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 يمبسم هللا الرمحن الرح

 
 َلْو أَنَزْلَنا َهـََذا اْلُقْرآَن َعَلَى َجَبٍل 

 ّلَرأَيـَْتُه َخاِشعاً ّمَتَصّدعاً ّمْن َخْشَيِة اّلّلِ 
 َوتِْلَك األْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلّناِس 

 َلَعّلُهْم يـَتَـَفّكُرونَ 
 

 21سورة احلشر: 
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 كلمة الناشر

 

 
 

حممــد خـري الــورني أوعـوا وعلــى آلـه ال ــر احلمـد   رب العــا وا والصـاة والســام علـى 
 ا يامو.

 القرآن الكرمي كتاب هداية إلخراج النـاس مـن الملمـات اىل النـور. وصـد و ـى بـه النـ  
معاشـــر النـــاسا اين : »يف حـــديل الثقلـــو ا شـــهور بـــو ا ســـلمو ويعـــاً حيـــل صـــال النـــ  

ية ماحفموهـا: اين رر  مــيكم راحـل عـن صريـم ومنطلـق اىل ا  يــما مـوووعكم وأو ـيكم بو ـ
 .(1)«الثقلو: كتاب هللا وعرتيت أهل بييتا ان متسكتم هبما لن تضلوا أبداً 

اين رر  ميكم الثقلـو: كتـاب هللا وعـرتيتا ومـن أحـم عـرتيت : »ويف حديل آخر صال 
 .(2)…«مليحم القرآن ومن أحم القرآن مليحم ا ساجد

انبع من ضرورة اصامة امتداو رسايل من سنخ النبـوة  على هذه ا سولة وكان أتكيد الن  
. وهذا االمتداو متمثل ابلقرآن الكرمي احلـاو  وهو خامت األنبياء  ألنه ال ن  بعد الرسول 

علـى ويـع مقومــات الت ـارب الناجحـة للم تمعــات البشـرية علـى مــر العصـور. وا بـو  ميــع 
ــــة ال تقبــــل أســــباب الفشــــل واال ــــدار بكــــل مســــتو  اا مــــن خــــ ــــة  بت ال صــــوانو وســــنن ا ي

 التحد .
الـذين مسـروا هـذا القـرآن  وكان يف ِعدل القرآن الكرمي: القرآن الناطقا وهم أهـل البيـ 

وبينـوا أتويلـه ومـوارو تنزيلـه وانسـنه ومنسـوخها ولـي  حقـدور أحـد ؤـريهم أن يـؤو  مـا معلـوه. 
الــذ  نــزل عليــه القــرآن حــ  و ــل   توارثــوا هــذا ا قــام اإل ــل مــن رســول هللا حيــل ا ــم 

 .األمر اىل  احم العصر والزمان احل ة بن احلسن ا هد  
التفــع ع اهبــها الحتواهــه علــى  وكــان نــزول القــرآن الكــرمي آيــة اع ــان مــع وعــوة النــ  

                                                        
 .13294ح 49ب 372ص 11مستدر  الوساهل:ج (1)
 .3766ح 1ب 355ص 3مستدر  الوساهل: ج (2)
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احلقــاهق يف جوانــم متعــدوة وكــان جامعــاً مــوجزاً بلي ــاً يف كــل مــا  تاجــه البشــرية يف كــل عصــر 
 وهو يف كل يوم ؤٌض طرٌ  عميٌم.ومصرا 

ولكـــن ل ســـا نـــرني ا ســـلمو اليـــوم ال يتعـــاملون مـــع القـــرآن ابلشـــكل ا طلـــوب  أل ـــم 
ابتعــدوا عنـــها وتصــوروا أن احللـــول واإليـــديولوجيات ال ربيــة والشـــرصية ا ســتوروة لقضـــا هم هـــل 

 األجنحا مكانوا هبذا أسارني بيد القوني األجنبية واالستعمارية.
الكـــرمي كمـــا كـــان هـــو العـــاج الصـــحيح  شـــاكل اإلنســـانية يف العصـــور ا تقدمـــةا  والقـــرآن 

 كذلك هو العاج الناجح واحلل الواصعل  شاكل اإلنسانية يف العصر احلاضر وا ستقبل.
ويف هــذا الســيار نطــرح بــو يــديك عزيــز  القــارمل هــذا الكتــاب ا عنــون بـــ  مكانــة القــرآن 

لـــذ  أمـــاو بـــه ا ســـلمو لاحـــة ا رجـــع الـــدي  الراحـــل اإلمـــام الكـــرمي يف اجملتمـــع اإلســـامل  ا
الشــريان   أعلــى هللا ورجاتــه  الــذ  كانــ  لــه وصفــات متنوعــة علــى شــ  ا واضــيع اإلســاميةا 

 م  هبا الفراغ الفكر  للقارمل ا سلم ول ريه.
رورة الـيت مقد تناول اإلمام الراحل  أعلى هللا ورجاته  ا وضوع بشكل واصعل انبعاً من الض

 يف جلم انتباه ا سلمو لكتاهبم ا قدس ورمع ال فلة عنهم. يراها 
هــذا ونمــراً  ــا نشــعر بــه مــن مســؤولية كبــرية يف نشــر مفــاهيم اإلســام األ ــيلة صمنــا بطبــع 
ونشـــر هــــذه السلســـلة القيمــــة مـــن اماضــــرات اإلســـامية لســــماحة ا رجـــع الراحــــل  أعلــــى هللا 

يف مرتة نمنية صد تت اون األربعة عقوو من الزمن يف العرار والكوي   ورجاته  واليت ألقاها 
 وايران..مث راجعها وأضاف عليها ما يناسبها.

نرجــو مــن ا ــوىل العلــل القــدير أن يومقنــا لطبــع ونشــر مــا يتواجــد منهــاا وأمــاً ابلســعل مــن 
كاملــــة   أجــــل  صــــيل ا فقــــوو منهــــا واخراجــــه اىل النــــورا لنــــتمكن مــــن نشــــر سلســــلة اســــامية

وخمتصـــرةا تنقـــل اىل األمـــة وجهـــة نمـــر اإلســـام جـــاه خمتلـــا القضـــا  االجتماعيـــة والسياســـية 
 احليوية أبسلوب واضح وبسيط.. انه ليع جميم.

 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                          
  13/ 5955بريوت لبنان  ص.ب:                               
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مد   رب العـا وا والصـاة والسـام علـى نبينـا حممـد وآلـه الطيبـو الطـاهرينا واللعنـة احل

 الداهمة على أعداههم أوعو اىل صيام يوم الدين.
 أمهية اتباع القرآن

 
ـُر اْلُمـْؤِمِنَو الَـِّذينَ صال تبار  وتعاىل:  يـَْعَملُـوَن  ِانَّ هَذا اْلُقْرآَن يـَْهِد  لِلَّيِت ِهـَل أَصْــَوُم َويـَُبشِّ

الصَّاحِلاِت َأنَّ َ ُْم َأْجراً َكِبرياً 
(3). 

ان هـذا القـرآن هـو النـور ا بـوا واحلبـل ا تـوا والعـروة الـوثقى ـ اىل : »وصـال رسـول هللا 
: ـ مــن استضــاء بــه نــّوره هللاا ومــن اعتقــد بــه يف أمــوره عصــمه هللاا ومــن متســك بــه أن صــال 

حكامــه رمعــه هللاا ومــن استشــفى بــه شــفاه هللاا ومــن آثــره علــى مــا أنقــذه هللاا ومــن ا يفــارر أ
ســواه هــداه هللاا ومــن طلــم ا ــدني يف ؤــريه أضــله هللاا ومــن جعلــه شــعاره وو ره أســعده هللاا 
ومن جعله امامه الذ  يقتد  به ومعّوله الذ  ينتهل اليها أواه هللا اىل جنات النعيما والعيش 

ُبْشـرني لِْلُمـْؤِمِنوَ عـ : هـذا القـرآن ُهـدنًي وي هدنيً السليم  ملذلك صال: 
يعـ  بشـارًة  (4)

 .(5)« م يف اآلخرة...
تــرو علــى أحــدهم القضـية يف حكــم مــن األحكــام »أنــه صـال:  ورو  عـن أمــري ا ــؤمنو 

ميحكم ميها برأيها مث تـرو تلـك القضـية بعينهـا علـى ؤـريه مـيحكم ميهـا ،ـاف صولـها مث جتمـع 
د اإلمــام الــذ  استقضــاهم ميصــوب آراءهــم ويعــاا وا هــم واحــدا وكتــاهبم القضــاة بــذلك عنــ

                                                        

 .9  سورة اإلسراء: 3 
 .97  سورة البقرة: 4 
 .297يف مضاهل القرآن ح 449: ص  تفسري اإلمام احلسن العسكر  5 
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واحـــد  أ مـــومرهم هللا ســـبحانه ابالخـــتاف موطـــاعوهع أم  ـــاهم عنـــه معصـــوهع أم أنـــزل هللا وينـــاً 
انصصاً ماستعان هبم على امتامـهع أم كـانوا شـركاء لـها ملهـم أن يقولـوا وعليـه أن يرضـىع أم أنـزل 

مـا مـَرَّْطنـا يف اْلِكتـاِب عن تبلي ه وأواهـها وهللا سـبحانه يقـول:  ّصر الرسول هللا ويناً رماً مق
ءا وذكـر أن الكتـاب يصـدر بعضـه بعضـاًا وأنـه ال اخـتاف  وميه تبيان كل شل(6)ءٍ  ِمْن َشلْ 

ــِد َؤــرْيِ هللِا َلَوَجــُدوا ِميــِه اْخِتامــاً َكِثــرياً ميــها مقــال ســبحانه:  وان القــرآن  (7)َولَــْو كــاَن ِمــْن ِعْن
ظــاهره أنيـــقا وابطنـــه عميـــقا التفـــع ع اهبـــها وال تنقضـــل ؤراهبـــها وال تكشـــا الملمـــات اال 

 .(8)«به
من صرأ القرآن وهو شاٌب مؤمنا اخـتلط »صال:  ورو  عن اإلمام أيب عبد هللا الصاور 

عنـه يـوم  القرآن بلحمه وومها وجعله هللا عزوجل مع السفرة الكرام الـربرةا وكـان القـرآن ح يـزاً 
القيامـــةا يقــــول:   ربا ان كـــل عامــــل صــــد أ ـــاب أجــــر عملـــه ؤــــري عــــامللا مبلِّـــ  بــــه أكــــرم 
عطـــا  ا صـــال: ميكســـوه هللا العزيـــز ا بـــار حّلتـــو مـــن حلـــل ا نـــةا ويوضـــع علـــى رأســـه رج 
الكرامـةا مث يقــال لــه: هــل أرضــينا  ميــهع ميقــول القـرآن:   ربا صــد كنــ  أرؤــم لــه ميمــا هــو 

اا ميعطــل األمــن بيمينـه وايلــد بيســارها مث يـدخل ا نــةا ميقــال لـه: اصــرأ وا ــعد أمضـل مــن هـذ
ورجةا مث يقال له: هل بل نا به وأرضينا ع ميقول: نعما صال: ومن صرأه كثـرياًا وتعاهـده حشـقة 

 .(9)«من شدة حفمها أعطاه هللا عزوجل أجر هذا مرتو
ت القــرآن الكــرمي يف كامــة جمــاالت لـذا بــم تطبيــق الفكــر والعمــل ومــق تعليمــات وارشــاوا

                                                        
 .38سورة األنعام:  (6)
 .82سورة النساء:  (7)
ذا احلــديل صــال:  هـذا تشــنيع علــى مــن  ــ . ويف بيــان العامــة اجمللسـل 1ح 43ب 284ص 2حبـار األنــوار: ج (8)

  مـنن هـذا ا ـا يكـون امـا خلـه آخـر  حيكم برأيه وعقلها مـن ؤـري رجـوع اىل الكتـاب والسـنة واىل أهمـة ا ـدني
ا أو أبن يكـون هللا شـر  بيـنهم وبـو النـ   بعثهم أنبياء وأمرهم بعدم الرجوع اىل هذا النـ  ا بعـوو وأو ـياهه

 يكون هللا عزوجل بو لرسوله يف النبوةا أو أبن ال    ويع ما  تاج اليه األمـةا أو أبن بينـه لـه لكـن النـ
اىل بطــان ويــع تلــك  ــ حاشــاه ـ صصــر يف تبليــ  ذلــك وا يــرت  بــو األمــة أحــداً يعلــم ويــع ذلــكا وصــد أشــار 
 ويع أحكامهم.الصورا ملم يبق اال أن يكون بو األمة من يعرف ويع ذلك ويلزمهم الرجوع اليه يف 

 .4ابب مضل حامل القرآن ح 603ص 2  الكايف: ج9 
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ـ  (10)من م ِعدل القرآن. وال يصـح العمـل ابلقيـاس احلياةا مضاماً اىل التمسك أبهل البي 
ا (11)مـثًا ـ كمـا كـان يصـنع أبـو حنيفـةا وهـو مؤسـ  ا ـذهم احلنفـل القاهـل ابلـرأ  والقيـاس

سـبم ذلـك صتـل علـى يـد وكان هذا الرجل يدعو النـاس ضـد ا نصـور الـدوانيقل وصـد صيـل أنـه ب
ا نصـــور  و ـــذا يعتـــربه أتباعـــه شـــهيداًا وأبـــو حنيفـــة هـــذا ورس ســـنتو مـــن عمـــره عنـــد اإلمـــام 

ا وكــان عنــدما ىليت اىل (12) «لــوال الســنتان  لــك النعمــان»حــ  رو  عنــه صولــه:  الصــاور 
 مراراً وتكراراً. ا دينة يذهم اىل ن رة اإلمام الصاور 

                                                        

  القياس: هو أن ينتقل الـذهن مـن حكـم أحـد الشـي و اىل احلكـم علـى اآلخـر  هـة مشـرتكة بينهمـاا وبعبـارة أخـرني 10 
ف هـو: اثبــات احلكــم يف جزهــل لثبوتــه يف جزهــل آخــر مشــابه لــها وهــو ا ســمى يف عــرف ا ناطقــة ابلتمثيــل. ويف عــر 

الفقهاء ابلقياسا الذ  بعله أهل السـنة مـن أولـة األحكـام الشـرعيةا واإلماميـة ينفـون ح يتـها ويعتـربون العمـل بـه 
 مباحل االستداللا التمثيل.  5ب 268ص 2حمقاً للدين وتضييعاً للشريعةا انمر منطق ا مفر: ج

بـــن كامكـــار بـــن يزوجـــرو بـــن شـــهر را    أبــو حنيفـــة النعمـــان بـــن  بـــ  بـــن نوطـــلا وصيـــل: مــرنابنا وصيـــل: طـــاووس11 
الكابلل األ لا التيملا وصيل السلمل ابلوالء الكويف. أحد األهمة األربعة عند العامةا و احم ا ذهم احلنفـلا 

هــ  ونشـو هبـاا 80ضعا حديثه بعض العامةا وصالوا: عامة ما يرويه ؤلط وتصـحيا ون وات. ولـد ابلكومـة سـنة  
ا وابتـدع مـذهبا خا ـا بـه عـرف مث ا ـرف عنـه و احلريـر. تتلمـذ علـى اإلمـام الصـاور وكـان خـزاناً يبيـع ايـز وهـ

اب ـذهم احلنفــل نســبة اليـها وا يوثقــه كثــري مــن العامـة. وصيــل أنــه كـان يفــيت خمامــة ابــراهيم وحممـد ابــ  عبــد هللا بــن 
نصـور الـدوانيقل العباسـل بعـد ذلـك احلسن احلس . طلبه عمر بن هبـرية حـاكم العـراصو للقضـاء مـامتنعا مث أراوه ا 

للقضاء بب داو مامتنع أيضاً محبسه الدوانيقل اىل أن مات. له من التآليا كتـاب  ا سـند ا و ا قصـوو ا وؤريهـا. 
 هـ ا وومن يف مقربة اييزران.150تويف بب داو سنة  

 .8عن  فة اآللوسل: ص 49ص 1  انمر اياف: ج12 
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 الراسخون يف العلم
 

 .(13)َبِل اتَـَّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َأْهواءُهْم ِبَ رْيِ ِعْلمٍ صال تبار  وتعاىل: 
أََمَمـــــْن كـــــاَن َعلـــــى بـَيَِّنـــــٍة ِمـــــْن َربِّـــــِه َكَمـــــْن نُيِّـــــَن لَـــــُه ُســـــوُء َعَمِلـــــِه َواتَـّبَـُعـــــوا وصــــال ســـــبحانه: 

 .(14)َأْهواءُهمْ 
َومـــا يـَْعلَـــُم أَتِْويَلــــُه ِاالَّ هللاُ : يف صـــول هللا عزوجـــل وعـــن بريـــد بـــن معاويـــة عـــن أحــــد ا 

أمضـل الراســنو يف العلـما صـد علمـه هللا عزوجــل  مرسـول هللا : »(15)َوالرَّاِسـُنوَن يف اْلِعْلـم
ويع ما أنزل عليه من التنزيل والتوويلا وما كان هللا لينزل عليه شي اً ا يعلمه أتويلها وأو ـياهه 

ال يعلمــون أتويلــه اذا صــال العــاا مــيهم بعلــم موجــاهبم هللا بقولــه: مـن بعــده يعلمونــه كلــها والــذين 
يـَُقولُـــوَن آَمنَّـــا بِـــِه ُكـــِل ِمـــْن ِعْنـــِد َربِّنـــا(16)  والقـــرآن خـــاص وعـــاما وحمكـــم ومتشـــابها وانســـخ

 .(17)«ومنسوخا مالراسنون يف العلم يعلمونه
  مقيـــه أهـــل   صتـــاوةا أنـــ»مقـــال لـــه:  علـــى أيب جعفـــر  (18)ووخـــل صتـــاوة بـــن وعامـــة

 «.البصرةع
 مقال: هكذا يزعمون.

 «.بل   أنك تفسر القرآنع: »مقال أبو جعفر 
 مقال له صتاوة: نعم.

                                                        
(13)

 .29سورة الروم:  
(14)

 . :14رة حممد سو  
 .7سورة آل عمران:  (15)
 .7سورة آل عمران:  (16)
 .  2ح ابب أن الراسنو يف العلم هم األهمة  213ص 1الكايف: ج (17)
هــو أبــو ايطــاب صتــاوة بــن وعامــة بــن صتــاوة السدوســل البصــر  التــابعلا مــن علمــاء العامــة وحفــاظهما ولــد أعمــىا  (18)

رج  وأاب الطفيل وابن ا سيم واحلسن وابن سريين وؤـريهم مـن التـابعوا يرو  عن أن  بن مالك وعبد هللا بن س
   لله رة. 118  وصيل  117  لله رة وتوىف سنة  60ولد يف سنة  
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مـنن كنـ  تفسـره بعلـم مونـ  أنـ  وأان أسـولك ـ اىل أن صـال أبـو : »مقـال لـه أبـو جعفـر
ـ وحيـــك   صتـــاوةا ان كنـــ  ا ـــا مســـرت القـــرآن مـــن تلقـــاء نفســـك مقـــد هلكـــ   جعفـــر

وان كن  صد مسرته مـن الرجـال مقـد هلكـ  وأهلكـ ا وحيـك   صتـاوة ا ـا يعـرف  وأهلك ا
 .(19)«القرآن من خوطم به

                                                        
 .485حديل الفقهاء ح 311ص 8الكايف: ج (19)
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  احتجاج اإلمام الصادق 
 «.من أن ع»صال أليب حنيفة  ا وخل عليه:  ويف رواية أن اإلمام الصاور 

 صال: أبو حنيفة.
 «.مفيت أهل العرارع: »صال 

 صال: نعم.
 «.همعحا تفتي: »صال 

 صال: بكتاب هللا.
 «.وانك لعاا بكتاب هللاا انسنه ومنسوخها وحمكمه ومتشاهبهع: »صال 

 صال: نعم.
مــــاً مــــاخربين عــــن صــــول هللا عزوجــــل: »صــــال:  ــــايلَ َوَأ َّ َر ِســــريُوا ِميهــــا لَي ــــيـْ ْران ِميَهــــا السَّ َوصَــــدَّ

آِمِنوَ 
 «.ا أ  موضع هوع(20)

 دينة.صال أبو حنيفة: هو ما بو مكة وا 
نشدتكم اب ا هل تسـريون بـو مكـة وا دينـة »اىل جلساهه وصال: مالتف  أبو عبد هللا 

 «.وال أتمنون على وماهكم من القتلا وعلى أموالكم من السررع
 مقالوا: اللهم نعم.
وحيك   أاب حنيفةا ان هللا ال يقول اال حقـاًا أخـربين عـن صـول هللا : »مقال أبو عبد هللا

َوَمْن َوَخَلُه كاَن آِمناً عزوجل: 
 «.أ  موضع هوع  21 
 صال: ذلك بي  هللا احلرام.

نشــدتكم اب ا هــل تعلمــون أن عبــد هللا بــن »اىل جلســاهه وصــال:  مالتفــ  أبــو عبــد هللا
 «.الزبري وسعيد بن جبري وخاه ملم ىلمنا القتلع

 صالوا: اللهم نعم.
 «.ن هللا ال يقول اال حقاً وحيك   أاب حنيفة  ا: »مقال أبو عبد هللا 

                                                        

 .18  سورة سبو: 20 
 .97  سورة آل عمران: 21 
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 مقال أبو حنيفة: لي  يل علم بكتاب هللاا ا ا أان  احم صياس.
مــانمر يف صياســك ان كنــ  مقيســاا أعــا أعمــم عنــد هللا القتــل أو : «مقــال أبــو عبــد هللا 

 «.الزانع
 صال: بل القتل.

 «.مكيا رضل يف القتل بشاهدينا وا يرض يف الزان اال أبربعةع: »صال
 «.الصاة أمضل أم الصيامع»صال له: مث 
 صال: بل الصاة أمضل. 

مي ــم علــى صيــاس صولــك علــى احلــاهض صضــاء مــا ما ــا مــن الصــاة يف حــال : »صــال 
 «.حيضها وون الصياما وصد أوجم هللا تعاىل عليها صضاء الصوم وون الصاة

 «.البول أصذر أم ا  ع: »صال له
 صال: البول أصذر.

لى صياسك أن بم ال سل من البـول وون ا ـ ا وصـد أوجـم هللا تعـاىل بم ع: »صال 
 «.ال سل من ا   وون البول

 صال: ا ا أان  احم رأ .
ممـــا تـــرني يف رجـــل كـــان لـــه عبـــد متـــزوج ونوج عبـــده يف ليلـــة واحـــدةا مـــدخا : »صـــال 

مــوا مســقط ابمرأتيهمــا يف ليلــة واحــدةا مث ســامرا وجعــا امرأتيهمــا يف بيــ  واحــد وولــدر ؤا
البيــ  علـــيهم مقتـــل ا ـــرأتو وبقـــل ال امـــانا أيهمــا يف رأيـــك ا الـــك وأيهمـــا ا ملـــو ع وأيهمـــا 

 «.الوارو وأيهما ا ورووع
 صال: ا ا أان  احم حدوو.

ممـــا تـــرني يف رجـــل أعمـــى مقـــو عـــو  ـــحيحا وأصطـــع صطـــع يـــد رجـــلا كيـــا يقـــام »صـــال: 
 «.عليهما احلدع

 ل األنبياء.صال: ا ا أان رجل عاا حباع
َلَعلَّـُه يـَتَـذَكَُّر موخربين عن صول هللا تعاىل  وسى وهـارون حـو بعثهمـا اىل مرعـون: »صال: 
 «.و لعل  منك شكع(22)أَْو ََيْشى

                                                        
 .44سورة طه:  (22)
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 صال: نعم. 
 «.عَلَعلَّهُ وكذلك من هللا شك اذ صال: »صال: 

 صال أبو حنيفة: ال علم يل.
ورثها وتـزعم أنـك  ـاحم صيـاس وأول مـن  تزعم أنك تفيت بكتاب هللا ولس  ممن»صال: 

صــاس ابلــي  لعنــه هللاا وا يــس ويــن اإلســـام علــى القيــاسا وتــزعم أنــك  ــاحم رأ ا وكـــان 
 ِحــا النَّـاسِ  بـَــْوَ  لِـَتْحُكمَ  ـوااب ومــن وونـه خطــو  ألن هللا تعـاىل صــال:  الـرأ  مـن رســول هللا 

حم حدوو ومن أنزلـ  عليـه أوىل بعلمهـا ا وا يقل ذلك ل ريها وتزعم أنك  ا(23)هللاُ  أَرا َ 
منــكا وتــزعم أنــك عــاا حباعــل األنبيــاء ويــامت األنبيــاء أعلــم حبــاعثهم منــكا ولــوال أن يقــال: 

ءا مقـــ  ان كنـــ   ءا مـــا ســـولتك عـــن شـــل وخـــل علـــى ابـــن رســـول هللا ملـــم يســـوله عـــن شـــل
 «.مقيسا

 ا اجملل .صال أبو حنيفة: ال أتكلم ابلرأ  والقياس يف وين هللا بعد هذ
 .(24)«كا  ان حم الرائسة ؤري رركك كما ا يرت  من كان صبلك»صال: 

صال: كن  عند أيب عبـد هللا  ورو  ـ يف حديل آخر ـ عن بعض أ حاب أيب عبد هللا 
  ــــاه ميهــــاا معرمــــ  ال ــــام وا ســــولةا ــــه ؤــــام كنــــدةا ماســــتفتاه يف مســــولة مومت اذ وخــــل علي

حنيفـــة مـــنذا ذا  ال ـــام بعينـــه يســـتفتيه يف تلـــك ا ســـولة مقـــدم  الكومـــةا مـــدخل  علـــى أيب 
ا مقمـ  اليـه مقلـ : ويلـك   أاب حنيفــةا بعينهـاا مومتـاه ميهـا ،ـاف مـا أمتـاه أبــو عبـد هللا 

مسلما عليه موجدت هذا ال ـام يسـتفتيه يف هـذه  اين كن  العام حاجا موتي  أاب عبد هللا 
 تهع ا سولة بعينهاا مومتاه ،اف ما أمتي

مقــال: ومــا يعلــم جعفــر بــن حممــد  أان أعلــم منــه  أان لقيــ  الرجــال ولعــ  مــن أمــواههما 
 وجعفر بن حممد  حفل.

مقل  يف نفسل: وهللاا ألح ن ولو حبوا. صال: مكنـ  يف طلـم ح ـة م ـاءت  ح ـةا 
أمــا يف صولــه: اين »محكيــ  لــه الكــام مضــحكا مث صــال:  مح  ــ ا موتيــ  أاب عبــد هللا

                                                        
 .105سورة النساء:  (23)
يف أنواع ش  مـن العلـوم الدينيـة علـى أ ـناف كثـرية  احت اج أيب عبد هللا الصاور  360ص 2: جاالحت اج (24)

 من أهل ا لل والد انت. 
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 «.مقد  درا صرأت  حا ابراهيم وموسى رجل  حفل
مقل  له: ومن له حثل تلك الصحاع صال: مما لبث  أن طرر الباب طارر وكـان عنـده 

 «.انمر من ذا»واعة من أ حابها مقال لل ام: 
 مرجع ال اما مقال: أبو حنيفة.

نيفـة ـ: مرو عليه الساما مث صال ـ أبـو ح مدخل مسلم على أيب عبد هللا « أوخله»صال: 
أ لحك هللاا أأتذن يل يف القعووا موصبل على أ حابه حيـدثهم وا يلتفـ  اليـها مث صـال الثانيـة 
والثالثةا ملم يلتف  اليها م ل  أبو حنيفة من ؤري اذنها ملما علـم أنـه صـد جلـ  التفـ  اليـه 

 «.أين أبو حنيفةع»مقال: 
 مقال: هو ذا أ لحك هللا. 

 «.أن  مقيه أهل العرارع»مقال: 
 صال: نعم.

 «.مبما تفتيهمع»صال: 
 صال: بكتاب هللا وسنة نبيه.

 «.  أاب حنيفةا تعرف كتاب هللا حق معرمتها وتعرف الناسخ وا نسوخع»صال: 
 صال: نعم. 

  أاب حنيفةا ولقد اوعي  علماا ويلكا ما جعل هللا ذلـك اال عنـد أهـل الكتـاب »صال: 
ومـا ورثـك هللا مـن كتابـه  عنـد ايـاص مـن ذريـة نبينـا الذين أنـزل علـيهما ويلـكا وال هـو اال 

 ـ مسـوله  …تقول ولسـ  كمـا تقـولا مـوخربين عـن صـول هللا عزوجـل حرماً  منن كن  كما
مسـاهل ع ـز عـن جواهبـاا اىل أن صـال الـراو  ـ: مقنـع رأسـه ـ أبـو حنيفـة ـ وخـرج وهـو يقـول: 

 .(25)أعلم الناس وا نره عند عاا. احلديل
مــن هــذا احلـوار أن يمهــر أليب حنيفـة ـ وؤــريه ـ أبنــه ال علــك  مــراو اإلمـام اذنا لعـل 

تلـك ا عرمـة واإلحاطــة الكاملـة بكتــاب هللا عزوجـلا وأن القيــاس ابطـل ال بــون االعتمـاو عليــه 
 أن يبو أيضاً: أن وارو العلم بكتـاب هللا هـو النـ  األعمـم  يف الشريعة اإلسامية وأراو 

الذين أذهم هللا عنهم الرج  وطهـرهم تطهـرياً. وهـم األوىل  ل بي  النبوة ومن بعده هم أه

                                                        
 .12ح 34ب 292ص 2حبار األنوار: ج (25)
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ــا َولِــُيُكُم هللاُ َوَرُســولُُه َوالَّــِذيَن آَمُنــوا الَّــِذيَن يُِقيُمــوَن ابالتبــاع مــن ؤــريهم حيــل صــال عزوجــل: ِا َّ
ْسـ َـُلُكْم َعَلْيـِه َأْجـراً ِاالَّ اْلَمـَووََّة صُـْل ال أَ . وصـال تعـاىل:(26)الصَّاَة َويـُْؤتُوَن الزَّكاَة َوُهـْم راِكُعـونَ 

يف اْلُقْرىب
واتبـاعهم بـنا القـرآن الكـرمي. وا ـراو مـن صـول  مننه جم مووة أهل البيـ   (27)

أليب حنيفة أبنك ا ترو حرمـاً مـن القـرآنا أ  أنـك ا تعـرف جانبـاً واحـداً  اإلمام الصاور 
 من القرآن الكرمي.

َوِمَن النَّاِس َمْن يـَْعُبُد هللَا َعلى َحْرفٍ تعاىل: أما صوله سبحانه و 
(28). 

مقد جاء يف تفسـري اآليـة: أ : علـى ضـعا يف العبـاوة كضـعا القـاهم علـى حـرفا أ : 
طـــرف حبـــل أو  ـــوها عـــن علـــل بـــن عيســـى صـــال: وذلـــك مـــن اضـــطرابه يف طريـــق العلـــم اذا ا 

َعلــــى بهة ال عكنــــه حّلهــــاا وصيــــل: يــــتمكن مــــن الــــدالهل ا ؤويــــة اىل احلــــقا مينقــــاو ألو  شــــ
 (29)أ : على شكا عن جماهد. وصيل: معناه انه يعبد هللا بلسانه وون صلبه. اَحْرفٍ 

 ما انم الواحد أوصع أاب حنيفة يف الشبهةا يف حو أن للقرآن احلكيم جوانم متعدوة..

                                                        
 .55سورة ا اهدة:  (26)
 .23  سورة الشورني: 27 
 .11  سورة احلج: 28 
 ج.سورة احل 135ص 7  جممع البيان يف تفسري القرآن: ج29 
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 مشولية القرآن الكرمي
يتحــدو القــرآن الكــرمي عــن أ ــول ان القــرآن الكــرمي لــه جوانــم متعــدوةا ممــن جانــم: 

صُـْل ُهـَو هللاُ الدين من التوحيد والعدل والنبوة واإلمامة وا عـاوا حيـل صـال تعـاىل يف التوحيـد: 
َواَْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحدٌ  اَْ يَِلْد َواَْ يُوَلْد  هللاُ الصََّمُد  َأَحٌد 

 30 . 
ِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َوِاْن َتُك َحَسَنًة ُيَضـاِعْفَها َويـُـْؤِت ِمـْن انَّ هللاَ الَ َيمْ ويف عدله عزوجل صال: 

َلُدْنُه َأْجراً َعِميماً 
 31 . 

صُـْل َأِطيُعـوا هللاَ َوالرَُّسـوَل مَـِنْن تـََولَـّْوا مَـِننَّ هللاَ الَ صـال تعـاىل:  ويف ارسـال الرسـل واألنبيـاء 
ُذّرِيَـّـًة  آَوَم َونُوحــاً َوآَل ِابـْــرَاِهيَم َوآَل ِعْمــرَاَن َعلَــى اْلَعــاَلِمَو ِانَّ هللاَ اْ ــَطَفى  حيُِــُم اْلَكــاِمرِينَ 

يٌع َعِليمٌ  بـَْعُضَها ِمْن بـَْعٍض َوهللاُ لَِ
 32 . 

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِاالَ لُِيطَاَع خِِْذِن هللاِ وصال سبحانه: 
 33 . 

َزْلَنــا َمَعُهــُم اْلِكَتــاَب َواْلِميــزَاَن لِيَـُقــوَم النَّــاُس  َلَقــْد أَْرَســْلَنا ُرُســَلَنا وصــال تعــاىل: ــاِت َوأَنـْ اِبْلبَـيَِّن
اِبْلِقْسطِ 

 34 . 
ـُتْم وصال سبحانه:  َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن صـَْبِلَك ِاالَ رَِجاالً نُوِحل ِالَْيِهْم مَاْسوَلُوا َأْهـَل الـذِّْكِر ِاْن ُكنـْ

ـــــونَ  َ لِلنَّـــــاِس َمـــــا نـُـــــّزَِل ِالَـــــْيِهْم َوَلَعلَُّهـــــْم اِبْلبَـيِّنَـــــاِت  الَ تـَْعَلُم َزْلنَـــــا ِالَْيـــــَك الـــــذِّْكَر لِتُـبَــــــوِّ َوالُزبُـــــِر َوأَنـْ
يـَتَـَفكَُّرونَ 

 35 . 
َا أَْنَ  ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ صـَْوٍم َهاوٍ  ويف اإلمامة صال عزوجل: ِا َّ

 36 . 
ا الرَُّسوُل بـَلِّْ  َمـا أُنْـزَِل ِالَْيـَك ِمـْن َ  أَيـُهَ   :وصال عزوجل يف تنصيم اإلمام أمري ا ؤمنو

ـــــْوَم  ـــــالََتُه َوهللاُ يـَْعِصـــــُمَك ِمـــــَن النَّـــــاِس ِانَّ هللاَ الَ يـَْهـــــِد  اْلَق ـــــا بـَلَّْ ـــــَ  رَِس َربِّـــــَك َوِاْن اَْ تـَْفَعـــــْل َمَم

                                                        
 .4ـ1سورة اإلخاص:  (30)

 .40سورة النساء: (31)
 .34ـ  32سورة آل عمران:  (32)
 .64سورة النساء:  (33)

 .25سورة احلديد:  (34)
 .44-43سورة النحل:  (35)
 .7سورة الرعد:  (36)
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اْلَكاِمرِينَ 
 37 . 

ـــوصـــال ســـبحانه يف ا عـــاو:  ٍم مُثَّ ِانَّ َربَُّكـــُم هللاُ الَّـــِذ  َخَلـــَق السَّ َماَواِت َواألْرَض يف ِســـتَِّة َأ َّ
ُِ يُـَدبُِّر األْمــَر َمـا ِمــْن َشـِفيٍع ِاالَ ِمــْن بـَْعـِد ِاْذنِــِه َذِلُكـُم هللاُ َرُبُكــْم مَاْعبُـُدوُه  أَمَــاَ اْسـتَـَوني َعلَـى اْلَعــْر

يعـــاً َوْعـــَد هللِا َحّقـــاً ِانَّـــُه يَـ  تَـــذَكَُّرونَ  ْبـــَدُها اْيَْلـــَق مُثَّ يُِعيـــُدُه لَِيْ ـــزَِ  الَّـــِذيَن آَمُنـــوا ِالَْيـــِه َمـــْرِجُعُكْم وَِ
يٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم ِحَا َكانُوا َيْكُفرُ   ونَ َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت اِبْلِقْسِط َوالَِّذيَن َكَفُروا َ ُْم َشرَاٌب ِمْن محَِ

 38 . 
م واحلـج وأمثا ــا ومـن جانـم آخــر: يتحـدو عــن مـرع الــدين ميبحـل أ يــة الصـاة والصــو 

ــاََة طَــَريفَِ النـََّهــاِر َونَُلفــاً ِمــَن مــن األعمــال العباويــةا مقــال تبــار  وتعــاىل يف الصــاة:  َوأَِصــِم الصَّ
اِكرِينَ  يَِّ اِت َذِلَك ِذْكَرني لِلذَّ اللَّْيِل ِانَّ احلََْسَناِت يُْذِهْسَ السَّ

 39  . 
ِـــُدلُوِ  اوصـــال ســـبحانه:  ـــاََة ل ـــِم الصَّ ـــْرآَن أَِص ـــْرآَن اْلَفْ ـــِر ِانَّ صـُ ـــِل َوصـُ ـــْمِ  ِاىَل َؤَســـِق اللَّْي لشَّ
اْلَفْ ِر َكاَن َمْشُهوواً 

 40 . 
َياُم َكَما ُكِتَم َعَلى الَـِّذيَن وصال عزوجل يف الصيام:  َ  أَيـَُها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَم َعَلْيُكُم الصِّ

ٍم َأ َّ  ِمْن صـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  ٌة ِمـْن َأ َّ ماً َمْعُدوَواٍت َمَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيضاً أَْو َعَلى َسَفٍر َمعِـدَّ
ـٌر لَـُه َوَأْن َتُصـوُموا ـٌر  ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِمْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكٍو َمَمْن َتَطوََّع َخرْياً مـَُهَو َخيـْ َخيـْ

ُتْم تـَْعَلُمـونَ  َشـْهُر َرَمَضـاَن الَـِّذ  أُنْـزَِل ِميـِه اْلُقـْرآُن ُهـًدني لِلنَّـاِس َوبـَيِّنَـاٍت ِمـَن اْ ُـَدني  َلُكْم ِاْن ُكنـْ
ٍم  ٌة ِمـْن َأ َّ ـْهَر مـَْلَيُصـْمُه َوَمـْن َكـاَن َمرِيضـاً أَْو َعلَـى َسـَفٍر َمعِـدَّ ُأَخـَر َواْلُفْرصَاِن َمَمـْن َشـِهَد ِمـْنُكُم الشَّ

ُوا هللاَ َعلَـى َمـا َهـَداُكْم َوَلَعلَُّكـْم  يُرِيُد هللاُ ِبُكُم اْلُيْسرَ  َة َولُِتَكـربِّ َوالَ يُرِيـُد ِبُكـُم اْلُعْسـَر َولُِتْكِملُـوا اْلعِـدَّ
َتْشُكُرونَ 

 41 . 
ــــَة ُمَبارَكـــاً َوُهــــًدني وصـــال تبـــار  وتعــــاىل يف احلـــج:  ِانَّ أَوََّل بـَْيـــٍ  ُوِضــــَع لِلنَّـــاِس لَلَّـــِذ  بَِبكَّ

يِه آَ ٌت بـَيَِّناٌت َمَقـاُم ِابـْـرَاِهيَم َوَمـْن َوَخلَـُه َكـاَن آِمنـاً َوّللَِّ َعلَـى النَّـاِس ِحـُج اْلبَـْيـِ  مِ  لِْلَعاَلِمَو  

                                                        
 .67سورة ا اهدة:  (37)
 .4-3سورة يون :  (38)

 .114سورة هوو:  (39)
 .78سورة اإلسراء:  (40)
 .185ـ 183ة: سورة البقر  (41)
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َمِن اْسَتطَاَع ِالَْيِه َسِبياً َوَمْن َكَفَر مَِننَّ هللاَ َؤِ ِ َعِن اْلَعاَلِموَ 
 42 . 

 الجتماع.ومن جانم  لل: يبحل عن موضوع السياسة واالصتصاو وا
 ومن جانم آخر: يبحل عن احلرب والصلح. 
 ومن جانم: يتحدو عن شؤون الفرو واجملتمع واألسرة وهكذا. 

 ح  يستوعم يف حبثه كل جوانم حياة اإلنسان ا اوية وا عنوية.
مث ان هذه ا واضيع اليت تضمنها القرآن الكرمي ا ا يتحدو عنها بشكل جممل مفيـد. أمـا 

 .وأهل بيته الطاهرين  ها معلمه عند رسول هللا تفسريها وأتولي
وهذا من حقاهق اإلع ان القـرآين كونـه جامعـاً كـل شـلءا ومبينـاً بيـاانً بلي ـاً مـوجزاً كـل مـا 
 تاجــه البشــرية  يف كــل عصــر ومصــرا ملــو مصــل  آيــة واحــدة تفصــياً كــاماً لنفــدت البحــار 

صُـــْل لَــــْو كـــاَن اْلَبْحــــُر ِمــــداواً صـــال تعــــاىل: مـــداواً واألشــــ ار أصامـــاً ومــــا نفـــدت كلمــــات هللا. 
َفَد َكِلماُت َريبِّ َوَلْو ِجْ نا ِحِْثِلِه َمَدواً  ِلَكِلماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر صـَْبَل َأْن تـَنـْ

 43 . 
ان هللا تبار  وتعاىل أنـزل يف القـرآن تبيـان كـل شـلءا حـ  وهللا مـا : »صال أبو عبد هللا 

حيتـاج اليــه العبـاو  حــ  ال يســتطيع عبـد يقــول: لـو كــان هـذا أنــزل يف القــرآن اال تـر  هللا شــي اً 
 .  44 «وصد أنزله هللا ميه

وأنــزل  أيهــا النــاسا ان هللا تبــار  وتعــاىل أرســل الــيكم الرســول : »وصــال أمــري ا ــؤمنو
حـو  اليه الكتاب ابحلقا وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزلها وعـن الرسـول ومـن أرسـلها علـى

مرتة من الرسلا وطول ه عة مـن األمـما وانبسـان مـن ا هـلا واعـرتاض مـن الفتنـةا وانتقـاض 
مــن ا ــربم وعمــى عــن احلــقا واعتســاف مــن ا ــورا وامتحــار مــن الــدينا وتلــ  مــن احلــروبا 
على حو ا فرار من ر ض جنات الدنياا ويـب  مـن أؤصـا اا وانتثـار مـن ورصهـاا وىلس مـن 

ن ماههــاا صــد ورســ  أعــام ا ــدنيا ممهــرت أعــام الــرونيا مالــدنيا مته مــة مثرهــاا واؤــورار مــ
يف وجـــوه أهلهـــاا مكفهـــرة مـــدبرة ؤـــري مقبلـــةا مثر ـــا الفتنـــة وطعامهـــا ا يفـــةا وشـــعارها ايـــوف 
وو رها السياا مزصتم كل ممزرا وصد أعم  عيون أهلهـاا وأظلمـ  عليهـا أ مهـاا صـد صطعـوا 

                                                        
 .97ـ 96سورة آل عمران:  (42)

 .109  سورة الكها: 43 
ابب الرو اىل الكتاب والسنة وأنه لي  شلء من احلال واحلرام وويع مـا حيتـاج النـاس اليـه اال  59ص 1الكايف: ج (44)

 .1وصد جاء ميه كتاب وسنة ح
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وا يف الـرتاب ا ـوءووة بيـنهم مـن أوالوهـما بتـان وو ـم طيـم أرحامهما وسـفكوا ومـاءهما وومنـ
العـــيش ورماهيـــة خفـــوض الـــدنياا ال يرجـــون مـــن هللا ثـــواابًا وال َيـــامون وهللا منـــه عقـــاابًا حـــيهم 
أعمى جن ا وميتهم يف النار مبل ا م اءهم بنسنة مـا يف الصـحا األوىلا وتصـديق الـذ  

ا ذلك القرآنا ماستنطقوها ولن ينطق لكما أخربكم بو يديها وتفصيل احلال من ريم احلرام
عنه: ان ميه علم ما مضى وعلم ما ىليت اىل يـوم القيامـةا وحكـم مـا بيـنكما وبيـان مـا أ ـبحتم 

 .  45 «ميه ختتلفونا ملو سولتموين عنه لعلمتكم
 وأان أعلـم كتـاب هللاا وميـه بـدء ايلـق ومـا صد ولدين رسـول هللا : »وصال أبو عبد هللا 

هــو كــاهن اىل يــوم القيامــةا وميــه خــرب الســماء وخــرب األرضا وخــرب ا نــة وخــرب النــارا وخــرب مــا  
كــــان وخــــرب مــــا هــــو كــــاهنا أعلــــم ذلــــك كمــــا أنمــــر اىل كفــــلا ان هللا يقــــول: ميــــه تبيــــان كــــل 

 .   46 «شلء

                                                        
احلال واحلرام جبميع ما حيتـاج النـاس اليـه اال ابب الرو اىل الكتاب والسنة وأنه لي  شلء من  60ص 1الكايف: ج (45)

 .ٍ 7وصد جاء ميه كتاب وسنة ح
ابب الرو اىل الكتاب والسنة وأنه لي  شلء من احلال واحلرام وويع مـا حيتـاج النـاس اليـه اال  61ص 1الكايف: ج (46)

 .8وصد جاء ميه كتاب وسنة ح

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 19 

 
 القرآن الناطق

 
لنا القرآن وبّينوا القرآن الناطق الذين مّسروا  جعل هللا  سبحانه وتعاىل  األهمة األطهار 

أتويلــها الواحــد تلــو اآلخــر  ممــثًا: ا يتطــرر أحــد اىل تفصــيل صصــا أنبيــاء هللا نــوح وابــراهيم 
ا ولـي  حقـدور أحـد ؤـريهم كمـا تطـرر أهمتنـا األطهـار   ويعقوب وساهر األنبياء اآلخرين 

يـاء أخـذوه وهذا التوضيح والتفسـري لقصـا األنب البحل يف تفصيل حياة هؤالء ا عصومو 
وتوارثوه الواحد تلو اآلخر ح  و ل األمـر اىل اإلمـام  ـاحم  من الرسول األعمم  هم 

 العصر احل ة بن احلسن  روحل  قدمه الفداء . 
 وهكذا ابلنسبة اىل ساهر علوم القرآن.

ان هللا تبــار  وتعــاىل طّهــران وعصــمنا وجعلنــا شــهداء علــى خلقــه : »صــال أمــري ا ــؤمنو 
 . (47)« أرضها وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا ال نفارصه وال يفارصناوح ته يف

 .(48)« ن الراسنون يف العلم و ن نعلم أتويله»صال:  وعن أيب عبد هللا 
اذنا ال عكن أليب حنيفة وصتاوة وؤري ا أن يعرموا شي اً من علـوم القـرآن مـا ا يرجعـوا اىل 

ين هم العـدل الثـاين للقـرآن وا ـم ال يفرتصـون عـن القـرآن حـ  الذ العرتة الطاهرة أهل البي  
اين رر  مـيكم الثقلـوا مـا ان متســكتم »بقولـه:  يـروا احلـوض معـاًا وهـذا مـا جـاء عـن النـ  

 .(49)«هبما لن تضلوا:كتاب هللا وعرتيت أهل بييتا وا ما لن يفرتصا ح  يروا علّل احلوض

                                                        

 .5جل على خلقه حابب يف أن األهمة شهداء هللا عزو  191ص 1  الكايف: ج47 
 .33536ح 13ب 179ص 27  وساهل الشيعة: ج48 
 5ب 33ص 27  حــديل الثقلـــو حـــديل متـــواتر متفـــق عليـــه مـــن طـــرر أهـــل الســـنة والشـــيعة. وســـاهل الشـــيعة: ج49 

 .33144ح
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 وتالوة القرآن النيب األعظم 

كــان يقــرأ القــرآن يف وصــ  الســحر ؤالبــاً حيــل النــاس   كــر ا ؤرخــون أن النــ  األعمــم ذ 
نيـــام ا يســـتيقموا بعـــدا وكـــان أيضـــاً يقـــرأ القـــرآن أل ـــحابه بصـــوت حـــزين وجـــذاب متيـــل اليـــه 
القلـــوب وتقشـــعر لـــه األجســـاوا ويبعـــل الـــروح اإلعانيـــة يف نفوســـهما مكـــان يســـمعهم اآل ت 

اىل تعلـــم القـــرآن وتعليمـــها مهنـــا  آ ت وروا ت كثـــرية تؤكـــد علـــى  اإل يـــةا وكـــان يـــدعو أيضـــاً 
 .(50)أ ية تاوة القرآن والسعل اىل تعلمه ومهم معانيه

ــْرتِياً عــن صــول هللا عزوجــل:  ســ ل أبــو عبــد هللا  َوَرتِّــِل اْلُقــْرآَن تـَ
صــال أمــري »صــال:  (51)

 تنثره نثر الرمل  ولكـن امزعـوا بـه صلـوبكم هّذ الشعرا وال (52): بينه تبياانًا وال  ّذه ا ؤمنو 
 .(53)«القاسيةا وال يكن هم أحدكم آخر السورة

 .(54)«لقاح اإلعان تاوة القرآن»صال:  وعن اإلمام أمري ا ؤمنو 
  سـلمان عليــك بقـراءة القــرآن مــنن صراءتـه كفــارة للـذنوب.. وتنــزل علــى : »وصـال النــ  
 .(55)« احبه الرمحة..
الـذ  يضـم يف طياتــه  (56)ا سـولوا مـن ابـن هشـام مؤلـا كتـاب  م ـ  اللبيـم و ـذا عنـدم

مثانيـة أجـزاء مـن القـرآن الكـرمي تقريبـاً علــى بعـض األصـوال:  ـاذا ا تكتـم أرصـام اآل ت والســور 
اليت ذكر ـا يف كتابـكع موجـاب متع بـاً: وهـل هنـا  مـن يقـرأ كتـاب  م ـ  اللبيـم  وا حيفـ  

 القرآن الكرميع .
                                                        

 أبواب صراءة القرآن ولو يف ؤري الصاة. 165ص 6  انمر وساهل الشيعة: ج50 
 .4  سورة ا زمل: 51 
القراءةا أ : ال يتسرع ميه كما يتسرع يف صراءة الشعرا وال تفرر كلماته حبيل ال تكـاو جتمـع كـذرات    ا ذ: سرعة52 

 الرمل.
 .1ابب ترتيل القرآن ابلصوت احلسن ح 614ص 2  الكايف: ج53 
 .1992ح 4ف 4ب 1ر 112  ؤرر احلكم وورر الكلم: ص54 
 .4637ح 10ب 257ص 4  مستدر  الوساهل: ج55 
للبيـم عـن كتـم األعاريـما لعلـه مـن أهـم كتـم النحـو الـيت تـدرَّس يف احلـونات العلميـةا كتبـ  عليـه   كتاب م ـ  ا56 

شـروح عديــدة مؤلفـه أبــو حممـد وــال الـدين عبــد هللا بـن يوســا بـن أمحــد بـن عبــدهللا بـن هشــام األنصـار  ا صــر  
 هـ .761هـ  وميها تويف عام  708ا عروف اببن هشام النحو  ولد حصر سنة  
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 بذ الكتابن

 
صَِلياً  مَثَناً  ِبهِ  َواْشتَـَرْوا ظُُهورِِهمْ  َوراءَ  مـَنَـَبُذوهُ صال تعاىل: 

(57). 
النبذ حعع الطرحا وهنا يراو به الـرت  وعـدم االعتنـاءا صـال ابـن عبـاس: نبـذوه أ : رمـوا بـه 

أ ـــبحوا  . معنـــدما تــر  ا ســلمون القـــرآن صــراءة وعمــاً (58)وا يعملــوا بــها وان كـــانوا مقــرين بــه
أسارني بيد القوني األجنبية واالستعماريةا منرني ا سلمو اليوم ال يتعاملون مع القرآن ابلشكل 
ا طلوب وتركوا العمل حنه ه القوميا والبعض وضع القرآن يف بيته للزينة والترب  وال يفتحه اال 

ىل األحيـاء أواًلا ال لاستنارة أو للفا ة على أرواح ا وتىا يف حو أن القـرآن الكـرمي أرسـل ا
 لكل حُيصر ابلقراءة على األموات مقط.

وكــل أمــة صــد رمــع هللا عــنهم علــم الكتــاب حــو »أنــه صــال:  وصــد جــاء عــن اإلمــام ا ــواو
نبذوها ووالهم عدوهم حو تولوها وكان من نبذهم الكتـاب أن أصـاموا حرومـه وحرمـوا حـدووها 

ــــــــها وا هــــــــال يع ــــــــبهم حفم ــــــــركهم مهــــــــم يروونــــــــه وال يرعون هــــــــم للروايــــــــة والعلمــــــــاء حيــــــــز م ت
 .(59)«للرعاية...

من صرأ القرآن ممات مدخل النار مهـو ممـن كـان يتنـذ آ ت »صال:  وعن أمري ا ؤمنو 
 .(60)«هللا هزواً 

أشــار يف خطبــه اىل حالــة ا ســلمو هــذها وا صــري الــذ  ســينتهون اليــه  وأمــري ا ــؤمنو 
ذا ما نراه يف ا سلمو اليوم  اذ أ م صد أتخـروا وسـيطر نتي ة تركهم لكتاب هللا  عزوجل ا وه

األعـداء والقــوني الما ـة علــيهم وهـذا هــو جـزاء مــن عمـل ب ــري كتـاب هللا ســبحانه وتعــاىلا واذا 
ما رجع ا سلمون اىل القرآن الكرميا وعملوا به ومق أوامره ونواهيه وتعاليمه ومناه ها مسوف 

 ية بو األمم مرة أخرني.تعوو اليهم عز م ومكانتهم السام

                                                        

 .187  سورة آل عمران: 57 
 سورة آل عمران. 74ص 3  انمر التبيان يف تفسري القرآن: ج58 
 .2ح 27ب 359ص 75  حبار األنوار: ج59 
 .228   ج الباؤةا صصار احلكم: 60 
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ــُتْم صــال هللا ســبحانه وتعــاىل:  ُ َلُكــْم َكِثــرياً ممَّــا ُكنـْ ــوِّ ــْد جــاءُكْم َرُســولُنا يـُبَـ   َأْهــَل اْلِكتــاِب َص
يـَْهـِد  بِـِه هللاُ َمـِن  خُتُْفوَن ِمَن اْلِكتاِب َويـَْعُفوا َعـْن َكثِـرٍي صَـْد جـاءُكْم ِمـَن هللِا نُـوٌر وَِكتـاٌب ُمبِـٌو 

ـــــاِم َوَُيْـــــرُِجُهْم ِمـــــَن المُُلمـــــاِت ِاىَل الُنـــــوِر خِِْذنِـــــِه َويـَْهـــــِديِهْم ِاىل ِ ـــــراٍن ا تَـَّبـــــَع ِرْضـــــوانَُه ُســـــُبَل السَّ
ُمْسَتِقيمٍ 

(61). 
منننـا برجوعنـا اىل القـرآن احلكـيم سـوف نسـتلهم الـدروس والعـرب الـيت مـن خا ـا عكـن أن 

ا يكـن بـذلك كسـر شـوكة ا سـتعمرينا ان القـرآن أنخذ أبيـد  األمـة  ـو التقـدم والسـعاوة كمـ
والـــيت بـــم التمســـك هبـــا رؤـــم  الكـــرمي يصـــا لنـــا أخـــار  ـــاحم الرســـالة النـــ  األعمـــم 

 الفا لة الزمنية البعيدة اليت تفصلنا عنه.
حـــل بتعاليمـــه وأخاصـــه و  ـــه  ما ســـلمون هبـــذه الطريقـــة يشـــعرون أن الرســـول األعمـــم 

 لما ة ويلبسو م لباس الذل وا وان خذن هللا سبحانه وتعاىل...وسيدحرون القوني الباطلة ا

 ربيع القرآن
 . (62)«لكل شلء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان»صال:  عن أيب جعفر 

ومــع حلــول شــهر رمضــان شــهر هللا العمــيم الــذ  وعينــا ميــه اىل ضــيامة هللا العزيــزا بــم 
اسـبة أنفسـناا وهكـذا جنـدو عاصتنـا ابلقـرآن الكـرمي علينا أن جندو النمر يف أعمالنا وأمعالنا وحم

مـــن حيـــل الســـعل اىل معرمـــة ا عـــاين وتفســـري القـــرآن وتاوتـــه ومعرمـــة جويـــده و ســـو صراءتـــه 
 مضاماً اىل االلتزام ابلعمل بقوانينه.

َن اْ ـُـــدني َشــــْهُر َرَمضـــاَن الَّــــِذ  أُنْــــزَِل ِميـــِه اْلُقــــْرآُن ُهــــدنًي لِلنَّـــاِس َوبـَيِّنــــاٍت ِمــــصـــال تعــــاىل: 
َواْلُفْرصانِ 

(63) . 

 القرآن الكرمي ودرس التفسري
حبلول شهر رمضـان ا بـار  علـى النـاس كانـ  تقـام جمـال  تعلـيم القـرآن وتاوتـه يف أكثـر 
مـــدن العـــرار وخا ـــة يف الن ـــا األشـــرف وكـــرباء ا قدســـةا حيـــل يشـــرع العلمـــاء وايطبـــاء 

                                                        

 .16ـ  15  سورة ا اهدة: 61 
 .5ح 14اجملل   59  األمايل للشيخ الصدور: ص62 
 .185  سورة البقرة: 63 
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الكــرمي ويبّينــون مفاهيمــه اىل النــاس.. وصــد وأهــل الفضــل بــدروس يوميــة يفســرون ميهــا القــرآن 
 (64)ومق  لذلك يف كرباء حيل كان يل ورس يف تفسري القرآن الكـرمي يف  مدرسـة ابوكوبـة 

وكان التفسري بشكل جممـل وسـريع مـن ابب التلمـيح واإلشـارة  وذلـك ألجـل أن يعـرف بعـض 
اإلسـام ـ شـي اً مـن معـاين طاب العلوم الدينية ـ الذين هم وعـاة ومرشـدون وأوالء علـى طريـق 

 القرآن الكرمي ولو بصورة اواليةا مالقرآن هو مقوم أساسل لشنصية كل رجل وين.
وكان  تقام أنشطة جيدة لتش يع الشـباب وا تـدينو لقـراءة القـرآن وتعلمـها حيـل يتـوىل 
احلـــاج حممــــد حســـن الكاتــــم  وهـــو أحــــد األســـاتذة ا قــــرهو للقـــرآن  تقــــدمي ا ـــدا  يف شــــهر 
رمضـــان الكـــرميا وكانـــ  هـــدا ه عبـــارة عـــن نســـنة نفيســـة مـــن كـــام هللا اجمليـــدا وهـــذا عامـــل 
مش ع ومهم يف هداية الناس اىل االرتبـان ابلقـرآن الكـرمي أكثـرا وعـن هـذا الطريـق أيضـاً كـان 

 ينشر كتاب هللا بو ا ؤمنو ويرشدهم اليه.

                                                        

هــــ  وتقـــع يف نصـــار الـــداماو  ا هـــدم 1270وبـــة وهـــل مـــن مـــدارس كـــرباء الشـــهريةا أتسســـ  ســـنة    مدرســـة الباوك64 
حاليــاً  كانــ  آهلــة حبملـــة العلــم ورجــال الـــدينا  تــو  علــى ثاثـــو ؤرمــة. وتضــم مكتبـــة عــامرة ابلكتــم القيمـــةا 

ا. انمـر تـراو كـرباء:  درت عنها سلسلة  منابع الثقامة اإلسامية  حيل كانـ  تصـدر كتـاابً شـهر ً لكـل مؤلـ
 .204ص
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 القرآن وضرورة تعلمه

 
لـــــة وراســـــّية جيـــــدةا ومـــــن ولـــــة مـــــا صـــــرأه كتـــــاب نقـــــل أن أحـــــد الطـــــاب و ـــــل اىل مرح

يف األوب العـريب والباؤــةا ولكـن مــع هـذا ا يكــن يـدرس عــن القـرآن الكــرمي وا  (65) ا طـّول 
يكن يعرف عنه اال القليل جداًا ويف أحد األ م وهو يف طريقه اىل بيته رأني ورصة ساصطة على 

ة الباؤــة والـنمما ولكنــه ا يكـن يعــرف األرض رمعهـا مث صرأهـاا موجــد الكلمـات ويلــة ويف صمـ
 أ ا آية من القرآن الكرميا مسول أستاذه عن مضمون تلك الكلمات ويف أ  كتاب هلع 

 موجابه األستاذ: وحيك  ا ا آ ت من كتاب هللا احلكيم وأن  عنها ؤاملع  
وة نعـــما هـــذه ا وســـاة بـــم أن تعـــا  حيـــل ان ا ســـلمو ابتعـــدوا عـــن القـــرآن الكـــرمي تـــا

ومهمــاً وتطبيقــاًا وحــ   أن بعــض احلــونات العلميــة تــراهم يصــرمون أوصــارً كثــرية يف وراســة علــوم 
ش  وون أن بعلوا وصتاً خا اً لدراسة وصراءة القرآن الكرميا وهو أمر خطري وال  مـد عقبـاه  

وا يف تعلـم ولذا يلزم على طاب العلوم الدينيـة  يف خمتلـا مـراحلهم الدراسـية أن بـّدوا وبتهـد
القــرآن الكــرمي والتــدبر ميــها كمــا أن مــن الضــرور  جــداً وضــع وراســات القــرآن ضــمن ا نــاهج 
احلونوية األ لية اىل جانم الفقه واأل ول  ألن القرآن امام ورمحـةا وألنـه ؤـ  ال ؤـع بعـدها 

 :وألن يف القرآن علم األولو واآلخرينا مقد صال اإلمام أمري ا ؤمنو 
 .(66)«ويف القرآن نبو ما صبلكما وخرب ما بعدكما وحكم ما بينكم»

 أنه صال:  وعن اإلمام الصاور 
مـا مـن أمـر َيتلـا ميــه اثنـان اال ولـه أ ـل يف كتــاب هللا عزوجـلا ولكـن ال تبل ـه عقــول »
 .(67)«الرجال

                                                        

هــ  وهـو مـن أهمـة 793ـ712  كتاب  ا طول يف الباؤة   ؤلفه سعد الدين مسعوو بن عمر بن عبد هللا التفتاناين  65 
 العربية والبيانا من كتبه األخرني   ذيم ا نطق  و مقا د الطالبو  وؤريها.

 .313   ج الباؤةا صصار احلكم: 66 
 .6ابب الرو اىل الكتاب والسنة ح 60ص 1  الكايف: ج67 
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 عمق القرآن الكرمي

نمنـة والعصـورا ووعـا النـاس ان القرآن الكرمي حبـر ال ينضـم وصـد جعلـه هللا تعـاىل لكـل األ
ـــــه عزوجـــــل:  ـــــه بقول ـــــه والتفكـــــر مي ـــــى صـُلُـــــوٍب اىل االؤـــــرتاف من ـــــَدبَـُّروَن اْلُقـــــْرآَن أَْم َعل ـــــا يـََت أََم

أَْصفاُ ا
(68). 

أ  يتفكـرون ميــه ويعتـربون بــها وصيـل أمــا يتـدبرون القــرآن ميقضـوا مــا علـيهم مــن احلــق. و  
ــــا ــــوٍب أَْصفاُ   القلــــوب اراوة صلــــوب هــــؤالء ومــــن كــــان مــــثلهم مــــن معــــع تنكــــري أَْم َعلــــى صـُُل

 .(69)ؤريهم
يومــاً يف القــرآن معمــم احل ــة ميــه واآليــة وا ع ــزة يف نممــه مقــال:  وصــال اإلمــام الرضــا 

هــو حبــل هللا ا تــو وعروتــه الــوثقىا وطريقتــه ا ثلــىا ا ــؤو  اىل ا نــة وا ن ــل مــن النــارا ال »
لســنة  ألنــه ا بعــل لزمــان وون نمــانا بــل جعــل وليــل َيلــق علــى األنمنــةا وال ي ــل علــى األ
ــٌل ِمــْن الربهــانا واحل ــة علــى كــل انســانا  ــِه تـَْنزِي ــِه َوال ِمــْن َخْلِف ــْوِ َيَدْي ــِه اْلباِطــُل ِمــْن بـَ ال ىَلْتِي

يدٍ  َحِكيٍم محَِ
(70)»(71). 

 مـــالقرآن حبـــر ال ينتهـــل أو ينفـــدا مهـــو كمـــا كـــان العـــاج الصـــحيح  شـــاكل اإلنســـانية يف
العصور ا تقدمة كذلك هو العاج الناجح واحلل الواصعل  شاكل اإلنسانية يف العصر احلاضـر 
وكذلك ا ستقبلا ألنه برانمج متكامل  ـاؤه البـار  عزوجـل وهـو العـاا ابحتياجـات اإلنسـان 

 اىل يوم القيامة.

                                                        

 .24  سورة حممد: 68 
 .174ص 9  راجع تفسري جممع البيان: ج69 
 .42  سورة مصل : 70 
 .9ح 35ب 130ص 2: ج  عيون أخبار الرضا 71 
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 يف رحاب سورة يوسف
نـــد  يف الن ــــا األشــــرفا يرتقــــل ا نـــرب يف مســــ د ا  (72)كـــان أحــــد ايطبـــاء ا ــــاهرين

وذلك يف أ م شهر رمضان ا بار ا وكان  جمالسه تتضمن علوم التفسـري ؤالبـاًا وكـان تفسـريه 
بشكل مفصل ووصيقا وا ينتـه مـن تفسـري هـذه السـورة ا باركـة رؤـم  آنذا  يف سورة يوسا 

مــا ابصــل الوصــ  الطويــل الــذ  صضــاه يف البحــل ميهــا  ومــا ذلــك اال لعممــة هــذه الســورة ـ ك
السور ـ ح  أنـه يف احـدني السـنو ويف آخـر ليلـة مـن شـهر رمضـان ا بـار ا صـال هـذه الكلمـة 

ــا َذَهبُــوا بِــِه َوَأْوَُعــوا َأْن َبَْعُلــوُه يف علــى ا نــرب عنــد ختمــه اجمللــ :  أبننــا و ــلنا اىل اآليــة:  مـََلمَّ
مِّ َوأَْوَحْينا ِالَْيِه لَتُـنَـبِّ َـنـَُّهمْ  أِبَْمرِِهْم هذا َوُهْم ال َيْشُعُرونَ  َؤياَبِ  ا ُْ

. وهل اآليـة ا باركـة الـيت (73)
يف الب ــــرا ويف الســـــنة القاومــــة ســـــيكون الكـــــام خذن هللا  تتحــــدو حـــــول اوخــــال يوســـــا 

ــَوْوىل َوْلــَوُه صــاَل   ُبْشــرني هــذا عزوجــل يف اآليــة الــيت تليهــا:  َوجــاءْت َســيَّارٌَة مََوْرَســُلوا وارَِوُهــْم َم
ٌم َوَأَســُروُه ِبضــاَعًة َوهللاُ َعِلــيٌم ِحــا يـَْعَمُلــونَ ُؤــا

 الــيت تتحــدو عــن كيفيــة خــروج يوســا  (74)
 من الب ر .

ا مهذا العاا صضى شهراً كاماً ابلتحدو حول جانـم واحـد مـن صصـة نـ  هللا يوسـا 
 ويف جمل  حيضره العلماء والفضاء من طلبة العلوم الدينية.

 من معاجز القرآن
أن أحــد ا شــايخ الفضــاء كـان يعــاين ضــعفاً شــديداً يف النمـرا مراجــع طبيبــاً للعيــون  يـذكر

مشــّنا لــه الطبيــم ورجــة ضــعا نمــره وحــّذره مــن أن عينــه تت ــه  ــو ا زيــد مــن الضــعاا 
 مابد له من االنتباه  ذا األمر صبل موات األوان.

ذلـك الطبيـم نفسـه مــرة وبعـد سـنة صضـاها يف تـدوين وترتيـم تفسـري القــرآن الكـرمي راجـع 
 نيةا ملما أجرني الفحوص الانمة على عينه وجدها متحّسنة عما كان  عليه العـام ا اضـل  

                                                        

 .  وهو ايطيم الشيخ مهد  الواعمل ايراساين 72 
 .15  سورة يوسا: 73 
 .19  سورة يوسا: 74 
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مانـــدهش الطبيـــم وســـوله: مـــاذا  ـــنع  خـــال العـــام ا اضـــلع هـــل راجعـــ  طبيبـــاً آخـــرا أو 
 استعمل  أووية معينةع

كلمـات هـذا الكتـاب صال الشيخ: نعـم راجعـ  القـرآن الكـرميا مقـد  ـرت أصـرأ يف آ ت و 
العميم وأان أعمل يف كتـاب تفسـري للقـرآن الكـرميا وعنـدان يف األحاويـل ا شـرمة أن النمـر اىل  

 كتاب هللا احلكيم يوجم جاء البصر وصوة النمر وشفاء العو.
موخذ الطبيم بيد الشيخ وجاء به اىل ؤرمة االنتمار وشرح للحاضرين هذه القصـة وصـال: 

. هـذا مضـاماً اىل أن القـرآن الكـرمي وصراءتـه يـؤثر ابـاابً حـ  علـى  ـحة (75)ا ا مع ـزة القـرآن
 .(76)اإلنسان وسامته

                                                        

 .77اب اإلسامية: ص  انمر األخار واآلو75 
ذكــر يف تقريــر علمــل أن لــاع اإلنســان للقــرآن الكــرمي يعمــل علــى تنشــيط ا هــان ا نــاعلا ســواء كــان هــذا اإلنســان  (76)

مسلماً أو ؤري مسلما وذلك من خال حبل حول كيفية تنشيط جهان ا ناعة اب سم للـتنلا مـن أخطـر األمـراض 
أجريــ  علــيهم البحــوو بســماعهم لكلمــات القــرآن الكــرميا ســواء كــانوا  %  ممــن79ا ستعصــية وا زمنــةا موجــد أن  

مسلمو أو ؤري مسلموا وسواء كانوا يعرمون العربيـة أو ال يعرمو ـاا حيـل ظهـرت علـيهم ت ـريات وظيفيـة تـدل علـى 
   ختفيا ورجـة التـوتـر العص  التلقاهـلا وصـد أمكن تس يـل ذلك كله أبحدو األجهزة العلمية وأوصها.

ان من ا عروف أن التوتر يؤو  اىل نقا مستوني ا ناعة يف ا سم وهـذا يمهـر عـن طريـق امـران بعـض ا ـواو واخـل 
ا سما أو رحا حـدوو رووو معـل بـو ا هـان العصـ  وال ـدو الصـماءا ويتسـبم ذلـك يف احـداو خلـل يف التـوانن 

تـــوتر يـــؤو  اىل تنشـــيط وظـــاها ا ناعـــة  قاومـــة الـــوظيفل الـــداخلل اب ســـم  ولـــذلك مـــنن األثـــر القـــرآين ا هـــدمل لل
األمــراض والشــفاء منهــا  حيــل مت اجــراء حبــوو وصيقــة علــى مــرحلتوا األوىل : كانــ  مــن خــال اســتعمال أجهــزة 
مراصبة الكرتونية مزووة ابلكمبيوتر لقياس أ  ت ري يف النمـام الفسـيولوجل لل سـما حيـل اسـتمع ا تطوعـون آل ت 

ابلل ـة العربيــةا مث تليــ  نفـ  معــاين اآل ت ابلل ــة اإلجنليزيـة علــى عــدو مـن ا ســلمو ا تحــدثو مـن القــرآن الكــرمي 
ابلعربية وؤري العربيةا وكذلك على عدو من ؤـري ا سـلمو ا تحـدثو ابلعربيـة أو ؤـري ا تحـدثو هبـاا وثبـ  أن أتثـري 

 القرآن الكرمي ا هدمل للتوتر يرجع اىل امرتاضيو: 
 ــــوت تـــاوة اآل ت القرآنيــــة ابلل ــــة العربيـــة بصــــرف النمـــر عمــــا اذا كــــان ا ســـتمع صــــد مهمهــــا أم الا األول: هـــو 

 وبصرف النمر عن اعانه هبا أم ال.
أما االمـرتاض الثـاين مهـو معـع اآل ت الـيت تليـ  حـ  ولـو كانـ  مقتصـرة علـى الرتوـة اإلجنليزيـةا وليسـ  اآل ت 

اء ا رحلــة الثانيــة والــيت تناولــ  وراســات مقارنــة عمــا اذا كــان أثــر القــرآن ا هــدمل القرآنيــة ابلعربيــةا مــن هنــا مت اجــر 
للتــــوتر ومـــــا يصـــــحبه مـــــن ت ـــــريات مســـــيولوجيةا عاهـــــداً معــــاً اىل اآل ت القرآنيـــــة يف حـــــد ذا ـــــاا وهـــــل الـــــيت تـــــؤثر 

 رحلــة اســتعمل  مســيولوجياًا بصــرف النمــر عمــا اذا كانــ  مفهومــة لــدني الســامع أو ؤــري مفهومــة. ولتنفيــذ هــذه ا
  لقيــاس ومعا ــة التــوتر 2002أحــدو ا عــدات اإللكرتونيــة لر ــد النتــاهج و ليلهــاا مــتم اســتندام جهــان  ميــدا  

ا زوو ابلكمبيوترا وهو من ابتكار ا ركز الط   امعـة بوسـطن األمريكيـة وهـو يقـي  رووو الفعـل الدالـة علـى التـوتر 
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 التوفيق اإلهلي
ســ ل طالــم علــم ذات يــوم عــن ســبم تركــه لــتاوة القــرآن الكــرميع حيــل ان عــاوة بعــض 
طـــاب العلـــوم الدينيـــة جـــرت علـــى تـــاوة القـــرآن  ـــباحاً يف كـــل يـــوما مقـــال: صـــد ســـلم مـــ  

ميق اإل ل بسوء تصريف  والسبم يف ذلك أنـ  كنـ  أملـك صـرآانً وـيًا ـ مـن حيـل ايـط التو 
والت ليــد ـ وكـــان معـــل واهمـــاًا ويف احــدني الســـنو ســـامرت اىل مكـــة ا كرمـــة ويف يـــوم كنـــ  
مشــ والً بـــتاوة القـــرآن يف ا ســـ د احلـــراما وم ـــوة وصــع نمـــر  علـــى كتـــاب ويـــل ملـــون لفـــ  

 لصاحم الكتاب: ما هذا الكتاب الذ  عند ع انتباهل كثرياًا مقل  
 مقال: ويوان شعر ليزيد بن معاوية.
 مقل  له: هل تبيع ذلك الكتابع 

 صال: كا. 
 وبعد ا رار  الشديد عليها صال: اذا ش   ذلكا أبدله مع القرآن الذ  عند .

يف بدايـــة األمـــر تـــرووت يف ذلـــكا ولكـــن جـــاءت  الوســـاوس الشـــيطانية مـــن كـــل جانـــم  
أخرياً ؤلبت ا موعطي  القرآن مقابل ويوان شعر يزيد  مبعد أن مرط  بكتاب هللا  عزوجـل  و 

هبذه الصورة سلم م  التوميق اإل ل لقراءة القرآنا وكلمـا أروت أن أصـرأ القـرآن كنـ  أتصـور  
كــون شنصــاً ىليت ايّل وعنعــ  عــن ذلــكا و ــذا الســبم ا أومــق لقــراءة القــرآن مــن ذلــك اليــوم 

                                                                                                                                                               

صيــاس الت ــريات الفسـيولوجية يف أعضــاء ا ســم وتســ يلهاا ابإلضــامة  عـن طريــق الفحــا النفســل ا باشـرا وكــذلك
اىل أجهــزة أخــرني. ممهــر مـــن خــال النتــاهج أن التيـــارات الكهرابهيــة يف العضــات تــزواو مـــع التــوتر الــذ  يســـبم 

هـلا وهـذه انو و يف انقباض العضاتا ومن ا عروف أن التوتر يزيد من امران العرر وابلتايل ن وة التو يل الكهراب
  مــرات علــى متطــوعو أ ــحاء متوســطل األعمــار مــن ؤــري ا ســلموا ومت ذلــك خـــال 210الت ــارب أجريــ   

عـدة جلسـات عاجيـة تليـ  خا ـا صـراءات صرآنيـة ابلل ــة العربيـة وصـراءات عربيـة ؤـري صرآنيـةا روعـل ميهـا أن تكــون 
اللفــــ  والواصــــع علـــى األذنا وا يكــــن يف اســــتطاعة ابلل ـــة العربيــــة ا طابقـــة للقــــراءات القرآنيــــة مـــن حيــــل الصـــورة و 

ا تطوعو أن عيزوا بو القرآن وبو القراءات ؤري القرآنيةا وكان ا دف معرمـة واثبـات مـا اذا كـان اللفـ  القـرآين لـه 
تــوتر أتثــري مســيولوجل علــى مــن ال يفهــم معنــاه أم الا وكانــ  النتــاهج ابابيــةا مــاألثر ا هــدمل للقــرآن الكــرمي علــى ا 

%  وهـــذا األثـــر ا هـــدمل لـــه أتثـــري عاجـــلا حيـــل أنـــه يرمـــع كفـــاءة ا هـــان ا نـــاعل ويزيـــد مـــن تكـــوين 65بنســـبة  
 األجسام ا ضاوة يف الدم.
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 اآلن.اىل 
ويف ظــل المــروف العصــيبة وامــن الــيت متــر بنــا والفــن الــيت تكالبــ  علينــا مــن كــل جانــم 
يتوجـــم علينـــا أن نكـــرس جهـــووان لكتـــاب هللا اجمليـــدا صـــراءة وتعلمـــاً ومهمـــاً  عانيـــه  ألنـــه امـــام 
ورمحـة للعـا وا واذا سـلم منـا التوميـق لـذلك مـنن يف ذلـك خسـارتنا وخيبتنـاا وسـوف يتسـلط 

 صابنا الما ون وخنسر الدارينا نعوذ اب  من ذلك.على ر 
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 عظمة آايت هللا عزوجل

عليـك ابلقـرآن  مـنن هللا خلـق ا نـة بيـده لبنـة : »صال اإلمـام السـ او علـل بـن احلسـو 
مــن ذهــم ولبنــة مــن مضــةا جعــل ماطهــا ا ســك وتراهبــا الزعفــران وحصــباهها اللؤلــؤا وجعــل 

ممـن صـرأ القـرآن صـال لـه: اصـرأ واررا ومـن وخـل مـنهم ا نـة ا  ورجا ا على صدر آ ت القـرآنا
 . 77 «يكن يف ا نة أعلى ورجة منه ما خا النبيو والصديقو

 أ : أن منزلتك ورصيك يف ا نة حقدار ما صرأت وحفم  من كتاب هللا اجمليد.. 
مـا بـو السـماء والفا لة ا وجووة بو ورجة وورجة يف ا نة كمـا تنقـل الينـا الـروا ت هـل 

واألرضا حــ  أن الشــنا يــرني الــذ  أعلــى مرتبــة منــه كرهيــة أحــدان اىل جنــوم الســماء. مقــد 
ا نـــة ماهـــة ورجـــة مـــا بـــو كـــل ورجـــة منهـــا كمـــا بـــو الســـماء واألرض.. : »صـــال رســـول هللا

»(78). 
 من هنا نعرف عممة الثواب وا نزلة اليت حيصل عليها صارمل القرآن. 

اصـــــرءوا القـــــرآن واســـــتمهروه مـــــنن هللا تعـــــاىل ال يعـــــذب صلبـــــاً وعـــــى »: وصـــــال رســـــول هللا 
 .(79)«القرآن

لذا يلزم على كامة ا سلمو يف أ ـاء العـاا اإلسـامل وخا ـة طلبـة العلـوم الدينيـةا الـذين 
هبم يقتدني اىل طريق احلقا االهتمام ابلقرآن وصراءته وتعلمه  ألنه نوٌر مـن العمـىا وهـدني مـن 

 يف كل جوانم احلياةا ويف نبذه اييبة وايسران ا بو. الضالا وانتصار
اللهــم ارمحــ  بــرت  معا ــيك أبــداً مــا أبقيتــ ا وارمحــ  مــن تكلــا مــا ال يعنيــ ا وارنصــ  »

حسـن ا نمـر ميمـا يرضـيك عـ ا وألـزم صلـ  حفـ  كتابـك كمـا علمتـ ا وارنصـ  أن أتلـوه علـى 
ك بصـــر ا واشـــرح بـــه  ـــدر ا ومـــرِّح بـــه صلـــ ا النحـــو الـــذ  يرضـــيك عـــ . اللهـــم نـــّوِر بكتابـــ

وأطلق به لساينا واستعمل به بدينا وصوين على ذلك وأع  عليها انه ال معو عليه اال أن ا 

                                                        
 .4635ح 10ب 256ص 4مستدر  الوساهل: ج (77)
 .184ح 23ب 196ص 8  حبار األنوار: ج78 
 .4608ح 5ب 245ص 4  مستدر  الوساهل: ج79 
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 .(80)«ال اله اال أن 

                                                        

 .2ابب الدعاء يف حف  القرآن ح 577ص 2  الكايف: ج80 
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 من هدي القرآن احلكيم

 القرآن هدى وشفاء
ِللمه قُللله ُهللول لِلنللِذينل آملنُللوا ُهللدى  ولِشللفاء  ولالنللِذيصــال تبــار  وتعــاىل:  ِِ ِمنُللونل يف آِنا نل ال يُلؤه
ولقلهر  ولُهول عللليهِهمه علم ى

 81 . 
ِمِنيل وصال عزوجل:  ولنُلنللزِ ُل ِمنه الهُقرهآِن ملا ُهول ِشفلاء  ولرلْحهلة  لِلهُمؤه

 82 . 
ِعظللة  ِملنه رلبِ ُكلمه ولِشلفلاء  ِلمللا يف وصال سبحانه:   الصُّلُدوِر ايل أليلُّهلا النناُس قلده جلاءل تهُكلمه ملوه

ِمِنيل  ولُهدى  ولرلْحهلة  لِلهُمؤه
 83 . 

 التدبر يف القرآن
بلنُرونل الهُقرهآنل ألمه عللى قُلُلوٍب ألقهفاهُلاصال عزوجل:  أل فلال يللتلدل

 84 . 
بلنُرونل الهُقرهآنل وصال سبحانه:  أل فلال يللتلدل

 85 . 
بلنُروا آايتِِه وللِيللتلذلكنرل ُأوُلوا األللهبابِ ِكتاب  ألنلهزللهناُه ِإلليهكل ُمبارلك  لِ وصال تعاىل:  يلدن

 86 . 

 ال يفسر القرآن ابلر أي
لللات  ُهلللنن ُأمُّ صـــال تبـــار  وتعـــاىل:  ت  ُمهكلمل ُهلللول النلللِذي ألنلهلللزللل عللليهلللكل الهِكتللللابل ِمنهلللُه آايل

للاٌِلات  فل لمنللا النلِذينل يف قُللُللوٌِِمه  ليهلل للُر ُمتلشل َل نلللِة الهِكتللاِب ولُأ للابلهل ِمنهللُه ابهِتللللاءل الهِفتله غ  فلليللتنِبُعللونل مللا تلشل
ولابهِتللاءل َتلهِويِلهِ 

 87 . 

 القرآن الناطق
                                                        

 .44  سورة مصل : 81 
 .82  سورة االسراء: 82 
 .57  سورة يون : 83 
 .24  سورة حممد: 84 
 .82  سورة النساء: 85 
 .29  سورة ص: 86 
 .7  سورة آل عمران: 87 
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ُه ِعلهُم الهِكتلابِ صال جل وعا:  نلُكمه ولملنه ِعنهدل ُقله كلفلى اِبهلِل شلِهيدا  بلليهِِن ولبلليله
 88 . 

 العلماء ابلقرآن
ِويللُه ِإال  هللاُ ولالرناِسُخونل يف الهِعلهمِ ولملا يللعهللُم َتله صال عزوجل: 

 89 . 
ُتمه ال تللعهللُمونل وصال عز من صاهل:  ِر ِإنه ُكنله لل الذ ِكه فلاسه لُلوا ألهه

 90 . 

 تعليم القرآن وتعلمه
ُرُسونل صال تعاىل:  ُتمه تُلعللِ ُمونل الهِكتلابل ولِبلا ُكنُتمه تلده نِيِ يل ِبلا ُكنله ُكونُوا رلابن

 91 . 

 آاثر قراءة القرآن
ولِإِنلا تُِليلته عللليهِهمه آايتُُه  لادلتلهُهمه ِإميلاَنل  ولعلللى رلٌِ ِمه يللتللولكنُلونل صال عزوجل: 

 92 . 
َلرُّوا ُسجندا  ولُبِكي ا  وصال سبحانه:  ُت الرنْحهلِن  للى عللليهِهمه ءاايل ِإِنلا تُلتله

 93 . 
للل الهِكتلاوصال تعاىل:  لُتمه ُ هُفلونل ِملنل اي ألهه نلا ُكنله ُ للُكلمه كل ِلريا  ُِ ِب قللده جلاءُكمه رلُسلولُنا يُلبللليِ 

الهِكتابِ 
(94). 

 إبداع القرآن
ٍم يللعهللُمونل صال تبار  اله:  تُُه قُلرهءاَن  علرلبِي ا  ِلقلوه ِكتلاب  ُفصِ للته ءاايل

 95 . 
تُُه ُثُن ُفص ِ وصال جل شونه:  ِكملته آايل ِبريٍ ِكتلاب  ُأحه َل للته ِمنه للُدنه حلِكيٍم 

 96 . 
ِإَنن ألنزللهنلاُه قُلرهآَن  علرلبِي ا  للعللنُكمه تللعهِقُلونل وصال عزوجل: 

 97 . 

                                                        

 .43  سورة الرعد: 88 
 .7  سورة آل عمران: 89 
 .43  سورة النحل: 90 
 .79  سورة آل عمران: 91 
 .2  سورة األنفال: 92 
 .58  سورة مرمي: 93 
 .15  سورة ا اهدة: 94 
 .3  سورة مصل : 95 
 .1  سورة هوو: 96 
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 القرآن إعجا  وحتد
ِمنُللللونل وصــــال تعــــاىل:  للللانُوا  ألمه يللُقولُللللونل تللقلونللللللُه بلللللله ال يُلؤه ٍِ ِم هِلللللِه ِإنه كل لللللِدي فلللهيللللل هُتوا ِِ

صلاِدِقيل 
 98 . 

ا الهُقللرهآِن ال وصــال عزوجــل:  ْلهتُللوا ِبِ هللِل هلللذل ِللنُّ علللللى ألنه  ُِ ولاله تلملعلللته اإِلنلل قُللله للللِ نه اجه
ْلهُتونل ِبِ هِلِه ولللوه كلانل بللعهُضُهمه لِبللعهٍض ظلِهريا  

 99 . 
ُتوا ِبُسورلٍة ِمنه ِم هِلهِ ولِإنه ُكنُتمه يف رليهٍب ُِنا نللزنلهنلا علللى علبهِدَنل فل ه صال سبحانه: 

 100 . 
ُعلوا مللنه وصال عز من صاهل:  ٍت ولاده تلللرلايل ِر ُسولٍر ِم هِللِه ُمفه ألمه يللُقوُلونل افلهتللرلاُه ُقله فل هُتوا ِبعلشه

تلطلعهُتمه ِمنه ُدوِن هللِا ِإنه ُكنُتمه صلاِدِقيل  اسه
 101 . 

                                                                                                                                                               

 .2  سورة يوسا: 97 
 .34ـ  33  سورة الطور: 98 
 .88  سورة االسراء: 99 
 .23  سورة البقرة: 100 
 .13  سورة هوو: 101 
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 من هدي السنة املطهرة

 القرآن شفاء َنفع
  ســلمانا عليــك بقــراءة القــرآن  مــنن صراءتــه كفــارة للــذنوبا وســرت : »هللا  صــال رســول

من النارا وأمان من العذابا ويكتم  ن يقرأ بكل آية ثواب ماهة شهيدا ويعطى بكـل سـورة 
ثواب ن  مرسلا وتنزل على  احبه الرمحةا وتست فر له ا اهكةا واشـتاص  اليـه ا نـة ورضـل 

ـــه ا ـــوىل. وان ا ـــؤم ـــة ألـــا حـــورا عن ن اذا صـــرأ القـــرآن نمـــر هللا اليـــه ابلرمحـــةا وأعطـــاه بكـــل آي
وأعطاه بكل حرف نوراً على الصران. منذا خـتم القـرآن أعطـاه هللا ثـواب ثامثاهـة وثاثـة عشـر 
نبيــاً بّل ــوا رســاالت رهبــما وكو ــا صــرأ كــل كتــاب أنــزل هللا علــى أنبياهــها وحــرم هللا جســده علــى 

قامــه حــ  ي فــر هللا لــه وألبويــها وأعطــاه بكــل ســورة يف القــرآن مدينــًة يف النــارا وال يقــوم مــن م
جنــة الفــرووسا كــل مدينــة مــن ورة خضــراءا يف جــوف كــل مدينــة ألــا وارا يف كــل وار ماهــة 
ألا ح رةا يف كل ح رة ماهة ألا بي  من نورا على كل بي  ماهة ألا ابب مـن الرمحـةا 

ب هديــة مــن لــون آخــرا وعلــى رأس كــل بــواب علــى كــل ابب ماهــة ألــا بــوابا بيــد كــل بــوا
منـديل مــن اســتربر خــري مـن الــدنيا ومــا ميهــاا ويف كـل بيــ  ماهــة ألــا وكـان مــن العنــربا ســعة  
كــل وكــان مــا بــو ا شــرر وا  ــربا ومــور كــل وكــان ماهــة ألــا ســريرا وعلــى كــل ســرير ماهــة 

اء اسـتدارة َعِ يَزَ ـا ألا مراُا من الفراُ اىل الفراُ ألـا ذراعا ومـور كـل مـراُ حـوراء عينـ
ألــا ذراعا وعليهــا ماهــة ألــا حلــةا يــرني مــخ ســاصيها مــن وراء تلــك احللــلا وعلــى رأســها رج 
مــن العنــرب مكلــل ابلــدر واليــاصوتا وعلــى رأســها ســتون ألــا ذهابــة مــن ا ســك وال اليــةا ويف 

وبــو  أذنيهــا صرطــان وشــنفانا ويف عنقهــا ألــا صــاوة مــن ا ــوهرا بــو كــل صــاوة ألــا ذراعا
يد  كل حوراء ألا خاوما بيد كل خاوم كوس مـن ذهـما يف كـل كـوس ماهـة ألـا لـون مـن 
الشــرابا ال يشــبه بعضــه بعضــاًا ويف كــل بيــ  ألــا ماهــدةا ويف كــل ماهــدة ألــا صصــعةا ويف  
كــل صصــعة ألــا لــون مــن الطعــاما اليشــبه بعضــه بعضــاًا بــد ويل هللا مــن كــل لــون ماهــة ألــا 

اذا صرأ القرآن متح هللا عليه أبـواب الرمحـةا وخلـق هللا بكـل حـرف َيـرج لذةا   سلمانا ا ؤمن 
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 ايرب.  102 «من ممه ملكاً يسبح له اىل يوم القيامة
القرآن عهد هللا اىل خلقه مقد ينب ل للمرء ا سـلم أن ينمـر يف : »وصال اإلمام الصاور 

 .(103)«عهده وأن يقرأ منه يف كل يوم مخسو آية

 آداب قراءة
ـَر ِمْنـهُ »عن أبيها يف تفسري صوله تعاىل:  مام الرضا صال اإل مَـاصْـَرُها مـا تـََيسَّ

مـا : «(104)
 .(105)«تيّسر منه لكم ميه خشوع القلم و فاء السر

 إبداع القرآن
وابطنــه  (106)وان القــرآن ظــاهره أنيــق»صــال اإلمــام أمــري ا ــؤمنو  عليــه الصــاة والســام : 

 .(107)«راهبه والتكشا الملمات اال به...عميق. ال تف  ع اهبه وال تنقضل ؤ
اللهـــما مـــنذ أمـــدتنا ا عونـــة علـــى تاوتـــها وســـّهل  »صـــال:  ويف وعـــاء لممـــام الســـ او 

جواسل ألسنتنا حبسن عبارته ماجعلنا ممن يرعاه حق رعايته ويـدين لـك ابعتقـاو التسـليم مكـم 
 .(108)«آ تها ويفزع اىل اإلصرار حتشاهبه وُموَضَحاِت بيانه

 عجا  القرآنإ
صــــــــال: « أعطيـــــــ  جوامــــــــع الكلـــــــم: »يف بيــــــــان صـــــــول النــــــــ   صـــــــال اإلمــــــــام البـــــــاصر 

 . (109)«القرآن»

 فضل القرآن وعظمته

                                                        
 4637ح 10ب 257ص 4مستدر  الوساهل: ج (102)
 .7721ح 15ب 198ص 6  وساهل الشيعة: ج103 
 .20  سورة ا زمل: 104 
 سورة ا زمل. 169ص 10  تفسري جممع البيان: ج105 
   أنيق: حسن مع م  أبنواع البيان  وآنق  الشلء: أع ب .106 
 يف ذم اختاف العلماء يف الفتيا. من كتاب له  18   ج الباؤةا الكتم: 107 
 القرآن. عند ختم من وعاهه  42  الصحيفة الس اوية: 108 
 .1059ح 37اجملل  484  راجع أمايل الطوسل: ص109 
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القرآن أمضل كل شلء وون هللاا ممن وّصر القرآن مقد وّصر هللاا ومن : »صال رسول هللا 
مــــــة الوالــــــد علــــــى ا يــــــوّصر القــــــرآنا مقــــــد اســــــتنا حبرمــــــة هللاا وحرمــــــة القــــــرآن علــــــى هللا كحر 

 . (110)«ولده

 حافظ القرآن
عــدو ورج ا نــة عــدو آ  القــرآنا مــنذا وخــل  ــاحم القــرآن ا نــة : »صــال رســول هللا 

 .(111)«صيل له: ارصو واصرأا لكل آية ورجةا ما تكون مور حام  القرآن ورجة
 .(112)«احلام  للقرآنا العامل بها مع السفرة الكرام الربرة: »وصال اإلمام الصاور 

 مستمع القرآن
من استمع آية من القرآنا خري له مـن »صال اإلمام أمري ا ؤمنو  عليه الصاة والسام : 

 .(114)«ذهم (113)ثبريٍ 
مــن اســتمع حرمــاً مــن كتــاب هللا مــن ؤــري صــراءةا كتــم هللا لــه : »وصــال اإلمــام الصــاور 

 . (115)«حسنةا وحما عنه سي ةا ورمع له ورجة

 تعليم القرآن
اصـــــرءوا القـــــرآن واســـــتمهروه  مـــــنن هللا تعـــــاىل ال يعـــــذب صلبـــــاً وعـــــى : » صـــــال رســـــول هللا

 .(116)«القرآن

                                                        

 .4585ح 2ب 236ص 4  مستدر  الوساهل: ج110 
 .22ح 1ب 22ص 89  حبار األنوار: ج111 
 .6ح 14جمل   59  أمايل الصدور: ص112 
ك   ثبـري: ابلفـتح مث الكســر و ء سـاكنة وراء: وهــو مـن أعمــم جبـال مكـة لــل ثبـرياً برجــل مـن هــذيل مـات يف ذلــ113 

ا بـل معــرف ا بــل بــه واألثــربة أربعــة: تثبـري ؤيــ ا وثبــري آخــرا وثبــري مــعا وثبـري األعــرج هــو ا شــرف. حكــة. مع ــم 
 ابب الثاء والباء وما يليهما.   72ص 2البلدان: ج

 .21الفصل 41  جامع األخبار: ص114 
 .6ب 288  عدة الداعل: ص115 
 .4608ح 5ب 245ص 4  مستدر  الوساهل: ج116 
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 .(117)«خياركم من تعّلم القرآن وعّلمه: »وصال 

 ترتيل القرآن
حســنوا القـرآن أب ــواتكما مــنن الصــوت احلسـن يزيــد القــرآن حســناًا : »صـال رســول هللا 

يلزِيُد يف اْلهللهِق ما يلشاءُ وصرأ وهللا 
(118)»(119.)  

ولرلت ِلللِل الهُقلللرهآنل تلللللرهتِيال  يف صولـــه تعـــاىل:  وصـــال اإلمـــام الصـــاور 
هـــو أن »صـــال:  (120)

 .  (121)«تتمكل ميها و سن به  وتك

 ال يفسر القرآن ابلرأي
ا ــا أختــوف علــى أمــيت مــن بعــد  ثــاو خــال: أن يتــوّولوا القــرآن : »صــال رســول هللا 

عاا أو يمهر ميهم ا ال ح  يط وا ويبطـرواا وسـونب كم ا نـرج على ؤري أتويلها أو يّتبعوا نلة ال
مــن ذلــك: أمــا القــرآن مــوعملوا ححكمــه وآمنــوا حتشــاهبها وأمــا العــاا مــانتمروا مي تــه وال تتبعــوا 

 .(122)«نلتها وأما ا ال منن ا نرج منه شكر النعمة وأواء حقه
 .(123)«ح  تفقهه عن العلماء من   أن تفّسر القرآن برأيك: »وصال أمري ا ؤمنو 

مــن مســر القــرآن برأيــه مو ــاب ا يــؤجر وان أخطــو كــان امثــه : »وصــال اإلمــام الصــاور 
 .(124)«عليه

 القرآن الناطق
ال ينطـــق  (125)هـــذا القـــرآن ا ـــا هـــو خـــط مشـــطور بـــو الـــدمتو: »صـــال أمـــري ا ـــؤمنو 

                                                        

 .7641ح 1ب 167ص 6ل الشيعة: ج  وساه117 
 .1  سورة ماطر: 118 
 .322ح 31ب 69ص 2: ج  عيون أخبار الرضا 119 
 .4سورة ا زمل:  (120)
 .7746ح 21ب 207ص 6  وساهل الشيعة: ج121 
 .5ح 10ب 108ص 89  حبار األنوار: ج122 
 .5ح 36ب 264  التوحيد: ص123 
 .2ميمن مسر القرآن برأيه ح 17ص 1  تفسري العياشل: ج124 
   ومتا ا صحا: جانباه اللذان يكنفانه.125 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 39 

م ابلصدر يف كتـاب هللا مـنحن بلسانا والبد له من تروان وا ا ينطق عنه الرجال.. منذا حك
 .(126)«منحن أحق الناس وأوالهم هبا أحق الناس بها وان حكم بسنة رسول هللا 

ان هللا جعــل واليتنــا أهــل البيــ  صطــم القــرآن وصطــم ويــع : »وصــال اإلمــام الصــاور 
 .(127)«الكتما عليها يستدير حمكم القرآنا وهبا نّوه  الكتم ويستبو اإلعان..

 قرآنالعلماء ابل
 .(128)«ان من علم ما أوتيناا تفسري القرآن وأحكامه: »صال اإلمام الباصر 

اان أهل بي  ا يزل هللا يبعل مينا من يعلـم كتابـه مـن أّولـه اىل : »وصال اإلمام الصاور 
 .(129)«آخره

                                                        

 يف التحكيم. من كام له  125   ج الباؤةا ايطم: 126 
 .9يف مضل القرآن ح 5ص 1  تفسري العياشل: ج127 
 .3وأ م يعلمون علمه كله ح ابب أنه ا بمع كله اال األهمة  229ص 1  الكايف: ج128 
 .21511ح 13ب 334ص 17  مستدر  الوساهل: ج129 
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