  ــوة هامـة حـول القـر ن، قدنـا بطبعـ  و ـن علــي وملـا رهانـا هةيـة الميتـا
هبـوان شــىلر رم ـان املبــارق، راجـني مــن اهلل سـبحا   ان ان ــم بـ  املســلدني واسـ ذ اطا ــا ا ــ  

 مسيم جميي.
 

 مركز الرسول األا   )ص( للتحقيق والنشر
 بيروت _ ل نان

 ها 1111/ شع ان /  22
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 المقدمة

 

 
 

 املني والصالا والسالن علي حمد  و ل  الطيبني الطاهران.احلد  هلل رن الع
وبع ، فىل ه ولة مـن الروااـات الـوارذا يف كتـان )الوسـارل( و ـريه يف ف ـل القـر ن و ذابـ  
 كر اها تعديدـا لل ارـ ا، وقـ منا عليىلـا بعـ  مـا اـرتبط مدـم القـر ن وعـ ن درا ـ  وا ـ    اـزذ  

و اليون   س القر ن ال م  زل علي رسـول اهلل )صـلي كلدة وهلل حرفاً و  انقص من  شيل، فىل
اهلل علي  و ل  وسلم( وق  وعـ  الرسـول )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( اـ ه الميي يـة مـن ترتيـي 
الســور واااــات بــامر مــن اهلل تعــاىل يف حياتــ ،  ســال اهلل ســبحا   هن رعلنــا مــن محلــة القــر ن، 

 إ   مسيم جميي.
 ق  المقدسة
 يمحمد الشيراز 
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 حديث ابن ا اس

انا  مياو وانها  ميتاونيف املناقي عن ابـن عبـاا ا ـ  قـال: ملـا  ـزل قولـ  تعـاىل: :
1 ،

قال رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسـلم(: )ليتـع هعلـم مـو اميـون  لـجل( ـ هـ ا وهـو )صـلي 
 زو ـا  اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( اعلـم الغيـي بت  ـ  تعـاىل ووحيـ  ـ فنــزلب سـورا النصـر، فميـان بعـ 

اســميب رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( بــني التميبــري والقــرالا مث اقــول: )ســبحان اهلل 
 و د ه، هستغ ر اهلل وهتون إلي (.

 فقيل ل  يف  لجل. 
 فقال: )هما هن   سي  عيب إيل( مث بميي بمياًل ش ا اً.

 بجل وما تاار؟ فقيل: اا رسول اهلل هو تبميي من املوت وق    ر اهلل لجل ما تق ن من   
فقال )صلي اهلل علي  و لـ  وسـلم(: فـاان هـول املطلـم؟ وهاـن اـيقة القـ ، وملدـة اللحـ ؟ 

 وهان القيامة واألهوال؟ 
هراذ النـــ  )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( ااملـــا  إىل األهـــوال هلل ا ـــ  )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  

 وسلم( ابتلي اا، كدا هو وااح.
 . 5ي  و ل  وسلم( بع   زول ه ه السورا عاماً مث قال: فعاش )صلي اهلل عل

مث  زلب  اات و اات حو إ ا   ابق علي اردال رسول اهلل )صلي اهلل علي  و لـ  وسـلم( 
واتقااوا يوماااج ترجعااون نياال ملااى اهلل  اا  تااونى كاا  مــن هــ ه الــ  يا ســوآ ســبعة هاــان فنزلــب: 

نفس ما كس و وه  ال ي لمون
  الروااات ـ هـي  اـر  اـة فميا ب ه ه اااة ـ علي بع 6

                                                           
 .33سورا الزمر:  - 1
فصــل يف وفاتــ  )ص(: عــن ابــن  231ص 1، وراجــم املناقــي  23ح  1ن  171ص 22راجــم  ــار األ ــوار:   - 5

مو اميـون  لـجل(،  عباا والس م ملا  زل قول  تعاىل: )إ جل ميب وإهنم ميتون(، قال رسول اهلل )ص(: )ليتع هعلم
فنزلب سورا النصر، فميان اسميب بني التميبري والقرالا بع   زو ا، فيقول: )سبحان اهلل و د ه هسـتغ ر اهلل وهتـون 
إلي (، فقيل ل  يف  لـجل، فقـال: همـا هن   سـي  عيـب إيلب، مث بميـي بميـاًل شـ ا ا، فقيـل: اـا رسـول اهلل هو تبميـي مـن 

  بجل ومـا تـاار، قـال: فـاان هـول املطلـم! وهاـن اـيقة القـ ! وملدـة اللحـ !  املوت! وق    ر اهلل لجل ما تق ن من
 وهان القيامة واألهوال! فعاش بع   زول ه ه السورا عاما.

 .283سورا البقرا:  - 6
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من القر ن المير   زل اا ج اريل )علي  السالن( علي رسـول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( 
 .7وقال ل : اعىلا يف رها املارتني والثدا ني من سورا البقرا

كدـــا ان هول  اـــة مـــن القـــر ن كـــان قـــ   ـــزل اـــا ج اريـــل )عليـــ  الســـالن( علـــي رســـول اهلل 
بسا  اهلل الاارحمن الاارحي أ اقاارأ باساا   باا  يــ  و لـ  وســلم( هـي قولــ  تعــاىل: )صـلي اهلل عل
الذي خلق

 اااات.  8
فاول  اة من القر ن ابت ه باول اون من البعثة النبواة الشرا ة، و اـر  اـة مـن  اـات القـر ن 

ن ااتــتم يف األاــان األاــريا لرســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(، ومــا بينىلدــا مــن فــ ا كــا
  زول ما بني هاتني اااتني، وتلجل ال  ا استغرقب م ا ثالة وعشران سنة. 

 
 من جمع القرآن؟ 

 
وهنا ما ال ب النظر ورلي اهلل تباه، وهو قول ج اريل للن  )صلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( 
ا عنــ   زولــ  باااــة األاــريا ـ كدــا يف الروااــة ـ : )اــعىلا يف رها املــارتني والثدــا ني مــن ســور 

 البقرا(.
فت   صراح يف هن اهلل تعـاىل همـر  بيـ  مدـم القـر ن وب تيبـ  ترتيبـاً ذقيقـاً حـو يف مثـل تـرقيم 
اااـــات، وقـــ  فعـــل النـــ  )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(  لـــجل يف حياتـــ  )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  

ت رقــاً حــو وســلم( كدــا همــره اهلل تعــاىل، و  اميــن )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( ليــ ق القــر ن م
 ردم من بع ه. 

وهـــل ميميـــن للرســـول )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( مـــم كبـــري اهتدامـــ  وكثـــري حرصـــ  علـــي 
ح ـــق القـــر ن الميـــر  هن هلل اقـــون مدـــم القـــر ن وترتيبـــ ! وهن ا كـــ  مبعثـــراً يف هاـــ م املســـلدني 

ان  ميو وانه  ميتونواوكل وع  إليىلم، مم هن الوحي ها ه بقول : 
1 . 

اصح هن اميون )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( حراصاً علي القر ن من جىلـة ـ حـو ا ـ  فىلل 
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)صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( كـــان اـــامر   ـــق القـــر ن واهللهتدـــان بـــ  والتحـــرا  علـــي تالوتـــ  
والعدــل بــ ، وااصــة يف هاامــ  األاــريا، حيــر كــان اقــول مــراراً وبال ــا   تل ــة متقاربــة: )إ  

ـ  10تان اهلل وع يت ههل بيا ما إن متسميتم ادا لن ت لوا بع م هبـ اً( لف فيميم الثقلني ك
 وهن هلل ردم القر ن وا ك  مبعثراً من جىلة هارآ؟.

بل هليس القر ن هـو ذسـتور ااسـالن اأالـ ، ومعلزتـ  الباقيـة علـي مـر القـرون واألعصـار  
 إىل اون القيامة؟ 

 و ل  وسلم( مبعثراً من ذون هن ردع ؟! ومع  هل اعقل هن ا ك  الن  )صلي اهلل علي  
من اليناا جمعال هن كيف اا ن اهلل تعـاىل لنبيـ  بـان هلل اقـون مدعـ  مـم ا ـ  تعـاىل اقـول: 

وقرآنل
11 . 

منا نحن نزلنا الذكر ومنا لل لحان ونواقول سبحا   ها اً: 
12 . 
إىل النـاا كافـة، كدـا  فعلي الن  )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( إبالغ القـر ن جمدوعـاً ومرتبـاً 

 وع  اهلل تعاىل ورتب . 
 

 الرسول )ص( جمع القرآن
إ ن: فىلــــ ا القــــر ن الــــ م هــــو بااــــ انا علــــي ترتيبــــ  ووعــــ ، وتــــرقيم  ااتــــ ، وترتيــــي ســــوره 
وهجزار ، هو بعين  القر ن ال م رتب  رسـول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( ووعـ  للدسـلدني 

ـــ  وســـلم( و لـــجل بـــامر مـــن اهلل تعـــاىل،   اطـــره عليـــ  هم تغيـــري يف حياتـــ  )صـــلي اهلل عليـــ  و   ل
 ودراف، هو تب ال وتع ال، هو  ااذا و قصان. 

                                                           
، وفيـــ : )إ   لـــف فـــيميم 313هبـــ اً(، وراجـــم إرشـــاذ القلـــون ص ، ولـــيس فيـــ : )بعـــ م63ص 1فقـــ  القـــر ن   - 13

الثقلني ما إن متسميتم ادا لن ت لوا كتان اهلل وع يت ههل بيا ةا األي تان فيميم وههندا لن ا  قا حو اـرذا علـيب 
 كتـان ال صـل الثـا ، وفيـ : )إن رسـول اهلل )ص( قـال إ  تـارق فـيميم الثقلـني 311احلـو((، وراجـم هنـحل احلـق ص

 …اهلل وع يت لن ت لوا ما إن متسميتم ادا ولن ا  قا حو ارذا عليب احلو((
 .17سورا القيامة:  - 11
 .1سورا احللر:  - 12
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 ما يؤيد ذل 

عــن اامــان الصــاذق )عليــ  الســالن( عــن  13واؤاــ ه: مــا روم يف ت ســري علــي بــن إبــراهيم
القـر ن وقـال )صـلي  رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( ا ـ  همـر عليـاً )عليـ  السـالن( مدـم

اهلل علي  و ل  وسلم(: )اا علي، القر ن الف فراشـي يف املصـحف واحلراـر والقـراطيس فخـ وه 
واوعوه وهلل ت يعوه كدا ايعب اليىلـوذ التـوراا، فـا طلق علـي )عليـ  السـالن( فلدعـ  يف ثـون 

 11هص ر مث اتم علي (
( همــر مدــم القــر ن وعلــي وهــ ه الروااــة تــ ل علــي هن الرســول )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم

)علي  السالن( هو ال م وع  بامر مباشر من الرسول )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( و لـجل يف 
 حيات  )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( كدا است اذ من ماهر الروااة.

وعلـــي  لـــجل ات قـــب كلدـــة وىلـــور فقىلـــال الشـــيعة، ف ـــي )جمدـــم البيـــان(  قـــالً عـــن الســـي  
 ا   قال: املرت ي )ق ا سره( 

إن القـر ن وـم يف عىلـ  رسـول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( بالشـميل الـ م هـو اليــون 
 باا انا. 

: إن القـر ن   -إشارا للسي  املرت ي )ق ا سـره( –قال: )و كر ها اً )راوان اهلل علي ( 
ن كان علـي عىلـ  رسـول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( جمدوعـا مؤل ـا علـي مـا هـو عليـ  اا

واســـت ل علـــي  لـــجل: إن القـــر ن كـــان اـــ را وم ـــق ويعـــ  يف  لـــجل الزمـــان حـــو عـــني علـــي 
واعــة مــن الصــحابة يف ح ظىلــم لــ  وه ــ  كــان اعــر( علــي النــ  )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( 
واتلــي عليــ  وهن واعــة مــن الصــحابة مثــل عبــ  اهلل بــن مســعوذ وهو بــن كعــي و ريةــا اتدــوا 

اهلل علي  و ل  وسلم( عـ ا اتدـات وكـل  لـجل اـ ل بـاذ  تامـل علـي  القر ن علي الن  )صلي
 . 15ه   كان جمدوعا مرتبا  ري مبتور وهلل مبثوة(

وقال مبقالت  قبل  الشـي  الصـ وق والشـي  امل يـ  )قـ ا سـرةا(، و ريةـا مـن كبـار علدـال 
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 الشيعة. 
ميبـــري الشـــي  وقـــال مبقالتـــ  بعـــ ه شـــي  الطار ـــة الشـــي  الطوســـي )قـــ ا ســـره( وامل ســـر ال

 هـ وباقي علدال ا األبرار إىل اومنا ه ا.  518الط م )ق ا سره( املتوىف سنة 
وعــن  اــ  بــن ثابــب ا ــ  قــال: )كنــا ردــم القطــم املت رقــة مــن  اــات القــر ن ورعلىلــا بــامر 
رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( يف ممياهنــا املناســي، ولميــن مــم  لــجل كا ــب اااــات 

سول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( علياً )عليـ  السـالن( هن ردعىلـا يف مميـان مت رقة، فامر ر 
 واح ، وح ر ا من ت ييعىلا(.

وعــن الشــع  ا ــ  قــال: )وــم القــر ن يف عىلــ  رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( مــن 
 قبل ستة   ر من األ صار(. 

  )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  ويف الصـــراط املســـتقيم: قـــال ه ـــس: )وـــم القـــر ن علـــي عىلـــ  النـــ
 .16وسلم( هربعة: هو ومعا  و ا  وهبو  ا (

وعن قتاذا ا   قال: )سـالب ه سـاً عـن ا ـ  مـن وـم القـر ن يف عىلـ  رسـول اهلل )صـلي اهلل 
 علي  و ل  وسلم( فقال: هربعة   ر من األ صار مث  كر همسالهم(.

سـلم( و  ردـم القـر ن  ـري وروم عن ه س ها ا قال: )مات الن  )صلي اهلل عليـ  و لـ  و 
 .17هربعة هبو ال رذال ومعا  بن جبل و ا  بن ثابب وهبو  ا (

وعــن علـــي بـــن ربـــاح: )إن علـــي بـــن هو طالـــي )عليـــ  الســـالن( وـــم القـــر ن هـــو وهوب بـــن  
 كعي يف عىل  رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(. 

 
 الشواهد األخرى

تـــ ل علــي هن القـــر ن الـــ م هــو بااـــ انا هـــو هــ ا باااـــافة إىل شـــواه  ومؤاــ ات هاـــرآ 
  ســ  الــ م وــم ورتبــي يف عىلــ  رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( مــن  ــري  اــاذا وهلل 

  قيصة. 

                                                           
 فصل النو  الثالر يف عثدان. 38ص 3الصراط املستقيم:   - 16
 .7ن 77ص 12 ار األ وار:   - 17
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 سو ة الفاتحة

تسدية سورا احلدـ  بسـورا ال ادـة يف عىلـ  رسـول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(  منها:
الســـورا وهلل اااــات األوىل الـــا  ــزل اـــا الــوحي علـــي اعــع إهنـــا فادــة القـــر ن مــم ههنـــا   تميــن 
 رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(. 

فتسديتىلا ب ادة الميتان يف عىل ه )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( تشري إىل هن الميتان كان 
جمدوعــاً اــ ا الشــميل املوجــوذ بااــ انا اليــون، وكا ــب ســورا احلدــ  فادتــ  كدــا هــو اليــون فادتــ  

 . ها اً 

 حديث الثقلين

إن النــ  )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( كــان اقــول يف حــ ار الثقلــني املــروم عــن ومنهااا: 
 ال راقني متواتراً: 

)إ   لــف فــيميم الثقلــني: كتــان اهلل وعــ يت ههــل بيــا، مــا إن متســميتم ادــا لــن ت ــلوا 
 . 18بع م هب اً(

وسلم( يف همت  هـو الميتـان اودـو  فالميتان ال م خيل   رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  
 . 11واملرتي، هلل اااات املت رقة، إ  هلل اطلق عليىلا الميتان

وق  سـبق اهلل تعـاىل رسـول  )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( يف هـ ا التعبـري حيـر هطلـق مـراراً 
ويف  اات متعـ ذا كلدـة )الميتـان( علـي القـر ن، إشـارا إىل ا ـ  جمدـو  ومرتـي عنـ ه تعـاىل يف 

ح احمل ــو  ـ كدــا قــال بــ  بعــ  امل ســران ـ وا ــ  تعــاىل هطلــم رســول  )صــلي اهلل عليــ  و لــ  اللــو 
وسلم( علي وعـ  وترتيبـ  ل اـ  وهمـره بـان ردـم القـر ن علـي مـا هـو جمدـو  يف اللـوح احمل ـو ، 

 وارتب  وفق ترتيب ، وفعل الن  )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(  لجل. 
م ا ك مصدق الذي باين يديال ولتناذ  أم القارى ومان وهذا كتاب أنزلناه قال تعاىل: 

                                                           
، وفيــ : )إ   لــف فــيميم الثقلــني كتــان اهلل وعــ يت ههــل بيــا 111ح 7ن 117ص 13راجــم  ــار األ ــوار:   - 18

 وههندا لن ا  قا حو ارذا عليب احلو((.
ويف )املنل ( ماذا )كتي(: الميتـان مـا اميتـي ورذ يف)لسان العرن( ماذا كتي: الميتان اسم ملا كتي جمدوعاً.  - 11

 في  مسي ب لجل ادع  هبواب  وفصول  ومسارل . 
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حولها والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون بل وه  الى صالته  يحان ون
20 . 

وانده مفاتح الغي  ال يعلمها مال هو ويعل  ما ني ال ار وال حار وماا وقال سبحا  : 
ي كتاب تسقط من و قة مال يعلمها وال ح ة ني ظلمات األ ض وال  ط  وال يابس مال ن

م ين
21. 

يا أه  الكتاب قد جااءك   ساولنا ي اين لكا  كثيارا مماا كنات  ت فاون وقال عزوجل: 
من الكتاب ويعفو ان كثير قد جاءك  من اهلل نو  وكتاب م ين

22. 
وهذا كتاب أنزلناه م ا ك نات عوه واتقوا لعلك  ترحمونوقال سبحا   وتعاىل: 

23. 
كان ناي صاد ك منال حارذ لتناذ  بال وذكارى كتااب أنازل مليا  ناال يوقال عزوجل: 

للمؤمنين
21. 

كتاب أحكمو آياتل    نصلو من لدن حكي  خ يروقال تبارق وتعاىل: 
25. 

كتاب أنزلناه ملي  لت رذ الناس مان ال لماات ملاى الناو  با ذن وقال عز من قارل: 
 به  ملى صراط العزيز الحميد

26. 

 خت  القرآن 

صلي اهلل علي  و ل  وسلم( خبتم القر ن يف شىلر رم ان ويف ما ورذ من همر الن  )ومنها: 
  ريه من سارر األاان، وبيان ما أتد  من ال  يلة والثوان. 

ولــوهلل هن القــر ن جمدــو  ومرتــي،   اميــن أــتم القــر ن معــمل، ألن اأــتم اقــال ملــا ابــ ه مــن 

                                                           
 .12سورا األ عان:  - 23
 .51سورا األ عان:  - 21
 .15سورا املار ا:  - 22
 .155سورا األ عان:  - 23
 .2سورا األعراف:  - 21
 .1سورا هوذ:  - 25
 .1سورا إبراهيم:  - 26
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 .27هول  وانتىلي بآاره
اـتم القـر ن فميا ـا هذرجـب النبـوا بـني  قال رسول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(: )مـن

 .28جنبي  ولمين  هلل اوحي إلي (
وقـــال رســـول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(: )إن املـــؤمن إ ا قـــره القـــر ن  ظـــر اهلل إليـــ  
بالرمحــة وهعطــاه بميــل  اــة هلــف حــور وهعطــاه بميــل حــرف  ــورا علــي الصــراط فــت ا اــتم القــر ن 

عشــر  بيــا بلغــوا رســاهللت راــم وكا ــا قــره كــل كتــان ه ــزل اهلل هعطــاه اهلل ثــوان ثال ارــة وثالثــة 
 21…(علي ه بيار  وحـرن اهلل جسـ ه علـي النـار وهلل اقـون مـن مقامـ  حـو اغ ـر اهلل لـ  وألبواـ 

 احل ار.
حــو هن عبــ  اهلل بــن مســعوذ، وهو بــن كعــي و ريةــا قــ  اتدــوا القــر ن عنــ  رســـول اهلل 

ت، وا ا   امين القر ن جمدوعاً يف عىل ه )صلي اهلل علي  )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( ع ا مرا
 و ل  وسلم( كيف اتدوه عن ه؟

قال يف متشاب  القر ن: وق  ثبب هن الن  )صلي اهلل علي  و لـ  وسـلم( قـرا القـر ن وحصـره 
وهمر بميتابتـ  علـي هـ ا الوجـ  وكـان اقـره كـل سـنة علـي ج اريـل مـرا إهلل السـنة الـا قـب  فيىلـا 

لي  مرتني وهن واعة من الصحابة اتدـوا عليـ  القـر ن مـنىلم هو بـن كعـي وقـ  اـتم فت   قره ع
 .30علي  ابن مسعوذ عشر اتدات

وقــال العالمــة اولســي )قــ ا ســره( يف  ــار األ ــوار: روآ البخــارم ومســلم ابــن حلــا  
وال م م يف صحاحىلم و كره يف جامم األصول عن ه س قال: وم القر ن علي عىل  رسـول 

)صلي اهلل علي  و ل  وسلم( هربعـة كلىلـم مـن األ صـار: هو بـن كعـي ومعـا  بـن جبـل وهبـو اهلل 
 .31 ا  و ا ، اعع ابن ثابب

                                                           
اذا اـتم: اـتم فـالن القـر ن إ ا قـرهه إىل  اـره. ويف )معلـم الوسـيط(: اـتم الشـيل همتـ  ورذ يف )لسان العرن( مـ - 27

 وبلغ  اره وفرغ من  اقال اتم القر ن. ويف )املنل (: اأتم قرالا الميتان كل .
 .5ح 631ص 2الميايف:   - 28
 .18ح 1ن 17ص 81 ار األ وار:   - 21
 .77ص 2متشاب  القر ن:   - 33
 )بيان(. 7ن  77ص 81 ار األ وار   - 31
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 بين المحراب والمن ر

ما ورذ من هن القر ن كل  كان مميتوباً مواوعاً بني احملران واملن ، وكان املسلدون  ومنها:
 اميتبون من . 

 ارض القرآن الى  سول اهلل

ا ورذ مـن هن ج اريـل )عليـ  السـالن( كـان اعـر( القـر ن علـي رسـول اهلل )صـلي م ومنها:
اهلل علي  و ل  وسلم( كل عان مرا، وعرا  عليـ  )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( يف عامـ  األاـري 

 مرتني. 
 فت ا   امين القر ن جمدوعاً كيف اعر( علي  كاملة يف السنة مرا هو مرتني؟

لن  )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( باملر( ال م اعـ اه هاـ  بيـ  ويف احل ار ا   ملا هحس ا
علــي )عليــ  الســالن( وقــال: )هقبلــب ال ــ  كقطــم الليــل املظلــم وهن ج اريــل كــان اعــر( علــيب  

 .32كل سنة مرا وق  عر( عليب العان مرتني وهلل هراه إهلل حل ور هجلي(
ليب القر ن كل سنة مرا وق  وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )إن ج اريل كان اعر( ع

 .33عرا  العان مرتني وهلل هراه إهلل حل ور هجلي(

 حفظ القرآن 

مــا روم مــن هن واعــة مــن الصــحابة كــا وا قــ  ح ظــوا القــر ن كلــ  يف عىلــ  رســول  ومنهااا:
 . 31اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(

 واهلل فمييف م ق ـ كل  ـ ما   ردم؟
القــر ن للعالمــة البال ــي )قــ ا ســره( ، ولوالــ م  وهلل خي ــي  لــجل علــي مــن راجــم ت ســري

                                                           
 .13فصل  357قصص األ بيال للراو  م: ص - 32
 .23ح 1ن 171ص 22، والبحار:  11ح 1ن 166ص 22 ار األ وار:   - 33
: ات ــق الميــل علــي هن همــري املــؤمنني )عليــ  الســالن( كــان م ــق 15ح 137ن 117ص 11ويف  ــار األ ــوار:   - 31

 ل  وسلم(.القر ن علي عىل  رسول اهلل )صلي اهلل علي  و 
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يف كـربالل  36 كلدة حول  لجل طبعب يف إح آ هع اذ )هجوبة املسارل ال انية(  35)رمح  اهلل(
 املق سة. 

 موانقة كتاب اهلل 
وممــا اــ ل علــي هن هــ ا القــر ن بن ســ  هــو الــ م  ــزل علــي رســول اهلل )صــلي اهلل  ومنهااا:

ف وهلل  اـاذا وهلل  قصـان: الروااـات الـا تـامر بعـر( األحاذاـر علي  و ل  وسلم( من  ري درا
املرواة عن الرسول )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( وعن ههل بيت  )عليىلم السالن( ملعرفة  ثىلا من 
مسينىلا علي القر ن المير  وتقول: ما وافق كتان اهلل فق  قالـ  رسـول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  

لـيىلم السـالن(، ومـا اـالف الميتـان فىلـو  اـرف وباطـل، واهنـم   وسلم( وقال  ههل البيب )ع
 اقولوه. 

فقــ  هحالتنــا هــ ه الروااــات إىل هــ ا القــر ن الــ م هــو بااــ انا ملعرفــة احلــق مــن الباطــل ممــا 
اــ ل علــي ســالمت  مــن كــل  اــاذا و قيصــة، وتبــ ال ودراــف، وإهلل فالميتــان احملــرف هلل اصــلح 

 لباطل. ألن اميون مرجعاً ملعرفة احلق من ا
فعــن هو عبــ  اهلل )عليــ  الســالن( قــال: قــال رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(: )إن 
علي كل حق حقيقة وعلي كل صوان  ورا فدا وافق كتان اهلل فخـ وه ومـا اـالف كتـان اهلل 

 .37ف عوه(
وعـــنىلم )علـــيىلم الســـالن(: )إ ا جـــالكم منـــا حـــ ار فاعراـــوه علـــي كتـــان اهلل فدـــا وافـــق  

 .38 فخ وه وما اال   فاطرحوه هو رذوه علينا(كتان اهلل
وعــنىلم )علــيىلم الســالن(: )إ ا جــالكم عنــا حــ اثان فاعراــوةا علــي كتــان اهلل فدــا وافــق  

 .31كتان اهلل فخ وه وما اال   فاطرحوه(
وعــنىلم )علــيىلم الســالن(: )مــا هتــاكم عنــا فاعراــوه علــي كتــان اهلل فدــا وافــق كتــان اهلل 

                                                           
 هو:  اة اهلل العظدي السي  مري ا مىل م الشريا م )ق ا سره(. - 35
  شرا ذانية كا ب تص ر يف كربالل املق سة بامر من اهللمان الشريا م، وكان اشرف عليىلا األفاال من العلدال. - 36
 .1ح 61ص 1الميايف:   - 37
 .5ح 21ن 271ص 7التىل اي:   - 38
 .1ح 112ن 113ص 1اهللستبصار:   - 31
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 .10طرحوه(فخ وا ب  وما اال   فا
ه ا وق  سبقب اهللشارا إىل هن هناق  اات وروااات كثريا ت ل علي هن القر ن  ـزل علـي 
رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( مرتني: مـرا  ـزل مبلدوعـ  علـي قلـي رسـول اهلل )صـلي 

ومـرا  ـزل عليـ  رومــاً   11مناا أنزلناا ناي ليلاة القاد اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( كدـا قـال تعـاىل: 
مت رقــاً عــ  ثــالة وعشــران ســنة يف املناســبات والق ــااا املت رقــة، والنــ  )صــلي اهلل عليــ  و لــ  و 

وسلم( ق  وعي قلب  القر ن ال م  زل علي  هوهللً جمدوعاً ومرتباً، فلدم القـر ن الـ م  ـزل عليـ  
ل م باا انا ثا ياً روماً ومت رقاً حسي وم القر ن األول، ورتب  وفق ترتيب ، وهو بعين  القر ن ا

 اليون. 
إىل  ــري  لــجل ممــا اشــري مبلدوعــ  إىل هن هــ ا القــر ن الــ م هــو اليــون بااــ انا هــو القــر ن 
الــ م وــم بــامر مــن اهلل ورســول  )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( يف عىلــ  رســول اهلل )صــلي اهلل 

ري شـيل منـ  و  علي  و ل  وسلم( ا ه الميي ية املوجوذا   ازذذ حرفـاً و  اـنقص حرفـاً، و  اتغـ
اليأتياال ال اطاا  ماان بااين يدياال وال ماان خلفاالاتبــ ل هبــ اً، كيــف وقــ  قــال تعــاىل: 

وقــال 12
انا نحن نزلنا الذكر وانا لل لحان ونسبحا  : 

13. 
 

 ادم تحريف القرآن 
 

: ان القـــر ن احلميـــيم، كدـــا  ســـتظىلره مـــن 11وقـــ   كر ـــا يف كتـــان )الوصـــارل اىل الرســـارل(
انقص من  حرف و  ازذ علي  حرف، و  اغري من  حو فتح هو كسر هو األذلة ومن احلس،   

تش ا  هو خت يف، وهلل فيـ  تقـ   وهلل تـااري بالنسـبة إىل مـا رتبـ  الرسـول )صـلي اهلل عليـ  و لـ  
وسلم( يف حياتـ ، وإن كـان فيـ  تقـ   وتـااري حسـي النـزول، فـتن القـر ن الـ م كـان يف  مـن 

                                                           
 .5ح 133ن 157ص 3اهللستبصار:   - 13
 .1سورا الق ر:  - 11
 .12سورا فصلب:  - 12
 .1سورا احللر:  - 13
 .133-17ص 2الوصارل اىل الرسارل:   - 11
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 وسلم( هو   س القر ن املوجوذ باا انا، اان.الرسول )صلي اهلل علي  و ل  
فقــ  عــني الرســول )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( بن ســ ، موااــم اااــات والســور حســي 
ال م ر ه اان، وهناق روااات ت ل علي  لـجل فقـ  روم متـواتراً إن الرسـول )صـلي اهلل عليـ  

قــر ن جمدوعــا كــامال يف ، فلــو   اميــن ال15و لــ  وســلم( قــال: )مــن اــتم القــر ن كــان لــ  كــ ا(
ــــا بمياملــــ  ومواــــوعا يف   ما ــــ ،   اميــــن معــــمل أتدــــ ، كدــــا هن القــــر ن كــــان يف  ما ــــ  مميتوب
مســل ه عنــ  منــ ه استنســخ  مــن هراذ، هــ ا وكــان ااهللف مــن املســلدني قــ  ح ظــوا القــر ن  

 كل ، كدا يف التوارا .
  وسلم( إىل اليون   ـا وهمي ا بقي القر ن ال م كان يف  من الرسول )صلي اهلل علي  و ل

 ساملا علي ما كان علي  من ال تيي والتنظيم.

 قرآن الي 

 هما مسالة قر ن علي )علي  السالن( ال م جال ب  فلم اقبلوه، فت ا اراذ ب  مـا وعـ  
من الت سري والتاوال، كدا  كر  لجل همري املـؤمنني علـي )عليـ  السـالن( بن سـ  يف روااـة رواـب 

 ون ههنم   اميو وا ارا ون الت سري والتاوال أل   كان امتيا ا ل  )علي  السالن(. عن ، ومن املعل
وهمـا مسـالة وـم عدـر ووـم عثدـان ـ علـي فـر( الصـحة ـ فـاملراذ بـاادم: إن املصـاحف 
املتشــتتة الــا كتــي كــل مــن الصــحابة لن ســ  جــزل منــ  هتل ــب حــو هلل اميــون هنــاق مصــحف  

يعـي هن مـ را ال قـ  هو األصـول ـ مـثاًل ـ الـ م ردــم  كامـل ومصـاحف  اقصـة، إ  مـن الطب
كالم  تالمي ه خيتل ون فيدا اميتبو   عن  حير هن بع ىلم اميون  اربـا ملـر( هو سـ ر هو مـا 
هشب ، فال اميتي ه ا الغارـي الميـل مـم هن األسـتا  بن سـ  هو بعـ  التالميـ  ذاردـي احل ـور 

 اميتبون الميل.
ه املصـاحف املختل ـة واملتشـتتة، هلل القـر ن الميامـل وعدر وك لجل عثدان إ ا هباذا مثـل هـ 

 ال م كان يف  مان الرسول )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(.
هــ ا وقــ  هللحظــب ه ــا مصــاحف كتبــب قبــل هلــف ســنة، وكا ــب يف ازا ــة رواــة اامــان 

 احلسني )علي  السالن( فلم تمين إهلل مثل ه ا القر ن، ب ون هم تغيري إطالقاً.
                                                           

 .5ح 631ص 2الميايف:   - 15
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صــاحف موجــوذا مــن اـط األردــة )عليــ  الســالن( يف كــل مــن إاــران كدـا هن هنــاق عــ ا م
 والعراق وتركيا وكلىلا كىل ا القر ن بال تغيري هصاًل.

 القراءات الم تلفة

وهمــا مســالة القــرالات فىلــي شــيل حــاذة، كا ــب حســي اهللجتىلــاذات اداعــة ااصــة، 
ا اـا اعتنـاًل اوجـي تغيـري لمين   اعبا اـا املسـلدون هلل يف  مـان القـرال وهلل بعـ   مـاهنم و  اعتنـو 

 القر ن.
هو )ك ـؤاً(  مالا ول ا  ستشميل  ن يف صالا من اقره )ملجل( يف سورا احلد  مميـان

 بالواو هو ما هشب   لجل. كفواج با دزا يف سورا التوحي  مميان 

  وايات التحريف

هرا كدا هن روااات التحراف املوجوذا يف كتـي السـنة والشـيعة روااـات ذايلـة هو  ـري مـا
% ـ منىلا 13ال هلللة وق  تتبعنا  لجل فوج  ا هن الروااات الا يف كتي الشيعة تسعني باملارة ـ 

عن طراق السيارم وهو بتوا  الرجـاليني كـ ان واـا  اـال، والبقيـة بـني مـا هلل سـن   ـا، هو 
 هلل ذهلللة  ا، كدا ر ها املتتبم ال احص.

ســـىلا كدـــا هلل خي ـــي علـــي مـــن راجــــم وهمـــا روااـــات الســـنة فىلـــي ها ـــاً تنـــاذم بميـــ ن ه  
 الروااات يف البخارم و ريه.
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 نص  
  وايات ني القرآن

 
 تعل  القرآن

قــــال رســــول اهلل )صــــلي اهلل عليــــ  و لــــ  وســــلم(: )ثالثــــة: هلل ابــــالون باحلســــان وهللخيــــافون 
، الصيحة وال ز  األك : رجل تعلم القر ن وح ظ  وعدل ب ، فت   اـايت اهلل  تعـاىل سـي اً شـرا اً 

 .16ومؤ ن ه ن سبم سنني   اطدم يف ه ا   هجراً، وعب  هطا  اهلل وهطا  سي ه(
وقال )صلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(: )مـن قببـل ولـ ه كتـي اهلل لـ  حسـنة، ومـن فربحـ  فربحـ  
اهلل اـــون القيامـــة، ومـــن علبدـــ  القـــر ن ذعـــي بـــاألبوان فميســـيا حلتـــني ا ـــيل مـــن  ورةـــا ههـــل 

 .17اانة(
عليـــــ  و لـــــ  وســـــلم(: )إن هـــــ ا القـــــر ن ماذبـــــة اهلل فتعدلـــــوا ماذبتـــــ  مـــــا  وقـــــال )صـــــلي اهلل

 . 18استطعتم(
وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )ما من مؤمن  كر هو ه ثي حر هو مملوق إهللب وهلل عليـ  

ولكاان كونااوا  بااانيين بمااا  حــق واجــي هن اــتعلم مــن القــر ن وات قــ  فيــ ، مث قــرل هــ ه اااــة: 
كنت  تعلمون الكتاب

11)50. 
 .51وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )اياركم من تعلم القر ن وعلبد (

وقــال )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(: )معلبــم القــر ن ومتعلبدــ  ليســتغ ر لــ  كــل شــيل حــو 
                                                           

 .1371ح 2بان 21ص 1مست رق الوسارل   - 16
 .1ح 11ص 6، والميايف  71ح15بان  331ص 7 ار األ وار   - 17
 .1561ح 1بان 232ص 1الوسارل   مست رق - 18
 .71سورا  ل عدران:  - 11
 .1571ح 1بان 232ص 1مست رق الوسارل   - 53
 . 6ح 1بان 825ص 1، ووسارل الشيعة  1571ح 1بان 233ص 1مست رق الوسارل   - 51
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 .52احلوت يف البحر(
وقــال )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(: )تعلدــوا القــر ن فــتن مثــل حامــل القــر ن كدثــل رجــل 

 .53وًل مسمياً إن فتح  فتح طيباً وإن هوعاه هوعاه طيباً(محل جراباً ممل
وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )من علبم ول ه القر ن فميا ا حـحل البيـب عشـرا  هللف 
حلـــة واعتدـــر عشـــرا  هللف عدـــرا، وهعتـــق عشـــرا  هللف رقبـــة مـــن ولـــ  إمساعيـــل، و ـــزا عشـــرا 

كسـا عشـرا  هللف عـار مسـلم،    هللف  زوا، وهطعم عشرا  هللف مسميني مسلم جارم، وكا ـا
واميتـــي لـــ  بميـــل حـــرف عشـــر حســـنات، وميحـــو عشـــرا ســـي ات، واميـــون معـــ  يف قـــ ه حـــو 
ابعر، واثقل ميزا   ورـاو  بـ  علـي الصـراط كـال ق اأـاطف، و  ا ارقـ  القـر ن حـو انـزل بـ  

 .51من الميرامة هف ل ما اتدمل(
 ه القـر ن إهلل تـو  اهلل هبواـ  اـون وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسـلم(: )مـا مـن رجـل علبـم ولـ

 .55القيامة تا  امللجل وكسيا حلتني   ار الناا مثلىلدا(
وعن همري املؤمنني علي )علي  السالن( هن الن  )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( قال: )اريكم 

 .56من تعلم القر ن وعلبد (
ة لـ : )وتعلدـوا القـر ن ويف )هنحل البال ة( عن همري املؤمنني )علي  السالن( ا   قال يف اطبـ

فا ـــ  احســـن احلـــ ار وت قىلـــوا فيـــ  فا ـــ  ربيـــم القلـــون، واستشـــ وا بنـــوره فا ـــ  شـــ ال الصـــ ور، 
وهحســـنوا تالوتـــ  فت ـــ  ه  ـــم القصـــص فـــان العـــا  العامـــل بغـــري علدـــ  كاااهـــل احلـــارر الـــ م هلل 

 .57است يق من جىلل ، بل احللة علي  هعظم، واحلسرا ل  هلزن، وهو عن  اهلل هلون(
وعنــ  )عليــ  الســالن( قــال: )إ ا قــال املعلــم للصــ : قــل: بســم اهلل الــرمحن الــرحيم، فقــال 

 .58الص : بسم اهلل الرمحن الرحيم كتي اهلل برالا للص  وبرالا ألبوا  وبرالا للدعلم(

                                                           
 .1583ح 1بان 235ص 1مست رق الوسارل   - 52
 .1613ح 5بان 216ص 1مست رق الوسارل   - 53
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وعن هو عب  اهلل )علي  السالن( قال: )انبغي للدؤمن هن هلل ميـوت حـو اـتعلبم القـر ن، هو 
 .51 تعليد (هن اميون يف

 ا مة القرآن
قال رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )القر ن ه آ من ال الل وتبيان مـن العدـي 
واســـتقالة مـــن العثـــرا و ـــور مـــن الظلدـــة واـــيال مـــن األحـــ اة وعصـــدة مـــن ا لميـــة ورشـــ  مـــن 

عــن الغوااــة وبيــان مــن ال ــ  وبــالغ مــن الــ  يا إىل اااــرا وفيــ  كدــال ذاــنميم ومــا عــ ل هحــ  
 . 60القر ن إهلل إىل النار(

وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )من هعطاه اهلل القر ن فرهآ هن رجالً هعطي هف ل مما 
 .61هعطي فق  صغر عظيداً وعظم صغرياً(

وقــال )صـــلي اهلل عليــ  و لـــ  وســلم(: )ف ـــل القـــر ن علــي ســـارر الميــالن ك  ـــل اهلل علـــي 
 .62الق (

 .63(: )هلل اع ن اهلل قلباً وعي القر ن(وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم
وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )مـن كـان القـر ن ح اثـ  واملسـل  بيتـ  بـمل اهلل لـ  بيتـا 

 .61يف اانة(
وجــال هبــو  ر إىل النــ  )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( فقــال: اــا رســول اهلل إ  هاــاف هن 

اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(: )هلل اعـ ن اهلل قلبـاً  هتعلم القر ن وهلل هعدل بـ ، فقـال رسـول اهلل )صـلي
 .65هسمين  القر ن(

و كـــر رســـول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( ال تنـــة اومـــاً، فقلنـــا: اـــا رســـول اهلل كيـــف 
اأالص منىلا، فقال )صلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(: )بميتـان اهلل، فيـ   بـا مـن كـان قـبلميم و بـا 
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هو ال صل وليس با زل، ما ترك  جبار إهللب قصـم اهلل من كان بع كم، وحميم ما كان بينميم، و 
مىلره، ومن طلي ا  ااة بغري القر ن ال، وهو احلبل املتني وال كر احلمييم والصراط املسـتقيم 
وهو ال م هلل تلبس علي األلسن، وهلل خيلـق مـن كثـرا القـرالا وهلل تشـبم منـ  العلدـال وهللتنق ـي 

 .66…(علارب 
ســلم(: )هــبط علــيب ج اريــل فقــال: اــا حمدــ  إن لميــل شــيل وقــال )صــلي اهلل عليــ  و لــ  و 

 .67وسي  الميالن العربية، وسي  العربية القر ن(…سي اً 
وعن معا  بن جبل قال كنا مم رسول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( يف سـ ر، فقلـب: 

ش اـــا رســـول اهلل حـــ ثنا مبـــا لنـــا فيـــ    ـــم، فقـــال )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(: )إن هرذ  عـــي
الســع ال ومــوت الشــىل ال والنلــاا اــون احلشــر والظــل اــون احلــرور وا ــ آ اــون ال ــاللة فاذرســوا 

 .68القر ن فا   كالن الرمحن وحر  من الشيطان ورجحان يف امليزان(
وقــال )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(: )القــر ن هف ــل كــل شــيل ذون اهلل، فدــن وقبــر القــر ن 

فق  استخف  رمة اهلل، حرمـة القـر ن علـي اهلل كحرمـة الوالـ   فق  وقبر اهلل ومن   اوقر القر ن
 .61علي ول ه(

وقـــال )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(: )هلل انبغـــي حلامـــل القـــر ن هن اظـــن إن هحـــ اً هعطـــي 
 .70اف ل مما هعطي أل   لو ملجل ال  يا باسرها لميان القر ن هف ل مما ملمي (

فيدــا هوصــي بــ  إىل هصــحاب : )كتــان اهلل وقــال )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( هاــان وفاتــ  
وههــل بيــا فــان الميتــان هــو القــر ن وفيــ  احللــة والنــور وال هــان كــالن اهلل  ــ  ج اــ ، طــرم 
شاه ، وحميم عاذل، قار   الل  وحرامـ  وهحميامـ  بصـري بـ  قـا( بـ  م ـدون فيـ  اقـون  ـ اً 

 .71فيحا  ب  هقواماً فتزل هق امىلم عن الصراط(
ر قــــال: مسعــــب رســــول اهلل )صــــلي اهلل عليــــ  و لــــ  وســــلم( اقــــول: وعــــن هو  ر يف حــــ ا
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)النظر إىل علـي بـن هو طالـي )عليـ  السـالن( عبـاذا، والنظـر إىل الوالـ ان برهفـة ورمحـة عبـاذا، 
 .72والنظر يف الصحي ة اعع صحي ة القر ن عباذا، والنظر إىل الميعبة عباذا(

يف صــ ة القــر ن: )مث ه ــزل عليــ  الميتــان واقــول اامــان همــري املــؤمنني علــي )عليــ  الســالن( 
 وراً هلل تط ا مصابيح ، وسراجاً هلل خيبو توق ه، و راً هلل اـ رق قعـره، ومنىلاجـاً هلل ا ـل هنلـ ، 
وشـــعاعاً هللاظلـــم اـــوله، وفرقا ـــاً هلل خيدـــ  برها ـــ ، وتبيا ـــاً هلل شـــ ن هركا ـــ ، وشـــ ال هلل ختشـــي 

وا ــ ، فىلــو معــ ن ااميــان و بوحتــ ، وانــابيم هســقام ، وعــزاً هلل شــزن ه صــاره، وحقــاً هلل ختــ ل هع
العلم و ـوره، وراـا( العـ ل و  را ـ ، وهثـايف ااسـالن وبنيا ـ ، وهوذاـة احلـق و يطا ـ ، و ـر هلل 
انزفـــ  املســـتنزفون، وعيـــون هلل ان ـــبىلا املـــادون، ومناهـــل هللاغي ـــىلا الـــوارذون، ومنـــا ل هلل ا ـــل 

ن، و كـان هلل رـو  عنىلـا القاصـ ون، جعلـ  اهلل هنلىلا املسافرون، وهعالن هللاعدي عنىلا السـاررو 
راــاً لعطــش العلدـــال، وربيعــاً لقلـــون ال قىلــال، وحمـــا  لطــرق الصـــلحال، وذوال لــيس بعـــ ه ذال، 
و ــوراً لــيس معــ  ملدــة، وحــبالً وثيقــاً عروتــ ، ومعقــالً منيعــاً  روتــ ، وعــزاً ملــن تــوهلله، وســلداً ملــن 

 ، وبرها ـا ملـن تميلـم بـ ، وشـاه اً ملـن ااصـم بـ ، ذال ، وه آ ملن ارتم بـ ، وعـ راً ملـن ا تحلـ
وفللاً ملن حا  ب ، وحامالً ملـن محلـ ، ومطيـة ملـن هعدلـ ، و اـة ملـن توسـم، وجنـة ملـن اسـتالن، 

 .73وعلداً ملن وعي، وح اثاً ملن روآ، وحميداً ملن ق ي(
ق ــي وقــال )عليــ  الســالن(: )إن القــر ن مــاهره ه يــق وباطنــ  عديــق هللت ــمل علاربــ  وهلل تن

 .71 رارب  وهلل تميشف الظلدات إهللب ب (
وقــال )عليــ  الســالن(: )إن اهلل ســبحا     اعــق هحــ اً مبثــل القــر ن، فت ــ  حبــل اهلل املتــني 

 . 75وسبب  األمني وفي  ربيم القلون وانابيم العلم وما للقلي جالل  ريه(
الـــ م هلل وقـــال )عليـــ  الســـالن(: )إن هـــ ا القـــر ن هـــو الناصـــح الـــ م هلل اغـــش، وا ـــاذم 

ا ل، واحمل ة ال م هلل امي ن، وما جالس ه ا القـر ن هحـ  إهللب قـان عنـ  بزاـاذا هو  قصـان، 
 اــاذا يف هــ آ، و قصــان مــن عدــي، واعلدــوا ه ــ  لــيس علــي هحــ  بعــ  القــر ن مــن فاقــة، وهلل 
ألح  قبل القر ن من  مل، فاستش وه من هذوارميم، واستعينوا ب  علي هللوارميم، فتن في  ش ال 
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 الـــ ال وهــو المي ـــر والن ـــاق والعدــي وال ـــالل، اســـالوا اهلل بــ  وتوجىلـــوا إليـــ   بـــ  وهلل مــن هكـــ 
تسالوا ب  الق ، إ ـ  مـا توحـ  العبـاذ إىل اهلل مبثلـ ، واعلدـوا ه ـ  شـافم مشـ م، وقارـل مصـ ق، 
وه   من ش م ل  القر ن اون القيامة ش م في  ومن حمل ب  القر ن اون القيامة ص ق عليـ ، فت ـ  

م منـــاذ اـــون القيامـــة ههلل إن كـــل حـــارة مبتلــي يف حرثـــ  وعاقبـــة عدلـــ   ـــري حرثـــة القـــر ن، انــاذ
فميو ـــوا مـــن حرثتـــ  وهتباعـــ  و اســـت لوه علـــي ربميـــم واستنصـــحوه علـــي ه  ســـميم واشدـــوا عليـــ  

 .76 رارميم واستغشوا في  ههوالكم(
بغــي وعـن علـي بـن احلسـني )عليـ  السـالن(: ) اـات القـر ن اـزارن فميلدـا فتحـب ازا ـة ان

 .77لجل هن تنظر ما فيىلا(
وقــال )عليــ  الســالن(: )لــو مــات مــن بــني املشــرق واملغــرن ملــا استوحشــب بعــ  هن اميــون 

 .78القر ن معي(
وعـــن هو جع ـــر )عليـــ  الســـالن( قـــال: قـــال همـــري املـــؤمنني )عليـــ  الســـالن(: )ههلل هاـــ كم 

، و  اـــراص يف بال قيـــ  حقـــا؟ مـــن   اقـــنط النـــاا مـــن رمحـــة اهلل و  اـــؤمنىلم مـــن عـــ ان اهلل
معاصي اهلل و  ا ق القر ن ر بة عن  إىل  ريه، ههلل هلل اري يف علم ليس في  ت ىلم، ههلل هلل اـري 

 .71يف قرالا ليس فيىلا ت بر، ههلل هلل اري يف عباذا ليس فيىلا ت ق (
ــــ  الســــالن(: )رــــي القــــر ن اــــون القيامــــة يف احســــن منظــــور إليــــ  صــــورا فيدــــر  ــــال )علي وق

هــ ا الرجـــل منــا، فيلــاو هم إىل النبيــني فيقولـــون هــو منــا، فيلـــاو هم إىل  باملســلدني، فيقولــون
املالرمية املقـربني فيقولـون هـو منـا، حـو انتىلـي إىل رن العـزا عزوجـل فيقـول: اـا رن فـالن بـن 
فالن همدات هواجره وهسىلرت ليل  يف ذار ال  يا، وفالن بـن فـالن   همدـا هـواجره و  هسـىلر 

: هذالىلم اانة علي منا  م فيقون فيتبعو   فيقول للدؤمن اقـره وارقـ ، ليل ، فيقول تبارق وتعاىل
 .80فيقره وارقي حو ابلغ كل رجل منىلم منزلت  الا هي ل  فينز ا(

وعنــ  )عليــ  الســالن( ه ـــ  قــال: )تعلدــوا القـــر ن، فــتن القــر ن اـــايت اــون القيامــة يف هحســـن 
                                                           

 .1511ح 3بان 231ص 1مست رق الوسارل   - 76
 .2ح 631ص 2، والميايف:  2ح 15ن 811ص 1وسارل الشيعة   - 77
 .13ح 632ص 2الميايف   - 78
 .8ح 11ن 18ص 2، و ار األ وار:  7ح 3ن 821ص 1وسارل الشيعة   - 71
 .2ح 1بان 821ص 1، ووسارل الشيعة  11ح 631ص 2الميايف   - 83



 

 21 

لف صف،  ا ون هلف صف همة حمد  صورا  ظر إلي  األق، والناا ص وف عشرون ومارة ه
)صلي اهلل علي  و ل  وسلم(، وهربعون هلف صف من سارر األمم، فيايت علـي صـف املسـلدني 
يف صورا رجل فيسلم فينظرون إلي  مث اقولون: هلل إل  إهلل اهلل احلليم المير ، إن هـ ا الرجـل مـن 

القـر ن، فدـن هنـاق هعطـي مـن  املسلدني  عرف  بنعت  وص ت ،  ري ه   كان هش  اجتىلاذا منـا يف
البىلـــال واادـــال والنـــور مــــا    عطـــ ، مث رـــاو  حــــو اـــايت علـــي صــــف الشـــىل ال، فينظـــر إليــــ  
ـــرحيم، إن هـــ ا الرجـــل مـــن الشـــىل ال  عرفـــ  بســـدت   ـــرن ال الشـــىل ال فيقولـــون: هلل إلـــ  إهلل اهلل ال

طــ ، قــال: وصــ ت   ــري ه ــ  مــن شــىل ال البحــر، فدــن هنــاق هعطــي مــن البىلــال وال  ــل مــا    ع
فيلاو  حو اايت علي صف شىل ال البحر يف صورا شىلي ، فينظر إلي  شـىل ال البحـر، فيميثـر 
تعلبىلم، واقولون: إن ه ا من شىل ال البحر  عرف  بسدت  وص ت ،  ري هن اازارا الا هصيي 
فيىلــا كا ــب هعظــم هــوهلل مــن اازاــرا الــا هصــبنا فيىلــا، فدــن هنــاق هعطــي مــن البىلــال واادــال 

ر مــا    عطـــ ، مث رــاو  حــو اـــايت صــف النبيـــني واملرســلني يف صــورا  ـــ  مرســل، فينظـــر والنــو 
النبيون واملرسلون إليـ  فيشـت  لـ لجل تعلـبىلم، واقولـون: هلل إلـ  إهلل اهلل العظـيم الميـر ، إن هـ ا 
الن  مرسل  عرف  بص ت  ومست   ري ه   هعطي ف ال كثريا، قال: فيلتدعون، فيـاتون رسـول اهلل 

اهلل عليــ  و لــ  وســلم(، فيســالو   واقولــون: اــا حمدــ ! مــن هــ ا؟ فيقــول: هو مــا تعرفو ــ   )صــلي
فيقولـــون: مـــا  عرفـــ ، هـــ ا ممـــن   اغ ـــي اهلل عليـــ ، فيقـــول رســـول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  
وسلم(: ه ا حلـة اهلل علـي القـ  فيسـلم، مث رـاو  حـو اـايت صـف املالرميـة يف صـورا ملـجل 

املالرميـة، فيشـت  تعلـبىلم، واميـ   لـجل علـيىلم ملـا رهوا مـن ف ـل  واقولـون: مقرن، فينظر إلي  
تعاىل ربنا وتق ا، إن ه ا العب  من املالرمية  عرف  بسدت  وص ت   ري ه   كان هقـرن املالرميـة 

 .81من اهلل عزوجل مقاما، من هناق هلبس من النور واادال(
 املؤمنني )علي  السالن( ألصـحاب : وقال هبو عب  اهلل )علي  السالن(: )كان يف وصية همري

 .82اعلدوا هن القر ن ه آ الليل والنىلار و ور الليل املظلم علي ما كان من جىل  وفاقة(
وقــال )عليــ  الســالن(: )إن هــ ا القــر ن فيــ  منــار ا ــ آ ومصــابيح الــ جي، فليلــل جــال 

يف الظلدـــات  بصـــره وا ـــتح لل ـــيال  ظـــره فـــتن الت ميـــر حيـــاا قلـــي البصـــري كدـــا ميشـــي املســـتنري
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 .83بالنور(
إن رجــالً ســـال هبــا عبـــ  اهلل )عليــ  الســـالن( وقــال: )مـــا بــال القـــر ن هلل اــزذاذ علـــي النشـــر 
والــ را إهللب   ااــة؟ فقــال )عليــ  الســالن(: إن اهلل تبــارق وتعــاىل   رعلــ  لزمــان ذون  مــان 

 .81ولناا ذون  اا، فىلو يف كل  مان ج ا  وعن  كل قون    إىل اون القيامة(
قال )عليـ  السـالن(: )إن اهلل تبـارق وتعـاىل ه ـزل يف القـر ن تبيـان كـل شـيل حـو واهلل مـا و 

ترق اهلل شي اً متا  إلي  العباذ حو هللاستطيم عبـ  اقـول لـو كـان هـ ا يف القـر ن إهللب وقـ  ه زلـ  
 . 85اهلل في (

زيت ، حـــو اقـــف عـــن ميـــني العـــرش فيقـــول اابـــار: وعـــ86وقـــال )عليـــ  الســـالن(: )مث انتىلـــي
 .87وجاليل و ارت ا  مميا  ألكرمن اليون من هكرمجل و ألهينن من هها جل(

 .88وقال )علي  السالن(: )إن القر ن  اجر و مر، اامر باانة وازجر عن النار(
 .81وقال )علي  السالن(: )القر ن  مل هلل  مل ذو   وهلل فقر بع ه(
قـال: قـال رسـول اهلل )صـلي  وعن هو عب  اهلل )علي  السالن(، عن  بار  )علـيىلم السـالن(

اهلل عليــ  و لــ  وســلم(: )إ ا التبســـب علــيميم ال ــ  كقطــم الليـــل املظلــم فعلــيميم بــالقر ن فا ـــ  
شافم مش م، وما حل مص ق، ومن جعلـ  همامـ  قـاذه إىل اانـة، ومـن جعلـ  ال ـ  سـاق  إىل 

ال صـل لـيس النار، وهو ال ليل علي اري سبيل، وهو كتان في  ت صيل وبيـان ودصـيل، وهـو 
بــا زل، ولــ  مىلــر وبطــن، فظــاهره حميــم، وباطنــ  علــم، مــاهره ه يــق، وباطنــ  عديــق، لــ  رــون 
وعلي رومـ  رـون هلل دصـي علاربـ ، وهلل تبلـي  راربـ ، مصـابيح ا ـ آ، ومنـار احلميدـة وذليـل 
علـــي املعـــريف ملـــن عـــرف الصـــ ي فليلـــل جـــال بصـــره، وليبلـــغ الصـــ ي  ظـــره، اـــنحل مـــن عطـــي، 

ي، فـان الت ميـر حيـاا قلـي البصـري كدـا ميشـي املسـتنري يف الظلدـات بـالنور، واتخلص من  شـ
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 .10فعليميم  سن التخلص وقلة ال بص(
وعــــن هو عبــــ  اهلل )عليــــ  الســــالن(، عــــن هبيــــ ، قــــال: )إ  ليعلبــــع هن اميــــون يف البيــــب 

 .11مصحف اطرذ اهلل عزوجل ب  الشياطني(
 ن فقـــال: )هـــو حبـــل اهلل املتـــني وعروتـــ  وعـــن اامـــان الراـــا )عليـــ  الســـالن( ه ـــ   كـــر القـــر 

الــوثقي وطراقتــ  املثلــي املــؤذم إىل اانــة واملنلــي مــن النــار هلل خيلــق مــن األ منــة وهلل اغــر علــي 
األلسنة أل     رعل لزمان ذون  مان بل جعل ذليل ال هـان وحلـة علـي كـل إ سـان هلل ااتيـ  

 .12الباطل من بني ا ا  وهلل من ال   تنزال من حمييم محي (
 

 حملة القرآن
 .13قال رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )ههل القر ن هم ههل اهلل وااصت (
 .11وعن  )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )هشراف هما محلة القر ن وهصحان الليل(

وعنـــ  )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(: )إن ههـــل القـــر ن يف هعلـــي ذرجـــة ااذميـــني مـــا اـــال 
، فــال تست ــع وا ههــل القــر ن حقــوقىلم فــتن  ــم مــن اهلل العزاــز اابــار ملميا ــاً النبيــني واملرســلني

 .15علياً(
وعنــ  )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(: )إن هحــق النــاا بالتخ ــم يف الســر والعال يــة حلامــل 
القــر ن، وإن هحــق النــاا يف الســر والعال يــة بالصــالا والصــون حلامــل القــر ن، مث  ــاذآ بــاعلي 

لقر ن تواام، ب  ارفعجل اهلل، وهلل تعز  ب  فيـ لجل اهلل، اـا حامـل القـر ن تـزان صوت : اا حامل ا
ب  هلل ازانجل اهلل ب  وهلل تزان بـ  للنـاا فيشـينجل اهلل بـ ، مـن اـتم القـر ن فميا ـا هذرجـب النبـوا 
بني جنبي  ولمين  هلل اوحي إلي  ومن وم القر ن فنول  هلل رىلل مم مـن رىلـل عليـ  وهلل اغ ـي 
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ي  وهلل م  فيدن مـ  ولمينـ  اع ـو واصـ ح واغ ـر وملـم لتعظـيم القـر ن، ومـن فيدن اغ ي عل
هويت القــر ن فظــن هن هحــ اً مــن النــاا هويت هف ــل ممــا هويت فقــ  عظــم مــا حقــر اهلل وحقــر مــا 

 .16عظم اهلل(
وعن  )صلي اهلل علي  و ل  وسـلم(: )إن هكـرن العبـاذ إىل اهلل بعـ  األ بيـال العلدـال، مث محلـة 

خيرجون من الـ  يا كدـا خيـر  األ بيـال، ومشـرون مـن قبـورهم مـم األ بيـال، وميـرون علـي القر ن، 
الصراط مم األ بيال، وااا ون ثوان األ بيـال فطـول لطالـي العلـم وحامـل القـر ن ممـا  ـم عنـ  

 .17اهلل من الميرامة والشرف(
امللبســون  ــور وعنــ  )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(: )محلــة القــر ن املخصوصــون برمحــة اهلل، 

 .18اهلل، املعلدون كالن اهلل، املقربون من اهلل(
وعنـ  )صـلي اهلل عليــ  و لـ  وسـلم(: )محلــة القـر ن هـم احمل وفــون برمحـة اهلل، امللبوسـون  ــور 

 .11اهلل، املعلدون كالن اهلل من عاذاهم فق  عاذآ اهلل ومن واهللهم فق  واىل اهلل(
وهمـا الليـل )…  ار شـراف يف هوصـاف شـيعت : وعن همري املؤمنني )علي  السالن( يف ح

فصــافون هقــ امىلم، تــالون ألجــزال القــر ن، ارتلو ــ  تــرتيالً اعظــون ه  ســىلم بامثالــ  و استشــ ون 
 .100ل ارىلم ب وار (

 .101قال: )محلة القر ن يف ال  يا عرفال ههل اانة اون القيامة( وعن  
 
 

 قراءة القرآن 
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لة القـر ن عرفـال ههـل اانـة، واواهـ ون يف سـبيل اهلل قواذهـا، وفي : )قال رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: مح
 والرسل ساذا ههل اانة(.
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 .102 ل  وسلم(: ) وروا بيوتميم بتالوا القر ن(قال الرسول األعظم )صلي اهلل علي  و 
وقال )صلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(: )ثالثـة علـي كثبـان مـن مسـجل هلل مـزهنم ال ـز  األكـ  

 .103…(وهلل امي ثون للحسان: رجل قرل القر ن حمتسباً مث هن قوما حمتسباً 
ني، والشــ ال وقــال )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(: )إن هــ ا القــر ن حبــل اهلل وهــو النــور البــ

النافم ـ إىل هن قال: ـ فاقرؤوه فان اهلل ااجركم علي تالوت  بميل حرف عشر حسـنات، همـا إ  
 .101هلل هقول: ه  عشر، ولمين هلف عشر وهلل عشر وميم عشر(

وقــال )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(: )اــا ســلدان عليــجل بقــرالا القــر ن، فــتن قرالتــ  ك ــارا 
مـن العـ ان، واميتـي ملـن اقـرهه بميـل  اـة ثـوان مارـة شـىلي ، لل  ون، وس  من النار، وهمـان 

 .105واعطي بميل سورا ثوان   ، انزل علي صاحب  الرمحة(
وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )عليـجل بـتالوا القـر ن، و كـر اهلل كثـرياً، فا ـ   كـر لـجل 

 .106يف السدال و ور لجل يف األر((
القارئ ليتوجان بتا  الميرامة، ا ـيل  ـوره  وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )إنب وال م

من مسريا عشرا  هللف سنة، واميسيان حلة هلل اقون ألقل سلجل منىلا مارة هلف اعف ما يف 
ال  يا مبا اشتدل علي  من ارياشا، مث اعطي ه ا القارئ امللجل بيدين  واأل  بشدال  يف كتان 

ومــن رفقـال حمدــ  )صـلي اهلل عليــ  اقـره مـن كتابــ  بيدينـ : قــ  جعلـب مــن هفااـل ملــوق اانـان 
و ل  وسلم( سي  األ بيـال وعلـي )عليـ  السـالن( اـري األوصـيال واألردـة بعـ ةا سـاذا األتقيـال، 
واقره من كتاب  بشدال  ق  همنب الزوال واهلل تقال عن ه ه امللجل وهع ت من املـوت واألسـقان  

مث اقــال لــ : اقــره وهرق ك يــب األمــرا( واألعــالل وجنبــب حســ  احلاســ ان وكيــ  الميارــ ان، 
ومنزلجل عن   ار  اة تقرؤها فت ا  ظر وال ا  إىل حليتيىلدا وتاجيىلدـا قـاهلل: ربنـا ه  اميـون لنـا 
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هـــ ا الشـــرف و  تبلغـــ  هعدالنـــا فيقـــال  دـــا هكـــرن اهلل عزوجـــل هـــ ا لميدـــا بتعليدميدـــا ولـــ كدا 
 .107القر ن(

ه احل اـ ، قيـل: اـا رسـول وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )إن القلون تص ه كدا اص 
 .108اهلل ،وما جالؤها؟ قال: قرالا القر ن و كر املوت(

وقال )صلي اهلل علي  و لـ  وسـلم(: )مـن قـره القـر ن ابتغـال وجـ  اهلل وت قىلـاً يف الـ ان كـان 
 .101ل  من الثوان مثل ويم ما اعطي املالرمية واأل بيال واملرسلني(

صيت  هللبنـ  حمدـ  بـن احلن يـة: )واعلـم هن مـروا املـرل وقال همري املؤمنني )علي  السالن( يف و 
املســــــــــلم مروتــــــــــان: مــــــــــروا يف ح ــــــــــر، ومــــــــــروا يف ســــــــــ ر، وهمــــــــــا مــــــــــروا للح ــــــــــر فقـــــــــــرالا 

 احل ار.110…(القر ن
وقال احلسن بن علي )علي  السالن(: )من قره القر ن كا ـب لـ  ذعـوا جمابـة همـا معللـة هو 

 .111مؤجلة(
ليـجل بـالقر ن فـتن اهلل الـق اانـة بيـ ه لبنـة مـن وقال علي بـن احلسـني )عليـ  السـالن(: )ع

 هي ولبنة من ف ة وجعـل مالطىلـا املسـجل وترااـا الزع ـران وحصـبارىلا اللؤلـؤ وجعـل ذرجاشـا 
علي ق ر  اات القر ن، فدـن قـره القـر ن قـال لـ  اقـره وهرق، ومـن ذاـل مـنىلم اانـة   اميـن يف 

 .112اانة هعلي ذرجة من  ما اال النبيون والص اقيون(
 .113وعن هو جع ر )علي  السالن( قال: )لميل شيل ربيم، وربيم القر ن شىلر رم ان(

وعــن هو عبــ  اهلل )عليــ  الســالن( قــال: )مــن قــره القــر ن وهــو شــان مــؤمن ااــتلط القــر ن 
بلحد  وذم ، وجعل  اهلل مم الس را الميران ال را وكان القر ن حليلا عن  اون القيامة، اقول: 

قــ  هصــان هجــر عدلــ  إهلل عــاملي، فبلــغ بــ  كــر  عطااــاق، فيميســوه اهلل اــا رن إن كــل عامــل 
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العزاز اابار حلتني من حلل اانة، واوام علي رهس  تا  الميرامة، مث اقال ل : هـل هراـيناق 
فيــ ؟ فيقــول القــر ن: اــا رن قــ  هر ــي لــ  فيدــا هف ــل مــن هــ ا، قــال: فيعطــي األمــن بيدينــ ، 

قـال لـ : اقـره  اـة فاصـع  ذرجـة، مث اقـال لـ : هـل بلغنـا بــ  و واألـ  بيسـاره، مث اـ ال اانـة في
هرايناق؟ فيقول:  عم قال: ومن قره كثريا وتعاه ه مبشـقة مـن شـ ا ح ظـ  هعطـاه اهلل عزوجـل 

 .111هجر ه ا مرتني(
 .115وعن  )علي  السالن(: )هف ل العباذا قرالا القر ن(

ظـ  هذالـ  اهلل اانـة وشـ ع  يف وعن  )علي  السالن(: )من قـره القـر ن حـو اسـتظىلره و م 
 .116عشرا من ههل بيت  كلىلم ق  وجبب  م النار(

وعن هو عب  اهلل )علي  السالن( عن هبي  عن  بار  )عليىلم السالن( قال: )مـن قـره القـر ن 
 .117ااكل ب  الناا جال اون القيامة ووجىل  عظم هلل حلم في (

قـــال:  و لـــ  وســـلم( لعلـــي  يف وصـــية النـــ  )صـــلي اهلل عليـــ  وعـــن هو عبـــ  اهلل 
 .118)وعليجل بتالوا القر ن علي كل حال(

وعن  )علي  السالن( قال: )إن البيب إ ا كان في  املسلم اتلو القـر ن اـ الاه ألهـل السـدال  
 .111كدا ا الآ ألهل ال  يا الميوكي ال رم يف السدال(

ب ال م اقره في  القر ن وعن  )علي  السالن( قال: قال همري املؤمنني )علي  السالن( : )البي
وا كر اهلل عزوجل في  تميثر بركت  ود ره املالرمية، ودلره الشـياطني، وا ـيل ألهـل السـدال 
كدــــا ت ــــيل الميواكــــي ألهــــل األر(، وإن البيــــب الــــ م هلل اقــــره فيــــ  القــــر ن وهلل اــــ كر اهلل 

 .120عزوجل في  تقل بركت ، وشلره املالرمية، ود ره الشياطني(
ن( قــال: )مــن قــره القــر ن يف املصــحف متــم ببصــره، وا ــف عــن وال اــ  وعنــ  )عليــ  الســال
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 .121وان كا ا كافران(
 .122وعن  )علي  السالن(: )من قره القر ن فىلو  ع وهلل فقر بع ه وإهللب ما ب   مل(

وعنـــ  )عليـــ  الســـالن(: )إن البيـــوت الـــا اصـــلي فيىلـــا بالليـــل بـــتالوا القـــر ن ت ـــيل ألهـــل 
 .123ال ألهل األر((السدال كدا ت يل رون السد

وعن  )علي  السالن(: )من قره القـر ن و  خي ـم هلل و  اـرق قلبـ  وهلل اميـتس حز ـاً و وجـالً 
يف سره فق  استىلان بعظم شان اهلل تعاىل واسر اسرا اً مبيناً، فقارئ القر ن متـا  إىل ثالثـة 

 .121هشيال: قلي ااشم وب ن فارغ وموام اال(
ا مــن عبــ  مــن شــيعتنا اتلــو القــر ن يف صــالت  قاردــاً إهللب ولــ  وعنــ  )عليــ  الســالن(: )واهلل مــ

بميل حرف مارة حسنة، وهلل قره يف صالت  جالساً إهللب ول  بميل حـرف سسـون حسـنة، وهلل يف 
 .125 ري صالا إهللب ول  بميل حرف عشر حسنات(

 وعن  )علي  السالن(: )القرال ثالثة، قارئ ليست ر ب  امللوق واستطيل ب  علي الناا ف اق
من ههل النار، وقارئ قره القر ن فح ق حروف  وايم ح وذه ف اق من ههل النـار، وقـارئ قـره 
فاســت  بــ  دــب بر ســ  فىلــو اعدــل مبحميدــ  واــؤمن مبتشــاا  واقــيم فرار ــ  ومــل حاللــ  ومــرن 

 .126حرام  فىل ا ممن انق ه اهلل من م الت ال   وهو من ههل اانة واش م فيدن اشال(
ن(: )مــا مينــم التــاجر مــنميم املشــغول يف ســوق  إ ا رجــم إىل منزلــ  هن هلل وعنــ  )عليــ  الســال

انــان حــو اقــره ســورا مــن القــر ن فيميتــي لــ  مميــان كــل  اــة اقرههــا عشــر حســنات وميحــي عنــ  
 .127عشر سي ات(

وعنــ  )عليــ  الســالن(: )فيــ عا ابــن  ذن املــؤمن للحســان فيتقــ ن القــر ن همامــ  يف هحســن 
لقــر ن وهـ ا عبـ ق املـؤمن قـ  كــان اتعـي   سـ  بـتالويت واطيـل ليلــ  صـورا فيقـول: اـا رن ه ـا ا
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ب تيلي وت ي  عينـاه إ ا شلـ ، فاراـ  كدـا هراـا ، قـال: فيقـول العزاـز اابـار هبسـط ميينـجل 
فيدلؤها من راوان اهلل العزاز اابار وميأل بشدال  من رمحة اهلل مث اقال: ه ه اانة مباحة لجل 

 . 128ة صع  ذرجة(فاقره واصع  فت ا قره  ا
وعنــ  )عليــ  الســالن(: )القــر ن عىلــ  اهلل إىل القــ  فقــ  انبغــي للدــرل املســلم هن انظــر يف 

 .121عىل ه، وهن اقره من  يف كل اون سسني  اة(
ويف )ع ا ال اعي( عن الراا )علي  السـالن( ارفعـ  إىل النـ  )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( 

فـان البيـب إ ا قـره فيـ  القـر ن تيسـر علـي ههلـ ، وكثـر  قال: )اجعلوا لبيوتميم  صيبا من القر ن،
اـــريه، وكـــان ســـميا   يف  اـــاذا، وإ ا   اقـــره فيـــ  القـــر ن اـــيق علـــي ههلـــ ، وقـــل اـــريه، وكـــان 

 .130سميا   يف  قصان(
وعنــــ  )عليـــــ  الســـــالن( قــــال: )انبغـــــي للرجـــــل إ ا هصـــــبح هن اقــــره بعـــــ  التعقيـــــي سســـــني 

 .131 اة(
  الســالن(، عــن  بارــ  )علــيىلم الســالن( قــال: )إن وعــن احلســن بــن علــي العســميرم )عليــ

فادـة الميتـان هشـرف مـا يف كنـو  العـرش ـ إىل هن قـال ـ : ههلل فدـن قرههـا معتقـ ا ملـواهللا حمدـ  
و لــ  هعطــاه اهلل بميــل حــرف منىلــا حســنة كــل واحــ ا منىلــا هف ــل لــ  مــن الــ  يا ومــا فيىلــا مــن 

ا كــان لــ  قــ ر مــا للقــارئ، فليســتميثر هصــناف هموا ــا و ارياشــا ومــن اســتدم إىل قــارئ اقرؤهــ
 احل ار.132…(هح كم من ه ا

 
 قّراء القرآن

عــن هو جع ــر )عليــ  الســالن( قــال: )قــرال القــر ن ثالثــة: رجــل قــره القــر ن فاختــ ه ب ــاعة 
واست ر ب  امللوق واسـتطال بـ  علـي النـاا، ورجـل قـره القـر ن فح ـق حروفـ  واـيم حـ وذه و 
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 هــؤهللل مــن محلــة القــر ن، ورجــل قــره القــر ن فواــم ذوال القــر ن هقامــ  اقامــة القــ ح فــال كثــر اهلل
علي ذال قلب  فاسىلر ب  ليل  وهمدا ب  هناره وقان ب  يف مساج ه وجتاىف ب  عن فراشـ  فباول ـجل 
ا فم اهلل العزاز اابار البالل وباول جل ا ال اهلل عزوجل من األع ال، وباول جل انـزل اهلل الغيـر 

 .133ؤهللل يف قرال القر ن اعز من المي اب األمحر(من السدال، فواهلل  
وعن الصاذق )علي  السالن( عن  بار  قال: قال رسول اهلل )صلي اهلل علي  و لـ  وسـلم(: 

 .131)صن ان من هما إ ا صلحا صلحب هما وإ ا فس ا فس ت: األمرال و القرال(
 

 كيفية قراءة القرآن
 .135)إن حسن الصوت  انة القر ن(قال رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: 

 .136وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )همر  ج اريل هن هقره القر ن قارداً(
وقــال )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(: )إن القــر ن  ــزل بــاحلزن، فــت ا قرهمتــوه فــابميوا، فــتن   

 .137تبميوا فتباكوا(
فـــتن الصـــوت احلســـن ازاـــ  وقــال )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(: ) انـــوا القــر ن باصـــواتميم 

 .138القر ن حسناً(
: )هلل  ويف)اأصــال ( بتســناذه عــن علــي )عليــ  الســالن( يف حــ ار األربعدارــة قــال 

 .131اقره العب  القر ن إ ا كان علي  ري طىلور حو اتطىلر(
 .110وعن هو عب  اهلل )علي  السالن( قال: )إن القر ن  زل باحلزن فاقرؤوه باحلزن(
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 .1ح 11ن
 253ص 1اولس الثامن واأدسون، وشـبىل  يف مسـت رق الوسـارل:   13ح 366اهللمايل للشي  الص وق ص - 131

 .1627ح 7ن
 .1671ح  23بان 273ص 1مست رق الوسارل   - 135
 .5375ح  7بان 127ص 1مست رق الوسارل   - 136
 .1673ح 11بان 273ص 1مست رق الوسارل   - 137
 .1678 ح 23بان 273ص 1مست رق الوسارل   - 138
 .2ح13ن 817ص 1، ووسارل الشيعة:  627اأصال ص  - 131
 .2ح 611ص2، والميايف  1ح 22ن 857ص 1وسارل الشيعة   - 113
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ـــ  وســـلم(: )اقـــرؤوا القـــر ن بلحـــون قـــال: قـــال رســـ وعنـــ   ول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و ل
العرن وهصواشم، وإااكم وحلون ههل ال سق وههل الميبارر، وسيليل قـون مـن بعـ م ارجعـون 
بـــالقر ن ترجيـــم الغنـــال والرهبا يـــة والنـــوح، هلل رـــاو  حنـــاجرهم، م تو ـــة قلـــوام وقلـــون الـــ ان 

 . 111اعلبىلم شاهنم(
ال: قـــال النـــ  )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(: )لميـــل شـــيل حليـــة وعنـــ  )عليـــ  الســـالن( قـــ

 .112وحلية القر ن الصوت احلسن(
وعنــ  )عليــ  الســالن( قــال: )تعلدــوا العربيــة فتهنــا كــالن اهلل الــ م كلــم بــ  القــ ، و طــق بــ  

 .113للدااني(
وروم هن موسي بن جع ر )علي  السالن( كان حسن الصوت وحسن القـرالا وقـال اومـاً: 

 .111ي بن احلسني كان اقره القر ن فرمبا مر ب  املار فصعق من حسن صوت ()إن عل
وعــن الراــا )عليــ  الســالن( قــال: قــال رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( : )حســنوا 

 .115القر ن باصواتميم فان الصوت احلسن ازا  القر ن حسنا(
 

 
 حفظ القرآن

ر  اانـــة، عـــ ذ  م القـــر ن، فـــت ا قـــال رســـول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(: )عـــ ذ ذ
ذاــل صــاحي القــر ن اانــة قيــل لــ : اقــره وارق لميــل  اــة ذرجــة فــال تميــون فــوق حــافق القــر ن 

 .116ذرجة(
وعـــن هو عبـــ  اهلل )عليـــ  الســـالن( قـــال: )احلـــافق للقـــر ن العامـــل بـــ  مـــم الســـ را الميـــران 

                                                           
 .3ح611ص 2، وشبىل  يف الميايف  1ح 21ن 858ص  1وسارل الشيعة   - 111
 .1ح 615ص 2، والميايف  3ح 21ن 851ص  1وسارل الشيعة   - 112
 .13ح 18ن 127ص 73شبىل  يف  ار األ وار  ، و 1ح 53ن 318ص  3وسارل الشيعة  - 113
 .1685ح  23بان 271ص 1مست رق الوسارل   - 111
 .6ح 21ن 851ص 1، ووسارل الشيعة  322ح 61ص 2عيون هابار الراا   - 115
 .1567ح 1بان 231ص 1مست رق الوسارل   - 116
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 .117ال را(
 ن والســورا لتلــيل اــون القيامــة وعنــ  )عليــ  الســالن(: )القــر ن القــر ن، إن اااــة مــن القــر 

 .118حو تصع  هلف ذرجة ا يل يف اانة فتقول لو ح ظتع لبلغب بجل هىلنا(
وعنــــ  )عليــــ  الســــالن(: )إن الــــ م اعــــا  القـــــر ن ليح ظــــ  مبشــــقة منــــ  وقلــــة ح ظــــ  لـــــ  

 .111هجران(
وعن  )علي  السالن(: )من  سي سورا من القـر ن مثلـب لـ  يف صـورا حسـنة وذرجـة رفيعـة 

نة، فت ا ر هـا قـال: مـا ه ـب، فدـا هحسـنجل، ليتـجل يل، فتقـول همـا تعـرفع؟ ه ـا سـورا كـ ا يف اا
 .150وك ا، ولو   تنسع لرفعتجل إىل ه ا املميان(

وعــن موســي بــن جع ــر )عليــ  الســالن(: )إن ذرجــات اانــة علــي قــ ر  اــات القــر ن اقــال 
 . 151ل : اقره وارقا فيقره مث ارقي(

 
 

 االستماع ملى القرآن
سول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )ا فم عن مستدم القر ن شر الـ  يا، واـ فم قال ر 

عـن تـايل القـر ن بلـوآ اااـرا، واملسـتدم  اـة مـن كتـان اهلل اـري مـن بثـري  هبـا ولتـايل  اـة مـن  
 .152كتان اهلل اري مما دب العرش إىل ختون األر( الس لي(

                                                           
 81والبحــــار   ، 23ن 171ص 56فصــــل ثــــوان احلــــافق القــــر ن، و ــــار األ ــــوار  131ثــــوان األعدــــال ص - 117

 .1ح 11ن  177ص
 .3ح 638ص  2الميايف   - 118
 . 21ح 23بان 232ص 81 ار األ وار    - 111
عقـان مـن  سـي  22فصـل  16فصل عقان من  سـي سـورا مـن القـر ن، واحملاسـن ص 238ثوان األعدال ص - 153

 القر ن.
)قـل هـو اهلل هحـ ( فصل ثوان قرالا  121، وراجم ثوان األعدال ص3ح 11ن 813ص 1وسارل الشيعة   - 151

 وفي : )فتن ذرجات اانة علي ق ر ع ذ  اات القر ن فيقال لقارئ القر ن اقره وارق(.
 .1653ح 13بان 261ص 1مست رق الوسارل   - 152
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 .153ن واملستدم يف األجر سوال(وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )قارئ القر 
وعن علي بن احلسني )علي  السالن( قال: )من استدم حرفا من كتان اهلل مـن  ـري قـرالا  
كتي اهلل ل  حسنة، وحما عن  سي ة، ورفم ل  ذرجة، ومن قره  ظرا مـن  ـري صـالا كتـي اهلل لـ  

كتــي اهلل لــ    بميــل حــرف حســنة، وحمــا عنــ  ســي ة، ورفــم لــ  ذرجــة، ومــن تعلــم منــ  حرفــا  اهــرا
عشــر حســنات، وحمــا عنــ  عشــر ســي ات، ورفــم لــ  عشــر ذرجــات، قــال: هلل هقــول: بميــل  اــة، 
ولمين بميل حرف بال هو تال هو شبىلىلدا قال: من قره حرفا وهو جالس يف صالا كتي اهلل ل  
ب  سسني حسنة، وحما عن  سسني سي ة، ورفم ل  سسني ذرجة، ومـن قـره حرفـا وهـو قـارم يف 

اهلل ل  مارة حسنة، وحما عن  مارـة سـي ة، ورفـم لـ  مارـة ذرجـة، ومـن اتدـ  كا ـب  صالت  كتي
لـــ  ذعـــوا مســـتلابة مـــؤارا هو معللـــة قـــال: قلـــب: جعلـــب فـــ لجل اتدـــ  كلـــ  ؟ قـــال: اتدـــ   

 .151كل (
وعـن عبـ  اهلل بــن هو اع ـور، عــن هو عبـ  اهلل )عليــ  السـالن( قــال: قلـب لــ : الرجـل اقــره 

اا صات ل  واهللستدا  ؟ قـال: ) عـم إ ا قـره عنـ ق القـر ن وجـي  القر ن هري علي من مسع 
 .155عليجل اا صات و اهللستدا (

 هجر القرآن
قال رسول اهلل )صلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(: )سـيايت علـي همـا  مـان هلل ابقـي مـن القـر ن 

 .156إهللب رمس (
 اـــ  وقـــال )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( يف وصـــية: )اـــا علـــي إن يف جىلـــنم رحـــي مـــن ح

 . 157تطحن اا رؤوا القرال والعلدال اورمني(
 .158وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )رنب تال للقر ن والقر ن العن (

                                                           
 .1615ح 13بان 261ص 1مست رق الوسارل   - 153
 البان الساذا يف تالوا القر ن. 288-285راجم ع ا ال اعي ص - 151
مــــم ااــــتالف  1688ح 21ن 275ص 1، ومســــت رق الوســــارل  1ح 26ن 861ص 1وســــارل الشــــيعة   - 155

 فق  وجي عليجل اا صات واهللستدا (.)… بسيط: 
 .11ح 15بان  131ص 2 ار األ وار   - 156
 . 1616ح  7بان  211ص 1مست رق الوسارل   - 157
 .1616ح 7بان 211ص 1مست رق الوسارل   - 158
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وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )ومن تعلم القـر ن مث  سـي  متعدـ اً لقـي اهلل تعـاىل اـون 
تعلم فلم اعدل ب  و ثـر عليـ   القيامة جم وماً مغلوهلًل واسلط علي  بميل  اة حية موكلة ب ، ومن

حـــــي الـــــ  يا و انتىلـــــا اســـــتوجي ســـــخط اهلل عزوجـــــل وكـــــان يف الـــــ رق األســـــ ل مـــــم اليىلـــــوذ 
والنصــارآ، ومــن قــره القــر ن اراــ  بــ  الســدعة والراــال بــني النــاا لقــي اهلل عزوجــل اــون القيامــة 

مـن اىلـوآ،  ووجىل  مظلم ليس علي  ملم و خ القر ن يف ق اه حو ا ال  النار واىلوآ فيىلـا مـم
ومــن قــرا القــر ن و  اعدــل بــ  حشــره اهلل اــون القيامــة هعدــي فيقــول رن   حشــرتع هعدــي وقــ   
كنب بصرياً فيقال ك لجل هتتجل  ااتنـا فنسـيتىلا وكـ لجل اليـون تنسـي، فيـؤمر بـ  إىل النـار، ومـن 

الــ  يا  تعلـم القــر ن اراـ  بــ  راـاًل ومسعــة ليدـارم بــ  السـ ىلال هو ابــاهي بـ  العلدــال هو اطلـي بــ 
ب ذ عزوجل عظام  اون القيامة و  امين يف النار هش  ع اباً من  ولـيس  ـو  مـن ه ـوا  العـ ان 

 .151إهللب اع ن ب  من ش ا   ي اهلل وسخط (
وقـــال )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(: )وهمـــا عالمـــة ااـــارر فاربعـــة: عصـــيان الـــرمحن وه آ 

 .160ااريان وبغ  القر ن والقرن إىل الطغيان(
 عب  اهلل )علي  السالن( قال: )ثالثة اشـميون إىل اهلل عزوجـل: مسـل  اـران هلل وعن هو

 .161اصلي في  ههل ، وعا  بني جىلال، ومصحف معلف ق  وقم علي  الغبار هلل اقره في (
 

 القرآن وأه  ال يو )ع(
قـــال النـــ  األكـــرن )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(: )مـــن هحـــي اهلل فليحبـــع ومـــن هحبـــع 

، إ  تـــــارق فـــــيميم الثقلـــــني كتـــــان اهلل وعـــــ يت ومـــــن هحـــــي عـــــ يت فليحـــــي فليحـــــي عـــــ يت
 .162القر ن(

مـــم القـــر ن والقـــر ن معىلـــم هلل ا ارقو ـــ   163هــم)…وقــال )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(: 

                                                           
 . 116ح 8بان 215ص 7 ار األ وار   - 151
 .11ح 1بان 122ص 1 ار األ وار   - 163
 .3ح 613ص 2، والميايف  2ح 23ن 855ص 1وسارل الشيعة   - 161
 .3766ح 1بان 355ص 3مست رق الوسارل   - 162
 هم ههل البيب )عليىلم السالن(. - 163
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 .161حو ارذوا عليب احلو((
وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )علي مم القر ن والقـر ن معـ  هلل ا  قـا حـو اـرذا علـيب 

 .165((احلو 
وقــــال )صــــلي اهلل عليــــ  و لــــ  وســــلم(: )ف ــــل اهلل عزوجــــل القــــر ن والعلــــم بتاوالــــ  ورمحتــــ  

 . 166وتوفيق  ملواهللا حمد  و ل  الطاهران ومعاذاا هع ارىلم(
وعـــن هن ســـلدة قالـــب: مسعـــب رســـول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( يف مراـــ  الـــ م 

اىلا الناا اوشجل هن هقب  قب ـا سـراعا قب  في  اقول: ـ وق  امتألت احللرا من هصحاب  ـ ه
فينطلــق و وقــ  قــ مب القــول معــ را إلــيميم ههلل إ   لــف فــيميم الثقلــني: كتــان رو عزوجــل 
وع يت ههل بيا مث هاـ  بيـ  علـي )عليـ  السـالن( فرفعىلـا فقـال: هـ ا علـي مـم القـر ن والقـر ن 

 .167مم علي الي تان بصريان هلل ا  قان حو ارذا عليب احلو((
ل اامــان علــي )عليــ  الســالن(: )إن اهلل تبــارق وتعــاىل طىلر ــا وعصــدنا وجعلنــا شــىل ال وقــا

 .168علي الق  وحلت  يف هرا  وجعلنا مم القر ن وجعل القر ن معنا هلل   ارق  وهلل ا ارقنا(
وقــال )عليــ  الســالن(: ) ــن ههــل البيــب هلل اقــاا بنــا هحــ  فينــا  ــزل القــر ن وفينــا معــ ن 

 .161الرسالة(
بن احلسني )علي  السـالن(: )مثلنـا يف كتـان اهلل كدثـل مشـمياا فـنحن املشـمياا وقال علي 

واملشمياا الميوا فيىلا مصباح واملصباح يف  جاجة والزجاجة حمد  )صلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(  
كا   كوكي ذرم اوق  من شلرا مباركة قـال: علـي )عليـ  السـالن(  اتو ـة هلل شـرقية وهلل  ربيـة 

  متسسـ   ـار،  ـور علـي  ـور القـر ن اىلـ م اهلل لنـوره مـن اشـال اىلـ م امياذ  اتىلا ا يل ولو 
 .170لوهللاتنا من هحي

                                                           
 .112ح 37بان 153ص 22 ار األ وار   - 161
 .11ح 58بان  38ص  38 ار األ وار    - 165
 .35ح  6بان 217ص 1 ار األ وار   - 166
 .5ح 8بان 83ص 81 ار األ وار   - 167
 .5ح 111ص 1الميايف   - 168
 .5ح  6بان 261ص 26 ار األ وار   - 161
 .16ح 18بان  311ص 23 ار األ وار   - 173
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ناساااااألوا أهااااا  الاااااذكر من كنااااات  ال وعـــــن هو جع ـــــر )عليـــــ  الســـــالن( يف قولـــــ  تعـــــاىل:
تعلمون

 .172قال: )ال كر: القر ن و ن ههل ( 171
يف عـــ و ا وربـــم يف وعنـــ  )عليـــ  الســـالن(: ) ـــزل القـــر ن علـــي هربعـــة هربـــا : ربـــم فينـــا وربـــم 

 .173فرار  وهحميان وربم سنن وهمثال، ولنا كرارم القر ن(
وعنــ  )عليــ  الســالن(: قــال رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(: )ه ــا هول وافــ  علــي 
العزاــز اابــار اــون القيامــة وكتابــ  وههــل بيــا مث همــا، مث هســا م مــا فعلــتم بميتــان اهلل و ههــل 

 .171بيا(
سانفر  لكا  أيهاا الاثقالنسـالن( يف قولـ  عزوجـل: وعن  )عليـ  ال

قـال: )الـثقالن  175
 .176 ن والقر ن(

 .177وعن  )علي  السالن(: )إن اهلل جعل وهللاتنا ههل البيب قطي القر ن(
 .178وعن  )علي  السالن(: )اا م  ل لو ت بر القر ن شيعتنا ملا شميوا يف ف لنا(

ــــ  الســــالن(: )إن اهلل جعــــل وهللاتنــــا ههــــ ــــم وعنــــ  )علي ل البيــــب قطــــي القــــر ن وقطــــي وي
الميتـي، عليىلـا اسـت ار حمميـم القـر ن واـا اوهــي الميتـي واسـتبني ااميـان وقـ  همـر رســول اهلل 
)صلي اهلل علي  و ل  وسلم( هن اقت آ بالقر ن و ل حمد  )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( حيـر 

ثقـل األصـغر فامـا األكـ  قال يف  ار اأطبة اطبىلا: إ  تـارق فـيميم الثقلـني الثقـل األكـ  وال
 .171فميتان رو واما األصغر فع يت ههل بيا فاح ظو  فيىلدا فلن ت لوا ما متسميتم ادا(

 شفااة القرآن

                                                           
 .13سورا النحل:  - 171
 .36ح 1بان  181ص 23 ار األ وار   - 172
 .1ح 12بان 111ص 81 ار األ وار   - 173
 .2ح 2ن 828ص  1وسارل الشيعة   - 171
 .31سورا الرمحن:  - 175
 .37ح 67بان 321ص 21 ار األ وار   - 176
 .21ح 1بان 27ص 81 ار األ وار   - 177
 .1ح 28بان 26ص 53 ار األ وار   - 178
 .21ح 1بان 27ص 81 ار األ وار   - 171
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قــال رســول اهلل )صـــلي اهلل عليــ  و لــ  وســـلم(: )الشــ عال سســة: القـــر ن والــرحم واألما ـــة 
 .180و بيميم وههل بيب  بيميم(

ه  ر بالقر ن من ارجون الوصـول إىل راـم بـر بتىلم وقال اامان الصاذق )علي  السالن(: )
 .181فيدا عن ه فتن القر ن شافم مش م(

 القرآن شفاء
قــــال رســــول اهلل )صــــلي اهلل عليــــ  و لــــ  وســــلم(: )مــــن استشــــ ي بغــــري القــــر ن فــــال شــــ ال 

 .182ل (
وقـــال )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(: )العســـل شـــ ال مـــن كـــل ذال والقـــر ن شـــ ال ملـــا يف 

 .183ميم بالش الان القر ن والعسل(الص ور فعلي
 .181وقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )القر ن هو ال وال(

كلاااوا وقـــال امـــري املـــؤمنني علـــي )عليـــ  الســـالن(: )إنب يف القـــر ن ااـــة جتدـــم الطـــي كلـــ  
واشربوا وال تسرنوا

185)186. 
 . 187وقال اامان الصاذق )علي  السالن(: )إ ا الش ال يف علم القر ن(

عليــ  الســالن(: ذاووا مراــاكم بالصــ قة، واستشــ وا بــالقر ن، فدــن   اشــ   القــر ن وقــال )
 .188فال ش ال ل (

 .181وقال العا  )علي  السالن(: )يف القر ن ش ال من كل ذال(

                                                           
 .31ح 21بان 13ص 8 ار األ وار   - 183
 .3بان 12ص 7 ار األ وار   - 181
 .1761ح 33بان 312ص 1سارل  مست رق الو  - 182
 .23ح 2بان 215ص 63 ار األ وار   - 183
 .1ح 18بان 176ص 81 ار األ وار   - 181
 .31سورا األعراف:  - 185
 .12ح 88بان  267ص 51 ار األ وار    - 186
 .71ح  8بان  132ص 81 ار األ وار    - 187
 .18ح  88بان  262ص 51 ار األ وار    - 188
 .17ح  88بان  262ص 51  ار األ وار   - 181
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وهــ ا  اــر مــا هرذ ــا وعــ  يف هــ ا الميتــان واهلل املوفــق املســتعان، ســبحان ربــجل رن العــزا 

واحلدـــــ  هلل رن العـــــاملني وصـــــلي اهلل علـــــي حمدـــــ  و لـــــ  عدـــــا اصـــــ ون وســـــالن علـــــي املرســـــلني 
 الطاهران.

 
 ق  المقدسة 
 محمد الشيرازي 
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