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ي�سعى دار القراآن الكرمي، ال �سيما �سعبة البحوث والدرا�سات القراآنية اىل رفد املكتبة 
اال�سالمية باملناهج والبحوث العلمية القراآنية.

والن  القراآن.  علوم  مادة  تدري�س  خالل  من  وذلك  واعية  علمية  قراآنية  بيئة  النتاج 
لذا جند من  العلمية،  املادة  املخت�سة متفاوته يف عر�س  والكتب  امل�ستويات خمتلفة 
الواجب على ذوي االخت�سا�س ان يعر�سوا م�سائل هذا العلم ب�سكل مّي�سر ليت�سنى 

ن�سر الثقافة القراآنية باأ�سلوب م�سوق.
فكان هذا الكتاب وهو)علوم القراآن املي�سرة( حماولة جادة يف هذا الهدف حيث عر�س 
املادة با�سلوب املخططات واال�سارات الهادفة مع األوان زاهية لريغب القارئ اىل فهمها. 

وال �سيما ان منهجُه م�ستٌل من تراث اهل البيت نتمنى ان يحظى بالقبول.

دار القراآن الكرمي
�سعبة البحوث والدرا�سات القراآنية

  كلمة دار القـرآن الكرمي
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والوالية،  القراآن  نعمة  االالءِه، ال�سيما  و�سوابغ  نعمه،  ون�سكره على عظيم  نحمده 
وال�سالة وال�سالم على حممد واآل بيته الطيبني الطاهرين اهل العلم والهداية.

وال  و�سواحلُه،  قعرُه  ُيدرك  وال  وغرائبُه،  عجائبُه  تنق�س  ال  بحٌر  القراآن  فان  وبعد. 
وهو  ال؟  كيف  وحملتُه.  اهلُه  اإال  وباطنُه  ظاهرُه  َيعرف  وال  وجواهرُه.  دررُه  تن�سب 
التجلي االعظم هلل تعاىل حيث قال االمام ال�سادق: ))لقد جتلى خللقِه يف كالمِه 

ولكنهم ال يب�سرون((.
فلم يعرف اهلل حق معرفته اال الرا�سخون يف العلم كذلك ال يعرف القراآن حق معرفته اال 
ُهم: فهم اهل البيت، واهل الذكر، واهل العلم، وهم قيموا القراآن وتراجمته، 

لذا فان من اراد فهم القراآن وتف�سريه وعلومه فلياأخذها منهم.
ولهذا �سن�ستعر�س بع�س علومهم القراآنية ح�سب ما جاءنا من تراثهم العظيم،كم�ستوى 
اهلل  من  راجيًا  الكرمي.  بالقراآن  املهتمني  من  واملثقفني  بالدار�سني  يليق  العر�س  من 
ور�سوله واهل بيته القبول، ومن امل�ستفيدين الدعاء، ومن الناقدين الن�سيحة واهلل 

ويل التوفيق.
                               1434هـ  - 2013 م 

املقدمة

ال�سيد مرت�سى جمال الدين
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علوم القراآن: هي العلوم الباحثة حول احوال القراآن الكرمي)2(.
وهي احوال معرفية، احوال تاريخية، احوال فهمية.

القراآن الكرمي: هو وحي اهلل املنزل على الر�سول االكرم لفظًا ومعنًا وا�سلوبًا، 
املكتوب يف امل�ساحف، املنقول الينا بالتواتر وهو املعجزة اخلالدة)1(.

علم التف�سري: هو العلم الباحث عن بيان مراد اهلل تعاىل يف القراآن الكرمي وفق 
منهج علمي ح�سب الطاقة الب�سرية)3(.

علم تعريف
املصطلحات القرآنية
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الف�سل الثالثالف�سل الثاين: تاريخ القراآن
ادوات فهم القراآن

الف�سل االول: معارف القراآن
1. امل�سطلحات القراآنية.

2. برهان قيِّم القراآن.
3. والية اأهل البيت قطب القراآن.

4. م�سدر القراآن.
5. معلمو القراآن.

6. و�سية الر�سول بالثقلني.
7. ا�سماء القراآن.

8. ا�سناف االيات القراآنية.
9. و�سف امل�سحف.

10. �سفات اهلل تعاىل والقراآن. 
11. عنا�سر خلود القراآن.

12. القراآن واللغة العربية.
13. القراآن والنظام اللغوي العربي.

14. ف�سائل القراآن.
15. طب القراآن.

16. علم خ�سائ�س القراآن.
17. القراآن املعجزة اخلالدة.

18. حرمة القراآن.
19. قراءة القراآن.

20. احكام التالوة.

1. الوحي االلهي.
2. كيفية لقاء النبي بجربائيل.

3. تنزالت القراآن.
4. انواع نزول القراآن.

5. النزول الدفعي والتدريجي.
6. النزول املكي واملدين.

7. نظام االقراء عند ر�سول اهلل.
8. القراءات.

9. تدوين القراآن.

10. جمع القراآن.

1. ا�سناف ايات القراآن.
2. ادوات فهم القراآن.

3. قواعد التف�سري.
4. املثل القراآين.

5. الق�س�س القراآين.
6. الفرائ�س واالحكام.

7. ال�سنن القراآنية.
8. الرتغيب والرتهيب.

9. اجلدل القراآين.
10. الق�سم القراآين.

اقسام علوم القرآن
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ْلُق ُيْعَرُفوَن ِباهلل   الكايف: َعْن َمْن�ُسوِر ْبِن َحاِزٍم َقاَل: ُقْلُت اِلأَِبي َعْبِد اهلل اإِنَّ اهللَ اأََجلُّ َو اأَْكَرُم ِمْن اأَْن ُيْعَرَف ِبَخْلِقِه َبِل اخْلَ
نَُّه اَل ُيْعَرُف ِر�َساُه َو �َسَخُطُه  ا َو �َسَخطًا َو اأَ بِّ ِر�سً نَّ ِلَذِلَك الرَّ َقاَل: �َسَدْقَت، ُقْلُت: اإِنَّ َمْن َعَرَف اأَنَّ َلُه َرّبًا َفَيْنَبِغي َلهُ  اأَْن َيْعِرَف اأَ
اَعَة  اأَنَّ َلُهُم الطَّ َو  ُة  اأَنَُّهُم احْلُجَّ َلِقَيُهْم َعَرَف  َفاإَِذا  �ُسَل  اأَْن َيْطُلَب الرُّ َلُه  َياأِْتِه اْلَوْحُي َفَقْد َيْنَبِغي  َلْ  اأَْو َر�ُسوٍل َفَمْن  اإِالَّ ِبَوْحٍي 
َة ِمَن اهلل َعَلى َخْلِقِه؟ َقاُلوا: َبَلى، ُقْلُت: َفِحنَي َم�َسى َر�ُسوُل  ا�ِس َتْعَلُموَن اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل َكاَن ُهَو احْلُجَّ امْلُْفرَتَ�َسَة َو ُقْلُت ِللنَّ
ْنِديُق الَِّذي  ُم ِبِه امْلُْرِجُئ َو اْلَقَدِريُّ َو الزِّ َة َعَلى َخْلِقِه؟ َفَقاُلوا: اْلُقْراآُن َفَنَظْرُت يِف اْلُقْراآِن َفاإَِذا ُهَو ُيَخا�سِ اهلِل َمْن َكاَن احْلُجَّ
ٍم َفَما َقاَل ِفيِه ِمْن �َسيْ ٍء َكاَن َحّقًا َفُقْلُت  ًة اإِالَّ ِبَقيِّ َجاَل ِبُخ�ُسوَمِتِه َفَعَرْفُت اأَنَّ اْلُقْراآَن اَل َيُكوُن ُحجَّ ى َيْغِلَب الرِّ اَل ُيوؤِْمُن ِبِه َحتَّ
ُه؟ َقاُلوا: اَل، َفَلْم اأَِجْد  ُم اْلُقْراآِن؟ َفَقاُلوا: اْبُن َم�ْسُعوٍد َقْد َكاَن َيْعَلُم، َو ُعَمُر َيْعَلُم َو ُحَذْيَفُة َيْعَلُم، ُقْلُت: ُكلَّ َلُهْم: َمْن َقيِّ
يْ ُء َبنْيَ اْلَقْوِم َفَقاَل َهَذا اَل اأَْدِري َو َقاَل َهَذا اَل اأَْدِري َو َقاَل َهَذا  ُه اإِالَّ َعِلّيًا َو اإَِذا َكاَن ال�سَّ اأََحدًا ُيَقاُل اإِنَُّه َيْعِرُف َذِلَك ُكلَّ
ا�ِس َبْعَد  َة َعَلى النَّ َم اْلُقْراآِن َو َكاَنْت َطاَعُتُه ُمْفرَتَ�َسًة َو َكاَن احْلُجَّ نَّ َعِلّيًا َكاَن َقيِّ اَل اأَْدِري، َو َقاَل َهَذا اأََنا اأَْدِري َفاأَ�ْسَهُد اأَ

. َر�ُسوِل اهلِل َو اأَنَّ َما َقاَل يِف اْلُقْراآِن َفُهَو َحقٌّ َفَقاَل َرِحَمَك اهلل)4(

محمد وآل محمد قيموا القرآن،ووالية اهل البيت قطب القرآن

العيا�سي: َقاَل اأَُبو َعْبِد اهلِل اإِنَّ اهللَ َجَعَل َواَلَيَتَنا اأَْهَل اْلَبْيِت ُقْطَب اْلُقْراآِن َو ُقْطَب َجِميِع اْلُكُتِب َعَلْيَها َي�ْسَتِديُر 
ٍد َو َذِلَك َحْيُث  حُمَْكُم اْلُقْراآِن َو ِبَها ُيوَهُب اْلُكُتُب َو َي�ْسَتِبنُي ااْلإِمَياُن َو َقْد اأََمَر َر�ُسوُل اهلِل اأَْن ُيْقَتَدى ِباْلُقْراآِن َو اآِل حُمَمَّ
ا ااْلأَ�ْسَغُر  ا ااْلأَْكرَبُ َفِكَتاُب َربِّي َو اأَمَّ َقَل ااْلأَ�ْسَغَر َفاأَمَّ َقَل ااْلأَْكرَبَ َو الثَّ َقَلنْيِ الثَّ َقاَل يِف اآِخِر ُخْطَبٍة َخَطَبَها اإِينِّ َتاِرٌك ِفيُكُم الثَّ

ْكُتْم ِبِهَما)5(. وا َما َتَ�سَّ لُّ َفِعرْتَِتي اأَْهُل َبْيِتي َفاْحَفُظويِن ِفيِهَما َفَلْن َت�سِ

بره�ن قيم القراآن
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 :
ال�سادق االمام  قال 

اولهم  ع�سر  اثنا  االئمة 

علي بن ابي طالب واخرهم 
. القائم املهدي)6(

وعدة العيون التي انفجرت 

ملو�سى اثنا ع�سر عينا. وعدة نقباء بني ا�سرائيل 

اثنا ع�سر نقيبا

ان عدتهم عدة ال�سهور 

اثنا ع�سر �سهراً.

9
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املر�سل

الر�سول

الر�سالة

َعَلى  ِلُيْظِهَرُه  احْلَقِّ  ديِن  َو  ِباْلُهدى   َر�ُسوَلُه  اأَْر�َسَل  الَّذي  ُهَو 
ِه َو َلْو َكِرَه امْلُ�ْسِرُكون التوبة:33 يِن ُكلِّ الدِّ

الَّ َرْحَمًة ِلْلعامَلني االنبياء:107 َو ما اأَْر�َسْلناَك اإِ

يَلَّ  اإِ اأُوِحَي  َو  َبْيَنُكْم  َو  َبْيني   �َسهيٌد  اأَْكرَبُ �َسهاَدًة ُقِل اهللُ  اأَيُّ �َسيْ ٍء  ُقْل    
ْنِذَرُكْم ِبِه َو َمْن َبَلَغاالنعام:19 هَذا اْلُقْراآُن اِلأُ

عن االمام الكاظم: قال: ُيظهرُه على جميع االديان عند قيام القائم)7(.

الكايف: قال االمام ال�سادق: اإنا ملا اأثبتنا اأن لنا خالقا �سانعا متعاليا عنا و عن جميع ما خلق 
يبا�سروه  و  فيبا�سرهم  و ال يالم�سوه  ي�ساهده خلقه  اأن  ل يجز  ال�سانع حكيما متعاليا  و كان ذلك 
على  يدلونهم  و  عباده  و  خلقه  اإىل  عنه  يعربون  خلقه  يف  �سفراء  له  اأن  ثبت  يحاجوه  و  يحاجهم  و 
م�ساحلهم و منافعهم و ما به بقاوؤهم و يف تركه فناوؤهم- فثبت االآمرون و الناهون عن احلكيم العليم 

.)8(يف خلقه و املعربون عنه جل و عز و هم االأنبياء

مصدر القرآن
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ــــــــَم اْلُقْراآَن*َخَلَق  ْحمُن*َعلَّ الرَّ
َمُه اْلَبياَنالرحمن:4-1 ااْلإِْن�ساَن*َعلَّ

ا�ِسُخوَن يِف  ََو ما َيْعَلُم َتاأْويَلُه اإِالَّ اهلل  والرَّ
ا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا اْلِعْلِم َيُقوُلوَن اآَمنَّ

نَي َر�ُسواًل ِمْنُهم يِّ ُهَو الَّذي َبَعَث يِف ااْلأُمِّ
اجلمعة:2

طه*ما اأَْنَزْلنا َعَلْيَك اْلُقْراآَن 
ِلَت�ْسقىطه:2-1

معلمو القرآن

املعلم االول

املعلم الثاين

املعلم الثالث

ــــة ـّّ االأّم

تف�سري القمي: قال االمام الر�سا: اهلل علم حممدًا القراآن، قلت خلق االن�سان قال 
امري املوؤمنني قلت علمه البيان قال: علمه تبيان كل �سيء يحتاج النا�س اليه)9(.

اآل عمران:7
الكايف: قال االمام ال�سادق: نحن الرا�سخون يف العلم ونحن نعلم تاأوليه)10(.

13�سواهد التنزيل: عن ابن عبا�س: قال: الكتاب القراآن، واحلكمة والية علي بن ابي طالب)11(.



وصية الرسول االعظم

عرتتي اهل بيتيوكتاب اهلل

اين تــــارك فيكم الثقلني

تهدي  العرتة 
اىل القراآن

العرتة
 اخلالدة

:َذِلك  قال  البالغة:  نهج 
َلُكْم  َيْنِطَق  َلْن  َو  َفا�ْسَتْنِطُقوهُ   اْلُقْراآُن 
ُكْم َعْنُه اإِنَّ ِفيِه ِعْلَم َما َم�َسى  ولكن اأُْخرِبُ

اْلِقَياَمِة  َيْوِم  اإِىَل  َياأِْتي  َما  َوِعْلَم 
َوُحْكَم َما َبْيَنُكم)13(.

ـــام  ـــال االم ـــايف: ق ـــك ال
ال�سادق حالل حممد حالل 
اىل يوم القيامة وحرامه حرام 

اىل يوم القيامة)15(.

 الكايف: قال االمام ال�سادق
يف قوله تعاىلَاإِنَّ هَذا اْلُقْراآَن َيْهدي 
قال  اأَْقَوماال�سراء:9  ِهَي  تي   ِللَّ

يهدي اىل االمام)12(.

قــال  الــعــيــا�ــســي:  تف�سري 
ال  حي  الــقــراآن   :جعفر ابــو 

ميوت)14(.

يهدي  القراآن 
اىل العرتة

القراآن 
خالد

أوجه الشبه بني
    الكتاب والعترة
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العرتة 
املبينة

العرتة 
�شافعة

ال���ع���رتة ال 
اخ��ت��اف يف 

كامها

 :املحا�سن: قال ر�سول اهلل
البيت  اأهل  يودنا  وهو  اهلل  لقي  من 

دخل اجلنة ب�سفاعتنا)19(.

 :الكايف: قال االمام ال�سادق
حديث  ابي  وحديث  ابي  حديث  حديثي 

جدي وحديث جدي حديث احل�سني وحديث 
احل�سني حديث احل�سن وحديث احل�سن حديث 

امري املوؤمنني وحديث امري املوؤمنني حديث 
اهلل  اهلل قول  ر�سول اهلل وحديث ر�سول 

عز وجل)17(.

ْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب ِتْبيانًا  َوَنزَّ َِ
َوُب�ْسرى   َرْحَمًة  َو  ُهدًى  َو  �َسيْ ٍء  ِلُكلِّ 

ِلْلُم�ْسِلمنَيالنحل:89

اإِماٍم  يف   اأَْح�َسْيناُه  �َسيْ ٍء  ُكلَّ  َو  َِ
ُمبني ي�س:12

       امايل ال�سدوق: قال ر�سول اهلل: انه 
االمام الذي اح�سى اهلل تبارك وتعاىل 

فيه علم كل �سيء)16(.

 :اهلل ر�سول  قال  الكايف: 
�سافع  فــاإنــه  بــالــقــراآن  فعليكم 

م�سفع)18(.

َلْو  َو  اْلُقْراآَن  َيَتَدبَُّروَن  َاأََفال 
فيِه  َلَوَجُدوا  اهلِل  َغرْيِ  ِعْنِد  ِمْن  كاَن 

اْخِتالفًا َكثرياالن�ساء: 82

القراآن 
مبني

القراآن
�شافع

ال���ق���راآن ال 
اختاف فيه
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�لقر�آن

�لنـــــور

�لكـــتاب

ا�ِس  �َسْهُر َرَم�ساَن الَّذي اأُْنِزَل فيِه اْلُقْراآُن ُهدًى ِللنَّ
َو َبيِّناٍت ِمَن اْلُهدى  َو اْلُفْرقان البقرة: 185

ــدًى  ُه فيِه  ـــَب  َرْي ال  اْلــِكــتــاُب  ذِلَك 
ِلْلُمتَّقنَيالبقرة: 2

وِر الَّذي اأَْنَزْلنا  َفاآِمُنوا ِباهلِل َو َر�ُسوِلِه َو النُّ
َو اهللُ ِبا َتْعَمُلوَن َخبريالتغابن: 8

اسماء القرآن
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العيا�سي: عن عبد اهلل بن �سنان: قال �ساألت اأبا عبد اهلل عن القراآن و الفرقان، قال: القراآن جملة الكتاب 
و اأخبار ما يكون، و الفرقان املحكم الذي يعمل به، و كل حمكم فهو فرقان)20(.

ــُه  َل اإِنَّـــا  َو  ْكــَر  الــذِّ ــا  ــَن ْل ــزَّ َن ــُن  ــْح َن اإِنَّا 
حَلاِفُظون احلجر:9

ى َي�ْسَمَع  َو اإِْن اأََحٌد ِمَن امْلُ�ْسِركنَي ا�ْسَتجاَرَك َفاأَِجْرُه َحتَّ
 َكالَم اهلِل ُثمَّ اأَْبِلْغُه َماأَْمَنُه ذِلَك ِباأَنَُّهْم َقْوٌم ال َيْعَلُمون
التوبة: 6

ِلَيُكوَن  َعْبِدِه  َعلى   اْلُفْرقاَن  َل  َنزَّ الَّذي  َتباَرَك 
ِلْلعامَلنَي َنذيراالفرقان: 1

�لـــــــذكــــر

كالم

�لفرقان

هلل�
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ز�جر
و�آمر

ظاهر
وباطن

حمكم
ومت�شابه

تف�سري القمي: عن ابي ب�سري قال: �سمعت ابا عبد اهلل يقول ان القراآن 
زاجر واآمر ياأمر باجلنة ويزجر عن النار)21(.

تف�سري العيا�سي: عن حمران بن اعني عن ابي جعفر قال ظهر القراآن 
الذين نزل فيهم، وبطنُه الذين عملوا بثل اعمالهم)22(. 

تف�سري العيا�سي: عن ابي ب�سري قال: �سمعت ابا عبد اهلل يقول ان القراآن 
فيه حمكم ومت�سابه، فاأما املحكم فنوؤمن به ونعمل به وندين به، واما املت�سابه 

فنوؤمن به وال نعمل به)23(.

أصناف اآليات
القرآنية  الت�صنيف الثنائي
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نا�شخ
ومن�شوخ

ثالثة
�أ�شناف

�أربعة
�أ�شناف

�شبعة
��شناف

تف�سري العيا�سي: عن م�سعدة بن �سدقة قال �ساألت ابا عبد اهلل  عن 
النا�سخ واملن�سوخ- واملحكم واملت�سابه قال: النا�سخ الثابت املعمول به، 

واملن�سوخ ما قد كان يعمل)24(.

نزل  يقول    املوؤمنني  امري  قال: �سمعت  نباتة  بن  اال�سبغ  الكايف: عن 
فرائ�س  وثلث  وامثال،  �سنن  وثلث  عدونا،  ويف  فينا  ثلث  اثالثًا  القراآن 

واحكام )25(.

ربع حالل،  ارباع:  اربعة  نزل  القراآن  ان   :ال�سادق االمام  قال  الكايف: 
يكون  ما  ونباأ  قبلكم  كان  ما  خرب  وربع  واحكام،  �سنن  وربع  حرام،  وربع 

بعدكم وف�سل ما بينكم)26(.

القراآن  انزل   :املوؤمنني قال امري   ال�سادق بحار االنوار: قال االمام 
وترهيب  وترغيب  وزجر  امر  وهي:  كاف  �ساف  منها  كل  اق�سام  �سبعة  على 

وجدل ومثل وق�س�س)27(.
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وصف املصحف

يحتوي على)114( �سورة

ويحتوي على)60( حزب  ويحتوي على)30( جزء

 وعدد حروفه)323671(

ويحتوي على)76( �سورة مكية

ويحتوي على)28( �سورة مدنية

ا�سهر اخلطاطني عثمان طه

نوع اخلط الن�سخ

وعدد كلماته)77439( 

واحلزب يحتوي على)4( ارباع

ويحتوي على)6236( اآية

ويقراأ برواية حف�س عن عا�سم
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�صفات �هلل تعاىل و�صفات �لقر�آن
عوايل اللئايل: قال االمام ال�سادق :]لقد جتلى اهلل خللقه يف كالمه ولكن ال يب�سرون)28([

الله 
كرمي

الله 
حكيم

الله 
عزيز

الله 
جميد

الله 
مبني

القراآن
 كرمي

القراآن
 حكيم

القراآن
 عزيز

القراآن
 جميد

القراآن
مبني

َك ِبَربَِّك اْلَكرمي }االنفطار:6 {ما َغرَّ

{ي�س)1(َو اْلُقْراآِن احْلَكيِم}{َو اهللُ َعليٌم َحكيٌم}التوبة:110
ي�س:2-1

{َو اإِنَُّه َلِكتاٌب َعزيز }ف�سلت:41

{ ق َو اْلُقْراآِن امْلَجيد}ق:1

{الر ِتْلَك اآياُت اْلِكتاِب امْلُبني }
يو�سف:1

ــسِ اْلــَعــزيــِز  و� ــدُّ ــُق {امْلَـــِلـــِك اْل
احْلَكيم  }اجلمعة:1

ــــَوُدوُد)14(ُذو  اْل اْلَغُفوُر  ُهــَو  {َو 
اْلَعْر�ِس امْلَجيدُ }الربوج: 15-14

{َو َيْعَلُموَن اأَنَّ اهللَ ُهَو احْلَقُّ امْلُبني }
النور:25

{اإِنَُّه َلُقْراآٌن َكرمي }الواقعة:77
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ا�ِس َب�سريًا َو َنذيرًا  ًة ِللنَّ الَّ َكافَّ النه ي�سمل جميع الب�سر دومنا فرق بني جن�س واآخر، قال تعاىلَو ما اأَْر�َسْلناَك اإِ
ا�ِس ال َيْعَلُمون �سباأ: 28 َو لِكنَّ اأَْكَثَ النَّ

عيون اخبار الر�سا: وقال االمام الر�سا: انه ل يجعلُه لنا�س دون نا�س)30(.

العن�رش الب�رشي

اي يجب ان يكون املعلم خالدًا مع القراآن ، فكان ر�سول اهلل املعلم وهو القيم على القراآن واو�سي ان تكون 
العرتة هي القيمة على القراآن كما ورد يف حديث الثقلني)اين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتي اهل بيتي 
وانهما لن يفرتقا حتى يردا عليَّ احلو�س)29(( فكان علٌي قيمًا على القراآن ومعلمًا وُحجة وترجمانًا وناطقًا 
بالقراآن وهكذا اوالده املع�سومون اىل اخر االئمة وهو االمام املهدي فهو القيم على القراآن وهو احلجة. ولن 

يفرتق القراآن عنه وهو القيم اىل يوم القيامة اذ ال ي�سلح الكتاب بدون معلم،  هم مع القراآن والقراآن معهم.

العن�رش التعليمي

عناصر خلود
القرآن 
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َو  َبْيني   �َسهيٌد  اأَْكرَبُ �َسهاَدًة ُقِل اهللُ  اأَيُّ �َسيْ ٍء  ي�سمل جميع االزمنة املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل قال تعاىلُقْل 
ا  منَّ ْخرى  ُقْل ال اأَ�ْسَهُد ُقْل اإِ ْنِذَرُكْم ِبِه َو َمْن َبَلَغ اأَ اإِنَُّكْم َلَت�ْسَهُدوَن اأَنَّ َمَع اهلِل اآِلَهًة اأُ َبْيَنُكْم َو اأُوِحَي اإِيَلَّ هَذا اْلُقْراآُن اِلأُ

ُهَو اإِلٌه واِحٌد َو اإِنَّني  َبري ٌء ِمَّا ُت�ْسِرُكون   االنعام:19
الكايف: االمام ال�سادق: كتاب اهلل فيه نباأ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وف�سل ما بينكم ونحن نعلمه)31(.

العن�رش الزماين

ان دعوة القراآن عاملية ت�سمل جميع االمكنة ال �سرقية وال غربية
 ِه َو َلْو َكِرَه امْلُ�ْسِرُكوَن يِن ُكلِّ وقـــال تعالــى ُهَو الَّذي اأَْر�َسَل َر�ُسوَلُه ِباْلُهدى  َو ديِن احْلَقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

اإال كره  اإذا خرج القائم ل يبق م�سرك باهلل العظيم- و ال كافر   :تف�سري العيا�سي: قال االمام ال�سادق
خروجه)32(. النه يدعو اىل احلق واكثهم للحق كارهون

.ْطنا يِف اْلِكتاِب ِمْن �َسيْ ء ما من �سيٍء اال وله ا�سل يف كتاب اهلل قال تعاىل ما َفرَّ
كل �سيٍء مردوٌد اىل الكتاب وال�سنة.

املحا�سن: عن االمام ال�سادق: ان اهلل عز وجل انزل يف القراآن تبيانًا لكل �سيء حتى واهلل ما ترك �سيئًا 
يحتاج اليه العبد، حتى واهلل ما ي�ستطيع عبد ان يقول لو كان يف القراآن هذا  اال وقد انزله اهلل فيه)33(.

العن�رش املكاين

العن�رش املو�ضوعي
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وُح ااْلأَمنُي * َعلى  َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن امْلُْنِذريَن * ِبِل�ساٍن َعَرِبيٍّ ُمبنٍي}ال�سعراء:193- قال تعاىل{َنَزَل ِبِه الرُّ
ا ِلَقْوٍم َيْعَلُمون }ف�سلت:3 افتخر العرب بان القراآن نزل  َلْت اآياُتُه ُقْراآنًا َعَرِبيًّ 195، وقوله تعاىل{ِكتاٌب ُف�سِّ
بل�سان عربي على نبي عربي وهو خامت االنبياء يف دين هو خامت االديان والقراآن الكرمي له ف�سل على  لغة 

العرب اذ َقاَل َر�ُسوُل اهلِل َف�ْسُل اْلُقْراآِن َعَلى �َساِئِر اْلَكاَلِم َكَف�ْسِل اهلِل َعَلى َخْلِقه)34( . ومن ف�سله انه:
1. حفظ اللغة العربية من االندثار بل وفجر طاقات اللغة حتى ا�سل لعلوم اللغة العربية وفنونها ما 

جعلها حيوية خالدة.
2. حفظ لهجات العرب با�ستخدام ما هو االف�سح عند قري�س والقبائل االخرى.

3. ان القراآن �سخر معاين هذه اللهجات فنتج اال�سرتاك اللفظي واملعنوي ما جعل القراآن كثري الوجوه واملعاين، 
فكلمة)بعاًل( بعنى الزوج، وعند اهل اليمن ا�سم ل�سنم. �سامدون اي غافلون وعند اليمن الغناء.

4. جاء القراآن باأ�ساليب العرب كالق�سة فانه قد ا�ستهر لكل قبيلة قا�سها وكان يق�س اال�ساطري فجاء القراآن 
االمثال،وجاء  باح�سن  القراآن  امثالها فجاء  قبيلة  االمثال فكان لكل  ا�سلوب  بالق�س�س احلق، وكذلك 
اال�سارة  با�سلوب  القراآن  فجاء  وااللغاز  املالحن  العرب  عند  ا�ستهر  حيث  وااللغاز،  املالحن  با�سلوب 
والتعمية والتورية مثل ال�سجرة الطيبة وال�سجرة اخلبيثة، وقد كث عند العرب املناظرة واملجادلة فجاء 
القراآن با�سلوب املجالدة بالتي هي اح�سن، وا�ستهر عند العرب ُح�سن النظم وال�سعر فجاء القراآن باح�سن 

النظم واروع وزن واف�سل �سجع ما بهر العقول و�سغل العلماء يف ا�ستخراج جواهره. 

القرآن الكرمي
واللغة العربية 
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القرآن الكرمي والنظام اللغوي العربي

قــال تــعــاىل{اْقــَراأْ 
الَّذي  ااْلأَْكَرُم  َوَربَُّك 

َم ِباْلَقَلم}  َعلَّ
وهو  فالقلم العربي 
ر�ـــســـم احلــــروف 
بانواع اخلط الكويف 
والديواين  والن�سخ 
والرقع وغريها هذا 
ال�سكل  حيث  من 
حيث  من  وكذلك 
ـــالء  قــواعــد االم
االلفات  ر�سم  من 
والهمزة وغريها وكل 
ذلك يدخل يف علم 

الر�سم القراآين.

الذي  العلم  وهو 
ــاين  ــع ــم ب ــت ــه ي
او  الكلمة املفردة 
ويدخل  املركبة 
البالغة  علم  فيه 
والبديع  والبيان 
والباطن  والظاهر 
احلقيقة  والن�س 
ــو  ـــاز وه ـــج وامل
علم  حتت  يدخل 
الداللة ب�سكل عام 
ب�سكل  والتف�سري 

خا�س.

الذي  العلم  وهو 
يــهــتــم بــخــارج 
مفردة  ـــروف  احل
كلمة  يف  وجمتمعة 
او كلمتني  واحدة 
فيحدث  اكث  او 
ــارب  ــق الجـــل ت
ـــارج احلـــروف  خم
ادغام او اخفاء او 
اظهار وهو يدخل 
احكام  علم  يف 

التالوة.

الذي  العلم  وهو 
ــر  ــاأواخ ب يهتم 
الكلمة من البناء 
ـــن  ـــراب)م واالع
ــ�ــســب  رفــــع ون
وهو  وجزم(  وجر 
علم  يف  ــل  ــدخ ي
ـــراب الــقــراآن  اع
الــكــرمي،وعــلــم 

القراآين. الر�سم 

الذي  العلم  وهو 
بت�سريف  يهتم 
ــة مــن  ــم ــل ــك ال
اىل  ـــدر  ـــس ـــ� امل
الفعل  ــة  ــن ازم
الثالث)املا�سي، 
امل�سارع،االمر( 
كــمــا ويــهــتــم يف 
الكلمة  ا�ستقاق 
وجـــذرهـــا وهــو 
علم  يف  يــدخــل 
وعلم  القراءات 

القراآين. الر�سم 

النظام الداليلالنظام ال�ضوتيالنظام النحويالنظام ال�رشيفالنظام اخلطي

ْنبَِياِء^بَِأْلِسَنِةَقْوِمِهم ِةَفَكاَنَيَقُعِفَمَساِمِعاْلَ بِاْلَعَربِيَّ عللالرشائع:الباقر×َماَأْنَزَلاهلُلَتَعاَلِكَتابًاَوَلَوْحيًاإِلَّ
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فضائل القرآن

ف�ضل
 �لقر�آن

ف�ضل
 قر�ءة�لقر�آن

وماحٌل  م�سفع،  �سافع  فانه  بالقراآن  فعليكم   :اهلل ر�سول  قال  الكايف: 
م�سدق، من جعلُه امامه قاده اىل اجلنة، ومن جعله خلفُه �ساقُه اىل النار، 
وهو الدليل يدل على خري �سبيل، وهو كتاٌب فيه تف�سيل وبيان وحت�سيل.

يغ�س،  ال  الذي  النا�سح  هو  القراآن  هذا  ان  اعلموا   :االمام علي قال 
والهادي الذي ال ي�سل، واملحدث الذي ال يكذب، وما جال�س هذا القراآن 

احٌد اىل قام عنه بزيادٍة او نق�سان زيادة يف هدى، ونق�سان من عمى)35(.

عدة الداعي: قال االمام ال�سادق: قراءة القراآن اف�سل من الذكر، 
والذكر اف�سل من ال�سدقة، وال�سدقة اف�سل من ال�سيام وال�سيام جنة 

من النار)36(.
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ف�������������ض������ل ق���������������ر�ءة 
�لقر�آن يف �لبيت

الكايف: ان البيت الذي يقراأ فيه القراآن، ويذكر اهلل تعاىل فيه، تكث بركته، 
ي�سيء  كما  ال�سماء  الهل  وي�سيء  ال�سياطني،  وتهجرُه  املالئكة،  وحت�سره 
الكوكب الدري الهل االر�س، وان البيت الذي ال يقراأ فيه القراآن وال يذكر 

اهلل تعاىل فيه تقل بركته وتهجره املالئكة وحت�سره ال�سياطني)37(.

ف�ضل
تعلم �لقر�آن

الكايف: قال ال�سادق: ينبغي للموؤمن ان ال ميوت حتى يتعلم القراآن 
او يكون يف تعلمِه)38(.

ال�سوت  القراآن  وُحلية  ُحلية،  �سيء  لكل   :اهلل ر�سول  قال  الكايف: 
احل�سن)40(.

ف���������������������ض����������ل �حل�����������������ال 
و�ملرحتل

الكايف: �ُسئل ر�سول اهلل: اي النا�س خري قال: احلال املرحتل اي الفاحت 
اخلامت، الذي يفتح القراآن ويختمه، فله عند اهلل دعوة م�ستجابة)39(.

ف�ضل
�ل�ضوت �حل�ضن
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ف�ضل
الفقيه: قال ر�سول اهلل: ا�سراف امتي حملة القراآن، وا�سحاب الليل)41(.حامل �لقر�آن

ف�ضل �ل�ضاب يف 
قر�ءة �لقر�آن

الكايف: قال امري املوؤمنني يف و�سيته: اهلل اهلل يف القراآن ال ي�سبقكم بالعمل به 
غريكم)43(.

الكايف: من قراأ القراآن وهو �ساب موؤمن اختلط القراآن بلحمه ودمِه 
القراآن حجيزًا عنه يوم  ال�سفرة الكرام الربرة. وكان  وجعلُه اهلل مع 

القيامة)42(.

ف�ضل
�لعمل بالقر�آن

ف�ضل
�ل�ضفاء بالقر�آن

نهج البالغة: قال امري املوؤمنني: تلعموا القراآن فانه ربيع القلوب 
اح�سن  فانه  تالوته  واح�سنوا  ال�سدور  �سفاء  فانه  بنوره  وا�ست�سفوا 

الق�س�س)44(.
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�لقر�آن 
عهد �هلل

ينبغي  فقد  اىل خلقه،  اهلل  القراآن عهد   :ال�سادق االمام  قال  الكايف: 
للمرء امل�سلم ان ينظر يف عهده وان يقراأ منه كل يوم خم�سني اآية)45(.

ف���������ض����ل ق��������ر�ءة 
�لتجار للقر�آن

تف�سري العيا�سي: قال االمام ال�سادق: ان اهلل جعل واليتنا اهل البيت 
قطب القراآن، وقطب جميع الكتب، عليها ي�ستدير حمكم القراآن)47(.

امل�سغول  منكم  التاجر  مينع  ما   :ال�سادق االمام  قال  الكايف: 
القراآن  �سورة من  يقراأ  ينام حتى  ان ال  اىل منزلِه  اذا رجع  �سوقه  يف 

فتكتب له مكان كل اآية يقروؤها ع�سر ح�سنات)46(.

�لوالية
 قطب �لقر�آن

درج�������������������ات �جل�����ن�����ة 
ع�����ل�����ى ق���������در ع�����دد 

�آيات �لقر�آن

امايل ال�سدوق: قال االمام ال�سادق:عليكم بتالوة القراآن فان 
يقال  القيامة  يوم  فاذا كان  القراآن  اآيات  اجلنة على عدد  درجات 

لقارئ القراآن اقراأ وارق، فكلما قراأ اآية رقى درجة)48(.
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للُحمى: مكارم االخالق: عن االمام ال�سادق:كتابة اآية الكر�سي يف اناء و�سربه)52(.طـــــب القرآن
َمَعُه  لل�صداع: الدعوات: عن االمام الباقر: اذا ا�سابك �سداع ف�سع يدك على هامتك وقل{َلْو كاَن 
ىَل  َو اإِ ىل  ما اأَْنَزَل اهللُ  ذا ِقيَل َلُهْم َتعاَلْوا اإِ اآِلَهٌة َكما َيُقوُلوَن اإِذًا اَلْبَتَغْوا اإِىل  ِذي اْلَعْر�ِس �َسِبياًل}اال�سراء:42 {َو اإِ

وَن َعْنَك �ُسُدودا}الن�ساء:61 )53(. �ُسوِل َراأَْيَت امْلُناِفِقنَي َي�ُسدُّ الرَّ
لوجع العني: طب االئمة: عن امري املوؤمنني: اذا ا�ستكى احدكم عينه فليقراأ عليها اآية الكر�سي)54(.

َقاَل  ْيَل  اللَّ ُي�ْسِهُريِن  اأَنَُّه  َو  اأَ�ْسَرا�ِسي  َوَجَع  اإَِلْيِه  َقاَل: �َسَكْوُت   اْلَباِقِر طب االئمة: عن  لوجع اال�رضا�س: 
اأََحٌد ُثمَّ اْقَراأْ {َو َتَرى  ْمِد َو ُقْل ُهَو اهللُ  رٍي اإَِذا اأَْح�َس�ْسَت ِبَذِلَك َف�َسْع َيَدَك َعَلْيِه َو اْقَراأْ �ُسوَرَة احْلَ َفَقاَل َيا اأََبا َب�سِ
حاِب �ُسْنَع اهلِل الَِّذي اأَْتَقَن ُكلَّ �َسيْ ٍء اإِنَُّه َخِبرٌي ِبا َتْفَعُلوَن} َفاإِنَُّه َي�ْسُكُن  باَل حَتْ�َسُبها جاِمَدًة َو ِهَي َتُرُّ َمرَّ ال�سَّ اجْلِ

ُثمَّ اَل َيُعود )55(.
ِة َفَقاَل َلُه اْذَهْب َف�َسْع َيَدَك َعَلى  رَّ اِدِق َوَجَع ال�سُّ لوجع ال�رضة: طب االئمة: �َسَكا َرُجٌل اإِىَل اأَِبي َعْبِد اهلِل ال�سَّ
ِع الَِّذي َت�ْسَتِكي َو ُقْل {َو اإِنَُّه َلِكتاٌب َعِزيٌز ال َياأِْتيِه اْلباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َو ال ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم  امْلَْو�سِ

َحِميٍد} َثاَلثًا َفاإِنََّك ُتَعاَفى ِباإِْذِن اهلل )56(.
لوجع الظهر:ٍ  طب االئمة: عن االمام اْلَباِقِر َقاَل: �َسَكا َرُجٌل ِمْن َهْمَداَن اإِىَل  اأَِمرِي امْلُوؤِْمِننَي َوَجَع 
اأَْن  ِلَنْف�ٍس  َثاَلثًا {َو ما كاَن  اْقَراأْ  َو  ِمْنُه  َت�ْسَتِكي  الَِّذي  ِع  امْلَْو�سِ َعَلى  َيَدَك  َفَقاَل �َسْع  ْيَل  اللَّ َي�ْسَهُر  اأَنَُّه  َو  ْهِر  الظَّ
ْنيا ُنوؤِْتِه ِمْنها َو َمْن ُيِرْد َثواَب ااْلآِخَرِة ُنوؤِْتِه ِمْنها َو �َسَنْجِزي  اًل َو َمْن ُيِرْد َثواَب الدُّ َتُوَت اإِالَّ ِباإِْذِن اهلِل ِكتابًا ُموؤَجَّ
اهللُ  �َساَء  ْن  اإِ اْلِعَلِل  ِمَن  ُتَعاَفى  َفاإِنََّك  اآِخِرَها  اإِىَل  اْلَقْدِر}  َلْيَلِة  يِف  اأَْنَزْلناُه  {اإِنَّا  اٍت  َمرَّ �َسْبَع  َواْقَراأْ  اِكِريَن}  ال�سَّ

َتَعاىل)57(. 

ُدوِر َو ُهدًى َو َرْحَمٌة ِلْلُموؤِْمننَييون�س)57( ا�ُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َو �ِسفاٌء مِلا يِف ال�سُّ َها النَّ يا اأَيُّ
امِلنَي اإِالَّ َخ�سارًااال�سراء)82( ِمننَي َو ال َيزيُد الظَّ ُل ِمَن اْلُقْراآِن ما ُهَو �ِسفاٌء َو َرْحَمٌة ِلْلُموؤْ َو ُنَنزِّ

ذيَن اآَمُنوا ُهدًى َو �ِسفاٌء  َلْت اآياُتُه َء اأَْعَجِميٌّ َو َعَرِبيٌّ ُقْل ُهَو ِللَّ ا َلقاُلوا َلْو ال ُف�سِّ َو َلْو َجَعْلناُه ُقْراآنًا اأَْعَجِميًّ
َوالَّذيَن ال ُيوؤِْمُنوَن يف  اآذاِنِهْم َوْقٌر َو ُهَو َعَلْيِهْم َعًمى اأُولِئَك ُيناَدْوَن ِمْن َمكاٍن َبعيًدف�سلت)44(

بال�سدقة  مر�ساكم  داووا  داء،وقال  كل  من  �سفاء  القراآن  يف   :الكاظم االمام  قال  الر�سا:  االمام  فقه 
وا�ست�سفوا له بالقراآن فمن ل ي�سفه القراآن فال �سفاء له.

 قال االمام الكاظم: انه قال اذا بدت بك علة تخوفت على نف�سك منها فاقراأ االنعام فانه ال ينالك 
من تلك العلة ما تكره )49(.

تف�سري االمام الع�سكري: قال ر�سول اهلل: عليكم بالقراآن فانه ال�سفاء النافع، والدواء املبارك)50(.
امايل الطو�سي: قال االمام الكاظم: من نالته علة فليقراأ يف جيبه ام الكتاب �سبع مرات فان �سكنت 

واال فليقــــــراأ �سبعني مرة فانها ت�سكن)51(.
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للُحمى: مكارم االخالق: عن االمام ال�سادق:كتابة اآية الكر�سي يف اناء و�سربه)52(.
َمَعُه  لل�صداع: الدعوات: عن االمام الباقر: اذا ا�سابك �سداع ف�سع يدك على هامتك وقل{َلْو كاَن 
ىَل  َو اإِ ىل  ما اأَْنَزَل اهللُ  ذا ِقيَل َلُهْم َتعاَلْوا اإِ اآِلَهٌة َكما َيُقوُلوَن اإِذًا اَلْبَتَغْوا اإِىل  ِذي اْلَعْر�ِس �َسِبياًل}اال�سراء:42 {َو اإِ

وَن َعْنَك �ُسُدودا}الن�ساء:61 )53(. �ُسوِل َراأَْيَت امْلُناِفِقنَي َي�ُسدُّ الرَّ
لوجع العني: طب االئمة: عن امري املوؤمنني: اذا ا�ستكى احدكم عينه فليقراأ عليها اآية الكر�سي)54(.

َقاَل  ْيَل  اللَّ ُي�ْسِهُريِن  اأَنَُّه  َو  اأَ�ْسَرا�ِسي  َوَجَع  اإَِلْيِه  َقاَل: �َسَكْوُت   اْلَباِقِر طب االئمة: عن  لوجع اال�رضا�س: 
اأََحٌد ُثمَّ اْقَراأْ {َو َتَرى  ْمِد َو ُقْل ُهَو اهللُ  رٍي اإَِذا اأَْح�َس�ْسَت ِبَذِلَك َف�َسْع َيَدَك َعَلْيِه َو اْقَراأْ �ُسوَرَة احْلَ َفَقاَل َيا اأََبا َب�سِ
حاِب �ُسْنَع اهلِل الَِّذي اأَْتَقَن ُكلَّ �َسيْ ٍء اإِنَُّه َخِبرٌي ِبا َتْفَعُلوَن} َفاإِنَُّه َي�ْسُكُن  باَل حَتْ�َسُبها جاِمَدًة َو ِهَي َتُرُّ َمرَّ ال�سَّ اجْلِ

ُثمَّ اَل َيُعود )55(.
ِة َفَقاَل َلُه اْذَهْب َف�َسْع َيَدَك َعَلى  رَّ اِدِق َوَجَع ال�سُّ لوجع ال�رضة: طب االئمة: �َسَكا َرُجٌل اإِىَل اأَِبي َعْبِد اهلِل ال�سَّ
ِع الَِّذي َت�ْسَتِكي َو ُقْل {َو اإِنَُّه َلِكتاٌب َعِزيٌز ال َياأِْتيِه اْلباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َو ال ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم  امْلَْو�سِ

َحِميٍد} َثاَلثًا َفاإِنََّك ُتَعاَفى ِباإِْذِن اهلل )56(.
لوجع الظهر:ٍ  طب االئمة: عن االمام اْلَباِقِر َقاَل: �َسَكا َرُجٌل ِمْن َهْمَداَن اإِىَل  اأَِمرِي امْلُوؤِْمِننَي َوَجَع 
اأَْن  ِلَنْف�ٍس  َثاَلثًا {َو ما كاَن  اْقَراأْ  َو  ِمْنُه  َت�ْسَتِكي  الَِّذي  ِع  امْلَْو�سِ َعَلى  َيَدَك  َفَقاَل �َسْع  ْيَل  اللَّ َي�ْسَهُر  اأَنَُّه  َو  ْهِر  الظَّ
ْنيا ُنوؤِْتِه ِمْنها َو َمْن ُيِرْد َثواَب ااْلآِخَرِة ُنوؤِْتِه ِمْنها َو �َسَنْجِزي  اًل َو َمْن ُيِرْد َثواَب الدُّ َتُوَت اإِالَّ ِباإِْذِن اهلِل ِكتابًا ُموؤَجَّ
اهللُ  �َساَء  ْن  اإِ اْلِعَلِل  ِمَن  ُتَعاَفى  َفاإِنََّك  اآِخِرَها  اإِىَل  اْلَقْدِر}  َلْيَلِة  يِف  اأَْنَزْلناُه  {اإِنَّا  اٍت  َمرَّ �َسْبَع  َواْقَراأْ  اِكِريَن}  ال�سَّ

َتَعاىل)57(. 

ُدوِر َو ُهدًى َو َرْحَمٌة ِلْلُموؤِْمننَييون�س)57( ا�ُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َو �ِسفاٌء مِلا يِف ال�سُّ َها النَّ يا اأَيُّ
امِلنَي اإِالَّ َخ�سارًااال�سراء)82( ِمننَي َو ال َيزيُد الظَّ ُل ِمَن اْلُقْراآِن ما ُهَو �ِسفاٌء َو َرْحَمٌة ِلْلُموؤْ َو ُنَنزِّ

ذيَن اآَمُنوا ُهدًى َو �ِسفاٌء  َلْت اآياُتُه َء اأَْعَجِميٌّ َو َعَرِبيٌّ ُقْل ُهَو ِللَّ ا َلقاُلوا َلْو ال ُف�سِّ َو َلْو َجَعْلناُه ُقْراآنًا اأَْعَجِميًّ
َوالَّذيَن ال ُيوؤِْمُنوَن يف  اآذاِنِهْم َوْقٌر َو ُهَو َعَلْيِهْم َعًمى اأُولِئَك ُيناَدْوَن ِمْن َمكاٍن َبعيًدف�سلت)44(

بال�سدقة  مر�ساكم  داووا  داء،وقال  كل  من  �سفاء  القراآن  يف   :الكاظم االمام  قال  الر�سا:  االمام  فقه 
وا�ست�سفوا له بالقراآن فمن ل ي�سفه القراآن فال �سفاء له.

 قال االمام الكاظم: انه قال اذا بدت بك علة تخوفت على نف�سك منها فاقراأ االنعام فانه ال ينالك 
من تلك العلة ما تكره )49(.

تف�سري االمام الع�سكري: قال ر�سول اهلل: عليكم بالقراآن فانه ال�سفاء النافع، والدواء املبارك)50(.
امايل الطو�سي: قال االمام الكاظم: من نالته علة فليقراأ يف جيبه ام الكتاب �سبع مرات فان �سكنت 

واال فليقــــــراأ �سبعني مرة فانها ت�سكن)51(.

اأمثـلــــــــة:
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علـم خصائـص القــرآن

هناكخصائصدنيويةواخرويةللسوروالياتالقرآنيةتنفعاملؤمنفدنياهواخرته:لقضاءاحلوائج

ولدفع السلطان عىل وللدخول الولد ولطلب العازب ولتزويج المور ولتسهيل الرزق ولزيادة

املكاره،وأماالخرويةكرفععذابالقرب،والبشارةباجلنةورؤيةالنبي‘وللجوازعىلالرصاط

وغريهاكثري.فمنها:

�ضورة االنعام:   فقه االمام الر�سا باب االدوية اجلامعة يف القراآن:اأَْرِوي َعِن اْلَعال اأَنَُّه َقاَل اإَِذا 
ِة َما َتْكَرُه. ْفَت َعَلى َنْف�ِسَك ِمْنَها َفاْقَراأِ ااْلأَْنَعاَم َفاإِنَُّه اَل َيَناُلَك ِمْن ِتْلَك اْلِعلَّ ٌة َتَخوَّ َبَدْت ِبَك ِعلَّ

ْنَيا �َسْبِعنَي َنْوعًا ِمْن اأَْنَواِع اْلَباَلِء  َر يِف الدُّ ْحَل يِف ُكلِّ �َسْهٍر ُكِفَي امْلَُقدَّ �ضورة النحل:   َو َنْرِوي اأَنَُّه َمْن َقَراأَ النَّ
َذاُم َو اْلرَبَ�ُس. ُنوُن َو اجْلُ اأَْهَوُنُه اجْلُ

اخل�صائ�ص الدنيوية والآخروية)58(
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َل اهللُ ِبِه َثاَلِثنَي َمَلكًا َيْحَفُظوَنُه ِمْن اإِْبِلي�َس َو ُجُنوِدِه                                �ضورة لقمان: َو َمْن َقَراأَ �ُسوَرَة ُلْقَماَن يِف ُكلِّ َلْيَلٍة َوكَّ
�ِسَي. َهاِر َلْ َيَزاُلوا َيْحَفُظوَنُه َحتَّى مُيْ َها ِبالنَّ َحتَّى ُي�ْسِبَح َفاإِْن َقَراأَ

ْو  ى ُيـْم�ِسَي اأَ �ضورة ي�س:  َو َمْن َقَراأَ �ُسوَرَة ي�س َقْبَل اأَْن َيَناَم اأَْو يِف َنَهاِرِه َكاَن ِمَن امْلَْحُفوِظنَي َو امْلَْرُزوِقنَي َحتَّ
َل اهللُ ِبِه اأَْلَفْي َمَلٍك َيْحَفُظوَنُه ِمْن ُكلِّ �َسْيَطانٍ  َرِجيٍم َو ِمْن ُكلِّ اآَفٍة َفاإِْن َماَت يِف َيْوِمِه  َها يِف َلْيَلٍة َوكَّ ُي�ْسِبَح َو َمْن َقَراأَ

ِه. ُعوَنُه اإِىَل َقرْبِ ُهْم َي�ْسَتْغِفُروَن َلُه َو ُي�َسيِّ َة َو َح�َسَر ُغ�ْسَلُه َثاَلُثوَن اأَْلَف َمَلٍك ُكلُّ نَّ اأَْو َلْيَلِتِه اأَْدَخَلُه اهللُ اجْلَ

اِت يِف ُكلِّ َيْوِم ُجُمَعٍة َلْ َيَزْل حَمُْفوظًا ِمْن ُكلِّ اآَفٍة َمْدُفوعًا َعْنُه ُكلُّ  افَّ �ضورة ال�ضافات:  َو َمْن َقَراأَ �ُسوَرَة ال�سَّ
ْبُه يِف َماِلِه َو اَل يِف ُوْلِدِه َو اَل يِف َبَدِنِه �ُسوٌء ِمْن �َسْيَطاٍن  ْزِق َو َلْ ُي�سِ ْنَيا َمْرُزوقًا ِباأَْو�َسِع َما َيُكوُن ِمَن الرِّ ٍة يِف الدُّ َبِليَّ

ِه. اٍر َعِنيٍد َو اإِْن َماَت يِف َيْوِمِه اأَْو َلْيَلِتِه َبَعَثُه اهللُ �َسِهيدًا ِمْن َقرْبِ َرِجيٍم َو ِمْن َجبَّ

ُه ِباَل َماٍل َو اَل َع�ِسرَيٍة.  ْنَيا َو ااْلآِخَرِة َو اأََعزَّ َمَر اأَْعَطاُه اهللُ �َسَرَف الدُّ �ضورة الزمر:    َو َمْن َقَراأَ الزُّ
ْنَيا َو ااْلآِخَرِة. وَر َجَمَع اهللُ َلُه َخرْيَ الدُّ  �ضورة الطور:   َو َمْن َقَراأَ الطُّ

ْنَيا َوَهِذِه  ْنَيا ُبوؤْ�سًا َو اَل َفْقرًا َو اَل اآَفًة ِمْن اآَفاِت الدُّ �ضورة الواقعة:  َو َمْن َقَراأَ اْلَواِقَعَة يِف ُكلِّ ُجُمَعٍة َلْ َيَر يِف الدُّ
ٌة اِلأَِمرِي امْلُوؤِْمِننَي اَل َي�ْسَرُكُه ِفيَها اأََحٌد. وَرِة َخا�سَّ ال�سُّ

ِديَد َو امْلَُجاَدَلَة يِف �َساَلِة َفِري�َسٍة َو اأَْدَمَنَها َلْ َيَر يِف اأَْهِلِه َو َماِلِه َو َبَدِنِه �ُسوءًا َواَل  �ضورة احلديد:  َو َمْن َقَراأَ احْلَ
َخ�َسا�َسًة.
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ْبُه  َر َب�َسَرُه َو َلْ ُي�سِ ِه َو َنَواِفِلِه اْمَتَحَن اهللُ َقْلَبُه ِلاْلإِمَياِن َو َنوَّ �ضورة املمتحنة:  َو َمْن َقَراأَ امْلُْمَتَحَنَة يِف َفَراِئ�سِ
َفْقٌر اأََبدًا َو اَل �َسَرٌر يِف َبَدِنِه َو اَل يِف ُوْلِدِه.

نِّ َو اَل َنْفِثِهْم َو اَل �ِسْحِرِهْم  ْنَيا �َسيْ ٌء ِمْن اأَْعنُيِ اجْلِ َياِة الدُّ ْبُه يِف احْلَ نِّ َلْ ُي�سِ �ضورة اجلن:   َو َمْن َقَراأَ �ُسوَرَة اجْلِ
َو اَل َكْيِدِهْم.

َهاُر �َساِهَدْيِن  ْيُل َو النَّ ْيِل َكاَن َلُه اللَّ ِل يِف ِع�َساِء ااْلآِخَرِة اأَْو يِف اآِخِر اللَّ مِّ  �ضورة املزمل:    َو َمْن َقَراأَ �ُسوَرَة امْلُزَّ

َبًة.  َبًة َو اأََماَتُه اهللُ ِميَتًة َطيِّ وَرِة َو اأَْحَياُه اهللُ َحَياًة َطيِّ َمَع ال�سُّ

َة اإِالَّ َريَّاَن.  نَّ اَن َو َلْ َيْدُخِل اجْلَ اَن َو َلْ َيْبَعْثُه اهللُ اإِالَّ َريَّ ْت اإِالَّ َريَّ اِزَعاِت َلْ مَيُ  �ضورة النازعات:   َو َمْن َقَراأَ النَّ

نَّا اأَْنَزْلَناُه يِف َفِري�َسٍة ِمَن اْلَفَراِئ�ِس َناَداُه ُمَناٍد َيا َعْبَد اهلِل َقْد ُغِفَر َلَك َما َم�َسى    �ضورة القدر:    َو َمْن َقَراأَ اإِ

ِنِف اْلَعَمَل. َفا�ْسَتاأْ

اَل  َو  ِبَها  ْت  مَيُ َلْ  َو  اأََبدًا  َزْلَزَلٌة  ْبُه  ُي�سِ َلْ  َنَواِفِلِه  يِف  ِزْلَزاَلَها  ااْلأَْر�ُس  ُزْلِزَلِت  َذا  اإِ َقَراأَ  َمْن  َو  الزلزلة:   �ضورة 
ْنَيا. ِب�َساِعَقٍة َو اَل ِباآَفٍة ِمْن اآَفاِت الدُّ

ْزُق َو ُدِفَعْت َعْنُه  �ضورة الهمزة:  َو َمْن َقَراأَ َوْيٌل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة يِف َفِري�َسٍة َنَفْت َعْنُه اْلَفْقَر َو ُجِلَبْت َعَلْيِه الرِّ
ْوِء اإِْن �َساَء اهللُ. ِميَتُة ال�سَّ
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ويف كتاب منافع القراآن العظيم املن�صوب اىل االمام ال�صادق خ�صائ�ص جلمع 
ال�صور نذكر بع�صها  :

1. عن االمام ال�سادق: من كتب �سورة البقرة وعلقها عليه، زالت عنه االوجاع كلها.
2. عن االمام ال�سادق: وان علقت على �سغري، زالت عنه االوجاع، وهان عليه الفطام، ول يخف هوامًا 

وال جانًا باذن اهلل تعاىل.
3. عن االمام ال�سادق: وان علقت على امل�سروع، زال عنه ال�سرع باذن اهلل تعاىل.

�سورة البقرة

4. عن االمام ال�سادق: من كتبها بزعفران �سعر وعلقها على امراأة تريد احلمل حملت باإذن اهلل تعاىل.
5. عن االمام ال�سادق: واذا علقت على املع�سر يف عنقه، ي�سر اهلل عليه، ورزقه اهلل عز وجل.

�سورة اآل عمران

�سورة براءة

�سورة ابراهيم

6. عن االمام ال�سادق: من كتبها وجعلها يف �سجادة او قلن�سوة، امن من الل�سو�س من كل مكان، وان 
راموا التعر�س له ل يقدروا عليه.

7. عن االمام ال�سادق: واأِمَن من احلريق يف منزله، ول يخف النار، ولو احرقت النار املدينة باأ�سرها 
واأتت منزله، وقفت باإذن اهلل تعاىل بربكة القراآن.

8. عن االمام ال�سادق: واذا كتبت يف اناء، وغ�سل به احلريق يف البدن، �سكن باإذن اهلل تعاىل.

9. عن االمام ال�سادق: من كتبها على خرقة بي�ساء، وجعلها على ع�سد طفل �سغري، اأِمَن من البكاء 
والفزع والنزاع، و�سهل عليه فطامه.

 .ومن اراد املزيد فلرياجع كتاب منافع القراآن العظيم املن�صوب اىل االمام ال�صادق

)59(
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 القرآن معجزة
خالدة

نوع املعجزة
املعجزة: امر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، �سال عن املعار�سة)60(.

املعجزة الفكريةاملعجزة احل�سية
باحلوا�س  تــدرك  التي  ــي  وه
كلها  االنبياء  معجزات  وكانت 
معاجز ح�سية كالطوفان وع�سى 
لعي�سى  املوتى  واحياء  مو�سى، 
وت�سبيح  القمر،  �سق  وكذلك 
احل�سى بني يد الر�سول... الخ.

اىل  باقية  ال�سريعة  هذه  كانت  ملا 
يوم القيامة ال بد لكل فرد من االمة 
املحمدية  الدعوة  �سدق  يرى  ان 
بب�سريته وفكره فيكون القراآن �ساهد 
ال�سدق و�سند النبوة ولتكون احلجة 
الكرمي  القراآن  كان  لهذا  واعم  ابلغ 

املعجزة الفكرية اخلالدة لال�سالم.
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1. القراآن معجزة خالدة الن اهلل ل يجعل القراآن لزمان دون زمان فهو يف كل زمان جديد وعند كل 
قوم غ�س طري.

2. القراآن �سند النبوة: فهو ال�سند ال�سرعي 
ل�سدق النبوة.

3. القراآن معجزة فكرية: فهو يدعو اىل التفكر 
واالعتبار والنظر.

4. يف القراآن منظومة ت�سريعية تنظم عالقة العبد بربه وعالقة العبد باأخيه االن�سان.
5. معظم املعجزات موافقة الرقى فنون

 الع�سر ففي زمن مو�سى ا�ستهر ال�سحر، ويف 
زمن عي�سى ا�ستهر الطب ويف زمن النبي حممد ا�ستهرت

الف�ساحة والبالغة فكان القراآن بل�سان عربي مبني.

خ�صائ�ص معجزة القراآن
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1. القراآن يف�سر بع�سه بع�سا.
2. يخرب بالغائبات.

3. بيان بع�س اال�سرار العلمية.
4. فيه منظومة كونية ومنظومة ت�سريعية.

5. فيه حقائق علمية ما يدلل على االعجاز العلمي يف القراآن.
6. يف القراآن ظهر اىل �سبعني ظهر، وبطن اىل �سبعني بطن ما يعجز اي ن�س ان يجاريه.

يف قالبه اأي الفاظه:
 وجه االعجاز يف نظمه وتاأليفه وف�ساحته واعتدال مفرداته تركيبًا ووزنًا وهذا ما اكدُه خرباء اللغة 
وعلماء العربية، وقد حتدى القراآن ف�سحاء العرب وبلغاءهم ان ياأتوا بثل هذا القراآن فعجزوا، ثم 
قلل مادة التحدي اىل ع�سر �سور فعجزوا، ثم قلل مادة التحدي اىل �سورة واحدة فعجزوا، ثم اكد 
ُتوَن ِبِْثِلِه  ُتوا ِبِْثِل هَذا اْلُقْراآِن ال َياأْ نُّ َعلى  اأَْن َياأْ ْن�ُس َو اجْلِ القراآن عجزهم فقال: {ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت ااْلإِ

َو َلْو كاَن َبْع�ُسُهْم ِلَبْع�ٍس َظهريا}االإ�سراء: 88.

وجوه االعجاز
يف قلبه اأي معناه: 
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َمْوٌج  َيْغ�ساُه  جُلِّيٍّ  َبْحٍر  يف   َكُظُلماٍت  تعاىل{اأَْو  قال 
ِمْن َفْوِقِه َمْوج} النور:40

فاالآية  العميق  البحر  هو  اللجي  البحر 
فوق  وموج  البحر  حتت  موج  عن  تتحدث 
البحر، ويفكر العلماء اال�ستفادة من هذه 

االمواج النتاج الطاقة الكهربائية.

هناك عالقة طردية بني كرب ال�سن وه�سا�سة العظام 

اأْ�ُس �َسْيبا}مرمي:4 اذ قال تعاىل على ل�سان زكريا:{قاَل َربِّ اإِينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َو ا�ْسَتَعَل الرَّ
الرجال  يف  اال�سرتوجني  وهرمون  الكوالجني  انتاج  يقل  العمر  يف  االن�سان  تقدم  كلما  العلم  ثبت  فقد 

.Dوالن�ساء وفيتامني
وهناك الكثري من االآيات العلمية يف القراآن الكرمي

امواج البحر العميق:

ه�سا�سة العظام:

االعجاز العلمي
في القرآن 
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البحار: قال االمام ال�سادق: ]القراآن اف�سل كل �سيء دون اهلل، فمن وقر القراآن فقد وقر اهلل، ومن 
ل يوقر القراآن فقد ا�ستخف بحرمة اهلل، وحرمة القراآن على اهلل كحرمة الوالد على ولده[)61(.

والأجل زيادة احلرمة للقراآن ورد يف ال�سرع امورًا يجب االلتزام بها:
1. حترمي م�س كتابة القراآن على املحدث باحلدث االكرب كاجلنابة واحلي�س والنفا�س، وكذلك باحلدث 

اال�سغر كالبول والغائط والريح والنوم.
2. كراهة م�س ما بني ال�سطور والهام�س اذا ل يكن طاهرًا.
3. حرمة قراءة العزائم االربعة للمحدث باحلدث االكرب.
4. كراهة قراءة ما زاد على �سبع ايات للجنب واحلائ�س.

5. وجوب ازالة النجا�سة  عن ورق امل�سحف وخطه بل عن جلده)غالفه(.
6. يحرم كتابة القراآن باملركب النج�س)الدم(.

7.ال يجوز اعطاء القراآن بيد الكافر.
8. يحرم بيع امل�سحف ال�سريف على الكافر على االحوط اال اذا كان الر�ساده.

9. يحرم اخذ امل�سحف الر�س العدو.
10. يحرم هجر القراآن. 

حرمة القرآن
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ُة  اخل�سال: َقاَل َر�ُسوَل اهلِل: َيِجي ُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َثاَلَثٌة َي�ْسُكوَن اإِىَل اهلِل َعزَّ َو َجلَّ امْلُ�ْسَحُف َو امْلَ�ْسِجُد َو اْلِعرْتَ

ُة َيا َربِّ  ُعويِن، َو َتُقوُل اْلِعرْتَ ُلويِن َو �َسيَّ ُقويِن، َو َيُقوُل امْلَ�ْسِجُد َيا َربِّ َعطَّ ُقويِن َو َمزَّ َيُقوُل امْلُ�ْسَحُف َيا َربِّ َحرَّ

ْكَبَتنْيِ ِلْلُخ�ُسوَمِة َفَيُقوُل اهللُ َجلَّ َجاَلُلُه يِل اأََنا اأَْوىَل ِبَذِلك)62(  . ُدوَنا، َفاأُْجُثوا ِللرُّ َقَتُلوَنا َو َطَرُدوَنا َو �َسرَّ

َر اهللَ  َر اْلُقْراآَن َفَقْد َوقَّ جامع االخبار: َقاَل َر�ُسوَل اهلِل: اْلُقْراآُن اأَْف�َسُل ِمْن ُكلِّ �َسيْ ٍء ُدوَن اهلِل َعزَّ َو َجلَّ َفَمْن َوقَّ

ِر اْلُقْراآَن َفَقِد ا�ْسَتَخفَّ ِبُحْرَمِة اهلِل، َو ُحْرَمُة اْلُقْراآِن َعَلى اهلِل َكُحْرَمِة اْلَواِلِد َعَلى َوَلِده  )63(. َو َمْن َلْ ُيَوقِّ

ِ َعزَّ َو َجلَّ ُحُرَماٍت َثاَلٍث َلْي�َس ِمْثَلُهنَّ �َسيْ ٌء: ِكَتاُبُه َو ُهَو  اِدِق: اأَنَُّه َقاَل: اإِنَّ هلِلَّ امايل ال�سدوق: قال االمام ال�سَّ

.)64(ُكْم ُة َنِبيِّ ه، َو ِعرْتَ هًا اإِىَل َغرْيِ ا�ِس اَل َيْقَبُل ِمْن اأََحٍد َتَوجُّ ِحْكَمُتُه َو ُنوُرُه، َو َبْيُتُه الَِّذي َجَعَلُه ِقْبَلًة ِللنَّ

َر َعِظيمًا َو  الكايف: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل: َمْن اأَْعَطاُه اهللُ اْلُقْراآَن َفَراأَى اأَنَّ َرُجاًل اأُْعِطَي اأَْف�َسَل ِمَّا اأُْعِطَي َفَقْد �َسغَّ

َم �َسِغريًا)65(. َعظَّ

اَل  َو  َخْيَطُه  َتَ�سَّ  اَل  َو  ُجُنبًا  اَل  َو  ُطْهٍر  َغرْيِ  َعَلى  ُه  َتَ�سَّ اَل  امْلُ�ْسَحُف   :احْلَ�َسِن اأَِبي  َعْن  تهذيب االحكام: 

ُروَن})66(. ُه اإِالَّ امْلَُطهَّ �سُّ ْقُه- اإِنَّ اهللَ َتَعاىَل َيُقوُل {ال مَيَ ُتَعلِّ

دعائم اال�سالم: عن امري املوؤمنني اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل َنَهى اأَْن ُي�َساَفَر ِباْلُقْراآِن اإِىَل اأَْر�ِس اْلَعُدوِّ خَمَاَفَة اأَْن َيَناَلُه 

امْلُ�ْسِرُكوَن)67(.

َر)68(. ى َيَتَطهَّ َذا َكاَن َعَلى َغرْيِ َطُهوٍر َحتَّ و�سائل ال�سيعة: قال االمام علي اَل َيْقَراأُ اْلَعْبُد اْلُقْراآَن اإِ
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ُرون } الواقعة:79 ُه اإِالَّ امْلَُطهَّ �سُّ الطهارة: {ال مَيَ
العبد  يقراأ  ال   :املوؤمنني امري  وقال  اخل�سال: 

القراآن اذا كان على غري طهور)69(.
نظفوا   :اهلل ر�سول  قال  املحا�سن:  ال�سواك: 
طريق القراآن قيل يا ر�سول اهلل وما طريق القراآن؟ 

قال: افواهكم، قيل باذا? قال: بال�سواك)70(.
عهدك  ن�سرت  اين  اللهم  االخت�سا�س:  الدعاء: 
وكتابك اللهم فاجعل نظري فيه عبادة، وقراءتي 
فيه فكرًا وفكري فيه اعتبارًا واجعلني من يتعظ 

ببيان مواعظك فيه)71(.

الرتتيل: {َو َرتِِّل اْلُقْراآَن َتْرتيال}املزمل:4
الكايف: قال االمام: بينه تبيانًا وال تهذه هذي 

ال�سعر)72(.
ُقُلوٍب  َعلى   اأَْم  اْلُقْراآَن  َيَتَدبَُّروَن  َفال  {اأَ  التدبر:  
اأَْقفاُلها} حممد: 24.والتدبر: هو النظر يف ادبار االمور 

وتاملها وهو ان ينظر يف عواقب االمور.
التجاوب: وهو ان يجيب القراآن عندما يخاطبه فقد 
  :روي يف تهذيب االحكام:عن االمام ال�سادق
َمرَّ  َفاإَِذا  ِقَراَءِتِه  يِف  ُيَرتَِّل  اأَْن  ى  اإَِذا �َسلَّ ِلْلَعْبِد  َيْنَبِغي 
َو  َة  نَّ اجْلَ اهللَ  �َساأََل  اِر  النَّ ِذْكُر  َو  ِة  نَّ اجْلَ ِذْكُر  ِفيَها  ِباآَيٍة 
ا�ُس} {َو  َها النَّ اِر َو اإَِذا َمرَّ ِبـ{يا اأَيُّ َذ ِباهلِل ِمَن النَّ َتَعوَّ

ْيَك َربََّنا)73(. َها الَِّذيَن اآَمُنوا} َيُقوُل َلبَّ يا اأَيُّ

قراءة القرآن

القراءة ال�صحيحة مقدمات القراءة
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ا�ستقبال القبلة: ي�ستحب ا�ستقبال القبلة يف كل  
امر عبادي.

اال�ستعاذة: الكايف: عن ال�سادق: فاذا قراأت 
قلت  الرجيم  ال�سيطان  من  باهلل  فا�ستعذ  القراآن 
كيف نقول قال: ا�ستعيذ باهلل ال�سميع العليم من 
ال�سيطان الرجيم، ان الرجيم اخبث اخلبائث)74(.

عدا  ما  �سورة  كل  بداية  يف  واجبة  هي  الب�سملة: 
يف  االبتداء  عند  القراءة  يف  وم�ستحبة  اءة  بر 
االمام  قال  الدعوات:  كتاب  ال�سورة.ويف  اجزاء 
ال�سادق: اغلقوا ابواب املع�سية باال�ستعاذة 

وافتحوا ابواب الطاعة بالب�سملة)75(.
البحار: قال ر�سول اهلل: كل امر ذي بال ل ُيذكر 

فيه ب�سم اهلل الرحمن الرحيم فهو ابرت)76(.
                                      وهي )77(:

1.  احكام امليم ال�ساكنة:
2. معرفة خمارج احلروف و�سفاتها.

3. احكام النون ال�ساكنة والتنوين.
4. احكام الالم والراء يف التفخيم والرتقيق.

5. احكام املدود.   6. احكام الوقف واالبتداء.

معرفة احكام التالوة:

لكل   :اهلل ر�سول  الكايف:  احل�سن:  ال�سوت 
�سيء حلية وحلية القراآن ال�سوت احل�سن)78(.

َعْبِد  اأَِبــي  َعْن  الكايف:  باحلزن:   القراآن  قراءة 
ْزِن، َفاْقَروؤُوُه  اهلل، َقاَل: »اإِنَّ اْلُقْراآَن َنَزَل ِباحْلُ

ْزِن«)79(. ِباحْلُ
االيات  القارئ  يطبق  ان  وهي  التخ�سيــــ�س: 
ونهي  امٍر  لكل  م�ست�سعرًا  نف�سه  على  القراآنية 
االمام  عن  الكويف:  فرات  تف�سري  يف  ورد  فقد 
ِلِه اإِىَل اآِخِرِه َو  الباقر اإِنَّ اْلُقْراآَن َيْجِري ِمْن اأَوَّ
ْر�ُس َفِلُكلِّ  َماَواُت َو ااْلأَ ِلِه َما َقاَمِت ال�سَّ اآِخِرِه اإِىَل اأَوَّ
َقْوٍم اآَيٌة َيْتُلوَنَها ]ُهْم ِمْنَها يِف َخرْيٍ اأَْو �َسر[ كل اية 

انتم منها يف خري او �سر)80(.
الدرا�سة: عن امري املوؤمنني يف قول اهلل تعاىل

َة  ُبوَّ ْكَم َو النُّ {ما كاَن ِلَب�َسٍر اأَْن ُيوؤِْتَيُه اهللُ اْلِكتاَب َو احْلُ
ا�ِس ُكوُنوا ِعبادًا يل  ِمْن ُدوِن اهلل َو لِكْن  ُثمَّ َيُقوَل ِللنَّ
ُموَن اْلِكتاَب َو ِبا ُكْنُتْم  نَي ِبا ُكْنُتْم ُتَعلِّ ُكوُنوا َربَّاِنيِّ
َتْدُر�ُسون } قال حقًا على من يقراأ القراآن ان يكون 
فقيهًا)81( والفقاهة ال تكون اإال بالدرا�سة و�سمي 
االلهية. الكتب  درا�سته  لكثة  ادري�سًا  ادري�س 
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و

اأحكــــــــــــــــــــــــــــــام التالوة

اأحكام امليم ال�ساكنةاأحكام النون ال�ساكنة والتنوين

التفخيم
قبل لفظ اجلاللة 
حرف مفتوح او 
م�سموم)هو اهلل(
واإذا كان مبدوءًا 

بلفظ اجلالله

الرتقيق
قبل لفظ اجلاللة 

حرف مك�سور
)ب�سِم اهلل( 

اأو م�سبوقًا بياء

اأحكام الالم يف لفظ اجلاللة

االظهار)مع احلروف: اأ-هـ-ع-ح-غ-خ(

االظهار ال�سفوي
)مع بقية احلروف(

االدغام)مع حرف امليم( االدغام

االخفاء مع احلروف: )�س-ذ-ث-ك-ج-
�س-ق-�س-د-ط-ز-ف-ت-�س-ظ(

االقالب مع حرف الباء

ناق�س مع احلروف)ي-
ن-م-و(

كامل)ل-ر( 

االخفاء ال�سفوي
)مع حرف الباء(
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و

اأحكــــــــــــــــــــــــــــــام التالوة

اأ�سلي حرف املد بدون �سبب 
املد)قال( )املغ�سوب()فيه(

فرعي

ب�سبب ال�سكون

مد واجب مد اللني)قري�س(
مت�سل)يف 

كلمة واحدة( 
)ال�سماء(

مد جائز 
منف�سل)يف 

كلمتني(
 )يا اأيها(

مد البدل
)اآدم(

املد الالزم

املد الالزم 
الكلمي 

املخفف)اآلئن(

املد الالزم 
الكلمي املثقل

)ال�سالني(

املد الالزم 
احلريف املخفف

يف احلروف 
املقطعة)اآلر(

املد الالزم 
احلريف املثقل
يف احلروف 

املقطعة )      (

املد العار�س 
لل�سكون)املوؤمنون(

نهايات االآيات

ب�سبب الهمز

املدود اأحكام الراء

التفخيم)الراء 
امل�سمومة واملفتوحة( 

)ُرفعت(

الـــرتقـــيـــق)الـــراء 
املك�سورة( )ِرجال(
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الوحي

انواع الوحي املحمدي

ْذِنِه ما َي�ساُء اإِنَُّه َعِليٌّ  َمُه اهللُ اإِالَّ َوْحيًا اأَْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب اأَْو ُيْر�ِسَل َر�ُسواًل َفُيوِحَي ِباإِ {َو ما كاَن ِلَب�َسٍر اأَْن ُيَكلِّ
َحكيٌم} ال�سورى:51

{اإِنَّا �َسُنْلقي  َعَلْيَك َقْواًل َثقيال} املزمل: 5

َلُه  وهو ملك اعظم من جربئيل مع االنبياء واالئمة واحدًا واحد ي�سددهم، قال تعاىل: {ُقْل َنزَّ
َت الَّذيَن اآَمُنوا َو ُهدًى َو ُب�ْسرى  ِلْلُم�ْسِلمني} النحل: 102 ُروُح اْلُقُد�ِس ِمْن َربَِّك ِباحْلَقِّ ِلُيَثبِّ

الوحي املبا�سر)االلقاء( 

روح 
القد�س

الوحي اإلِلهي
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�ْسماعيَل  نَي ِمْن َبْعِدِه َو اأَْوَحْينا اإِىل  اإِْبراهيَم َو اإِ ِبيِّ {اإِنَّا اأَْوَحْينا اإَِلْيَك َكما اأَْوَحْينا اإِىل  ُنوٍح َو النَّ
َو اإِ�ْسحاَق َو َيْعُقوَب َو ااْلأَ�ْسباِط َو عي�سى  َو اأَيُّوَب َو ُيوُن�َس َو هاُروَن َو �ُسَلْيماَن َو اآَتْينا داُوَد 

َزُبورا}الن�ساء: 163

وؤْيا ِباحْلَقِّ َلَتْدُخُلنَّ امْلَ�ْسِجَد احْلَراَم اإِْن �ساَء اهللُ  قال تعاىل: {َلَقْد �َسَدَق اهللُ َر�ُسوَلُه الرُّ
ريَن ال َتخاُفوَن َفَعِلَم ما َلْ َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن ذِلَك  قنَي ُروؤُ�َسُكْم َو ُمَق�سِّ اآِمننَي حُمَلِّ

َفْتحًا َقريبا} الفتح : 27

بجبرائيل كيفية لقاء النبي
1. اال�ستاأذان: الكايف: قال ال�سادق: ان جربائيل كان يجيء في�ستاأذن على ر�سول اهلل فان كان 

على حاٍل ال ينبغي له ان ياأذن له قام يف مكانه حتى يخرج وان اذن له دخل عليه )82(.
2. يجل�س جل�سة العبد: يف علل ال�سرائع: قال ال�سادق: كان جربائيل اذا اتى النبي قعد 

بني يديه قعدة العبد وكان ال يدخل حتى ي�ستاأذنه )83(.
3. العيا�سي: ياأتيه ب�سورة االدمني: ان جربائيل كان يتمثل ب�سورة دحية الكلبي وكان ح�سن الوجه )84(.
4. تف�سري الربهان: ياأتيه ب�سورته احلقيقية وله 600 جناح، وال�سم�س بني عينيه، �سعره الزعفران)85(: 

{َو َلَقْد َراآُه َنْزَلًة اأُْخرى)12(ِعْنَد �ِسْدَرِة امْلُْنَتهى}النجم:13-12.
واما عندما ياأخذ الر�سول الثقل واالغماء فذلك عندما يكلمه اهلل مبا�سرًة بدون وا�سطة.

الوحي املالئكي 
جربئيل

الوحي 
املنامي

49



التنزل االول
ال�سماء  من 
الــ�ــســابــعــة 
الــلــوح  اىل 

املحفوظ

ن

الــــلــــوح 
املــحــفــوظ

وعاء العلم
معاين االخبار: قال االمام ال�سادق: القلم وهو 

ملك يوؤدي اىل اللوح املحفوظ وهو ملك.

 :قال االمام ال�سادق
اللوح املحفوظ وهو ملك 

يوؤدي اىل ا�سرافيل.

القــلـــــم

تنّزالت القرآن
{ن َو اْلَقَلِم َو ما َي�ْسُطُرون }القلم: 1

 :معاين االخبار: قال االمام ال�سادق
ن ملك يوؤدي اىل القلم وهو ملك.
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التنزل الثالث
مــــن ال�سماء 
اىل  ــة  ــع ــراب ال

النبي حممد
)جربائيل)الروح االمني

ْوُح ُيوؤَدِّي  ْوِح َو ُهَو َمَلٌك َو اللَّ ي اإِىَل اللَّ ي اإِىَل اْلَقَلِم َو ُهَو َمَلٌك َو اْلَقَلُم ُيوؤَدِّ معاين االخبار: َفُنوٌن َمَلٌك ُيوؤَدِّ
ي اإِىَل ااْلأَْنِبَياِء  ي اإِىَل َجرْبَِئيَل، َو َجرْبَِئيُل ُيوؤَدِّ دِّ ي اإِىَل ِميَكاِئيَل، َو ِميَكاِئيُل ُيوؤَ دِّ �ْسَراِفيُل ُيوؤَ اإِىَل اإِ�ْسَراِفيَل َو اإِ

 .)86(ُسِل� َوالرُّ

التنزل الثاين
ــن الــلــوح  م
ــوظ  ــف ــح امل
الــى ال�سماء 

الرابعة

ا�سرافيل

ميكائيل

البيت املعمور
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النزول الدفعي
يف �سهر رم�سان

ن

القلم 

اللوح

جربائيل

خالل ثالث وع�سرين �سنة

قال االمام ال�سادق: نزل القراآن جملة 
واحدة يف �سهر رم�سان اىل البيت املعمور، 

ثم نزل يف طول ثالث وع�سرين �سنة)87(.

{ن َو اْلَقَلِم َو ما َي�ْسُطُرون}  القلم: 1

{يف  َلْوٍح حَمُْفوظ}  الربوج: 22

كية
ور امل

ال�س

البيت املعمور يف ال�سماء الرابعة

ال�سور املدنية

10 �سنوات بقاء النبي يف املدينة13�سنة بقاء النبي يف مكة

النــــزول التدريجي

انواع نزول القرآن
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1. ما نزل قبل الهجرة.
2. ق�سر ال�سورة.

3. اهتمت باأ�سول العقيدة من التوحيد والنبوة 
واملعاد.

4. اكث اياتها تت�سدر بـ)يا ايها النا�س(.
5. جمادلة الكفار وامل�سركني.

1. ما نزل بعد الهجرة.
2. ال�سورة املدنية اطول.

الطهارة  من  الفرائ�س  كل  فيها  نزلت   .3
وال�سالة وال�سوم والزكاة واخلم�س واجلهاد واحلج 

والوالية.
4. اكث اآياتها ت�سدر بـ)يا ايها الذين اآمنوا(.

اليهود  من  الكتاب  واهل  املنافقني  جمادلة   .5
والن�سارى.

النزول التدريجي

فوائد معرفة املكي واملدين

خ�سائ�س النزول املدينخ�سائ�س النزول املكي

1. يعني على معرفة النا�سخ واملن�سوخ فاالحق ين�سخ ال�سابق.
2. يعني على معرفة التدرج يف االحكام حيث ل يكلف يف البيئة املكية اال االيـمان بالتوحيد والنبوة واملعاد 

بينما يف البيئة املدنية جاء التكليف يف الفرائ�س من الطهارة وال�سالة وال�سوم والزكاة واجلهاد والوالية .
3. يعني على فهم االآية من خالل �سبب نزولها وبيئة نزولها.وكان العال بكل انواع النزول االمام علي

الَّ َو َقْد َعَرْفُت ِحنَي َنَزَلْت ِفيَم اأُْنِزَلْت)88(. اخل�سائ�س: االمام علي: َو َما ِمْن اآَيٍة َنَزَلْت يِف َبرٍّ اأَْو َبْحٍر اأَْو يِف �َسْهٍل اأَْو َجَبٍل اإِ
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م�سطلح القراءة: عند الر�سول واالئمة: كان يعني تعلم اللفظ واملعنى.
ِبْع ُقْراآَنُه*ُثمَّ اإِنَّ  1. اقراء اهلل عز وجل للنبي حممد قال تعاىل: {اإِنَّ َعَلْينا َجْمَعُه َو ُقْراآَنُه*َفاإِذا َقَراأْناُه َفاتَّ
َعَلْينا َبياَنُه}القيامة:17 -19فذكرت االية م�سطلح)القراءة والبيان( فالقراءة تعلم اللفظ، والبيان تعلم 

املعنى.
2. قال تعاىل{َو َرتِِّل اْلُقْراآَن َتْرتيال}املزمل: 4 قال امري املوؤمنني )اي بينه تبيانًا، فال تهذِه هذَي ال�سعر، 

وال تنثُه نث الرمل، ولكن افزعوا به قلوبكم القا�سية(. فمن معاين الرتتيل البيان اي التف�سري.
3. نظام قراءة الع�سر اآيات، االآتي الذكر.

فيكونان  قوة  به  رجل  عند  ا�سلما  اذا  والرجلني  الرجل  يجمع   اهلل ر�سول  كان  مكة:  يف  االقراء  1.نظام 
معه وي�سيبان من طعامه وكان القوم يجل�سون ويقروؤون القراآن يف �سحيفة معهم وكان ر�سول اهلل واالمام 
اهلل  بيت  يف  احلجيج  وعلى  قري�س  من  املالأ  على  القراآن  يقروؤون  وغريهم  م�سعود  بن  اهلل  وعبد   علي

احلرام.

الدليل: 

كيفية الإقراء:

 نظام اإلقراء
عند رسول اهلل 

1 . نظام االقراء في مكة
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2. نظام �سفراء االقراء: عندما دخلت القبائل يف اال�سالم بعث ر�سول اهلل اىل كل قبيلة قارئًا وكان اول من 
بعثه النبي م�سعب بن عمري الها�سمي مع ا�سحاب بيعة العقبة االوىل اىل يثب.

3. نظام االقراء الأهل ال�سفة وهم الفقراء من ال ماأوى لهم: وكان يف م�سجد الر�سول �ُسفة اليواء الفقراء من 
امل�سلمني وكان عبادة بن ال�سامت يعلم اهل ال�ُسفة القراآن.وال زالت دكة اأهل ال�ُسّفة يف م�سجد ر�سول اهلل

4.نظام االقراء اجلماعي للوفود: جاء وفد قبيلة عبد قي�س اىل املدينة فاأوكل ر�سول اهلل بكل رجل رجاًل من 
اهل املدينة يعلمُه القراآن وال�سالة فمكثوا جمعة كادوا اأن يفقهوا، ثم بقوا اىل جمعة اأخرى ففقهوا         .

5. نظام املفا�سلة بني الُقراء: كان ر�سول اهلل يقول: القراآن مقدم، فمن كان اكث قراءة للقراآن كان امريًا 
على اجلي�س ولذا فان االمام علي كان قائدًا، وكذلك عند دفن ال�سهداء كان ُيقدم االقرء. اي العال بلفظ 

القراآن ومعناه.
انهم كانوا  ا�سحابه  ُيقرئنا من  قال: حدثنا من كان  ال�سلمي  الرحمن  اآيات: عن عبد  قراءة ع�سر  نظام   .6

ياأخذون من ر�سول اهلل ع�سر ايات فال ياأخذون يف الع�سر االأُخر حتى يعلموا ما يف هذه من الِعلِم والعمِل.

َو  اْلِكتاَب  ُمُهُم  ُيَعّلِ َو  هِيْم  ُيَزّكِ َو  آايتِِه  � َعَلهْيِْم  َيْتُلوا  ْم  ِمْنُ َرُسواًل  ّيِنَي  ّمِ اْلُأ ِف  بََعَث  ي  الذَّ {ُهَو   

2   : لَفي  َضالٍل ُمبني}  امجلعة  َقْبُل  ِمْن  ْن اكُنوا  اِإ َو  َة  اْلِحْكَ
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الـــقــراءات

�سبب اختالف القرءات: ان امل�ساحف العثمانية التي وزعت على االم�سار بعد ان ا�ستن�سخت من 
امل�سحف االم الذي ُكتب يف خالفة عثمان اتخذ طابع الر�سمية. فبعثوا مع كل م�سحف قارئًا اإال انه 
كان خاليًا من النقط، والت�سكيل، وفيه اختالف بالر�سم القراآين يف االلف وكذلك تعدد الُقراء حيث 
ن�سر كل �سحابي قراءئُه ادى ذلك اىل االختالف.وا�ستمر ذلك اىل القرن الثالث الهجري حيث كثت 

القراءات واجتهد القراء وظهرت قراءات �ساذة، لذا و�سعوا �سروطًا للقراءة ال�سحيحة .   

�سروط القراءة ال�سحيحة: 

1. �سحة �سند القراءة.
امل�ساحف  ر�ــســم  مــوافــقــة   .2

العثمانية ولو اإحتمااًل.
3. موافقة العربية ولو بوجٍه.

56



1. االختالف يف االفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتاأنيث واملبالغة: )فنادته املالئكة( )فناداه املالئكة( 
)بكل �ساحر عليم( )بكل �سحار عليم(.

2. اختالف يف ت�سريف االفعال من املا�سي او امر او م�سارع: )ربنا باعد بني ا�سفارنا( )ربنا باَعَد بني 
ا�سفارنا(. 

3. وجوه البناء واالعراب: من الرفع والن�سب واجلر: )وام�سحو بروؤ�سكم وارجِلكم( )وارجَلكم(.
4. الزيادة والنق�سان حرف او حرفني: )جتري من حتتها االنهار( )جتري حتتها االنهار( بزيادة: من. 

5. التقدمي والتاأخري: )وجاءت �سكرة احلق باملوت( )وجاءت �سكرة املوت باحلق(.
6. القلب واالبدال: )كيف نن�سرها( )كيف نن�سزها(.

7. اختالف اللغات من فتح وامالة وترقيق وتفخيم وحتقيق وت�سهيل وادغام واظهار.

ح�سر العلماء اختالف القراءات ب�سبعة اأوجه: 
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كاتُب الوحي الوحيد: هو االمام علي بن ابي طالب . وهو اول من كتب الن�س االلهي من فم ر�سول 
اهلل . اذ نزل القراآن من خالق الع�سمة على ُر�ُسٍل من املالئكة مع�سومني على ر�سوٍل مع�سوم وهو ر�سول 
اهلل فال بد ان ُيَدون بيٍد مع�سومة وهَي يُد امري املوؤمنني علي بن ابي طالب  وباقي ال�سحابه ُن�ساخ 
فم  من  واحلرام  احلالل  فيها  التي  اجلامعة  الكرمي،وال�سحيفة  القراآن  َن  َدوَّ  املوؤمنني امري  للقراآن.ان 

.النبي
ٍد ِعْنِدي ِباإِْماَلِء َر�ُسوِل اهلِل َو َخطِّ َيِدي  االحتجاج: االمام علي: ُ اإِنَّ ُكلَّ اآَيٍة اأَْنَزَلَها اهللُ َجلَّ َو َعاَل َعَلى حُمَمَّ
ُة اإِىَل َيْوِم  ٍد َو ُكلَّ َحَراٍم َو َحاَلٍل اأَْو َحدٍّ اأَْو ُحْكٍم اأَْو �َسيْ ٍء حَتَْتاُج اإَِلْيِه ااْلأُمَّ َو َتاأِْويَل ُكلِّ اآَيٍة اأَْنَزَلَها اهللُ َعَلى حُمَمَّ

ى اأَْر�ُس اخْلَْد�س )89(. اْلِقَياَمِة َمْكُتوٌب ِباإِْماَلِء َر�ُسوِل اهلِل  َو َخطِّ َيِدي َحتَّ
الكايف: ما نزلت اآية على ر�سول اهلل اآية من القراآن اإال اأقراأنيها و اأمالها علي فاأكتبتها بخطي و علمني 
تاأويلها و تف�سريها و نا�سخها و من�سوخها و حمكمها ومت�سابهها، وخا�سها وعامها و دعا اهلل اأن يعطيني 
فهمها و حفظها، فما ن�سيت اآية من كتاب اهلل و ال علمًا اإماله علي فكتبته منذ دعا اهلل يل با دعا و ما ترك 
�سيئا علمه اهلل من حالل و ال حرام و ال اأمر و ال نهي كان اأو ال يكون من طاعة اأو مع�سية اإال علمنيه و حفظته 
فلم اأن�س حرفا واحدا، ثم و�سع يده على �سدري و دعا اهلل اأن ميالأ قلبي علما و فهما و حكما و نورا فقلت 
يا نبي اهلل باأبي انت وامي منذ دعوت اهلل يل با دعوت ل ان�س �سيئًا و ل يفتني �سي ء ل اأكتبه اأفتتخوف علي 

الن�سيان فيما بعد فقال ل�ست اأتخوف عليك الن�سيان واجلهل)90(.
 يف قوله تعاىل{ن َو اْلَقَلِم َو ما َي�ْسُطُرون } قال: ن ر�سول اهلل ويف غرر االخبار: عن االمام ابي احل�سن

والقلم: امري املوؤمنني)91( . اأي ان ر�سول اهلل  هو املُْملي وعلي الكاتب .

تدوين القرآن
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وباقي ال�سحابةعبد اهلل بن عبا�ساأُبي بن كعبعبد اهلل ابن م�سعود

اهلل جل جالله

ن

القلم

اللوح 

ا�سرافيل

ميكائيل

جربائيل

حممد ر�سول اهلل

كاتب الوحي)علي بن ابي طالب( فقط

ُن�ساخ القراآن

مالحظة مهمة: 
التدوين ح�سل يف حياة ر�سول اهللوعلى يد علي 
بن ابي طالب، واجلمع ح�سل بعد وفاة ر�سول 
عاملًا. به  وكان  و�سيه  يد  وعلى  منه  وبو�سية  اهلل 
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يِف  ِفَرا�ِسي  َخْلَف  اْلُقْراآُن  َعِليُّ  :َيا  ِلَعِليٍّ َقاَل   اهلِل َر�ُسوَل  اإِنَّ  َقاَل   اهلِل َعْبِد  اأَِبي  َعْن  القمي:  تف�سري 
َعِت  ُعوُه َكَما �َسيَّ ِريِر َو اْلَقَراِطي�ِس َفُخذُه َو اْجَمعُه- ثم التفت اىل ا�سحابه وقال- َو اَل ُت�َسيِّ ُحِف- َو احْلَ ال�سُّ
َحتَّى  اأَْرَتِدي  اَل  َقاَل:  َو  َبْيِتِه  يِف  َعَلْيِه  َخَتَم  ُثمَّ  اأَ�ْسَفَر-  َثْوٍب  يِف  َفَجَمَعُه    َعِليٌّ َفاْنَطَلَق  ْوَراَة  التَّ اْلَيُهوُد 
ا�َس  اأَنَّ النَّ َلْو  َقاَل َر�ُسوُل اهلِل:  َو  َقاَل  ِرَداٍء َحتَّى َجَمَعُه،  ِبَغرْيِ  اإَِلْيِه  َفَيْخُرُج  َلَياأِْتيِه  ُجُل  نَُّه َكاَن الرَّ َفاإِ اأَْجَمَعُه- 

َقَرُءوا اْلُقْراآَن َكَما اأَْنَزَل اهللُ َما اْخَتَلَف اْثَنان)92(  .
اإاِلَّ  ْنَزَل اهللُ  اأَ ُه َكَما  اإِنَُّه َجَمَع اْلُقْراآَن ُكلَّ ا�ِس َيُقوُل  َحٍد ِمَن النَّ اأَ اأَِبي َجْعَفٍر َما ِمْن  ب�سائر الدرجات: َعْن 

ُة ِمْن َبْعِده)93(. اٌب َو َما َجَمَعُه َو َما َحِفَظُه َكَما اأَْنَزَل اهللُ اإِالَّ َعِليُّ ْبُن اأَِبي َطاِلٍب َو ااْلأَِئمَّ َكذَّ
ان م�ساألة جمع القراآن م�ساألة �سائكة وفيها اراء خمتلفة فملخ�س االقوال فيها هو ان اجلمع كان بعد النبي 
باأمر منه اىل علي فجمعه كما او�ساه باخلالفة واالمامة فجمعه على تنزيله وتاأويله اال ان اخلالفة 
رف�ست ذلك اجلمع ففكروا بجمع القراآن من دون تف�سري وتاأويل وبداأوا بهذا امل�سروع من خالفة االول اىل 
عثمان ثم عندما جاءت خالفة امري املوؤمنني اقر هذا اجلمع النه قراآن كله. واما التف�سري والتاأويل فانه قد 
خرج على يد االئمة االطهار)عليهم ال�سالم(. واليكم الن�س الكامل عن ابي ذر الغفاري فهو �ساهد عيان 

على تلك احلقبة من الزمن.حيث يروي لنا م�سادرة اجلمع العلوي للقراآن . 

جمع القراآن ح�سل بعد وفاة ر�سول اهلل باأمر منه وعلى يد علي بن ابي طالب
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 اْلُقْراآَن َو َجاَء ِبِه اإِىَل  امْلَُهاِجِريَن َو  َ َر�ُسوُل اهلِل َجَمَع َعِليٌّ االحتجاج: اأَِبي َذرٍّ اْلِغَفاِريِّ اأَنَُّه َقاَل: مَلَّا ُتُويفِّ
ِل �َسْفَحٍة َفَتَحَها  ا َفَتَحُه اأَُبو َبْكٍر َخَرَج يِف اأَوَّ ااْلأَْن�َساِر  َو َعَر�َسُه َعَلْيِهْم مِلَا َقْد اأَْو�َساُه ِبَذِلَك َر�ُسوُل اهلِل  َفَلمَّ
 َف�َساِئُح اْلَقْوِم َفَوَثَب ُعَمُر َو َقاَل َيا َعِليُّ اْرُدْدُه َفاَل َحاَجَة َلَنا ِفيِه َفاأََخَذُه َو اْن�َسَرَف ُثمَّ اأَْح�َسُروا َزْيَد ْبَن 
 َثاِبٍت َو َكاَن َقاِريًا ِلْلُقْراآِن َفَقاَل َلُه ُعَمُر اإِنَّ َعِلّيًا َجاَء ِباْلُقْراآِن َو ِفيِه َف�َساِئُح امْلَُهاِجِريَن َو ااْلأَْن�َساِر َو َقْد َراأَْيَنا 
ىَل َذِلَك ُثمَّ َقاَل  اإِ َفاأََجاَبُه َزْيٌد  ِلْلُمَهاِجِريَن َو ااْلأَْن�َساِر  يَحًة َو َهْتكًا   اأَْن ُنوؤَلَِّف اْلُقْراآَن َو ُن�ْسِقَط ِمْنُه َما َكاَن َف�سِ
ْظَهَر َعِليٌّ اْلُقْراآَن الَِّذي اأَلََّفُه اأَ َلْي�َس َقْد َبَطَل ُكلَّ َما َعِمْلُتْم؟  َقاَل   َفاإِْن اأََنا َفَرْغُت ِمَن اْلُقْراآِن َعَلى َما �َساأَْلُتْم َو اأَ
يَح ِمْنُه َفَدبََّر يِف  َقْتِلِه  يَلِة َفَقاَل ُعَمُر َما ِحيَلُتُه ُدوَن اأَْن َنْقُتَلُه َو َن�ْسرَتِ يَلُة؟ َقاَل َزْيٌد اأَْنُتْم اأَْعَلُم ِباحْلِ ُعَمُر َفَما احْلِ
َل َعِلّيًا اأَْن َيْدَفَع اإَِلْيِهُم اْلُقْراآَن  ا ا�ْسَتْخَلَف ُعَمُر �َساأَ َعَلى َيِد َخاِلِد ْبِن اْلَوِليِد َفَلْم َيْقِدْر َعَلى َذِلَك َفَلمَّ
َتِمَع  �َسِن اإِْن ِجْئَت ِباْلُقْراآِن الَِّذي ُكْنَت َقْد ِجْئَت ِبِه  اإِىَل اأَِبي َبْكٍر َحتَّى جَنْ ُفوُه ِفيَما َبْيَنُهْم َفَقاَل َيا اأََبا احْلَ َفُيَحرِّ
َتُقوُلوا  اَل  َو  ُة  َعَلْيُكْم  احْلُجَّ ِلَتُقوَم  َبْكٍر  اأَِبي  اإِىَل  ِبِه  ِجْئُت  َا  منَّ اإِ �َسِبيٌل  َذِلَك  اإِىَل  َلْي�َس  َهْيَهاَت   َفَقاَل َعَلْيِه 
ُروَن َو  ُه اإِالَّ امْلَُطهَّ �سُّ ا َعْن هذا غاِفِلنَي اأَْو َتُقوُلوا َما ِجْئَتَنا ِبِه، اإِنَّ اْلُقْراآَن الَِّذي ِعْنِدي ال  مَيَ َيْوَم اْلِقياَمِة اإِنَّا ُكنَّ
ْظَهاِرِه َوْقٌت َمْعُلوٌم؟- َفَقاَل َنَعْم اإَِذا َقاَم  اْلَقاِئُم ِمْن ُوْلِدي ُيْظِهُرُه َو  َياُء ِمْن ُوْلِدي َقاَل ُعَمُر َفَهْل اِلإِ ااْلأَْو�سِ

. ُة ِبه)94( نَّ ا�َس َعَلْيِه َفَتْجِري ال�سُّ َيْحِمُل النَّ
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الت�سنيف الثالثيالت�سنيف الثنائي

امايل الطو�سي: عن 
النـبـــي انه قال: 
القراآن  تعلمـــوا 
وتعلموا غرائبه، 
فرائ�سه  وغرائبه: 
ــان  وحــــــدوده ف
على  نزل  القراآن 
وجوه:  خم�ســـة 
حــــالل وحــــرام 
ومت�سابه   وحمكــم 
وامثال.فاعملوا 
ــالل ودعــوا  ــاحل ب
احلــرام، واعملوا 
باملحكـــم ودعوا 
واعتربوا  املت�سابه 

باالمثال)98(. 

الت�سنيف ال�سباعي الت�سنيف الرباعي الت�سنيف اخلما�سي

ــي:  ــس ــا� ــي ــع ال
واآمـــر،  زاجر 
ــــب  ــــي ــــرغ ت
ــب،  ـــ ــي ــره وت
ظـــــــاهـــــــر 
ـــــن،  ـــ ــاطـــ وب
نـــــا�ـــــســـــخ 
ــوخ،  ــس ــ� ــن وم
ـــــــم  ـــــــك حم

ومت�سابه)95(.

عن  : �سي لعيا ا
بن  ــغ  ــب ــس اال�
نباتـــة عن امري 
 الـموؤمنني
ــراآن  ــق ـــزل ال ن
ثلث  ، ثــًا ثال ا
يف  و  فــيــنــــــــا 
عدونــا، وثلث 
وامثال،  �سنــن 
فرائ�س  وثلــث 

واحكام)96(.

عن  ـــايف:  ـــك ال
 :الباقـــر
نزل القراآن على 
ـــاع،  ـــع ارب ارب
ــــع فــيــنــا،  رب
وربع يف عدونا، 
فرائ�س  وربـــع 
وربع  واحكام، 
وامثال،  �سنن 
ــم  ــرائ ــا ك ــن ول

القراآن)97(.

ــــري  ــــــــال ام ق
 :املوؤمنيــن
على  القراآن  انزل 
كل  اق�سام  �سبعة 
منها �ساٍف كاٍف.

وزجر  امــر  وهــي 
وترهيب  ترغيب 
ــل  ــث ـــــدل وم ج
ــس)99(. ــ� ــس ــ� وق
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َواَيِة َما ِمْن اآَيٍة اإِالَّ َو َلَها  ب�سائر الدرجات: َعِن اْلُف�َسْيِل ْبِن َي�َساٍر َقاَل: �َساأَْلُت اأََبا َجْعَفٍر َعْن َهِذِه الرِّ
َظْهٌر َو َبْطٌن َو َما ِفيِه َحْرٌف اإِالَّ َو َلُه َحدٌّ َيْطُلُع ] و مطلع [ َما َيْعِني ِبَقْوِلِه َلَها َظْهٌر َو َبْطٌن َقاَل َظْهٌر َو َبْطٌن 
َما َجاَء ِفيِه َتاأِْويُل �َسيْ ٍء  ْم�ُس َو اْلَقَمُر ُكلَّ ُهَو َتاأِْويُلَها ِمْنُه َما َقْد َم�َسى َو ِمْنُه َما َلْ َيِجْئ َيْجِري َكَما جَتِْري ال�سَّ
ا�ِسُخوَن يِف  ِمْنُه َيُكوُن َعَلى ااْلأَْمَواِت َكَما َيُكوُن َعَلى ااْلأَْحَياِء َكَما َقاَل اهللُ َتَعاىَل {َو ما َيْعَلُم َتاأِْويَلُه اإِالَّ اهللُ َو الرَّ

اْلِعْلِم}اآل عمران:7 َو َنْحُن َنْعَلُمُه)100(.

ا�ِسُخوَن يِف اْلِعْلِم}اآل  ب�سائر الدرجات: َعْن اأَِبي َجْعَفٍر يِف َقْوِل اهلِل َتَعاىَل {َو ما َيْعَلُم َتاأِْويَلُه اإِالَّ اهللُ َو الرَّ
اأِْويِل َو َما  ْنِزيِل َو التَّ َمُه اهللُ َجِميَع َما اأَْنَزَل اهللُ اإَِلْيِه ِمَن التَّ ا�ِسِخنَي َقْد َعلَّ عمران:7 َقاَل َر�ُسوُل اهلِل اأَْف�َسُل الرَّ
ُه َو الَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن َتاأِْويَلُه اإَِذا  َياوؤُُه ِمْن َبْعِدِه َيْعَلُموَنُه ُكلَّ ْمُه َتاأِْويَلُه َو اأَْو�سِ َكاَن اهللُ ِلُيْنِزَل َعَلْيِه �َسْيئًا َلْ ُيَعلِّ
ا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا}اآل عمران:7 َو اْلُقْراآُن َلُه َخا�سٌّ  َقاَل اْلَعاِلُ ِفيِه العلم ]ِبِعْلمٍ [ َفاأََجاَبُهُم اهللُ َيُقوُلوَن {اآَمنَّ

َو َعامٌّ َو حُمَْكٌم َو ُمَت�َساِبٌه َو َنا�ِسٌخ َو َمْن�ُسوٌخ)101(.

الظاهر والباطن واحلد واملطلع

التنزيل والتاأويل
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أدوات فهم القرآن

املت�سابه
النا�سخ
املحكم

العام
الـُمطلق

الـُمجمل
الـُمبهم
رخ�سةعزيـمة

املن�سوخ
اخلا�س

الـُمف�سل
الـُمبني

الـُمقيد

ُيرد
ُيرد
ُيرد
ُيرد
ُيرد
ُيرد
ُيرد

ا الَّذيَن يف  ُقُلوِبِهْم  مَّ {ُهَو الَّذي اأَْنَزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنُه اآياٌت حُمَْكماٌت ُهنَّ اأُمُّ اْلِكتاِب َو اأَُخُر ُمَت�ساِبهاٌت َفاأَ
اْلِعْلِم  ا�ِسُخوَن يِف  َو الرَّ الَّ اهللُ  اإِ َتاأْويَلُه  َيْعَلُم  َو ما  َتاأْويِلِه  اْبِتغاَء  َو  اْلِفْتَنِة  اْبِتغاَء  ِمْنُه  ِبُعوَن ما َت�ساَبَه  َفَيتَّ َزْيٌغ 

ُر اإِالَّ اأُوُلوا ااْلأَْلباِب} اآل عمران: 7 كَّ ا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َو ما َيذَّ َيُقوُلوَن اآَمنَّ

مالحظة :اأدوات فهم القراآن نزلت فيه وياأبى اأن ُيفهم  باأدوات اأجنبية عنه وهي:
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املن�سوخ

املت�سابه

النا�سخ

املحكم: العيا�سي: قال االمام ال�سادق:املحكم ما يعمل به واملت�سابه ما 
ا�ستبه على جاهله)102(. 

العيا�سي: قال: املحكم فنوؤمن به ونعمل به وندين به، واما املت�سابه 
فنوؤمن به وال نعمل به)103(.

وهو يف البحار كما قال امري املوؤمنني: اللفظ املت�سابه: هو متفق اللفظ خمتلف 
املعنى)104(.

هاُتُكم}الن�ساء:23  َمْت َعَلْيُكْم اأُمَّ مثال: املحكم: قال تعاىل{ُحرِّ
لُّ اهللُ َمْن َي�ساُء َو َيْهدي َمْن َي�ساء}املدثر: 31 مثال املت�سابه: {ُي�سِ

البحار: النا�سخ: الثابت املعمول به، واملن�سوخ: ما كان يعمل به ثم جاء 
ما ين�سخه)105(. 

الَّذيَن  تعاىل{َو  قال  عام  كانت  زوجها  عنها  املتويف  عدة  املن�سوخ/  مثال 
ْوِل َغرْيَ اإِْخراٍج  ًة اِلأَْزواِجِهْم َمتاعًا اإِىَل احْلَ يَّ ْوَن ِمْنُكْم َو َيَذُروَن اأَْزواجًا َو�سِ ُيَتَوفَّ
َفاإِْن َخَرْجَن َفال ُجناَح َعَلْيُكْم يف  ما َفَعْلَن يف  اأَْنُف�ِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َو اهللُ َعزيٌز 

َحكيٌم}البقرة:240.
مثال النا�سخ/ عدة املتوفى عنها زوجها �سار اربعة ا�سهر وع�سرة{َو الَّذيَن 
ْوَن ِمْنُكْم َو َيَذُروَن اأَْزواجًا َيرَتَبَّ�ْسَن ِباأَْنُف�ِسِهنَّ اأَْرَبَعَة اأَ�ْسُهٍر َو َع�ْسرًا َفاإِذا  ُيَتَوفَّ
ِبا  َو اهللُ  ِبامْلَْعُروِف  اأَْنُف�ِسِهنَّ  َفَعْلَن يف   َعَلْيُكْم فيما  اأََجَلُهنَّ َفال ُجناَح  َبَلْغَن 

َتْعَمُلوَن َخبري}البقرة: 234.

املحكم
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العام

املجمل

اخلا�س

املف�سل

يف القراآن عام وخا�س، فالعام ما جاء بلفظ العموم مثل االلف والالم وكل- 
واخلا�س ما جاء بلفظ اخلا�س كاال�ستثناء بـ)اإال(.
مثال العام/ {اإِنَّ ااْلإِْن�ساَن َلفي  ُخ�ْسر}الع�سر: 2

َو  ِباحْلَقِّ  َتوا�َسْوا  َو  احِلاِت  ال�سَّ َعِمُلوا  َو  اآَمُنوا  الَّذيَن  {اإِالَّ  اخلا�س/  مثال 
رْب}الع�سر: 3، فا�ستثنى خ�سران ال�ساحلني وال�سابرين. َتوا�َسْوا ِبال�سَّ

يف القراآن جممل ومف�سل فما اأُجمل يف مكان ُف�سل يف مكان اخر.
اَل  َو  َعَلْيِهْم  امْلَْغ�ُسوِب  َغرْيِ  َعَلْيِهْم  اأَْنَعْمَت  الَّذيَن  راَط  املجمل/{�سِ مثال 

الِّني}الفاحتة:7 ال�سَّ
مثال املف�سل، ذكرت االية ثالث فئات علينا ان نعرفهم؟

فمن الذين انعم اهلل عليهم؟ جتاوبنا �سورة الن�ساء.
احِلنَي َو  َهداِء َو ال�سَّ يقنَي َو ال�سُّ دِّ نَي َو ال�سِّ ِبيِّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّ اأَْنَعَم اهللُ  {الَّذيَن 

َح�ُسَن اأُولِئَك َرفيقا}الن�ساء: 69
لَُّة َو امْلَ�ْسَكَنُة َو باوؤُ ِبَغ�َسٍب ِمَن  ومن املغ�سوب عليهم؟ {�ُسِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّ

اهلل }البقرة:61 هم اليهود. فقد جاوبتنا �سورة البقرة.
ِبُعوا اأَْهواَء   وال ال�سالني؟ {ُقْل يا اأَْهَل اْلِكتاِب ال َتْغُلوا يف  ديِنُكْم َغرْيَ احْلَقِّ َو ال َتتَّ
بيل }املائدة:77  وا َعْن �َسواِء ال�سَّ وا َكثريًا َو �َسلُّ وا ِمْن َقْبُل َو اأَ�َسلُّ َقْوٍم َقْد �َسلُّ

وهم الن�سارى.فقد جاوبتنا �سورة املائدة.
68



املبهم

املطلق

عزيـمة

املبني

املقيد

رخ�سة

يف القراآن مبهم ومبني، فما اأُبهم يف مكان بيـِّن يف مكان اخر.
مثال املبهم قال تعاىل {َو فاِكَهًة َو اأَبًّا}عب�س: 31 الفاكهة معروفة فما معنى 

االب؟
  ، لنا  فالفاكهة   ،32 اِلأَْنعاِمُكم}عب�س:  َو  َلُكْم  تعاىل{َمتاعًا  قال  املبني: 

واالب لالنعام وهي احل�سائ�س ال�سغار.

املطلق: هو ماهية ال�سيء)حقيقتُه( مثل رقبة، حتية، دم.
حتية  موؤمنة،  رقبة  مثل  املقيدة(،  املقيدة)احلقيقة  املاهية  وهي  املقيد: 

مباركة، دمًا م�سفوحًا .
مثال املطلق: قال تعاىل{َفكُّ َرَقَبة}البلد: 13.

مثال املقيد: قال تعاىل{َفَتْحريُر َرَقَبٍة ُموؤِْمَنة}الن�ساء: 92.

العزيـمة: هي الوجوب او احلرمة.
الرخ�سة: هي االطالق بعد النهي، او الرتخي�س بعد الوجوب.

الِة  ال�سَّ اإِىَل  ُقْمُتْم  تعاىل{اإِذا  قال  باملاء  الو�سوء  وجوب  العزيـمة:  مثال 
ىَل امْلَراِفِق َو اْم�َسُحوا ِبُروؤُ�ِسُكْم َو اأَْرُجَلُكْم اإِىَل  َفاْغ�ِسُلوا ُوُجوَهُكْم َو اأَْيِدَيُكْم اإِ

اْلَكْعَبنْي} املائدة:6.
مثال الرخ�سة: ثم رخ�س فاذا ل يجد ماء فيذهب اىل التيمم.

ُموا �َسعيدًا َطيِّبًا}الن�ساء:43. ُدوا ماًء َفَتَيمَّ 69قال تعاىل: {َفَلْم جَتِ



قاعدة
ا�سباب 
النزول

قاعدة
اجلري

ا�سباب النزول: هو ظاهر القراآن الذي نزل فيهم.
وهو ميثل ع�سر التنزيل يف حياة النبي وتعرف ا�سباب النزول بال�سرية النبوية واالحاديث 

املنقولة الينا.مثال/
حتويل القبلة: كان النبي وا�سحابه ي�سلون اىل بيت املقد�س واليهود يعريونهم فيقولون 
َك ِقْبَلًة  ماِء َفَلُنَولَِّينَّ َب َوْجِهَك يِف ال�سَّ انتم تابعون لقبلتنا فنزلت هذه االية{َقْد َنرى  َتَقلُّ
اإِنَّ  َو  �َسْطَرُه  ُوُجوَهُكْم  َفَولُّوا  ُكْنُتْم  ما  َحْيُث  َو  احْلَراِم  امْلَ�ْسِجِد  �َسْطَر  َوْجَهَك  َفَولِّ  َتْر�ساها 
ا َيْعَمُلون }البقرة:144 الَّذيَن اأُوُتوا اْلِكتاَب َلَيْعَلُموَن اأَنَُّه احْلَقُّ ِمْن َربِِّهْم َو َما اهللُ ِبغاِفٍل َعمَّ

عدونا  يف  وثلث  احبائنا  ويف  فينا  ثلث  اثالثًا،  نزل  القراآن   :الباقر االمام  قال  العيا�سي: 
وعدو من كان يف قلبنا، وثلث �سنة ومثل، ولو ان االية اذا نزلت يف قوٍم ثم مات اولئك القوم 
ماتت االية ملا بقي من القراآن �سيٍء، ولكن القراآن يجري اوله على اخره ما دامت ال�سماوات 

واالر�س ولكل قوم اية يتلونها وهم منها من خري او �سر)106(.
ا اأَْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ َقْوٍم هاد}الرعد: 7 املنذر حممد والهادي علي وهي جارية  مثال/ الكايف: {اإِمنَّ

يف ولده)107(. خ�سو�س الوارد ال يخ�س�س املورد. فاالية منطبقة با�ستمرار اىل يوم القيامة
70

قواعد التفسير



البحار: قال االمام ال�سادق: ما من اية اولها يا ايها الذين امنوا اال وعلي بن ابي طالب 
امريها وقائدها و�سريفها)108(.وكل اآية فيها املوؤمنون فهي نازلة يف علي واوالده.

كاَة َو ُهْم راِكُعون } الَة َو ُيوؤُْتوَن الزَّ ُكُم اهللُ َو َر�ُسوُلُه َو الَّذيَن اآَمُنوا الَّذيَن ُيقيُموَن ال�سَّ ا َوِليُّ {اإِمنَّ

قاعدة 
المي���ان

فنحن  بخري  االمة  هذه  من  احدًا  ذكر  اهلل  �سمعت  اذا   :الباقر االمام  قال  العيا�سي: 
هم،واذا �سمعت اهلل ذكر قومًا ب�سوء من م�سى فهم عدونا)109(.

ماء}ابراهيم:24،  َبٍة اأَ�ْسُلها ثاِبٌت َو َفْرُعها يِف ال�سَّ َبًة َك�َسَجَرٍة َطيِّ مثال: قال تعاىل{َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ
فال�سجرة الطيبة اآل حممد واأ�سياعهم، وال�سجرة اخلبيثة اأعدائهم.

 ما من اية ت�سوق اىل اجلنة اال وهي يف النبي واالئمة :الكايف: عن االمام ال�سادق
وا�سياعهم واتباعهم، وما من اية ت�سوق اىل النار اال وهي يف اعدائم واملخالفني لهم)110(.

اَر َلفي  َجحيٍم}االنفطار:14-13 مثال:قال تعاىل{اإِنَّ ااْلأَْبراَر َلفي  َنعيٍم *َو اإِنَّ اْلُفجَّ

العيا�سي: قال االمام ال�سادق: نزل القراآن باياك اعني وا�سمعي يا جارة)111(.
ْتناَك َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُن اإَِلْيِهْم �َسْيئًا َقليال}االإ�سراء: 74. مثال: قال تعاىل{َو َلْو ال اأَْن َثبَّ

املخاطب ر�سول اهلل واملراد به امته.الأن الر�سول مع�سوم وحا�ساه اأن يركن اىل الظاملني.

قاعدة 
اخل����ر 
وال�����س��ر

قاعدة 
اجل��ن��ة 
وال��ن��ار

قاعدة 
اياك 

اعني 
وا�سمعي 
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العربية. فكل كلمة  اللغة  اللفظي يف  امل�سرتك  القراآنية: وهو  الوجوه والنظائر  وهو علم 
اأهل البيت و عند  مقاتل ابن  يف القراآن على وجوه خمتلفة راجع اال�سباه والنظائر عند 

�سليمان وغريه. ،واال�سباه والنظائر : وهي ما كان متفق اللفظ خمتلف املعنى.    
مثال: البحار: الوحي على ثمانية اوجه)112( القمي: والكفر على خم�سة وجوه)113(.

العيا�سي: قال االمام الباقر: ظهر القراآن الذين نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بثل 
اعمالهم يجري فيهم ما نزل يف اولئك)114( .

َعَلُهُم  جَنْ َو  ًة  اأَِئمَّ َعَلُهْم  جَنْ َو  ااْلأَْر�ِس  يِف  ا�ْسُت�ْسِعُفوا  الَّذيَن  َعَلى  مَنُنَّ  اأَْن  ُنريُد  {َو  مثال:  
اْلواِرثني}الق�س�س: 5 ظاهرها يف مو�سى وهارون وفرعون وهامان وباطنها يف االمام املهدي 

واعداءه.  

تف�سري التبيان للطو�سي: قال ر�سول اهلل ابداأو با بداأ به اهلل)115(.
فان االآية الواحدة تاأتي ب�سياق مرتب، واحدة تتلوا االخرى اال ما خرج بالدليل فكل ما 

قدمُه القراآن بالذكر فهو مقدم.
مثال: �ساأل احدهم االمام يف م�ساألة ال�سعي بني ال�سفا واملروة من اين يبتداأ؟

�َسعاِئِر  ِمْن  امْلَْرَوَة  َو  فا  ال�سَّ ان يحفظ قال تعاىل{اإِنَّ  فانه اجدر  القراآن  قال: خذ ذلك من 
اهلِل}البقرة:158 فقدم ال�سفا على املروة فابداأ بال�سفا.

ُروؤُ�َسُكْم  حَتِْلُقوا  اواًل قال تعاىل{َو ال  الذبح  او احللق؟ قال:  الذبح  اواًل  ايهما  مثال: و�ساأل 
ه }البقرة:196 لَّ ى َيْبُلَغ اْلَهْدُي حَمِ َحتَّ

قاعدة 
الوجوه 

واملعاين

قاعدة 
الظاهر 
والباطن

قاعدة 
الرتتيب
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القمي ويف البحار: قال امري املوؤمنني: منه ما تاأويله يف تنزيله، و منه ما تاأويله مع 
تنزيله، و منه ما تاأويله قبل تنزيله، و منه ما تاأويله بعد تنزيله .

القراآن يف حياة ر�سول اهلل وتطبيقه على املعا�سرين له، والتاأويل هو  فالتنزيل هو نزول 
تطبيق القراآن على ار�س الواقع، فمنه مام�سى وهي ق�س�س االنبياء حيث ح�سل تاأويلها 
وايات  الرجعة  ايات  القراآن خمربا عنها وهي  نزل  ماياأتي حيث  ومنه  القراآن،  نزول  قبل 

الظهور االمام وايات يوم القيامة.
مع  ماتنزيله  واما  البيان،  الحتتاج  التي  املحكمات  االيات  فهي  تاأويله:  يف  تنزيله  واما 

تاويله فهذه حتتاج اىل بيان من ر�سول اهلل والرا�سخني يف العلم وهم ال حممد.راجع)116(

ما  منه  و  معناه خا�س،  و  عام  لفظه  ما  منه   :املوؤمنني امري  قال  البحار:  ويف  القمي 
لفظه خا�س و معناه عام، ومنه مالفظه خا�س يراد به اخل�سو�س، ومنه مالفظه عام يراد 

به العموم.
نَُّه  �ْسراِئيَل اأَ ْجِل ذِلَك َكَتْبنا َعلى  َبِني اإِ مثال: اأما ما لفظه خا�س و معناه عام فقوله {ِمْن اأَ
ا�َس َجِميعًا}املائدة:32 فلفظ  ا َقَتَل النَّ منَّ َمْن َقَتَل َنْف�سًا ِبَغرْيِ َنْف�ٍس اأَْو َف�ساٍد يِف ااْلأَْر�ِس َفَكاأَ

االآية خا�س يف بني اإ�سرائيل و معناها عام يف النا�س كلهم.
و اأما ما لفظه عام و معناه خا�س فمثل قوله تعاىل {يا َبِني اإِ�ْسراِئيَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي 
الأنه  و معناه خا�س  اْلعامَلِنَي}البقرة:47 فلفظه عام  َعَلى  ْلُتُكْم  َف�سَّ اأَينِّ  َو  َعَلْيُكْم  اأَْنَعْمُت 

ف�سلهم على عاملي زمانهم باأ�سياء خ�سهم بها.راجع)117(

قاعدة 
التزيل 

والتاأويل

قاعدة 
العموم 

واخل�سو�ص
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املثل القرآني
فرائ�س  وثلث  وامثال،  �سنن  وثلث  فينا ويف عدونا،  ثلث  اثالثًا،  القراآن  نزل   :املوؤمنني امري  قال 

واحكام. 
ا�ِس  ِللنَّ َن�ْسِرُبها  ااْلأَْمثاُل  ِتْلَك  تعاىل{َو  قال  امثال  هو  القراآن  ثلث  ن�سف  فان  وامثال  �سنن  القراآن  ثلث 

ُرون } احل�سر:21 ُهْم َيَتَفكَّ َلَعلَّ
ا�ِس يف  هَذا اْلُقْراآِن ِمْن ُكلِّ َمَثل }اال�سراء:89 ْفنا ِللنَّ {َو َلَقْد �َسرَّ

املثل )لغة( ال�سبه، )وا�سطالحًا(: ت�سبيه غري املح�سو�س باملح�سو�س واخلفي باجللي.
ولقد �سبه القراآن البعث والن�سور باحياء االر�س بعد موتها.

ْت َو َرَبْت اإِنَّ الَّذي اأَْحياها مَلُْحِي  ْر�َس خا�ِسَعًة َفاإِذا اأَْنَزْلنا َعَلْيَها امْلاَء اْهَتزَّ مثال: {َو ِمْن اآياِتِه اأَنََّك َتَرى ااْلأَ
امْلَْوتى  اإِنَُّه َعلى  ُكلِّ �َسيْ ٍء َقدير}ف�سلت:39.

انواع املثل القراآين
املثل ال�سريح: والذي يبداأ بـ كاف الت�سبيه، او لفظه)مثل وم�ستقاتها( 

ِخُذوَن اأَمْياَنُكْم َدَخاًل َبْيَنُكْم اأَْن َتُكوَن  ٍة اأَْنكاثًا َتتَّ كاف الت�سبيه: {َو ال َتُكوُنوا َكالَّتي  َنَق�َسْت َغْزَلها ِمْن َبْعِد ُقوَّ
نَنَّ َلُكْم َيْوَم اْلِقياَمِة ما ُكْنُتْم فيِه َتْخَتِلُفوَن}النحل:92 ا َيْبُلوُكُم اهللُ ِبِه َو َلُيَبيِّ ٍة اإِمنَّ ٌة ِهَي اأَْربى  ِمْن اأُمَّ اأُمَّ

ْكُه َيْلَهث }االعراف:176 مثل: {َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب اإِْن حَتِْمْل َعَلْيِه َيْلَهْث اأَْو َترْتُ
َح�ْسَح�َس  {ااْلآَن  مثال:  ملــرادك  مثاًل  لتجعلها  قراآنية  ايات  تقتب�س  ان  وهي  االقتبا�سي:  املثل 

احْلَق}يو�سف:51 عندما يظهر احلق جليا.
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َلَدْيِهْم                 ِبا  ِحــْزٍب  باهله{ُكلُّ  الغدر  يدبر  ملن  ِباأَْهِله }فاطر:43  اإِالَّ  ُئ  يِّ ال�سَّ امْلَْكُر  َيحيُق  {َوال 
َفِرُحون }املوؤمنون:53.

اَلِء  امْلَُناِفِقنيَ  {َكَمَثِل  1. تف�سري االمام الع�سكري: َقاَل ااْلإَِماُم: َقالَ  ُمو�َسى ْبُن َجْعَفٍر: َمَثُل َهوؤُ
ا اأَْب�َسَر َذَهَب اهللُ  ِبُنوِرَها- ِبِريٍح اأَْر�َسَلَها َعَلْيَها َفاأَْطَفاأََها،  الَِّذي ا�ْسَتْوَقَد نارًا}اأَْب�َسَر ِبَها َما َحْوَلُه، َفَلمَّ
اأَِبي  ْبِن  ِلَعِليِّ  اْلَبْيَعِة  ِمَن  َعَلْيِهْم-  َتَعاىَل  اهللُ  اأََخَذ  مَلَّا  اِكِثنَي  النَّ َهوؤُاَلِء  امْلَُناِفِقنَي-  َمَثُل  َكَذِلَك  ِبََطٍر.  اأَْو 

.)118(َطاِلٍب 

2.ثم �سرب مثل املوؤمنني {َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن اأَْمواَلُهُم اْبِتغاَء َمْر�ساِت اهلِل- َو َتْثِبيتًا ِمْن اأَْنُف�ِسِهْم- 
رٌي}قال  ْبها واِبٌل َفَطلٌّ َو اهللُ ِبا َتْعَمُلوَن َب�سِ - َفاإِْن َلْ ُي�سِ ْعَفنْيِ ُكَلها �سِ ٍة ِبَرْبَوٍة اأَ�ساَبها واِبٌل َفاآَتْت اأُ َكَمَثِل َجنَّ
}اأي  ْعَفنْيِ ٍة}اأي ب�ستان يف مو�سع مرتفع {اأَ�ساَبها واِبٌل}اأي مطر {َفاآَتْت اأُُكَلها �سِ مثلهم {َكَمَثِل َجنَّ
يت�ساعف ثمرها كما يت�ساعف اأجر من اأنفق ماله {اْبِتغاَء َمْر�ساِت اهلِل} و الطل ما يقع بالليل على 

ال�سجر و النبات.

امثلة على املثل القراآين:
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القصص القرآني

الق�س�س: تتبع االثر، يقال ق�س اثره اذا تبعه، فعلينا اذن ان نقت�س اثارهم اي نتبعها.
ٌة اِلأُويِل ااْلأَْلباِب ما كاَن َحديثًا ُيْفرَتى  َو لِكْن َت�ْسديَق الَّذي َبنْيَ َيَدْيِه َو َتْف�سيَل ُكلِّ  ِهْم ِعرْبَ {َلَقْد كاَن يف  َق�َس�سِ

ِمُنون }يو�سف: 111. �َسيْ ٍء َو ُهدًى َو َرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيوؤْ
نزل القراآن باياك اعني وا�سمعي يا جارة

ال�سابقة واالحداث واالفعال التي ح�سلت فيها نازلٌة فيهم، لكن املق�سود فيها هي  فكل ق�س�س االمم 
هذه االمة فعلينا ان نقت�س اثارهم لنعترب. والق�س�س من ا�ساليب القراآن الرتبوية واال�سارية وهي جارية 

يف هذه االمة ح�سب قاعدة اجلري.
انواع الق�س�س القراآين: 

ق�س�س االنبياء: كق�سة ادم ونوح وابراهيم ومو�سى وعي�سى وخامت االنبني وهود و�سالح ويحيى وزكريا 
و�سعيب ولوط)عليهم ال�سالم(.

ق�س�س االولياء: كق�سة اخل�سر وذي القرنني وا�سحاب الكهف واهل البيت.
ق�س�س االن�سان: كق�سة ا�سيا امراأة فرعون، وموؤمن اآل فرعون، وهابيل وقابيل وال�سحابه.

ق�س�س احليوان: كق�سة البقرة والناقة والفيل والنملة والهدهد.
ق�س�س احل�سارات: -فرعون -ثمود - تبع.
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ب�سائر الدرجات: َعْن اأَِبي َعْبِد اهلِل اأَنَُّه َقاَل: ِكَتاُب اهلِل ِفيِه َنَباأُ َما َقْبَلُكْم َو َخرَبُ َما َبْعَدُكْم َو َف�ْسُل َما 
َبْيَنُكْم َو َنْحُن َنْعَلُمُه)119(.

ا َما يِف ِكَتاِب اهلِل َتَعاىَل ِمَن اْلَق�َس�ِس َعِن ااْلأُمَمِ َفاإِنَُّه َيْنَق�ِسُم َعَلى َثاَلَثِة اأَْق�َساٍم: َفِمْنُه َما َم�َسى، َو  البحار: َو اأَمَّ
ِمْنُه َما َكاَن يِف َع�ْسِرِه، َو ِمْنُه َما اأَْخرَبَ اهللُ َتَعاىَل ِبِه اأَنَُّه َيُكوُن َبْعَدُه.

ا َما َم�َسى َفَما َحَكاُه اهللُ َتَعاىَل َفَقاَل- َنْحُن َنُق�سُّ َعَلْيَك اأَْح�َسَن اْلَق�َس�ِس ِبا اأَْوَحْينا اإَِلْيَك هَذا اْلُقْراآنَ    َفاأَمَّ
امِلِنيَ   َو ِمْنُه َما  ْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّ ا جاَءُه َو َق�سَّ َعَلْيِه اْلَق�َس�َس قاَل ال َتَخْف جَنَ َو ِمْنُه َقْوُل ُمو�َسى ِل�ُسَعْيٍب َفَلمَّ
ى اهللُ َعَلْيِه َو اآِلِه َو  َنا �َسلَّ ِهْم َو َق�َس�ِس اأَُمِِهْم ِحَكاَيًة َعْن اآَدَم اإِىَل َنِبيِّ اأَْنَزَل اهللُ ِمْن ِذْكِر �َسَراِئِع ااْلأَْنِبَياِء َو َق�َس�سِ
 َفِمْنُه َما اأَْنَزَل اهللُ َتَعاىَل يِف َمَغاِزيِه َو اأَ�ْسَحاِبِه َو َتْوِبيِخِهْم  ِبيِّ ا الَِّذي َكاَن يِف َع�ْسِر النَّ َعَلْيِهْم اأَْجَمِعنَي، َو اأَمَّ
ِة  ِة ُكلِّ َفِريٍق ِمْنُهْم ِمْثِل َما َق�سَّ ِمْن ِق�سَّ َو َمْدِح َمْن َمَدَح ِمْنُهْم َو َذمِّ َمْن َذمَّ ِمْنُهْم َو َما َكاَن ِمْن َخرْيٍ َو �َسرٍّ َو ِق�سَّ
ِه ِمَّا  �َساَرى َو حُمَاَرَبِة اْلَيُهوِد َو َغرْيِ ُروِب َو ُمَباَهَلِة النَّ َها ِمَن امْلََواِطِن َو احْلُ َغَزاِة َبْدٍر َو اأُُحٍد َو َخْيرَبَ َو ُحَننْيٍ َو َغرْيِ
 ِبِه َو َما َلْ  ِبيُّ ا َق�َس�ُس َما َيُكوُن َبْعَدُه َفُهَو ُكلُّ َما َحَدَث َبْعَدُه ِمَّا اأَْخرَبَ النَّ َلْو �ُسِرَح َلَطاَل ِبِه اْلِكَتاُب، َو اأَمَّ

َواِب َو اْلِعَقاِب َو اأَ�ْسَباِه َذِلك)120(  . ُيْخرِبْ َو اْلِقَياَمُة َو اأَ�ْسَراُطَها َو َما َيُكوُن ِمَن الثَّ
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واجلهاد  واحلج  وال�سوم  وال�سالة  واخلم�س  والزكاة  كال�سالة  العبادية  الواجبات  هي  �لفر�ئ�ض: 
واالمر باملعروف والنهي عن املنكر والوالية الأولياء اهلل والتربي من اعداء اهلل. ومنها:

كاَن  اْلَفْجِر  ُقْراآَن  نَّ  اإِ اْلَفْجِر  ُقْراآَن  َو  ْيِل  اللَّ َغ�َسِق  اإِىل   ْم�ِس  ال�سَّ ِلُدُلوِك  الَة  ال�سَّ ال�سالة:{اأَِقِم  مثال 
َم�ْسُهودا}االإ�سراء:78

ياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكم }البقرة:183 مثال ال�سوم: {ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�سِّ
َو  قاِب  الرِّ يِف  َو  ُقُلوُبُهْم  امْلُوؤَلََّفِة  َو  َعَلْيها  اْلعاِملنَي  َو  امْلَ�ساكنِي  َو  ِلْلُفَقراِء  َدقاُت  ال�سَّ َا  الزكاة: {اإِمنَّ مثال 

اْلغاِرمنَي}التوبة:60
�ُسوِل َو ِلِذي اْلُقْربى }االنفال:41 ِ ُخُم�َسُه َو ِللرَّ مثال اخلم�س: {َفاأَنَّ هلِلَّ

ا�ِس ِباحْلَج }احلج:27 ْن يِف النَّ مثال احلج: {َو اأَذِّ
َو  ِبامْلَْعُروِف  َياأُْمُروَن  َو  رْيِ  اخْلَ اإِىَل  َيْدُعوَن  ٌة  اأُمَّ ِمْنُكْم  ْلَتُكْن  {َو  املنكر:  والنهي عن  باملعروف  االمر  مثال 

َيْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكر}اآل عمران: 104.
ُهْم  َو  كاَة  الزَّ ُيوؤُْتوَن  َو  الَة  ال�سَّ ُيقيُموَن  الَّذيَن  اآَمُنوا  الَّذيَن  َو  َر�ُسوُلُه  َو  اهللُ  ُكُم  َوِليُّ ا  {اإِمنَّ الوالية:  مثال 

راِكُعون }املائدة:55.
ِة َو َقْد َكَفُروا  ُكْم اأَْوِلياَء ُتْلُقوَن اإَِلْيِهْم ِبامْلََودَّ ِخُذوا َعُدوِّي َو َعُدوَّ َها الَّذيَن اآَمُنوا ال َتتَّ مثال التربي: {يا اأَيُّ

...}املمتحنة:1   ِبا جاَءُكْم ِمَن احْلَقِّ

الفرائض واالحكام
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�الحكام: هي ال�سرائع التي �سنها اهلل تعاىل لتنظيم عالقة االن�سان باأخيه االن�سان وباقي املخلوقات 
ومنها :

با}البقرة: 275 َم الرِّ البيع: {َو اأََحلَّ اهللُ اْلَبْيَع َو َحرَّ

ْن اأَ�ُسقَّ َعَلْيَك �َسَتِجُدين   االجارة:  {َعلى  اأَْن َتاأُْجَرين  َثمايِنَ ِحَجٍج َفاإِْن اأَْتَْمَت َع�ْسرًا َفِمْن ِعْنِدَك َو ما اأُريُد اأَ

احِلني}  الق�س�س: 27  اإِْن �ساَء اهللُ ِمَن ال�سَّ

يامى  ِمْنُكم }النور: 32 النكاح: {َو اأَْنِكُحوا ااْلأَ

ِتِهن }الطالق: 1 ُقوُهنَّ ِلِعدَّ الطالق: {َفَطلِّ

َكِر ِمْثُل َحظِّ ااْلأُْنَثَينْي}الن�ساء: 11 االرث: {ِللذَّ

ْلباب} البقرة: 179 احلدود اجلروح ق�سا�س: {َو َلُكْم يِف اْلِق�سا�ِس َحياٌة يا اأُويِل ااْلأَ

ْنزيِر َو ما اأُِهلَّ ِبِه ِلَغرْيِ اهلِل َفَمِن ا�ْسُطرَّ َغرْيَ  َم اخْلِ َم َو حَلْ َم َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة َو الدَّ ا َحرَّ االطعمة واال�سربة: {اإِمنَّ

باٍغ َو ال عاٍد َفال اإِْثَم َعَلْيِه اإِنَّ اهللَ َغُفوٌر َرحيم }البقرة: 173

وتسمى ايات االحكام
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ِت اهلِل حَتْوياًل}فاطر:43 َد ِل�ُسنَّ ِت اهلِل َتْبدياًل َو َلْن جَتِ َد ِل�ُسنَّ قال تعاىل{َفَلْن جَتِ
العيا�سي: و عن االأ�سبغ بن نباتة قال: �سمعت اأمري املوؤمنني يقول  نزل القراآن اأثالثا ثلث فينا و يف 

عدونا- و ثلث �سنن و اأمثال و ثلث فرائ�س و اأحكام)121( .
ح�سلت  املقدمات  فاذا تت  تنخرم  ال  ريا�سية  معادلة  ذات  املخلوقات،  حتكم  الهية  قوانني  هي  ال�ُسنن: 

النتائج ال حمالة.وهذه ال�سنن القراآنية تاأتي ب�سيغة اال�ستمرارية او ال�سرطية، او اخلربية.
واحيانًا تكون يف اآية واحدة وكثري منها ياأتي بعدة ايات يف مو�سوع واحد. ومنها:

 ِليَل َماَمَة َخ�سَّ اهللُ ِبَها اإِْبَراِهيَم اخْلَ �سنة اال�سطفاء: اال�سطفاء يف الذرية: عيون اخبار الر�سا اإِنَّ ااْلإِ
ا�ِس  َفُه ِبَها َو اأَ�َساَد ِبَها ِذْكَرُه َفَقاَل َعزَّ َو َجلَّ {اإِينِّ جاِعُلَك ِللنَّ يَلًة �َسرَّ ِة َمْرَتَبًة َثاِلَثًة َو َف�سِ لَّ ِة َو اخْلُ ُبوَّ َبْعَد النُّ
امِلِنَي} َفاأَْبَطَلْت َهِذِه ااْلآَيُة اإَِماَمَة ُكلِّ  يَِّتي قاَل ال َيناُل َعْهِدي الظَّ ِليُل �ُسُرورًا ِبَها {َو ِمْن ُذرِّ اإِمامًا} َفَقاَل اخْلَ

َهاَرة. ْفَوِة َو الطَّ َتُه اأَْهَل ال�سَّ يَّ ْفَوِة ُثمَّ اأَْكَرَمُه اهللُ َعزَّ َو َجلَّ ِباأَْن َجَعَلَها ُذرِّ َظاِلٍ اإِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة َو �َساَرْت يِف ال�سَّ
َعاَء اأُْعِطَي ااْلإَِجاَبَة  َنْع َثاَلثًا َمْن اأُْعِطَي الدُّ �سنة ال�سكر: الكايف: ٍ َعْن اأَِبي َعْبِد اهلِل َقاَل: َمْن اأُْعِطَي َثاَلثًا َلْ مُيْ
- {َو  َل اأُْعِطَي اْلِكَفاَيَة ُثمَّ َقاَل اأَ َتَلْوَت ِكَتاَب اهلِل َعزَّ َو َجلَّ َوكُّ َياَدَة َو َمْن اأُْعِطَي التَّ ْكَر اأُْعِطَي الزِّ َو َمْن اأُْعِطَي ال�سُّ

ْل َعَلى اهلِل َفُهَو َح�ْسُبُه} َو َقاَل {َلِئْن �َسَكْرمُتْ اَلأَِزيَدنَُّكْم} َو َقاَل {اْدُعويِن اأَ�ْسَتِجْب َلُكْم})122(. َمْن َيَتَوكَّ
َا َعَقَر َناَقَة َثُموَد َرُجٌل َواِحٌد                            ْخُط َو اإِمنَّ �َسا َو ال�سُّ ا�َس الرِّ َا َيْجَمُع النَّ ا�ُس اإِمنَّ َها النَّ �سنة التعميم: نهج البالغة: اأَيُّ

�َسا َفَقاَل �ُسْبَحاَنُه َفَعَقُروها َفاأَ�ْسَبُحوا ناِدِمني  )123(. وُه ِبالرِّ ُهُم اهللُ ِباْلَعَذاِب مَلَّا َعمُّ فَعمَّ

ُ القُرآنية الُسننَ
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�سنة التغري: تف�سري العيا�سي: عن اأبي عبد اهلل قال: اإن اأبي كان يقول اإن اهلل ق�سى ق�ساء حتما- ال 
تلك  �سلب  الذنب  بذلك  ي�ستوجب  ذنبا  العبد  يحدث  اأن  قبل  اإياه-  ف�سلبها  بنعمة  عبده  على  ينعم 

ُوا ما ِباأَْنُف�ِسِهْم}الرعد:11)124(. ى ُيَغريِّ ُ ما ِبَقْوٍم َحتَّ النعمة، و ذلك قول اهلل {اإِنَّ اهللَ ال ُيَغريِّ

الكايف:ِ  َعْن اأَِبي َجْعَفٍر َقاَل: َقاَل اإِنَّ اأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي اإِنَُّه َما َعا�َس َقْوٌم َقطُّ يِف َغ�َساَرٍة ِمْن َكَراَمِة ِنَعِم 

ْكِر ِلِنَعِمِه َفاأََزاَل َذِلَك َعْنُهْم اإِالَّ ِمْن َبْعِد َتْغِيرٍي ِمْن اأَْنُف�ِسِهْم  اهلِل يِف َمَعا�ِس ُدْنَيا َو اَل َداِئِم َتْقَوى يِف َطاَعِة اهلِل َو ال�سُّ

ِة حُمَاَفَظٍة َو َتْرِك ُمَراَقَبِة اهلِل َجلَّ َو َعزَّ َو َتَهاُوٍن ِب�ُسْكِر ِنْعَمِة اهلِل  اِدِث ِمْن ُذُنوِبِهْم َو ِقلَّ َو حَتِْويٍل َعْن َطاَعِة اهلِل َو احْلَ

ُوا ما ِباأَْنُف�ِسِهْم َو اإِذا اأَراَد اهللُ ِبَقْوٍم  ى ُيَغريِّ ُ ما ِبَقْوٍم َحتَّ اِلأَنَّ اهللَ َعزَّ َو َجلَّ َيُقوُل يِف حُمَْكِم ِكَتاِبِه- اإِنَّ اهللَ ال ُيَغريِّ

ُروا َزَواَل ِنَعِم اهلِل َو  ُنوِب اإَِذا ُهْم ُحذِّ ي َو َك�َسَبَة الذُّ �ُسْوءًا َفال َمَردَّ َلُه َو ما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن واٍل َو َلْو اأَنَّ اأَْهَل امْلََعا�سِ

ُحُلوَل َنِقَمِتِه َو حَتِْويَل َعاِفَيِتِه اأَْيَقُنوا اأَنَّ َذِلَك ِمَن اهلِل َجلَّ ِذْكُرُه ِبَا َك�َسَبْت اأَْيِديِهْم َفاأَْقَلُعوا َوَتاُبوا َو َفِزُعوا اإِىَل 

َقاَلُهْم ُكلَّ  اِتِهْم َو اإِْقَراٍر ِمْنُهْم ِبُذُنوِبِهْم َو اإِ�َساَءِتِهْم َل�َسَفَح َلُهْم َعْن ُكلِّ َذْنٍب َو اإِذًا اَلأَ ْدٍق ِمْن ِنيَّ اهلِل َجلَّ ِذْكُرُه ِب�سِ

ٍة َو َلَردَّ َعَلْيِهْم ُكلَّ َكَراَمِة ِنْعَمٍة ُثمَّ اأََعاَد َلُهْم ِمْن �َساَلِح اأَْمِرِهْم َو ِمَّا َكاَن اأَْنَعَم ِبِه َعَلْيِهْم ُكلَّ َما َزاَل َعْنُهْم َو  َعْثَ

ا�ُس َحقَّ ُتقاِتِه َو ا�ْسَت�ْسِعُروا َخْوَف اهلِل َجلَّ ِذْكُرُه َو اأَْخِل�ُسوا اْلَيِقنَي َو ُتوُبوا  َها النَّ اأُْف�ِسَد َعَلْيِهْم َف اتَُّقوا اهللَ اأَيُّ

ْيَطاُن)125(. ُكُم ال�سَّ اإَِلْيِه ِمْن َقِبيِح َما ا�ْسَتَفزَّ
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اجلدل في القرآن

البحار: قال امري املوؤمنني اإِنَّ اهللَ َتَباَرَك َو َتَعاىَل اأَْنَزَل اْلُقْراآَن َعَلى �َسْبَعِة اأَْق�َساٍم ُكلٌّ ِمْنَها �َساٍف َكاٍف َو ِهَي 
اأَْمٌر َو َزْجٌر َو َتْرِغيٌب َو َتْرِهيٌب َو َجَدٌل َو َمَثٌل َو ِق�َس�س)126(  .

فان القراآن الكرمي كتاب احتجاج وبرهان وجدال بالتي هي اح�سن فقد رد كل �سبهات االديان واملذاهب 
املنحرفة. ومنها:

ْلِق اأَ َفال َيْعِقُلوَن و ذلك اأن الزنادقة زعمت  �ْسُه يِف اخْلَ ْرُه ُنَنكِّ البحار: و اأما الرد على الزنادقة فقوله »َو َمْن ُنَعمِّ
اأن االإن�سان اإمنا يتولد بدوران الفلك- فاإذا وقعت النطفة يف الرحم تلقتها االأ�سكال و الغذاء- و مر عليه 
ْلِق اأَ َفال َيْعِقُلوَن«  �ْسُه يِف اخْلَ ْرُه ُنَنكِّ الليل و النهار و يكرب لذلك فقال اهلل تبارك و تعاىل ردا عليهم »َو َمْن ُنَعمِّ
يعني من يكرب و يعمر يرجع اإىل حد الطفولية- و ياأخذ يف النق�سان و النك�س- فلو كان هذا كما زعموا 
لوجب اأن يزيد االإن�سان اأبدا- ما دامت االأ�سكال قائمة و الليل و النهار يدوران عليه- فلما بطل هذا و كان 

من تدبري اهلل عز و جل- اأخذ يف النق�سان عند منتهى عمره.
و اأما الرد على الثنوية فقوله »َما اتََّخَذ اهللُ ِمْن َوَلٍد َو ما كاَن َمَعُه ِمْن اإِلٍه- اإِذًا َلَذَهَب ُكلُّ اإِلٍه ِبا َخَلَق قال لو 
كان اإلهان لطلب كل واحد منهما العلو- و اإذا �ساء واحد اأن يخلق اإن�سانا �ساء االآخر اأن يخالفه- فيخلق 
بهيمة فتكون اخللق منهما على م�سيتهما- و اختلف اإرادتهما بخلق اإن�سان و بهيمة يف حالة واحدة- و 
هذا من اأعظم املحال غري موجود- و اإذا بطل هذا و ل يكن بينهما اختالف- بطل االثنان و كان واحدا فهذا 
التدبري و ات�ساله و قوام بع�سه ببع�س باالأهواء- و االإرادات و امل�سيات تدل على �سانع واحد- و هو قوله عز 
و عال )) َما اتََّخَذ اهللُ ِمْن َوَلٍد- َو ما كاَن َمَعُه ِمْن اإِلٍه اإِذًا َلَذَهَب ُكلُّ اإِلٍه ِبا َخَلَق- َو َلَعال َبْع�ُسُهْم َعلى  َبْع�ٍس((  

و قوله »َلْو كاَن ِفيِهما اآِلَهٌة اإِالَّ اهللُ َلَف�َسَدتا«.
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و اأما الرد على عبدة االأوثان فقوله  »اإِنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلِل ِعباٌد اأَْمثاُلُكْم- َفاْدُعوُهْم َفْلَي�ْسَتِجيُبوا َلُكْم 
ُروَن ِبها اأَْم َلُهْم اآذاٌن  ْيٍد َيْبِط�ُسوَن ِبها- اأَْم َلُهْم اأَْعنُيٌ ُيْب�سِ �ُسوَن ِبها اأَْم َلُهْم اأَ ْرُجٌل مَيْ اإِْن ُكْنُتْم �ساِدِقنَي- اأَ َلُهْم اأَ
َي�ْسَمُعوَن ِبها- ُقِل اْدُعوا �ُسَركاَءُكْم ُثمَّ ِكيُدوِن َفال ُتْنِظُروِن  و قوله يحكي قول اإبراهيم ع »اأَ َفَتْعُبُدوَن ِمْن 
ُكْم- اأُفٍّ َلُكْم َو مِلا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلِل اأَ َفال َتْعِقُلوَن« و قوله »ُقِل اْدُعوا  ُدوِن اهلِل ما ال َيْنَفُعُكْم �َسْيئًا َو ال َي�ُسرُّ
رِّ َعْنُكْم َو ال حَتِْوياًل« و قوله »اأَ َفَمْن َيْخُلُق َكَمْن ال َيْخُلُق اأَ َفال  ِلُكوَن َك�ْسَف ال�سُّ الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِنِه- َفال مَيْ

ُروَن« و مثله كثري ما هو رد على الزنادقة و عبدة االأوثان. َتَذكَّ
اأنكروا  اأبدا- و لي�س له مدبر و ال �سانع و  اأن الدهر ل يزل و ال يزال  اأما ما هو رد على الدهرية زعموا  و 
ْنيا مَنُوُت َو َنْحيا و اإمنا  البعث.... و الن�سور- فحكى اهلل عز و جل قولهم فقال »َو قاُلوا ما ِهَي اإِالَّ َحياُتَنا الدُّ

وَن«. ْهُر َو ما َلُهْم ِبذِلَك ِمْن ِعْلٍم اإِْن ُهْم اإِالَّ َيُظنُّ قالوا نحيا و منوت َو ما ُيْهِلُكنا اإِالَّ الدَّ
ا�ُس اإِْن ُكْنُتْم يِف َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث- َفاإِنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ُتراٍب ُثمَّ ِمْن  َها النَّ فرد اهلل عليهم فقال عز و جل »يا اأَيُّ
ى-  َ َلُكْم- َو ُنِقرُّ يِف ااْلأَْرحاِم ما َن�ساُء اإِىل  اأََجٍل ُم�َسمًّ َقٍة ِلُنَبنيِّ َقٍة َو َغرْيِ خُمَلَّ ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة- ُثمَّ ِمْن ُم�ْسَغٍة خُمَلَّ
ُكْم- َو ِمْنُكْم َمْن ُيَتَوفَّى َو ِمْنُكْم َمْن ُيَردُّ اإِىل  اأَْرَذِل اْلُعُمِر- ِلَكْيال َيْعَلَم  ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفاًل ُثمَّ ِلَتْبُلُغوا اأَ�ُسدَّ
ِمْن َبْعِد ِعْلٍم �َسْيئًا« ثم �سرب للبعث و الن�سور مثال فقال »َو َتَرى ااْلأَْر�َس هاِمَدًة اأي ياب�سة- ميتة َفاإِذا اأَْنَزْلنا 
ْت َو َرَبْت- َو اأَْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج اأي ح�سن ذِلَك ِباأَنَّ اهللَ ُهَو احْلَقُّ َو اأَنَُّه ُيْحِي امْلَْوتى - َو  َعَلْيَها امْلاَء اْهَتزَّ

اَعَة اآِتَيٌة ال َرْيَب ِفيها- َو اأَنَّ اهللَ َيْبَعُث َمْن يِف اْلُقُبوِر)127(.  اأَنَُّه َعلى  ُكلِّ �َسيْ ٍء َقِديٌر َو اأَنَّ ال�سَّ
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الترهيب والترغيب

البحار: عن امري املوؤمنني: اإِنَّ اهللَ َتَباَرَك َو َتَعاىَل اأَْنَزَل اْلُقْراآَن َعَلى �َسْبَعِة اأَْق�َساٍم ُكلٌّ ِمْنَها �َساٍف َكاٍف َو ِهَي 
اأَْمٌر َو َزْجٌر َو َتْرِغيٌب َو َتْرِهيٌب َو َجَدٌل َو َمَثٌل َو ِق�َس�س)128(  .

من اق�سام القراآن الكرمي: الرتغيب والرتهيب وهو مبداأ التحفيز للعمل ال�سالح، وتثبيط العمل الطالح 
من خالل مبداأ الثواب والعقاب الدنيوي واالخروي وهو نظام تربوي رائد يف جمال الرتبية والتنمية الب�سرية 
نحو الرقي وال�سالح. فلي�س كل ان�سان يتحفز من ذاته للقيام بالعمل ال�سالح ولي�س يف كل وقت هو جاهز 

للقيام بالعمل ال�سالح فال بد من حمفزات وهذه املحفزات هي مبداأ الثواب.
كذلك لي�س كل ان�سان يرتدع من ذات نف�سه، واذا ارتدع من نف�سه ال ياأمن من املغريات التي توقعه يف 

املهالك، فال بد من مبداأ العقوبة والتخويف الجل الردع فمن امن العقوبة ا�ساء االدب.
َياَدِة  ْوِم َعَلى َنْف�ِسَك  ِلِعَباِدَك ُتِريُد ِرْبَحُهْم يِف ُمَتاَجَرِتَك َو َفْوَزُهْم ِبالزِّ م�سباح املتهجد: َو اأَْنَت الَِّذي ِزْدَت يِف ال�سَّ
اإِالَّ  ُيْجزى   َفال  َئِة  يِّ ِبال�سَّ َمْن جاَء  َو  ْمثاِلها  اأَ َع�ْسُر  َفَلُه  �َسَنِة  ِباحْلَ )َمْن جاَء  َتَعاَلْيَت-  َو  ا�ْسُمَك  َتَباَرَك  َفُقْلَت  َعَلْيَك 

ٍة  ٍة اأَْنَبَتْت �َسْبَع �َسناِبَل يِف ُكلِّ �ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبَّ ِمْثَلها( َو ُقْلَت)َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن اأَْمواَلُهْم يِف �َسِبيِل اهلِل َكَمَثِل َحبَّ

َو اهللُ ُي�ساِعُف مِلَْن َي�ساُء( َو ُقْلَت )َمْن َذا الَِّذي ُيْقِر�ُس اهللَ َقْر�سًا َح�َسنًا َفُي�ساِعَفُه َلُه اأَ�ْسعافًا َكِثرَيًة( َو َما اأَْنَزْلَت ِمْن 

ُهْم َعَلى �َسَناِت َو اأَْنَت الَِّذي َدَلْلَتُهْم ِمْن َغْيِبَك َو َتْرِغيِبَك الَِّذي ِفيِه َحظُّ َنَظاِئِرِهنَّ يِف اْلُقْراآِن ِمْن َت�َساِعيِف احْلَ
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ْوَهاُمُهْم َفُقْلَت )َفاْذُكُرويِن  اأَ َتُغ�ْس َعَلْيِه  َلْ  َو  اأَ�ْسَماُعُهْم  ْتُه  َيت�َسمَّ َلْ  َو  اأَْب�َساُرُهْم  ُتْدِرْكُه  َلْ  َتُه َعْنُهْم  َلْو �َسرَتْ َما 
اأَْذُكْرُكْم َو ا�ْسُكُروا يِل َو ال َتْكُفُروِن( َفُقْلَت )َلِئْن �َسَكْرمُتْ اَلأَِزيَدنَُّكْم َو َلِئْن َكَفْرمُتْ اإِنَّ َعذاِبي َل�َسِديٌد( َو ُقْلَت 
ُقوا َلَك َطَلبًا مِلَِزيِدَك  )َمْن َذا الَِّذي ُيْقِر�ُس اهللَ َقْر�سًا َح�َسنًا َفُي�ساِعَفُه َلُه( َفَذَكُروَك َو �َسَكُروَك َو َدَعْوَك َو َت�َسدَّ

اُتُهْم ِمْن َغ�َسِبَك َو َفْوُزُهْم ِبِر�َساك)129(  . َو ِفيَها َكاَنْت جَنَ
مثال الرتغيب والرتهيب:

ْد ِبِه ناِفَلًة َلَك- َع�سى  اأَْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمقامًا حَمُْمودًا«  ْيِل َفَتَهجَّ القمي: و اأما الرتغيب: فمثل قوله »َو ِمَن اللَّ
و قوله تعاىل »َهْل اأَُدلُُّكْم َعلى  جِتاَرٍة ُتْنِجيُكْم ِمْن َعذاٍب اأَِليٍم ُتوؤِْمُنوَن ِباهلِل َو َر�ُسوِلِه َو جُتاِهُدوَن يِف �َسِبيِل اهلِل 
اٍت جَتِْري ِمْن  ْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن- َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َو ُيْدِخْلُكْم َجنَّ ِباأَْمواِلُكْم َو اأَْنُف�ِسُكْم- ذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم اإِ
�َسَنِة َفَلُه َع�ْسُر اأَْمثاِلها«  �َسَنِة َفَلُه َخرْيٌ ِمْنها و قوله َمْن جاَء ِباحْلَ حَتِْتَها ااْلأَْنهاُر« و مثل قوله تعاىل »َمْن جاَء ِباحْلَ
َة ُيْرَزُقوَن ِفيها ِبَغرْيِ ِح�ساٍب«. نَّ و قوله »َمْن َعِمَل �ساحِلًا ِمْن َذَكٍر اأَْو اأُْنثى  َو ُهَو ُموؤِْمٌن- َفاأُولِئَك َيْدُخُلوَن اجْلَ

َها  اَعِة �َسيْ ٌء َعِظيٌم« و قوله »يا اأَيُّ ا�ُس اتَُّقوا َربَُّكْم اإِنَّ َزْلَزَلَة ال�سَّ َها النَّ و اأما الرتهيب: فمثل قوله تعاىل »يا اأَيُّ
ا�ُس اتَُّقوا َربَُّكْم- َو اْخ�َسْوا َيْومًا ال َيْجِزي واِلٌد َعْن َوَلِدِه َو ال َمْوُلوٌد ُهَو جاٍز َعْن واِلِدِه �َسْيئًا اإِنَّ َوْعَد اهلِل  النَّ

نَُّكْم ِباهلِل اْلَغُروُر« و مثله كثري يف القراآن نذكره يف موا�سعه)130(. ْنيا َو ال َيُغرَّ نَُّكُم احْلَياُة الدُّ - َفال َتُغرَّ َحقٌّ
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م في القرآن القنَسنَ

الق�سم )لغة(: هو احللف واليمني.
حروف الق�سم: الواو، الباء، التاء.

1. احلالف: وهو اهلل جل وعال فان اهلل ا�سدق القائلني، وال يحتاج اىل ق�سم امنا جاء الق�سم للتاأكيد من جهة 
ولبيان عظمة ما يحلف به من جهة اخرى.

2. ما يحلف به: فهو كل �سيء مقد�س فقد ق�سم اهلل بخلوقاته كال�سم�س والقمر وال�سحى وحياة النبي 
واآل  الواقع هو حممد  به يف  املق�سوم  املراد يف  اما  الق�سم.  لبيان عظمة هذه اال�سياء. هذا يف ظاهر  والقراآن 

حممد كما �سوف يتبني يف االمثلة التالية.
3. ما يحلف عليه: وهو جواب الق�سم مثاله قوله تعاىل: {والع�سر} فهو املق�سم به، {ان االن�سان لفي 

خ�سر}. وهو جواب الق�سم.
والقراآن  {ي�س  تعاىل:  قوله  مثال  اهميته.  لبيان  تاأكيده  اهلل  اراد  الذي  ال�سيء  وهو  الق�سم  من  الغاية   .4

احلكيم} فهذا املق�سم به، والغاية من الق�سم هو {انك ملن املر�سلني}.

اأركان الق�سم اربعة: 
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ُة َو اأَْنَت ِحلٌّ ِبهَذا اْلَبَلِد َقاَل َكاَنْت  ِحيِم-{ال اأُْق�ِسُم ِبهَذا اْلَبَلِد} َو اْلَبَلُد َمكَّ ْحمِن الرَّ 1. القمي: ِب�ْسِم اهلِل الرَّ
وَن ُظْلَمَك ِفيَه. {َو واِلٍد َو ما َوَلَد} َقاَل اآَدُم َو  وَن اأَْن َيْظِلُموا اأََحدًا يِف َهَذا اْلَبَلِد- َو َي�ْسَتِحلُّ ُقَرْي�ٌس اَل َي�ْسَتِحلُّ

بًا َو َلْ ُيْخَلْق ِمْثَلُه �َسيْ ٌء)131(. ْن�ساَن يِف َكَبٍد} اأَْي ُمْنَت�سِ َياِء {َلَقْد َخَلْقَنا ااْلإِ َما َوَلَد ِمَن ااْلأَْنِبَياِء َو ااْلأَْو�سِ
ْم�ُس َر�ُسوُل  ْم�ِس َو �ُسحاها َقاَل: ال�سَّ 2. القمي: َعْن اأَِبي َعْبِد اهلِل َقاَل �َساأَْلُتُه َعْن َقْوِل اهلِل َعزَّ َو َجلَّ َو ال�سَّ

.)132(ا�ِس ِديَنُهْم ُقْلُت: َو اْلَقَمِر اإِذا َتالها َقاَل َذِلَك اأَِمرُي امْلُوؤِْمِننَي اهلِل اأَْو�َسَح اهللُ ِبِه ِللنَّ
اأَِمرُي  ِع  امْلَْو�سِ َهَذا  يِف  َماُء  ال�سَّ َقاَل  َقاَل  اِرِق}  الطَّ َو  ماِء  ال�سَّ {َو  َقْوِلِه  يِف   اهلِل َعْبِد  اأَِبي  َعْن  القمي:   .3
وُح  َهاِر- َو ُهَو الرُّ ْيِل َو النَّ َة ِمْن ِعْنِد َربِِّهْم- ِمَّا َيْحُدُث ِباللَّ اِرُق الَِّذي َيْطُرُق ااْلأَِئمَّ امْلُوؤِْمِننَي َو الطَّ

.)133(اِقُب َقاَل: َذاَك َر�ُسوُل اهلِل ْجُم الثَّ ُدُهْم- ُقْلُت َو النَّ ِة ُي�َسدِّ الَِّذي َمَع ااْلأَِئمَّ
اأَِمــرُي  َو    ِبيُّ النَّ َقــاَل  َم�ْسُهوٍد}   َو  �ساِهٍد  {َو  َتَعاىَل  َقْوِلِه  يِف   اهلِل َعْبِد  ــي  اأَِب َعْن  الكايف:   .4

.)134(امْلُوؤِْمِننَي

امثلة على الق�سم القراآين:
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1. الفرقان يف علوم القراآن، املقدمة
2. الفرقان يف علوم القراآن ، املقدمة
3. الفرقان يف علوم القراآن ، املقدمة

4. الكايف 168/1 ح2
5. تف�سري العيا�سي 5/1 ح9

6.ال�سراط امل�ستقيم اىل م�ستحقي التقدمي 156/2
7.الكايف 432/1
8. الكايف 168/1

9.تف�سري القمي 343/2
10. الكايف 213/1 ح1

11. �سواهد التنزيل 2 /340 ح980
12. الكايف 1/ 216 ح2

13. نهج البالغة خطبة 158 �س223
14. تف�سري العيا�سي 2 /430 ح6

15. الكايف 58/1 ح19
16. امايل ال�سدوق جمل�س 32 �س170

17. الكايف 53/1 ح14
18. الكايف 599/2 ح2

19. املحا�سن 61/1 ح105
20. تف�سري العيا�سي 1/ 9 ح2

21. تف�سري القمي 2/ 451

22. تف�سري العيا�سي 1/ 7 ح4
23. تف�سري العيا�سي 10/1 ح6
24. تف�سري العيا�سي 1/ 11 ح7

25. الكايف 627/2
26. الكايف 2/ 627 ب النوادر ح3

27. بحار االأنوار 4/90 ب 128
28. عوايل اللئايل 116/4 ح181

29. رواية متواترة عن النبينقلها امل�سلمون كافة
30. عيون اخبار الر�سا 87/2 ب 32 ح32

31. الكايف 61/1 ب الرد اىل الكتاب وال�سنة ح9
32. تف�سري العيا�سي 87/2 ح50 ح52

33. املحا�سن 267/1 ب36 ح352
34. جامع االخبار-لل�سعريي �س40

35. الكايف 599/2 كتاب ف�سل القراآن ح3
36.عدة الداعي،ابن فهد احللي �س287

37. الكايف 2/ 499
38. الكايف 2/ 606  ب تعلم القراآن ب�سقة ح3
39. الكايف 605/2 ب ف�سل حامل القراآن ح7

40. الكايف 2/ 615 ب ترتيل القراآن ب�سوت ح�سن ح9
41. من اليح�سرة الفقيه 399/4

42. الكايف 603/2 ب ف�سل حامل القراآن ح4

الـهــوامـش
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64. امايل ال�سدوق جمل�س 48 �س 291
65. الكايف 20/ 605

66. تهذيب االحكام 127/1ب 6 ح35
67. دعائم اال�سالم 648/1

68. و�سائل ال�سيعة ج6 ب 13 �س196 ح2
69. اخل�سال 2/ 627
70. املحا�سن 558/2
71. االخت�سا�س 141

72. الكايف 614/2 ح1
73. تهذيب االحكام 124/2

74. الكايف 288/8 ح433
75. الدعوات �س52

76. البحار 305/73
77. يراجع يف تفا�سيل اأحكام التالوة الكتب املخت�سة

78. الكايف 615/2 ح9
79. الكايف 629/4 ب ترتيل القراآن ب�سوت ح�سن ح2

80. تف�سري فرات الكويف 138 ح166
81. اعالم الدين يف �سفات املوؤمنني �س100

82. الكايف 452/4
83. علل ال�سرائع 7/1 ح2

84. تف�سري العيا�سي 70/2 ح82

43. الكايف 51/7 ب �سدقات النبي ح7
44. نهج البالغة -خطبة 166 �س110

45. الكايف 609/2 ب قراءته ح1
46. الكايف 2/ 611 ب ثواب قراءة القراآن ح2

47. تف�سري العيا�سي 5/1 ح9
48. امايل ال�سدوق جمل�س 57 �س359 ح10

49. فقه االمام الر�سا ب 91 �س342
50. تف�سري االأمام الع�سكري �س14 ح14

51. امايل الطو�سي 91/284
52. مكارم االخالق- للطرب�سي �س370

53. الدعوات للراوندي 194
54. طب االئمة �س252

55. طب االئمة �س24
56. طب االئمة �س28
57. طب االئمة �س31

58. فقه االمام الر�سا �س342 ب االدوية اجلامعة يف القراآن
59. منافع القراآن العظيم - املن�سوب لالمام ال�سادق

60. البيان - ال�سيد اخلوئي - تعريف املعجزة
61. البحار 19/89

62. اخل�سال 175/10 ح232
63. جامع االخبار ف�سل 21 �س40
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110. الكايف 36/8
111. تف�سري العيا�سي 10/1 ح4

112. البحار 90/ 116
113. تف�سري القمي 32/1

114. تف�سري العيا�سي 11/1 ح4
115. تف�سري التبيان -الطو�سي 456/3

116. تف�سري القمي 1/ 5 املقدمة
117. تف�سري  القمي 5/1 املقدمة

118. تف�سري االمام الع�سكري 130 ح65
119. ب�سائر الدرجات 196/1 ب7 ح20

120. بحار االنوار 128/90 �س67
121. تف�سري العيا�سي 9/1 ح3

122. الكايف 65/2 ح6
123. نهج البالغة 319 خطبة 201

124. تف�سري العيا�سي 206/2 ح19
125. الكايف 256/8

126. البحار 4/90 ب 128
127. تف�سري القمي 17/1

128. البحار 128/90 �س4
129. م�سباح املتهجد 642/2
130. تف�سري القمي 26 املقدمة

131. تف�سري القمي 422/2
132. تف�سري القمي 422/2
133. تف�سري القمي 415/2

134. الكايف 425/1 ح69

85. تف�سري الربهان 201/5
86. معاين االخبار �س22 ب معنى احلروف املقطعة ح1

87. تف�سري القمي 66/1
88. اخل�سائ�س -ال�سيخ املفيد �س89

89. االحتجاج 153
90. الكايف 64/1 ب اختالف احلديث ح1

91. غرر االخبار �س165
92. تف�سري القمي 451/2

93. ب�سائر الدرجات 193/1 ح1 ح2 ح3
94. االحتجاج 1/ 156

95. تف�سري العيا�سي 10/1
96. تف�سري العيا�سي 9/1 ح3

97. الكايف 628/2 ح4
98. امايل الطو�سي 357  ح82

99. البحار 90 /4 ب 128
100. ب�سائر الدرجات 203/1 ح2

101. ب�سائر الدرجات 203/1 ب 10 ح4
102. تف�سري العيا�سي 162/1 ح3

103. تف�سري العيا�سي 11/1 ح6
104. البحار 90 ب 128 �س33

105. البحار 89/ب 127 �س383
106. تف�سري العيا�سي 10/1 ح7

107. الكايف 191/1 ح2
108. البحار 353/35 ح48

109. تف�سري العيا�سي 13/1 ح3 90
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