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بسم اهلل، نحمده ونشكره عىل عظيم نعمه، وسوابغ اآلءه، ال سيما نعمة القرآن و 
الوالية، ونصيل ونسلم عىل صاحب الثقلني، وموىل الكونني حممد المبعوث رمحة 

للعالمني، وعىل آله الطيبني الطاهرين المصطفني.

وبعد: فإن القرآن بحر ال تنقيض عجائبه وغرائبه، وال ُتدرك أعماقه وسواحله، 
اإلمام  قال  كما  وتعاىل  سبحانه  هلل  األعظم  التجيل  وهو  كذلك  يكون  ال  كيف 

الصادق: لقد جتىل لخلقه يف كالمه ولكنهم ال يبرصون))).

 .وال يعي هذا التجيل إال صاحب الوحي المبني حممد وآله الغر الميامني
اهلل  لسان  وهم  والتنزيل،  الوحي  مهبط  و  الرسالة،  وموضع  النبوة  بيت  أهل  فهم 

الناطق، وترمجانه الصادق. 

ومع هذا كله فقد قرأت كتب علوم القرآن، فوجدهتا خالية عن ذكر أهل القرآن 
ومحلته وترامجته اال ما ندر، وهي بذلك أغفلت حقًا من حقوق العلم إذ ال يعرف 
 اهلل القرآن إال معلمه، وال يصل إىل ارساره إال مرتمجه، ومن يكون غري رسول 
وخليفته عيل بن أيب طالب الذي عاش عرص الرسالة بكل زواياها، فكان التلميذ 
األول، كما كان المجاهد األول، إذ كان مالصقًا لرسول اهلل كظله، وكان خيتيل 
نرى  بيته دون سواهم، حيث  أهل  و  بالعلم هو  يوم وخيصه  اهلل يف كل  برسول 

))) عوايل الئايل - ابن أيب مجهور اإلحسائي ج4ص6))،البحار ج 89 ص07).
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وفهمه  القرآن  دعم  يف  ذريته  من   األطهار األئمة  وجهود  المخلصة  جهوده 
وحفظه، كيف ال وهم عدل القرآن بنص حديث الثقلني. وهم فرقانه ولذلك سمّيت 

الكتاب باسم )الفرقان يف علوم القرآن يف ضوء منهج الثقلني(.

الهنم يفرقون بني الحق والباطل، ويصدعون بالحق يف كل المنازل،إال ان االمة 
أمة نصبت  بني  أبرز مصدرين لإلسالم،  األول، فضاع  الثاين كما هجرت  هجرت 

لهما العداوة، وبني أخرى أخفت علمها خوفًا من التلف واالفة.

وخرجت معظم المنجزات العلمية منسوبة لغري أهلها لسببي التقية والعداء.

 فال بد إذن من تسمية األشياء بمسمياهتا، وإرجاع العلوم إىل أهلها، ال سيما أن 
من كتب يف هذا المجال من العامة أكثر من الخاصة. وما كتب يف القرن األخري ما 

هو إال اقتباس واختصار لتلك الكتب اال من حقق ودقق.

الواردة عن علوم  القرآن  بعلوم  البيت  أهل  اهتم علماء  األخريين  القرنني   ويف 
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والمفروض تدريس هذه المادة يف المدارس الدينية ألن القرآن و السنة مها الغاية 
كوهنما مصدرا الترشيع، وما سوامها وسيلة.

للفقه،اذ أن يف علوم  الفقه  القرآن كعلم أصول  لتفسري  القرآن  نسبة علوم  وألن 
لم  مفسرينا  أكثر  القواعد.وأن  هذه  نطبق  القرآن  تفسري  ويف  القواعد،  نقّعد  القرآن 
بكل  تنهض  قد ال  تفاسريهم  بداية  مقدمات خمترصة يف  إال  القرآن  يكتبوا يف علوم 

تفسري القرآن. ثم أن هناك مباين يف علوم القرآن عىل أساسها ختتلف النتائج.
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الحديث  و  التفسري  ثنايا كتب  ما كان خمفيًا يف  إظهار  البحوث  ونحاول يف هذه 
والتأريخ مما ورد عن أهل البيت يف علوم القرآن الكريم، ولنربهن عىل صدق 
منهج الثقلني فقد أنتجت دارالقرآن الكريم أكرب موسوعة قرآنية ضمت ستني جملدًا 

.وحتتوي عىل أكثر من )35.000( نص كلها من أهل البيت المعصومني

باب  أبواب يف كل  أربعة  أن أجعلها  القرآن. وحاولت  القرآن عن  ليتكلم عدل 
عدة علوم ويف كل علم عدة مسائل أحاول مجع معارفها.

فالباب األول: )معرفة القرآن(.

الباب الثانـي: )تأريخ القرآن(.

الباب الثالث: )تفسري القرآن(.

الباب الرابـع: )شبهات حول القرآن(.

فعىل اهلل توكلت وبه استعنت... يا معني.

ويف هذا الكتاب سنستعرض الباب األول والثاين، ويف الجزء الثاين سنستعرض 
البابني األخريين، علمًا أين قد درست هذه المباحث منذ مخسة عرش سنة والزلت يف 
مدرسة اإلمام الحسني يف الصحن الحسيني الرشيف، ويف دار القرآن الكريم يف 

العتبة الحسينية المقدسة، راجيًا من الله القبول، ومن المؤمنني الدعاء.

السيد مرتىض مجال الدين 

كربالء المقدسة 2004م



                                               



تقسيم العلوم القرآنية

المجيد، وكتبوا عنه أبحاثًا علمية قّيمة قد  اهلل  العلماء عىل دراسة كتاب  أقبل  لقد   
يف  ونظمها  تبويبها  من  بد  وال  وأكثر.  علم  اآلف  سبعة  إىل  العلماء  بعض  أوصلها 

ابواب عامة تنضوي حتتها العلوم المتناثرة كٌل يف بابه. فقسمتها اىل اربعة ابواب: 

الباب األول: معرفة القرآن.

الباب الثاين: تأريخ القرآن.

الباب الثالث: علم تفسري القرآن.

الباب الرابع: شبهات حول القرآن.

القرآن غري مرتبة، فمسألة يف  بالمالحظة أن معظم مؤلفات علوم  الجدير  ومن 
تأريخ القرآن كنزول القرآن، تأيت بعدها مسألة يف فهم القرآن كالمحكم والمتشابه، 
ومسائله  القرآن  علوم  ان  فرتى  وهكذا.  القرآن  كفضل  القرآن  معرفة  يف  ومسألة 

مبعثرة، ال تنضوي حتت جامع وال هتتدي اىل مانع. 

لذا جيدر بنا ان نمنهج البحث ونفهرسه حسب المنهج العلمي المنطقي. فكل 
يشء تريد دراسته البد لك ان تعرفه، ولذا ورد )اول الدين معرفته( اي معرفة اهلل وكل 
جل وعال والرسول  اهلل  فالمرِسل هو  والرُسول والرساَلة(  )المرِسل  شؤوناته من 
هو حممد و ُيبحث عنهما يف العقائد، والرسالة بالمعنى االخص وهي)القرآن( 

ُيبحث عنها يف علوم القرآن.
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من  القرآن  عىل  نتعرف  ان  فالبد  القرآن،  صاحب  غري  بالقرآن  اعرف  احد  وال 
خالل قيِّمه وعديله، ثم نأيت إىل تعريفه، واسماءه، وصفاته، وفضائله وخصائصه، 
قيِّم  بواسطة  ذلك  كل  آياته،  وتصنيف  قراءته،  وآداب  وفوائده،  واعجازه،  ولغته، 

القرآن وترمجانه.

ثم بعد ذلك نتعرف عىل تارخيه: من حيث وحيه، وأنواعه، ونزول القرآن واول 
نزوله و آخره، وتدوينه، ومجعه، ومدارس تفسريه، وغري ذلك.

من  معه  النازلة  بأدواته  القرآن  تفسري  يف  الثالث  الباب  اىل  ندخل  ذلك  بعد  ثم 
المحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والتنزيل والتأويل، والعام والخاص،..
اىل أخره من قواعد تفسريه.فأن القرآن الكريم يأبى ان تبينه ادوات خارجية، بل له 
القدرة ان ينطق بعضه ببعض، الن أدواته نزلت معه، بتعليم من محلة القرآن، وهم 

.حممد وآل حممد

وحديثا،  قديما  القرآن  حول  جاءت  التي  الشبهات  نناقش  الرابع  الباب  يف  ثم 
والتي وردت حول مواضيع االبواب السابقة. 

منها شبهة التناقض، والتحريف، ونسبة الذنب اىل االنبياء وغريها كثري،مما دافع 
به ائمة الهدى ومنار التقى.







مفتاح علوم القرآن

هناك منهجان لمعرفة الدين بشكل عام، ومعرفة القرآن بشكل خاص، المنهجية 
األوىل واالصيلة هي منهجية رسول اهلل المتمثلة بوصيته المشهورة وهي حديث 
إن  ما  بيتي،  أهل  وعرتيت  الله،  كتاب  الثقلني:  فيكم  تارك  )اين   :قال اذ  الثقلني 

تمسكتم هبما لن تضلوا بعدي أبدا).

إذ جعل مع الكتاب معلما ال ينفصل ابدا وهو االمام والخليفة والويص والقيِّم 
والمعلم والمصطفى من قبل اهلل جل وعال ويف كل جيل، جيل اىل يوم القيامة، كما 
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كذلك يكون أوصياءه عىل مر العصور معلمني ومزكني وقيِّمني. 

الثقلني،  لمنهج  حماربة  بل  النص،  مقابل  يف  اجتهاد  هو  األحادي:  المنهج  وأما 
ولكل منهج ادواته ورجاالته، والخطورة تكمن فيما اذا اختلط المنهجان!.

وعل هذا األساس تعددت قراءة النص القرآين وظهرت نسخ متعددة لإلسالم 
غطت عىل النسخة األصلية.

))) الجمعة )2).



 







إثبات منهج الثقلني
 وإبطال املنهج األحادي بالدليل العقيل والنقيل

بيَّنا يف المقدمة ان هناك منهاجان لفهم اإلسالم بشكل عام، وفهم القرآن بشكل 
خاص،مها: )منهج الثقلني، والمنهج األحادي(. 

الرباهني  نذكر  األحــادي،  المنهج  إبطال  و  الثقلني  منهج  أحقية  عىل  وللربهنة 
العقلية والنقلية التالية: 

أوال - الربهان العقيل والنقيل: اإلحتياج اىل المعلم 

الربهان العقيل: لم تكتِف المؤسسة التعلمية من رياض االطفال اىل الجامعات . )
بإرسال الكتب الدراسية فقط من دون معلم مع أن النص عريب، والطالب عريب أيضا  
ليكشفوا حقائق  المعلمني  ترسل  ان  لذا اضطرت  للنص،  الفهم خاطئًا  يكون  لئال 

األمور.

كذلك اهلل جل وعال، أرسل مع كل كتاب معلمًا ذلك المعلم هو الرسول. ُهَو 
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فكان الرسول هو )المعلم( وله ثالث وظائف: )التالوة، و التزكية، والتعليم(.

))) الجمعة: 2.
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الربهان النقيل: وأما من السنة فقد جاء يف باب االضطرار إىل الحجة. . 2

ُه  َرمِحَُه اللَّ اْلِكَتاِب  اْلُكَلْينِيُّ ُمَصنُِّف َهَذا  َيْعُقوَب  ْبُن  ُد  َأُبو َجْعَفٍر حُمَمَّ َقاَل  الكايف- 
َثنَا َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن ُعَمَر اْلُفَقْيِميِّ َعْن ِهَشاِم ْبِن اْلَحَكِم َعْن  َحدَّ

ُسَل؟ ِذي َسَأَلُه ِمْن َأْيَن َأْثَبتَّ اأْلَْنبَِياَء َو الرُّ ْنِديِق الَّ ُه َقاَل لِلزِّ َأيِب َعْبِد اللَِّه  َأنَّ

ا َأْثَبْتنَا َأنَّ َلنَا َخالِقًا َصانِعًا ُمَتَعالِيًا َعنَّا َو َعْن مَجِيِع َما َخَلَق َو َكاَن َذلَِك  ا َلمَّ  َقاَل إِنَّ
وُه َو  ُهْم َو ُيَباِشُ ْز َأْن ُيَشاِهَدُه َخْلُقُه َو اَل ُياَلِمُسوُه َفُيَباِشَ انُِع َحِكيمًا ُمَتَعالِيًا َلْم جَيُ الصَّ
وهَنُْم  وَن َعنُْه إىَِل َخْلِقِه َو ِعَباِدِه َو َيُدلُّ ُ وُه َثَبَت َأنَّ َلُه ُسَفَراَء يِف َخْلِقِه ُيَعربِّ ُهْم َو ُيَاجُّ ُيَاجَّ
َو  اآْلِمُروَن  َفَثَبَت  َفنَاُؤُهْم-  َتْرِكِه  يِف  َو  َبَقاُؤُهْم  بِِه  َما  َو  َمنَافِِعِهْم  َو  َمَصالِِحِهْم  َعىَل 
 وَن َعنُْه َجلَّ َو َعزَّ َو ُهُم اأْلَْنبَِياُء ُ النَّاُهوَن َعِن اْلَحِكيِم اْلَعِليِم يِف َخْلِقِه َو اْلُمَعربِّ
بنَِي بِاْلِحْكَمِة َمْبُعوثنَِي ِبَا َغرْيَ ُمَشاِرِكنَي لِلنَّاِس َعىَل  َو َصْفَوُتُه ِمْن َخْلِقِه ُحَكَماَء ُمَؤدَّ
ِدينَ  ِمْن ِعنِْد اْلَحِكيِم  ِكيِب يِف يَشْ ٍء ِمْن َأْحَوالِِهْم ُمَؤيَّ ْ ُمَشاَرَكتِِهْم َلُهْم يِف اْلَخْلِق َو الرتَّ
ِمَن  اأْلَْنبَِياُء  َو  ُسُل  الرُّ بِِه  َأَتْت  مِمَّا  َزَماٍن  َو  َدْهٍر  ُكلِّ  يِف  َذلَِك  َثَبَت  ُثمَّ  بِاْلِحْكَمِة  اْلَعِليِم 
ٍة َيُكوُن َمَعُه ِعْلٌم َيُدلُّ َعىَل ِصْدِق  ـِه ِمْن ُحجَّ ُلَو َأْرُض اللَّ اِهنِي لَِكْياَل خَتْ اَلِئِل َو اْلرَبَ الدَّ

َمَقاَلتِِه َو َجَواِز َعَداَلتِِه))).

العصمة  من  خاصة  بمواصفات  األنبياء  وهم  السفراء  اثبت  النص:  هذا  يف 
واإلصطفاء، يف كل زمان ومكان، وهم معلمو البرشية لمصالح العباد ومنافعهم.

ِة،ح). ))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج )، ص: 68)، ِكَتاُب اْلُحجَّ
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ثانيا-  الربهان العقيل والنقيل: الناطق الرسمي 
الربهان العقيل: اعتادت الدول ان تنصب ناطقا رسميا واحدا؛ لئال يعود االمر . )

فوىض وُينقض الغرض من ابالغ القوانني واعتمادها رسميا يف التطبيق. 

كذلك اهلل  جل وعال جعل يف كل زمان ناطقا رسميا  عنه لئال خُترتق قوانني الدين 
وتزيف فجعل لكل زمان اماما ناطقا عن اهلل جل وعال.

الربهان النقيل: وذلك قوله تعاىل: إِنَّما َأْنَت ُمنِْذٌر َو لُِكلِّ َقْوٍم هاد)))، واما . 2
من السنة كما جاء عن امري المؤمنني يف هنج البالغة )ذلك القرآن فاستنطقوه 
و لن ينطق و لكن أخربكم عنه أال إن فيه علم ما يأيت و الحديث عن المايض و 
دواء دائكم و نظم ما بينكم ) )2)  فطابق العقل النقل، اذ قال: )ولكن أخربكم عنه(.

ِد ْبِن إِْسَماِعيَل َعِن اْلُحَسنْيِ ْبِن اْلَحَسِن َعْن  ِه َعْن حُمَمَّ ُد ْبُن َأيِب َعْبِد اللَّ الكايف: حُمَمَّ
ِه َعْن َمْرَواَن ْبِن َصبَّاٍح َقاَل  َبْكِر ْبِن َصالٍِح َعِن اْلَحَسِن ْبِن َسِعيٍد َعِن اْلَهْيَثِم ْبِن َعْبِد اللَّ
َرَنا َفَأْحَسَن ُصَوَرَنا َو َجَعَلنَا  َه َخَلَقنَا َفَأْحَسَن َخْلَقنَا َو َصوَّ َقاَل َأُبو َعْبِد اللَِّه إِنَّ اللَّ
مْحَِة َو  ْأَفِة َو الرَّ َعْينَُه يِف ِعَباِدِه َو لَِساَنهُ  النَّاطَِق  يِف َخْلِقِه َو َيَدُه اْلَمْبُسوَطَة َعىَل ِعَباِدِه بِالرَّ
َأْثَمَرِت  بِنَا  اَنُه يِف َسَماِئِه َو َأْرِضهِ   ِذي َيُدلُّ َعَلْيِه َو ُخزَّ َباَبُه الَّ ُيْؤَتى ِمنُْه َو  ِذي  َوْجَهُه الَّ
ُعْشُب  َينُْبُت  َو  َماِء  السَّ َغْيُث  َينِْزُل  بِنَا  َو  اأْلهَْنَاُر  َجَرِت  َو  الثَِّماُر  َأْينََعِت  َو  اأْلَْشَجاُر 

ُه)3). ُه َو َلْو اَل َنْحُن َما ُعبَِد اللَّ اأْلَْرِض َو بِِعَباَدتِنَا ُعبَِد اللَّ

تبني من ذلك أن الناطق الرسمي عن اهلل جل وعال أمري المؤمنني حيث قال- 
)أخربكم عنه(، فهو لسان اهلل الناطق. )ومن بعده أئمة الهدى(اذ عرّب عنه )لسانه الناطق(.

))) الرعد:7.
)2)  هنج البالغة، خطبة رقم 58)

)3) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج )، ص: 44)،ح5.
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ثالثا-  الربهان العقيل والنقيل:  عىل أن القرآن وحده ال يكفي 

الربهان العقيل: ذكرنا يف   مبحث  الحاجة للتفسري، من ان القرآن الكريم وإن . )
كان نازال بلسان عريب مبني إال أنه قد كثر فيه االشرتاك والمجاز والرتادف والتضاد 
واهلل جات، ولكل هذه الظواهر اللغوية دالالت عديدة، ال ُيعرف مراد اهلل منها اال 
بدليل علمي، و إال صار تقوالً عىل اهلل تعاىل فلهذا أوىص أمري المؤمنني عبد اهلل 

بن العباس لما بعثه لالحتجاج عىل الخوارج  قائاًل: 

لكن  و  يقولون...  و  تقول  وجوه   ذو  محال   القرآن  فإن  بالقرآن  ختاصمهم  )ال 
حاججهم بالسنة فإهنم لن جيدوا عنها حميصا())).

ْمَع   السَّ
َّ

ٌ ِإن  ِبِه ِعلْ
َ

ك
َ
ْيَس ل

َ
 ما ل

ُ
ف

ْ
ق
َ
ولقد حذر اهلل  تعاىل من هذا االمر فقال: َو ل ت

.(2(ل
ُ
 َعْنُه َمْسؤ

َ
 اكن

َ
ولِئك

ُ
 أ

ُّ ُ
ؤاَد ك

ُ
ف
ْ
َبَصَ َو ال

ْ
َو ال

اللغة،  اهلل من  مراد  يعرف  اهلل عز وجل، وال  مراد  بيان  بأنه:  التفسري  لقد عرف 
الن اللغة اوسع من مراد اهلل، وأحيانا يكون مراد اهلل  اوسع من اللغة فبينهما عموم 
وخصوص من وجه، فانحرص معرفة مراد اهلل  بالوحي، والوحي ال ينزل إال عىل من 

اصطفاه اهلل، وهم الرسل. اذن مراد اهلل بيد الرسل. 

الربهان النقيل: . 2

آ- برهان قيِّم القرآن: 

الكايف: حممد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن ييى عن منصور 
بل  بخلقه  يعرف  أن  أكرم من  و  أجل  اهلل  إن   اهلل عبد  قلت أليب  قال:  بن حازم 

))) هنج البالغة الوصية رقم 77.
)2) اإلرساء: 36.
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الخلق يعرفون باهلل قال صدقت قلت إن من عرف أن له ربا فينبغي له  أن يعرف أن 
لذلك الرب رضا و سخطا و أنه ال يعرف رضاه و سخطه إال بوحي أو رسول فمن 
لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرسل فإذا لقيهم عرف أهنم الحجة و أن لهم 
اهلل  اهلل كان هو الحجة من  الطاعة المفرتضة و قلت للناس تعلمون  أن رسول 
عىل خلقه قالوا بىل قلت فحني مىض رسول اهلل من كان الحجة عىل خلقه فقالوا: 

القرآن.

فنظرت يف القرآن فإذا هو خياصم به المرجئ  و القدري و الزنديق الذي ال يؤمن 
به حتى يغلب الرجال بخصومته فعرفت أن القرآن ال يكون حجة إال بقيم، فما قال 

فيه من يش ء كان حقا فقلت لهم من قيم  القرآن ؟

 فقالوا ابن مسعود قد كان يعلم، و عمر يعلم، و حذيفة يعلم، قلت كله؟

 قالوا ال فلم أجد أحدًا يقال إنه يعرف ذلك كله إال عليًا و إذا كان اليش ء بني 
القوم فقال هذا ال أدري، و قال هذا ال أدري و قال هذا ال أدري و قال هذا أنا أدري 
فأشهد أن عليا كان قيِّم  القرآن  و كانت طاعته مفرتضة و كان الحجة عىل الناس 

بعد رسول اهلل و أن ما قال يف القرآن فهو حق فقال رمحك اهلل.

القرآن  قيِّم  انه  المؤمنني وأثبت  أمري  إمامة  بالعلم عىل  بن حازم  استدل منصور 
والحجة والناطق عن اهلل جل وعال ألعلمتيه، وانه يعرف مراد الله ألنه قيِّم القرآن 
قال   :عيل االمام  إمامة  عىل  الدليل  عن  الفراهيدي  امحد  ابن  الخليل  سئل  كما 

باحتياج الناس كلهم إليه واستغنائه عن الكل.
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ب- برهان هشام بن الحكم مع الشامي: 

الكايف: عيل بن إبراهيم عن أبيه عمن ذكره عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند 
أيب عبد اهلل فورد عليه رجل من أهل الشام فقال إين رجل صاحب كالم و فقه و 
فرائض و قد جئت لمناظرة أصحابك فقال أبو عبد اهلل كالمك من كالم رسول 
 و من عندي فقال أبو عبد اهلل أو من عندك فقال من كالم رسول اهلل اهلل
فأنت إذا شيك رسول اهلل قال ال قال فسمعت الوحي عن اهلل عز و جل خيربك قال 
 قال ال فالتفت أبو عبد اهلل ال قال فتجب طاعتك كما جتب طاعة رسول اهلل
إيل فقال يا يونس بن يعقوب هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم...قال فورد هشام بن 
الحكم و هو أول ما اختطت لحيته و ليس فينا إال من هو أكرب سنا منه قال فوسع له 
أبو عبد اهلل و قال نارصنا بقلبه و لسانه و يده ثم قال يا محران كلم الرجل فكلمه 
فظهر عليه محران ثم قال يا طاقي كلمه فكلمه فظهر عليه األحول ثم قال يا هشام بن 

سالم كلمه فتعارفا.

 ثم قال أبو عبد اهلل لقيس المارص كلمه فكلمه فأقبل أبو عبد اهلل يضحك 
بن  هشام  يعني  الغالم  هذا  كلم  للشامي  فقال  الشامي  أصاب  قد  مما  كالمهما  من 
الحكم فقال نعم فقال لهشام يا غالم سلني يف إمامة هذا فغضب هشام حتى ارتعد 
ثم قال للشامي يا هذا أ ربك أنظر لخلقه أم خلقه ألنفسهم؟ فقال الشامي بل ريب 
يتشتتوا  دليال كيال  لهم حجة و  أقام  قال  ذا؟  ما  لهم  بنظره  ففعل  قال  أنظر لخلقه. 
أو خيتلفوا يتألفهم و يقيم أودهم و خيربهم بفرض ربم. قال فمن هو؟ قال رسول 
نفعنا  فهل  السنة،قال هشام  و  الكتاب  قال  اهلل؟  فبعد رسول  قال هشام   اهلل
اليوم الكتاب و السنة يف رفع االختالف عنا؟ قال الشامي نعم قال فلم اختلفنا أنا 
و أنت و رصت إلينا من الشام يف خمالفتنا إياك؟ قال فسكت الشامي فقال أبو عبد 
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اهلل للشامي ما لك ال تتكلم؟

يرفعان  السنة  و  الكتاب  إن  قلت  إن  و  نختلف كذبت  لم  قلت  إن  الشامي  قال 
واحد  كل  و  اختلفنا  قد  قلت  إن  و  الوجوه  يتمالن  ألهنما  أبطلت  االختالف  عنا 
منا يدعي الحق فلم ينفعنا إذن الكتاب و السنة إال أن يل عليه هذه الحجة فقال أبو 
أنفسهم  أو  أ ربم  للخلق  أنظر  يا هذا من  الشامي  فقال  مليا  اهلل سله جتده  عبد 
فقال هشام ربم أنظر لهم منهم ألنفسهم فقال الشامي فهل أقام لهم من جيمع لهم 
 كلمتهم و يقيم أودهم و خيربهم بحقهم من باطلهم قال هشام يف وقت رسول اهلل

أو الساعة.

قال الشامي يف وقت رسول اهلل و الساعة من؟ فقال هشام هذا القاعد الذي 
تشد إليه الرحال و خيربنا بأخبار السماء و األرض وراثة عن أب عن جد قال الشامي 
فكيف يل أن أعلم ذلك قال هشام سله عما بدا لك قال الشامي قطعت عذري فعيل 
السؤال فقال أبو عبد اهلل يا شامي أخربك كيف كان سفرك و كيف كان طريقك 
 كان كذا و كذا فأقبل الشامي يقول صدقت أسلمت هلل الساعة فقال أبو عبد اهلل
و  يتناكحون،  و  يتوارثون  عليه  و  اإليمان  قبل  اإلسالم  إن  الساعة  باهلل  آمنت  بل 
اهلل و أن  اإليمان عليه يثابون فقال الشامي صدقت فأنا الساعة أشهد أن ال إله إال 

حممدا رسول اهلل و أنك ويص األوصياء))).

جزمًا  يعلم  مفرس  اىل  القرآن  احتياج  تؤيد  والنقلية  العقلية  الرباهني  هذه  كل 
القرآن  وأن  االحادي،  المنهج  وابطلنا  الثقلني  منهج  اثبتنا  وبذا  تعاىل  اهلل   بمراد 

وحده ال يكفي.

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج )، ص: 72).
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ينزل  ال  والوحي  بالوحي،  اال  اهلل  مراد  واليعرف  اهلل  مراد  بيان  هو  التفسري  إن 
إال  اهلل  خيتار من يشاء، وال هيتدي اىل مراد  اهلل  إال عىل المصطفني، واالصطفاء بيد 

بالتمسك بمنهج الثقلني.

اللغة  مرجعه  فــان  االحــادي  المنهج  عىل  اعتمادا  القرآن  يفرس  الــذي  وان   
واالستحسان والرأي والهوى والقياس وهي ال تطابق مراد اهلل، أما اللغة فهي اوسع 
من مراد اهلل وقد بان الفرق الشاسع بني معنى الويل عند منهج الثقلني، وبني الويل عند 
المنهج االحادي، إذ اعتمد عىل اللغة، واللغة مجعت من أهل البادية ومن سياقات 
الثقلني كمرجع  شعرية كانت او نثرية، يف المعاجم اللغوية، فمن لم يرض بمنهج 

آمن لفهم النص، رىض باهل البادية كمرجع بديل لفهم النص، وشتان بينهما.

وأما  ضابطة،  لها  فليست  واالقيسة  االهواء  عىل  المعتمدة  االستحسانات  وأما 
اهلل  اهلل، وكل ذلك يدخل يف التقول عىل  االراء فهي تمثل اصحابا وال تمثل مراد 

جل وعال وهو تفسري بالرأي، حمرم شعا وممنوع عقاًل.

اسئلة الفصل األول 

اذكر الربهان العقيل والنقيل عىل االحتياج اىل المعلم؟. )

اذكر الربهان العقيل والنقيل عىل االحتياج اىل الناطق الرسمي؟. 2

 اذكر الربهان العقيل والنقيل عىل أن القرآن وحده اليكفي؟3. 

ما الفرق بني المنهج اآلحادي والمنهج الثنائي يف فهم القرآن؟. 4







املبحث األول
 حديث الثقلني ودالالته

األخرية  هي  النبي  وصية  كانت  والصواب،ولما  الحكمة  عني  االنبياء  كالم  ان 
والمهمة والتي ترسم مستقبل اإلسالم وحتدد مساره،فالبد ان تكون الوصية موجزة 
بمفاهيمها  وعميقة  شاقة  تعاىل  اهلل  اىل  دعوة  من  النبي  قدمه  ما  أن  مع   - وواضحة 
الواسعة - ومع األيام األخريةمن حياته الرشيفة، ماذا يا ترى سيقول النبي وهو 
عىل فراش الفراق، كيف خيترص تعاليم القرآن يف كلمة خمترصه، كيف يوصل رسالة 

واضحة ال غموض فيها اىل عامة الناس، مع عمق الدين وتعاليمه؟

قالها أمري الفصاحة والبالغة قصرية من طويلة، وسهلة ممتنعة، لعلها أبلغ وصية 
وأخرصها، يف تاريخ البرشية مع عمق الداللة و حمكم العبارة:

َا النَّاُس إيِنِّ َتاِرٌك  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َقاَم َخطِيبًا ُثمَّ َلْم خَيُْطْب َبْعَد َذلَِك َفَقاَل: )َيا َأهيُّ
اللَّطِيَف  َفإِنَّ  َتِضلُّوا  َلْن  ِبَِما  ُكوا  َفَتَمسَّ َبْيتِي  َأْهَل  يِت  ِعرْتَ َو  ِه  اللَّ ِكَتاَب  الثََّقَلنْيِ   فِيُكُم 

َقا َحتَّى َيِرَدا َعيَلَّ اْلَحْوَض(.  َُما َلْن َيْفرَتِ يِن َو َعِهَد إيَِلَّ َأهنَّ اْلَخبرَِي َأْخرَبَ

ِه َأ ُكلُّ َأْهِل َبْيتَِك؟  َفَقاَم ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َو ُهَو ِشْبُه اْلُمْغَضِب َفَقاَل  َيا َرُسوَل اللَّ
يِف  َخِليَفتِي  َو  َواِرثِي  َو  َوِزيِري  َو  َعيِلٌّ  َأِخي  ُلُهْم  َأوَّ ِمنُْهْم  َأْوِصَياِئي  َلِكْن  َو  اَل،  َقاَل: 
، ُثمَّ تِْسَعٌة  ُلُهْم،ُثمَّ اْبنَِي اْلَحَسُن، ُثمَّ اْبنَِي اْلُحَسنْيُ تِي َو َويِلُّ ُكلِّ ُمْؤِمٍن َبْعِدي ُهَو َأوَّ ُأمَّ
ـِه يِف َأْرِضِه  ِمْن ُوْلِد اْلُحَسنْيِ َواِحٌد َبْعَد َواِحٍد، َحتَّى َيِرُدوا َعيَلَّ اْلَحْوَض، ُشَهَداُء اللَّ
اُن ِعْلِمِه، َو َمَعاِدُن ِحْكَمتِِه َمْن َأَطاَعُهمْ  َأطاَع اللَّهَ  َو َمْن  َو ُحَجُجُه َعىَل َخْلِقِه، َو ُخزَّ
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َعَصاُهْم َعَص اللَّه ))).

ـِه، َو  أصل ذريح المحاريب: َو َقاَل َرُسوُل اللَِّه: َتَرْكُت فِيُكُم الثََّقَلنْيِ : ِكَتاَب اللَّ
َأْهَل َبْيتِي، َفنَْحُن َأْهُل َبْيتِِه)2).

والبد ان نناقش سند الحديث وداللته النه اساس البحث كله.

أما حديث الثقلني، فهو قطعي الصدور قطعي الداللة.

اما قطعي الصدور فالنه متواتر، والتواتر يفيد القطع أصوليا، فلذا هو حجة، نعم 
هو من نوع التواتر المعنوي.

وأما انه قطعي الداللة: فمعنى النص واضح ال لبس فيه، معنى الكتاب واضح انه 
القرآن، ومعنى أهل البيت فكذلك واضح، حتى استفهم عمر فسأل الرسول هل 
اهنا شاملة لجميع أهل بيته أو ال؟ فقال: هي خاصة بعيل والحسن والحسني والتسعة 

 .المعصومني من ذرية الحسني

ص رسول اهلل ما المقصود بأهل البيت. اذن َشخَّ

ما يؤكد صدوره، وعمق داللته أن حديث الثقلني حديث قرآين بداللة ارجاع هذا 
الحديث اىل اآلية أدناه، وحسب قاعدة العرض عىل القرآن، وهذه هي االية:

َضٍب 
َ
 ِبغ

ُ
ؤ اِس َو �ب ِ َو َحْبٍل ِمَن النَّ

َّ
ْبٍل ِمَن الل َ

 �بِ
َّ
وا ِإل

ُ
ِقف

ُ
فَ ما ث �يْ

َ
 أ

تُ لَّ
ِّ

ُم الذ ِ
ْ �ي
َ
َبْت َعل ِ

ُ �ف
ِبياَء 

ْ
ن
َ أ ْ
 ال

َ
ون

ُ
ُتل

ْ
ِ َو َيق

َّ
ِت الل �ي

آ
 �بِ

َ
ُرون

ُ
ف

ْ
وا َيك

ُ
ْم اكن ُ َّ �ف

أَ
 �بِ

َ
 ذِلك

ُ
َنة

َ
ْسك َ ُم الْ ِ

ْ �ي
َ
َبْت َعل ِ

ُ ِ َو �ف
َّ

ِمَن الل

ون )3).فما معنا حبل من الله وحبل من الناس؟
ُ

وا َيْعَتد
ُ
ا َعَصْوا َو اكن  �بِ

َ
 ذِلك

ٍّ
ِ َحق

�يْ
َ
ِبغ

))) كتاب سليم بن قيس الهاليل، ج 2، ص: 648.
)2) األصول الستة عرش )ط - دار الحديث(، ص: 262ح )360) 33.

)3) آل عمران: 2)).
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َثنَا  َثنِي اْلُحَسنْيُ ْبُن َسِعيٍد َقاَل َحدَّ َثنَا[ ُفَراُت ْبُن إِْبَراِهيَم اْلُكويِفُّ َقاَل َحدَّ ]َقاَل َحدَّ
ْبِن  َأَباِن  َعْن  َعْمَرَة  َأيِب  ْبِن  ِم  َسالَّ َعْن  َأَباٍن  ْبُن  إِْسَماِعيُل  َثنَا  َحدَّ َقاَل  َمْرَواَن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
ِه َتَعاىَل   ٍد[ َعْن َقْوِل اللَّ َد ْبَن َعيِلٍّ ]َجْعَفَر ْبَن حُمَمَّ َأَبا َجْعَفٍر حُمَمَّ َتْغِلَب َقاَل: َسَأْلُت 
اِس  َقاَل َما َيُقوُل  ِ َو َحْبٍل ِمَن النَّ

َّ
ْبٍل ِمَن الل َ

 �بِ
َّ

وا ِإل
ُ
ِقف

ُ
فَ ما ث �يْ

َ
 أ

تُ لَّ
ِّ

ُم الذ ِ
ْ �ي
َ
َبْت َعل ِ

ُ �ف
ِذي َعِهَد  ِه ِكَتاُبُه َو َحْبٌل ِمَن النَّاِس َعْهُدُه الَّ النَّاُس فِيَها َقاَل ]ُقْلُت َيُقوُلوَن َحْبٌل ِمَن اللَّ
ِه ِكَتاُبُه- َو  إَِلْيِهْم َقاَل َكَذُبوا َقاَل [ ُقْلُت َما ]َفَما[ َتُقوُل فِيَها َقاَل َفَقاَل يِل َحْبٌل ِمَن اللَّ

.(((َحْبٌل ِمَن النَّاِس َعيِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب

يعن يونس بن عبد الرمحن عن عدة من أصحابنا رفعوه إىل أيب  تفسري العيايش: 
اِس  قال: الحبل من اهلل كتاب  ِ َو َحْبٍل ِمَن النَّ

َّ
ْبٍل ِمَن الل َ

 �بِ
َّ

عبد اهلل  يف قوله: ِإل
.(2(  اهلل و الحبل من الناس هو عيل بن أيب طالب

والذي يدل عىل ان الحبل من الناس هو عيل بن ايب طالب أيضا قوله تعاىل: َو 
.(3(وا

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 َو ل ت

ً
يعا ِ �بَ

َّ
ْبِل الل َ

اْعَتِصُموا �بِ

َقاَل  َقاَل  َتْغِلَب  ْبِن  َأَباِن  ُمَعنَْعناَعْن  اْلَبَجيِلُّ  اْلَعبَّاِس  ْبُن  اْلَحَسُن  َثنِي  َقاَل َحدَّ ُفَراٌت 
فِيهِ [ َو  ]َتَعاىَل  ُه  اللَّ َقاَل  ِذي  الَّ اْلَحْبُل   َطالٍِب َأيِب  ْبِن  َعيِلِّ  َواَلَيُة   َجْعَفٍر ]َأُبو[ 
َك بِِه َكاَن ُمْؤِمنًا َو َمْن َتَرَكُه َخَرَج ِمَن  وا َفَمْن َتَمسَّ

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 َو ل ت

ً
يعا ِ ِ �بَ

َّ
ْبِل الل َ

اْعَتِصُموا �بِ

يَماِن)4). اإْلِ

 ٍد ِد ْبِن َسِعيٍد اأْلمَْحَِسُّ ُمَعنَْعنًا َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ َثنِي َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ُفَراٌت َقاَل َحدَّ

))) تفسري فرات الكويف، ص: 92،ح76.
)2) تفسري العيايش، ج )، ص: 96)،ح)3).

)3) آل عمران: 03).
)4) تفسري فرات الكويف، ص: )9،ح72.
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وا َو َواَلَيُة 
ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 َو ل ت

ً
يعا ِ ِ �بَ

َّ
ْبِل الل َ

ِذي َقاَل:  َو اْعَتِصُموا �بِ ِه الَّ َقاَل: َنْحُن َحْبُل اللَّ
يَماِن))). َعيِلٍّ اْلرَبُّ َفَمِن اْسَتْمَسَك بِِه َكاَن ُمْؤِمنًا َو َمْن َتَرَكُه ]َتَرَكَها[ َخَرَج ِمَن اإْلِ

ٍد َقاَل: َبْينَا  ٍد اْلَفَزاِريُّ ُمَعنَْعنًا َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ َثنِي َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ُفَراٌت َقاَل َحدَّ
َك َبنْيَ َيَدْيِه َفَقاَل  َرُسوُل اللَِّه َجالٌِس يِف مَجَاَعٍة ِمْن َأْصَحابِِه إِْذ َوَرَد َعَلْيِه َأْعَرايِبٌّ َفرَبَ
 ِ

َّ
ْبِل الل َ

َه َتَعاىَل [ َيُقوُل ]اهلل  [ يِف ِكَتابِهِ  َو اْعَتِصُموا �بِ ِه إيِنِّ َسِمْعُت ]اللَّ َيا َرُسوَل اللَّ
  َب النَّبِيُّ ِذي ُأِمْرَنا بِاالْعتَِصاِم بِِه َما ُهَو َقاَل َفَضَ وا َفَهَذا اْلَحْبُل الَّ

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 َو ل ت

ً
يعا ِ �بَ

َيَدُه َعىَل َكتِِف َعيِلِّ ]ْبِن َأيِب َطالٍِب [ َفَقاَل َواَلَيُة َهَذا َقاَل َفَقاَل ]َفَقامَ [ اأْلَْعَرايِبُّ َو 
دًا  ُه َو َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ ْيِه ]بإصبعيه بإصبعه [ مَجِيعًا ُثمَّ َقاَل َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ َضَبَط بَِكفَّ

ِه َقاَل َو َشدَّ َأَصابَِعُه)2). ِه َو َأْعَتِصُم ]و اعتصمت [ بَِحْبِل اللَّ َرُسوُلذ اللَّ

بعد كل هذا التوضيح وبيان العهد الرصيح، ذهبت وصية النبي أدراج الريح، إال 
القليل ممن وىف لرعاية الحق الجريح.

لذا حذر النبي وهو ينظر اىل الغيب من سرت رقيق ويسترشف واقع االمة، بل 
ويشخص راياهتا ويصنفها عىل اساس حديث الثقلني اىل مخسة اصناف:

]حديث الرايات الخمس[

ْبِن َهْيَثٍم َعْن  َثنِي َأيِب َعْن َصْفَواَن ْبِن َيَْيى َعْن َأيِب اْلَجاُروِد َعْن ِعْمَراَن  ُه َحدَّ َفإِنَّ  
ْبَيضُّ ُوُجوٌه 

َ
ا َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة َيْوَم ت ِه َعَلْيِه َقاَل  َلمَّ َمالِِك ْبِن َضْمَرَة َعْن َأيِب َذرٍّ َرمْحَُة اللَّ

َراَياٍت،  ِس  مَخْ َعىَل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  تِي  ُأمَّ َعيَلَّ  َيِرُد   اللَِّه َرُسوُل  َقاَل   (3(ُوُجوٌه ْسَودُّ 
َ
ت َو 

)))  ن، م،ح73.
)2)  ن، م،ح 74.

)3) آل عمران:06).
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ا اأْلَْكرَبُ  ِة، َفَأْسَأُلُهْم َما َفَعْلُتْم بِالثََّقَلنْيِ  ِمْن َبْعِدي، َفَيُقوُلوَن َأمَّ َفَراَيٌة َمَع ِعْجِل َهِذِه اأْلُمَّ
َفَأُقوُل  َأْبَغْضنَاُه َو َظَلْمنَاُه،  َفَعاَدْينَاُه َو  ا اأْلَْصَغُر  َأمَّ َنَبْذَناُه َوَراَء ُظُهوِرَنا، َو  ْفنَاُه َو  َفَحرَّ
ِة،  ًة ُوُجوُهُكْم، ُثمَّ َيِرُد َعيَلَّ َراَيٌة َمَع فِْرَعْوِن َهِذِه اأْلُمَّ ِرُدوا النَّاَر ظَِماًء ُمْظَمِئنَي ُمْسَودَّ
َو  ْقنَاُه  َمزَّ َو  ْفنَاُه  َفَحرَّ اأْلَْكرَبُ  ا  َأمَّ َفَيُقوُلوَن  َبْعِدي-  ِمْن  بِالثََّقَلنْيِ   َفَعْلُتْم  َما  َلُهْم  َفَأُقوُل 
ًة  ُمْسَودَّ ُمْظَمِئنَي  ظَِماًء  النَّاَر  ِرُدوا  َفَأُقوُل  َقاَتْلنَاُه،  َو  َفَعاَدْينَاُه  اأْلَْصَغُر  ا  َأمَّ َو  َخاَلْفنَاُه- 
ِة َفَأُقوُل َلُهْم َما َفَعْلُتْم بِالثََّقَلنْيِ  ِمْن  ُوُجوُهُكْم، ُثمَّ َتِرُد َعيَلَّ َراَيٌة َمَع َساِمِريِّ َهِذِه اأْلُمَّ
ا اأْلَْصَغُر َفَخَذْلنَاُه َو َضيَّْعنَاُه- َو  ا اأْلَْكرَبُ َفَعَصْينَاُه َو َتَرْكنَاُه- َو َأمَّ َبْعِدي- َفَيُقوُلوَن َأمَّ
ًة ُوُجوُهُكْم- ُثمَّ َتِرُد َعيَلَّ  َصنَْعنَا بِِه ُكلَّ َقبِيٍح- َفَأُقوُل ِرُدوا النَّاَر ظَِماًء ُمْظَمِئنَي ُمْسَودَّ
ِل اْلَخَواِرِج َو آِخِرِهْم- َفَأْسَأُلُهْم َما َفَعْلُتْم بِالثََّقَلنْيِ  ِمْن َبْعِدي-  ِة َمَع َأوَّ َراَيُة ِذي الثَُّديَّ
َقَتْلنَاُه،  َو  َفَقاَتْلنَاُه  اأْلَْصَغُر  ا  َأمَّ َو  ِمنُْه-  َبِرْئنَا  َو  ْقنَاهُ [  ]َفَمزَّ ْقنَاُه  َفَفرَّ اأْلَْكرَبُ  ا  َأمَّ َفَيُقوُلوَن 
ًة ُوُجوُهُكْم، ُثمَّ َتِرُد َعيَلَّ َراَيٌة َمَع إَِماِم اْلُمتَِّقنَي  َفَأُقوُل ِرُدوا النَّاَر ظَِماًء ُمْظَمِئنَي ُمْسَودَّ
ِلنَي َو َويِصِّ َرُسوِل َربِّ اْلَعاَلِمنَي، َفَأُقوُل َلُهْم  َو َسيِِّد اْلَوِصيِّنَي- َو َقاِئِد اْلُغرِّ اْلُمَحجَّ
ا اأْلَْصَغُر  َأمَّ َو  َأَطْعنَاُه-  َو  َبْعنَاُه  َفاتَّ ا اأْلَْكرَبُ  َأمَّ َفَيُقوُلوَن  َبْعِدي-  بِالثََّقَلنْيِ  ِمْن  َفَعْلُتْم  َما 
ِرُدوا  َفَأُقوُل  ِدَماُؤَنا،  فِيِهْم  ُأْهِرَقْت  َحتَّى  َناُه-  َنرَصْ َو  َواَزْرَناُه  َو  َواَلْينَاُه-  َو  َفَأْحَبْبنَاُه 
ْبَيضُّ ُوُجوٌه َو 

َ
ت ًة ُوُجوُهُكْم- ُثمَّ َتاَل َرُسوُل اللَِّه :َيْوَم  نَي ُمْبَيضَّ اْلَجنََّة ِرَواًء َمْرِويِّ

 ْ ْن�تُ
ُ
ك ا  �بِ َعذاَب 

ْ
ال وا 

ُ
وق

ُ
ذ

َ
ف  - ْ اِنكُ ِإ�ي  

َ
َبْعد  ْ ْر�تُ

َ
ف

َ
ك  

َ
أ ُوُجوُهُهْم   

ْ
ت اْسَودَّ فَ  ِذ�ي

َّ
ال ا  مَّ

َ
أ
َ
ف ُوُجوٌه  ْسَودُّ 

َ
ت

.((( ون
ُ

ا خاِلد ْ ِف�ي
ُ

ِ ه
َّ

ِت الل ي َرْ�َ ِ
�ف
َ
ْت ُوُجوُهُهْم ف فَ اْبَيضَّ ِذ�ي

َّ
ا ال مَّ

َ
ُرون َو أ

ُ
ف

ْ
ك

َ
ت

)))  تفسري القمي، ج )، ص: 09).



املبحث الثاين
 علم تناظر الثقلني: الكتاب والعرتة 

 لماذا قرن رسول اهلل الكتاب مع العرتة فقط؟ 

ولماذا حرص النبي الوصية بالكتاب والعرتة؟

ولإلجابة عىل هذا السؤال المهم، نربهن عىل أوجه الشبه بني الكتاب والعرتة.

فليس اعتباطا ان يربط الرسول االكرم  بني الثقلني، وان يويص بما كخليفتني 
والعلم،  والوحي  العصمة  امهها  المواصفات  بكل  االعظم  الرسول  يمثالن  الهنما 
القرآن، والقرآن معهم قال االمام  الثقلني، كوهنم مع  وهناك ترمجة اخرى لحديث 
عيل: َو َجَعَلنَا َمعَ  اْلُقْرآنِ  َو اْلُقْرآَن َمَعنَا، اَل ُنَفاِرُقُه َو اَل ُيَفاِرُقنَا َحتَّى َنِرَد َعىَل َرُسوِل 

اللَِّه َحْوَضُه َكَما َقال ))).

ي َو  ِ
ْ ِنْعَم�ت ْيكُ

َ
ْمُت َعل َ �تْ

َ
ْ َو أ ْ ِديَنكُ كُ

َ
ُت ل

ْ
ل َ ْ
ك

َ
َيْوَم أ

ْ
وبعد نزول أية إكمال الدين: ال

يتِ ، َو َتَماُم ِديِن  ـُه َأْكرَبُ َتَماُم ُنُبوَّ  َو َقاَل اللَّ )2) َفَكربََّ النَّبِيُّ ً
ْسالَم ِدينا إِ

ْ
ُ ال كُ

َ
َرِضيُت ل

ٌة يِف  ـِه َهِذِه اآْلَياُت َخاصَّ ـِه َواَلَيُة َعيِلٍّ َبْعِدي َفَقاَم َأُبو َبْكٍر َو ُعَمُر َفَقاال َيا َرُسوَل اللَّ اللَّ
ِه َبيِّنُْهْم َلنَا َقاَل َعيِلٌّ َأِخي  َعيِلٍّ َقاَل َبىَل فِيِه َو يِف َأْوِصَياِئي إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َقاال َيا َرُسوَل اللَّ
تِي َو َويِلُّ ُكلِّ ُمْؤِمٍن َبْعِدي ُثمَّ اْبنَِي اْلَحَسُن  َو َوِزيِري َو َواِرثِي َو َوِصيِّي َو َخِليَفتِي يِف ُأمَّ

))) كتاب سليم بن قيس الهاليل، ج 2، ص: 606.
)2) المائدة:3.
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ُثمَّ اْبنَِي اْلُحَسنْيُ ُثمَّ تِْسَعٌة ِمْن ُوْلِد اْبنَِي اْلُحَسنْيِ َواِحٌد َبْعَد َواِحٍد، اْلُقْرآُن َمَعُهْم َو ُهْم 
َمعَ  اْلُقْرآنِ  اَل ُيَفاِرُقوَنُه َو اَل ُيَفاِرُقُهْم َحتَّى َيِرُدوا َعيَلَّ َحْويِض ))).

والثبات هذه السنخية بني الكتاب والعرتة، نقيم الرباهني التالية: 

الربهان األول -  السنخية المتطابقة بني الوجود المادي والوجود الحقيقي للقرآن: 

 السنخية المتطابقة بني الكتاب والعرتة اىل درجة التماثل والتطابق، اال أن األول 
صامت والثاين ناطق وهنا ُنبني هذه المقولة المنطقية: الوجودات أربعة: )الوجود 
الذهني، والوجود اللفظي، الوجود الكتبي، الوجود الحقيقي( أما الوجود الذهني 

فال يمكن ان يتصور عىل اهلل جل وعال، فالقرآن الكريم علم، والعلم ذاته.

وباقي  واالئمة،   النبي لسان  عىل  المقروء  القرآن  فهو  اللفظي:  الوجود  أما 
المسلمني.

اما الوجود الكتبي: فهو المكتوب يف المصاحف بخطه ورسمه.

أما الوجود الحقيقي: فهو النبي وأهل بيته المشخصني المعروفني.

الهنم القرآن الناطق قوال وفعال وتقريرا، بل هم قرآن متجسد عىل االرض.

إذن تطابق الوجود اللفظي والكتبي مع الوجود الحقيقي.

ح7،  ج 2،  الهاليل،  قيس  بن  سليم  كتاب   ،645 ح))،ص:  ج 2،  الهاليل،  قيس  بن  سليم  كتاب   (((
ج 2،ح45،   ،759 25ص:  ح  ج 2،   ،686 ص:  ج 2،ح4)،   ،626 ص:  ح0)،  ج 2،   ،606 ص: 
العيايش، ج )، ص:  الدرجات، ج )، ص: 83،ح 6، تفسري  ص: 857، ج 2، 62، ص: 909، بصائر 
شهداء  االئمة  ان  )9)،باب  ص:  ج )،  اإلسالمية(،   - الكايف )ط  253،ح77)،  ص:  ج )،  4)،ح2، 
النعمة،  تمام  و  الدين  كمال  ص84،  ص)8،   ،70 ص:  النص،  الغيبة)للنعماين(،  خلقه،ح5،  عىل 
ص:  النص،  )للطويس(،  األمــايل  277،ب24،ح25،  ص:  ج )،  240،ب22،ح63،  ص:  ج )، 

)46،جملس6)،جملس7)،جملس 8).
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الربهان الثاين  - التجيل األعظم:

ون ))). ىلَّ  الّلـَهُ  لَِخْلِقهِ  يِف َكاَلِمِه َو َلِكْن اَل ُيْبرِصُ اِدُق َلَقْد جَتَ َو َقاَل االمام َجْعَفٌر الصَّ

المقدمة األوىل: جتىل يف كالمه أي ظهر لخلقه يف كالمه، بمعنى ان كالمه تعاىل 
دال عليه، فكما ان كل واحد من الموجودات هو جتيل لعظمة الخالق وحكمة تدبريه 

كذلك كل آية من آيات القرآن هي جتيل له، لكن ال يعرف ذلك اال أوىل البصائر.

المقدمة الثانية: جتىل يف أسمائه الحسنى وأسماءه الحسنى هم أهل البيت.وهذا 
ْسِئِه 

َ
ي  أ

ف
� 

َ
ون

ُ
ِحد

ْ
فَ ُيل ذ�ي

َّ
ُروا ال

َ
ا َو ذ اْدُعوُه �بِ

َ
ْس�ف  ف ُ ْسُء الْ

أَ ْ
ِ ال

َّ
نوع آخر من التجيل: َو لِل

.(2( ون
ُ
وا َيْعَمل

ُ
 ما اكن

َ
َسُيْجَزْون

إذا  الرازي عمن ذكره عن الرضا قال   عن حممد بن أيب زيد  العيايش:  تفسري 
اْدُعوُه 

َ
ْس�ف  ف ُ ْسُء الْ

أَ ْ
ِ ال

َّ
نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا عىل اهلل، و هو قول اهلل: َو لِل

ا قال: قال أبو عبد اهلل: نحن و اهلل األسماء الحسنى، الذي ال يقبل من أحد إال  �بِ

بمعرفتنا ]قال فادعوه با[ )3).

ِه َعزَّ َو  َضا إَِذا َنَزَلْت بُِكْم َشِديَدٌة َفاْسَتِعينُوا بِنَا َعىَل اللَّ االختصاص: َو َقاَل الرِّ
ِه اأْلَْسماُء اْلُحْسنى  َفاْدُعوُه ِبا)4). َجلَّ َو ُهَو َقْوُلهُ  َو لِلَّ

ْبُن َيْعُقوَب بِإِْسنَاِدِه َعْن ِرَجالِِه َعْن ُمَعاِوَيَة  ُد  تأويل اآليات الظاهرة: َما َرَواُه حُمَمَّ
ْسُء 

أَ ْ
ِ ال

َّ
ِه َعزَّ َو َجَل:  َو لِل اٍر َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه َقاَل َسِمْعُتُه َيُقوُل  يِف َقْوِل اللَّ ْبِن َعمَّ

))) عوايل اللئايل العزيزية يف األحاديث الدينية، ج 4، ص: 6))،ح)8).
)2) األعراف: 80).

)3) تفسري العيايش، ج 2، ص: 42،ح9)).
)4) اإلختصاص، النص، ص: 252.
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ُه ِمَن اْلِعَباِد َعَماًل  ِذينَ  اَل َيْقَبُل اللَّ ِه اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى الَّ ا َنْحُن َو اللَّ اْدُعوُه �بِ
َ
ْس�ف  ف ُ الْ

إاِلَّ بَِمْعِرَفتِنَا.

تعاىل كما ورد كثريا يف أسماء  اهلل  أن أسماءهم مشتقة من أسماء  و معنى ذلك 
أمر  قد  و  أسمائه  من  مشتقة  أهنا   الحسني و  الحسن  و  فاطمة  و  عيل  و  حممد 
َه َأَحٌد ِبِْم إاِلَّ  عباده أن يدعوه با إلجابة الدعاء، َو َقْد َوَرَد َعنُْهْم َأنَّهُ  َما َسَأَل اللَّ

اْسَتَجاَب ُدَعاَءهُ ، و ذلك ظاهر ال يتاج إىل بيان))).

الناطق،حيث  الصامت والقرآن  القرآن  اهلل  جل وعال جتىل يف  ان  نفهم من هذا 
أنه جتىل لخلقه يف كالمه وهو القرآن الصامت، وجتىل يف أسماءه وهم أهل البيت، مما 
يدل، عىل انحصار الرشعية يف اهلل ورسوله وأهل بيته. وخارج هذا االطار فهو خارج 

عن االسالم.

ولنربهن عىل ذلك بأخذ نماذج من صفات اهلل،والقرآن، والعرتة. 

1 . .الكريم: صفة من صفات اهلل  جتلت يف القرآن واهل البيت

 ما 
ُ

سان
ْ
ن إِ

ْ
ا ال َ �يُّ

َ
اهلل  تبارك وتعاىل )الكريم(: اسم من اسماء اهلل  تعاىل والدليل �ي أ

.(2( ر�ي
َ
ك

ْ
 ال

َ
ك بِّ َ

 �بِ
َ

ك رَّ
َ
غ

.(3( ُه َلُقْرآٌن َكريم القرآن كريم ايضا الدليل إِنَّ

أهل البيت كرماء ايضا: 

َأَجلَّ  َو  َشْأَنُكْم  َأْعَظَم  َو  َأْنُفَسُكْم  َأْكَرَم  َو  َأْسَماَءُكْم  َأْحىَل  َفَما  الجامعة:  الزيارة 

))) تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة، ص: 94).
)2) االنفطار: 6.
)3) الواقعة: 77.
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فِْعُلُكُم  َو  التَّْقَوى  َوِصيَُّتُكُم  َو  ُرْشٌد  َأْمُرُكْم  َو  ُنوٌر  َكاَلُمُكْم  َعْهَدُكْم  َأْوىَف  َو  َخَطَرُكْم 
ْفُق َو  ْدُق َو الرِّ اْلَكَرُم َو َشْأُنُكُم اْلَحقُّ َو الصِّ ْحَساُن َو َسِجيَُّتُكُم  اْلَخرْيُ َو َعاَدُتُكُم اإْلِ
َلُه َو َأْصَلُه َو  َقْوُلُكْم ُحْكٌم َو َحْتٌم َو َرْأُيُكْم ِعْلٌم َو ِحْلٌم َو َحْزٌم إِنْ  ُذِكَر اْلَخرْيُ ُكنُْتْم َأوَّ

َفْرَعُه َو َمْعِدَنُه َو َمْأَواُه َو ُمنَْتَهاُه ))).

2 . .الحكيم: صفة من صفات اهلل  جتلت يف القرآن و أهل البيت

.(2( فٌ َحك�ي َ َعز�ي  اللَّ
َّ

ن
َ
وا أ ُ اْعلَ

َ
الله تبارك وتعاىل حكيم: ف

.(3(  ك�ي َ ْرآِن الْ
ُ
ق
ْ
القرآن حكيم: يس *َو ال

ِكتاَب َو 
ْ
ُهُم ال ُ  َو ُيَعلِّ

َ
ِتك ْم آ�ي ِ

ْ �ي
َ
وا َعل

ُ
ْم َيْتل ُ ْ  ِم�ف

ً
ْم َرُسول ِ  ف�ي

ْ
نا َو اْبَعث بَّ أهل البيت: َر

.(4( ك�ي َ فُ الْ َعز�ي
ْ
َت ال

ْ
ن
َ
 أ

َ
ك

َّ
ْم ِإن ِ �ي

ِّ
ك فَ  َو �يُ

َ
ة َ كْ ِ

ْ
ال

كانت وظيفة النبي تالوة االيات،وتعليم الكتاب، وتعليم الحكمة، والتزكية، 
كذلك أهل البيت هم معلمو الحكمة.

ِه ِمنَّا َو َنْحُن ِمنُْه َبْعُضنَا  ْعَوِة َو َرُسوُل اللَّ قال االمام عيل: )َفنَْحُن َأْهُل َهِذِه الدَّ
ُه  ًة َبْعُضها ِمْن َبْعٍض َو اللَّ يَّ ِمْن َبْعٍض َو َبْعُضنَا َأْوىَل بَِبْعٍض يِف اْلَواَلَيِة َو اْلِمرَياِث  ُذرِّ

َسِميٌع َعِليٌم(  )5).

))) من ال يضه الفقيه، ج 2، ص: 6)6.
)2) البقرة: 209.

)3) يس: 2.
)4) البقرة: 29).

)5) الغارات )ط - القديمة(، ج )، ص: 20).
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العزيز: صفة من صفات اهلل جتلت يف القرآن و أهل البيت.. 3

ِمُن 
ْ
ؤ ُ الُم الْ وُس السَّ

ُّ
د

ُ
ق
ْ
 ال

ُ
ِلك َ  ُهَو الْ

َّ
ذي ل ِإَل ِإل

َّ
ُ ال الله  عزيز: قال تعاىل: ُهَو اللَّ

ُه 
َّ
ون ))) القرآن عزيز ايضا: َو ِإن

ُ
ك ِ

ْ ا ُي�ش َّ
َ

ِ ع
َّ

 الل
َ

ُ ُسْبحان �بِّ
َ
َتك ُ اُر الْ بَّ َ ب

ْ
فُ ال َعز�ي

ْ
َهْيِمُن ال ُ الْ

.(2( ف ِكتاٌب َعز�ي
َ
ل

اآلية  )3)  ويف هذه  َ ف ِمن�ي
ْ
ؤ ُ ِللْ َو  ِلَرُسوِلِ  َو   

ُ
ة ِعزَّ

ْ
ال  ِ

َّ
لِل َو  ايضا:  اعزاء  البيت  واهل 

مجعت العزة هلل وللرسول، و)المؤمنني( يف مصداقها االعىل هم عيل و أوالده.

هذه نماذج منتقاة من هذه الحقائق القرآنية التي تثبت التجيل اآللهي يف الكتاب 
والعرتة، ومن أراد االستزاده فهناك مزيد.

الربهان الثالث: الثالثيات القرآنية 

هناك صيغ قرآنية تتكرر بشكل ملفت للنظر، منها ان يأيت لفظ الجاللة والرسول 
الحجية  و  الحاكمية  يبني  مما  ابدا،  فاصل  بينهم  يفصل  ال  متعاقب  بسياق  واالئمة 
حديث  عىل  يصادق  وهذا  وعال،  جل  اهلل  يمثلون  بيته،واهنم  وألهل  وللرسول  هلل 

الثقلني، وسنبني هذه اآليات عىل التوايل عىل سبيل المثال ال الحرص:

الَة َو . ) َ ُيقيُموَن الصَّ ف ذ�ي
َّ
فَ آَمُنوا ال ذ�ي

َّ
ُ َو ال ُ َو َرُسولُ ُ اللَّ كُ ا َوِليُّ

فَّ
آية الوالية: ِإ�

.(4(كاَة َو ُهْم راكُِعون ُيْؤُتوَن الزَّ

  ُ
ُ

ُ َو َرُسول ُ اللَّ كُ ا َوِليُّ
فَّ
تفسري العيايش: عن المفضل  عن أيب جعفر  يف قوله: ِإ�

))) الحرش: 23.
)2) فصلت: )4.

)3) المنافقون: 8.
)4) المائدة: 55.
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فَ آَمُنوا قال: هم األئمة ))). ِذ�ي
َّ
َو ال

ْمِر . 2
أَ ْ
وِلي ال

ُ
أ َو   

َ
ُسول الرَّ طيُعوا 

َ
أ َو   َ طيُعوا اللَّ

َ
أ ا الَّذيَن آَمنُوا  َ اية الطاعة: يا َأيُّ

.(2( ْ ِمْنكُ

ُه َسَأَل ]َعنْ [  َي اْلُحَسنْيِ  َأنَّ َثنِي ُعَبْيُد ْبُن َكثرٍِي ُمَعنَْعنًا َعْن َعمِّ تفسريُفَرات: َقاَل َحدَّ
َ َو  ِطيُعوا اللَّ

َ
ِه ]َتَعاىَل َجلَّ ِذْكُرهُ [ أ ٍد ]َأيِب َجْعَفٍر [ َعْن َقْوِل اللَّ َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

  َقاَل ُأويِل اْلِفْقِه َو اْلِعْلِم ُقْلنَا َأ َخاصٌّ َأْم َعامٌّ َقاَل  ْ ْمِر ِمْنكُ
أَ ْ
وِلي ال

ُ
 َو أ

َ
ُسول ِطيُعوا الرَّ

َ
أ

َبْل َخاصٌّ َلنَا)3).

َعْن   َأيِب َجْعَفٍر َعْن  ُمَعنَْعنًا  اْلَفَزاِريُّ  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َجْعَفُر  َثنِي  َقاَل َحدَّ ُفَرات  تفسري 
  َقاَل َفُأويِل اأْلَْمِر  ْ ْمِر ِمْنكُ

أَ ْ
وِلي ال

ُ
 َو أ

َ
ُسول ِطيُعوا الرَّ

َ
َ َو أ ِطيُعوا اللَّ

َ
ِه ]َتَعاىَل [ أ َقْوِل اللَّ

.(4(ٍد يِف َهِذِه اآْلَيِة ُهْم آُل حُمَمَّ

َثنِي َأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم ُمَعنَْعنًا َعْن َأيِب َمْرَيَم َقاَل: َسَأْلُت ]َعنْ [  تفسريُفَرات َقاَل َحدَّ
ْمِر 

أَ ْ
وِلي ال

ُ
 َو أ

َ
ُسول ِطيُعوا الرَّ

َ
َ َو أ ِطيُعوا اللَّ

َ
ِه ]َتَعاىَل [ أ ٍد َعْن َقْوِل اللَّ َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

 َضًة ]َمْفُروَضًة[ َقاَل َكاَنْت َطاَعُة َرُسوِل اللَِّه  ُمْفرَتَ ْ  ]َأ[ َكاَنْت َطاَعُة َعيِلٍّ
ُ

ِمْنك

َ  َو َكاَنْت َطاَعُة 
َّ

طاَع الل
َ
 أ

ْ
د

َ
ق
َ
 ف

َ
ُسول  الرَّ

ِ
ِه ]َتَعاىَل [ َمْن ُيِطع َضًة لَِقْوِل اللَّ ًة ُمْفرَتَ َخاصَّ

.(5( ِمنْ َطاَعِة َرُسوِل اللَِّه َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب

))) تفسري العيايش، ج )، ص: 329،ح42).
)2) النساء: 59.

)3) تفسري فرات الكويف، ص: 08)،ح 05).
)4)  ن، م،ح 06).
)5)  ن، م،ح 07).
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3 ..((( َ
ِمُنون

ْ
ؤ ُ ُ َو الْ ْ َو َرُسولُ كُ

َ
ل َ

َ
ُ ع ى اللَّ َ َس�يَ

َ
وا ف

ُ
ل َ

ْ
ِل اع

ُ
آية الشهادة: َو ق

َقْولِهِ   يِف    اللَِّه َعْبِد  َأيِب  َعْن  ُشَعْيٍب  ْبِن  َيْعُقوَب  َعْن  َأيِب  َثنِي  َحدَّ فرات:  تفسري 
ُة  اأْلَِئمَّ َهاُهنَا  اْلُمْؤِمنُوَن     َ

ِمُنون
ْ
ؤ ُ الْ َو   ُ َرُسولُ َو   ْ كُ

َ
ل َ

َ
ع  ُ اللَّ ى  َ َس�يَ

َ
ف وا 

ُ
ل َ

ْ
اع ِل 

ُ
ق َو 

.(2( الطَّاِهُروَن

ِه- َحتَّى  َأْو َكافٍِر ُيوَضُع يِف َقرْبِ تفسري القمي: َو َعنُْه َقاَل  َما ِمْن ُمْؤِمٍن َيُموُت 
َمْن  آِخِر  إىَِل  َجّرًا  َهُلمَّ  َو   اْلُمْؤِمننَِي َأِمرِي  َعىَل  َو   اللَِّه َرُسوِل  َعىَل  َعَمُلُه  ُيْعَرَض 
.(3(» 

َ
ِمُنون

ْ
ؤ ُ ُ َو الْ ْ َو َرُسولُ كُ

َ
ل َ

َ
ُ ع ى اللَّ َ َس�يَ

َ
وا ف

ُ
ل َ

ْ
ِل اع

ُ
ُه َطاَعَتُه َفَذلَِك َقْوُلُه »َو ق َفَرَض اللَّ

ُسوِل . 4  الرَّ
َ

وُه ِإل ْو َردُّ
َ
ذاُعوا ِبِه َو ل

َ
ْوِف أ فَ ِو الْ

َ
ْمِن أ

أَ ْ
ْمٌر ِمَن ال

َ
ْ أ

ُ
آية الرد: َو ِإذا جاَءه

ُتُه  ْ َو َرْ�َ ْيكُ
َ
ِ َعل

َّ
 الل

ُ
ْضل

َ
ْو ل ف

َ
ْم َو ل ُ ْ ُه ِم�ف

َ
ون

ُ
ْنِبط

َ
فَ َيْست ذ�ي

َّ
ُه ال َعِلَ

َ
ْم ل ُ ْ ْمِر ِم�ف

أَ ْ
وِلي ال

ُ
َو ِإل  أ

.(((ليال
َ
 ق

َّ
 ِإل

َ
ْيطان

َّ
ُ الش َبْع�تُ

َّ
ت
َ
ل

 
َ

وُه ِإل ْو َردُّ
َ
تفسري العيايش: عن عبد اهلل بن عجالن عن أيب جعفريف قوله َو ل

مْ  قال: هم األئمة)5). ُ ْ ْمِر ِم�ف
أَ ْ
وِلي ال

ُ
ُسوِل َو ِإل  أ الرَّ

ُسوِل َو ِلِذي . 5 َسُه َو ِللرَّ ُ ُ ِ �ف
َّ

آية الخمس: َو اْعَلُموا َأنَّما َغنِْمُتْم ِمْن يَشْ ٍء َفَأنَّ لِل
ِه َو ما َأْنَزْلنا َعىل  َعْبِدنا  بيِل إِْن ُكنُْتْم آَمنُْتْم بِاللَّ ْر�ب  َو اْلَيتامى  َو اْلَمساكنِي َو اْبِن السَّ

ُ
ق
ْ
ال

))) التوبة:05).
)2) تفسري القمي، ج )، ص: 304.

اهلل  عىل  تعرض  االعمال   ،4 الدرجات،باب  بصائر  كتاب  راجع   ،304 ص:  ج )،  القمي،  تفسري   (3(
ورسوله واالئمة.
)4) النساء: 83.

)5)   تفسري العيايش، ج )، ص: 260،ح205.



 40   ........................................................................ الفرقان يف علوم القرآن

.(((ُه َعىل  ُكلِّ يَشْ ٍء َقدير َيْوَم اْلُفْرقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمعاِن َو اللَّ

وا  ُ تفسريالعيايش: عن حممد بن مسلم عن أحدمها قال  سألته عن قول اهلل: َو اْعلَ
ْر�ب  قال: هم أهل قرابة رسول 

ُ
ق
ْ
ُسوِل َو ِلِذي ال َسُه َو ِللرَّ ُ ُ ِ �ف

َّ
 لِل

َّ
ن

َ
أ
َ
ْ ٍء- ف ي

َ ْ ِمْن �ش ِنْم�تُ
َ
ا غ

فَّ
�

َ
أ

اهلل  عليه و آله السالم، فسألته: منهم اليتامى و المساكني و ابن السبيل قال: نعم  )2).

6 ..(3( ب�ي
َ

 خ
َ

ون
ُ
ْعَمل

َ
ا ت  �بِ

ُ نا َو اللَّ
ْ
ل َ ف ْ �ف

َ
ذي أ

َّ
وِر ال ِ َو َرُسوِلِ َو النُّ

َّ
لل آِمُنوا �بِ

َ
آية النور: ف

ِه ]َأمْحََد ْبِن َعْبِد اللَّهِ [  َثنَا َعيِلُّ ْبُن اْلُحَسنْيِ َعْن َجْعَفِر ْبِن َأيِب َعْبِد اللَّ تفسري القمي: َحدَّ
َعِن اْلَحَسِن ْبِن حَمُْبوٍب َعْن َأيِب َأيُّوَب َعْن َأيِب َخالٍِد اْلَكاُبيِلِّ َقاَل  َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍرَعْن 
ُة  ِه اأْلَِئمَّ نا، َفَقاَل َيا َأَبا َخالٍِد. النُّوُر َو اللَّ

ْ
ل َ ف ْ �ف

َ
ذي أ

َّ
وِر ال ِ َو َرُسوِلِ َو النُّ

َّ
لل آِمُنوا �بِ

َ
َقْولِِه: ف

ِه ُنوُر  ِذي َأْنَزَل- َو ُهْم َو اللَّ ِه الَّ ِه ُنوُر اللَّ ٍد إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة، َو ُهْم َو اللَّ ِمْن آِل حُمَمَّ
َماُم يِف ُقُلوِب اْلُمْؤِمننَِي- َأْنَوُر ِمَن  َماَواِت َو اأْلَْرِض، َيا َأَبا َخالٍِد! َلنُوُر اإْلِ ِه يِف السَّ اللَّ
ُه  اللَّ َيُْجُب  َو  اْلُمْؤِمننَِي-  ُقُلوَب  ُروَن  ُينَوِّ ِه  اللَّ َو  ُهْم  َو  بِالنََّهاِر-  اْلُمِضيَئِة  ْمِس  الشَّ
َر  َنا َحتَّى ُيَطهِّ ِه َيا َأَبا َخالٍِد! اَل ُيِبُّنَا َعْبٌد َو َيَتَوالَّ ْن َيَشاُء َفُتْظِلُم ُقُلوُبُْم، َو اللَّ ُنوَرُهْم َعمَّ
َم َلنَا َو َيُكوَن ِسْلمًا َلنَا- َفإَِذا َكاَن ِسْلمًا َلنَا  ُه َقْلَب َعْبٍد َحتَّى ُيَسلِّ ُر اللَّ ُه َقْلَبُه َو اَل ُيَطهِّ اللَّ

ُه ِمْن َشِديِد اْلِحَساِب- َو آَمنَُه ِمْن َفَزِع َيْوِم اْلِقَياَمِة اأْلَْكرَبِ )4). َمُه اللَّ َسلَّ

الربهان الرابع: قاعدة العرض 

عيّل  أال من كذب   ، الكذابة عيلَّ قال: )ستكثر  انه   النبي اشتهر عن  لقد 

))) األنفال: )4.
)2) تفسري العيايش، ج 2، ص: )6،ح50.

)3) )التغابن: 8).
)4) تفسري القمي، ج 2، ص: 372.
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متعمدا فليتبوأ مقعده من النار())).

النبي، قاعدة رصينة لمعرفة  الباب عىل الكذابني والوضاعني، اعطى  ولسد 
صدق الخرب من كذبه وهي قاعدة العرض عىل كتاب اهلل.

اَلُم َأنَّ َرُسوَل  قرب االسناد: َجْعَفٌر، َعْن َأبِيِه َقاَل:»َقَرْأُت يِف ِكَتاٍب لَِعيِلٍّ َعَلْيِه السَّ
ُه َسَيْكِذُب َعيَلَّ َكاِذٌب َكَما َكَذَب َعىَل َمْن َكاَن َقْبيِل، َفَما َجاَءُكْم َعنِّي  اللَِّه َقاَل:»إِنَّ
ِه َفَلْيَس ِمْن َحِديثِي«)2). ِمْن َحِديٍث َواَفَق  ِكَتاَب  اللَّهِ  َفُهَو َحِديثِي، َو َما َخاَلَف ِكَتاَب اللَّ

َأَبا  المحاسن: َعنُْه َعْن َأبِيِه َعْن َعيِلِّ ْبِن النُّْعَماِن َعْن َأيُّوَب ْبِن اْلُحرِّ َقاَل َسِمْعُت 
نَِّة َو ُكلُّ َحِديٍث اَل ُيَوافُِق ِكَتاَب  ِه َو السُّ َعْبِد اللَِّه َيُقوُل  ُكلُّ يَشْ ٍء َمْرُدوٌد إىَِل ِكَتاِب اللَّ

ِه َفُهَو ُزْخُرٌف  )3). اللَّ

المحاسن: َعنُْه َعْن َأبِيِه َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ َعْن ُكَلْيِب ْبِن ُمَعاِوَيَة اأْلََسِديِّ َعْن َأيِب 
ِه َفُهَو َباطٌِل  )4). ُقُه ِكَتاُب اللَّ َعْبِد اللَِّهَقاَل: َما َأَتاُكْم َعنَّا ِمْن َحِديٍث اَل ُيَصدِّ

َو  اْلِهَشاَمنْيِ مَجِيعًا  َأيِب ُعَمرْيٍ َعِن  اْبِن  اْلَمَداِئنِيِّ َعِن  َأيُّوَب  َأيِب  َعنُْه َعْن  المحاسن: 
َفَأَنا  ِه  اللَّ ِكَتاَب  ُيَوافُِق  َما َجاَءُكْم َعنِّي  النَّاُس  َا  َأهيُّ َفَقاَل    النَّبِيُّ َقاَل: َخَطَب  ا  مِهَ َغرْيِ

ُقْلُتُه َو َما َجاَءُكْم خُيَالُِف اْلُقْرآَن َفَلْم َأُقْلهُ  )5).

َعْبِد  َأيِب  َعْن  َأيُّوَب  َعْن  َعيِلٍّ  َعْن  اٍل  َفضَّ ْبِن  َعيِلِّ  ْبِن  اْلَحَسِن  َعِن  َعنُْه  المحاسن: 
ْثُتْم َعنِّي بِاْلَحِديِث َفاْنَحُلويِن َأْهنََأُه َو َأْسَهَلُه َو  اللَِّهَقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه ص  إَِذا ُحدِّ

))) كتاب سليم بن قيس الهاليل، ج 2، ص: )62.
)2)   قرب اإلسناد، ص: 92،ح 305.

)3) المحاسن، ج )، ص: )22،ح28).
)4)  ن، م، ح29).

)5) المحاسن، ج )، ص: )22،ح30).
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ِه َفَلْم َأُقْلهُ  ))). هِ  َفَأَنا ُقْلُتُه َو إِْن َلْم ُيَوافِْق ِكَتاَب اللَّ َأْرَشَدُه َفإِْن َواَفَق  ِكَتاَب  اللَّ

لماذا أعطى رسول اهلل  هذه القاعدة؟

إن جل أحاديث النبي قرآنية، لهذا اذا أردت ان تعرف هذا الحديث او ذاك 
صادر عن النبي أو ال، فعليك أن ترجعه اىل أصله. الن اكثر أحاديث النبي قراءات 
قوله  القرآنية  العرض  لقاعدة  الدليل  هو  وهذا  قرآنية،  استنباطات  هي  أو  قرآنية، 
.(2( م ُ ُه ِم�فْ

َ
ون

ُ
ْنِبط

َ
فَ َيْست ذ�ي

َّ
ُه ال َعِلَ

َ
ْم ل ُ ْ ْمِر ِم�ف

أَ ْ
وِلي ال

ُ
ُسوِل َو ِإل  أ  الرَّ

َ
وُه ِإل ْو َردُّ

َ
تعاىل: َو ل

 ْ ْمِر ِمْنكُ
أَ ْ
وِلي ال

ُ
 َو أ

َ
ُسول طيُعوا الرَّ

َ
َ َو أ طيُعوا اللَّ

َ
فَ آَمُنوا أ ذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
وقوله تعاىل: �ي أ

 
َ

ِخِر ذِلك
آ ْ
َيْوِم ال

ْ
ِ َو ال

َّ
لل  �بِ

َ
ِمُنون

ْ
ؤ

ُ
ْ ت ْن�تُ

ُ
 ك

ْ
ُسوِل ِإن ِ َو الرَّ

َّ
 الل

َ
وُه ِإل ُردُّ

َ
ْ ٍء ف ي

َ ي  �ش
ف

� ْ ْع�تُ
َ

ناز
َ
 ت

ْ
ِإن

َ
ف

.(3(ويال
أْ ْحَسُن �تَ

َ
ٌ َو أ �يْ

َ
خ

إىَِل  دُّ  َو الرَّ ِكَتابِِه  ِه اأْلَْخُذ بُِمْحَكِم  اللَّ إىَِل  دُّ  َفالرَّ  :هنج البالغة:   قال االمام عيل
َقِة)4). ُسوِل اأْلَْخُذ بُِسنَّتِِه اْلَجاِمَعِة َغرْيِ اْلُمَفرِّ الرَّ

وهكذا االمام جعفر بن حممد الصادق يؤكد عىل هذه القاعدة إذ يقول: 

ِه ْبِن  ِد ْبِن ِعيَسى َعْن ُيوُنَس َعْن مَحَّاٍد َعْن َعْبِد اللَّ َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعْن حُمَمَّ
ْثُتُكمْ  بيَِشْ ٍء َفاْسَأُلويِن ِمْن ِكَتاِب  ِسنَاٍن َعْن َأيِب اْلَجاُروِد َقاَل َقاَل َأُبو َجْعَفٍر  إَِذا َحدَّ
ِه ُثمَّ َقاَل يِف َبْعِض َحِديثِِه إِنَّ َرُسوَل اللَِّه هَنَى َعِن اْلِقيِل َو اْلَقاِل َو َفَساِد اْلَماِل  اللَّ
َو  َه َعزَّ  اللَّ إِنَّ  َقاَل  ِه  اللَّ ِكَتاِب  ِمْن  َهَذا  َأْيَن  ِه  اللَّ اْبَن َرُسوِل  َيا  َلُه  َفِقيَل  َؤاِل  َكْثَرِة السُّ َو 

)))  ن،م، ح)3).
)2) النساء:83.
)3) النساء: 59.

)4) هنج البالغة )للصبحي صالح(، ص: 434.
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فَ  ْ
ْو ِإْصالٍح َب�ي

َ
ْو َمْعُروٍف أ

َ
ٍة أ

َ
ق

َ
َمَر ِبَصد

َ
 َمْن أ

َّ
ْ ِإل

ُ
واه ْ ب

َ ف
ٍ ِمْن � ِث�ي

َ
ي ك ِ

ف
� َ �يْ

َ
َجلَّ َيُقوُل: ل خ

ُه َلُكْم ِقيامًا َو َقاَل : ل  تِي َجَعَل اللَّ اَء َأْمواَلُكمُ  الَّ
�فَ وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ

ُ
اِس َو َقاَل : َو ل ت النَّ

 ))). فاآلية االوىل هني عن القيل والقال واالية  ْ ُ
ك

ْ
ُسؤ

َ
ْ ت كُ

َ
 ل

َ
ْبد

ُ
 ت

ْ
ياَء ِإن

ْ
ش

َ
وا َعْن أ

ُ
ل
َ
ْسئ

َ
ت

الثانية هني عن فساد المال واالية الثالثة هني عن كثرة السؤال.

المبحث الثالث: اوجه الشبه بني الكتاب والعرتة 

1- الكتاب والعرتة خليفتان: 

ِه َعْن َأمْحََد ْبِن  َثنَا َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَّ ُه َقاَل َحدَّ َثنَا َأيِب َرمِحَُه اللَّ يف امايل الصدوق: َحدَّ
اٍل َعْن َعيِلِّ ْبِن َأيِب مَحَْزَة َعْن َأيِب َبِصرٍي َقاَل:  ِد ْبِن ِعيَسى َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعيِلِّ ْبِن َفضَّ حُمَمَّ
ُتُه َفُقْلُت: َمْن َأْهُل َبْيتِِه؟َقاَل  يَّ ٍد؟َقاَل:ُذرِّ ٍد: َمْن آُل حُمَمَّ اِدِق َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ ُقْلُت لِلصَّ
َقاَل  ُتُه؟  ُأمَّ اْلَعَباِء،َفُقْلُت:َمْن  َأْصَحاُب  َقاَل:  ُتُه؟  ِعرْتَ َمْن  اأْلَْوِصَياُء،َفُقْلُت:  ُة  اأْلَِئمَّ
ُكوَن ]اْلُمْسَتْمِسُكونَ [  ِه َعزَّ َو َجلَّ اْلُمَتَمسِّ ُقوا بَِما َجاَء ِمْن ِعنِْد اللَّ ِذيَن َصدَّ اْلُمْؤِمنُوَن الَّ
ُه  اللَّ َأْذَهَب  ِذيَن  الَّ َبْيتِِه  َأْهِل  تِِه  ِعرْتَ َو  ِه  اللَّ ِكَتاِب  ِبَِما  ِك  بِالتََّمسُّ ُأِمُروا  ِذيَن  الَّ بِالثََّقَلنْيِ 

.(2(ِة َبْعَد َرُسوِل اللَِّه ا اْلَخِليَفَتانِ  َعىَل اأْلُمَّ َرُهْم َتْطِهريًا َو مُهَ ْجَس َو َطهَّ َعنُْهُم الرِّ

2- الكتاب والعرتة معصومان:

ا  َّ ِر لَ
ْ
ك

ِّ
لذ �بِ ُروا 

َ
ف

َ
ك فَ  ِذ�ي

َّ
ال  

َّ
َقْولِهِ : ِإن َأيِب َجْعَفٍر يِف  اْلَجاُروِد َعْن  َأيِب  ِرَواَيِة  َو يِف 

ِذي  ال َيْأتِيِه اْلباطُِل  ِمْن َبنْيِ َيَدْيهِ  َقاَل اَل َيْأتِيِه اْلَباطُِل  ِمْن ِقَبِل  ْ  َيْعنِي اْلُقْرآَن الَّ
ُ

جاَءه

ا ِمْن َخْلِفِه اَل َيْأتِيِه ِمْن َبْعِدِه ِكَتاٌب ُيْبطُِله)3). ُبوِر َو َأمَّ ْنِجيِل َو الزَّ التَّْوَراِة َو اَل ِمْن ِقَبِل اإْلِ

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج )، ص: 60،ح5.
)2) أمايل الصدوق ص240جملس42 ح0).

)3) تفسري القمي، ج 2، ص: 266.
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اذ ال يتطرق اىل القرآن ما حوته هذه الكتب المحرفة من اراجيف. وكما ان القرآن 
معصوم فكذلك جيب ان تكون العرتة معصومة.  

َثنَا َأُبو َعْمٍرو  مْحَِن اْلُمْقِري َقاَل َحدَّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ َثنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ معاين االخبار: َحدَّ
اْلَمْوِصيِلُّ  اْلَحَسِن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  َأُبو  َثنَا  َحدَّ َقاَل  اْلُجْرَجايِنُّ  اْلُمْقِري  َجْعَفٍر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
اْلَحَسِن  ْبِن  َيِزيَد  ْبُن  َعبَّاُس  َثنَا  َحدَّ َقاَل  الطَِّريِفيُّ  َعاِصٍم  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ َقاَل  بَِبْغَداَد 
َثنِي ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر َعْن َأبِيِه َجْعَفِر  َثنِي َأيِب َقاَل َحدَّ اُل َمْوىَل َزْيِد ْبِن َعيِلٍّ َقاَل َحدَّ اْلَكحَّ
َماُم ِمنَّا اَل َيُكوُن إاِلَّ   َقاَل: اإْلِ ِد ْبِن َعيِلٍّ َعْن َأبِيِه َعيِلِّ ْبِن اْلُحَسنْيِ ٍدَ َأبِيِه حُمَمَّ ْبِن حُمَمَّ
َمْعُصومًا َو َلْيَسِت اْلِعْصَمُة يِف َظاِهِر اْلِخْلَقِة َفُيْعَرَف ِبَا َو لَِذلَِك اَل َيُكوُن إاِلَّ َمنُْصوصًا 
ِه َو َحْبُل  ِه َفَما َمْعنَى اْلَمْعُصوِم َفَقاَل ُهَو اْلُمْعَتِصُم بَِحْبِل اللَّ َفِقيَل َلُه َيا اْبَن َرُسوِل اللَّ
َماُم هَيِْدي إىَِل اْلُقْرآِن َو اْلُقْرآُن هَيِْدي إىَِل  َقاِن إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َو اإْلِ ِه ُهَو اْلُقْرآُن اَل َيْفرَتِ اللَّ

.(((  َُوم
ْ
ق
َ
َ أ ي ِهي ِ

�ت
َّ
ِدي ِلل ْ  �يَ

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 هذ

َّ
ِه َعزَّ َو َجَل:  ِإن َماِم َو َذلَِك َقْوُل اللَّ اإْلِ

3- الكتاب والعرتة خالدان: 

 الن النبي قرن بني القرآن والعرتة اىل يوم القيامة، فاذا وجد القرآن وجدت 
االثني  البيت  أهل  أئّمة  إاليّف  تتجّسد  ال  الحقيقة  وهذه  صحيح،  والعكس  العرتة 
عرش، ومن أوضح مايثبت ذلك قوله يف حديث الثقلني؛حيث اّتضح منه 
أّن القرآن والعرتة »لن يفرتقا حّتى يرد ا عليه الحوض«. والنفي التأبيدي لالفرتاق 
بني الكتاب والعرتة اليتحّقق إالّ بديمومة أهل البيت وبقائهم إىل قيام الساعة وهذا 
يف  وجودهم  وعدم   البيت أهل  انقراض  فرض  لو  الخلود،وإالّ  مصداق  هو 
زمان معنّي،يلزم منه افرتاق القرآن عن العرتة،وهوينايف نّص هذا الحديث المتواتر.

))) معاين األخبار، النص، ص: 32)،ب معنى كون االمام معصوم،ح).
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وبقاء العرتة ببقاء بقية اهلل يف ارضه االمام الحجة بن الحسن  فاالمامة باقية اىل 
يوم القيامة. كما ورد يف كتاب. 

معاين االخبار: َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعيِلِّ ْبِن َأيِب مَحَْزَة َعْن َأبِيِه َعْن َأيِب َبِصرٍي َقاَل: َسَأْلُت 
َماَمُة  - َو َجَعَلها َكِلَمًة باِقَيًة يِف َعِقبِهِ   َقاَل ِهَي اإْلِ ِه َعزَّ َو َجلَّ َأَبا َعْبِد اللَِّهَعْن َقْوِل اللَّ

 َباِقَيًة إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة))). ُه َعزَّ َو َجلَّ يِف َعِقِب اْلُحَسنْيِ َجَعَلَها اللَّ

)- الكتاب والعرتة المبينان: 

من عقائدنا ان كل يشء جاء فيه الكتاب والسنة، والرشيعة تامة، وال توجد هناك 
منطقة فراغ ترشيعي الن هذا يستلزم نقص الرشيعة وهو حمال.لذا ورد. 

ِد ْبِن ِعيَسى  ُد ْبُن َأمْحََد َعْن حُمَمَّ َثنَا حُمَمَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر َقاَل: َحدَّ َثنَا حُمَمَّ تفسري القمي:َحدَّ
َعْن َعيِلِّ ْبِن َحِديٍد َعْن ُمَراِزٍم َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه َقاَل  إِنَّ اْلُقْرآَن تِْبَيانُ  ُكلِّ يَشْ ٍء- َحتَّى 
َتاُج اْلِعَباُد إَِلْيِه- إاِلَّ َبيَّنَُه لِلنَّاِس َحتَّى اَل َيْسَتطِيَع َعْبٌد َيُقوُل َلْو  ُه َشْيئًا َيْ ِه َما َتَرَك اللَّ َو اللَّ

ـُه َتَباَرَك َو َتَعاىَل فِيه )2). َكاَن َهَذا َنَزَل يِف اْلُقْرآِن إاِلَّ َو َقْد َأْنَزَل اللَّ

واما العرتة فهي ايضا مبينة: 

ْ�ُن  َضا يِف َقْولِِه: الرَّ َثنِي َأيِب َعِن اْلُحَسنْيِ ْبِن َخالٍِد َعْن َأيِب اْلَحَسِن الرِّ َقاَل َحدَّ
  َقاَل َذلَِك َأِمرُي 

َ
سان

ْ
ن إِ

ْ
 ال

َ
ق

َ
ل

َ
دًا اْلُقْرآَن، ُقْلُت  خ َم حُمَمَّ ُه َعلَّ   َقاَل: اللَّ َ

ْرآن
ُ
ق
ْ
َ ال َعلَّ

َتاُج النَّاُس إَِلْيِه)3). َمُه تِْبَياَن ُكلِّ يَشْ ٍء َيْ  َقاَل َعلَّ َ
َبيان

ْ
ُه ال َ اْلُمْؤِمننَِي ُقْلُت  َعلَّ

))) معاين األخبار، الشيخ الصدوق، ص: 32).
)2) القمي ج2 ص)45.
)3) القمي: ج2ص343.
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     5 - الكتاب والعرتة دليالن:

اما الكتاب فقد قال عنه رسول الله عندما ساله المقداد:

َعَلْيُكُم  اْلَتَبَسْت  َفإَِذا  اْنِقَطاٍع  َو  َباَلٍغ  َداُر  َقاَل  اْلُهْدَنِة  َداُر  َما  َو  ِه  اللَّ َرُسوَل  َيا  َفَقاَل 
ٌق  َو َمْن  ٌع َو َماِحٌل ُمَصدَّ ُه َشافٌِع ُمَشفَّ ْيِل اْلُمْظِلِم َفَعَلْيُكْم بِاْلُقْرآِن َفإِنَّ اْلِفَتُن َكِقَطِع اللَّ
لِيُل  َيُدلُّ َعىَل َخرْيِ  َجَعَلُه َأَماَمُه َقاَدُه إىَِل اْلَجنَِّة َو َمْن َجَعَلُه َخْلَفُه َساَقُه إىَِل النَّاِر َو ُهَو الدَّ
ِصيٌل َو ُهَو اْلَفْصُل َلْيَس بِاْلَهْزِل َو َلُه َظْهٌر  َسبِيٍل َو ُهَو ِكَتاٌب فِيِه َتْفِصيٌل َو َبَياٌن َو حَتْ
َو َبْطٌن َفَظاِهُرُه ُحْكٌم َو َباطِنُُه ِعْلٌم َظاِهُرُه َأنِيٌق َو َباطِنُُه َعِميٌق َلُه ُنُجوٌم َو َعىَل ُنُجوِمِه 
ُنُجومٌ  اَل حُتَْص َعَجاِئُبُه َو اَل ُتْبىَل َغَراِئُبُه فِيِه َمَصابِيُح اْلُهَدى َو َمنَاُر اْلِحْكَمِة َو َدلِيٌل  

َفَة ))). َعىَل اْلَمْعِرَفِة لَِمْن َعَرَف الصِّ

ِهَشاِم  َعْن  ُيوُنَس  َعْن  ِعْمَراَن  َأيِب  ْبِن  َيَْيى  َعْن  َهاِشٍم  ْبُن  إِْبَراِهيُم  َثنَا  َحدَّ بصائر: 
 إيِنِّ َتاِرٌك  ْسَكاِف َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍرَعْن َقْوِل النَّبِيِّ ْبِن اْلَحَكِم َعْن َسْعٍد اإْلِ
َأُبو  َفَقاَل  َقاَل  اْلَحْوَض  َعيَلَّ  َيِرَدا  َحتَّى  َقا  َيْفرَتِ َلْن  َُما  َفإهِنَّ ِبَِما  ُكوا  َفَتَمسَّ الثََّقَلنْيِ  فِيُكُم 

لِيُل  ِمنَّا َيُدلُّ َعَلْيِه َحتَّى َيِرَدا َعيَلَّ اْلَحْوَض)2). َجْعَفٍر اَل َيَزاُل ِكَتاُب الّلـَِه َو الدَّ

 6- الكتاب والعرتة إمامان: 

ذكر أمري المؤمنني  ان الكتاب هو امام للمسلمني يف مقطوعة ينتقد فيها علماء 
الرأي اذ يعطفون الرأي عىل القرآن فيقول:

ُة اْلِكَتاِب َو َلْيَس اْلِكَتاُب   ُْم َأِئمَّ الكايفِ : قال امري المؤمننيواصفا قضاة الرأي: َكَأهنَّ
ُه َو َزْبَرهُ . إَِماَمُهمْ  َلْم َيْبَق ِعنَْدُهْم ِمَن اْلَحقِّ إاِلَّ اْسُمُه َو َلْم َيْعِرُفوا ِمَن اْلِكَتاِب إاِلَّ َخطَّ

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 599،ح6.
)2) بصائر الدرجات،الصفار ج )، ص: 4)4،ح6.
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وقد استفاضت الروايات بل تواترت عىل ان اهل البيت هم االئمة االطهار من 
ذرية خاتم االنبياء. 

ِد ْبِن اْلُحَسنْيِ َعِن اْبِن حَمُْبوٍب َعْن َأيِب اْلَجاُروِد َعْن  ُد ْبُن َيَْيى َعْن حُمَمَّ الكايف: حُمَمَّ
ِه اأْلَْنَصاِريِّ َقاَل: َدَخْلُت َعىَل َفاطَِمَة َو َبنْيَ  َأيِب َجْعَفٍرَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللَّ
َيَدهْيَا َلْوٌح فِيِه َأْسَماُء اأْلَْوِصَياِء ِمْن ُوْلِدَها َفَعَدْدُت اْثنَْي َعرَشَ آِخُرُهُم اْلَقاِئُم َثاَلَثٌة 

ٌد َو َثاَلَثٌة ِمنُْهْم َعيِلٌ ))). ِمنُْهْم حُمَمَّ

ِد ْبِن اْلُفَضْيِل َعْن  ْبِن ُعَبْيٍد َعْن حُمَمَّ ِد ْبِن ِعيَسى  ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن حُمَمَّ  الكايف: َعيِلُّ 
ْنِس َو َجَعَل  دًا إىَِل اْلِجنِّ َو اإْلِ َه َأْرَسَل حُمَمَّ َأيِب مَحَْزَة َعْن َأيِب َجْعَفٍر َقاَل: إِنَّ اللَّ
ِمْن َبْعِدِه اْثنَْي َعرَشَ َوِصّيًا ِمنُْهْم َمْن َسَبَق َو ِمنُْهْم َمْن َبِقَي َو ُكلُّ َويِصٍّ َجَرْت بِِه ُسنٌَّة َو 
ٍد َعىَل ُسنَِّة َأْوِصَياِء ِعيَسى َو َكاُنوا اْثنَْي َعرَشَ َو َكاَن  ِذيَن ِمْن َبْعِد حُمَمَّ اأْلَْوِصَياُء الَّ

َأِمرُي اْلُمْؤِمننَِي َعىَل ُسنَِّة اْلَمِسيِح)2).

7- الكتاب والعرتة كالمهما يترصف عىل وجوه:

اما الكتاب فان كل كلمة بل كل حرف يترصف عىل وجوه: 

 العيايش:عن جابر قال  سألت أبا جعفر عن يش ء يف تفسري القرآن فأجابني، 
هذه  أجبت يف  كنت  فداك-  فقلت: جعلت  آخر-  بجواب  فأجابني  ثانية  ثم سألته 
المسألة بجواب غري هذا قبل اليوم- فقال يل: يا جابر إن للقرآن بطنا، و للبطن 
ظهرا، يا جابر و ليس يش ء أبعد من عقول الرجال من تفسري القرآن، إن اآلية لتكون 

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج )، ص: 532،ح9.
)2) ن،م ح0).



 48   ........................................................................ الفرقان يف علوم القرآن

أولها يف يش ء و آخرها  يف يش ء- و هو كالم متصل يترصف عىل وجوه ))).

العيايش:عن أيب عبد الرمحن السلمي أن عليا مر عىل قاض فقال: هل تعرف 
الناسخ من المنسوخ فقال ال فقال: هلكت و أهلكت، تأويل كل حرف من القرآن 

عىل وجوه  )2).

فاذا كان القرآن يترصف عىل وجوه فكذلك كالم حممد وآل حممد يترصف عىل 
وجوه متعددة تصل اىل سبعني وجها، مما يد عىل االنسجام المتكامل بني نصوص 

القرآن ونصوص اهل البيت  وهذا واحد من ارسا ر اقرتان القرآن مع اهل البيت.

َعْن  مَجِيٍل  َعْن  ُعَمرْيٍ  َأيِب  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  ِعيَسى  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ الدرجات:  بصائر 
ُم َعىَل َسْبِعنيَ   َأيُّوَب َأِخي ُأَدْيٍم َعْن مُحَْراَن ْبِن َأْعنَيَ َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه َقاَل: إيِنِّ َأَتَكلَّ

َها اْلَمْخَرُج)3). َوْجهًا يِل ِمْن ُكلِّ

ٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن حَمُْبوٍب َعِن اأْلَْحَوِل َعْن  َثنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ بصائر الدرجات: َحدَّ
ُف َعىَل  َأيِب َعْبِد اللَِّهَقاَل: َأْنُتْم َأْفَقُه النَّاِس َما َعَرْفُتْم َمَعايِنَ َكاَلِمنَا إِنَّ َكاَلَمنَا َلَينرَْصِ

َسْبِعنَي َوْجهًا)4).

ِد ْبِن ِسنَاٍن َعْن َعْبِد اْلَكِريِم ْبِن  ُد ْبُن ِعيَسى َعْن حُمَمَّ َثنَا حُمَمَّ بصائر الدرجات: َحدَّ
ُم بِاْلَكِلَمِة اْلَواِحَدِة َلَها  َعْمٍرو َعْن َأيِب َبِصرٍي َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اللَِّهَيُقوُل  إيِنِّ أَلََتَكلَّ

َسْبُعوَن َوْجهًا إِْن ِشْئُت َأَخْذُت َكَذا)5).

))) تفسري العيايش، ج )، ص: 2)،ح8.

)2) تفسري العيايش، ج )، ص: 2)،ح9.
)3) بصائر الدرجات،الصفار  ج )، ص: 329،ح5.

)4)  ن م،ح6.

)5)  ن م،ح7.
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ْن  ٍد َعْن َمْن َرَواُه َعِن اْلُحَسنْيِ ْبِن ُعْثَماَن َعمَّ َثنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ بصائر الدرجات:  َحدَّ
َها  ُف َعىَل َسْبِعنَي َوْجهًا ُكلُّ ُم بِاْلَكاَلِم َينرَْصِ ُه َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّهَقاَل: إيِنِّ أَلََتَكلَّ َأْخرَبَ

يِل ِمنُْه اْلَمْخَرُج)6).

8- الكتاب والعرتة يف كالمهما المحكم والمتشابه: 

ارجاع  الفقاهة  شوط  ومن  ومتشابه،  حمكم  يوجد  والسنة  القرآن  من  كل  يف 
المتشابه اىل المحكم واال وقع يف المتشابه.  

اهلل يقول  إن القرآن حمكم و متشابه  فأما  العيايش: عن أيب بصري عن أيب عبد 
المحكم فنؤمن به و نعمل به و ندين به، و أما المتشابه  فنؤمن به و ال نعمل به- هو 
ِويِلِ 

أْ ِفْتَنِة َو اْبِتغاَء �تَ
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الراسخون يف العلم آل حممد )7).

بارجاع  اال  الحقائق  آل حممد حمكم ومتشابه، والتعرف  احاديث  فان يف  كذلك 
المتشابه اىل المحكم. 

َثنَا َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن َهاِشٍم  ُه َعنُْه َقاَل َحدَّ َثنَا َأيِب َريِضَ اللَّ عيون اخبار الرضا:َحدَّ
َضا َقاَل: َمْن َردَّ ُمَتَشابَِه اْلُقْرآِن إىَِل حُمَْكِمهِ  ُهِدَي  َعْن َأبِيِه َعْن َأيِب َحيُّوٍن َمْوىَل الرِّ
ٍ  ُثمَّ َقاَل إِنَّ يِف َأْخَباِرَنا ُمَتَشاِبًا َكُمَتَشابِهِ  اْلُقْرآنِ  َو حُمَْكمًا َكُمْحَكِم  ِإل  ِ�اٍط ُمْسَتِق�ي

وا ُمَتَشاِبََها إىَِل حُمَْكِمَها َو اَل َتتَّبُِعوا ُمَتَشاِبََها ُدوَن حُمَْكِمَها َفَتِضلُّوا )8). اْلُقْرآِن َفُردُّ

)6) ن م،ح8.
)7) تفسري العيايش، ج )، ص: 63)،ح4.

)8) عيون أخبار الرضا، ج )، ص: 290،ح39.
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9- الكتاب والعرتة يف كالمهما الناسخ والمنسوخ:

 :عملية النسخ موجودة يف القرآن الكريم واحاديث اهل البيت

عن  سألته  قال    اهلل عبد  أيب  عن  رجل  عن  الهمداين  حممد  أيب  عن  العيايش: 
الناسخ  و المنسوخ و المحكم و المتشابه قال: الناسخ  الثابت، و المنسوخ ما مىض، 

و المحكم  ما يعمل به، و المتشابه الذي يشبه بعضه بعضا ))).

 ِمْثُل  اْلُقْرآنِ  َناِسٌخ َو َمنُْسوٌخ  الكايف: االمام امري المؤمنني: َفإِنَّ َأْمَر النَّبِيِّ
َو َخاصٌّ َو َعامٌّ َو حُمَْكٌم َو ُمَتَشابٌِه َقْد َكاَن َيُكوُن ِمْن َرُسوِل اللَِّه اْلَكاَلُم َلُه َوْجَهاِن 

َكاَلٌم َعامٌّ َو َكاَلٌم َخاصٌّ ِمْثُل  اْلُقْرآن )2).

وهنا نرى التوافق يف االدوات المعرفيةبني القرآ ن والحديث.

10- الكتاب والعرتة شافعان:

ُه َشافِعٌ   ْيِل اْلُمْظِلِم َفَعَلْيُكْم بِاْلُقْرآِن َفإِنَّ الكايف: َفإَِذا اْلَتَبَسْت َعَلْيُكُم اْلِفَتُن َكِقَطِع اللَّ
ٌق َو َمْن َجَعَلُه َأَماَمُه َقاَدُه إىَِل اْلَجنَِّة َو َمْن َجَعَلُه َخْلَفُه َساَقُه إىَِل  عٌ  َو َماِحٌل ُمَصدَّ ُمَشفَّ

النَّار)3).

َأيِب  ْبِن  َلْيِث  َعْن  بِيِع  الرَّ ْبِن  َقْيِس  َعْن  اْلُمْقِري  ٌد  َثنِي َخالَّ َحدَّ َقاَل  َعنُْه  المحاسن: 
َتنَا   َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه  اْلَزُموا َمَودَّ ُسَلْيَماَن َعِن اْبِن َأيِب َلْيىَل َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعيِلٍّ
ِذي  الَّ َو  بَِشَفاَعتِنَا  اْلَجنََّة  َدَخَل  اْلَبْيِت  َأْهَل  َنا  َيَودُّ ُهَو  َو  َه  اللَّ َلِقَي  َمْن  ُه  َفإِنَّ اْلَبْيِت  َأْهَل 

))) تفسري العيايش، ج )، ص: ))،ح).
)2) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج )، ص: 64،ب اختالف الحديث،ح).

)3)   الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 599.
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نَا))). َنْفِس بَِيِدِه اَل َينَْتِفُع َعْبٌد بَِعَمِلِه إاِلَّ بَِمْعِرَفِة َحقِّ

11- الكتاب والعرتة هاديان: وكل واحد يدي اىل صاحبه: 

 
َّ

ن
َ
اِلاِت أ  الصَّ

َ
ون

ُ
فَ َيْعَمل ذ�ي

َّ
فَ ال ِمن�ي

ْ
ؤ ُ ُ الْ ِّ َوُم َو ُيَب�ش

ْ
ق
َ
َ أ ي  ِهي

�ت
َّ
دي ِلل ْ  �يَ

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 هذ

َّ
ِإن

.(2( ً
ا ب�ي

َ
 ك

ً
ْجرا

َ
ْم أ ُ لَ

عن االمام الصادق: هيدي اىل االمام )3).

 :كذلك االمام هيدي اىل القرآن كما قال امري المؤمنني

ُكْم َعنُْه َأاَل إِنَّ فِيِه ِعْلَم َما َيْأيِت َو  َذلَِك اْلُقْرآُن َفاْسَتنْطُِقوهُ  َو َلْن َينْطَِق َو َلِكْن ُأْخرِبُ
اْلَحِديَث َعِن اْلَمايِض َو َدَواَء َداِئُكْم َو َنْظَم َما َبْينَُكم )4).

َثنَا َأُبو َعْمٍرو  مْحَِن اْلُمْقِري َقاَل َحدَّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ َثنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ معاين االخبار: َحدَّ
اْلَمْوِصيِلُّ  اْلَحَسِن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  َأُبو  َثنَا  َحدَّ َقاَل  اْلُجْرَجايِنُّ  اْلُمْقِري  َجْعَفٍر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
اْلَحَسِن  ْبِن  َيِزيَد  ْبُن  َعبَّاُس  َثنَا  َحدَّ َقاَل  الطَِّريِفيُّ  َعاِصٍم  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ َقاَل  بَِبْغَداَد 
َثنِي ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر َعْن َأبِيِه َجْعَفِر  َثنِي َأيِب َقاَل َحدَّ اُل َمْوىَل َزْيِد ْبِن َعيِلٍّ َقاَل َحدَّ اْلَكحَّ
اَل  ِمنَّا  َماُم  اإْلِ َقاَل:    اْلُحَسنْيِ ْبِن  َعيِلِّ  َأبِيِه  َعْن  َعيِلٍّ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َأبِيِه  عْن  ٍد  حُمَمَّ ْبِن 
َيُكوُن إاِلَّ َمْعُصومًا َو َلْيَسِت اْلِعْصَمُة يِف َظاِهِر اْلِخْلَقِة َفُيْعَرَف ِبَا َو لَِذلَِك اَل َيُكوُن إاِلَّ 
ِه َفَما َمْعنَى اْلَمْعُصوِم َفَقاَل ُهَو اْلُمْعَتِصُم بَِحْبِل اللَّهِ   َمنُْصوصًا َفِقيَل َلُه َيا اْبَن َرُسوِل اللَّ
َماُم َيِْدي إىَِل اْلُقْرآِن َو اْلُقْرآنُ   َقاِن إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َو اإْلِ ِه ُهَو اْلُقْرآُن اَل َيْفرَتِ َو َحْبُل اللَّ

))) المحاسن، ج )، ص: )6،ب )8،ح 05).
)2) اإلرساء: 9.

)3) بصائر الدرجات، ج )، ص: 477،ح 2).
)4) هنج البالغة )للصبحي صالح(، ص: 223رقم 58).
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.((( َوُم
ْ
ق
َ
َ أ ي ِهي ِ

�ت
َّ
ِدي ِلل ْ  �يَ

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 هذ

َّ
ِه َعزَّ َو َجَل  ِإن َمامِ  َو َذلَِك َقْوُل اللَّ َيِْدي  إىَِل  اإْلِ

12- الكتاب والعرتة مهجوران

لقد ارتبط الكتاب والعرتة بمصري واحد حيث هجرا وظلما وابعدا عن دورمها.

.(2( ً
ُجورا  َمْ

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
وا هذ

ُ
ذ

فَ ْوِمي ا�تَّ
َ
 ق

َّ
 �ي َربِّ ِإن

ُ
ُسول  الرَّ

َ
َو قال

ِبُِم  َتَماَلْت  َحتَّى  َحَفَظُتُه  َتنَاَساُه  َو  مَحََلُتُه  اْلِكَتاَب  َنَبَذ  َفَقْد  المؤمنني:  أمري  خطبة 
اأْلَْهَواُء َو َتَواَرُثوا َذلَِك ِمَن اآْلَباِء َو َعِمُلوا بَِتْحِريِف اْلِكَتاِب َكِذبًا، َفاْلِكَتاُب َو َأْهُل 
اَل  َواِحٍد  َطِريٍق  يِف  ُمْصَطِحَباِن  َصاِحَباِن  َو  َمنِْفيَّاِن  َطِريَدانِ   َماِن  الزَّ َذلَِك  يِف  اْلِكَتاِب 
اِحَباِن َواهًا َلُهَما َو لَِما َيْعَماَلِن َلهُ  - َفاْلِكَتاُب َو َأْهُل  َيْأِوهيَِما ُمْؤٍو َفَحبََّذا َذانَِك الصَّ
َماِن يِف النَّاِس َو َلْيُسوا فِيِهْم َو َمَعُهْم َو َلْيُسوا َمَعُهْم َو َذلَِك أِلَنَّ  اْلِكَتاِب يِف َذلَِك الزَّ

اَلَلَة اَل ُتَوافُِق اْلُهَدى )3). الضَّ

ولقد بني رسول اهلل مستقبل الكتاب والعرتة وهو يعلم بانقالب االمة من بعده. 

َثنَا  ْبِرَقاِن اْلُمَراِديُّ َقاَل َحدَّ َثنَا اْلَحَسُن ْبُن الزِّ ِه ْبُن َبِشرٍي َقاَل َحدَّ الخصال: َعْبُد اللَّ
 َبرْيِ َعْن َجابٍِر َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش َعِن اأْلَْجَلِح  َعْن َأيِب الزُّ
َو  اْلَمْسِجُد  َو  اْلُمْصَحُف  َجلَّ  َو  َعزَّ  ِه  اللَّ إىَِل  َيْشُكوَن  َثاَلَثٌة  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  جَيِي ُء  َيُقوُل  
ُقويِن  َو َيُقوُل اْلَمْسِجُد َيا َربِّ َعطَُّلويِن َو  ُقويِن َو َمزَّ ُة َيُقوُل اْلُمْصَحُف َيا َربِّ َحرَّ اْلِعرْتَ
ْكَبَتنْيِ لِْلُخُصوَمِة  ُدوَنا َفُأْجُثوا لِلرُّ ُة َيا َربِّ َقَتُلوَنا َو َطَرُدوَنا َو َشَّ َضيَُّعويِن َو َتُقوُل اْلِعرْتَ

))) معاين األخبار، النص، ص: 32)باب معنى عصمة اإلمام ،ح).
)2) الفرقان: 30.

)3) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 8، ص: 388.
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ُه َجلَّ َجاَلُلُه يِل َأَنا َأْوىَل بَِذلَِك))). َفَيُقوُل اللَّ

أنه  عنه  اشتهر  حتى  عثمان  يد  عىل  حصل  فقد  وتمزيقه  المصحف  حرق  فأما 
العرتة  وأما  الله  رسول  ويص  عن  عّطلوه  فقد  المسجد  وأما  المصاحف،  حّراق 

فخربها اشهر من ان يذكر )فقتل من قتل وسبي من سبي وأقيص من أقيص).

المبحث الرابع: صفات قيِّمي القرآن:

ان لقيمي القرآن صفات قرآنية عالية التتوفر لكل احد، وقد نزل القرآن ليثبت 
هذه المضامني، منها:

اهنم والة االمر: . 1

والة  اهلل،وهم  حمله،وأصفياء  حل  ومن  اهلل   رسول  هم   :المؤمنني أمري  قال 
وِلي 

ُ
 َو أ

َ
ُسول طيُعوا الرَّ

َ
َ َو أ طيُعوا اللَّ

َ
فَ آَمُنوا أ ذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
االمر الذين قال اهلل فيهم: �ي أ

َيْوِم 
ْ
ِ َو ال

َّ
لل  �بِ

َ
ِمُنون

ْ
ؤ

ُ
ْ ت ْن�تُ

ُ
 ك

ْ
ُسوِل ِإن ِ َو الرَّ

َّ
 الل

َ
وُه ِإل ُردُّ

َ
ْ ٍء ف ي

َ ي  �ش
ف

� ْ ْع�تُ
َ

ناز
َ
 ت

ْ
ِإن

َ
ْ ف ْمِر ِمْنكُ

أَ ْ
ال

.(2(ويال
أْ ْحَسُن �تَ

َ
ٌ َو أ �يْ

َ
 خ

َ
ِخِر ذِلك

آ ْ
ال

ُه 
َ
ون

ُ
ْنِبط

َ
فَ َيْست ذ�ي

َّ
ُه ال َعِلَ

َ
ْم ل ُ ْ ْمِر ِم�ف

أَ ْ
وِلي ال

ُ
ُسوِل َو ِإل  أ  الرَّ

َ
وُه ِإل ْو َردُّ

َ
وقال فيهم: َو ل

.(3(ليال
َ
 ق

َّ
 ِإل

َ
ْيطان

َّ
ُ الش َبْع�تُ

َّ
ت
َ
ُتُه ل ْ َو َرْ�َ ْيكُ

َ
ِ َعل

َّ
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ُ
ْضل

َ
ْو ل ف

َ
ْم َو ل ُ ْ ِم�ف

ا  قال السائل: ما ذلك االمر؟ قال: الذي تنزل به المالئكة يف الليلة التي ف�ي
.(4( ْمٍر َحك�ي

َ
 أ

ُّ ُ
 ك

ُ
َرق

ْ
ُيف

))) الخصال، ج )، ص: 75).
)2) النساء: 59.
)3) النساء: 83.
)4) الدخان: 4.
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من خلق أو رزق وأجل وعمر وحياة وموت، وعلم غيب السماوات واألرض 
والمعجزات التي ال ينبغي إال هلل وأصفيائه والسفرة بينه وبني خلقه.

اهنم أهل الذكر: . 2

المحاسن: عنه،عن أبيه، عمن حدثه رفعه إىل أيب عبد اهلل قال: إنه ال يسعكم 
فيما ينزل بكم مما ال تعملون إال الكف عنه والتثبت فيه والرد إىل أئمة المسلمني حتى 
ِر 

ْ
ك

ِّ
 الذ

َ
ْهل

َ
وا أ

ُ
ل
َ
ْسئ

َ
يعرفوكم فيه الحق ويملوكم فيه عىل القصد،قال اهلل عز وجل: ف

.(5( ون ُ ْعلَ
َ
ْ ل ت ْن�تُ

ُ
 ك

ْ
ِإن

بصائر: حدثنا أمحد بن حممد عن الحسني بن سعيد عن محاد بن عيسى عن ربعي 
 

َ
 َو َسْوف

َ
ْوِمك

َ
 َو ِلق

َ
ك

َ
ٌر ل

ْ
ِذك

َ
ُه ل

َّ
عن الفضيل عن أيب عبد اهلل يف قول اهلل تعاىل: َو ِإن

ون )6)، قال الذكر القرآن ونحن قومه ونحن المسؤولون)7). 
ُ
ل
َ
ْسئ

ُ
ت

اهنم الراسخون يف العلم: . 3
بصائر: حدثنا حممد بن عبد الجبار عن حممد بن إسماعيل عن منصور عن ابن 
أذينة عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر عن هذه الرواية مامن آية اال ولها 
ظهر وبطن وما فيه حرف اال وله حد يطلعما يعنى بقوله لها ظهر وبطن قال ظهر 
وبطن هو تأويلها منه ما قد مىض ومنه ما لم جيئ جيرى كما جترى الشمس والقمر 
كلما جاء فيه تأويل شئ منه يكون عىل األموات كما يكون عىل االحياء كما َو ما 

)8) ونحن نعلمه)9). ْ
ِعل

ْ
ي ال ِ

ف
� 

َ
ون

اِسفُ ُ َو الرَّ  اللَّ
َّ
ُ ِإل ويلَ

أْ ُ �تَ َيْعلَ

)5) المحاسن - أمحد بن حممد بن خالد الربقي - ج ) - ص 6)2ح04)،الكايف: الكليني: )/ 50ح0)، 
)6) الزخرف: 44.

)7) بصائر الدرجات - حممد بن الحسن الصفار - ص 57 - 62باب8 ح)وح6، تفسري القمي: عيل بن 
ابراهيم: 2/ 286.
)8)  آل عمران: 7.

)9) بصائر الدرجات الصفار - باب 0)ص 223ح2، العيايش،و23/ 79ح3) تفسري العيايش:  )/)).
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بصائر: حدثنا يعقوب بن يزيد عن حممد بن أيب عمري عن عمر بن أذينة عن بريد 
ي  ِ

ف
� 

َ
ون

اِسفُ ُ َو الرَّ  اللَّ
َّ
ُ ِإل ويلَ

أْ ُ �تَ العجيل عن أيب جعفر يف قول اهلل  تعاىل: َو ما َيْعلَ
.(2( ((( ْ

ِعل
ْ
ال

قال رسول اهلل أفضل الراسخني قد علمه اهلل  مجيع ما انزل اهلل إليه من التنزيل 
والتأويل وما كان اهلل  لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه 
كله والذين ال يعلمون تأويله إذا قال العالم فيه العلم فأجابم اهلل يقولون امنا به كل 

من عند ربنا والقرآن له خاص وعام وحمكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ)3). 

اهنم الذين أوتوا العلم: . 4

الكايف:حممد بن ييى،عن حممد بن الحسني،عن يزيد شعر)4)عن هارون بن محزة 
 َ ِعلْ

ْ
وا ل

ُ
وت

ُ
فَ أ ذ�ي

َّ
وِر ال

ُ
ي  ُصد

ف
� 

ٌ
نات  َبيِّ

ٌ
ت  ُهَو آ�ي

ْ
عن أيب عبد اهللقال: سمعته يقول َبل

ون )5)، قال: هم األئمة خاصة )6). اِلُ
َّ

 الظ
َّ
ِتنا ِإل �ي

آ
 �بِ

ُ
َحد ْ ب

َ
َو ما �ي

عن هارون بن محزة  الكايف:حممد بن ييى،عن حممد بن الحسني، عن يزيد شعر 
 َ ِعلْ

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
فَ أ ذ�ي

َّ
وِر ال

ُ
ي  ُصد

ف
� 

ٌ
نات  َبيِّ

ٌ
ت  ُهَو آ�ي

ْ
عن أيب عبد اهللقال: سمعته يقول َبل

))) آل عمران: 7.
العلم،تفسري  يف  الراسخون  أهنم   األئمة يف  باب  ح3  ص223  الصفار:  الدرجات:  بصائر   (2(

العيايش: العيايش: )/ ))،ح6.
)3) بصائر الدرجات: الصفار: باب 0)ص 223ح4،وص224 ح8،الكايف: الكليني: )/ 3)2،باب 
سورةآل  96،تفسري  القمي)/  ح6،تفسري   (64  /( العيايش   االئمة هم  العلم  يف  الراسخني  ان 

عمران،جوامع الجامع: الطربيس )/ 265،جممع البيان: الطويس: 2/ )24.
)4)  الكايف - الشيخ الكليني ج)ص 4)2 باب )ان األئمة قد أوتوا العلم(ح4.

)5)   العنكبوت: 49. 
)6) الكايف - الشيخ الكليني ج)ص 4)2 باب )ان األئمة قد أوتوا العلم(ح4، وح 5بسند آخر. 
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ون )))، قال: هم األئمةخاصة )2). اِلُ
َّ

 الظ
َّ
ِتنا ِإل �ي

آ
 �بِ

ُ
َحد ْ ب

َ
َو ما �ي

اهنم اآليات:. 5

 الكايف: الحسني بن حممد،عن معىل بن حممد،عن أمحد بن حممد بن عبد اهلل،عن 
أمحد ابن هالل،عن أمية بن عيل،عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد اهلل عن قول 
ِمُنون )3)،قال: اآليات هم 

ْ
ْوٍم ل ُيؤ

َ
ُر َعْن ق

ُ
ذ  َو النُّ

ُ
ت �ي

آ ْ
ي ال ِ

�ف
ْ
غ

ُ
اهلل تبارك وتعاىل: َو ما ت

 .(4(األئمة،والنذر هم األنبياء

 الكايف:أمحد بن مهران، عن عبد العظيم بن عبد اهلل الحسني،عن موسى بن حممد 
ُبوا 

َّ
ذ

َ
العجيل،عن يونس بن يعقوب رفعه،عن أيب جعفريف قول اهلل عزوجل: ك

ها)5)،يعني األوصياء كلهم)6).
ِّ ُ
ِتنا ك �ي

آ
�بِ

اهنم العالمات:. 6

المسرتق  داود  أيب  حممد،عن  بن  معىل  األشعري،عن  حممد  بن  الحسني  الكايف: 
ْجِم  لنَّ قال: حدثنا داود الجصاص قال: سمعت أبا عبد اهلليقول: َو َعالماٍت َو �بِ

.(8(والعالمات هم األئمة 7)،قال: النجم رسول اهلل( ون
ُ

َتد ْ ْ �يَ
ُ

ه

))) العنكبوت: 49.
)2)  الكايف - الشيخ الكليني ج)ص 4)2 باب )ان األئمة قد أوتوا العلم(ح4 وح 5بسند آخر.

)3) يونس: )0).
)4) الكايف - الشيخ الكليني  باب )اآليات هم االئمة والنذر هم االنبياء( ج ) - ص 207ح).

)5) القمر: 42.
)6) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج )، ص: 207.

)7) النحل: 6).
)8) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج )، ص: 206ح).
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انه عندهم علم الكتاب: . 7

عن  نجم  عن  بكري  بن  اهلل  عبد  عن  فضال  بن  الحسن  بن  أمحد  حدثنا  بصائر: 
 ُ ُه ِعلْ

َ
ْ َو َمْن ِعْند َبْيَنكُ َو  ي  

َبْي�ف  
ً
يدا

ِ �شَ
َّ

لل �ف  �بِ
َ
 ك

ْ
ل

ُ
أيب جعفر يف قول اهلل تعاىل: ق

ِكتاب )1)، قال عيل عنده علم الكتاب)2).
ْ
ال

بصائر:حدثنا بعض أصحابنا عن الحسن بن موسى عن عبد الرمحن بن كثري عن 
ُه 

َ
ْ َو َمْن ِعْند ي  َو َبْيَنكُ

 َبْي�ف
ً
يدا

ِ �شَ
َّ

لل �ف  �بِ
َ
 ك

ْ
ل

ُ
أيب عبد اهلل يف قول اهلل عز وجل: ق

ِكتاب )3) قال إيانا عنى وعيل أولنا وأفضلنا وخرينا)4). 
ْ
ُ ال ِعلْ

اهنم املطهرون الذين يعلمون: . 8

كتاب سليم الهاليل: قال ابن عباس: يا معاوية، إن عمر بن الخطاب أرسلني يف 
إمارته إىل عيل بن أيب طالب: )إين أريد أن أكتب القرآن يف مصحف،فابعث إلينا 
ما كتبت من القرآن(. فقال: تضب واهلل عنقي قبل أن تصل إليه. فقلت: ولم؟ 
ُرون)5)، يعني ال يناله كله إال المطهرون.  هَّ

َ
ط ُ  الْ

َّ
ُه ِإل سُّ َ قال: ألن اهلل يقول: ل �يَ

ِسِه 
ْ
ْم ظاِلٌ ِلَنف ُ ْ �ف ِ

َ ف
� :إيانا عنى،نحن الذين أذهب اهلل عنا الرجس وطهرنا تطهريا. وقال

ات )6)،فنحن الذين اصطفانا اهلل من عباده ونحن  �يْ فَ لْ  �بِ
ٌ

ْم ساِبق ُ ْ  َو ِم�ف
ٌ

َتِصد
ْ
ْم ُمق ُ ْ َو ِم�ف

صفوة اهلل ولنا رضبت األمثال وعلينا نزل الوحي.،هو عند أهله جمموع حمفوظ)7).

))) الرعد: 43.
233ح5،وص  ص  الكتاب  علم  عندهم  ان  باب   - الصفار  الحسن  بن  حممد   - الدرجات  بصائر   (2(

234ح8،ح9وح0).
)3) الرعد: 43.

)4) بصائر الدرجات - حممد بن الحسن الصفار - باب ان عندهم علم الكتاب ص 234ح7. 
)5) الواقعة: 79.

)6) فاطر: 32.
)7) كتاب سليم بن قيس - حتقيق حممد باقر األنصاري - ص 369.
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اهنم املصطفون الذين ورثوا الكتاب:. 9
ولهذا يعقد الكليني عليه الرمحة بابا كامال باسم باب ان االئمة ورثوا علم النبي 

ومجيع االنبياء واالوصياء، وفيه كثري من الروايات اليك واحدة منها.  
اِد  ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر َعْن َصْفَواَن ْبِن َيَْيى َعْن ُشَعْيٍب اْلَحدَّ َأمْحَُد ْبُن إِْدِريَس َعْن حُمَمَّ
ْيٍس اْلُكنَايِسِ   َقاَل: ُكنُْت ِعنَْد َأيِب َعْبِد اللَِّهَو ِعنَْدُه َأُبو َبِصرٍي َفَقاَل َأُبو َعْبِد  َعْن رُضَ
دًا َوِرَث   َداُوَد َو إِنَّ حُمَمَّ َداُوَد َوِرَث  ِعْلَم اأْلَْنبَِياِء َو إِنَّ ُسَلْيَماَن َوِرَث   إِنَّ   اللَِّه

دًا َو إِنَّ ِعنَْدَنا ُصُحَف إِْبَراِهيَم َو َأْلَواَح ُموَسى.  ا َوِرْثنَا حُمَمَّ ُسَلْيَماَن َو إِنَّ
اهنم اصحاب اية من َبَلغ:. 10

الكايف: الحسني بن حممد،عن معىل بن حممد،عن الوشاء،عن أمحد بن عائذ،عن 
 َ

وِحي
ُ
ابن أذينة،عن مالك الجهني قال: قلت أليب عبد اهلل: قوله عز وجل: َو أ

غ )))، قال: من بلغ أن يكون إماما من آل حممد 
َ
ْ ِبِه َو َمْن َبل ُ

ِذَرك
ْ
ن
ُ أ
 ِل

ُ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
َّ هذ

ي
َ

ِإل

.(2(فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول اهلل
اهنم عليهم مجع القرآن وبيانه:. 11

ه )3)، قال: عىل آل حممد مجع القرآن 
َ
ْرآن

ُ
َعُه َو ق ْ ْينا �بَ

َ
 َعل

َّ
تفسري القمي:قوله ِإن

بِْع ُقْرآَنه . وقرآنه، َفإِذا َقَرْأناُه َفاتَّ
ه )4)،اي تفسريه)5). َ

ْينا َبيان
َ
 َعل

َّ
َّ ِإن ُ قال: اتبعوا إذا ما قرأوه �ش

))) األنعام: 9).
)2) الكايف - الشيخ الكليني - ج ) - ص 6)4ح)2، تفسري العيايش، و404/3، بحار تفسري العيايش، 
و6)/ )3)ح65، علل الرشائع، و23/ 90)ح7، تفسري عيل بن ابراهيم، وح8، الكايف، وح9 تفسري 

العيايش: حممد بن مسعود: )/ 356ح 3).
)3) القيامة: 7).
)4) القيامة: 9).

)5) تفسري القمي - عيل بن إبراهيم القمي - ج 2 - ص 397.
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ه)))،قال: عىل آل حممد مجع القرآن 
َ
ْرآن

ُ
َعُه َو ق ْ ْينا �بَ

َ
 َعل

َّ
تفسري القمي: قوله: ِإن

ْينا 
َ
 َعل

َّ
َّ ِإن ُ ه القيامة: 8) قال: اتبعوا إذا ما قرأوه �ش

َ
ْرآن

ُ
ِبْع ق

َّ
ات

َ
ُه ف �ف

ْ
َرأ

َ
ِإذا ق

َ
وقرآنه، ف

ه  القيامة: 9)،اي تفسريه)2).
َ
َبيان

اهنم يتلونه حق تالوته: . 12
قال:  والد  أيب  حمبوب،عن  ابن  حممد،عن  بن  أمحد  ييى،عن  بن  الكايف:حممد 
 

َّ
َحق ُه 

َ
ون

ُ
َيْتل ِكتاَب 

ْ
ال  ُ

ُ
ْيناه

َ
آت ف  ــذ�ي

َّ
ال وجل:  عز  اهلل  قول  اهللعن  عبد  أبا  سألت 

.(4(3)،قال: هم األئمة( ِتالَوِته

اهنم الذين يعقلون األمثال: . 13
.(6(5) ، يعني آل حممد(ون عاِلُ

ْ
 ال

َّ
ها ِإل

ُ
تفسري القمي: َو ما َيْعِقل

اهنم األذن الواعية:. 14
رسول  ان  األسلمي  بريدة  عن  عكرمة  عن  باسناده  وروى  الثقلني:  نور  تفسري 
تعاىل أمرين ان أدنيك وال أقصيك، وان أعلمك  اهلل  اهللقال لعيل: يا عيل أن 

.(8((7(واِعَية 
ٌ

ن
ُ
ذ

ُ
ا أ َ ِع�ي

َ
وتعى وحق عىل اهلل ان تعى، فنزل: َو ت

))) القيامة: 7).
)2) تفسري القمي - عيل بن إبراهيم القمي - ج 2 - ص 397.

)3) البقرة: )2).
)4) الكايف - الشيخ الكليني - ج ) - ص 5)2ح4، تفسري العيايش: حممد بن مسعود )/ 57ح83.

)5) العنكبوت: 43.
)6) تفسري القمي - عيل بن إبراهيم القمي - ج 2 - ص 50). 

)7) الحاقة: 2).
)8) تفسري نور الثقلني - الشيخ الحويزي - ج 5 - ص 402 ح2)،المصادرالسابقةنفسها.
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انه عندهم القرآن الذي سريت به اجلبال:. 15

أيب  عن  أبيه  إبراهيم عن  عن  محاد  بن  أمحد  أخيه  عن  محاد  بن  حممد  بصائر:رواه 
النبيني  من  النبيورث  اخربين عن  فداك  جعلت  له  قلت  األولقال  الحسن 
نبيا اال  اهلل   انتهت إىل نفسه قال مابعث  ان  كلهم قال يل نعم قلت من لدن آدم إىل 
اهلل  بإذن  الموتى  ييى  كان  مريم  بن  عيسى  إن  قلت  قال  منه  اعلم   حممد وكان 
 قال صدقت قلت وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطري هل كان رسول اهلل
يقدر عىل هذه المنازل قال فقال إن سليمان بن داود قال للهدهد حني فقده وشك 
فقال ألعذبنه  الغائبني وغضب عليه  أم كان من  الهدهد  أرى  فقال مايل ال  امره  يف 
عذابا شديدا أو ألذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبني وإنما غضب عليه ألنه كان يدله عىل 
الماء فهذا وهو طري فقد أعطى ما لم يعط سليمان وقد كانت الريح والنمل والجن 
فكان  الهوا  الماء حتت  يعرف  له  يكن  ولم  له طائعني  والمردة  والشياطني  واالنس 
َعْت ِبِه 

ِّ
ط

ُ
ْو ق

َ
 أ

ُ
بال بِ

ْ
 ِبِه ال

ْ
ت َ  ُس�يِّ

ً ْرآ�ف
ُ
 ق

َّ
ن

َ
ْو أ

َ
الطري يعرفه ان اهلل  تعاىل يقول يف كتابه َو ل

. ((( ْو�ت َ َ ِبِه الْ ِّ ْو كُ
َ
 أ

ُ
ْرض

أَ ْ
ال

وقد ورثنا هذا القرآن ففيه ما يقطع به الجبال ويقطع المداين به وييى به الموتى 
اليات ما يراد با امر إىل أن يأذن  اهلل  ونحن نعرف الماء حتت الهواء وان يف كتاب 
يقول يف  اهلل  الكتاب ان  أم  يف  اهلل  فما كتبه للماضني جعله  اهلل  به مع ما فيه اذن  اهلل 
َنا 

ْ
ْوَرث

َ
َّ أ ُ   ثم قال تعاىل: �ش ٍ

ف ِب�ي ي ِكَتاٍب مُّ ِ
ف

� 
َّ

ْرِض ِإل
أَ ْ
َماِء َوال ي السَّ ِ

ف
اِئَبٍة �

َ
كتابة َوَما ِمْن غ

)2) فنحن الذين اصطفانا اهلل فورثنا هذا الذي فيه  ْينا ِمْن ِعباِد�ف
َ
ف
َ
فَ اْصط ذ�ي

َّ
ِكتاَب ال

ْ
ال

تبيان كل شئ(.

))) الرعد: )3.
)2) فاطر: 32.
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أهنم البيوت التي اذن اهلل ان ترفع: . 16

 َ اه�ي  ِإ�بْ
َ

ْينا آل
َ
 آت

ْ
د

َ
ق
َ
الكايف: إنما الحجة يف آل إبراهيم لقول اهلل  عز وجل: ف

بيوتات  وأهل   األنبياء )))»فالحجة  َعظ�ي  
ً
اك

ْ
ُمل  ْ

ُ
ْيناه

َ
آت َو   

َ
ة َ كْ ِ

ْ
ال َو  ِكتاَب 

ْ
ال

بعضها من  اهلل  بذلك،وصية  ينطق  اهلل   كتاب  الساعة الن  تقوم  األنبياء حتى 
َع)2) وهي 

َ
ف ْ  �تُ

ْ
ن

َ
ُ أ  اللَّ

َ
ِذن

َ
ي  ُبُيوٍت أ

ف
� :بعض التي وضعها عىل الناس فقال: عز وجل

بيو ] تا [ ت األنبياء والرسل والحكماء وأئمة الهدى فهذا بنيان عروة االيمان التي 
نجا با من نجا قبلكم وبا ينجو من يتبع األئمة)3).

اهنم األبواب التي منها يؤتى:. 17

االحتجاج: سئل االمام امري المؤمنني: يا أمري المؤمنني من البيوت يف قول اهلل عز 
 ِمْن 

َ
ُبُيوت

ْ
وا ال

ُ
ت
ْ
�ت  َو أ

َّ
َّ َمِن ات

�بِ
ْ
وِرها َو لِكنَّ ال ُ ُ  ِمْن �ف

َ
ُبُيوت

ْ
وا ال

ُ
ت
ْ أ  �تَ

ْ
ن

أَ
ُّ �بِ

�بِ
ْ
ْيَس ال

َ
وجل: َو ل

ِلُحون )4)؟ قال عيلنحن البيوت التي أمر اهلل  با أن 
ْ
ف
ُ
ْ ت كُ

َّ
َعل

َ
َ ل وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ا َو ات ْبوا�بِ

َ
أ

تؤتى من أبوابا،نحن باب اهلل وبيوته التي يؤتى منه،فمن تابعنا وأقر بواليتنا فقد أتى 
البيوت من أبوابا ومن خالفنا وفضل علينا غرينا فقد أتى البيوت من ظهورها فقال: 

يا أمري المؤمنني وعىل األعراف رجال يعرفون كال بسيماهم)5).

أهنم حيكمون املتشابه:. 18

َ َو  طيُعوا اللَّ
َ
فَ آَمُنوا أ ذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
حتف العقول: وقد قال اهلل لقوم أحب إرشادهم: �ي أ

))) النساء: 54.
)2) النور: 36.

)3) الكايف - الشيخ الكليني - ج 8 - ص 9)).
)4) البقرة: 89).

)5) االحتجاج - الشيخ الطربيس - ج ) - ص 338.
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 ْ ْن�تُ
ُ
 ك

ْ
ُسوِل ِإن ِ َو الرَّ

َّ
 الل

َ
وُه ِإل ُردُّ

َ
ْ ٍء ف ي

َ ي  �ش
ف

� ْ ْع�تُ
َ

ناز
َ
 ت

ْ
ِإن

َ
ْ ف ْمِر ِمْنكُ

أَ ْ
وِلي ال

ُ
 َو أ

َ
ُسول طيُعوا الرَّ

َ
أ

.((( ً
ويال

أْ ْحَسُن �تَ
َ
ٌ َو أ �يْ

َ
 خ

َ
ِخِر ذِلك

آ ْ
َيْوِم ال

ْ
ِ َو ال

َّ
لل  �بِ

َ
ِمُنون

ْ
ؤ

ُ
ت

.(2(ْم ُ ْ ُه ِم�ف
َ
ون

ُ
ْنِبط

َ
فَ َيْست ذ�ي

َّ
ُه ال َعِلَ

َ
ْم ل ُ ْ ْمِر ِم�ف

أَ ْ
وِلي ال

ُ
ُسوِل َو ِإل  أ  الرَّ

َ
وُه ِإل ْو َردُّ

َ
وقال: َول

اهلل  االخذ بمحكم كتابه والرد إىل الرسول االخذ بسنته الجامعة غري  فالرد إىل 
المتفرقة ونحن أهل رسول اهلل  الذين نستنبط المحكم من كتابه ونميز المتشابه منه 

ونعرف الناسخ مما نسخ اهلل  ووضع إرصه)3).

اهنم اهلادون بالقرآن: . 19

بصائر: حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أيب عمري عن ابن أذينة عن بريد العجيل عن 
.(4(ْوٍم هاد

َ
 ق

ِّ ُ
َت ُمْنِذٌر َو ِلك

ْ
ن
َ
ا أ

فَّ
أيب جعفريف قول اهلل:ِإ�

قال رسول اهللالمنذر وىف كل زمان منا هاديا هيدهيم إىل ما جاء به نبي اهلل ثم 
الهداة من بعد عىل ثم األوصياء واحدا بعد واحد)5). 

اهنم اصحاب ليلة القدر: . 20

بعض  عن  ييى  بن  القاسم  عن  إسحاق  بن  وأمحد  حممد  بن  أمحد  بصائر:حدثنا 
أصحابنا عن أيب عبد اهللقال كان عيل بن أيب طالبكثريا ما يقول ما التقينا عند 
اهلل التيمي وصاحبه وهو يقول انا أنزلناه يف ليلة القدر ويتخشع ويبكى  رسول 

))) النساء: 59.

)2) النساء: 83.
)3)  حتف العقول - ابن شعبة الحراين - ص 34).

)4) الرعد: 7.
)5) بصائر الدرجات - حممد بن الحسن الصفار - ص 49 باب30)يف أئمة آل حممد اهنم الهادون 
 /2 مسعود:  بن  حممد  العيايش:  تفسري   ،(9(  /( الكليني:  الكايف:  النبي(ح)  به  جاء  ما  إىل  هيدون 

4)2، ح3.
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فيقوالن ما أشد رقتك بذه السورة فيقول لهما إنما رققت لما رأت عيناي ووعاه 
يرى  الذي  وما  أرأيت  عليافيقوالن  يعنى  بعدي  من  هذا  قلب  رأى  ولما  قلبي 
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قال ثم يقول هل بقي شئ بعد قوله تبارك وتعاىل كل امر فيقوالن ال فيقول هل 
تعلمان من المنزول إليه بذلك فيقوالن ال واهلل يا رسول اهلل فيقول نعم فهل تكون 
ليلة القدر من بعدي فيقوالن نعم قال فهل تنزل االمر فيها فيقوالن نعم فيقول إىل 
من فيقوالن ال ندري فيأخذ برأيس فيقول ان لم تدريا هو هذا من بعدي قال فان كانا 

يفرقان تلك الليلة بعد رسول اهلل من شدة ما يدخلها من الرعب)2).

واعلم أن هذه األوسمة االلهية هي خاصة بمحمٍد وآل حممٍد ال يشاركهم با أحد 
قط. وان هذه الصفات التوجد يف غري المعصومني المصطفني.

))) القدر: ) - 5.
)2) بصائر الدرجات - حممد بن الحسن الصفار - ص 244ح6)، 50ح487، الكايف: الكليني: )/ 

249ح5.



اسئلة الفصل الثاين 

هل حديث الثقلني أصل قرآين؟وماهي حجيته، وداللته؟. )

ماهو حديث الرايات الخمسة؟ وعىل ماذا يدل؟ . 2

ما هي الرباهني التي تؤكد حديث الثقلني،عددها؟ واشح واحدة منها؟. 3

اذكر برهان السنخية بني الكتاب والعرتة؟. 4

اذكر برهان التجيل االعظم؟. 5

اذكر برهان الثالثيات القرآنية وعىل ماذا يدل؟. 6

اذكر برهان قاعدة العرض؟ وعىل ماذا يدل؟. 7

ما هي أوجه الشبه بني الكتاب والعرتة؟. 8

هل كالم الكتاب والعرتة يترصف عىل وجوه؟. 9

هل يوجد يف احاديث العرتة المحكم والمتشابه  والناسخ والمنسوخ؟. 0)

هل الكتاب والعرتة مهجوران؟ اذكر الدليل؟. ))

عدد صفات قيمي القرآن؟ مع شح مخس صفات بادلتها؟. 2)

لماذا جيب ان يتحىل قيِّم القرآن بذه الصفات؟ . 3)







 علم مصطلحات القرآن الكريم 

لكل علم مصطلحاته الخاصة به التي تستخدم فيه، ولهذا نجد الباحثني عندما 
كذا  االصطالحي  والمعنى  كذا،  كذا  اللغوي  المعنى  يقولون  لكلمة  معنى  يبينوا 
وكذا. والمعنى االصطالحي هو الذي تسالم اهل الفن عىل استخدامه يف هذا العلم 
وقد يكون المعنى االصطالحي موضوع من قبل الشارع المقدس فيكون مصطلح 

شعي وقد يكون من وضع المترشعة)العلماء( فيكون مترشعي.

تسمية  باب  من  المدروس  العلم  ارسار  تفتح  اذ  جدًا   مهمة  العلم  هذا  فائدة 
االشياء بمسمياهتا، ولهذا نجد ان لكل فن مصطلحاته المستخدمة فيه غري ما وضع 
له اللفظ اصال يف اللغة فهناك مصطلحات متداولة يف علم الفقه كاالحتياط والجواز 

واألوىل... الخ.

و  الرباءة  و  والمعذرية  كالمنجزية  االصول  علم  يف  خاصة  مصطلحات  وهناك 
االستصحاب..الخ.

كذلك يف علوم القرآن هناك مصطلحات خاصة به حتتاج اىل دراسة معمقة تارخيية 
أو رصفية، كـ) المحكم والمتشابه، الناسخ والمنسوخ، العام والخاص(.

والبد من معرفة تارخيية المصطلح، أي مراقبة هذا االصطالح تارخييًا عرب القرون 
نعرف  وبالتايل  ال.  أو  منقول  هو  وهل  ال،  ام  تبدل  وهل  معناه  كان  وكيف  األوىل 
المراد منه. اال انه لم يفتح هكذا علم خيتص بذا المجال وهذا ما اكده السيد مرتىض 
العسكري يف كتابه )القرآن وروايات المدرستني( اذ قال: مع االسف الشديد لم يعن 
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العلماء منذ قرون بدراسة مصطلحات علوم القرآن كما عنوا بدراسة مصطلحات 
علوم الفقه.

وبالتايل لم تفهم معنى الروايات التي رويت بشان)النسخ، والقراءة والمصاحف، 
النظائر، والظاهر  والتدبر، والرتتيل، والمحكم والمتشابه، واالحرف، والوجوه و 
والباطن، والوحي،والقرآن، والكتاب، والسورة، واآلية، التالوة، الجامع، الحافظ، 

الجزء، الحزب، التجويد... الخ(. 

المعنى  لفهم  المعنى  تغريات  ورصد  القرون  عرب  المصطلحات  هذه  وتتبع 
الحقيقي الذي يفتح لنا لغز المعرفة.

وهكذا يرصد العالمة السيد مرتىض العسكري: تبديل معنى القراءة واالقراء يف 
مصطلح المسلمني بل ويف اصطالح العلوم المختلفة كعلم الحديث بل واختالف 
االصطالح يف المدرستني اذ كان معنى القراءة واالقراء درس القرآن عىل المقرئ 

وتعلم )اللفظ والمعنى( ثم استخدام اليوم للتالوة العادية )اللفظ فقط(.

وهكذا معنى المصحف قبل احراق المصاحف كان يطلق ويراد به)القرآن مع 
فقط  المجرد  للقرآن  اسمًا  صار  المصاحف  احراق  وبعد   الرسول من  تفسريه 

وهكذا.

فيكون  واحد   يمكن مجعها يف حقل  الكريم  القرآن  كثرية يف  هناك مصطلحات 
علما برأسه أال وهو )علم تعريف القرآن ومصطلحاته(.

اذ لكل مصطلح منها معنى لغوي واصطالحي، والمعنى االصطالحي قد يصل 
اىل عرشة اقوال او اكثر، وقد يتطور فيه المعنى ويتبدل، ويكون فيه النقض واالبرام 
الناسخ  ومصطلح  والمتشابه،  المحكم  والتنزيل،ومصطلح  التأويل  كمصطلح 
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والمنسوخ، ومصطلح االقراء والتدوين.

وأما الظبط الرصيف: فهو ضبط المصطلح بالشكل ومثاله: المتشابه بكرس الباء 
أو فتحها.فاذا كان بالكرس فاسم فاعل، واذا كان بالفتح فاسم مفعول ولكل داللته.

وقد اهتم المسلمون بذا العلم قديما وحديثا ألنه يكشف عن المفاهيم القرآنية، 
وعىل اساس المفهوم تتبدل نظريات وتستحكم اخرى. وتشرتك يف هذا العلم عدة 
علوم مثل فقه اللغة والمعاجم اللغوية واالصطالحية وبعض الروايات الكاشفة عن 

المدلول االصطالحي، ويتضمن هذا العلم اربعة مباحث هي:

1- البحث اللغوي: حيث يؤخذ هذا المعنى من المعاجم اللغوية ويميز ما هو 
حس ومعنوي.

2-  البحث االصطالحي: وهو المعنى المستعمل يف هذا الفن او ذاك ويؤخذ 
من الكتب المتخصصة.  

حيث  التارخيي  التطور  واالصطالحي:  اللغوي  للمعنى  التطوري  البحث   -3
يتطور المعنى اللغوي من معنى الحس اىل المعنى الحديس  )الفكري(.

االصطالحات  اكثر  اذ  الداليل  التطور  فيه  فيالحظ  االصطالحي  المعنى  واما 
مرت بمراحل للتطور عرب الزمن مما يعطي مساحة للفهم اكثر.

)- البحث التعريفي:

وهو الحدود والرسوم المنطقية من جنس وفصل، او التعريف بالرسم او بالمثال 
او بالنقيض وغريها والبد ان يكون التعريف مانعا جامعا،جامعا لمفردات العلم،  
مانعا من دخول االغيار.و ممن اهتم بذا العلم من االمامية هو  زيد بن عيل بن الحسني 
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بن عيل بن ايب طالب يف غريب القرآن،وغريب القرآن لفخر الدين الطريي،  
وجممع البحرين للطريي النجفي و التحقيق يف كلمات القرآن الكريم للشيخ حسن 
اللغوية  الموسوعة  يف  كما  مؤسسايت  العمل  هذا  صار  حتى  وغريها.  المصطفوي 
القرآنية، وستجد هذه البحوث موزعة عىل االبواب العلمية كل يف بابه، وللباحثني 
ان يدرسوه يف علم جامع له.وسوف نبدأ بتعريف مصطلح  علوم القرآن،  ومصطلح 
القرآن.و تفسري القرآن كنماذج، والبقية تأيت كل يف بابه، وكلها مصطلحات قرآنية 
التنزيل  والمنسوخ،  الناسخ  والمتشابه،  كـ)المحكم  اإلسالم  قبل  متداولة  تكن  لم 

والتأويل(.

وأما  تعريف القرآن:  

فهو  مجع  اي  )قرن(  من  وقيل  قراءن،  فهو  قرأ  من  مهموز  مشتق  مصدر  )لغة(: 
قرآن.

ومعنًا  لفظًا   ،حممد االكرم  الرسول  عىل  المنزل،  الله  وحي  )هو  اصطالحا: 
وهو  بيد  يدًا  الينا  بتالوته،المنقول  المتعبد  المصاحف،  يف  واسلوبًا،المكتوب 

المعجزة الخالدة(.

رشح التعريف:

 )الوحي(: يشمل كل ما اوحى به اهلل تعاىل اىل رسله وانبيائه وهو عىل انواع سوف 
يأيت بحثها.

االنبياء  نزل عىل  ا  ما   :)االكرم حممد الرسول  القيد)المنزل عىل  وخرج هذا 
السابقني.

وخرج هذا القيد)لفظًا ومعنى واسلوبًا( ما ثبت من الحديث القديس،فهو وحي 
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لكنه ليس بقرآن وان اسلوبه خيتلف عن اسلوب القرآن. وخرج ايضًا تفسري القرآن 
ألنه وحي ايضا من اهلل فلقد تكفل ببيانه لقوله تعاىل:             
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َّ
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ألهنا  التفسريية  اهلل  رسول  احاديث  بالمصاحف(  القيد)المكتوب  هذا  وخرج 
حذفت كما سنبينه يف المبحث التارخيي.

)المتعبد بتالوته( اي وجوب قراءته يف الفرائض والنوافل، واستحباب قراءته يف 
غريها وهو من العبادات المرجو ثوابا. 

نقل  هو  التواتر  الن  )التواتر(  كلمة  من  ابلغ  تعبري  وهو  بيد(  يدًا  الينا  )المنقول 
مجاعة عن مثلهم يف كل جيل يؤمن تواطئهم عىل الكذب، يف حني ان القرآن  نقل الينا 
يدًا بيد جياًل بعد جيل وذلك يف ما  نستفيده من مسألة الحبوة يف االرث حيث اوجب 
وعصاه.  وسيفه  مصحفه  من  االكرب  الولد  اىل  االب  خمتصات  تنتقل  بان  تعاىل  اهلل 

فمصحف االباء ينتقل اىل االبناء عرب  االجيال.

)المعجزة الخالدة( هي التي ميزت القرآن الكريم عن باقي الكتب السماوية وال 
زال معجزا خالدًا عظيم المنفعة، إذ كان مادة التحدي اىل يوم القيامة.

اعلم ان هناك عدة تعاريف ال ختلو من النقض واالبرام. وكيف كان فان تعاريفنا 
ان  من  اسمى واشهر  القرآن  فأن  واال  االحوال.  بحقائق  واالمثال ال  بالرسوم  هي 

يعرف.

))) القيامة 7)-9).
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تعريف علوم القرآن: وهي العلوم الباحثة حول احوال القرآن الكريم.

رشح التعريف: 

علوم القرآن: مركب اضايف متكون من جزأين علوم، وقرآن.صار بعد ذلك علما 
لعلم هو علوم القرآن.

والعلم  اليشء،  ادراك  هو  لغة:  والعلم  علم،  مجع  العلوم:وهي  هو  فالجنس: 
الكلية  والمسائل  ــول  واالص القواعد  من  جمموعة  عن  عبارة  وهو  اصطالحا: 

والمنضوية حتت موضوع واحد.

المعنى اللغوي: )قرآن(:  عىل وزن فعالن مشتق من القراءة، او من الجامع. 

النبي  قلب  عىل  النازل  اهلل  لكتاب  علم  اسم  ــرآن(:  )ق االصطالحي  المعنى 
.حممد

والفصل:  يف التعريف هو )احوال القرآن(  االحوال هي الشؤون،وهي االحوال 
لها  مسألة  وكل  القرآن،  حول  والشبهات  )الداللية(،  والبيانية  والتارخيية  المعرفية 

تعلق بالقرآن، سواء كانت مستمدة منه، او خادمة له، او مرتبطة به.

بصورة  الكريم  بالقرآن  تعلق  لها  مسألة  كل  القرآنية:  العلوم  لمعرفة  الضابطة 
مباشة تدخل حتت علوم القرآن، ولكل علم مواضيعه ولكل موضع مسائله.

منهج علمي، حسب  الله، وفق  مراد  بيان  الباحث عن  العلم  القرآن: هو  تفسري 
الطاقة البرشية.

رشح التعريف:

الن التفسري لغة: هو البيان، واصطالحا:بيان مراد اهلل.
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)وفق منهج علمي(: إذ  لكل لون من ألوان التفسري منهج علمي له ادواته.

)حسب الطاقة البرشية(: قيد احرتازي يفيد بان المحدود وهو االنسان ال ييط 
بالالحمدود وهو القرآن.

اسئلة الفصل الثالث

)- ما الفرق بني المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي؟

2- لمعرفة المدلول اللغوي،أربعة بحوث،أذكرها؟

3- عرف علوم القرآن،لغة واصطالحا؟مع شح التعريف؟

4- ما هي الضابطة لمعرفة علوم القرآن؟

5- عرف القرآن لغة واصطالحا؟ مع شح التعريف؟  

6- عرف تفسري القرآن لغة واصطالحا؟ مع شح التعريف؟









علم اسامء القرآن الكريم

البد ان نتعرف عىل اسماء القرآن الكريم وصفاته، وخري من يسمي القرآن هو 
تعاىل سمى  اهلل  أن  واعلم  نفسه  يبني  ان  فالبد  تبيان كل يشء  فيه  نفسه الن  القرآن 
للقرآن  القرآن، وبعض هذه االسماء هي صفات  اسما يف  القرآن بخمسة ومخسني 

وال مانع من نسمي اليشء بصفته: 

  .((( ِ
ف ِب�ي ُ ِكَتاِب الْ

ْ
سماه كتابا:)فقال: مح * َوال

...)2) اآلية. ٌ ِر�ي
َ
 ك

ٌ
ْرآن

ُ
ق
َ
ُه ل

َّ
وسماه قرآنا فقال: ِإن

َم)3)، فسمى الكالم كالما ألنه يؤثر يف ذهن 
َ َ

ٰ َيْسَمَع ك وسماه كالما فقال: َح�تَّ
السامع فائدة لم تكن عنده وهو منسوب اىل اهلل تعاىل فهو أبلغ. 

ِبيًنا)4) وأما النور؛ فألنه يدرك به غوامض  وًرا مُّ
ُ
ْ ن ْيكُ

َ
َنا ِإل

ْ
ل َ ف �ف

َ
وسماه نورا فقال: َوأ

الحالل والحرام.

)5) وأما تسميته »هدى« فألن فيه  َ ف ْحِسِن�ي ُ لْ
ِّ
ل  

ً
ة َوَرْ�َ ى 

ً
وسماه هدى فقال: ُهد

داللة بينة إىل الحق، وتفريقا بينه وبني الباطل.

))) الدخان: )-2.
)2) الواقعة: 77.

)3) التوبة:6.
)4) النساء:74).

)5) لقمان:3.
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.(((َرُحوا
ْ
َيف

ْ
ل
َ
 ف

َ
ِلك

َٰ
ِبذ

َ
ِتِه ف َ�ْ َ

ِ َو�بِ
َّ

ْضِل الل
َ
 ِبف

ْ
ل

ُ
وسماه رمحة فقال: ق

وسماه  اآلية.   (2(...َعْبِدِه  ٰ َعلَ  
َ

ان
َ
ْرق

ُ
ف
ْ
ال  

َ
ل فَّ َ �ف ِذي 

َّ
ال  

َ
َباَرك

َ
ت فقال:  فرقانا  وسماه 

.(3(اٌء
َ
ْرآِن َما ُهَو ِشف

ُ
ق
ْ
 ِمَن ال

ُ
فِّل َ �ف

ُ
شفاء فقال: َون

 .(4( ْ كُ بِّ ن رَّ  مِّ
ٌ
ة

َ
ْوِعظ  مَّ

ُ
ك

ْ
 َجاَءت

ْ
د

َ
وسماه موعظة فقال: ق

 .(5(َناُه
ْ
ل َ ف �ف

َ
 أ

ٌ
َباَرك ٌر مُّ

ْ
ا ِذك

َ
ذ

ٰ
وسماه ذكرا فقال: َوَه

الماضية؛  األمم  وأخبار  والتحذير  المواعظ  من  فيه  »فلما  »ذكرا  تسميته  وأما 
ِفيِه  ِكَتا�بً   ْ ْيكُ

َ
ِإل َنا 

ْ
ل َ ف �ف

َ
أ  

ْ
د

َ
ق
َ
ل تعاىل:  قال  الرشف،  والذكر:  ذكرا،  ذكرت  مصدر  وهو 

)6) أي شفكم. ْ ُ
ُرك

ْ
ِذك

.(7( ٌ ِر�ي
َ
 ك

ٌ
ْرآن

ُ
ق
َ
ُه ل

َّ
 وسماه كريما فقال: ِإن

 .(8( ٌ َعِليٌّ َحِك�ي
َ
ْيَنا ل

َ
د

َ
ِكَتاِب ل

ْ
مِّ ال

ُ
ي أ ِ

ف
ُه �

َّ
 وسماه عليا فقال: َوِإن

 .(9( ٌ
ة

َ
ِلغ  �بَ

ٌ
ة َ وسماه حكمة فقال: ِحكْ

))) يونس:58.
)2) الفرقان:).

)3) اإلرساء:82.
)4) يونس"75.

)5) األنبياء:50.
)6) االنبياء: 0).
)7) الواقعة: 77.
)8) الزخرف:4.

)9) القمر: 5.
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.((( ِ ِك�ي َ ِكَتاِب الْ
ْ
 ال

ُ
ت  آ�يَ

َ
ك

ْ
وسماه حكيما فقال: الر ۚ ِتل

.(2(ْيِه
َ
ْيِمًنا َعل ِكَتاِب َوُمَ

ْ
ْيِه ِمَن ال

َ
فَ َيد ْ

ا َب�ي َ ا لِّ
ً
ق

ِّ
 وسماه مهيمنا فقال: ُمَصد

... )3)اآلية.
ٌ

 ُمَباَرك
َ

ْيك
َ
َناُه ِإل

ْ
ل َ ف �ف

َ
وسماه مباركا فقال: ِكَتاٌب أ

 .(4(يًعا ِ ِ �بَ
َّ

ْبِل الل َ
 وسماه حبال فقال: َواْعَتِصُموا �بِ

.(5(ًما اِطي ُمْسَتِق�ي ا ِ�َ
َ

ذ
ٰ
 َه

َّ
ن

َ
وسماه الرصاط المستقيم فقال: َوأ

 .(6( �يِّ
َ
* ق

ً
ُ ِعَوجا  لَ

ْ
َعل ْ ب

َ
ْ �ي  وسماه القيم فقال: َو لَ

.(7( ْصل
َ
 ف

ٌ
ْول

َ
ق
َ
ُه ل

َّ
وسماه فصال فقال: ِإن

 .(8( َعِظ�ي
ْ
َبِإ ال * َعِن النَّ

َ
ون

ُ
ساَءل

َ
َّ َيت

َ
 وسماه نبأ عظيما فقال: ع

ِديِث ...)9) اآلية.  َ ْحَسَن الْ
َ
 أ

َ
ل فَّ َ ُ �ف وسماه أحسن الحديث فقال: اللَّ

.((0( ف ِم�ي
أَ ْ
وُح ال  ِبِه الرُّ

َ
ل فَ َ وسماه تنزيال فقال: �ف

))) لقمان:2.
)2) المائدة: 48.

)3)سورة ص: 29.
)4) آل عمران: 03).

)5) األنعام: 53).
)6) الكهف: ).

)7) الطارق:3).
)8) النبأ: )-2.
)9) الزمر: 23.

)0)) الشعراء: 93).
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 .((( ْمِر�ف
َ
 ِمْن أ

ً
 ُروحا

َ
ْيك

َ
ْوَحْينا ِإل

َ
 أ

َ
ذِلك

َ
 وسماه روحا فقال: َو ك

 .(2( َوْحي
ْ
ل ْ �بِ ُ

ِذُرك
ْ
ن
ُ
ا أ

فَّ
وسماه وحيا فقال: ِإ�

 .(3( ي ِ
ا�ف

َ
ث َ َن الْ  َسْبًعا مِّ

َ
ْيَناك

َ
 آت

ْ
د

َ
ق
َ
وسماه المثاين فقال: َول

ا)4)، قال ابن عباس: غري خملوق.  ِبيًّ  َعَر
ً ْرآ�ف

ُ
وسماه عربيا فقال: ق

.(5( َ
ْول

َ
ق
ْ
ُم ال ُ نا لَ

ْ
ل  َوصَّ

ْ
د

َ
ق
َ
وسماه قوال فقال: َو ل

 .(6( اس ُ ِللنَّ ِ  وسماه بصائر فقال: هذا َبصا�أ

 .(7(اِس لنَّ
ِّ
 ل

ٌ
ا َبَيان

َ
ذ

ٰ
وسماه بيانا فقال: َه

 .(8( ِ
ْ

ِعل
ْ
 ِمَن ال

َ
ن َبْعِد َما َجاَءك  مِّ

ُ
ْهَواَءه

َ
َبْعَت أ

َّ
ِ ات

ف ِ
�أ
َ
وسماه علما فقال: َول

 .(9( ُّ
ق َ َصُص الْ

َ
ق
ْ
َو ال ُ ا لَ

َ
ذ

ٰ
 َه

َّ
وسماه حقا فقال: ِإن

.((0(ِدي ْ  �يَ
َ

ْرآن
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ

ٰ
 َه

َّ
وسماه الهادي فقال: ِإن

))) الشورى: 52.
)2) األنبياء: 45.
)3) الحجر: 87.

)4) يوسف: 2.
)5) القصص: )5.

)6) الجاثية: 20.
)7) آل عمران: 33).

)8) البقرة: 45).
)9) آل عمران: 62.

)0)) االرساء: 9.
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 .((( ِدي ْ ًبا*�يَ َ ب
َ

 ع
ْرآ�فً

ُ
 وسماه عجبا فقال: ق

 .(2( ٌ
ِكَرة

ْ
َتذ

َ
ُه ل

َّ
وسماه تذكرة فقال: َوِإن

 .(3( َ
ق

ْ
ُوث

ْ
ُعْرَوِة ال

ْ
ل  �بِ

َ
ِد اْسَتْمَسك

َ
ق
َ
وسماه بالعروة الوثقى فقال: ف

 .(4(ا ً
ا�بِ

َ
ش

َ
ت وسماه متشاهبا فقال: ِكَتا�بً مُّ

ِق)5) أي بالقرآن. 
ْ

د لصِّ ِذي َجاَء �بِ
َّ
وسماه صدقا فقال: َوال

 .(6( ً
ل

ْ
ا َوَعد

ً
ق

ْ
 ِصد

َ
ك بِّ ُت َر َ ِ

َ
ْت ك َّ وسماه عدال فقال: َو�تَ

 .(7(اِن َ �ي إِ
ْ

ْعَنا ُمَناِد�يً ُيَناِدي ِلال وسماه إيمانا فقال: َسِ

 .(8( ِ
َّ

ْمُر الل
َ
 أ

َ
ِلك

َٰ
وسماه أمرا فقال: ذ

 .(9(ٰى َ ْ ى َوُب�ش
ً

وسماه برشى فقال: ُهد

 .((0( ٌ
يد بِ

َّ
 م

ٌ
ْرآن

ُ
 ُهَو ق

ْ
وسماه جميدا فقال: َبل

))) الجن: ).
)2) الحاقة: 48.

)3) البقرة: 56).
)4) الزمر: 23.
)5) الزمر: 33.

)6) االنعام: 5)).
)7) آل عمران: 93).

)8) الطالق: 5.
)9) النمل: 2.

)0)) الربوج:22. 
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ُبوِر...))) اآلية. ي الزَّ ِ
ف

َتْبَنا �
َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
وسماه زبورا فقال: َول

 .(2( ِ
ف ِب�ي ُ ِكَتاِب الْ

ْ
 ال

ُ
ت  آ�يَ

َ
ك

ْ
 وسماه مبينا فقال: الر ۚ ِتل

 .(3( َ
ْعَرض

َ
أ
َ
ا ف ً ِذ�ي

َ
ا َون ً وسماه بشريا ونذيرا فقال: َبِش�ي

 .(4( ٌ ف ِكَتاٌب َعِز�ي
َ
ُه ل

َّ
وسماه عزيزا فقال: َوِإن

.(5(اِس لنَّ
ِّ
 ل

ٌ
غ

َ
ا َبال

َ
ذ

ٰ
وسماه بالغا فقال: َه

.(6(َصِص
َ
ق
ْ
ْحَسَن ال

َ
 وسماه قصصا فقال: أ

 .(7(َرٍة هَّ
َ
ط وَعٍة مُّ

ُ
ْرف َمٍة*مَّ رَّ

َ
ك ٍف مُّ ُ ي صُ ِ

ف
� :وسماه أربعة أسامي يف آية واحدة فقال 

مسألة )1(: اسماء القرآن المشهورة مخسة. 

التوراة . 1 ان  حممدكما  النبي  عىل  المنزل  اهلل  لكتاب  علم  اسم  القرآن:وهو 
واالنجيل اسم علم لهما.وقد ورد 68 مرة. 

الفرقان: وهو المحكم من الكتاب كما قال االمام الصدق عندما سئل َعِن . 2
ا َشْيَئاِن َأْو يَشْ ٌء َواِحٌد َفَقاَل اْلُقْرآُن مُجَْلُة اْلِكَتاِب َو اْلُفْرَقانُ   اْلُقْرآِن َو اْلُفْرَقانِ  َأ مُهَ

اْلُمْحَكُم اْلَواِجُب اْلَعَمِل بِِه)8).

))) االنبياء: 05).
)2) يوسف: ).
)3) فصلت: 4.

)4) فصلت: )4.

)5) ابراهيم: 52.
)6) يوسف: 3.
)7) عبس: 5).

)8) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 630،ح)).
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القراطيس، وقد ورد 230 . 3 الكتاب: وهو المكتوب يف اللوح المحفوظ ويف 
مرة، وهو يشمل القرآن وباقي الكتب السماوية.

التنزيل:وقد وردت ))مرة يف القرآن الكريم النه منزل من اهلل جل وعال . )
.(9(  ف �ي

َ
عال

ْ
 َربِّ ال

ُ
يل ف ْ َت�ف

َ
ُه ل

َّ
مفرقا مرة بعد مرة َو ِإن

وا . 5
ُ
ِ َيْتل

َّ
 ِمَن الل

ٌ
المصحف: مشتق من الصحف وقد وردت 8 مرات َرُسول

.(10(َرة هَّ
َ
 ُمط

ً
فا ُ صُ

مسألة )2(:  السور القرآنية:

اللغوي  المعنى  بني  والمناسبة  البناء  اي سور  السور  من  مشتقة  )لغة(  السورة: 
واالصطالحي  هو أن السورة هي سور آليات معينة، أو من أسأرت من السؤر وهو 

ما بقي من الفضلة من الرشاب، والمناسبة كأهنا قطعة من القرآن. 

وتعرف السورة من من خالل البسملة، قال أبو عبد اهلل  ما أنزل اهلل من السماء 
ِ ، و إنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول   ِح�ي ْ�ِن الرَّ ِ الرَّ

َّ
كتابا إال و فاحتته  ِبْسِ الل

ِ )))) ابتداء لألخرى)2)) . ِح�ي ْ�ِن الرَّ ِ الرَّ
َّ

ِبْسِ الل

مسألة )3(: تسمية السور: 

يمكن اكتشاف آلية تسمية السور القرآنية بثالث آليات:

تسمى بالحدث االبرز يف السورة، كما يف سورة البقرة، حيث ضمت احداثا كثرية 

)9) الشعراء: 92).
)0)) البينة: 2.

)))) الفاحتة: ).
)2)) تفسري العيايش، ج )، ص: 9)،ح5.
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كقصة  آدم، او قصة موسى، لكن قصة البقرة كانت هي  القصة  االغرب.

أو تسمى باول كلمة من السورة كما يف سورة  يس، وسورة القارعة، والحاقة.

أو تسمى باسم نبي من االنبياء  لكثرة االحداث  التي احاطت  بذا النبي او ذاك، 
كما يف سورة حممد، وهود، يوسف.

سورة  يف  كما  اسما  عرشين  اىل  تصل  قد  اسم  من  اكثر  للسورة  يكون  واحيانا 
الفاحتة، ومن الجدير بالذكر أن هناك تسميات للسور القرآنية  باسماء هي خواص 
للسورة  كسورة الحمد  تسمى بالفاحتة  أي هي السورة التي يفتتح فيها القرآن، أو 
هي اسماء لفضائل السورة  أو  باسماء االئمة تسمى سورة الفجر فإهنا تسمى 

 .باسم سورة الحسني

مسألة ))(: ترتيب السور 

لعل سائال يسأل هل ترتيب السور يف القرآن توقيفي؟ 

ان القرآن الذي بني ايدينا هو كتاب اهلل المنزل عىل رسول اهلل إال أنه لم يدون 
معرفة  الطباطبائي يف  العالمة  قال  كما  آياته  النزول ال يف سوره وال يف  ترتيب  عىل 
آخر  يف  مثبته  اهنا  اال  مانزلت  اول  المكية  السور  فان  ذلك  عىل  والدليل  القرآن))) 
المصحف، والسور المدنية اخر ما نزل، اال اهنا مثبته يف بداية المصحف.كذلك من 

يطالع كتاب المصاحف اليب دواد السجستاين جيد هذا المعنى جليًا.

)))  العالمة الطباطبائي، معرفة القرآن، ص.



الباب األول: الفصل  الرابع/  علم اسماء القرآن الكريم   .........................................   85

مسألة )5(: تعريف اآلية

 )لغة( هي اآلية، واصطالحا وهي طائفة من حروف القرآن، وهي أصغر وحدة 
يتألف منها النص القرآن.

مسألة )6(: معرفة االية

 التوجد ظابطة لمعرفة اآليات القرآنية سوى الفاصلة القرآنية، وما قيل عن ام 
سلمة اهنا قالت كان النبي يقطع قراءته آية آية ))).

فهي رواية مرسلة اوال و، وعىل فرض صحتها فان قراءة النبي لم تصل الينا.وأما 
قولهم كان النبي يقول الصحابه ضعوا هذه اآلية يف السورة الفالنية وتلك اآلية 
يف السورة الفالنية، فهذا قول مأثور و مرسل وعىل فرض صحته فان القرآن الذي 

دون يف زمن النبي لم يصل إلينا فال يمكن االعتماد عليه. 

مسألة )7(: تسمية اآليات القرآنية 

هل يمكن تسمية اآليات القرآنية كما  سميت السور القرآنية؟

ألمهية  او  نزولها،  سبب  شهرة  او  استعمالها،  لكثرة  إما  مشهورة  آيات  هناك 
ايضا ختضع  فهي  لها  كرتمجة  االية  نفس  من  اشتق  اسم معني  لها  تعني  موضوعها، 
)آية  منها  ذائعة  باسماء  اشتهرت  آيات  السورة،فهناك  يف  كما  التسمية  نظام  لنفس 
آية  الطاعة،  آية  الدين،  إكمال  آية  الوالية،  آية  الكريس،  آية  المباهلة،  آية  التطهري، 
الشورى،آية االنذار، آية القربى، آية الخمس، آية الوضوء، آية اللعان، آية الدين، آية 

السخرة، آية النجوى، آية الملك(.  

)))  السيوطي، االتقان يف علوم القرآن، ص.
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اسئلة الفصل الرابع 

ورد مخس ومخسون اسما للقرآن يف القرآن اذكر عرشة منها؟. )

ما هي االسماء المشهورة للقرآن الكريم؟. 2

عرف السورة لغة واصطالحا؟ . 3

ما هي آلية تسمية السور القرآنية؟. 4

هل ترتيب السور توقيفي؟. 5

عرف اآلية؟ وكيف تعرفها؟. 6

هل يمكن تسمية اآليات؟ وما هي اآللية؟. 7







علم فضائل القرآن

عدل  عن  ورد  كما  عام  بشكل  الكريم  القرآن  فضائل  نتناول   الفصل  هذا  ويف 
اهتم  وقد  الرتتيب،  عىل  آياته  فضل  ثم  سوره،  فضل  ثم  قراءته،  فضل  ثم  القرآن، 
بذا العلم كثري من المسلمني وهو علم قديم وردت مصادره عن الرسول األكرم 
حممد وعن اهل بيته الكرام واثبت ذلك الشيخ الكليني يف الكايف يف فضل القرآن، 
جملد  يف  األنوار  بحار  يف  المجلس  والعالمة  األعمال،  ثواب  يف  الصدوق  والشيخ 
القرآن، واليك بعض النماذج من هذا العلم ومن اراد التفصيل فليأخذها من مضاهنا:

مسألة) 1): فضل القرآن 

َعْن  ِه  اللَّ َعْبِد  َأيِب  َعْن  ُكويِنِّ  السَّ َعِن  النَّْوَفيِلِّ  َعِن  َأبِيِه  َعْن  إِْبَراِهيَم  ْبُن  َعيِلُّ  الكايف: 
َا النَّاُس إِنَُّكْم يِف َداِر ُهْدَنٍة َو َأْنُتْم َعىَل َظْهِر َسَفٍر  آَباِئِه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َأهيُّ
ْمَس َو اْلَقَمَر ُيْبِلَياِن ُكلَّ َجِديٍد َو  ْيَل َو النََّهاَر َو الشَّ يٌع َو َقْد َرَأْيُتُم اللَّ رْيُ بُِكْم رَسِ َو السَّ
وا اْلَجَهاَز  لُِبْعِد اْلَمَجاِز َقاَل َفَقاَم اْلِمْقَداُد  َباِن ُكلَّ َبِعيٍد َو َيْأتَِياِن بُِكلِّ َمْوُعوٍد َفَأِعدُّ ُيَقرِّ
اْلَتَبَسْت  َفإَِذا  اْنِقَطاٍع  َو  َباَلٍغ  َداُر  َقاَل  اْلُهْدَنِة  َداُر  َما  ِه َو  َيا َرُسوَل اللَّ َفَقاَل  ْبُن اأْلَْسَوِد 
ٌق   ٌع َو َماِحٌل ُمَصدَّ ُه َشافٌِع ُمَشفَّ ْيِل اْلُمْظِلِم َفَعَلْيُكْم بِاْلُقْرآِن َفإِنَّ َعَلْيُكُم اْلِفَتُن َكِقَطِع اللَّ
لِيُل َيُدلُّ  َو َمْن َجَعَلُه َأَماَمُه َقاَدُه إىَِل اْلَجنَِّة َو َمْن َجَعَلُه َخْلَفُه َساَقُه إىَِل النَّاِر َو ُهَو الدَّ
ِصيٌل َو ُهَو اْلَفْصُل َلْيَس بِاْلَهْزِل َو  َعىَل َخرْيِ َسبِيٍل َو ُهَو ِكَتاٌب فِيِه َتْفِصيٌل َو َبَياٌن َو حَتْ
َلُه َظْهٌر َو َبْطٌن َفَظاِهُرُه ُحْكٌم َو َباطِنُُه ِعْلٌم َظاِهُرُه َأنِيٌق َو َباطِنُُه َعِميٌق َلُه ُنُجوٌم َو َعىَل 
ُتْبىَل َغَراِئُبُه فِيِه َمَصابِيُح اْلُهَدى َو َمنَاُر اْلِحْكَمِة  ُنُجوِمِه ُنُجومٌ  اَل حُتَْص َعَجاِئُبُه َو اَل 
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َفَة َنَظَرُه َينُْج  ُه َو ْلُيْبِلِغ الصِّ َفَة  َفْلَيْجُل َجاٍل َبرَصَ َو َدلِيٌل َعىَل اْلَمْعِرَفِة لَِمْن َعَرَف الصِّ
َر َحَياُة َقْلِب اْلَبِصرِي َكَما َيْميِش اْلُمْسَتنرُِي يِف  ِمْن َعَطٍب َو َيَتَخلَّْص ِمْن َنَشٍب  َفإِنَّ التََّفكُّ

بُّصِ ))). َ ِة الرتَّ ُلَماِت بِالنُّوِر َفَعَلْيُكْم بُِحْسِن التََّخلُِّص َو ِقلَّ الظُّ

مسألة )2(: َفْضِل َحاِمِل اْلُقْرآنِ 

 الكايف: َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعِن اْلَحَسِن ْبِن َأيِب اْلُحَسنْيِ اْلَفاِريِسِّ َعْن ُسَلْيَماَن 
إِنَّ   اللَِّه َقاَل َرُسوُل  َقاَل    اللَِّه َعْبِد  َأيِب  َعْن  ُكويِنِّ  اْلَجْعَفِريِّ َعِن السَّ ْبِن َجْعَفٍر 
َتْسَتْضِعُفوا  َفاَل  اْلُمْرَسِلنَي  َو  النَّبِيِّنَي  َخاَل  َما  اآْلَدِميِّنَي  ِمَن  َدَرَجٍة  َأْعىَل  يِف  اْلُقْرآِن  َأْهَل 

ِه اْلَعِزيِز اْلَجبَّاِر َلَمَكانًا َعِلّيًا)2). َأْهَل اْلُقْرآِن ُحُقوَقُهْم َفإِنَّ َلُهْم ِمَن اللَّ

ٍد َو َسْهِل ْبِن ِزَياٍد مَجِيعًا َعِن اْبِن حَمُْبوٍب َعْن مَجِيِل  ٌة ِمْن َأْصَحابِنَا َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ ِعدَّ
ْبِن َصالٍِح َعِن اْلُفَضْيِل ْبِن َيَساٍر َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه  َقاَل: اْلَحافُِظ لِْلُقْرآِن اْلَعاِمُل بِِه 

َرِة)3). َفَرِة اْلِكَراِم اْلرَبَ َمَع السَّ

مسألة )3(: يِف فضل ِقَراَءتِه

ِه إىَِل  الكايف:َعيِلٌّ َعْن َأبِيِه َعْن مَحَّاٍد َعْن َحِريٍز َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه  َقاَل: اْلُقْرآُن َعْهُد اللَّ
َخْلِقِه َفَقْد َينَْبِغي لِْلَمْرِء اْلُمْسِلِم َأْن َينُْظَر يِف َعْهِدِه َو َأْن َيْقَرَأ ِمنُْه يِف ُكلِّ َيْوٍم مَخِْسنَي آَيًة)4). 

َعْن  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  اْلَقاِسِم  َعِن  مَجِيعًا  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  َعيِلِّ  َو  َأبِيِه  َعْن  إِْبَراِهيَم  ْبُن  َعيِلُّ  الكايف: 
   ْهِريِّ َقاَل َسِمْعُت َعيِلَّ ْبَن اْلُحَسنْيِ ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد َعْن َحْفِص ْبِن ِغَياٍث َعِن الزُّ

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 599.

)2) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 603.

)3) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 603.
)4) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 609ح).
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َما َفَتْحَت ِخَزاَنًة َينَْبِغي َلَك َأْن َتنُْظَر َما فِيَها))). َيُقوُل  آَياُت اْلُقْرآِن َخَزاِئُن َفُكلَّ

مسألة ))(: فضل اْلُبُيوِت الَّتِي ُيْقَرُأ فِيَها اْلُقْرآُن 
ٍد َعْن َعيِلِّ ْبِن اْلَحَكِم َعِن اْلُفَضْيِل ْبِن  ٌة ِمْن َأْصَحابِنَا َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ الكايف: ِعدَّ
ُروا ُبُيوَتُكْم بِتاَِلَوِة اْلُقْرآِن َو   َنوِّ ُعْثَماَن َعْن َلْيِث ْبِن َأيِب ُسَلْيٍم َرَفَعُه َقاَل َقاَل النَّبِيُّ
ْوا يِف اْلَكنَاِئِس َو اْلبَِيعِ   َو َعطَُّلوا  اَل َتتَِّخُذوَها ُقُبورًا َكَما َفَعَلِت اْلَيُهوُد َو النََّصاَرى َصلَّ
َماِء  َسَع َأْهُلُه َو َأَضاَء أِلَْهِل السَّ ُه َو اتَّ ُبُيوهَتُْم َفإِنَّ اْلَبْيَت إَِذا َكُثَر فِيِه تاَِلَوُة اْلُقْرآِن َكُثَر َخرْيُ

ْنَيا)2).  َماِء أِلَْهِل الدُّ َكَما ُتيِض ُء ُنُجوُم السَّ

ٌة ِمْن َأْصَحابِنَا َعْن َسْهِل ْبِن ِزَياٍد مَجِيعًا َعْن َجْعَفِر ْبِن  ٌد َعْن َأمْحََد َو ِعدَّ الكايف: حُمَمَّ
  َأِمرُي اْلُمْؤِمننَِي اِح َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه  َقاَل َقاَل  ِه َعِن اْبِن اْلَقدَّ ِد ْبِن ُعَبْيِد اللَّ حُمَمَّ
ُه اْلَماَلِئَكُة َو  ُضُ ُه َعزَّ َو َجلَّ فِيِه َتْكُثُر َبَرَكُتُه َو حَتْ ِذي ُيْقَرُأ فِيِه اْلُقْرآُن َو ُيْذَكُر اللَّ اْلَبْيُت الَّ
َماِء َكَما ُتيِض ُء اْلَكَواِكُب  أِلَْهِل اأْلَْرِض َو إِنَّ اْلَبْيَت  َياطِنُي َو ُييِض ُء أِلَْهِل السَّ هَتُْجُرُه الشَّ
ُه َعزَّ َو َجلَّ فِيِه َتِقلُّ َبَرَكُتُه َو هَتُْجُرُه اْلَماَلِئَكُة َو  ِذي اَل ُيْقَرُأ فِيِه اْلُقْرآُن َو اَل ُيْذَكُر اللَّ الَّ

َياطِنُي)3). ُه الشَّ ُضُ حَتْ

  الكايف:  اْبُن حَمُْبوٍب َعْن مَجِيِل ْبِن َصالٍِح َعِن اْلُفَضْيِل ْبِن َيَساٍر َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه
َقاَل: َما َيْمنَُع التَّاِجَر ِمنُْكُم اْلَمْشُغوَل يِف ُسوِقِه إَِذا َرَجَع إىَِل َمنِْزلِِه َأْن اَل َينَاَم َحتَّى َيْقَرَأ 
َيْقَرُؤَها َعرْشُ َحَسنَاٍت َو ُيْمَحى َعنُْه َعرْشُ  آَيٍة  َلُه َمَكاَن ُكلِّ  َفُتْكَتَب  اْلُقْرآِن  ُسوَرًة ِمَن 

َسيَِّئاٍت)4).

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 609ح2.

)2) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 0)6ح).

)3) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 499ح3.
)4)  الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: ))6.
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مسألة )5(: فضل ِقَراَءِة اْلُقْرآنِ  يف الصالة 

ٍد َو َسْهِل ْبِن ِزَياٍد َو َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن  ٌة ِمْن َأْصَحابِنَا َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ الكايف: ِعدَّ
ِه اْبِن  ِه ْبِن ِسنَاٍن َعْن ُمَعاِذ ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َعْبِد اللَّ َأبِيِه مَجِيعًا َعِن اْبِن حَمُْبوٍب َعْن َعْبِد اللَّ
ُه َلُه بُِكلِّ َحْرٍف  ُسَلْيَماَن َعْن َأيِب َجْعَفٍر َقاَل: َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن َقاِئمًا يِف َصاَلتِِه َكَتَب اللَّ
ُه َلُه بُِكلِّ َحْرٍف مَخِْسنَي َحَسنًَة َو َمْن  ِماَئَة َحَسنٍَة َو َمْن َقَرَأُه يِف َصاَلتِِه َجالِسًا َكَتَب اللَّ

ُه َلُه بُِكلِّ َحْرٍف َعرْشَ َحَسنَاٍت))). َقَرَأُه يِف َغرْيِ َصاَلتِِه َكَتَب اللَّ

ِه َعْن  ِد ْبِن ِعيَسى َعْن َعيِلِّ ْبِن اْلَحَكِم َأْو َغرْيِ ُد ْبُن َيَْيى َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ الكايف: حُمَمَّ
َسْيِف ْبِن َعِمرَيَة َعْن َرُجٍل َعْن َجابٍِر َعْن ُمَسافٍِر َعْن برِْشِ ْبِن َغالٍِب اأْلََسِديِّ َعِن اْلُحَسنْيِ 
ِه َعزَّ َو َجلَّ يِف َصاَلتِِه َقاِئمًا ُيْكَتُب َلُه بُِكلِّ    َقاَل: َمْن َقَرَأ آَيًة ِمْن ِكَتاِب اللَّ ْبِن َعيِلٍّ
ُه َلُه بُِكلِّ َحْرٍف- َعرْشَ َحَسنَاٍت َو إِِن  َحْرٍف ِماَئُة َحَسنٍَة َفإَِذا َقَرَأَها يِف َغرْيِ َصاَلٍة َكَتَب اللَّ
ُه َلُه بُِكلِّ َحْرٍف َحَسنًَة َو إِْن َخَتَم اْلُقْرآَن َلْياًل َصلَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكُة  اْسَتَمَع اْلُقْرآَن َكَتَب اللَّ
َحتَّى ُيْصبَِح َو إِْن َخَتَمُه هَنَارًا َصلَّْت َعَلْيِه اْلَحَفَظُة َحتَّى ُيْمِسَ َو َكاَنْت َلُه َدْعَوٌة جُمَاَبٌة َو 
َماِء إىَِل اأْلَْرِض ُقْلُت َهَذا لَِمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن َفَمْن َلْم َيْقَرْأ َقاَل َيا َأَخا  َكاَن َخرْيًا َلُه مِمَّا َبنْيَ السَّ

ُه َذلَِك)2). َه َجَواٌد َماِجٌد َكِريٌم إَِذا َقَرَأ َما َمَعُه َأْعَطاُه اللَّ َبنِي َأَسٍد إِنَّ اللَّ

ِد ْبِن َخالٍِد َو اْلُحَسنْيِ  ِد ْبِن ِعيَسى َعْن حُمَمَّ ُد ْبُن َيَْيى َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ الكايف: حُمَمَّ
ِد ْبِن َمْرَواَن َعْن َسْعِد  ْبِن َسِعيٍد مَجِيعًا َعِن النَّْضِ ْبِن ُسَوْيٍد َعْن َيَْيى اْلَحَلبِيِّ َعْن حُمَمَّ
َلْم  َلْيَلٍة  يِف  آَياٍت  َعرْشَ  َقَرَأ  َمْن    اللَِّه َرُسوُل  َقاَل  َجْعَفٍرَقاَل  َأيِب  َعْن  َطِريٍف  ْبِن 
َقَرَأ ِماَئَة آَيٍة ُكتَِب  اِكِريَن َو َمْن  َقَرَأ مَخِْسنَي آَيًة ُكتَِب ِمَن الذَّ اْلَغافِِلنَي َو َمْن  ُيْكَتْب ِمَن 
ِمَن اْلَقانِتنَِي َو َمْن َقَرَأ ِماَئَتْي آَيٍة ُكتَِب ِمَن اْلَخاِشِعنَي َو َمْن َقَرَأ َثاَلَث ِماَئِة آَيٍة ُكتَِب ِمَن 

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: ))6ح).

)2) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: ))6ح3.
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اْلَفاِئِزيَن َو َمْن َقَرَأ مَخَْسِماَئِة آَيٍة ُكتَِب ِمَن اْلُمْجَتِهِديَن َو َمْن َقَرَأ َأْلَف آَيٍة ُكتَِب َلُه ِقنَْطاٌر 
وَن ِقرَياطًا  َأْرَبَعٌة َو ِعرْشُ ِمْن ترِْبٍ اْلِقنَْطاُر مَخَْسَة َعرَشَ َأْلَف ِمْثَقاٍل ِمْن َذَهٍب َو اْلِمْثَقاُل 

َماِء إىَِل اأْلَْرِض))). َها َما َبنْيَ السَّ َأْصَغُرَها ِمْثُل َجَبِل ُأُحٍد َو َأْكرَبُ

ُد ْبُن َيَْيى َعْن َأمْحََد ْبِن  ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر َو حُمَمَّ الكايف: َأُبو َعيِلٍّ اأْلَْشَعِريُّ َعْن حُمَمَّ
   ِد ْبِن َبِشرٍي َعْن َعيِلِّ ْبِن اْلُحَسنْيِ ٍد مَجِيعًا َعْن َعيِلِّ ْبِن َحِديٍد َعْن َمنُْصوٍر َعْن حُمَمَّ حُمَمَّ
َقاَل   َو َقْد ُرِوَي َهَذا اْلَحِديُث َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه  َقاَل: َمِن اْسَتَمَع َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب 
ُه َلُه َحَسنًَة َو حَمَا َعنُْه َسيَِّئًة َو َرَفَع َلُه َدَرَجًة َو َمْن  ِه َعزَّ َو َجلَّ ِمْن َغرْيِ ِقَراَءٍة َكَتَب اللَّ اللَّ
ُه َلُه بُِكلِّ َحْرٍف َحَسنًَة َو حَمَا َعنُْه َسيَِّئًة َو َرَفَع َلُه َدَرَجًة  َقَرَأ َنَظرًا ِمْن َغرْيِ َصْوٍت   َكَتَب اللَّ
ُه َلُه َعرْشَ َحَسنَاٍت َو حَمَا َعنُْه َعرْشَ َسيَِّئاٍت َو َرَفَع  َم ِمنُْه َحْرفًا َظاِهرًا َكَتَب اللَّ َو َمْن َتَعلَّ
َلُه َعرْشَ َدَرَجاٍت َقاَل اَل َأُقوُل بُِكلِّ آَيٍة َو َلِكْن بُِكلِّ َحْرٍف َباٍء َأْو َتاٍء َأْو ِشْبِهِهَما َقاَل 
ُه َلهُ  بِِه مَخِْسنَي َحَسنًَة َو حَمَا َعنُْه  َو َمْن َقَرَأ َحْرفًا َظاِهرًا َو ُهَو َجالٌِس يِف َصاَلتِِه َكَتَب اللَّ
ُه َلُه  مَخِْسنَي َسيَِّئًة َو َرَفَع َلُه مَخِْسنَي َدَرَجًة َو َمْن َقَرَأ َحْرفًا َو ُهَو َقاِئٌم يِف َصاَلتِِه َكَتَب اللَّ
بُِكلِّ َحْرٍف ِماَئَة َحَسنٍَة َو حَمَا َعنُْه ِماَئَة َسيَِّئٍة َو َرَفَع َلُه ِماَئَة َدَرَجٍة َو َمْن َخَتَمُه َكاَنْت َلُه 
ُه)2). ُه َقاَل َخَتَمُه ُكلَّ َلًة َقاَل ُقْلُت ُجِعْلُت فَِداَك َخَتَمُه ُكلَّ َرًة َأْو ُمَعجَّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة ُمَؤخَّ

مسألة )6(: ِقَراَءِة اْلُقْرآِن يِف اْلُمْصَحِف 

ٍد َعْن َيْعُقوَب ْبِن َيِزيَد َرَفَعُه إىَِل َأيِب َعْبِد  ٌة ِمْن َأْصَحابِنَا َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ الكايف: ِعدَّ
َف َعْن َوالَِدْيِه َو إِْن َكاَنا  ِه َو ُخفِّ اللَِّه َقاَل: َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن يِف اْلُمْصَحِف ُمتَِّع بَِبرَصِ

َكافَِرْيِن)3).

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 2)6ح5.

)2) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 3)6ح6.
)3) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 3)6 ح).
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يِر َعْن مَحَّاِد ْبِن ِعيَسى َعْن َأيِب  ِ ْبِن اْلَحَسِن الضَّ ْبِن اْلُحَسنْيِ  الكايف: َعنُْه َعْن َعيِلِّ 
ُه َعزَّ َو َجلَّ بِِه  ُه َلُيْعِجُبنِي َأْن َيُكوَن يِف اْلَبْيِت ُمْصَحٌف َيْطُرُد اللَّ َعْبِد اللَِّه  َقاَل: إِنَّ

َياطِنَي))). الشَّ

ْن َذَكَرُه َعْن َأيِب َعْبِد  اٍل َعمَّ ٌة ِمْن َأْصَحابِنَا َعْن َسْهِل ْبِن ِزَياٍد َعِن اْبِن َفضَّ الكايف: ِعدَّ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َمْسِجٌد َخَراٌب اَل ُيَصيلِّ فِيِه َأْهُلُه َو َعالٌِم  اللَِّه  َقاَل: َثاَلَثٌة َيْشُكوَن إىَِل اللَّ

ٌق َقْد َوَقَع َعَلْيِه اْلُغَباُر اَل ُيْقَرُأ فِيِه)2). اٍل َو ُمْصَحٌف ُمَعلَّ َبنْيَ ُجهَّ

ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْسَعَدَة َعِن اْلَحَسِن ْبِن  ٍد َعِن اْبِن مُجُْهوٍر َعْن حُمَمَّ الكايف: َعيِلُّ ْبُن حُمَمَّ
ُف اْلَعَذاَب  ِه َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه  َقاَل: ِقَراَءُة اْلُقْرآِن يِف اْلُمْصَحِف خُتَفِّ َراِشٍد َعْن َجدِّ

َعِن اْلَوالَِدْيِن َو َلْو َكاَنا َكافَِرْيِن)3).

ِه ْبِن  ٌة ِمْن َأْصَحابِنَا َعْن َسْهِل ْبِن ِزَياٍد َعْن َيَْيى ْبِن اْلُمَباَرِك َعْن َعْبِد اللَّ الكايف: ِعدَّ
اٍر َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه َقاَل: َجَبَلَة َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َوْهٍب َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعمَّ

ُقْلُت َلُه ُجِعْلُت فَِداَك إيِنِّ َأْحَفُظ اْلُقْرآَن َعىَل َظْهِر َقْلبِي َفَأْقَرُؤُه َعىَل َظْهِر َقْلبِي َأْفَضُل 
َما  َأ  َأْفَضُل  َفُهَو  اْلُمْصَحِف  يِف  اْنُظْر  َو  اْقَرْأُه  َبِل  يِل  َفَقاَل  َقاَل  اْلُمْصَحِف  يِف  َأْنُظُر  َأْو 

َعِلْمَت َأنَّ النََّظَر يِف اْلُمْصَحِف ِعَباَدٌة)4).

مسألة )7(: فضل الحال المرحتل:

ٍد  ٍد اْلَقاَسايِنِّ مَجِيعًا َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّ الكايف: َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َو َعيِلِّ ْبِن حُمَمَّ

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 3)6ح2.
)2)  الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 3)6ح3.
)3)  الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 3)6ح4.
)4)  الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 4)6ح5.
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ْهِريِّ َقاَل: ُقْلُت لَِعيِلِّ ْبِن اْلُحَسنْيِ  َأيُّ  َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد َعْن ُسْفَياَن ْبِن ُعَيْينََة َعِن الزُّ
اأْلَْعَماِل َأْفَضُل َقاَل اْلَحالُّ اْلُمْرحَتُِل ، ُقْلُت: َو َما اْلَحالُّ اْلُمْرحَتُِل؟ َقاَل َفْتُح اْلُقْرآِن َو 
ُه اْلُقْرآَن  َل يِف آِخِرِه َو َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َمْن َأْعَطاُه اللَّ لِِه اْرحَتَ َما َجاَء بَِأوَّ َخْتُمُه ُكلَّ

َر َعظِيمًا َو َعظََّم َصِغريًا))). َفَرَأى َأنَّ َرُجاًل ُأْعطَِي َأْفَضَل مِمَّا ُأْعطَِي َفَقْد َصغَّ

مسألة )8(: فضل السور القرآنية 

للسورة  تفسريهم  بداية  يف  القرآن  من  سورة  كل  فضل  بيان  المفرسون  اعتاد 
التفاسري اعتمادا  المعنية كما يف تفسري الربهان للسيد هاشم البحراين، وغريها من 

عىل المصادر المذكورة اعاله واليك بعض النماذج:

ثواب من قرأ سورة فاحتة الكتاب: 

ِد ْبِن َأمْحََد َعْن  ُد ْبُن َيَْيى اْلَعطَّاُر َعْن حُمَمَّ َثنِي حُمَمَّ ثواب األعمال: َأيِب ره َقاَل َحدَّ
مَحَْزَة  َأيِب  ْبِن  َعيِلِّ  ْبُن  اْلَحَسُن  َثنِي  َحدَّ َقاَل  ِمْهَراَن  ْبِن  إِْسَماِعيَل  َعْن  اَن  َحسَّ ْبِن  ِد  حُمَمَّ

ِه اأْلَْعَظُم ُمَقطٌَّع يِف ُأمِّ اْلِكَتاِب)2). اْلَبَطاِئنِيُّ َعْن َأبِيِه َقاَل َقاَل َأُبو َعْبِد اللَِّه  اْسُم اللَّ

ثواب من قرأ سورة البقرة و آل عمران :

ِد  ُد ْبُن إِْدِريَس َعْن حُمَمَّ َثنِي حُمَمَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن َقاَل َحدَّ َثنِي حُمَمَّ ثواب األعمال: َحدَّ
اَن َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن ِمْهَراَن َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعيِلٍّ َعْن َأبِيِه َعِن  ِد ْبِن َحسَّ ْبِن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ
آَل  َو  اْلَبَقَرَة  َقَرَأ  َمْن  اللَِّهَقاَل:  َعْبِد  َأيِب  َعْن  َبِصرٍي  َأيِب  َعْن  اْلَعاَلِء  َأيِب  ْبِن  اْلُحَسنْيِ 

.(3( نِِه َعىَل َرْأِسِه ِمْثَل اْلَغَماَمَتنْيِ َأْو ِمْثَل اْلَغَياَبَتنْيِ ِعْمَراَن َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة ُتظِالَّ

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 605ح7.
)2) ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص: 04).
)3) ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص: 04).
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ثواب من قرأ سورة النساء يف كل مجعة:

َيَْيى  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ َقاَل  ِل  اْلُمَتَوكِّ ْبِن  ُموَسى  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنِي  َحدَّ العيايش:  تفسري 
اَن َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن ِمْهَراَن َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعيِلٍّ  ِد ْبِن َحسَّ ِد ْبِن َأمْحََد َعْن حُمَمَّ َعْن حُمَمَّ
َأِمرِي  َعْن  ُحَبْيٍش  ْبِن  ِزرِّ  ْبِن  اْلِمنَْهاِل َعْن َعْمِرو  َمْرَيَم َعِن  َأيِب  ْبِن َعابٍِس َعْن  َعيِلِّ  َعْن 

.((( اْلُمْؤِمننَِيَقاَل: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة النَِّساِء يِف ُكلِّ مُجَُعٍة ُأوِمَن ِمْن َضْغَطِة اْلَقرْبِ

ثواب من قرأ سورة المائدة:

َعْن  اَن  َحسَّ ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َيَْيى  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنِي  َحدَّ َقاَل  ره  َأيِب  األعمال:  ثواب 
اْلَجاُروِد  َأيِب  اْلَمَداِئنِيِّ َعْن  َأيِب َمْسُعوٍد  ْبِن َعيِلٍّ َعْن  اْلَحَسِن  ِمْهَراَن َعِن  ْبِن  إِْسَماِعيَل 
َعْن َأيِب َجْعَفٍر َقاَل: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَماِئَدِة يِف ُكلِّ َيْوِم مَخِيٍس َلْم َيْلَتبِْس إِيَماُنُه بُِظْلٍم 

ْك بِِه َأَبدًا)2). َو َلْم ُيرْشِ

ثواب من قرأ سورة األنعام: 

ِد ْبِن َعيِلٍّ اْلُكويِفِّ  ُد ْبُن َأيِب اْلَقاِسِم َعْن حُمَمَّ َثنِي حُمَمَّ ثواب األعمال: َأيِب ره َقاَل َحدَّ
ِد ْبِن َفْرَقٍد  َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن ِمْهَراَن َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعيِلٍّ َعْن َعيِلِّ ْبِن اْلُحَسنْيِ ْبِن حُمَمَّ
َعِن اْلَحَكِم ْبِن ُظَهرْيٍ َعْن َأيِب َصالٍِح َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اأْلَْنَعاِم يِف ُكلِّ 

َلْيَلٍة َكاَن ِمَن اآْلِمننَِي َيْوَم اْلِقَياَمِة َو َلْم َيَر بَِعْينِِه النَّاَر َأَبدًا)3).

َشيََّعَها  َواِحَدًة  مُجَْلًة  اأْلَْنَعاِم  َنَزَلْت ُسوَرُة    اللَِّه َعْبِد  َأُبو  َقاَل  َو  ثواب األعمال: 
ِه فِيَها  ُلوَها َفإِنَّ اْسَم اللَّ ٍد ص َفَعظُِّموَها َو َبجِّ َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك َحتَّى َنَزَلْت َعىَل حُمَمَّ

))) تفسري العيايش، ج )، ص: 5)2ح).
)2) ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص: 05).
)3) ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص: 05).
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يِف َسْبِعنَي َمْوِضعًا َو َلْو َعِلَم النَّاُس َما فِيَها َما َتَرُكوَها))).

ثواب من قرأ سورة األعراف يف كل شهر:

ْسنَاِد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعيِلٍّ َعْن َأبِيِه َعْن َأيِب َبِصرٍي َعْن َأيِب َعْبِد  ثواب األعمال: ِبََذا اإْلِ
 

ٌ
ْوف

َ
ِذينَ  ل خ اللَِّهَقاَل: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اأْلَْعَراِف يِف ُكلِّ َشْهٍر َكاَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن الَّ

  َفإِْن َقَرَأَها يِف ُكلِّ مُجَُعٍة َكاَن مِمَّْن اَل ُيَاَسُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَما إِنَّ  َ
ون

ُ
َزن ْ َ ْ �ي

ُ
ْم َو ل ه ِ

ْ �ي
َ
َعل

َا َتْشَهُد َيْوَم اْلِقَياَمِة لَِمْن َقَرَأَها)2). فِيَها حُمَْكمًا َفاَل َتَدُعوا ِقَراَءهَتَا َفإهِنَّ

ثواب من قرأ سورة األنفال و سورة التوبة:

َعْبِد  َأيِب  َعْن  َبِصرٍي  َأيِب  َعْن  َأبِيِه  َعْن  اْلَحَسِن  َعِن  ْسنَاِد  اإْلِ ِبََذا  العيايش:  تفسري 
اللَِّهَقاَل: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اأْلَْنَفاِل َو ُسوَرَة َبَراَءَة يِف ُكلِّ َشْهٍر َلْم َيْدُخْلُه نَِفاٌق َأَبدًا َو 

.(3(َكاَن ِمْن ِشيَعِة َأِمرِي اْلُمْؤِمننَِي

ثواب من قرأ سورة يونس: 

ِد ْبِن َفْرَقٍد َعْن فضل  ْسنَاِد َعِن اْلَحَسِن ْبِن اْلُحَسنْيِ ْبِن حُمَمَّ ثواب األعمال: ِبََذا اإْلِ
َأْو  َشْهَرْيِن  ُكلِّ  يِف  ُيوُنَس  ُسوَرَة  َقَرَأ  َمْن  َقاَل:   اللَِّه َعْبِد  َأيِب  َعْن  اِن  اْلَغسَّ ]ُفَضْيلٍ [ 

بنَِي)4). َثاَلَثٍة َلْم خُيَْف َعَلْيِه َأْن َيُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلنَي َو َكاَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمَقرَّ

ثواب من قرأ سورة هود:

ْسنَاِد َعِن اْلَحَسِن َعْن َصنَْدٍل َعْن َكثرِِي ْبِن َكاثَِرَة َعْن َفْرَوَة  ثواب األعمال: ِبََذا اإْلِ

)))  ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص: 05).

)2)  ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص: 06).
)3) تفسري العيايش، ج 2، ص: 46ح).

)4)  ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص: 06).
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 َقاَل: َمْن َقَرَأ ُسوَرَة ُهوٍد يِف ُكلِّ مُجَُعٍة َبَعَثُه  ِد ْبِن َعيِلٍّ يِّ َعْن َأيِب َجْعَفٍر حُمَمَّ ْبِن اآْلُجرِّ
ُه َعزَّ َو َجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة يِف ُزْمَرِة النَّبِيِّنَي َو َلْم ُيْعَرْف َلُه َخطِيَئٌة َعِمَلَها َيْوَم اْلِقَياَمِة))). اللَّ

وهكذا اىل اخر السور كما يف المصدر المذكور 

مسألة )8(: فضل بعض االيات القرآنية

ثواب من قرأ أربع آيات من أول البقرة:

ِد ْبِن  ُد ْبُن َيَْيى اْلَعطَّاُر َعْن حُمَمَّ َثنِي حُمَمَّ ُد ْبُن َعيِلِّ ْبِن َماِجيَلَوْيِه َقاَل َحدَّ َثنِي حُمَمَّ َحدَّ
ْؤُلِؤيِّ َعْن ُمَعاٍذ َعْن َعْمِرو ْبِن مُجَْيٍع َرَفَعُه إىَِل َعيِلِّ ْبِن  َأمْحََد َعِن اْلَحَسِن ْبِن اْلُحَسنْيِ اللُّ
ِل اْلَبَقَرِة َو آَيَة اْلُكْريِسِّ   َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه  َمْن َقَرَأ َأْرَبَع آَياٍت ِمْن َأوَّ اْلُحَسنْيِ
َو آَيَتنْيِ َبْعَدَها َو َثاَلَث آَياٍت ِمْن آِخِرَها َلْم َيَر يِف َنْفِسِه َو َمالِِه َشْيئًا َيْكَرُهُه َو اَل َيْقَرُبُه 

َشْيَطاٌن َو اَل َينَْسى اْلُقْرآَن)2).

ثواب من قرأ آية الكريس عند منامه و من قرأها عقيب كل صالة:

ِد  اُر َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ فَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن الصَّ َثنِي حُمَمَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن َقاَل َحدَّ َثنِي حُمَمَّ َحدَّ
ْبِن اْلَحَسِن َعِن اْلَحَسِن ْبِن اْلَجْهِم َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ِمْهَزٍم َعْن َرُجٍل َسِمَع َأَبا اْلَحَسِن 
ُه َو َمْن َقَرَأَها  َضا َيُقوُل  َمْن َقَرَأ آَيَة اْلُكْريِسِّ ِعنَْد َمنَاِمِه َلْم خَيَِف اْلَفالَِج إِْن َشاَء اللَّ الرِّ

ُه ُذو مُحٍَة)3). َبْعَد ُكلِّ َصاَلٍة َلْم َيُضَّ

)))  ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص: 06).

)2) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: )62ح5.
)3) ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص: 05).
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علم خصائص القرآن ومنافعه
لقد فتح االمام الصادق هذا العلم برسالة تنسب اليه اال وهي رسالة منافع 
القرآن العظيم تضمنت خصائص كل سورة ومنافعها الطبية وفوائدها النفسية ولكل 
حاجة من حواج الدنيا واالخرة، ولهذا يكون القرآن قريبا اىل نفوس المؤمنني كونه 
طريقه،  يف  المؤصدة  األبــواب  مغالق  ويفتح  االنسان  مشاكل  لكل  حيويا  عالجا 
والعظمة تكمن يف القرآن الكريم وكلماته القدسية، وكذلك تكمن يف الطبيب الرائع 
الذي يصف الدواء الذي ال يعرف ارساره وفوائده غري حممد وآل حممد كيف 
َعْت 

ِّ
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ُ
ْو ق

َ
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ُ
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ْ
  ِبِه ال

ْ
ت َ  ُس�يِّ
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 ق

َّ
ن

َ
ْو أ

َ
ال وعندهم علم القرآن الذي قال تعاىل فيه َو ل

. ْو�ت َ َ  ِبِه الْ
ِّ ُ

ْو ك
َ
 أ

ُ
ْرض

أَ ْ
ِبِه ال

َو  اْلِجَباُل-  بِِه   ُ ُتَسريَّ َما  فِيِه  ِذي  الَّ اْلُقْرآَن  َهَذا  َنْحُن  َوِرْثنَا  َقْد  َو   :قال الصادق  
ِه  َت اْلَهَواِء َو إِنَّ يِف ِكَتاِب اللَّ َيا بِِه اْلَمْوَتى َو َنْحُن َنْعِرُف اْلَماَء حَتْ ُتَقطَُّع بِِه اْلُبْلَداُن َو حُتْ
ُه مِمَّا َكَتَبُه اْلَماُضوَن َجَعَلُه  ُه بِِه َمَع َما َقْد َيْأَذُن اللَّ ا َأْمٌر إاِلَّ َأْن َيْأَذَن اللَّ آلََياٍت َما ُيَراُد ِبَ
ْرِض  إاِلَّ يِف ِكتاٍب 

أَ ْ
ِء َو ال ي السَّ ِ

ف
َه َيُقوُل: َو ما ِمْن غاِئَبٍة � ُه َلنَا يِف ُأمِّ اْلِكَتاِب إِنَّ اللَّ اللَّ

ُه َعزَّ  ِذيَن اْصَطَفاَنا اللَّ ِذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا َفنَْحُن الَّ َنا اْلِكتاَب  الَّ
ْ
ْوَرث

َ
َّ أ ُ ُمبنِيٍ  ُثمَّ َقاَل  �ش

ِذي فِيِه تِْبَياُن ُكلِّ يَشْ ٍء. َو َجلَّ َو َأْوَرَثنَا َهَذا الَّ
ولكن البد من معرفة الفرق بني علم الفضائل وعلم الخصائص القرآنية وهو ان 
األول يركز عىل فضائل القرآن وثواب من يتعامل معه، والثاين يركز عىل الخصائص 
الدنيوية واألخروية للقرآن الكريم، وإن كان يف أكثر روايته هناك تداخل بني الفضائل 

والخصائص، إال اهنما علمان منفصالن فتنبه. 
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مسألة )1(: خصائص السور القرآنية 

لو أخذنا مشكلة من المشاكل الحقيقة وهي مشكلة الزواج وصعوبته فانه يكتب 
سورة طه يف خرقة خضاء يسهل الزواج - فاذا تزوج ولم يرزق مولود فانه يكتب 
سورة ال عمران بزعفران وتعلق عىل المرأة فاهنا حتمل باذن اهلل،واذا صعب عليها 
الطلق يعلق عليها سورة الشعراء، فاذا رزق ولد ولم يدر لبنه فانه يكتب سورة الحجر 
لبنها - كذلك سورة الحجرات، فاذا صعب فطامه  بزعفران ويسقيها للمرأة يكثر 
يكتب سورة ابراهيم عىل خرقة بيضاء ويشدها عىل عضده، واذا كثر عياله وقل رزقه 
جيبه،وكذلك  يف  وجيعله  الحجر  سورة  ويرشبا،ويكتب  يوسف  سورة  يكتب  فانه 

يكتب سورة الكهف وجيعلها يف زجاجة ضيقة العنق. 

 مسألة )2(: خصائص اآليات القرآنية:

وهناك آيات قرآنية لها خصائص ومنافع منها:

بِيِع ْبنِ  َصبِيٍح   يِسُّ يِف جَمَْمِع اْلَبَياِن َعِن الرَّ وسائل الشيعة: اْلَفْضُل ْبُن اْلَحَسِن الطَّرْبِ
َأَتاُه  َو  َه  اللَّ اْسَتْغِفِر  اْلَحَسُن  َلُه  َفَقاَل  اْلُجُدوَبَة  إَِلْيِه  َفَشَكا   اْلَحَسَن َأَتى  َرُجاًل  َأنَّ 
َه َأْن َيْرُزَقنِي اْبنًا  َه َو َأَتاُه آَخُر َفَقاَل َلُه اْدُع اللَّ آَخُر َفَشَكا إَِلْيِه اْلَفْقَر َفَقاَل َلُه اْسَتْغِفِر اللَّ
ُهْم  َه َفُقْلنَا َلُه َأَتاَك ِرَجاٌل َيْشُكوَن َأْبَوابًا َو َيْسَأُلوَن َأْنَواعًا َفَأَمْرهَتُْم ُكلَّ َفَقاَل اْسَتْغِفِر اللَّ
ِفُروا 

ْ
ِه:  اْسَتغ ُت فِيِه َقْوَل اللَّ َما اْعَترَبْ بِاالْستِْغَفاِر َفَقاَل َما ُقْلُت َذلَِك ِمْن َذاِت َنْفِس إِنَّ

 ْ كُ
َ
 ل

ْ
َعل ْ ب

َ
فَ َو �ي ْمواٍل َو َبِن�ي

أَ
ْ �بِ ُ
ِدْدك ْ  َو �يُ

ً
رارا

ْ
ْ ِمد ْيكُ

َ
َء َعل ِسِل السَّ ْ  �يُ

ً
ارا

َّ
ف

َ
  غ

َ
هُ  اكن

َّ
ِإن   ْ

ُ
ك بَّ َر

.(2(((( ً
ارا �فْ

َ
ْ أ كُ

َ
 ل

ْ
َعل ْ ب

َ
اٍت َو �ي َجنَّ

))) نوح 0)-2).
)2)    وسائل الشيعة، ج 7، ص: 78).
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َمنَاِمِه-  ِعنَْد  اآْلَيَة  َهِذِه  َقَرَأ  َمْن  َقاَل:  ُه  َأنَّ   النَّبِيِّ َعِن  ُرِوَي  َو  األحكام:  هتذيب 
 

ْ
َيْعَمل

ْ
ل
َ
ِهف بِّ ُجوا ِلقاَء َر ْ  �يَ

َ
ْن اكن َ َ  �ف

ٌ
ْ ِإٌل واِحد ا ِإُلكُ

فَّ
�

َ
َّ أ

ي
َ

ْ ُيوح  ِإل كُ
ُ
ل
ْ
ٌ ِمث َ  َب�ش

�فَ
َ
ا أ

فَّ
 ِإ�

ْ
ل

ُ
ق

َسَطَع َلهُ  ُنوٌر إىَِل اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحْشُو   (((ا
ً

َحد
َ
أ ِه  بِّ َر ِبِعَباَدِة   

ْ
ك ِ

ْ  ُي�ش
َ

ا َول  َصاِلً
ً

ال َ عَ

َذلَِك النُّوِر َماَلِئَكٌة َيْسَتْغِفُروَن َلُه َحتَّى ُيْصبَِح)2).

ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  اْلَحاِرثِيِّ  إِْدِريَس  َعْن  ِزَياٍد  ْبِن  َسْهِل  َعْن  َأْصَحابِنَا  ِمْن  ٌة  ِعدَّ الكايف: 
ِهْم  ُل اْحَتِجْز ِمَن النَّاِس ُكلِّ ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َأُبو َعْبِد اللَِّه  َيا ُمَفضَّ ِسنَاٍن َعْن ُمَفضَّ
َعْن  َو  َيِمينَِك  َعْن  اْقَرْأَها    ٌ

َحد
َ
أ  ُ اللَّ ُهَو   

ْ
ل

ُ
ق بِـ  َو   - ِ ِح�ي الرَّ ْ�ِن  الرَّ  ِ

َّ
الل ِبْسِ  بِـ 

َعىَل  َدَخْلَت  َفإَِذا  تَِك  حَتْ ِمْن  َو  َفْوِقَك  ِمْن  َو  َخْلِفَك  ِمْن  َو  َيَدْيَك  َبنْيِ  ِمْن  َو  ِشَمالَِك 
ى ُثمَّ اَل ُتَفاِرْقَها  اٍت َو اْعِقْد بَِيِدَك اْلُيرْسَ ُسْلَطاٍن َجاِئٍر َفاْقَرْأَها ِحنَي َتنُْظُر إَِلْيِه َثاَلَث َمرَّ

َحتَّى خَتُْرَج ِمْن ِعنِْده)3)ِ.

َأيِب  َعْن  َبْكٍر  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  يَّاِريِّ  السَّ َعِن  َجْعَفٍر  ْبِن  ِه  اللَّ َعْبِد  َعْن  َيَْيى  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
 دًا ِذي َبَعَث حُمَمَّ ُه َقاَل: َو الَّ اْلَجاُروِد َعِن اأْلَْصَبِغ ْبِن ُنَباَتَة َعْن َأِمرِي اْلُمْؤِمننِي َأنَّ
ٍق َأْو  بِاْلَحقِّ َو َأْكَرَم َأْهَل َبْيتِِه َما ِمْن يَشْ ٍء َتْطُلُبوَنُه ِمْن ِحْرٍز ِمْن َحَرٍق َأْو َغَرٍق َأْو رَسَ
ٍة َأْو آبٍِق إاِلَّ َو ُهَو يِف اْلُقْرآِن َفَمْن َأَراَد َذلَِك َفْلَيْسَأْلنِي  ٍة ِمْن َصاِحبَِها  َأْو َضالَّ إِْفاَلِت َدابَّ
ا ُيْؤِمُن ِمَن اْلَحَرِق َو اْلَغَرِق؟  يِن َعمَّ َعنُْه َقاَل َفَقاَم إَِلْيِه َرُجٌل َفَقاَل َيا َأِمرَي اْلُمْؤِمننَِي َأْخرِبْ
.َو  َ ف �ي اِلِ  الصَّ

َّ
ِكتاَب َو ُهَو َيَتَول

ْ
 ال

َ
ل فَّ َ ِذي �ف

َّ
ُ ال َ اللَّ

ي
ِّ
 َوِل�ي

َّ
َفَقاَل اْقَرْأ َهِذِه اآْلَياِت: ِإن

 ِبَيِميِنِه 
ٌ

ت ِو�يَّ
ْ
 َمط

ُ
وات ِقياَمِة َو السَّ

ْ
ْبَضُتُه َيْوَم ال

َ
 ق

ً
يعا ِ  �بَ

ُ
ْرض

أَ ْ
ِرِه َو ال

ْ
د

َ
 ق

َّ
َ َحق ُروا اللَّ

َ
د

َ
ما ق

. َفَمْن َقَرَأَها َفَقْد َأِمَن اْلَحَرَق َو اْلَغَرَق َقاَل َفَقَرَأَها َرُجٌل  َ
ون

ُ
ك ِ

ْ ا ُي�ش َّ
َ

عال  ع
َ
ُه َو ت

َ
ُسْبحان

))) الكهف: 0)).
)2)   هتذيب األحكام )حتقيق خرسان(، ج 2، ص: 76).

)3) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 624ح20.
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َو اْضَطَرَمِت النَّاُر يِف ُبُيوِت ِجرَيانِِه َو َبْيُتُه َوَسَطَها َفَلْم ُيِصْبُه يَشْ ٌء.

تَِي اْسَتْصَعَبْت َعيَلَّ َو َأَنا ِمنَْها   ُثمَّ َقاَم إَِلْيِه َرُجٌل آَخُر َفَقاَل َيا َأِمرَي اْلُمْؤِمننَِي إِنَّ َدابَّ
 َو 

ً
ْوعا

َ
ْرِض ط

أَ ْ
واِت َو ال ي السَّ ِ

ف
َ َمْن � ْسلَ

َ
ُ أ َعىَل َوَجٍل، َفَقاَل اْقَرْأ يِف ُأُذهِنَا اْلُيْمنَى: َو لَ

ُتُه ْت َلُه َدابَّ    َفَقَرَأَها َفَذلَّ َ
َجُعون ْ ْيِه �يُ

َ
 َو ِإل

ً
ْرها

َ
ك

َباَع  َأِمرَي اْلُمْؤِمننَِي إِنَّ َأْريِض َأْرٌض َمْسَبَعٌة َو إِنَّ السِّ َيا  َفَقاَل  إَِلْيِه َرُجٌل آَخُر  َو َقاَم 
  ْ

ُ
ِسك

ُ
ف
ْ
ن
َ
  ِمْن أ

ٌ
ْ  َرُسول

ُ
 جاَءك

ْ
د

َ
ق
َ
وُز َحتَّى َتْأُخَذ َفِريَسَتَها َفَقاَل اْقَرْأ ل َتْغَشى َمنِْزيِل َو اَل جَتُ

ُ  ل 
َّ

َ الل
ي  َحْس�بِ

ْ
ل

ُ
ق
َ
ف ْوا 

َّ
َول

َ
ت  

ْ
ِإن

َ
ف   ٌ َرِح�ي  

ٌ
ف

ُ
َرؤ فَ   ِمِن�ي

ْ
ؤ ُ لْ �بِ   ْ

ُ
ْيك

َ
َعل يٌص  ْ  َحِر َعِن�تُّ ْيِه ما 

َ
َعل فٌ  َعِز�ي

َباُع ُثمَّ  ُجُل َفاْجَتنََبْتُه السِّ ا الرَّ ِ  َفَقَرَأمُهَ َعِظ�ي
ْ
َعْرِش ال

ْ
ُت  َو ُهَو َربُّ ال

ْ َّ
َوك

َ
ْيِه ت

َ
 ُهَو َعل

َّ
ِإَل ِإل

َقاَم إَِلْيِه آَخُر َفَقاَل َيا َأِمرَي اْلُمْؤِمننَِي إِنَّ يِف َبْطنِي َماًء َأْصَفَر َفَهْل ِمْن ِشَفاٍء َفَقاَل َنَعْم باَِل 
َعُلَها  ُبَا َو جَتْ ِدْرَهٍم َو اَل ِدينَاٍر َو َلِكِن اْكُتْب َعىَل َبْطنَِك- آَيَة اْلُكْريِسِّ َو َتْغِسُلَها َو َترْشَ
ِه ُثمَّ َقاَم إَِلْيِه آَخُر  َأ بِإِْذِن اللَّ ُجُل َفرَبَ ِه َعزَّ َو َجلَّ َفَفَعَل الرَّ ُأ بِإِْذِن اللَّ َذِخرَيًة يِف َبْطنَِك َفَترْبَ
َهاِدَي  َيا  ُقْل  َو  َرْكَعَتنْيِ  يِف  اْقَرْأ يس  َفَقاَل  ِة  الَّ الضَّ َعِن  يِن  َأْخرِبْ اْلُمْؤِمننَِي  َأِمرَي  َيا  َفَقاَل 
َتُه ُثمَّ َقاَم إَِلْيِه آَخُر َفَقاَل َيا  ُه َعزَّ َو َجلَّ َعَلْيِه َضالَّ تِي َفَفَعَل َفَردَّ اللَّ ِة ُردَّ َعيَلَّ َضالَّ الَّ الضَّ
شاُه َمْوٌج ِمْن 

ْ
ٍّ َيغ ي

ِّ ب
ُ

ٍر ل ْ َ ي �ب ِ
ف

اٍت �
ُ

ل
ُ

ظ
َ
ْو ك

َ
يِن َعِن اآْلبِِق َفَقاَل اْقَرْأ أ َأِمرَي اْلُمْؤِمننَِي َأْخرِبْ

ُجُل َفَرَجَع إَِلْيِه  وٍر  َفَقاَلَها الرَّ
ُ
ُ ِمْن ن ا لَ

فَ
� 

ً
ورا

ُ
ُ ن ُ لَ َعِل اللَّ ْ ب

َ
ْ �ي ْوِقِه َمْوٌج  إىَِل َقْولِهِ  َو َمْن لَ

َ
ف

ُق  ُه اَل َيَزاُل َقْد ُيرْسَ ِق َفإِنَّ َ يِن َعِن الرسَّ اآْلبُِق ُثمَّ َقاَم إَِلْيِه آَخُر َفَقاَل َيا َأِمرَي اْلُمْؤِمننَِي َأْخرِبْ
ِو اْدُعوا 

َ
َ أ ِل اْدُعوا اللَّ

ُ
ْ ِء َلْياًل َفَقاَل َلُه اْقَرْأ إَِذا َأَوْيَت إىَِل فَِراِشَك- ق ْ ُء َبْعَد اليشَّ يِلَ اليشَّ

. ً
ا ِب�ي

ْ
ك

َ
ُه ت ْ �بِّ

َ
ُعوا إىَِل َقْولِهِ  َو ك

ْ
د

َ
�يًّ ما ت

َ
ْ�َن أ الرَّ

 ُ اللَّ  ُ كُ بَّ َر  
َّ

ِإن اآْلَيَة-  َهِذِه  َفَقَرَأ  َقْفٍر  بَِأْرٍض  َباَت  َمْن   اْلُمْؤِمننَِي َأِمرُي  َقاَل  ُثمَّ 
 

َ
باَرك

َ
َعْرِش  إىَِل َقْولِِه: ت

ْ
 ال

َ
َّ اْسَتوى  َعل ُ ٍم �ش �يَّ

َ
ِة أ ي ِستَّ ِ

ف
� 

َ
ْرض

أَ ْ
واِت َو ال  السَّ

َ
ق

َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
ال

ُجُل َفإَِذا  َياطِنُي َقاَل  َفَمىَض الرَّ فَ  َحَرَسْتُه اْلَماَلِئَكُة َو َتَباَعَدْت َعنُْه الشَّ �ي ِ
َ
عال

ْ
ُ َربُّ ال اللَّ
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ْيَطاُن َو إَِذا ُهَو آِخٌذ بَِخْطِمهِ    اُه الشَّ ُهَو بَِقْرَيٍة َخَراٍب َفَباَت فِيَها َو َلْم َيْقَرْأ َهِذِه اآْلَيَة َفَتَغشَّ
ُه  ْيَطاُن لَِصاِحبِِه َأْرَغَم اللَّ ُجُل َفَقَرَأ اآْلَيَة َفَقاَل الشَّ َفَقاَل َلُه َصاِحُبُه َأْنظِْرُه َو اْسَتْيَقَظ الرَّ
ُه َو َقاَل  ا َأْصَبَح َرَجَع إىَِل َأِمرِي اْلُمْؤِمننَِي َفَأْخرَبَ َأْنَفَك اْحُرْسُه اآْلَن َحتَّى ُيْصبَِح َفَلمَّ
ْمِس َفإَِذا ُهَو بَِأَثِر َشْعِر  ْدَق َو َمىَض َبْعَد ُطُلوِع الشَّ َفاَء َو الصِّ َلُه َرَأْيُت يِف َكاَلِمَك الشِّ

ْيَطاِن جُمَْتِمعًا يِف اأْلَْرضِ ))). الشَّ

)))  الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 626 
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اسئلة الفصل السادس

 ما الفرق بني فضائل القرآن وعلم خصائص القرآن؟). 

كيف نستثمر القرآن يف عالج مشاكلنا االجتماعية واالقتصادية؟. 2

كيف نستثمر االيات القرآنية يف عالج مشاكلنا الحياتية؟. 3







علم طب القرآن
القرآن الكريم أحد الشفائني، وهو الدواء الناجع برشط االيمان به الن اهلل تعاىل 
وِر َو ُهدًى َو 

ُ
د ي الصُّ ِ

ف
ْ َو ِشفاٌء ِلا � كُ بِّ  ِمْن َر

ٌ
ة

َ
ْ َمْوِعظ كُ

ْ
 جاَءت

ْ
د

َ
اُس ق ا النَّ َ �يُّ

َ
يقول �ي أ

ف  يونس: 57. ِمن�ي
ْ
ؤ ُ  ِللْ

ٌ
ة َرْ�َ

فَ  ذ�ي
َّ
فَ آَمُنوا ُهدًى َو ِشفاٌء َو ال ذ�ي

َّ
 ُهَو ِلل

ْ
ل

ُ
واما عىل غري المؤمنني فهو عليهم عمى ق

.(((ِمْن َماكٍن َبعيد 
َ

 ُيناَدْون
َ

ولِئك
ُ
ً أ ْم عَ ِ

ْ �ي
َ
ٌر َو ُهَو َعل

ْ
ْم َوق ِ ِ

ي  آذا�ف
ف

� 
َ

ِمُنون
ْ
ل ُيؤ

 وهو شفاء لالمراض الجسدية والنفسية والعقائدية حيث قال امري المؤمنني
اِء َو ُهَو  َفاْسَتْشُفوُه ِمْن َأْدَواِئُكْم َو اْسَتِعينُوا بِِه َعىَل أَلَْواِئُكْم َفإِنَّ فِيِه ِشَفاًء ِمْن َأْكرَبِ الدَّ

اَلل . اْلُكْفُر َو النَِّفاُق  َو اْلَغيُّ َو الضَّ
مسألة )1(: طب السور القرآنية: 

ِد ْبِن إِْسَماِعيَل ْبِن َبِزيٍع  ِد ْبِن ِعيَسى َعْن حُمَمَّ ُد ْبُن َيَْيى َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ الكايف: حُمَمَّ
ًة إاِلَّ  ِه ْبِن اْلَفْضِل النَّْوَفيِلِّ َرَفَعُه َقاَل : َما ُقِرَئِت اْلَحْمُد َعىَل َوَجٍع َسْبِعنَي َمرَّ َعْن َعْبِد اللَّ

َسَكَن)2).
اٍر َعْن َأيِب َعْبِد  الكايف: َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َعمَّ
وُح َما َكاَن َذلَِك  ْت فِيِه الرُّ ًة ُثمَّ ُردَّ اللَِّهَقاَل: َلْو ُقِرَئِت اْلَحْمُد َعىَل َميٍِّت َسْبِعنَي َمرَّ

َعَجبًا)3).

))) فصلت: 44.
)2)   الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 623،ح5).
)3) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 623،ح6).
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 الكايف: َعنُْه َعْن َأمْحََد ْبِن َبْكٍر َعْن َصالٍِح َعْن ُسَلْيَماَن اْلَجْعَفِريِّ َعْن َأيِب اْلَحَسِن
بِّ  َ

 �بِ
ُ
ُعوذ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
ُد يِف ُكلِّ َلْيَلٍة ِقَراَءَة: ق َبا َيَتَعهَّ َقاَل َسِمْعُتُه َيُقوُل  َما ِمْن َأَحٍد يِف َحدِّ الصِّ

ِماَئَة  ٌ
َحد

َ
ُ أ  ُهَو اللَّ

ْ
ل

ُ
اٍت َو ق اِس  ُكلَّ َواِحَدٍة َثاَلَث َمرَّ بِّ النَّ َ

 �بِ
ُ
ُعوذ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
ِق  َو ق

َ
ل
َ
ف
ْ
ال

ِمْن  َعَرٍض  َأْو  َلَمٍم  ُكلَّ  َعنُْه  َجلَّ  َو  َعزَّ  ُه  اللَّ َف  رَصَ إاِلَّ  َفَخْمِسنَي  َيْقِدْر  َلْم  َفإِْن  ٍة  َمرَّ
ِم َأَبدًا َما ُتُعوِهَد ِبََذا َحتَّى  ْبَياِن- َو اْلُعَطاَش َو َفَساَد اْلَمِعَدِة َو ُبُدوَر الدَّ َأْعَراِض الصِّ
ُه َعزَّ َو  َد َنْفَسُه بَِذلَِك َأْو ُتُعوِهَد َكاَن حَمُْفوظًا إىَِل َيْوِم َيْقبُِض اللَّ ْيُب َفإِْن َتَعهَّ َيْبُلَغُه الشَّ

َجلَّ َنْفَسُه))).

الكايف: َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ َعِن اْلُحَسنْيِ ْبِن َأمْحََد اْلِمنَْقِريِّ 
ِق إىَِل اْلَغْرِب  ْ َقاَل َسِمْعُت َأَبا إِْبَراِهيَم َيُقوُل  َمِن اْسَتْكَفى بِآَيٍة ِمَن اْلُقْرآِن ِمَن الرشَّ

ُكِفَي إَِذا َكاَن بَِيِقنٍي)2).

ٍد َعْن َأمْحََد ْبِن إِْسَحاَق َو َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيهِ  مَجِيعًا َعْن  الكايف: اْلُحَسنْيُ ْبُن حُمَمَّ
ًة َجِديَدًة  ٍد اأْلَْزِديِّ َعْن َرُجٍل َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّهيِف اْلُعوَذِة َقاَل: َتْأُخُذ ُقلَّ َبْكِر ْبِن حُمَمَّ
َو  ُق  ُتَعلِّ ُثمَّ  ًة  َمرَّ َثاَلثنَِي   ِر

ْ
د

َ
ق
ْ
ال تِ 

َ
ْيل

َ
ل ي  ِ

ف
� ناُه 

ْ
ل َ ف ْ �ف

َ
أ  

ِإ�فَّ َعَلْيَها-  َتْقَرُأ  ُثمَّ  َماًء  فِيَها  َفَتْجَعُل 
ُه)3).  ُأ َو ُيْزَداُد فِيَها َماٌء إِْن َشاَء اللَّ ُب ِمنَْها َو َتَتَوضَّ َترْشَ

ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  اْلَحاِرثِيِّ  إِْدِريَس  َعْن  ِزَياٍد  ْبِن  َسْهِل  َعْن  َأْصَحابِنَا  ِمْن  ٌة  ِعدَّ الكايف: 
ِهْم  ُل اْحَتِجْز ِمَن النَّاِس ُكلِّ ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َأُبو َعْبِد اللَِّه  َيا ُمَفضَّ ِسنَاٍن َعْن ُمَفضَّ
َعْن  َو  َيِمينَِك  َعْن  اْقَرْأَها    ٌ

َحد
َ
أ  ُ اللَّ ُهَو   

ْ
ل

ُ
ق بِـ  َو   - ِ ِح�ي الرَّ ْ�ِن  الرَّ  ِ

َّ
الل ِبْسِ  بِـ 

َعىَل  َدَخْلَت  َفإَِذا  تَِك  حَتْ ِمْن  َو  َفْوِقَك  ِمْن  َو  َخْلِفَك  ِمْن  َو  َيَدْيَك  َبنْيِ  ِمْن  َو  ِشَمالَِك 

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 623،ح7).

)2) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 623،ح8).

)3) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 624،ح9).
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ى ُثمَّ اَل ُتَفاِرْقَها  اٍت َو اْعِقْد بَِيِدَك اْلُيرْسَ ُسْلَطاٍن َجاِئٍر َفاْقَرْأَها ِحنَي َتنُْظُر إَِلْيِه َثاَلَث َمرَّ
َحتَّى خَتُْرَج ِمْن ِعنِْدِه))).

باب األدوية الجامعة بالقرآن: 
ْفَت َعىَل َنْفِسَك ِمنَْها َفاْقَرأِ اأْلَْنَعاَم  ٌة خَتَوَّ ُه َقاَل  إَِذا َبَدْت بَِك ِعلَّ َأْرِوي َعِن اْلَعالِِم َأنَّ

ِة َما َتْكَرهُ  )2). ُه اَل َينَاُلَك ِمْن تِْلَك اْلِعلَّ َفإِنَّ
اٍت َفإِْن َسَكنَْت  ٌة َفْلَيْقَرْأ يِف َجنْبِِه ُأمَّ اْلِكَتاِب َسْبَع َمرَّ َأْرِوي َعِن اْلَعالِِم  َمْن َناَلْتُه ِعلَّ
َبَعهُ [  َك بِِه، َو َنَجاٌة لَِمْن ]اتَّ َا َتْسُكنُ .]َو[ ِعْصَمٌة لَِمْن َتَمسَّ ًة َفإهِنَّ َو إاِلَّ َفْلَيْقَرْأ َسْبِعنَي َمرَّ
.(3( دِّ ُلُق َعىَل َكْثَرِة الرَّ َب  َو اَل َتنَْقيِض  َعَجاِئُبُه، َو اَل خَيْ َم، َو اَل َيِزيُغ َفُيَشعَّ َتبَِعُه، اَل َيْعَوجُّ َفُيَقوَّ
ْفَت َعىَل َنْفِسَك ِمنَْها َفاْقَرأِ اأْلَْنَعاَم  ٌة خَتَوَّ ُه َقاَل  إَِذا َبَدْت بَِك ِعلَّ َأْرِوي َعِن اْلَعالِِم  َأنَّ

ِة َما َتْكَرهُ  )4). ُه اَل َينَاُلَك ِمْن تِْلَك اْلِعلَّ َفإِنَّ
اٍت َفإِْن َسَكنَْت  ٌة َفْلَيْقَرْأ يِف َجنْبِِه ُأمَّ اْلِكَتاِب َسْبَع َمرَّ َأْرِوي َعِن اْلَعالِِم  َمْن َناَلْتُه ِعلَّ

َا َتْسُكنُ  )5). ًة َفإهِنَّ َو إاِلَّ َفْلَيْقَرْأ َسْبِعنَي َمرَّ
َو َأْرِوي َعِن اْلَعالِِم  يِف اْلُقْرآِن ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء )6).

َدَقِة َو اْسَتْشُفوا َلُه بِاْلُقْرآِن َفَمْن َلْم َيْشِفِه اْلُقْرآُن َفاَل ِشَفاَء  َو َقاَل  َداُووا َمْرَضاُكْم بِالصَّ
َلهُ  )7).

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 624،ح20.
)2) الفقه المنسوب إىل اإلمام الرضا، ص: 342.

)3) التفسري المنسوب إىل اإلمام الحسن العسكري، ص: 4).
)4) الفقه المنسوب إىل اإلمام الرضا، ص: 342.
)5) الفقه المنسوب إىل اإلمام الرضا، ص: 342.
)6) الفقه المنسوب إىل اإلمام الرضا، ص: 342.
)7) الفقه المنسوب إىل اإلمام الرضا، ص: 342.
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ْنَيا َسْبِعنَي َنْوعًا ِمْن َأْنَواِع  َر يِف الدُّ ُه َمْن َقَرَأ النَّْحَل يِف ُكلِّ َشْهٍر ُكِفَي اْلُمَقدَّ َو َنْرِوي  َأنَّ
ُه  َل اللَّ ُص  َو َمْن َقَرَأ ُسوَرَة ُلْقَماَن يِف ُكلِّ َلْيَلٍة َوكَّ اْلَباَلِء َأْهَوُنُه اْلُجنُوُن َو اْلُجَذاُم َو اْلرَبَ
بِِه َثاَلثنَِي َمَلكًا َيَْفُظوَنُه ِمْن إِْبِليَس َو ُجنُوِدِه َحتَّى ُيْصبَِح َفإِْن َقَرَأَها بِالنََّهاِر َلْم َيَزاُلوا 
َيَْفُظوَنُه َحتَّى ُيْمِسَ  َو َمْن َقَرَأ ُسوَرَة يس َقْبَل َأْن َينَاَم َأْو يِف هَنَاِرِه َكاَن ِمَن اْلَمْحُفوظِنَي 
ُه بِِه َأْلَفْي َمَلٍك َيَْفُظوَنُه  َل اللَّ َو اْلَمْرُزوِقنَي َحتَّى ُيْمِسَ َأْو ُيْصبَِح َو َمْن َقَرَأَها يِف َلْيَلٍة َوكَّ
ُه اْلَجنََّة َو َحَضَ  ِمْن ُكلِّ َشْيَطان َرِجيٍم َو ِمْن ُكلِّ آَفٍة َفإِْن َماَت يِف َيْوِمِه َأْو َلْيَلتِِه َأْدَخَلُه اللَّ

هِ . ُهْم َيْسَتْغِفُروَن َلُه َو ُيَشيُِّعوَنُه إىَِل َقرْبِ ُغْسَلُه َثاَلُثوَن َأْلَف َمَلٍك ُكلُّ

افَّاِت يِف ُكلِّ َيْوِم مُجَُعٍة َلْم َيَزْل حَمُْفوظًا ِمْن ُكلِّ آَفٍة َمْدُفوعًا َعنُْه   َو َمْن َقَرَأ ُسوَرَة الصَّ
ْزِق َو َلْم ُيِصْبُه يِف َمالِِه َو اَل يِف ُوْلِدِه  ْنَيا َمْرُزوقًا بَِأْوَسِع َما َيُكوُن ِمَن الرِّ ُكلُّ َبِليٍَّة يِف الدُّ
َو اَل يِف َبَدنِِه ُسوٌء ِمْن َشْيَطاٍن َرِجيٍم َو ِمْن َجبَّاٍر َعنِيٍد َو إِْن َماَت يِف َيْوِمِه َأْو َلْيَلتِِه َبَعَثُه 
ُه باَِل َماٍل  ْنَيا َو اآْلِخَرِة َو َأَعزَّ َف الدُّ ُه َشَ َمَر َأْعَطاُه اللَّ هِ  َو َمْن َقَرَأ الزُّ ُه َشِهيدًا ِمْن َقرْبِ اللَّ

َو اَل َعِشرَيٍة.

َقَرَأ اْلَواِقَعَة يِف ُكلِّ مُجَُعٍة  ْنَيا َو اآْلِخَرِة َو َمْن  َلُه َخرْيَ الدُّ ُه  َقَرَأ الطُّوَر مَجََع اللَّ  َو َمْن 
ٌة أِلَِمرِي  وَرِة َخاصَّ ْنَيا َو َهِذِه السُّ ْنَيا ُبْؤسًا َو اَل َفْقرًا َو اَل آَفًة ِمْن آَفاِت الدُّ َلْم َيَر يِف الدُّ
ُكُه فِيَها َأَحٌد َو َمْن َقَرَأ اْلَحِديَد َو اْلُمَجاَدَلَة يِف َصاَلِة َفِريَضٍة َو َأْدَمنََها  اْلُمْؤِمننَِي اَل َيرْشَ
َو  َفَراِئِضِه  يِف  اْلُمْمَتَحنََة  َقَرَأ  َمْن  َو  اَل َخَصاَصًة  َو  َبَدنِِه ُسوءًا  َو  َمالِِه  َو  َأْهِلِه  يِف  َيَر  َلْم 
ٌر يِف َبَدنِِه َو  ُه َو َلْم ُيِصْبُه َفْقٌر َأَبدًا َو اَل رَضَ َر َبرَصَ يَماِن َو َنوَّ ُه َقْلَبُه لإِْلِ َنَوافِِلِه اْمَتَحَن اللَّ
ْنَيا يَشْ ٌء ِمْن َأْعنُيِ اْلِجنِّ َو اَل  اَل يِف ُوْلِدهِ  َو َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلِجنِّ َلْم ُيِصْبُه يِف اْلَحَياِة الدُّ
ِل يِف ِعَشاِء اآْلِخَرِة َأْو يِف آِخِر  مِّ َنْفثِِهْم َو اَل ِسْحِرِهْم َو اَل َكْيِدِهمْ  َو َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلُمزَّ
ُه  ُه َحَياًة َطيَِّبًة َو َأَماَتُه اللَّ وَرِة َو َأْحَياُه اللَّ ْيُل َو النََّهاُر َشاِهَدْيِن َمَع السُّ ْيِل َكاَن َلُه اللَّ اللَّ
اَن َو َلْم َيْدُخِل  ُه إاِلَّ َريَّ اَن َو َلْم َيْبَعْثُه اللَّ ِميَتًة َطيَِّبًة َو َمْن َقَرَأ النَّاِزَعاِت َلْم َيُمْت إاِلَّ َريَّ
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ِه َقْد ُغِفَر  ا َأْنَزْلنَاُه يِف َفِريَضٍة ِمَن اْلَفَراِئِض َناَداُه ُمنَاٍد َيا َعْبَد اللَّ اَن َو َمْن َقَرَأ إِنَّ اْلَجنََّة إاِلَّ َريَّ
َلَك َما َمىَض َفاْسَتْأنِِف اْلَعَمَل  َو َمْن َقَرَأ إَِذا ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلَزاَلَها يِف َنَوافِِلِه َلْم ُيِصْبُه 
ْنَيا َو َمْن َقَرَأ َوْيٌل لُِكلِّ  َزْلَزَلٌة َأَبدًا َو َلْم َيُمْت ِبَا َو اَل بَِصاِعَقٍة َو اَل بِآَفٍة ِمْن آَفاِت الدُّ
ْوِء إِْن َشاَء  ْزُق َو ُدفَِعْت َعنُْه ِميَتُة السَّ َزٍة يِف َفِريَضٍة َنَفْت َعنُْه اْلَفْقَر َو ُجِلَبْت َعَلْيِه الرِّ مُهَ
ُه  ُه َأَحٌد يِف َفِريَضٍة ِمَن اْلَفَراِئِض َغَفَر اللَّ َا اْلَكافُِروَن َو ُقْل ُهَو اللَّ اللَّهُ  َو َمْن َقَرَأ ُقْل َيا َأهيُّ
ُه َسِعيدًا َشِهيدًا  َعَداِء َو َأْحَياُه اللَّ َلُه َو لَِوالَِدْيِه َو َما َوَلَد َفإِْن َكاَن َشِقّيًا ُأْثبَِت يِف ِديَواِن السُّ
ِه يِف َنافَِلتِِه َأْو َفِريَضتِِه  ُه َشِهيدًا َو َمْن َقَرَأ إَِذا َجاَء َنرْصُ اللَّ ُه َشِهيدًا َو َبَعَثُه اللَّ َو َأَماَتُه اللَّ

ُه َعىَل مَجِيِع َأْعَداِئهِ  َو َكَفاُه اْلُمِهمٍَّ ))). ُه اللَّ َنرَصَ

. ُه َجلَّ َو َعزَّ َو َقاَل اْلَعَسُل ِشَفاٌء يِف َظاِهِر اْلِكَتاِب َكَما َقاَل اللَّ

يِق َيْقَطُع  َو َقاَل اْلَعالُِم يِف اْلَعَسِل ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء َمْن َلِعَق َلْعَقَة َعَسٍل َعىَل الرِّ
ُد اْلِحْفَظ إَِذا َكاَن  ْهَن َو جُيَوِّ ي الذِّ ْوَداَء َو ُيَصفِّ َة السَّ ْفَرَة َو َيْمنَُع اْلُمرَّ اْلَبْلَغَم َو َيِْسُم الصُّ

َكِر. َباِن الذَّ َمَع اللُّ

مسألة )2(: قوارع القرآن

الشياطني  من  أمن   - الكريس  كآية  قرأها-  من  التي  اآليات  هي  القرآن  قوارع  
اإلنس و الجن فإهنا تقرع الشيطان و تدهاه -اي تصيبه بداهية- و هتلكه ، وهي اما 

ُرقية او عوذة او ُنرشة.

ِه ْبِن ِسنَاٍن  َثنَا النَّْضُ ْبُن ُسَوْيٍد َعْن َعْبِد اللَّ ُد ْبُن َيِزيَد ْبِن ُسَلْيٍم اْلُكويِفُّ َقاَل: َحدَّ حُمَمَّ
ِة َو ُرْقَيِة اْلَمْجنُوِن َو  َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه َقاَل : َسَأْلُتُه َعْن ُرْقَيِة اْلَعْقَرِب َو اْلَحيَِّة َو النُّرْشَ
ِة إَِذا َكاَنْت ِمَن  ْقَيِة َو اْلُعوَذِة َو النُّرْشَ ُب َقاَل َيا اْبَن ِسنَاٍن اَل َبْأَس بِالرُّ ِذي ُيَعذِّ اْلَمْسُحوِر الَّ

))) الفقه المنسوب إىل اإلمام الرضا، ص: 344-343.
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ُه َو َهْل يَشْ ٌء َأْبَلُغ يِف َهِذِه اأْلَْشَياِء ِمَن اْلُقْرآِن  اْلُقْرآِن َو َمْن َلْم َيْشِفِه اْلُقْرآُن َفاَل َشَفاُه اللَّ
  ((( َ ف ِمِن�ي

ْ
ؤ ُ  ِللْ

ٌ
ة ْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْ�َ

ُ
ق
ْ
 ِمَن ال

ُ
فِّل َ �ف

ُ
ُه َجلَّ َجاَلُلُه َيُقوُل : َو ن َأ َلْيَس اللَّ

 
ً
ْيَتُه خاِشعا

َ
َرأ

َ
ل  َعل  َجَبٍل 

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
نا هذ

ْ
ل َ ف ْ �ف

َ
أ ْو 

َ
َأ َلْيَس َيُقوُل َتَعاىَل ِذْكُرُه َو َجلَّ َثنَاُؤهُ  ل

ْمُكْم َو ُنوِقْفُكْم َعىَل َقَواِرعِ  اْلُقْرآِن لُِكلِّ َداء)2).   َسُلوَنا ُنَعلِّ ِ
َّ

َيِة الل
ْ

ش
َ

 ِمْن خ
ً
عا

ِّ
ُمَتَصد

ِة ْقَيِة َو اْلُعوَذِة َو النُّرْشَ مسألة )3(: العالج  بِالرُّ

رقيته أرقيه رقيا: عّوذته باللَّه، واالسم الرقيى.

عوذة: عاذ به َيُعوُذ َعْوذًا وِعياذًا وَمعاذًا: الذ به ولجَأ إِليه واعتصم.

و النرشة: رقية عالج للمجنون، ينرش با عنه تنشريا.

َثنَا النَّْضُ ْبُن ُسَوْيٍد َعْن َعْبِد  ُد ْبُن َيِزيَد ْبِن ُسَلْيٍم اْلُكويِفُّ َقاَل: َحدَّ طب االئمة: حُمَمَّ
ِة َو  ِه ْبِن ِسنَاٍن َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّهَقاَل : َسَأْلُتُه َعْن ُرْقَيِة اْلَعْقَرِب َو اْلَحيَِّة َو النُّرْشَ اللَّ
ْقَيِة َو اْلُعوَذِة َو  ُب َقاَل َيا اْبَن ِسنَاٍن اَل َبْأَس بِالرُّ ِذي ُيَعذِّ ُرْقَيِة اْلَمْجنُوِن َو اْلَمْسُحوِر الَّ
ُه َو َهْل يَشْ ٌء َأْبَلُغ يِف  ِة إَِذا َكاَنْت ِمَن اْلُقْرآِن َو َمْن َلْم َيْشِفِه اْلُقْرآُن َفاَل َشَفاُه اللَّ النُّرْشَ
ْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء 

ُ
ق
ْ
 ِمَن ال

ُ
فِّل َ �ف

ُ
ُه َجلَّ َجاَلُلُه َيُقوُل  َو ن َهِذِه اأْلَْشَياِء ِمَن اْلُقْرآِن َأ َلْيَس اللَّ

 َعل  
َ

ْرآن
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
نا هذ

ْ
ل َ ْف �ف

َ
ْو أ

َ
فَ )3) َأ َلْيَس َيُقوُل َتَعاىَل ِذْكُرُه َو َجلَّ َثنَاُؤهُ  ل ِمِن�ي

ْ
ؤ ُ  ِللْ

ٌ
ة َو َرْ�َ

ْمُكْم َو ُنوِقْفُكْم َعىَل َقَواِرعِ   ِ )4) َسُلوَنا ُنَعلِّ
َّ

َيِة الل
ْ

ش
َ

 ِمْن خ
ً
عا

ِّ
 ُمَتَصد

ً
ْيَتُه خاِشعا

َ
َرأ

َ
َجَبٍل ل

اْلُقْرآِن لُِكلِّ َداء.

))) االرسء: 82.
)2) طب األئمة، ص: 48.

)3) االرسء: 82.
)4) الحرش: )2.
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عوذة للورم يف المفاصل كلها:

َثنَا َأُبو َعْمِرو ْبِن ِشْمٍر َعْن َجابِِر ْبِن َيِزيَد  اْلَحَسُن ْبُن َصالٍِح اْلَمْحُموِديُّ َقاَل: َحدَّ
ِد ْبِن َعيِلِّ ْبِن اْلُحَسنْيِ ْبِن َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب : َقاَل يِل َيا َجابُِر ُقْلُت  اْلُجْعِفيِّ َعْن حُمَمَّ
 

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
نا هذ

ْ
ل َ ف ْ �ف

َ
ْو أ

َ
ِه َقاَل اْقَرْأ َعىَل ُكلِّ َوَرٍم آِخَر ُسوَرِة اْلَحرْشِ ل َلبَّْيَك َيا اْبَن َرُسوِل اللَّ

ُهْم 
َّ
َعل

َ
اِس ل ا ِللنَّ �بُ ِ

ْ صف
َ
 ن

ُ
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أَ ْ
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ْ
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َّ
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ْ
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َ
 ِمْن خ

ً
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ِّ
 ُمَتَصد

ً
ْيَتُه خاِشعا

َ
َرأ

َ
َعل  َجَبٍل ل

ُ * ُهَو  ِح�ي ْ�ُن الرَّ اَدِة ُهَو الرَّ
َّ ْيِب َو ال�ش

َ
غ

ْ
 ُهَو عاِلُ ال

َّ
ِذي ل ِإَل ِإل

َّ
ُ ال  * ُهَو اللَّ
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َّ
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 ُ �بِّ
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ْ
فُ ال َعِز�ي

ْ
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ْ
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 ُ لَ ُح  ُيَسبِّ ْس�ف   ُ الْ ْسُء 
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ْ
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ْ
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ْ ُي�ش ا  َّ
َ

ِ ع
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 الل
َ

ُسْبحان

ُه َيْسُكُن بِإِْذِن  ُ ))) َو اْتُل َعَلْيَها َثاَلثًا َفإِنَّ ِك�ي َ فُ الْ َعِز�ي
ْ
ْرِض َو ُهَو ال

أَ ْ
واِت َو ال ي السَّ ِ

ف
ما �

 ] ِه َأْرِقيَك  ِمَن الجد ]اْلَحدِّ َها َعىَل اْلَوَرِم َو َتُقوُل بِْسِم اللَّ ينًا َو ُتِمرُّ ِه َتَعاىَل َتْأُخُذ ِسكِّ اللَّ
َو اْلَحِديِد َو ِمْن أمر ]َأَثِر[ اْلُعوِد َو ِمَن اْلَحَجِر اْلَمْلُبوِد َو ِمْن ِعْرِق اْلَعاِقِر َو ِمْن َوَرِم 
ِه إىَِل َأَجٍل  اِب َو َبْرِدِه اْمِض بِإِْذِن اللَّ َ اآلخر ]اآْلَجِر[ َو ِمَن الطََّعاِم َو َعْقِدِه َو ِمَن الرشَّ
نَي يِف  كِّ ِه َخَتْمُت ُثمَّ َأْوتِِد السِّ ِه َفَتْحُت َو بِْسِم اللَّ ْنِس َو اأْلَْنَعاِم بِْسِم اللَّ ى يِف اإْلِ ُمَسمًّ

اأْلَْرِض. 

عوذة إلبطال السحر:

ٍد َعْن مَحَّاِد ْبِن ِعيَسى َعْن  َثنَا إِْبَراِهيُم ْبُن حُمَمَّ ِه ْبُن اْلَعاَلِء اْلَقْزِوينِيُّ َقاَل: َحدَّ َعْبُد اللَّ
ُه َسِمَع َأِمرَي  َأنَّ َيْعُقوَب ْبِن ُشَعْيٍب َعْن ِعْمَراَن ْبِن ِميَثٍم َعْن َعَباَيَة ْبِن ِرْبِعيٍّ اأْلََسِدِي : 
ْحَر َفَقاَل اْكُتْب يِف  ِه َعَلْيِه َيْأُمُر َبْعَض َأْصَحابِِه َو َقْد َشَكا إَِلْيِه السِّ اْلُمْؤِمننَِي َصَلَواُت اللَّ
ِه  ِه بِْسِم اللَّ ِه َو بِاللَّ َك َو اَل جَيُوُز َكْيُدُه فِيَك بِْسِم اللَّ ُه اَل َيُضُّ ْقُه َعَلْيَك َفإِنَّ َرقِّ َظْبٍي َو َعلِّ

))) الحرش: )24-2.
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ِه ْبِن َغالٍِب َعْن  ُد ْبُن حَمُْبوٍب َعْن َعْبِد اللَّ َثنَا حُمَمَّ َبِعيُّ َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن ُموَسى الرَّ حُمَمَّ
اأْلَْصَبُغ  َقاَل   : اْلُمْؤِمننَِي َأِمرِي  َعْن  َلِميِّ  السُّ ُنَباَتَة  ْبِن  اأْلَْصَبِغ  َعِن  َظِريٍف  ْبِن  َسْعِد 
ْلَطاِن  ْحِر َو اْلَخْوِف ِمَن السُّ َأَخْذُت َهِذِه اْلُعوَذَة ِمنُْه ع َو َقاَل يِل َيا َأْصَبُغ َهِذِه ُعوَذُة السِّ
ال 
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 ف
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َ
هِ  َسن ِه َو بِاللَّ اٍت بِْسِم اللَّ َتُقوُلَها َسْبَع َمرَّ

)2)  َو َتُقوُل يِف َوْجِه اْلَماِء إَِذا َفَرْغَت ِمْن  َ
غاِلُبون

ْ
ا ال َ َبَعكُ

َّ
�تُ َو َمِن ات

ْ
ن
َ
ِتنا أ �ي
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 �بِ

ُ
ْيك

َ
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َ
ون

ُ
َيِصل

ُه َتَعاىَل.  َك إِْن َشاَء اللَّ ُه اَل َيُضُّ اٍت َفإِنَّ ْيِل َقْبَل َأْن َتْبَدَأ بَِصاَلِة النََّهاِر َسْبَع َمرَّ َصاَلِة اللَّ

))) طب األئمة، ص: 35.
)2) القصص: 35.
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اسئلة الفصل السابع

هل يمكن االستشفاء بالقرآن الكريم؟اذكر دليال؟. )

ماهي شوط االستشفاء بالقرآن؟. 2

اذكر بعض السور القرآنية واثرها يف الشفاء؟. 3

ما هي قوارع القرآن؟اذكر مثاال؟. 4

ما الفرق بني الُرقية والُعوذة والنرُشة؟اذكر مثاال؟ . 5









 علم جتسيم القرآن وشفاعته

من أهم عقائدنا أن األعمال تتجسد يف عالم الربزخ، وعالم يوم القيامة، فتمثل 
يدخله  الذي  الــرسور  وحتى  والوالية  والحج  والصيام  والزكاة  الصالة  للميت 
اإلنسان عىل أخيه اإلنسان، فكذلك القرآن بشكل عام، بل واآليات بشكل خاص 
فتورده  به  تمحل  وأما  العاليات،  الدرجات  وترقيه  له  تشفع  فاما  لإلنسان،  تتمثل 

الهاوية وقد أشار أهل البيت إىل هذا الباب وإليك بعض النصوص.

النصوص الواردة يف شفاعة القرآن: 

مْحَِن َعْن ُسْفَياَن  ٍد َعْن َعيِلِّ ْبِن اْلَعبَّاِس َعِن اْلُحَسنْيِ ْبِن َعْبِد الرَّ الكايف: َعيِلُّ ْبُن حُمَمَّ
اِف َعْن َأيِب َجْعَفٍر َقاَل: َيا َسْعُد َتَعلَُّموا اْلُقْرآَن  اْلَحِريِرِي   َعْن َأبِيِه َعْن َسْعٍد اْلَخفَّ
ُصُفوٌف  النَّاُس  َو  اْلَخْلُق  إَِلْيَها  َنَظَر  ُصوَرٍة  َأْحَسِن  يِف  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َيْأيِت  اْلُقْرآَن  َفإِنَّ 
ِمْن  َأْلَف َصفٍّ  َأْرَبُعوَن  َو  ٍد  حُمَمَّ ُة  ُأمَّ َأْلَف َصفٍّ  َثَماُنوَن  َأْلِف َصفٍّ  ِماَئُة  َو  وَن  ِعرْشُ
ُم َفَينُْظُروَن إَِلْيِه ُثمَّ َيُقوُلوَن  َساِئِر اأْلَُمِم َفَيْأيِت َعىَل َصفِّ اْلُمْسِلِمنَي يِف ُصوَرِة َرُجٍل َفُيَسلِّ
ُجَل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َنْعِرُفُه بِنَْعتِِه َو ِصَفتِِه َغرْيَ  ُه اْلَحِليُم اْلَكِريُم إِنَّ َهَذا الرَّ اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ
ُه َكاَن َأَشدَّ اْجتَِهادًا ِمنَّا يِف اْلُقْرآِن َفِمْن ُهنَاَك ُأْعطَِي ِمَن اْلَبَهاِء َو اْلَجَماِل َو النُّوِر َما  َأنَّ
َهَداُء ُثمَّ َيُقوُلوَن اَل  َهَداِء َفَينُْظُروَن إَِلْيِه الشُّ َلْم ُنْعَطُه ُثمَّ جُيَاِوُز َحتَّى َيْأيِتَ َعىَل َصفِّ الشُّ
ُه  َهَداِء َنْعِرُفُه بَِسْمتِهِ   َو ِصَفتِِه َغرْيَ َأنَّ ُجَل ِمَن الشُّ ِحيُم إِنَّ َهَذا الرَّ بُّ الرَّ ُه الرَّ إَِلَه إاِلَّ اللَّ
ِمْن ُشَهَداِء اْلَبْحِر َفِمْن ُهنَاَك ُأْعطَِي ِمَن اْلَبَهاِء َو اْلَفْضِل َما َلْم ُنْعَطُه َقاَل َفَيَتَجاَوُز َحتَّى 
ُبُهْم  َيْأيِتَ َعىَل َصفِّ ُشَهَداِء اْلَبْحِر يِف ُصوَرِة َشِهيٍد َفَينُْظُر إَِلْيِه ُشَهَداُء اْلَبْحِر َفَيْكُثُر َتَعجُّ
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تِي ُأِصيَب  َو َيُقوُلوَن إِنَّ َهَذا ِمْن ُشَهَداِء اْلَبْحِر َنْعِرُفُه بَِسْمتِِه َو ِصَفتِِه َغرْيَ َأنَّ اْلَجِزيَرَة الَّ
َو  اْلَبَهاِء  ِمَن  ُأْعطَِي  ُهنَاَك  َفِمْن  فِيَها  ُأِصْبنَا  تِي  الَّ اْلَجِزيَرِة  ِمَن  َهْواًل  َأْعَظَم  َكاَنْت  فِيَها 
اْلَجَماِل َو النُّوِر َما َلْم ُنْعَطُه ُثمَّ جُيَاِوُز َحتَّى َيْأيِتَ َصفَّ النَّبِيِّنَي َو اْلُمْرَسِلنَي يِف ُصوَرِة َنبِيٍّ 
ُه  ُبُهْم َو َيُقوُلوَن اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ ُمْرَسٍل َفَينُْظُر النَّبِيُّونَ  َو اْلُمْرَسُلوَن إَِلْيِه َفَيْشَتدُّ لَِذلَِك َتَعجُّ
ُه ُأْعطَِي َفْضاًل َكثرِيًا  اْلَحِليُم اْلَكِريُم إِنَّ َهَذا النَّبِيَّ ُمْرَسٌل َنْعِرُفُه بَِسْمتِِه َو ِصَفتِِه َغرْيَ َأنَّ
ُد َمْن َهَذا َفَيُقوُل َلُهْم  َقاَل َفَيْجَتِمُعوَن َفَيْأُتوَن َرُسوَل اللَِّه َفَيْسَأُلوَنُه َو َيُقوُلوَن َيا حُمَمَّ
 ُه َعَلْيِه َفَيُقوُل َرُسوُل اللَِّه َأَو َما َتْعِرُفوَنُه َفَيُقوُلوَن َما َنْعِرُفُه َهَذا مِمَّْن َلْم َيْغَضِب اللَّ
ُم ُثمَّ جُيَاِوُز َحتَّى َيْأيِتَ َعىَل َصفِّ اْلَماَلِئَكِة يِف ُسوَرِة َمَلٍك  ِه َعىَل َخْلِقِه َفُيَسلِّ ُة اللَّ َهَذا ُحجَّ
ُبُهْم َو َيْكرُبُ َذلَِك َعَلْيِهْم لَِما َرَأْوا ِمْن َفْضِلِه َو  ٍب َفَتنُْظُر إَِلْيِه اْلَماَلِئَكُة َفَيْشَتدُّ َتَعجُّ ُمَقرَّ
ُه  َس إِنَّ َهَذا اْلَعْبَد ِمَن اْلَماَلِئَكِة َنْعِرُفُه بَِسْمتِِه َو ِصَفتِِه َغرْيَ َأنَّ نَا َو َتَقدَّ َيُقوُلوَن َتَعاىَل َربُّ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َمَقامًا َفِمْن ُهنَاَك ُأْلبَِس ِمَن النُّوِر َو اْلَجَماِل َما  َكاَن َأْقَرَب اْلَماَلِئَكِة إىَِل اللَّ
َت اْلَعْرِش َفُينَاِديِه  ِة َتَباَرَك َو َتَعاىَل َفَيِخرُّ حَتْ َلْم ُنْلَبْس ُثمَّ جُيَاِوُز َحتَّى َينَْتِهَي إىَِل َربِّ اْلِعزَّ
اِدَق النَّاطَِق اْرَفْع َرْأَسَك َو َسْل ُتْعَط  تِي يِف اأْلَْرِض َو َكاَلِمَي الصَّ َتَباَرَك َو َتَعاىَل َيا ُحجَّ
ُه َتَباَرَك َو َتَعاىَل َكْيَف َرَأْيَت ِعَباِدي َفَيُقوُل َيا َربِّ  َفُع َرْأَسُه َفَيُقوُل اللَّ ْع َفرَيْ َو اْشَفْع ُتَشفَّ
ي  ِمنُْهْم َمْن َصاَننِي َو َحاَفَظ َعيَلَّ َو َلْم ُيَضيِّْع َشْيئًا َو ِمنُْهْم َمْن َضيََّعنِي َو اْسَتَخفَّ بَِحقِّ
يِت َو َجاَليِل َو  ُه َتَباَرَك َو َتَعاىَل َو ِعزَّ ُتَك َعىَل مَجِيِع َخْلِقَك َفَيُقوُل اللَّ َب يِب َو َأَنا ُحجَّ َو َكذَّ
اْرتَِفاِع َمَكايِن أَلُثِيَبنَّ َعَلْيَك اْلَيْوَم َأْحَسَن الثََّواِب َو أَلَُعاِقَبنَّ َعَلْيَك اْلَيْوَم َألِيَم اْلِعَقاِب 
ُصوَرٍة  َأيِّ  يِف  َجْعَفٍر  َأَبا  َيا  َلُه  َفُقْلُت  َقاَل  ُأْخَرى  ُصوَرٍة  يِف  َرْأَسُه  اْلُقْرآُن  ِجُع  َفرَيْ َقاَل 
ُجَل ِمْن ِشيَعتِنَا  ُه َأْهُل اْلَجْمعِ  َفَيْأيِت الرَّ ٍ ُيْبرِصُ َيْرِجُع َقاَل يِف ُصوَرِة َرُجٍل َشاِحٍب ُمَتَغريِّ
ِذي َكاَن َيْعِرُفُه َو جُيَاِدُل بِِه َأْهَل اْلِخاَلِف َفَيُقوُم َبنْيَ َيَدْيِه َفَيُقوُل َما َتْعِرُفنِي َفَينُْظُر إَِلْيِه  الَّ
ِل  تِي َكاَنْت يِف اْلَخْلِق اأْلَوَّ ِجُع يِف ُصوَرتِِه الَّ ِه َقاَل َفرَيْ ُجُل َفَيُقوُل َما َأْعِرُفَك َيا َعْبَد اللَّ الرَّ
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ِذي َأْسَهْرُت َلْيَلَك َو َأْنَصْبُت َعْيَشَك  َو َيُقوُل َما َتْعِرُفنِي َفَيُقوُل َنَعْم َفَيُقوُل اْلُقْرآُن َأَنا الَّ
اَرَتُه-َو َأَنا َوَراَءَك  َسِمْعَت اأْلََذى َو ُرمِجَْت بِاْلَقْوِل يِفَّ َأاَل َو إِنَّ ُكلَّ َتاِجٍر َقِد اْسَتْوىَف جِتَ
ِة َتَباَرَك َو َتَعاىَل َفَيُقوُل َيا َربِّ َيا َربِّ َعْبُدَك َو َأْنَت  اْلَيْوَم َقاَل َفَينَْطِلُق بِِه إىَِل َربِّ اْلِعزَّ
ُه َعزَّ  َأْعَلُم بِِه َقْد َكاَن َنِصبًا يِفَ  ُمَواظِبًا َعيَلَّ ُيَعاَدى بَِسَببِي َو ُيِبُّ يِفَّ َو ُيْبِغُض َفَيُقوُل اللَّ
ُجوُه بَِتاٍج َفإَِذا ُفِعَل بِِه  ًة ِمْن ُحَلِل اْلَجنََّة َو َتوِّ َو َجلَّ َأْدِخُلوا َعْبِدي َجنَّتِي َو اْكُسوُه ُحلَّ
َذلَِك ُعِرَض َعىَل اْلُقْرآِن َفُيَقاُل َلُه َهْل َرِضيَت بَِما ُصنَِع بَِولِيَِّك َفَيُقوُل َيا َربِّ إيِنِّ َأْسَتِقلُّ 
ي َو اْرتَِفاِع َمَكايِن أَلَْنَحَلنَّ  يِت َو َجاَليِل َو ُعُلوِّ ِه َفَيُقوُل َو ِعزَّ َهَذا َلُه َفِزْدُه َمِزيَد اْلَخرْيِ ُكلِّ
َو  هَيَْرُموَن  اَل  ُْم َشَباٌب  إهِنَّ َأاَل  بَِمنِْزَلتِِه  َكاَن  لَِمْن  َو  َلُه  اْلَمِزيِد  َمَع  َأْشَياَء  مَخَْسَة  اْلَيْوَم  َلُه 
َزُنوَن َو َأْحَياٌء اَل َيُموُتوَن ُثمَّ  اُء اَل َيْسُقُموَن َو َأْغنَِياُء اَل َيْفَتِقُروَن َو َفِرُحوَن اَل َيْ َأِصحَّ
ول  َقاَل ُقْلُت ُجِعْلُت فَِداَك َيا 

أُ ْ
 ال

َ
ة

َ
ْوت َ  الْ

َّ
 ِإل

َ
ْوت َ ا الْ َ  ِف�ي

َ
ون

ُ
وق

ُ
َتاَل َهِذِه اآْلَيَة:ل َيذ

ُْم َأْهُل  َعَفاَء ِمْن ِشيَعتِنَا إهِنَّ ُه الضُّ َم ُثمَّ َقاَل َرِحَم اللَّ ُم اْلُقْرآُن َفَتَبسَّ َأَبا َجْعَفٍر َو َهْل َيَتَكلَّ
ُم َو َلَها ُصوَرٌة َو َخْلٌق َتْأُمُر َو َتنَْهى َقاَل َسْعٌد  اَلُة َتَتَكلَّ َتْسِليٍم ُثمَّ َقاَل َنَعْم َيا َسْعُد َو الصَّ
ُم بِِه يِف النَّاِس َفَقاَل َأُبو َجْعَفٍر َو  َ لَِذلَِك َلْويِن َو ُقْلُت َهَذا يَشْ ٌء اَل َأْسَتطِيُع َأَنا َأَتَكلَّ َفَتَغريَّ
نَا ُثمَّ َقاَل َيا َسْعُد ُأْسِمُعَك  اَلَة َفَقْد َأْنَكَر َحقَّ َهِل النَّاُس إاِلَّ ِشيَعُتنَا َفَمْن َلْم َيْعِرِف الصَّ
ْحشاِء 

َ
ف
ْ
�فْ َعِن ال

َ
 ت

َ
الة  الصَّ

َّ
ُه َعَلْيَك َفَقاَل  ِإن َكاَلَم اْلُقْرآِن َقاَل َسْعٌد َفُقْلُت َبىَل َصىلَّ اللَّ

ِه   َفالنَّْهُي َكاَلٌم َو اْلَفْحَشاُء َو اْلُمنَْكُر ِرَجاٌل َو َنْحُن ِذْكُر اللَّ ُ �بَ
ْ
ك

َ
ِ أ

َّ
ُر الل

ْ
ِذك

َ
ِر َو ل

َ
ْنك ُ َو الْ

.((( َو َنْحُن َأْكرَبُ

ْبِن  َعْمِرو  َعْن  النَّْضِ  ْبِن  َأمْحََد  َعْن  ْبِن َسالٍِم  ِد  حُمَمَّ َعْن  اأْلَْشَعِريُّ  َعيِلٍّ  َأُبو  الكايف: 
ِشْمٍر َعْن َجابٍِر َعْن َأيِب َجْعَفٍرَقاَل: جَيِي ُء اْلُقْرآُن َيْوَم اْلِقَياَمِة يِف َأْحَسِن َمنُْظوٍر إَِلْيِه 
َفَيُقوُلوَن ُهَو  َفُيَجاِوُزُهْم إىَِل النَّبِيِّنَي  ِمنَّا  ُجُل  َفَيُقوُلوَن َهَذا الرَّ َفَيُمرُّ بِاْلُمْسِلِمنَي  ُصوَرًة 

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 596ِكَتاُب َفْضِل اْلُقْرآنِ  ح).
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ِة َعزَّ َو  بنَِي َفَيُقوُلوَن ُهَو ِمنَّا َحتَّى َينَْتِهَي إىَِل َربِّ اْلِعزَّ ِمنَّا َفُيَجاِوُزُهْم إىَِل اْلَماَلِئَكِة اْلُمَقرَّ
ْنَيا َو ُفاَلُن  َجلَّ َفَيُقوُل َيا َربِّ ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن َأْظَمْأُت َهَواِجَرهُ   َو َأْسَهْرُت َلْيَلُه يِف َداِر الدُّ
ْبُن ُفاَلٍن َلْم ُأْظِمْئ َهَواِجَرُه َو َلْم ُأْسِهْر َلْيَلُه َفَيُقوُل َتَباَرَك َو َتَعاىَل َأْدِخْلُهُم اْلَجنََّة َعىَل 
َمنَاِزلِِهْم َفَيُقوُم َفَيتَّبُِعوَنُه َفَيُقوُل لِْلُمْؤِمِن اْقَرْأ َو اْرَقهْ   َقاَل َفَيْقَرُأ َو َيْرَقى َحتَّى َيْبُلَغ ُكلُّ 

تِي ِهَي َلُه َفَينِْزُلَها))). َرُجٍل ِمنُْهْم َمنِْزَلَتُه الَّ

اسئلة الفصل الثامن 

ما معنى جتسيم القرآن يوم القيامة؟. )

هل للقرآن مقام الشفاعة؟. 2

)))    الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: )60كتاب فضل القرآن ح)).







علم القراءة وآداهبا 

لكي تكون القراءة فعالة ومؤثرة يف نفوس المسلمني عليهم ان يراعوا آداب القراءة 
وهي المقدمة األوىل، ثم يطبقوا  شوط القراءة الصحيحة وهي المقدمة الثانية، ثم 
يطبقوا شوط التالوة الصحيحة كمقدمة ثالثة وهكذا تكون القراءة منتجة وفعالة، 

وسوف نأخذ هذه المقدمات بالتفصيل كما وردت عن أهل القرآنوهي:

المقدمة األوىل: آداب القراءة 

النية اخلالصة: . 1

والنية تتضمن الباعث الحقيقي وراء القراءة، وبتعبري ادق، لمن تقرأ؟ فال خيلو 
األمر من احتماالت ثالثة: احتمال انك تقرأ خوفا من العذاب وهذه عبادة العبيد 
حسنة،  وهي  التجار  عبادة  وهي  الثواب  الجل  تقرأ  انك  واحتمال  حسنة،  وهي 
عبادة  وهي  احسن  وهي  هلل  خملصا  خالصا  ولكالمه  هلل  حبا  تقرأ  انك  واحتمال 
ورد  ولذا  حصةالقارئ.  والسمعة  الرياء  كان  ذاك  وال  هذا  يكن  لم  واذا  االحرار. 

عنهم ان القراء ثالثة:

َثنَا  َحدَّ َقاَل  َعنُْه  ُه  اللَّ َريِضَ  اْلَولِيِد  ْبِن  َأمْحََد  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ الخصال: 
ِقيِّ َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن ِمْهَراَن َعْن  ِه اْلرَبْ اُر َعْن َأمْحََد ْبِن َأيِب َعْبِد اللَّ فَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن الصَّ حُمَمَّ
اُء اْلُقْرآِن َثاَلَثٌة َرُجٌل  ْن َذَكَرُه َعْن َأيِب َجْعَفٍرَقاَل: ُقرَّ يِّ َعمَّ ُعَبْيِس ْبِن ِهَشاٍم النَّاِشِ
َقَرَأ  َرُجٌل  َو  النَّاِس  َعىَل  بِِه  اْسَتَطاَل  َو  اْلُمُلوَك  بِِه  اْسَتَدرَّ  َو  بَِضاَعًة  َذُه  َ َفاختَّ اْلُقْرآَن  َقَرَأ 
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اْلُقْرآَن َفَحِفَظ ُحُروَفُه َو َضيََّع ُحُدوَدُه َو َرُجٌل َقَرَأ اْلُقْرآَن َفَوَضَع َدَواَء اْلُقْرآِن َعىَل َداِء 
اىَف بِِه َعْن فَِراِشِه َفبُِأوَلِئَك  َقْلبِِه َفَأْسَهَر بِِه َلْيَلُه َو َأْظَمَأ بِِه هَنَاَرُه َو َقاَم بِِه يِف َمَساِجِدِه َو جَتَ
ُه  ُل اللَّ ُينَزِّ ُه ِمَن اأْلَْعَداِء َو بُِأوَلِئَك  ُيِديُل اللَّ ُه اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلَباَلَء َو بُِأوَلِئَك  َيْدَفُع اللَّ

يِت اأْلمَْحَِر))). اُء اْلُقْرآِن َأَعزُّ ِمَن اْلِكرْبِ ِه َهُؤاَلِء ُقرَّ َماِء َفَو اللَّ اْلَغْيَث ِمَن السَّ

وقد بني آل حممد حقائق نفسية هؤالء القراء وهي منطبقة تماما عىل القراء اليوم 
ان خريا فخري وان شا فرش، ويف الرواية التالية تبني مصري هؤالء القراء يوم القيامة.

َثنَا َعيِلُّ ْبُن  ُه َعنُْه َقاَل َحدَّ َثنَا َأمْحَُد ْبُن ِزَياِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَهَمَذايِنُّ َريِضَ اللَّ الخصال  َحدَّ
 .إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ َعْن ِهَشاِم ْبِن َسالٍِم َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه

اُء َثاَلَثٌة َقاِرٌئ َقَرَأ اْلُقْرآَن لَِيْسَتِدرَّ بِِه اْلُمُلوَك َو َيْسَتطِيَل بِِه َعىَل النَّاِس َفَذاَك  َقاَل: اْلُقرَّ
ِمْن َأْهِل النَّاِر، َو َقاِرٌئ َقَرَأ اْلُقْرآَن َفَحِفَظ ُحُروَفُه َو َضيََّع ُحُدوَدُه َفَذاَك ِمْن َأْهِل النَّاِر، 
َو  بُِمَتَشاِبِِه  ُيْؤِمُن  َو  بُِمْحَكِمِه  َيْعَمُل  َفُهَو  ُبْرُنِسهِ ،  َت  حَتْ بِِه  َفاْسَترَتَ  اْلُقْرآَن  َقَرَأ  َقاِرٌئ  َو 
ِت اْلِفَتِن َو ُهَو  ُه ِمْن َمَضالَّ ُم َحَراَمُه َفَهَذا مِمَّْن ُينِْقُذُه اللَّ ُيِقيُم َفَراِئَضُه َو ُيِلُّ َحاَلَلُه َو ُيَرِّ

ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة َو َيْشَفُع فِيَمْن َشاَء )2).

الطهارة: . 2

والطهارة عىل اربعة انواع:

ْبِن  اٍل َعْن َجْعَفِر  ْبِن َفضَّ اْلَحَسِن  ْبُن  َعيِلُّ  طهارة الظاهر: من الخبث والحدث،  
بَّاِح مَجِيعًا َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد اْلَحِميِد  ِد ْبِن َأيِب الصَّ ِد ْبِن َحِكيٍم َو َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ حُمَمَّ
ُه َعىَل َغرْيِ ُطْهٍر َو اَل ُجنُبًا َو اَل َتَمسَّ َخْيَطهُ    َعْن َأيِب اْلَحَسِن َقاَل: اْلُمْصَحُف اَل َتَمسَّ

)))  الخصال، ج )، ص: 43)ح64).

)2)  الخصال، ج )، ص: 43)ح65).
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.((( 
َ

ُرون هَّ
َ
ط ُ  الْ

َّ
هُ  ِإل سُّ َ َه َتَعاىَل َيُقوُل  ل �يَ ْقُه- إِنَّ اللَّ َو اَل ُتَعلِّ

من  والغيبة،واللسان  اللغو  من  والسمع  الخيانة،  من  العني  الجوارح:  وطهارة 
الحرام والشبهة،  الكذب والنميمية والغيبة، واليد من الرسقة والقتل، والبطن من 
والفرج من الزنا واللواط، والرجل: من الميش اىل الباطل والحرام، فرحم اهلل من 

عف بطنه وفرجه ويده ولسانه وعينه وسمعه.

والشبهة  الشك  وهي  القلب،  تصيب  التي  االمراض  افتك  من  القلب:  طهارة 
والنفاق والرياء. 

لمن  وحرب  سالمهم  لمن  سلم  بيته  وآل  ولرسوله  هلل  المسالمة  الرس:  طهارة 
حاربم.  

السواك:. 3

المحاسن َعنُْه َعْن َأيِب ُسَمْينََة َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن َأَباٍن اْلَحنَّاِط َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّهَقاَل 
َقاَل  اْلُقْرآِن؟  َطِريُق  َما  َو  ِه  اللَّ َيا َرُسوَل  ِقيَل  اْلُقْرآِن  َطِريَق  َنظُِّفوا    اللَِّه َقاَل َرُسوُل 

َواكِ  )2). َأْفَواُهُكْم ِقيَل بَِماَذا؟ َقاَل بِالسِّ

الدعاء: . 4

حيث  القرآن،  قراءة  من  االنتهاء  وبعد  المصحف  اخذ  قبل  الدعاء  قراءة  وورد 
االئمة  ادعية  وان  بمواعظه،  واالتعاظ  القرآن  فهم  يف  التوفيق  المؤمن  يطلب 
المعصومني حتتوي عىل شوط القراءة الصحيحة وتنبيهات علمية دقيقة جاءت يف 

قالب دعاء.

)))  هتذيب االحكام )حتقيق الخرسان( ج)ص28).
)2)    المحاسن، ج 2، ص: 559ح928.
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يف الدعاء عند أخذ المصحف: 

َكاَن َأُبو َعْبِد اللَِّهإَِذا َقَرَأ اْلُقْرآَن َقاَل َقْبَل َأْن َيْقَرَأ ِحنَي َيْأُخُذ اْلُمْصَحَف )اللَُّهمَّ 
ِه َو َكاَلُمَك  ِد ْبِن َعْبِد اللَّ إيِنِّ َأْشَهُد َأنَّ َهَذا ِكَتاُبَك اْلُمنَْزُل ِمْن ِعنِْدَك َعىَل َرُسولَِك حُمَمَّ
النَّاطُِق َعىَل لَِساِن َنبِيَِّك َجَعْلَتُه َهاِديًا ِمنَْك إىَِل َخْلِقَك َو َحْباًل ُمتَِّصاًل فِيَما َبْينََك َو َبنْيَ 
ُت  َعْهَدكَ  َو ِكَتاَبَك اللَُّهمَّ َفاْجَعْل َنَظِري فِيِه ِعَباَدًة َو ِقَراَءيِت فِيِه  ِعَباِدَك اللَُّهمَّ إيِنِّ َنرَشْ
َعَظ بَِبَياِن َمَواِعظَِك فِيِه َو اْجَتنََب َمَعاِصَيَك  فِْكرًا َو فِْكِري فِيِه اْعتَِبارًا َو اْجَعْلنِي مِمَِّن اتَّ
ي ِغَشاَوًة َو اَل  َعْل َعىَل َبرَصِ َو اَل َتْطَبْع ِعنَْد ِقَراَءيِت َعىَل َقْلبِي َو اَل َعىَل َسْمِعي َو اَل جَتْ
اِئِع ِدينَِك َو  ُر آَياتِِه َو َأْحَكاَمُه آِخذًا برَِشَ َر فِيَها َبِل اْجَعْلنِي َأَتَدبَّ َعْل ِقَراَءيِت ِقَراَءًة اَل َتَدبُّ جَتْ

ِحيُم( . ُءوُف الرَّ َعْل َنَظِري فِيِه َغْفَلًة َو اَل ِقَراَءيِت َهَذرًا إِنََّك َأْنَت الرَّ اَل جَتْ

ففي هذا الدعاء ثالث فقرات: الفقرة األوىل ختتص بتأكيد االيمان بذا الكتاب 
المقدس وانه من عند اهلل  جل وعال، والفقرة الثانية فيها شوط القراءة الصحيحة 
حيث يطلب القارئ من اهلل التحيل با، والفقرة الثالثة فيها اساليب القراءة الخاطئة 

حيث يطلب القارئ من اهلل التخيل عنها.

وهناك ايضا دعاء عند الفراغ من قراءة )القرآن  اللَُّهمَّ إيِنِّ َقْد َقَرْأُت َما َقَضْيَتُه ِمْن 
نَا اللَُّهمَّ اْجَعْلنِي مِمَّْن ُيِلُّ  اِدِق َفَلَك اْلَحْمُد َربَّ ِذي َأْنَزْلَت َعىَل َنبِيَِّك الصَّ ِكَتابَِك الَّ
ي َو ُأْنسًا يِف  ُم َحَراَمُه َو ُيْؤِمُن بُِمْحَكِمِه َو ُمَتَشاِبِِه َو اْجَعْلُه يِل ُأْنسًا يِف َقرْبِ َحاَلَلُه َو ُيَرِّ
يِّنَي آِمنَي َربَّ اْلَعاَلِمنَي(. ي َو اْجَعْلنِي مِمَّْن ُتْرِقيِه بُِكلِّ آَيٍة َقَرَأَها َدَرَجًة يِف َأْعىَل ِعلِّ َحرْشِ
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استقبال القبلة:. 5

مرة يكون استقبال القبلة واجبًا كما يف الصلوات، ومرة يكون مستحبا كما يف كثري 
من االمور،منها يف الدعاء،ويف قراءة القرآن، ويف الذكر، ويف التعقيب، ويف سجدة 

الشكر ويف سجدة التالوة ويف االحتضار. 

اإلستعاذة:. 6

َقْوُلُه  ا  َأمَّ  َماُم اإْلِ ٍد  حُمَمَّ َأُبو  اْلَحَسُن  تفسريه،َقاَل  يف   العسكري االمام  عن 
ِميِع اْلَعِليمِ [ ِمَن  ِه ]السَّ ِذي َنَدَبَك ]اللَّهُ [ إَِلْيِه، َو َأَمَرَك بِِه ِعنَْد ِقَراَءِة اْلُقْرآِن: »َأُعوُذ بِاللَّ الَّ
ِه،  ِه« َأْي َأْمَتنُِع بِاللَّ ِجيِم« َفإِنَّ َأِمرَي اْلُمْؤِمننَِي َقاَل: إِنَّ َقْوَلُه: »َأُعوُذ بِاللَّ ْيَطاِن الرَّ الشَّ
اِر  رْسَ اإْلِ َو  ْعاَلِن  اإْلِ ِمَن  اْلَمْسُموَعاِت  لُِكلِّ  َو  اِر  اأْلَْشَ َو  اأْلَْخَياِر  لَِمَقاِل  ِميِع«  »السَّ
َما اَل َيُكونُ [  َما َيُكوُن ]َو  َو  َما َكاَن  اِر، َو بُِكلِّ يَشْ ٍء  اْلُفجَّ َو  اأْلَْبَراِر  بَِأْفَعاِل  »اْلَعِليِم« 
اْلَبِعيُد ِمْن ُكلِّ  ْيَطاُن( ُهَو  ِجيِم« )َو الشَّ ْيَطاِن الرَّ َلْو َكاَن َكْيَف َكاَن َيُكونُ  »ِمَن الشَّ َأْن 
ْعِن، اْلَمْطُروُد ِمْن بَِقاِع اْلَخرْيِ َو ااِلْستَِعاَذُة ِهَي ]مِمَّا[ َما  ِجيُم« اْلَمْرُجوُم بِاللَّ َخرْيٍ »الرَّ
ِ ِمَن 
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العيايش: عن سماعة عن أيب عبد اهلل يف قول اهلل: ف

ِ  قلت: كيف أقول قال: تقول: أستعيذ باهلل السميع العليم  ِج�ي ْيطاِن الرَّ
َّ

ِ ِمَن الش
َّ

لل �بِ

الشياطني، قال: قلت له: لم يسمى  الرجيم أخبث  الرجيم و قال: إن  من الشيطان 

))) النحل: 00-98).
)2) التفسري المنسوب لالمام العسكري ص6).
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فكيف سمي  قلت:  قال: ال-  منها بيش ء  فانفلت    قلت:  يرجم،  قال: ألنه  الرجيم 
الرجيم و لم يرجم بعده قال: يكون يف العلم أنه رجيم  ))).

العيايش: عن الحلبي عن أيب عبد اهلل  قال  سألته عن التعوذ من الشيطان عند 
الرجيم  أن  ذكر  و  الرجيم-  الشيطان  من  باهلل  فتعوذ  نعم  قال:  نفتحها،  سورة  كل 
أخبث الشياطني، فقلت: لم سمي الرجيم قال: ألنه يرجم، فقلنا: هل ينفلت شيئا 

إذا رجم قال: ال و لكن يكون يف العلم أنه رجيم  )2).

التسمية: . 7

العيايش: عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد اهلل  ما أنزل اهلل  من السماء 
السورة-  انقضاء  يعرف  كان  إنما  و   ، ِ ِح�ي الرَّ ْ�ِن  الرَّ  ِ

َّ
الل ِبْسِ  فاحتته   و  إال  كتابا 

ِ  ابتداء لألخرى  )3). ِح�ي ْ�ِن الرَّ ِ الرَّ
َّ

بنزول  ِبْسِ الل

وورد كل امر ذي بال لم يذكر فيه بسم اهلل  الرمحن الرحيم  فهو ابرت، وان الحهر 
من  الحذف  لمحاوالت  البسملة  تعرضت  وقد  المؤمن،  عالمات  من  بالبسلمة 

المصحف عىل يد معاوية)لعنه اهلل(، وكان المرشكون يكرهوهنا.

َعْن  ُمَعنَْعنًا  ِزَياٍد[  ْبُن  َيَْيى  َثنِي  َحدَّ َقاَل  اْلُكويِفُّ  إِْبَراِهيَم  ]ْبُن  ُفَراُت  َثنَا[  َحدَّ ]َقاَل 
 ِ

َّ
الل ِبْسِ  بِـ  َفَأْجَهُر  َقْوِمي  َأُؤمُّ  َأينِّ   ٍد حُمَمَّ ْبَن  َجْعَفَر  َسَأْلُت  َقاَل   ِشْمٍر  ْبِن  َعْمِرو 
َرُسوَل  إِنَّ  َقاَل  ُثمَّ   اللَِّه َرُسوُل  ِبَا  َجَهَر  َقْد  ِبَا  َفاْجَهْر  َنَعْم  َقاَل    ِ ِح�ي الرَّ ْ�ِن  الرَّ

ْيِل ُيَصيلِّ َجاَء َأُبو َجْهٍل  اللَِّه َكاَن ِمْن َأْحَسِن النَّاِس َصْوتًا بِاْلُقْرآِن َفإَِذا َقاَم ]ِمنَ [ اللَّ

)))   تفسري العيايش، ج 2، ص: 270ح67.
)2)  تفسري العيايش، ج 2، ص: 270ح68.

)3)    تفسري العيايش، ج )، ص: 20ح5.
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  َوَضُعوا َأَصابَِعُهْم  ِ ِح�ي ْ�ِن الرَّ ِ الرَّ
َّ

ُكوَن َيْسَتِمُعوَن ِقَراَءَتُه َفإَِذا َقاَل  ِبْسِ الل َو اْلُمرْشِ
يِف آَذاهِنِْم َو َهَرُبوا َفإَِذا َفَرَغ ِمْن َذلَِك َجاُءوا َفاْسَتَمُعوا ]َقاَل [ َو َكاَن َأُبو َجْهٍل َيُقوُل إِنَّ 
ِه ]إِنَّهُ [ َلُيِحبُُّه َفَقاَل َجْعَفٌر َصَدَق َو إِْن َكاَن َكُذوبًا َقاَل  ُد اْسَم َربِّ دِّ اْبَن َأيِب َكْبَشَة َلرُيَ
ْوا َعىل  َأْدباِرِهْم ُنُفورًا َو ُهَو  َفَأْنَزَل ]و أنزل [ اللَّهُ  َو إِذا َذَكْرَت َربََّك يِف اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّ

.((( ِ ِح�ي ْ�ِن الرَّ ِ الرَّ
َّ

ِبْسِ الل

المقدمة الثانية: رشوط القراءة الصحيحة: 

َعْن  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  اْلَقاِسِم  َعِن  مَجِيعًا  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  َعيِلِّ  َو  َأبِيِه  َعْن  إِْبَراِهيَم  ْبُن  الكايف:َعيِلُّ 
  ْهِريِّ َقاَل َسِمْعُت َعيِلَّ ْبَن اْلُحَسنْيِ ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد َعْن َحْفِص ْبِن ِغَياٍث َعِن الزُّ

َما َفَتْحَت ِخَزاَنًة َينَْبِغي َلَك َأْن َتنُْظَر َما فِيَها)2). َيُقوُل  آَياُت اْلُقْرآِن َخَزاِئنُ  َفُكلَّ

قواعد  عىل  اهلل  كتاب  من  آيــة  وكــل  ــوه،  وج عىل  اهلل  كتاب  يف  كلمة  كل  ان 
وأصول،يتاج المتأمل فيها اىل تعايش معها وتدبر فيها ودراسة حيثياهتا كيما يصل 

اىل فهم القرآن، وخري القراءة قراءة التبتل و التدبر. 

التبتل: . 1

ْيِه َتْبتِياًل و انقطع اليه بالعبادة 
َ
 ِإل
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و جّرد نفسك عّما سواه،يقول الّقمي: أخلص اليه اخالصًا.وان لهذه المرتبة اوقات 
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ُجِل َعْن فَِراِشِه  )3) َقاَل َيْعنِي بَِقْولِهِ  َو َأْقَوُم ِقياًل ِقَياَم الرَّ ً
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))) تفسري فرات الكويف، ص: 242تفسري سورة االرساء ايه 46.
)2) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 0)6ح2.

)3) المزمل:6.
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ه ))). ِه َعزَّ َو َجلَّ اَل ُيِريُد بِِه َغرْيَ َبنْيَ َيَدِي اللَّ

ْيَل  ا اللَّ وان خري من يصف االنقطاع الحقيقي هو امام المتقني  أمري المؤمنني: َأمَّ
ُنوَن بِِه َأْنُفَسُهْم، َو َيْسَتثرُِيوَن  ُلوَنُه َتْرتِياًل،ُيَزِّ َفَصافُّوَن َأْقَداَمُهْم َتالنِيَ  أِلَْجَزاِء اْلُقْرآِن ُيَرتِّ
وا  يَُّج َأْحَزاهِنِْم ُبَكاًء َعىَل ُذُنوِبِْم،َو َوَجِع ُكُلوِم َجَوانِِحِهْم،َفإَِذا َمرُّ بِِه َدَواَء َداِئِهْم، َو هَتَ
ُنْصَب  َا  َأهنَّ َفَظنُّوا  َشْوقًا،  َأْنُفُسُهْم  إَِلْيَها  َتَطلََّعْت  َو  َطَمعًا  إَِلْيَها  َرَكنُوا  َتْشِويٌق  فِيَها  بِآَيٍة 
َو  ُهْم  َأُكفَّ َو  ِشنَي ِجَباَهُهْم  ُمْفرَتِ ُدوَن َجبَّارًا َعظِيمًا  ُيَمجِّ َأْوَساطِِهْم  َأْعُينِِهْم َحافِّنَي َعىَل 
ِه يِف َفَكاِك  َأُروَن إىَِل اللَّ ِري ُدُموُعُهْم َعىَل ُخُدوِدِهْم، جَيْ َأْقَداِمِهْم، جَتْ ُرَكَبُهْم َو َأْطَراَف 
وا بِآَيٍة فِيَها خَتِْويٌف َأْصَغْوا إَِلْيَها َمَساِمَع ُقُلوِبِْم َو َأْبَصاِرِهْم،  ِرَقاِبِْم ِمَن النَّاِر،َو إَِذا َمرُّ
ْت ِمنَْها ُجُلوُدُهْم، َو َوِجَلْت ِمنَْها ُقُلوُبُْم، َو َظنُّوا َأنَّ َصِهيَل َجَهنََّم َو َزفرَِيَها  َو اْقَشَعرَّ

َو َشِهيَقَها يِف ُأُصوِل آَذاهِنِم )2).

الرتتيل: . 2

الكايف: َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعْن َعيِلِّ ْبِن َمْعَبٍد َعْن َواِصِل ْبِن ُسَلْيَماَن َعْن َعْبِد 
 

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ِل ال

ِّ
: َو َرت ِه َعزَّ َو َجلَّ ِه ْبِن ُسَلْيَماَن َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَِّه َعْن َقْوِل اللَّ اللَّ

ْمِل  ْعِر َو اَل َتنُْثْرُه َنْثَر الرَّ ُه َهذَّ الشِّ   َقاَل َقاَل َأِمرُي اْلُمْؤِمننَِي َبيِّنُْه تِْبَيانًا َو اَل هَتُذَّ ً
ِتيال ْ �تَ

وَرِة)3). َو َلِكْن َأْفِزُعوا ُقُلوَبُكُم اْلَقاِسَيَة  َو اَل َيُكْن َهمُّ َأَحِدُكْم آِخَر السُّ

من  المتعارف  المعنى  غري  وهو  منه،  المراد  ومعرفة  التفسري  اي  البيان  ومعنى 
القراءة  المرتلة، بل الوقوف عىل كنوز القرآن كما يف الرواية التالية.

))) علل الرشائع، ج 2، ص: 363.
)2) هنج البالغة - خطبة المتقني.

)3) الكايف ج2 ص4)6باب ترتيل القرآن ح2.
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َأيِب  ْبِن  َعيِلِّ  َأْصَحابِِه َعْن  َبْعِض  ِزَياٍد َعْن  ْبِن  َأْصَحابِنَا َعْن َسْهِل  ِمْن  ٌة  الكايف:ِعدَّ  
مَحَْزَة َقاَل: َدَخْلُت َعىَل َأيِب َعْبِد اللَِّه َفَقاَل َلُه َأُبو َبِصرٍي ُجِعْلُت فَِداَك َأْقَرُأ اْلُقْرآَن يِف 
َشْهِر َرَمَضاَن يِف َلْيَلٍة َفَقاَل اَل َقاَل َفِفي َلْيَلَتنْيِ َقاَل اَل َقاَل َفِفي َثاَلٍث َقاَل َها َو َأَشاَر بَِيِدِه 
ُهوِر َو َكاَن َأْصَحاُب  ٍد إِنَّ لَِرَمَضاَن َحّقًا َو ُحْرَمًة اَل ُيْشبُِهُه يَشْ ٌء ِمَن الشُّ ُثمَّ َقاَل َيا َأَبا حُمَمَّ
ُل  ٍد َيْقَرُأ َأَحُدُهُم اْلُقْرآَن يِف َشْهٍر َأْو َأَقلَّ إِنَّ اْلُقْرآَن اَل ُيْقَرُأ َهْذَرَمًة  َو َلِكْن ُيَرتَّ حُمَمَّ
َه َعزَّ َو َجلَّ اْلَجنََّة َو إَِذا  َتْرتِياًل َفإَِذا َمَرْرَت بِآَيٍة فِيَها ِذْكُر اْلَجنَِّة َفِقْف ِعنَْدَها َو َسِل اللَّ

ِه ِمَن النَّار))). ْذ بِاللَّ َمَرْرَت بِآَيٍة فِيَها ِذْكُر النَّاِر َفِقْف ِعنَْدَها َو َتَعوَّ

التدبر: . 3

  أي أ فال يتصفحونه و ما فيه من المواعظ 
َ

ْرآن
ُ
ق
ْ
  ال

َ
ون ُ �بَّ

َ
ال َيَتد

َ
 ف

َ
فإن قوله تعاىل:  أ

و الزواجر حتى ال جيرسوا عىل المعايص و ما فيه من الدالئل و الرباهني عىل مجيع 
ا ال يصل إليها ذكر و ال 

ُ
فال

ْ
ق
َ
وٍب أ

ُ
ل
ُ
ْم َعل  ق

َ
أصول الدين فريتدعوا عن الكفر با أ

وُب  التي يف الصدور أي عن االعتبار، و إنما 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
ْعَم ال

َ
ينكشف لها أمر َو لِكْن ت

التقليد و ذكر  باتباع الهوى و االهنماك يف  آفة -  إيفت عقولهم  - اي دخلت عليه 
الصدور للتأكيد)2)

الدراسة:. 4

  اي 
َ

ُرُسون
ْ

د
َ
ت  ْ ْن�تُ

ُ
ا ك �بِ ِكتاَب َو 

ْ
ال  

َ
ون ُ َعلِّ

ُ
ت  ْ ْن�تُ

ُ
ا ك �بِ فَ   �ي ِنيِّ وا َر�بَّ

ُ
ون

ُ
قال تعاىل: َولِكْن ك

فالناس  رباين  العالم  يكون  والعمل  فبالعلم  وتطبيقه،  القرآن  فهم  يف  علماء  كونوا 
 ثالث: عالم رباين ومتعلم عىل سبيل النجاة ومهج رعاع، َو ُرِوَي َعْن َرُسوِل اللَِّه

)))  الكايف ج2 ص8)6باب يف كم خيتم القرآن ح2.
)2)  بحار األنوار )ط - بريوت(، ج 66، ص: 85.
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اْلَفِقيَه ُكلَّ  إِنَّ  َيا َرُسوَل اللَّه،ِ َقاَل:  َبىَل  َقاُلوا  اْلَفِقيِه؟  بِاْلَفِقيِه ُكلِّ  ُكْم  ُأْخرِبُ َأ اَل  َقاَل   ُه  َأنَّ
ُيَقنُِّطُهْم ِمْن  ِه،َو اَل  ِه، َو اَل ُيْؤِمنُُهْم َمْكَر اللَّ ِذي اَل ُيْؤِيُس النَّاَس ِمْن َرْوِح اللَّ اْلَفِقيِه الَّ
فِيَها  َلْيَس  ِقَراَءٍة  يِف  َخرْيَ  اَل  َأاَل  ِسَواُه،  َما  إىَِل  َعنُْه  َرْغَبًة  اْلُقْرآَن  َيَدُع  اَل  َو  ِه،  اللَّ َرمْحَِة 
  مٌ ،َو ُرِوَي َعنُْه ٌه،َو اَل يِف ِعْلٍم َلْيَس فِيِه َتَفهُّ ٌر،َأاَل اَل َخرْيَ يِف ِعَباَدٍة َلْيَس فِيَها َتَفقُّ َتَدبُّ
ِكتاَب َقاَل َحّقًا َعىَل َمْن 

ْ
 ال

َ
ون ُ َعلِّ

ُ
ْ ت ْن�تُ

ُ
ا ك فَ  �بِ �ي ِنيِّ وا َر�بَّ

ُ
ون

ُ
ِه َتَعاىَل:  ك ُه َقاَل يِف َقْوِل اللَّ َأنَّ

َتَعلَُّموا    ُتهُ َو َقاَل َو َخاصَّ ِه  اللَّ َأْهُل  اْلُقْرآِن  َأْهُل  َقاَل   َو  َفِقيهًا  َيُكوَن  َأْن  اْلُقْرآَن  َيْقَرُأ 
تًا ِمَن اْلَمَخاضِ    ٍد بَِيِدِه َلُهَو َأَشدُّ َتَفلُّ ِذي َنْفُس حُمَمَّ ِه َو َتَعاَهُدوُه َو َأْفُشوُه َفَو الَّ ِكَتاَب اللَّ

ِمْن َعْقِله ))).  والمخاض الحوامل من النوق. 

التكرار:. 5

التكرار هو ان يردد اآلية القرآنية حتى يستشعر كلماهتا فيخشع القلب لها ويذعن 
العقل لها وكان هذا فعل النبي وأهل بيته وبعض الصحابة والتابعني، فقد روي ان 
الرسول كرر ذات يوم البسملة عرشين مرة، وعن ايب ذر قال: قام  رسول اهلل ليلة 
ُمْ  ِعباُدك )))، وكان سعيد بن جبري يقوم هلل ويردد َو  ْبُمْ  َفإهِنَّ ْ ُتَعذِّ

بأية يرددها ِإن
.(3( ِرُمون حبْ ُ ا الْ َ �يُّ

َ
َيْوَم أ

ْ
وا ال

ُ
اْمتاز

، َأ َلُه َأْن َيْقَرَأ يِف اْلَفِريَضِة َفَتُمرُّ اآْلَيُة فِيَها التَّْخِويُف َفَيْبِكَي  ُجِل ُيَصيلِّ َو َسَأْلُتُه َعِن الرَّ
ُد اْلُقْرآَن َما َشاَء، َو إِْن َجاَءُه اْلُبَكاُء َفاَل َبْأَس)4). َد َأْم اَل؟ َقاَل: ُيَردِّ َو ُيَردِّ

)))  اعالم الدين يف صفات المؤمنني ص)0).
)2) المائدة 8)).

)3) يس59.
)4)  قرب اإلسناد )ط - الحديثة(، متن، ص: 204ح786.
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التجاوب مع القرآن: . 6

اهلل  خياطبه، فقد ورد ان من  والتجاوب معناه التفاعل مع كلمات القرآن وكأن 
اراد ان يكلمه اهلل  فاليقرأ القرآن، ومن اراد ان يكلم اهلل  فاليناجي ربه. 

اها َفَيْختُِمَها َأْن َيُقوَل 
فُ

ْمِس َو ص
َّ

ُجُل إَِذا َقَرَأ َو الش ِه َو َقاَل الرَّ  َعْن َأيِب َعْبِد اللَّ
ُه    َأْن َيُقوَل اللَّ

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ ا ُي�ش مَّ
َ
ٌ أ �يْ

َ
ُ خ ُجُل إَِذا َقَرَأ آللَّ ُه َو َصَدَق َرُسوُلُه َو الرَّ َصَدَق اللَّ

َكَذَب   َيُقوَل  َأْن    
َ

ون
ُ
َيْعِدل ْم  ِ

ِّ �ب َ
�بِ ُروا 

َ
ف

َ
ك فَ  ِذ�ي

َّ
ال  َّ ُ �ش َقَرَأ  إَِذا  َو  َأْكرَبُ  ُه  اللَّ َخرْيٌ  ُه  اللَّ َخرْيٌ 

ي  ِ
ف

� 
ٌ

يك ِ
َ ُ �ش ْن لَ

ُ
ْ َيك  َو لَ

ً
دا

َ
 َول

ْ
ِخذ ْ َيتَّ ِذي لَ

َّ
ِ ال

َّ
 لِل

ُ
ْمد َ ُجُل إَِذا َقَرَأ الْ اْلَعاِدُلونَ  بِاللَّهِ  َو الرَّ

ُه َأْكرَبُ  ُه َأْكرَبُ اللَّ ُه َأْكرَبُ اللَّ  َأْن َيُقوَل اللَّ ً
ا ِب�ي

ْ
ك

َ
ُه ت ْ �بِّ

َ
 َو ك

ِّ
ل

ُّ
ٌّ ِمَن الذ

ُ َوِلي ْن لَ
ُ
ْ َيك ِك َو لَ

ْ
ل ُ الْ

ُجُل َشْيئًا ِمْن َهَذا إَِذا َقَرَأ َقاَل َلْيَس َعَلْيِه يَشْ ٌء))). ُقْلُت َفإِْن َلْم َيُقِل الرَّ

التخصيص:. 7

وهو ان يطبق القارئ القرآن عىل نفسه مستشعرا بان الخطاب له يف كل امر وهني، 
وكل مثل وقصص، وكل فريضة وحكم.

لِِه َما  لِِه إىَِل آِخِرِه َو آِخِرِه إىَِل َأوَّ فقد ورد عن االمام الباقر إِنَّ اْلُقْرآَن جَيِْري ِمْن َأوَّ
[)2).فان كل  َماَواُت َو اأْلَْرُض َفِلُكلِّ َقْوٍم آَيٌة َيْتُلوهَنَا ]ُهْم ِمنَْها يِف َخرْيٍ َأْو َشٍّ َقاَمِت السَّ
االيات القرآنية يف قصص االمم السابقة هي اشعارات لهذه االمة وكل فتنة واختبار 
وقعت به االمم السابقة حاصل يف هذه االمة حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة 
كما قال رسول اهلل، فاذا كان يف تلك االمة نقض عهد ففي هذه االمة حصل مثله، 
واذا كانت االمم السابقة قتلت انبيائها فان هذه االمة قتلت ائمتها وهكذا كل اختبار 

)))  هتذيب األحكام )حتقيق خرسان(، ج 2، ص: 297ح 95))- )5.
)2)  تفسري فرات الكويف ص39).
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حصل يف االمم السابقة حاصل مثله وان هذه الدنيا سائرة عىل سنن لن تتبدل ولن 
تتحول. 

الصوت احلسن: . 8

ان الصوت الحسن موهبة ربانية، ونعمة الهية ولكل نعمة زكاهتا وزكاة الصوت 
الحسن اداء القرآن والدعاء به لتخشع القلوب وتشنف االسماع. 

ْوُت   الصَّ اْلُقْرآِن  ِحْلَيُة  َو  ِحْلَيٌة  يَشْ ٍء  لُِكلِّ     النَّبِيُّ َقاَل  اللَِّهَقاَل  َعْبِد  َأيِب  َعْن   
اْلَحَسنُ .

بِاْلُقْرآِن  َأْحَسَن النَّاِس َصْوتًا    ْبُن اْلُحَسنْيِ َعْبِد اللَِّهَقاَل: َكاَن َعيِلُّ  َأيِب   َعْن 
َأْحَسَن   َجْعَفٍر َأُبو  َكاَن  َو  ِقَراَءَتُه  َيْسَمُعوَن  بَِبابِِه  َفَيِقُفوَن  وَن  َيُمرُّ اُءوَن  قَّ السَّ َكاَن  َو 

النَّاِس َصْوتًا))).

ْوِت. ومابعث  ُه َعزَّ َو َجلَّ َنبِّيًا إاِلَّ َحَسَن الصَّ َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه َقاَل: َما َبَعَث اللَّ
اهلل نبيا او وصيا اال كامال ومن كماله حسن صوته.

ٍد َعْن إِْبَراِهيَم اأْلمَْحَِر َعْن  ولكن جيب ان يقرأ القرآن بألحان العرب  َعيِلُّ ْبُن حُمَمَّ
  َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّهِه ْبِن ِسنَاٍن َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه ِه ْبِن مَحَّاٍد َعْن َعْبِد اللَّ َعْبِد اللَّ
اُكْم َو ُلُحوَن َأْهِل اْلِفْسِق  َو َأْهِل اْلَكَباِئِر  اْقَرُءوا اْلُقْرآَن بَِأْلَحانِ  اْلَعَرِب  َو َأْصَواهِتَا َو إِيَّ
اَل  ْهَبانِيَِّة  الرَّ َو  النَّْوِح  َو  اْلِغنَاِء  َتْرِجيَع  اْلُقْرآَن  ُعوَن  ُيَرجِّ َأْقَواٌم  َبْعِدي  ِمْن  ُه َسَيِجي ُء  َفإِنَّ

جَيُوُز َتَراِقَيُهْم ُقُلوُبُْم َمْقُلوَبٌة َو ُقُلوُب َمْن ُيْعِجُبُه َشْأهُنُمْ .

)))  الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 6)6ح )).
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احلزن:. 9

ان موارد الحزن يف القرآن كثرية، منها حماربة االمم النبيائها من التكذيب والترشيد 
والتقتيل، فان هذا يبعث عىل الحزن وااللم اذ حرموا الناس من العدل االلهي، ثم ان 
هؤالء الفاسدون والذين اتبعوهم من جهلة العامة اتباع كل ناعق ُيردوهم اىل النار 
وبئس الورد المورود، فان الخسارة كبرية فان المجرمني منعوا الناس الرمحة االلهية 
المؤلم  المصري  هذا  اىل  ينظر  فالذي  البرش.  واستعبادهم  االنبياء  قتلهم  خالل  من 
كيف ال يزن، وكيف ال يقرأالقرآن بالحزن. َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه، َقاَل: »إِنَّ اْلُقْرآَن 

َنَزَل بِاْلُحْزِن، َفاْقَرُؤوهُ  بِاْلُحْزنِ «))).

المقدمة الثالثة: رشوط التالوة الصحيحة

اىل سماع من  نظريًا وعمليًا النه علم سماعي يتاج  التالوة  إتقان احكام  وهي 
المعلم وعرض التلميذ عليه وهي ستة أحكام:

أحكام الميم الساكنة.. )

أحكام النون الساكنة والتنوين.. 2

أحكام التفخيم والرتقيق يف الالم والراء.. 3

أحكام المدود.. 4

أحكام الوقوف واالبتداء.. 5

معرفة خمارج الحروف وصفاهتا.. 6

وأوكلها هذا البحث اىل الكتب المختصة.

)))  الكايف )ط - دارالحديث(، ج 4، ص: 629.
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مسالة : مستويات القراءة

المستوى االول: قراءة السواد )الحروف والحركات االعرابية والرصفية( وهي 
القراءة المطلوبة يف الصالة.

المستوى الثاين: القراءة الفنية )تطبيق احكام التالوة( الخالية من اللحن الجيل.

المستوى الثالث: القراءة الفنية الدقيقة: )وهي ضبط خمارج الحروف وصفاهتا 
مع ضبط الوقت الزمني للغنات والمدود( وهي القراءة الخالية من اللحن الخفي.

اسئلة الفصل التاسع  

ما هي آداب القراءة؟. )

ما هي شوط القراءة الصحيحة؟. 2

عرف المصطلحات االتية )التدبر، التبتل، الدراسة، التجاوب، التخصيص(؟.. 3

عدد أحكام التالوة؟. 4

ماهي مستويات القراءة يف القرآن الكريم؟. 5







علم تصنيف آيات القرآن 

وهذا  القرآنية،  لآليات  التصانيف  من  انواع  عدة   البيت أهل  عن  ورد  لقد 
والتصنيف  الثنائي،  التصنيف  ورد:  فقد   غريهم أحد  عن  يصدر  لم  العلم 
الثالثي، والتصنيف الرباعي، والتصنيف الخمايس، والتصنيف السدايس، والتصنيف 
السباعي. بل والتصنيف الستيني كما ورد يف رسالة المحكم والمتشابه لالمام عيل بن 
ايب طالب، وان هذا العلم يفيد المفرس عندما يايت ليفرس االية فالبد عليه ان يعرف 
نوعها حتي يعرف كيف يفرسها، علما ان هذا العلم لم يستثمر لحد اآلن ولم يذكر يف 

كل كتب علوم القرآن ويف ذلك خسارة كبرية.

أوال: التصنيف الثنائي 
الزاجر واالمر:. 1

 عن أيب بصري قال: سمعت أبا عبد اهلل  يقول  إن القرآن زاجر و آمر يأمر بالجنة 
و يزجر عن النار))).

الظاهر والباطن. 2

اهلل يا جابر إن للقرآن بطنا و للبطن ظهرا- ثم   عن جابر قال: قال أبو عبد 
قال يا جابر و ليس يش ء أبعد من عقول الرجال منه، إن اآلية لتنزل أولها يف يش ء- و 

أوسطها يف يش ء و آخرها يف يش ء، و هو كالم متصل يترصف عىل وجوه )2).

))) تفسري القمي، ج 2، ص: )45.

)2) تفسري العيايش، ج )، ص: )).
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القرآن  الذين نزل فيهم و بطنه   عن محران بن أعني عن أيب جعفر قال  ظهر 
الذين عملوا بمثل أعمالهم))).

 عن الفضيل بن يسار قال  سألت أبا جعفرعن هذه الرواية »ما يف القرآن آية 
إال و لها ظهر و بطن، و ما فيه حرف إال و له حد و لكل حد مطلع« ما يعني بقوله لها 
ظهر و بطن قال: ظهره و بطنه تأويله، منه ما مىض و منه ما لم يكن بعد، جيري كما 
 

َّ
ُ ِإل ِويلَ

أْ ُ �تَ جيري الشمس و القمر، كلما جاء منه يش ء وقع قال اهلل  تعاىل  َو ما َيْعلَ
)2) ]نحن نعلمه [)3). ِ

ْ
ِعل

ْ
ي ال ِ

ف
� 

َ
ون

اِسفُ ُ َو الرَّ اللَّ

املحكم واملتشابه:. 3

 عن أيب بصري قال: سمعت أبا عبد اهلل  يقول  إن القرآن فيه حمكم و متشابه، 
فأما المحكم فنؤمن به و نعمل به و ندين به، و أما المتشابه فنؤمن به و ال نعمل به)4).

الناسخ واملنسوخ:. 4

و  المنسوخ-  و  الناسخ  عن    اهلل عبد  أبا  سألت  قال   صدقة  بن  مسعدة  عن   
المحكم و المتشابه قال: الناسخ الثابت المعمول به، و المنسوخ ما قد كان يعمل  

به- ثم جاء ما نسخه و المتشابه ما اشتبه عىل جاهله)5).

))) تفسري العيايش، ج )، ص: )).
)2) آل عمران: 7.

)3) تفسري العيايش، ج )، ص: ))ح5.
)4) األصول الستة عرش )ط - دار الشبسرتي(، المتن، ص: 66.

)5) تفسري العيايش، ج )، ص: ))ح7.
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القرآن والفرقان:. 5

الفرقان، قال:  القرآن و  اهلل عن  أبا عبد  الله  بن سنان: قال سألت  عن عبد 
القرآن مجلة الكتاب و أخبار ما يكون، و الفرقان المحكم الذي يعمل به، و كل حمكم 

فهو فرقان))).

العيايش: عن أيب الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول  نزل القرآن عىل أربعة 
أرباع- ربع فينا، و ربع يف عدونا، و ربع يف فرائض و أحكام، و ربع سنن و أمثال و 

لنا كرائم القرآن)2).

ثانيًا: التصنيف الثالثي

أثالثا  القرآن  نزل  يقول    المؤمنني أمري  نباتة قال: سمعت  بن  و عن األصبغ 
ثلث فينا و يف عدونا- و ثلث سنن و أمثال و ثلث فرائض و أحكام)3).

اْبِن  َعِن  مَجِيعًا  َأبِيِه  َعْن  إِْبَراِهيَم  ْبُن  َعيِلُّ  َو  ِزَياٍد  ْبِن  َسْهِل  َعْن  َأْصَحابِنَا  ِمْن  ٌة  ِعدَّ
 حَمُْبوٍب َعْن َأيِب مَحَْزَة َعْن َأيِب َيَْيى َعِن اأْلَْصَبِغ ْبِن ُنَباَتَة َقاَل َسِمْعُت َأِمرَي اْلُمْؤِمننَِي
َنا َو ُثُلٌث ُسنٌَن َو َأْمَثاٌل َو ُثُلٌث َفَراِئُض َو  َيُقوُل  َنَزَل اْلُقْرآُن َأْثاَلثًا ُثُلٌث فِينَا َو يِف َعُدوِّ

َأْحَكاٌم)4).

ثالثا: التصنيف الرباعي 

اِل َعْن َعيِلِّ ْبِن ُعْقَبَة َعْن َداُوَد ْبِن َفْرَقٍد  ٍد َعِن اْلَحجَّ ٌة ِمْن َأْصَحابِنَا َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ ِعدَّ

))) تفسري العيايش، ج )، ص: 9ح2.

)2) تفسري العيايش، ج )، ص: 9ح).

)3) تفسري العيايش، ج )، ص: 9ح3.
)4) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 627ح2.
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ْن َذَكَرُه َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّهَقاَل: إِنَّ اْلُقْرآَن َنَزَل َأْرَبَعَة َأْرَباٍع ُرُبٌع َحاَلٌل َو ُرُبٌع َحَراٌم َو  َعمَّ
ُرُبٌع ُسنٌَن َو َأْحَكاٌم َو ُرُبٌع َخرَبُ َما َكاَن َقْبَلُكْم َو َنَبُأ َما َيُكوُن َبْعَدُكْم َو َفْصُل َما َبْينُِكْم))).

اٍر َعْن  ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّاِر َعْن َصْفَواَن َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعمَّ َأُبو َعيِلٍّ اأْلَْشَعِريُّ َعْن حُمَمَّ
َنا َو  َأيِب َبِصرٍي َعْن َأيِب َجْعَفٍرَقاَل: َنَزَل اْلُقْرآُن َأْرَبَعَة َأْرَباٍع ُرُبٌع فِينَا َو ُرُبٌع يِف َعُدوِّ

ُرُبٌع ُسنٌَن َو َأْمَثاٌل َو ُرُبٌع َفَراِئُض َو َأْحَكاٌم)2).

رابعا: التصنيف السباعي 

َعىَل  اْلُقْرآُن  ُأْنِزَل  َعَلْيهِ   ِه  اللَّ َصَلَواُت  اْلُمْؤِمننَِي  َأِمرُي  َقاَل  اللَِّهَقاَل  َعْبِد  َأيِب  َعْن 
َتْرِهيٍب  َو َجَدٍل َو ِقَصٍص َو  َتْرِغيٍب َو  َأْمٍر َو َزْجٍر َو  َها َشاٍف َكاٍف  َسْبَعِة َأْحُرٍف ُكلُّ

َمَثٍل)3).

خامسا: التصنيف الستيني 

َه  َفَقاَل إِنَّ اللَّ ِمْثِل َهَذا  ِه َعَلْيِه- ِشيَعُتُه َعْن  اْلُمْؤِمننَِي َصَلَواُت اللَّ َأِمرَي  َلَقْد َسَأَل  َو 
َزْجٌر  َو  َأْمٌر  ِهَي  َو  َكاٍف  ِمنَْها َشاٍف  َأْقَساٍم ُكلٌّ  َسْبَعِة  َعىَل  اْلُقْرآَن  َأْنَزَل  َتَعاىَل  َو  َتَباَرَك 
َو حُمَْكٌم  َمنُْسوٌخ  َو  َناِسٌخ  اْلُقْرآِن  َو يِف  َمَثٌل َو ِقَصٌص  َو  َتْرِهيٌب  َو َجَدٌل  َو  َتْرِغيٌب  َو 
َو  َحَراٌم  َو  َحاَلٌل  َو  ُرَخٌص  َو  َعَزاِئُم  َو  ٌر  ُمَؤخَّ َو  ٌم  ُمَقدَّ َو  َعامٌّ  َو  َخاصٌّ  َو  ُمَتَشابٌِه  َو 
َفَراِئُض َو َأْحَكاٌم َو ُمنَْقطٌِع َو َمْعُطوٌف َو ُمنَْقطٌِع َغرْيُ َمْعُطوٍف َو َحْرٌف َمَكاَن َحْرٍف 
َو ِمنُْه َما َلْفُظُه َخاصٌّ َو ِمنُْه َما َلْفُظُه َعامٌّ حُمَْتِمُل اْلُعُموِم َو ِمنُْه َما َلْفُظُه َواِحٌد َو َمْعنَاُه 
مَجٌْع َو ِمنُْه َما َلْفُظُه مَجٌْع َو َمْعنَاُه َواِحٌد َو ِمنُْه َما َلْفُظُه َماٍض َو َمْعنَاُه ُمْسَتْقبٌِل َو ِمنُْه َما 

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 627ح3.
)2) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 628.

)3) بحار األنوار )ط - بريوت(، ج 90، ص: 97.
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ٌف َعْن ِجَهتِِه َو ِمنُْه  َلْفُظُه َعىَل اْلَخرَبِ َو َمْعنَاُه ِحَكاَيٌة َعْن َقْوٍم آَخَر َو ِمنُْه َما ُهَو َباٍق حُمَرَّ
َما ُهَو َعىَل ِخاَلِف َتنِْزيِلِه َو ِمنُْه َما َتْأِويُلُه يِف َتنِْزيِلِه َو ِمنُْه َما َتْأِويُلُه َقْبَل َتنِْزيِلِه َو ِمنُْه َما 
َتْأِويُلُه َبْعَد َتنِْزيِلِه َو ِمنُْه آَياٌت َبْعُضَها يِف ُسوَرٍة َو َتَماُمَها يِف ُسوَرٍة ُأْخَرى َو ِمنُْه آَياٌت 
ْفِظ ُمتَِّفَقُة اْلَمْعنَى َو  وٌك َعىَل َحالِِه َو ِمنُْه آَياٌت خُمَْتِلَفُة اللَّ نِْصُفَها َمنُْسوٌخ  َو نِْصُفَها َمرْتُ
ْفِظ خُمَْتِلَفُة اْلَمْعنَى َو ِمنُْه آَياٌت فِيَها ُرْخَصٌة َو إِْطاَلٌق َبْعَد اْلَعِزيَمِة  ِمنُْه آَياٌت ُمتَِّفَقُة اللَّ
َه َعزَّ َو َجلَّ ُيِبُّ َأْن ُيْؤَخَذ بُِرَخِصِه َكَما ُيْؤَخُذ بَِعَزاِئِمِه َو ِمنُْه ُرْخَصٌة َصاِحُبَها  أِلَنَّ اللَّ
فِيَها بِاْلِخَياِر إِْن َشاَء َأَخَذ َو إِْن َشاَء َتَرَكَها َو ِمنُْه ُرْخَصٌة َظاِهُرَها ِخاَلُف َباطِنَِها ُيْعَمُل 
بَِظاِهِرَها ِعنَْد التَِّقيَِّة َو اَل ُيْعَمُل بَِباطِنَِها َمَع التَِّقيَِّة َو ِمنُْه خُمَاَطَبٌة لَِقْوٍم َو اْلَمْعنَى آِلَخِريَن 
ِريُمُه إاِلَّ بَِتْحِليِلِه َو ِمنُْه  تِِه َو ِمنُْه اَل ُيْعَرُف حَتْ  َو َمْعنَاُه َواِقٌع َعىَل ُأمَّ َو ِمنُْه خُمَاَطَبٌة لِلنَّبِيِّ
ِه َتَعاىَل َو اْحتَِجاٌج َعىَل  َما َتْألِيُفُه َو َتنِْزيُلُه َعىَل َغرْيِ َمْعنَى َما ُأْنِزَل فِيِه َو ِمنُْه َردٌّ ِمَن اللَّ
ِة َو َعَبَدِة اأْلَْوَثاِن  َ ِة َو اْلُمَجربِّ ِة َو اْلَقَدِريَّ ِة َو الثَّنَِويَّ ْهِريَّ َناِدَقِة َو الدَّ مَجِيِع اْلُمْلِحِديَن َو الزَّ
دُّ َعىَل اْلَيُهوِد َو  َو َعَبَدِة النِّرَياِن َو ِمنُْه اْحتَِجاٌج َعىَل النََّصاَرى يِف اْلَمِسيِح َو ِمنُْه الرَّ
يَماَن اَل َيِزيُد َو اَل َينُْقُص َو َأنَّ اْلُكْفَر َكَذلَِك َو ِمنُْه َردٌّ َعىَل  دُّ َعىَل َمْن َزَعَم َأنَّ اإْلِ ِمنُْه الرَّ
َأْنَكَر  َمْن  َردٌّ َعىَل  ِمنُْه  َو  َو ِعَقاٌب  َثَواٌب  اْلِقَياَمِة  َقْبَل  َو  اْلَمْوِت  َبْعَد  َلْيَس  َأْن  َزَعَم  َمْن 
َو  اْلِمْعَراِج  َلْيَلَة  بِِه  اَء  رْسَ اإْلِ َأْنَكَر  َمْن  َعىَل  َردٌّ  ِمنُْه  َو  اْلَخْلِق  مَجِيِع  َعىَل    النَّبِيِّ َفْضَل 
يَماِن َو ُوُجوُبُه َو  ْؤَيَة َو ِمنُْه ِصَفاُت اْلَحقِّ َو َأْبَواُب َمَعايِن اإْلِ ِمنُْه َردٌّ َعىَل َمْن َأْثَبَت الرُّ
اَلَل َو ِمنُْه َردٌّ  ْلَم َو الضَّ َك َو الظُّ ْ يَماَن َو اْلُكْفَر َو الرشِّ ُوُجوُهُه َو ِمنُْه َردٌّ َعىَل َمْن َأْنَكَر اإْلِ
ْجَعَة َو َلْم َيْعِرْف َتْأِويَلَها َو  َه َتَعاىَل َوْحَدُه َو ِمنُْه َردٌّ َعىَل َمْن َأْنَكَر الرَّ َعىَل َمْن َوَصَف اللَّ
ْ َء َحتَّى َيُكوَن َو ِمنُْه َردٌّ َعىَل َمْن َلْم  َه َعزَّ َو َجلَّ اَل َيْعَلُم اليشَّ ِمنُْه َردٌّ َعىَل َمْن َزَعَم َأنَّ اللَّ
ُه َعزَّ  َراَدِة َو اْلُقْدَرِة يِف َمَواِضَع َو ِمنُْه َمْعِرَفُة َما َخاَطَب اللَّ َيْعَلِم اْلَفْرَق َبنْيَ اْلَمِشيَِّة َو اإْلِ
ُه َفَرَجُه َو ِمنُْه َما  َل اللَّ َة َو اْلُمْؤِمننَِي َو ِمنُْه َأْخَباُر ُخُروِج اْلَقاِئِم ِمنَّا َعجَّ َو َجلَّ بِِه اأْلَِئمَّ
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َبَب يِف َمْعنَى َبَقاِء اْلَخْلِق  ْساَلِم َو َفَراِئَض اأْلَْحَكاِم َو السَّ اِئَع اإْلِ ُه َتَعاىَل فِيِه َشَ َ اللَّ َبنيَّ
 َ اِئُعُهْم َو َهاَلُك ُأمَمِِهْم َو ِمنُْه َما َبنيَّ َو َمَعاِيِشِهْم َو ُوُجوِه َذلَِك َو ِمنُْه َأْخَباُر اأْلَْنبَِياِء َو َشَ
ُق بَِذلَِك َو َيتَِّصُل   َو ُحُروبِِه َو َفَضاِئُل َأْوِصَياِئي َو َما َيَتَعلَّ ُه َتَعاىَل يِف َمَغاِزي النَّبِيِّ اللَّ

بِِه. فكانت الشيعة إذا تفرغت من تكاليفها تسأله عن قسم قسم فيخربها))).

وعند مطالعتي لمعظم كتب التفسري لم أجد مفرسًا من المفرسين أنه صنف آيات 
القرآن الكريم وفق هذا المنهج، فان كان ال يعلم فتلك مصيبة وان كان يعلم وال 

يعمل فالمصيبة أعظم. ألن فاقد هذا العلم فاقد ألهم ركائز علم التفسري.

))) بحار األنوار )ط - بريوت(، ج 90، ص: 6.
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اسئلة الفصل العارش 

 ماهي انواع التصنيف لآليات القرآنية؟). 

اذكر التصنيف الثنائي آليا ت القرآن الكريم؟. 2

اذكر التصنيف الثالثي آليات القرآن الكريم؟. 3

اذكر التصنيف الرباعي آليات القرآن الكريم؟. 4

اذكر التصنيف السباعي آليات القرآن الكريم؟. 5

اذكر ما حتفظه من التصنيف الستيني آليات القرآن الكريم؟. 6









علم القرآن وفنون العربية

اذا اردت ان تؤثر يف اي جمتمع ال بد ان تأيت من الباب الذي يبه المجتمع وهيواه 
المجتمع  بأساليب عرفها  القرآن  فجاء  بما جيهلون،  يعرفون ال  بما  تأيت  ان  بد  وال 

العريب.

مسألة )1(: أساليب اللغة العربية:

بما  فتحداهم  وفنونه  بأسلوبه  المجتمع  يوافق  بما  الكريم  القرآن  جاء  وهكذا 
تفوقت  بما  تأيت  ان  األنبياء  أن من صفات معاجز  بما جيهلون. ونعرف  يعرفون ال 
ليعجزهم،  بالعصا  موسى  فجاء  السحر  انترش   موسى زمان  ففي  اوساطهم  فيه 
وكان زمان عيسى زمان تفوق الطب فجاء عيسى ال ليربء األكمة واألبرص فحسب 
العرب يف ذلك  قد وصل  اللغة حيث  بمعجزة   الموتى. وجاء حممد ليحيي  بل 
إىل درجات رفيعة يف الشعر والنثر. ولذلك جاء القرآن بلغة العرب وبأساليب اللغة 

فمنها:

اسلوب الشعر:. 1

اسمه  سوق  لهم  وكان  باسمها  الرسمي  الناطق  وكان  شاعرها  قبيلة  لكل  كان 
سوق عكاظ يتبارون فيه القصائد وحتفظ كل قبيلة قصائدها ألن الشعر ديوان العرب 
القرآن  المعلقات فجاء  الكعبة وهي  أستار  الشعر عىل  إىل درجة أهنم علقوا روائع 
وبخصائص  العرب  يعرفه  لم  جديد  بلون  جاء  بشعر  ليس  لكنه  الشعر  بخصائص 
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الشعر: كـ)المدح والذم، الوصف، الوزن، القافية، والفخر والغزل(.
.(((  اٌه ُمنيب وَّ

َ
ٌ أ ل�ي َ

َ
َ ل اه�ي  ِإ�بْ

َّ
أما المدح: ِإن

.(2( ف وٌّ ُمب�ي
ُ

ْ َعد كُ
َ
ُه ل

َّ
 ِإن

َ
ْيطان

َّ
وا الش

ُ
ْعُبد

َ
 ل ت

ْ
ن

َ
ي  آَدَم أ

ْ �ي َب�ف ْيكُ
َ
 ِإل

ْ
د ْعَ

َ
ْ أ  لَ

َ
والذم: أ

ْب �ي 
ِّ
ْ ُيَعق  َو لَ

ً
ا �بِ

ْ
 ُمد

َّ
 َول

ٌّ
ا َجان �فَّ

أَ َ
فُّ اك �تَ ْ ا َرآها �تَ َّ لَ

َ
 ف

َ
ِق َعصاك

ْ
ل
َ
 أ

ْ
ن

َ
والوصف: َو أ

.(3( ف ِمن�ي
آ ْ
 ِمَن ال

َ
ك

َّ
 ِإن

ْ
ف

فَ  َو ل �تَ
ْ

ِبل
ْ
ق
َ
ُمو�  أ

وصف لحالة موسى عندما رأى العصا تتحرك، وهناك شواهد كثرية يف قصة يوسف.
ُهَو   

َ
ك

َ
شاِنئ  

َّ
ِإن ر*  َ ْ ا�ف َو   

َ
ك بِّ ِلَر  

ِّ
َصل

َ
ف  *

ْو�شَ
َ
ك

ْ
ال  

َ
ْيناك

َ
ْعط

َ
أ  

ِإ�فَّ القافية:  و  الوزن 
 .(4( ْب�تَ

َ أ ْ
ال

 .(5( ُنون
ْ
ك َ ِؤ الْ

ُ
ل
ْ
ؤ

ُّ
ْمثاِل الل

أَ َ
ف * اك الغزل: َو ُحوٌر ع�ي

وعندما جاء القرآن بخصائص الشعر قالوا بان حممد ا شاعر، فرد عليهم القرآن 
.(6( ِمُنون

ْ
ؤ

ُ
 ما ت

ً
ليال

َ
ْوِل شاِعٍر ق

َ
َو ما ُهَو ِبق

أسلوب النثر:. 2
فقد اشتهر لكل قبيلة خطيبها ومتكلمها بقوة البيان وحسن الصياغة. فجاء 
)السجع(  باللغة  يعرف  وما  والفصاحة.  البالغة  فنون  باروع  الكريم  القرآن 
ْوِل 

َ
ولهذا قالوا ان حممدًا )كاهن( الن اسلوب الكهنة السجع قال تعاىل: َو ل ِبق

.(7( ُرون
َّ
ك

َ
ذ

َ
 ما ت

ً
ليال

َ
اكِهٍن ق

)))  هود: 75.
)2) يس: 60.

)3) القصص: )3.
)4) الكوثر:)-3.
)5) الواقعة: 23.
)6) الحاقة: )4.
)7) الحاقة 42.
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اسلوب القصة: . 3

اشتهر لكل قبيلة قاصها وكان يتمتع القاص بالحفظ والذكاء والقدرة عىل 
او  العادات  وخوراق  البطوالت  )عن  خمتلفة  بألوان  القصص  وكانت  التأثري 
عن  قصص  أو  الحيوانات  لسان  عىل  قصص  أو  والخالعة  المجون  قصص 
شيوخ القبائل او عن السعايل والجن وغريها وتمتزج هذه القصص بالحكمة 
والمواعظ وأكثر القصص خيالية ال وجود لها إنما هي من نسج خيال القاص. 
جاء القرآن باسلوب القصص لكنها قصص األمم واألنبياء، قصص حقيقية ال 
))) لكنهم ماذا قالوا: ِإذا  ُّ

ق َ َصُص الْ
َ
ق
ْ
َو ال ُ  هذا لَ

َّ
خيالية للعربة ال للتسلية: ِإن

.(2( ف ل�ي وَّ
أَ ْ
ُ ال ساط�ي

َ
 أ

َ
نا قال

ُ
ت ْيِه آ�ي

َ
ْتل  َعل

ُ
ت

أسلوب األمثال: . 4

وكان سالح الحكماء ولكل قبيلة حكيمها والمثل فيه ثالث مميزات )إجياز 
اللفظ، حسن التشبيه، وإصابة المعنى( امثلة من امثال العرب)أكل الدهر عليه 
وشب( يقرب لليشء القديم، )تركتهم يف حيص وبيص( يضب للذي يقع 
بأروع  القرآن  فجاء  تفرعات.  ذو  شجون(  ذو  منه)الحديث  خمرج  ال  يشء  يف 
 
ً
وما

ُ
َمل  

َ
ُعد

ْ
َتق

َ
ف َبْسِط 

ْ
ال  

َّ ُ
ها ك

ْ
ْبُسط

َ
ت ل  َو   

َ
ُعُنِقك ِإل    

تً ولَ
ُ
ل
ْ
َمغ  

َ
ك

َ
َيد  

ْ
َعل ْ ب

تَ
� ل  االمثال: َو 

ق )4)، يضب للحق اذا 
َ

 َحْصَحَص اْل
َ

ن
ْآ

ُسورا)3) يضب لتقدير المعيشة، ال ْ مَ

))) آل عمران: 62.
)2) القلم: 5).

)3) اإلرساء: 29.
)4) يوسف )5.
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ِرُحون ))). يضب لكل فئة معجبٌة برأهيا.
َ
ْم ف ِ

�يْ
َ

د
َ
ا ل  ِحْزٍب �بِ

ُّ ُ
بان وثبت، ك

أسلوب املالحن واأللغاز: . 5

 .(2(ْوِل
َ
ق
ْ
ِن ال ْ ي  لَ

ف
ْم � ُ َّ �ف

َ
َتْعِرف

َ
اللحن عند العرب الفطنة َو ل

تقول  العرب  كانت  والتوريه  التعميه  هو  واللغز  بالفطنة  ومعناه  فحواه 
 
َ
َجَرة

َّ
المالحن واأللغاز بالشعر، والنثر فجاء القرآن بذا األسلوب منها: َو الش

.(3( ْرآن
ُ
ق
ْ
ي ال ِ

ف
� 

َ
ة

َ
ُعون

ْ
ل َ الْ

فرسها رسول اهلل ببني امية. مثال يف قصة ابراهيم لما كرس االصنام 
وا 

ُ
اكن  

ْ
ِإن  ْ

ُ
وه

ُ
ل
َ
ْسئ

َ
ف هذا   ْ

ُ
ه ُ ب�ي

َ
ك  ُ َعلَ

َ
ف  

ْ
َبل  

َ
قال قال:  كبريهم  برأس  الفأس  وعلق 

.(4( ون
ُ
َيْنِطق

 :أحد المعرتضني قال إن ابراهيم كذب ألنه قال بل فعله كبريهم. فقال الصادق
»فعله كبريهم وما كذب إبراهيم، قال وكيف؟ بل علق فعلة كبريهم عىل النطق أي 

إن نطقوا فعله كبريهم وإن لم ينطقوا لم يفعل كبريهم.

اسلوب املناظرة واملجادلة: . 6

كثري  ونقلت  والذكاء  الفطنة  من  به  يتمتعوا  لما  المجادلة  كثريوا  العرب 
علم  يف  برعوا  ولهذا  وغريها  وكرسى  المنذر  بن  النعمان  بني  المنارضات 
 

َ
 ِإل

َ
ُرون

ُ
ال َيْنظ

َ
 ف

َ
الكالم. جاء القرآن بذا االسلوب من المخاطبة والمجادلة: أ

))) المؤمنون 53.
)2) حممد 30.

)3) االرساء:60.
)4) االنبياء 63.



الباب األول: الفصل الحادي عرش/علم القرآن وفنون العربية .................................   59)
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مسألة )2(:  القرآن ولغات العرب

نزل القرآن بلغة العرب والغالب فيه لغة قريش، ولقد اكد هذا المعنى أحاديث 
كثرية واقوال العلماء حتى الف يف هذا الفن كثريون ونقل عن الصحابة والتابعني 

كثري. وقيل هناك فوائد لهذا العلم منها: 

)- ان القرآن حفظ لغة العرب بلهجاهتا ولغاهتا.

2- ان القرآن سخر معاين هذه اللغات مما جعل القرآن كثري الوجوه والمعاين.

3- حماولة تأليف قلوب القبائل عندما يأيت القرآن بلهجاهتم.

القرآن استخدام ما هو االفصح عند قريش. والقبائل فهو من باب  4- قيل ان 
االنتقاء اللغوي االفصح.

5- اإللمام بذا العلم يعطي للمفرس مساحة اوسع للفهم والتفسري. 

والذي يبحث يف هذا الفن جيد ان هناك طريقان الستثمار لغة العرب:

ومعناها  بلفظها  فيأيت  معينة  قبيلة  عند  إال  تعرف  لم  بلفظة  القرآن  يأيت  ان   -(
منها: )ال يلتكم( اي ال ينقصكم بلغة بني عبس. )مراغما( اي منفسحًا بلغة هذيل. 

)مسطورا( اي مكتوبا وهي لغة محريية.

2- واحيانا يأيت القرآن بلفظة معروفة عند العرب بشكلها اال ان المعنى خيتلف 

))) الغاشية 7).
)2) يس 79-78.
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من قبيلة الخرى مثاله: 
ون )1) اي نائمون لكن عند اهل اليمن الغناء.

ُ
ْ ساِمد �تُ

ْ
ن
َ
َو أ

ر)2)، عند اهل اليمن ال جبل.
َ

 ل َوز
َّ َ
ك

را)3)، انواع الفواكه تعرص لكن عند اهل عمان العنب. ْ َ ْعِصُ �ف
َ
ي  أ

را�ف
َ
ي أ

ِّ ِإ�ف
)4) البعل هو الزوج لكن عند اهل اليمن الرب. ً

 َبْعال
َ
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ْ

د
َ
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َ
أ

ْرجان )5)، المرجان غري اللؤلؤ لكن عند اهل اليمن  َ  َو الْ
ُ
ؤ

ُ
ل
ْ
ؤ

ُّ
َما الل ُ ْ ُرُج ِم�ف

فْ َ �ي
صغار اللؤلؤ.

.افلم يعلموا6)، اليأس معروف لكن عند هوازن(فَ آَمُنو ذ�ي
َّ
ِس ال

َ
ْ َيْيأ لَ

َ
 ف

َ
أ

ُبو)7) هربوا بلغة اليمن.
َّ
َنق

َ
 ف

واكً)8) بلغة كنانة احرارًا.
ُ
ْ ُمل كُ

َ
َو َجَعل

مسألة )3(: القرآن الكريم وأنظمة اللغة العربية 
لقد أحى القرآن الكريم اللغة العربية بكل أبعادها، وأنعش كل مباحثها، حتى تمايزت 
علوم أختصت بالقرآن الكريم وخدمته منها )علم الرسم القرآين، وعلم اعراب القرآن، 
وعلم القراءات، وعلم أحكام التالوة، وعلم الداللة. وعلم النحو القرآين، وكل علم 

ينتمي اىل نظام لغوي. 

))) النجم )6.
)2) القيامة )).
)3) يوسف36.

)4) الصافات 25).
)5) الرمحن 22.
)6) الرعد )3.

)7) ق 36.
)8) المائدة 20.
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النظام الخطي: وهو كتابة الحروف ويعرف من خالل قواعد االمالء، وأنواع . )
الخطوط،واشكالها، ومن العلوم القرآنية التي انبثقت منه )علم الرسم القرآين،وهو 
عالمات  وضبط  بالشكل  وضبطه  المصحف  رسم  عاتقه  عىل  اخذ  مستقل  علم 
التالوة، واما الخطوط فاول ماكتب بالخط الكويف. وقد ذكر القلم يف القرآن بقوله 
ذي 

َّ
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تعاىل: اق
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َ
ق
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النظام الرصيف: وهو العلم الذي هيتم بترصيف الكلمة من المصدر اىل ازمنة . 2
الفعل الثالث، كما وهيتم باشتقاق الكلمة وجذرها، ويستفاد من هذا النظام يف علم 

الرسم القرآين، وعلم القراءات.

البناء واالعراب، . 3 الكلمة من  بأواخر  الذي هيتم   العلم  النحوي: وهو  النظام 
والذي  الكريم  القرآن  اعراب  علم  وهي  علوم  ثالث  يف  النظام  هذا  من  ويستفاد 

يسمى اليوم )بالنحو القرآين(، وعلم الرسم القرآين، وعلم القراءات.

وجمتمعة، . 4 مفردة  الحروف  بمخارج  هيتم  الذي  العلم  وهو  الصويت:  النظام 
فيحدث ألجل ذلك تقارب خمارج الحروف فتكون ظاهرة صويتة تسمى باإلدغام 

أو اإلخفاء أو اإلظهار، وهو يدخل يف علم أحكام التالوة، وعلم القراءات.

النظام الداليل: وهو الظام الذي هيتم بمعاين الخطاب ويوظف علوم البالغة . 5
علم  ويدخل  والباطن،  الظاهر  وبني  والفصاحة،  والبديع  البيان  من  النص  فهم  يف 

التفسري يف هذا النظام.

))) العلق )-4.
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اسئلة الفصل احلادي عرش

هل جاء القرآن بأساليب اللغة العربية اذكرها؟. )

لماذا كانت معجزة النبي حممد اللغة؟. 2

هل نزل القرآن بلهجات العرب؟اذكر بعض اللغات؟. 3

ما هي فوائد نزول القرآن بلغة العرب؟. 4

عدد االنظمة اللغوية يف اللغة العربية وما هي استثماراهتا يف القران؟. 5







علم اعجاز القرآن

مسألة)1(: ما هي المعجزة: 

المعجزة: امر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. 

رشح التعريف:

انه  مع  جماراته،  عىل  الناس  لقدر  معجزة،  يكن  لم  لو  النه  للعادة(:  خارق  )امر 
بأساليب العرب فاحتج القرآن عليهم بما يعرفون ال بما جيهلون.

نزل القرآن يف وسط قوم فصحاء بلغاء شعراء وخطباء  )مقرون بالتحدي(: 
تعاىل:  فقال  والبالغة.  والفصاحة  اللغة  وهي  العرص  فنون  بأرقى  وحتداهم 

 .((( ف وا صاِدق�ي
ُ
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العرص،  كسورة  صغرية  كانت  ولو  مثله  من  بسورة  يأتوا  ان  حتداهم  ثم 
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والكوثر فقال فقال: أ

)2)، فلما عجزوا عن ذلك مع ما فيهم من البلغاء والشعراء والفصحاء  ِ
َّ

ُدوِن الل

والحكماء واختاروا ما هو اشد من اخرتاع الكلمة وهو حماولة التصفية الجسدية 
للرسول والصحاب الرسالة. فاحتملوا الحرب والسبي...

ِلِ َو اْدُعوا 
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ولقد اخرب القرآن بعجزهم فقال: أ

))) الطور34.
)2) يونس 38.
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 .((( ف ْ صاِدق�ي ْن�تُ
ُ
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ْ
ِ ِإن

َّ
ْ ِمْن ُدوِن الل ْع�تُ

َ
َمِن اْسَتط

)سالم عن المعارضة(: الن المعجزة اذا عارضها ما يشابها فاهنا تسقط عن 
االعجاز لكن التحدي قائم اىل يوم القيامة وال بد انه سالم عن المعارضة ليبقى 
صدق  عىل  برهانًا  ليكون  يماثل  وال  جيارى  ال  انه  بد  فال  قائمًا  االعجاز  وجه 
ُس 

ْ
ن إِ
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ُ
الرسالة االسالمية.وقد اخرب اهلل تعاىل بعجزهم فقال ق
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مسألة)2(: أنواع المعجزة: 

هناك نوعان من المعجزة:

المعجزة الحسية: وهي ما تدرك بالحواس وكانت معجزات االنبياء كلها معاجز 
حسية كالطوفان وعص موسى، احياء الموتى لعيسى وكذلك شق القمر، وتسبيح 

الحص بني يدي الرسول... الخ. 

المعجزة الفكرية: الن هذه الرشيعة لما كانت باقية اىل يوم القيامة ال بد لكل فرد 
من االمة ان يرى صدق الدعوة المحمدية ببصريته وفكره فتكون شاهد صدق وسند 

النبوة ولتكون الحجة ابلغ واعم، فكانت معجزة القرآن معجزة فكرية.

تشاهد  العقلية  والمعاجز  لوقتها،   باالبصاروتذهب  تشاهد  الحسية  فالمعاجز 
بالبصرية وتبقى حية دائمة.

))) يونس 38.
)2) االرساء: 88.
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مسألة)3(: خصائص معجزة القرآن: 

1- معظم المعجزات موافقة الرقى فنون العرص: 

دلياًل عىل صدق  البرش  أفراد  الطبيعة ويعجز عنه سائر  قوانني  ما خيرق  المعجز 
فال يصح  واال  بما جيهلون  يعرفون ال  ما  بجنس  يأيت  ان  للمتحدي  بد  الدعوة وال 
التحدي ولهذا جاءت معظم معاجز االنبياء مشابه الرقى فنون العرص فاشتهر يف زمن 
موسى السحر بالعصا فأول من اذعن له هم السحرة الهنم من ارباب الفن، واشتهر 
يف زمن عيسى الطب اليوناين فجاء بما عجزوا عنه وهو ابراء االكمه واالبرص بل 
واحياء الموتى التي ال يقدر عليها احد، واشتهر يف زمن النبي عند العرب الفصاحة 
السيوف عىل  فاختاروا  القرآن  من  بجزء  وحتداهم  بأسلوبم  القرآن  فجاء  والبالغة 

الحروف.

2- القرآن سند النبوة: 

للرسول  الدعوى  صدق  ليثبت  للنبوة  الرشعي  السند  اهنا  المعجزة  فوائد  من 
فان كل هذه االيات تؤكد صدق الرسالة والرسول، الهنا ال تصدر إال عن الحكيم 

المتعال.

3- القرآن المعجزة الخالدة: 

ان معجزة الرسول خالدة بينما معاجز االنبياء السابقني مؤقتة بتوقيت عرصهم 
وذلك تبعا لرساالهتم حيث كانت حمددة يف بلدما  او عرص ومن جاء بعدهم نقلوها 
لهم بالتواتر.  اما معجزة اإلسالم )القرآن( فانه لم خيص عرص النزول فقط واصحابه 
بل جعلها اهلل صالحة لكل زمان ومكان فال بد لكل انسان ان يدرك هذه المعجزة 

الهنا معجزة فكرية.
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)- القرآن معجزة فكرية: 

سبحانه وتعاىل  اهلل  ربما ان العقل البرشي يتطور يف كل جيل وزمان واراد 
فاِق 

آ ْ
ي ال ِ

ف
ِتنا � ْم آ�ي ِ �ي
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واثبت  ينظرون(،  يعتربون،  يتفكرون،  اياته)لعلهم  يف  القرآن  يكرر  ما  وكثريا 
القرآن جتدده يف كل زمان ومكان.

مسألة): وجوه االعجاز  

القرآن كله معجزة ويمكن ان يلحظ فيه عدة وجوه لالعجاز وبشكل عام يمكن 
ان تقسمه اىل وجهني رئيسني مها: )القرآن معجزة يف قلبه وقالبه(.

اوالً: وجوه االعجاز يف قالبه )ألفاظه(

النظم والتأليف والرتصيف  فيه من  ما  وجه االعجاز  بكر:  ابو  القايض  قال   -1
المغاير للنظم المعتاد عند العرب واساليبهم.

2- وقال فخر الدين: وجه االعجاز الفصاحة.

3- وقال الزملكاين: اعتدال مفرادته تركيبا وزنة.

استمرت  القرآن من حيث  االعجاز يف  وجه  البلغاء:  منهاج  وقال حازم يف   -(
الفصاحة والبالغة فيه من مجيع انحائها عىل خالف قول البلغاء فان البالغة تقوى 
وتضعف يف مؤلفاهتم وكذلك الشعراء يف شعرهم فانه قد يشتهر بيت واحد يسمى 

بيت القصيد.

))) فصلت 53.
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ثانيًا: وجوه االعجاز يف قلبه )معانيه(

)- قدرة القرآن ان يفرس بعضه بعضا مما يعجز اي نص اديب عىل ذلك.

2- قصص القرآن وانباؤه الغيبية يف االمم السابقة بما فيها من عرب وامثال وحكم.

3- االنباء بالغيب: من اخبار النبي بدخوله المسجد الحرام.

4- االخبار بما يف الضمائر.

5- االشارات العلمية.

6- النظرة الكونية)المسائل العقائدية( مما عجز عنه فالسفة العالم)من اين واىل 
اين ويف اين(.

7- المنظومة الترشيعية: مما عجزت عنه عقول البرش باالحكام والدقة والثبات 
وعدم التغيري.
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اسئلة الفصل الثاين عرش

)- عرف المعجزة؟ واشح التعريف؟

2- ما هي أنواع المعجزة؟

3- ما هي خصائص  معجزة القرآن؟

4- ما هي وجوه االعجاز القرآين؟







علم حرمة القرآن 
إن توقري القرآن واحرتامه من توقري اهلل تعاىل ألنه كالمه، فزيادة الرشف برشف 
النسبة له جل وعال، وهكذا كل ماهو مرتبط به وعائد اليه من رسله ومالئكته وكتبه 
وبيته فهي حرمات اهلل ومن تمام شكر النعمة عرفان الحرمة، ومع ذلك فقد ألزم اهلل 

المكلفني بتكاليف اإلحرتام الواجب للقرآن الكريم.
مسالة: االدلة عىل حرمة القرآن:

َر  َوقَّ َفَمْن  َجلَّ  َو  َعزَّ  ِه  اللَّ ُدوَن  يَشْ ٍء  ُكلِّ  ِمْن  َأْفَضُل  اْلُقْرآُن   فقد ورد عنهم
ِه َو ُحْرَمُة اْلُقْرآِن َعىَل  ِر اْلُقْرآَن َفَقِد اْسَتَخفَّ بُِحْرَمِة اللَّ َه َو َمْن َلْم ُيَوقِّ َر اللَّ اْلُقْرآنَ  َفَقْد َوقَّ
ِه بَِتْوِقرِي ِكَتابِِه َيِزْدُكْم  بَُّبوا إىَِل اللَّ ِه َكُحْرَمِة اْلَوالِِد َعىَل َوَلِدهِ ، َو َقاَل  َيا مَحََلَة اْلُقْرآِن حَتَ اللَّ
ْنَيا َو اآْلِخَرِة َو ُيْدَفُع َعْن َتايِل  بِّْبُكْم إىَِل َخْلِقِه ُيْدَفُع َعْن ُمْسَتِمِع اْلُقْرآِن َشُّ الدُّ ُحّبًا َو ُيَ
ِه َخرْيٌ ِمْن َثبرِِي َذَهٍب َو َلَتايِل آَيِة ِكَتاِب  اْلُقْرآِن َبْلَوى اآْلِخَرِة َو اْلُمْسَتِمُع آَيًة ِمنْ ِكَتاِب اللَّ

ْفىَل ))). ِت اْلَعْرِش إىَِل خُتُوِم اأْلَْرِض السُّ ِه َخرْيٌ ِمْن حَتْ اللَّ
ال سيما وان رسول الله وهو يسترشف المستقبل يعلم ما ينتهك من تلك الحرمات:

َثاَلَثٌة  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  جَيِي ُء  َيُقوُل    اللَِّه َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل  َجابٍِر  َعْن  يف الخصال 
ُة، َيُقوُل اْلُمْصَحُف: َيا َربِّ  ِه َعزَّ َو َجلَّ اْلُمْصَحُف َو اْلَمْسِجُد َو اْلِعرْتَ َيْشُكونَ  إىَِل اللَّ
َيا  ُة:  اْلِعرْتَ ُقويِن َو َيُقوُل اْلَمْسِجُد: َيا َربِّ َعطَُّلويِن َو َضيَُّعويِن، َو َتُقوُل  ُقويِن َو َمزَّ َحرَّ
ُه َجلَّ َجاَلُلُه يِل  ْكَبَتنْيِ لِْلُخُصوَمِة َفَيُقوُل اللَّ ُدوَنا، َفُأْجُثوا لِلرُّ َربِّ َقَتُلوَنا َو َطَرُدوَنا َو َشَّ

))) جامع األخبار)للشعريي(، ص: )4.
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َأَنا َأْوىَل بَِذلَِك))).

إن رسول اهلل عندما يتكلم بالغيب فإنه البد وأن يتحقق هذا االمر عىل ارض 
الواقع، وقد حتقق بعد شهادته، نعم ُحرَق المصحف، وُمزق.  

فقد حرق عثمان المصاحف،ومزق معاوية القرآن عندما رفعه عىل الرمح،وكذلك 
فقد   اهلل رسول  مسجد  واما  بالسهام،  يرتاشقه  غرضا  جعله  عندما  الوليد  مزقه 
عطلوه عن وصيه وضيعوا تعاليمه، واما العرته فخربها اشهر من ان يذكر.فهل بقيت 

حرمة لكتاب أو بيت،أو لعرتة نبي.

أليس القرآن والكعبة والمسجد والعرتة رموز االسالم، فلماذا أنتهكت؟

بل  القرآن،  اجتاه  شعية  بواجبات  عباده  اهلل  ألزم  للقرآن  الحرمة  زيادة  والجل 
مَحلَّهم تكاليف خاصة بحرمة القرآن، ومع ان مصادر هذا العلم متوفرة يف تراث اهل 

البيت، واكدت عليه رسائل مراجعنا الكرام إال انه لم يض باهتمام الباحثني.

واليك بعض النصوص والفتاوى:

والحيض  كالجنابة  االكــرب  بالحدث  المحدث  عىل  القرآن  كتابة  مس  حتريم 
والنفاس،وكذلك بالحدث االصغر كالبول والغائط والريح والنوم.

ُه َعىَل َغرْيِ ُطْهٍر َو اَل ُجنُبًا َو اَل َتَمسَّ  َعْن َأيِب اْلَحَسِن َقاَل: اْلُمْصَحُف اَل َتَمسَّ
 .(3()2( َُرون هَّ

َ
ط ُ  الْ

َّ
ُه ِإل سُّ َ َه َتَعاىَل َيُقوُل  ل �يَ ْقُه إِنَّ اللَّ َخْيَطهُ   َو اَل ُتَعلِّ

َقْولِهِ   اْلَباِقِر يِف  ْبِن َعيِلٍّ  ِد  اْلَبَياِن َعْن حُمَمَّ يِسُّ يِف جَمَْمِع  ْبُن اْلَحَسِن الطَّرْبِ اْلَفْضُل 
 َقاَل ِمَن اأْلَْحَداِث َو اْلَجنَاَباِت َو َقاَل اَل جَيُوُز لِْلُجنُِب َو  َ

ُرون هَّ
َ
ط ُ  الْ

َّ
ُه ِإل سُّ َ ل �يَ

)))   الخصال، ج )، ص: 75)ح232.
)2) الواقعة 79.

)3) وسائل الشيعة، ج )، ص: 385.
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اْلَحاِئِض َو اْلُمْحِدِث َمُس  اْلُمْصَحِف ))).

كراهة مس مابني السطور والهامش  اذا لم يكن طاهرا )2).. )

حرمة قراءة العزائم االربعة للمحدث بالحدث االكرب )3).. 2

وجوب ازلة النجاسة عن ورق المصحف وخطه بل عن جلده.. 3

يرم كتابة القرآن بالمركب النجس )الدم(.. 4

ال جيوز اعطاء القران بيد الكافر. . 5

يرم بيع المصحف الرشيف عىل الكافر عىل االحوط اال اذا كان الرشاده )4).. 6

يرم اخذ المصحف الرض العدو. . 7

))) وسائل الشيعة، ج )، ص: 385.
)2) مسألة 235: يكره لها الخضاب بالحناء، أو غريها، ومحل المصحف ولمس هامشه وما بني سطوره، 

وتعليقه.
)3) ويكره قراءة ما زاد عىل سبع آيات من غري العزائم، بل األحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن 

ما دام جنبا، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف. 
)4) مسألة 6): ال يصح عىل األحوط بيع المصحف الرشيف عىل الكافر ويرم تمكينه منه فيما إذا كان 
يف معرض اإلهانة والهتك وأما إذا كان تمكينه الرشاده وهدايته مثال فال بأس به، واألحوط استحبابا 
االجتناب عن بيعه عىل المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة عىل الغالف ونحوه، أو 

تكون المعاوضة بنحو الهبة المرشوطة بعوض.
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اسئلة الفصل الثالث عرش 

 اذكر حديثا تبني فيه حرمة القرآن؟. )

 قال رسول اهلل  الحرمات ثالث،اذكر الحديث؟. 2

اذكر مخسة من أحكام حرمة القرآن؟. 3

ذكر الفقهاء يف الرسائل العملية بعض المسائل عن حرمة القرآن اذكرها؟. 4







تاريخ القرآن

كثري من المباحث القرآنية ترتبط بتاريخ القرآن، وكثري من مسائله حتتاج اىل جواب 
منها لماذا الوحي االلهي؟ وكيف نزل القرآن؟وكيف ُكتب؟ ومن هو كاتب الوحي؟ 
وكيف مُجع؟ ومن هم محلة القرآن؟ وكيف كان التفقه منه؟ وما هي مالبسات حرق 
المصاحف؟ وما سبب اختالف مصاحف الصحابة؟وماهي القراءات؟  ومن هم 

القراء؟ ومتى ادخلت عليه عالمات التشكيل واالعجام.... الخ. 

الذي  الباب  هذا  يف  عليها  االجابة  نحاول  القرآن  تاريخ  من  المراحل  هذه  كل 
مجعنا فيه ما يتعلق بتاريخ القرآن بعدما كانت هذه البحوث متناثرة يف علوم القرآن 
ولم تصنف بشكل منطقي حيث كان بحث يف مسألة نزول القرآن وآخر يف تدوينه مع 
مسألة المحكم والمتشابه مثاًل، ثم يرجع اىل مسألة يف تاريخ القرآن وهكذا،واألحرى 

أن يكون كٌل يف بابه.

دفع اشكال: بعض الباحثني ال يرى مسائل تاريخ القرآن من علوم القرآن، والواقع 
البد من أن تدخل ضمن علوم القرآن النه وإن كانت هناك جنبة تأرخيية إال انه فيها  
جانب علمي، مثل ظاهرة الوحي فأننا ندرس متى نزل وأين نزل، إال أن الجنبة 
العلمية من حيث أنواعه، وكيفيته، هذه تدخل يف علم الوحي االلهي. وهكذا يف 
نزول القرآن فاننا ندرس اول مانزل وآخر ما نزل وهي جنبة تارخيية، ولكن هناك 

جنبة علمية، كانواع التنزالت، والنزول المكي والمدين..الخ.









علم الوحي االهلي

يف هذا العلم نحاول معرفة تفاصيل هذا العلم يف عدة مسائل: 

مسألة)1(: لماذا الوحي االلهي لألنبياء؟

 والجواب يف اول حديث من كتاب الحجة يف الكايف الرشيف: عن الصادق
  انه قال للزنديق الذي سأله من اين اثبت االنبياء والرسل؟ قال:»َعْن َأيِب َعْبِد اللَِّه
َلنَا  َأنَّ  َأْثَبْتنَا  ا  َلمَّ ا  إِنَّ َقاَل  ُسَل  الرُّ َو  اأْلَْنبَِياَء  َأْثَبتَّ  َأْيَن  ِمْن  َسَأَلُه  ِذي  الَّ ْنِديِق  لِلزِّ َقاَل  ُه  َأنَّ
ْز  انُِع َحِكيمًا ُمَتَعالِيًا َلْم جَيُ َخالِقًا َصانِعًا ُمَتَعالِيًا َعنَّا َو َعْن مَجِيِع َما َخَلَق َو َكاَن َذلَِك الصَّ
وُه َثَبَت َأنَّ َلُه  ُهْم َو ُيَاجُّ وُه َو ُيَاجَّ ُهْم َو ُيَباِشُ َأْن ُيَشاِهَدُه َخْلُقُه َو اَل ُياَلِمُسوهُ  َفُيَباِشَ
وهَنُْم َعىَل َمَصالِِحِهْم َو َمنَافِِعِهْم  وَن َعنُْه إىَِل َخْلِقِه َو ِعَباِدِه َو َيُدلُّ ُ ُسَفَراَء يِف َخْلِقِه ُيَعربِّ
َو َما بِِه َبَقاُؤُهْم َو يِف َتْرِكِه َفنَاُؤُهْم- َفَثَبَت اآْلِمُروَن َو النَّاُهوَن َعِن اْلَحِكيِم اْلَعِليِم يِف 

.»(((وَن َعنُْه َجلَّ َو َعزَّ َو ُهُم اأْلَْنبَِياُء ُ َخْلِقِه َو اْلُمَعربِّ

مباشته  لنا  يمكن  ال  اذ  وخلقه  اهلل  بني  وسائط  بوجود  الحديث  هذا  يفيدنا 
ومالمسته الن اهلل اليس وال جيس  واليعرف بالحواس الخمس وهذا سار حتى 
عىل االنبياء اذ لم يروه ابدًا فال بد اذن من وسائط بني اهلل تعاىل وانبياءه وهم رسل من 

المالئكة. يبينون رضا الله و سخطه، وحالله وحرامه.

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج )، ص: 68).
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ً
 َرُسول

َ
ِسل ْ ْو �يُ

َ
اٍب أ ْو ِمْن َوراِء ِحب

َ
 أ

ً
 َوْحيا

َّ
ُ ِإل ُه اللَّ َ ِّ  ُيكَ

ْ
ن

َ
ٍ أ

َ  ِلَب�ش
َ

قال تعالى:َو ما اكن
.((( ُه َعِليٌّ َحك�ي

َّ
ِنِه ما َيشاُء ِإن

ْ
ذ إِ َ �بِ

ُيوِحي
َ
ف

مسألة)2(: طبقات األنبياء والرسل واألئمة بالنسبة للوحي؟

ٍد َعْن َأيِب َيَْيى اْلَواِسطِيِّ َعْن ِهَشاِم ْبِن َسالٍِم  ُد ْبُن َيَْيى َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ الكايف: حُمَمَّ
َو ُدُرْسَت ْبِن َأيِب َمنُْصوٍر َعنُْه َقاَل َقاَل َأُبو َعْبِد اللَِّه  اأْلَْنبَِياُء َو اْلُمْرَسُلوَن َعىَل َأْرَبعِ  
ْوَت- َو  َها، َو َنبِيٌّ َيَرى يِف النَّْوِم َو َيْسَمُع الصَّ َطَبَقاٍت  َفنَبِيٌّ ُمنَبٌَّأ يِف َنْفِسِه اَل َيْعُدو َغرْيَ
 اَل ُيَعاِينُُه يِف اْلَيَقَظِة َو َلْم ُيْبَعْث إىَِل َأَحٍد َو َعَلْيِه إَِماٌم ِمْثُل َما َكاَن إِْبَراِهيُم َعىَل ُلوٍط
ْوَت َو ُيَعاِيُن اْلَمَلَك َو َقْد ُأْرِسَل إىَِل َطاِئَفٍة َقلُّوا َأْو  َو َنبِيٌّ َيَرى يِف َمنَاِمِه َو َيْسَمُع الصَّ
 )2) َقاَل َيِزيُدوَن 

َ
ون

ُ
يد ِ

ف ْو �يَ
َ
ٍف أ

ْ
ل
َ
ِة أ

َ
ناُه ِإل  ِمائ

ْ
ْرَسل

َ
ُه لُِيوُنَس: َو أ َكُثُروا َكُيوُنَس َقاَل اللَّ

ْوَت َو ُيَعاِيُن يِف اْلَيَقَظِة َو  ِذي َيَرى يِف َنْوِمِه َو َيْسَمُع الصَّ َثاَلثنَِي َأْلفًا َو َعَلْيِه إَِماٌم، َو الَّ
ي 

ِّ ُهَو إَِماٌم ِمْثُل ُأويِل اْلَعْزِم َو َقْد َكاَن إِْبَراِهيُم َنبِّيًا َو َلْيَس بِإَِماٍم َحتَّى َقاَل اللَُّه: ِإ�ف
  (4(يـن اِلِ

َّ
ِدي الظ  َعْ

ُ
هُ  ل َينال )3)  َفَقاَل اللَّ ي ِ

�ت يَّ رِّ
ُ
 َوِمن ذ

َ
ال

َ
اِس ِإَماًما ۖ ق  ِللنَّ

َ
ك

ُ
َجاِعل

َمْن َعَبَد َصنَمًا َأْو َوَثنًا اَل َيُكوُن إَِمامًا)5).

طبقات  عىل  الوحي  وهو  واحد  مقسم  اساس  عىل  االنبياء  الحديث  هذا  قسم 
لالنبياء متفاوتة حسب درجة النبي ولكل نبي له درجة من الوحي، ونبينا االكرم قد 
حواها كلها فانه قبل البعثة كان يرى الرؤيا الصادقة  فتأيت مثل فلق الصبح، وكان 

))) الشورى: )5.
)2) الصاّفات: 47).

)3) البقرة: 24).

)4) البقرة: 24).
)5) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج )، ص: 75)،ح).
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البعثة سمع ورأى. وحتى رؤية جربائيل لدى  الملك وعند  يَر  يسمع الصوت وال 
االنبياء متفاوتة فمعظمهم لم يرى جربائيل بصورته الحقيقية النه كان يتمثل بصورة 

بني ادم اال ان النبي قد راى جربائيل بصورته الحقيقية مرارًا.

 
َّ

ُ ِإل ُه اللَّ َ ِّ  ُيكَ
ْ

ن
َ
ٍ أ

َ   ِلَب�ش
َ

ويف تفسري الربهان  قال )(: »و أما قوله تعاىل: َو ما اكن
ِنِه ما َيشاُء))) كذلك قال اهلل تعاىل، 

ْ
ذ إِ َ �بِ

ُيوِحي
َ
 ف

ً
 َرُسول

َ
ِسل ْ ْو �يُ

َ
اٍب أ ْو ِمْن َوراِء ِحب

َ
 أ

ً
َوْحيا

قد كان الرسول يوحي إليه رسل السماء، فتبلغ رسل السماء إىل رسل  األرض، و قد 
كان الكالم بني رسل أهل األرض و بينه، من غري أن يرسل بالكالم مع رسل أهل 
السماء، و قد قال رسول اهلل: يا جربئيل، هل رأيت ربك؟ فقال جربئيل: إن ريب 
ال يرى. فقال رسول اهلل: من أين تأخذ الوحي؟ قال: آخذه من إرسافيل. قال: و 
من أين يأخذه إرسافيل؟ قال: يأخذه من ملك فوقه من الروحانيني. قال: و من أين 
يأخذه ذلك الملك؟ قال: يقذف يف قلبه قذفا. فهذا وحي، و هو كالم اهلل عز و جل، 
و كالم اهلل عز و جل ليس بنحو واحد، منه ما كلم اهلل به الرسل، و منه ما قذف يف 
قلوبم، و منه رؤيا يرهيا الرسل، و منه وحي و تنزيل يتىل و يقرأ، فهو كالم اهلل عز و 

جل«)2).

ويف تفسري القمي: قال: وحي مشافهة ووحي الهام، وهو الذي يقع يف القلب او 
من وراء حجاب كما كلم اهلل نبيه وكما كلم اهلل موسى من الناس، او يرسل 

رسوال فيوحي باذنه ما يشاء قال وحي مشافهة يعني اىل الناس.

مسألة))(: ما هو مصدر الوحي: 

ْنَجايِنُّ فِيَما َكَتَب إيَِلَّ َعىَل َيَدْي  ُد ْبُن َهاُروَن الزَّ َنا َأُبو اْلَحَسِن حُمَمَّ معاين االخبار: َأْخرَبَ

))) الشورى: )5.
)2) الربهان يف تفسري القرآن، ج 5، ص: 825.
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ِه ْبُن  َثنَا َعْبُد اللَّ يُّ َقاَل َحدَّ َثنَا ُمَعاُذ ْبُن اْلُمَثنَّى اْلَعنرَْبِ اِق َقاَل َحدَّ َعيِلِّ ْبِن َأمْحََد اْلَبْغَداِديِّ اْلَورَّ
ِد ْبِن  ِعيِد الثَّْوِريِّ َقاَل: ُقْلُت لَِجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ َثنَا ُجَوْيِرَيُة َعْن ُسْفَياَن ْبِن السَّ َأْسَماَء َقاَل َحدَّ
ُه َعزَّ َو َجلَّ  ا »ن«  َفُهَو هَنٌَر يِف اْلَجنَِّة َقاَل اللَّ َعيِلِّ ْبِن اْلُحَسنْيِ ْبِن َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب َو َأمَّ
ْوِح اْلَمْحُفوِظ  امْجُْد َفَجُمَد َفَصاَر ِمَدادًا ُثمَّ َقاَل َعزَّ َو َجلَّ لِْلَقَلِم اْكُتْب َفَسَطَر اْلَقَلُم يِف اللَّ
ْوُح  َما َكاَن َو َما ُهَو َكاِئٌن إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َفاْلِمَداُد ِمَداٌد ِمْن ُنوٍر َو اْلَقَلُم َقَلٌم ِمْن ُنوٍر َو اللَّ
ْوِح َو اْلَقَلِم َو اْلِمَداِد  ْ يِل َأْمَر اللَّ ِه َبنيِّ َلْوٌح ِمْن ُنوٍر َو َقاَل ُسْفَياُن َفُقْلُت َلُه َيا اْبَن َرُسوِل اللَّ
ُه َفَقاَل َيا اْبَن َسِعيٍد َلْو اَل َأنََّك َأْهٌل لِْلَجَواِب َما َأَجْبُتَك  ْمنِي مِمَّا َعلََّمَك اللَّ َفْضَل َبَياٍن َو َعلِّ
ْوُح ُيَؤدِّي  ْوِح َو ُهَو َمَلٌك َو اللَّ َفنُوٌن َمَلٌك ُيَؤدِّي  إىَِل  اْلَقَلمِ  َو ُهَو َمَلٌك َو اْلَقَلُم ُيَؤدِّي إىَِل اللَّ
ِئيُل ُيَؤدِّي  ِئيَل َو َجرْبَ افِيُل ُيَؤدِّي إىَِل ِميَكاِئيَل َو ِميَكاِئيُل ُيَؤدِّي إىَِل َجرْبَ افِيَل َو إرِْسَ إىَِل إرِْسَ

ُسِل َقاَل ُثمَّ َقاَل يِل ُقْم َيا ُسْفَياُن َفاَل آَمُن َعَلْيَك ))). إىَِل اأْلَْنبَِياِء َو الرُّ
اهلل  فقد كان رسول اهلل يأخذ عن جربائيل بذه الوسائط. واحيانًا يأخذ عن 
مباشة ويقذف يف قلبه ولهذا كانت تأخذه الرجفة. واعلم ان كل انواع الوحي قد 

 .حصل للنبي
:مسألة)5(: الوحي قبل بعثة النبي حممد

كان النبي قبل نزول الوحي لديه بعض أنواع الوحي منها الرؤيا الصادقة.
ورى البخاري ومسلم ان اول ما بديء به رسول اهلل من الوحي الرؤيا الصادقة 
يف النوم فكان ال يرى الرؤيا اال جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخالء فكان 
يأيت غار حراء فيتحنث)يتعبد( حتى جاءه الملك يف غار حراء فقال له: اْقَرْأ بِاْسِم 

.(2(َربَِّك الَِّذي َخَلَق

))) معاين األخبار، النص، ص: 23، باب معنى الحروف المقطعة يف أوائل السور من القرآن ،ح).
)2) العلق: ).
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ويف البحار عن المناقب ان ر سول اهلل لما اتى له)37(سنة كان يرى يف نومه 
كأن آتيًا اتاه فيقول له: يا رسول اهلل، فقال له من انت؟ قال: انا جربائيل، ارسلني اهلل 

اليك ليتخذك رسوالً))).
مسألة)6(: أنواع الوحي المحمدي: 

 ويوسف البراهيم  حدثت  كما  الصادقة(:  المنامي)الرؤية  الوحي   -(
كذلك حدثت للنبي االكرم وكانت رؤياه صادقة وتأيت كما اخرب ولذلك لقب 
بالصادق االمني ولقد حتدث القرآن عن ذلك عندما رأي انه دخل مكة فاحتا فقد 
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2- جربائيل :ِإ�فَّ
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3- روح القدس: وهو ملك اعظم من جربائيل لم يكن مع احد اال مع االنبياء 
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))) البحار ج/8) ص94). 
)2) الفتح 27.

)3) النساء 63).
)4) القدر 4.
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 .(((قيال
َ
 ث

ً
ْول

َ
 ق

َ
ْيك

َ
ي  َعل

�ت
ْ
 َسُنل

4-الروح: االلقاء)النفخ يف الروع(: قال تعاىل: ِإ�فَّ

 والظاهر ان هذا الثقل ثقل الوحي عندما يكلمه اهلل مباشة فيعرق ويغشى عليه 
ْبِن  ُعَبْيِد  َعْن   .حممد االكرم  للرسول  االلهي  الوحي  درجات  ارفع  وهذا  احيانا 
ُتِصيُب   َكاَنْت   تِي   الَّ اْلَغْشَيُة  فَِداَك  اللَِّهُجِعْلُت  َعْبِد  أِليَِب  ُقْلُت  َقاَل:  َأبِيِه  َعْن  ُزَراَرَة 
ِه َأَحٌد َذاَك إَِذا  َرُسوَل  اللَّهِ  إَِذا ُأْنِزَل َعَلْيِه اْلَوْحُي َفَقاَل َذاَك إَِذا َلْم َيُكْن َبْينَُه َو َبنْيَ اللَّ

عٍ )2). ُة َيا ُزَراَرُة َو َأْقَبَل بَِتَخشُّ ُه َلُه َقاَل ُثمَّ َقاَل تِْلَك النُُّبوَّ جَتَىلَّ اللَّ

:مسألة)7(: كيف كان لقاء جربائيل للنبي

»ان   :الصادق عن  الدخول:  عند   النبي عىل  يستأذن  جربائيل  كان   -(
جربائيل كان جييء فيستأذن عىل رسول اهلل فان كان عىل حال ال ينبغي له ان يأذن 

له قام يف مكانه حتى خيرج اليه، وان اذن له دخل عليه«)3).

كان   :الصادق عن  الرشائع  علل  يف  العبد:  قعدة  يديه  بني  يقعد  كان   -2
جربائيل اذا اتى النبي قعد بني يديه قعدة العبد وكان ال يدخل حتى يستأذنه.

3- كان يأتيه يف صورة االدميني: وكان يأتيه بصورة دحية الكلبي: عن ابن عباس 
قال: )كان رسول اهلل يغدو اليه عيل يف الغداة وكان يب ان ال يسبقه اليه احد 
فاذا النبي يف صحن الدار فاذا رأسه يف حجر دحية بن خليفة الكلبي)الصحايب 
الجليل( فقال: السالم عليك، كيف اصبح رسول اهلل ؟ فقال: بخري يا اخا رسول اهلل 
 ويف مرة)يا امري المؤمنني( فاخذ رأس النبي منه ووضعه يف حجر ه فانتبه النبي

))) المزمل: 5.
)2) التوحيد )للصدوق(، ص: 5)).

)3) الوسائل ج/9 ص509. 



البــاب الثــاين: الفصــل األول: علــم الوحــي االلهــي .....................................   89)

جربائيل  كان  دحية،  يكن  لم   :فقال الحديث  فاخربه  الهمهمة،  هذه  ما  فقال: 
سماك باسم سماك اهلل تعاىل به())).

النبي وكان يراه وجناحيه تسد  4- وكان جربائيل يأيت بصفته الحقيقية عىل 
 المرشق والمغرب. وما راه احد من االنبياء يف صورته الحقيقية اال نبينا االكرم
غآية  النبي  يكرم  كان  جربائيل  ان  عىل  تدل  الروايات  وهذه  الصايف.  تفسري  يف  كما 
وكان  يضيق  نفسه  كان  النبي  ان  العامة  روايات  بعض  يف  ورد  ما  بخالف  االكرام 

جربائيل يغطه ويثقل عليه الوحي حتى يغشى الخ..

وقد أجاب اإلمام الصادق عىل هذا اإلشكال.  

 :الصادق االمام  سأل  انه  زرارة  عن  الصدوق  للشيخ  التوحيد  كتاب  ففي 
َفَقاَل  اْلَوْحُي  َعَلْيِه  ُأْنِزَل  إَِذا    ِاللَّه َرُسوَل   ُتِصيُب   َكاَنْت   تِي   الَّ اْلَغْشَيُة  فَِداَك  ُجِعْلُت 
ُة َيا ُزَراَرُة  ُه َلُه َقاَل ُثمَّ َقاَل تِْلَك النُُّبوَّ ِه َأَحٌد َذاَك إَِذا جَتَىلَّ اللَّ َذاَك إَِذا َلْم َيُكْن َبْينَُه َو َبنْيَ اللَّ

عٍ )2). َو َأْقَبَل بَِتَخشُّ

َو  ِه  اللَّ ِمَن  اْلَوْحُي   َأَتاهُ   إَِذا   اللَِّه َرُسوُل  َكاَن   :الصادق عن  المحاسن  ويف 
ِئيُل َو إَِذا َأَتاهُ  اْلَوْحُي  َو َلْيَس َبْينَُهَما  ِئيُل َو َقاَل يِل َجرْبَ ِئيُل َيُقوُل ُهَو َذا َجرْبَ َبْينَُهَما َجرْبَ
َو  َعزَّ  ِه  اللَّ ِمَن  َعَلْيِه  اْلَوْحُي  َلَثُقَل  َيْغَشاُه  َما  ِمنُْه  َيْغَشاُه  َو  ْبَتُة  السَّ تِْلَك  ُيِصيُبُه  ِئيُل  َجرْبَ

َجَل )3).

))) صحيح البخاري ج/4، ص36). 
)2) التوحيد )للصدوق(، ص: 5))ح5).

)3) المحاسن، ج 2، ص: 339،ح )2).
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اسئلة الفصل األول

لماذا الوحي االلهي لالنبياء؟. )

صنف اهل البيت االنبياء عىل طبقات حسب نوع الوحي؟. 2

ما هو مصدر الوحي؟. 3

كيف كان الوحي  قبل البعثة النبوية؟. 4

ما هي انواع الوحي المحمدي؟. 5

كيف كان لقاء جربئيل للنبي؟. 6







علم نزول القرآن

مسألة)1(: تنزالت القرآن الكريم: 

له ثالث تنزالت مرصودة من خالل الروايات او قل ثالث مراحل: 

التنزل األول:

من اهلل  تعاىل اىل نون ثم اىل القلم ثم اىل اللوح المحفوظ حيث يستقر فيه قوله 
اىل  ترجع  النزول  هذا  وحكمه   .(((وٍظ

ُ
ف ْ مَّ ْوٍح 

َ
ل ي  ِ

ف
�  *  

ٌ
يد بِ

َّ
م  

ٌ
ْرآن

ُ
ق ُهَو   

ْ
َبل تعاىل: 

الحكمة العامة من وجود اللوح نفسه واقامته سجاًل جامعًا لكل ما قىض اهلل وقدر 
وكل ما كان وما يكون من عوالم االجياد والتكوين. وهو اإلنزال الدفعي.

التنزل الثاين:

من اللوح المحفوظ اىل بيت المعمور يف السماء الرابعة  والذي يقوم بذه المهمة 
ارسافيل الذي يلقي اىل ميكائيل.

ان هذا ارسافيل حاجب   قال جربائيل« :الصادق قال  القمي  ويف تفسري 
الرب واقرب خلق من اهلل  واللوح بني عينيه من ياقوته محراء فاذا تكلم الرب تبارك 
السموات  يف  به  تسعى  الينا  القاه  ثم  فيه  فنظر  جبينه  اللوح  رضب  بالوحي  وتعاىل 

واالرض)2)«.

))) الربوج:)22-2.
)2) تفسري القمي، ج 2، ص: 28.
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وقال القمي: اللوح له طرفان طرف عىل يمني العرش وطرف عىل جبني ارسافيل، 
فاذا تكلم الرب بالوحي رضب اللوح جبني ارسافيل فنظر يف اللوح فيوحي بما يف 

اللوح اىل ارسافيل))).

وهذا ما يسمى باالنزال الدفعي مجلًة واحدة كما وردت روايات بذا الشأن من 
ابن  النسائي والحاكم والبيهقي عن  الصادق واخرج  الطريقني فمن طرقنا عن 
عباس انزل القرآن مجلة واحدة اىل سماء الدنيا ليلة القدر: إنا أنزلناه يف ليلة القدر، 
تِ 
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ف
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َ
ق
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التنزل الثالث:

طريق  عن   االكـــرم الــرســول  اىل  المعمور(  )البيت  الرابعة  السماء  من 
الوحي)جربائيل( لكنه نزل متفرقًا عىل طول حياة النبوة والرسالة عىل مدى)23سنة(، 
ويسمى بالتنزل التدرجيي.يف الحقبتني المكية والمدينة، فما نزل يف مكة يسمى مكيا، 

وما نزل يف المدينة يسمى مدنيا.

وقد ورد ذلك ايضًا ابن عباس وسعيد بن جبري والحسن وقتادة وهذا اشهر االراء 
َناُه 

ْ
َرق

َ
 ف

ْرآ�فً
ُ
يف نزول القرآن مجلة يف البيت المعمور ومن ثم متفرقًا طيلة)23سنة(َوق

)3)وقال صاحب الميزان ال بد من التفريق  ً
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َناُه ت

ْ
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بني معنى النزول الذي يفيد الدفعة الواحدة والتنزيل الذي يفيد معنى التدرج.

))) تفسري القمي، ج 2، ص: 28.
)2) القدر:).

)3) اإلرساء:06).
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مسألة)2(: كل الكتب السماوية نزلت يف شهر رمضان:

وانزلت  رمضان  شهر  من  ليلة  يف  ابراهيم  صحف  »نزلت   :اهلل رسول  قال 
شهر  من  ليلة  عرشة  لثالث  االنجيل  وانزل  رمضان  شهر  من  مضني  لست  التوراة 
رمضان وانزل الزبور لثمان عرشة خلون من شهر رمضان وانزل القرآن يف ليلة ثالث 

وعرشين من شهر رمضان)))«، وهي ليلة القدر.

ونزوله  النبي)27/رجب(  مبعث  بني  التواريخ  يف  مفارقة  هناك  مسألة)3(: 
متفرقًا عىل مدى عرشين سنة، وبني انزال القرآن يف شهر رمضان.

التي  مباركة  ليلة  يف  باالخص  رمضان  شهر  يف  القرآن  نزول  بني  االشكال  ج: 
هي ليلة القدر وبني كون القرآن نزل نجومًا متفرقة عىل طول عرشين عامًا قد حل 
اشكالها االمام الصادق حيث قال: »نزل القرآن مجلة واحدة يف شهر رمضان اىل 

البيت المعمور ثم انزل يف طول عرشين سنة«.

اما المبعث النبوي فامجاع العلماء عىل روايات دلت ان المبعث)يوم 27 رجب( 
وال تعارض بني نزول القرآن اىل البيت المعمور يف ليلة القدر وبني بدأ الوحي يف)يوم 

27 رجب(.

مسألة))(: النزول التدرجيي

عامًا   23 طوال   النبي عىل  تدرجييًا  نزل  القرآن  ان  السابقة  المسألة  يف  عرفنا 
ولهذا التنزل عدة حيثيات خمتلفة نحاول مالحظتها. وهذا العلم ما حواه احد كله اال 
أمري المؤمنني عيل بن ايب طالب اذ هو القائل: َما ِمْن َرُجٍل ِمْن ُقَرْيٍش َجَرى َعَلْيِه 

))) تفسري العيايش، ج )، ص: 80،ح84.
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اْلَمَوايِس إاِلَّ َو َقْد َنَزَلْت فِيِه آَيٌة َأْو آَيَتاِن َتُقوُدُه إىَِل اْلَجنَِّة َأْو َتُسوُقُه إىَِل النَّاِر َو َما ِمنْ  آَيٍة 
َنَزَلْت  يِف َبرٍّ َأْو َبْحٍر َأْو َسْهٍل َأْو َجَبٍل إاِلَّ َو َقْد َعَرْفُتُه َحْيُث َنَزَلْت َو فِيَمْن َنَزَلْت َو َلْو 
ْنِجيِل بِإِْنِجيِلِهْم َو َبنْيَ  ُثنَِيْت يِل ِوَساَدٌة َلَحَكْمُت َبنْيَ َأْهِل التَّْوَراِة بَِتْوَراهِتِْم َو َبنْيَ َأْهِل اإْلِ

ـِه))). ُبوِر بَِزُبوِرِهْم َو َبنْيَ َأْهِل اْلُفْرَقاِن بُِفْرَقاهِنِْم َحتَّى َتْظَهَر إىَِل اللَّ َأْهِل الزَّ

 وهذه الدقة يف معرفة نزول اآلية ليال أو هنارا يف المسري او يف المقام لم جيمعها 
ولم يعرفها اال عيل كيف ال وهو ابن عم الرسول وخليفته ووصيه فهو العارف 
بالمكي والمدين واللييل والنهاري والسفري والحضي.. الخ، واول ما نزل واخر 

ما نزل فانعقد  البحث عىل مسائل، بل عارف بالكتب السماوية مجيعًا.

المسألة)5(: اول ما انزل وآخر ما نزل:

وردت عدة روايات يف أول سورة نزلت واول آية نزلت واخر سورة نزلت واخر 
اهل  روايات عند  اليه  يطمأن  الذي  انه  اال  اختالف  فيها  الروايات  نزلت وهذه  اية 
هي  نزلت  سورة  واول   ، ِ ِح�ي الرَّ ْ�ِن  الرَّ هللِا  هيِبْسِ  نزلت  آية  اول   البيت
  قال: »اول ما نزل عىل رسول اهلل فعن الصادق . َ

ق
َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
 ال

َ
ك بِّ ْسِ َر  �بِ

ْ
َرأ

ْ
اق

الرمحن  اهلل   بسم  نزلت   واخر سورة  َ
ك بِّ َر ْسِ  �بِ  

ْ
َرأ

ْ
 اق ِ ِح�ي الرَّ ْ�ِن  الرَّ هللِا  ِبْسِ 

الرحيم اذا جاء نرص اهلل  والفتح )2).

ولهذا عرف المسلمون ان الرسول االكرم استكملت ايامه.

 ُ كُ
َ
ل َوَرِضيُت  ي  ِ

ِنْعَم�ت  ْ ْيكُ
َ
َعل ْمُت  َ �تْ

َ
َوأ  ْ ِديَنكُ  ْ كُ

َ
ل ُت 

ْ
ل َ ْ
ك

َ
أ َيْوَم 

ْ
اية نزلت: ال واخر 

يف  الطربيس  ذكر  فقد  نزوال،  الفرائض  آخر  وهي  الغدير،  يوم  يف   ِديًنا َم 
َ

ْســال إِ
ْ

ال

))) بصائر الدرجات، ج )، ص: 33)،ح4.
)2) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 628،ح5.
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 اللَِّه َرُسوُل  َقاَل : َحجَّ  ُه  َأنَّ   ْبِن َعيِلٍّ ِد  حُمَمَّ َجْعَفٍر  َأيِب  َعْن  االحتجاج  بسنده  
ِئيُل َفَقاَل  اِئِع َقْوَمُه َغرْيَ اْلَحجِّ َو اْلَواَلَيِة َفَأَتاُه َجرْبَ َ َغ مَجِيَع الرشَّ ِمَن اْلَمِدينَِة َو َقْد َبلَّ
اَلَم َو َيُقوُل َلَك إيِنِّ َلْم َأْقبِْض َنبِّيًا ِمْن َأْنبَِياِئي  َه َجلَّ اْسُمُه ُيْقِرُؤَك السَّ ُد إِنَّ اللَّ َلُه َيا حُمَمَّ
تِي َو َقْد َبِقَي َعَلْيَك ِمْن َذاَك  َو اَل َرُسواًل ِمْن ُرُسيِل إاِلَّ َبْعَد إِْكَماِل ِدينِي َو َتْأِكيِد ُحجَّ
َغُهَما َقْوَمَك َفِريَضُة اْلَحجِّ َو َفِريَضُة اْلَواَلَيِة َو اْلِخاَلَفِة ِمْن  َتاُج َأْن ُتَبلِّ َفِريَضَتاِن مِمَّا حَتْ

َيَها َأَبدًا))). ٍة َو َلْن ُأَخلِّ َبْعِدَك َفإيِنِّ َلْم ُأَخلِّ َأْريِض ِمْن ُحجَّ

مسألة)6(: ما نزل مشيعًا وما نزل مفردًا:

فما نزل مشيعًا من القرآن: سورة االنعام شيعها سبعون الف ملك، وسورة الفاحتة 
شيعها ثمانون الف ملك، وآية الكريس شيعها ثالثون الف ملك، وسورة يس شيعها 
ُسِلَنا  شيعها عرشون   ِمن رُّ

َ
ْبِلك

َ
َنا ِمن ق

ْ
ْرَسل

َ
 َمْن أ

ْ
ل

َ
ثالثون الف ملك، وآية: َواْسأ

الف ملك وسائر القرآن نزل به جربائيل مفردًا بال تشييع. 

مسألة)7(: ما نزل مفرقًا وما نزل مجعًا: 

مجعًا)مجلة  نزلت  السور  بعض  لكن  متفرقًا.  نجومًا  نزوله  القرآن  يف  الغالب 
واحدة( فمن امثلتها: )سورة الفاحتة، االخالص، الكوثر، تبت يدا، لم يكن، النرص 

المعوذتان نزلتا معا(.

االنعام  وسورة  الصف  وسورة  عرفا(  )والمرسالت  نزلت  الطوال  السور  ومن 
بكاملها عن ُأيب بن كعب عن الرسول: )انزلت عيل سورة االنعام مجلة واحدة 

يشيعها سبعون الف ملك(.

))) اإلحتجاج عىل أهل اللجاج )للطربيس(، ج )، ص: 56.
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َضا َقاَل  َنَزَلِت اأْلَْنَعاُم مُجَْلًة َواِحَدًة- َو ُيَشيُِّعَها َسْبُعوَن َأْلَف  َعْن َأيِب اْلَحَسِن الرِّ
َمَلٍك َلُهْم َزَجٌل بِالتَّْسبِيِح َو التَّْهِليِل َو التَّْكبرِِي- َفَمْن َقَرَأَها َسبَُّحوا َلُه إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة)))

مسألة)11(: النزول المكي والمدين: 

س: ما المراد من مصطلح المكي والمدين؟

ج: هناك ثالث اصطالحات للمكي والمدين: 

)- المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدين ما نزل بعد الهجرة، سواء نزل بمكة ام 
بالمدينة، يف عام الفتح او عام حجة الوداع ام بسفر من األسفار.

نزل  وما  بالمدينة،  نزل  ما  والمدين  الهجرة،  بعد  ولو  بمكة  نزل  ما  المكي   -2
باالسفار ال يطلق عليه مكي وال مدين.

3- المكي ما وقع خطابا الهل مكة، والمدين ما وقع خطابا الهل المدينة.

نالحظ أن جهات النظر يف هذا االصطالح خمتلفة، فاالصطالح األول ناظر إىل 
الظرف الزمني واالصطالح الثاين ناظر اىل الظرف المكاين واالصطالح الثالث ناظر 
بعضها عىل بعض واألكثر عىل االصطالح  يرجح  المخاطب. وهناك من  اىل جهة 

األول وهو المشهور. 

))) تفسري القمي، ج )، ص: 93).
تفسري القمي، ج )، ص: 93).
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مسألة )12( طريق المعرفة للمكي والمدين:

الطريق الوحيد لمعرفة المكي والمدين هو الروايات والنصوص التارخيية التي 
تؤرخ السورة او االية وتشري اىل نزولها قبل الهجرة او بعدها وعن طريق هذه الوثائق 
حتى  بل  والمدنية  المكية  السور  من  الكثري  معرفة  والمفرسون  الباحثون  استطاع 

االيات المكية والمدينة، وهناك اختالف يف بعضها وما يصيها إال أهل القرآن.

مسألة )13( خصائص المكي والمدين:

اعتمادًا عىل الدراسة المقارنة بني المكي والمدين نستطيع مالحظة الخصائص 
التالية: 

اوالً: خصائص المكي: 

قرص االيات والسور واجيازها وجتانسها الصويت.. )

الدعوة اىل اصول االيمان باهلل وبالنبوات والوحي وعالم الغيب واليوم االخر . 2
والمالئكة والجنة والنار.

الدعوة للتمسك باالخالق الكريمة واالستقامة عىل الخري.. 3

جمادلة المرشكني وتسفيه احالمهم.. 4

استعمال السورة لكلمة )يا اهيا الناس(.. 5

ثانيا: خصائص المدين:

طول السورة واالية.. )

تفصيل االدلة والرباهني عىل الحقائق الدينية. . 2
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جمادلة اهل الكتاب ودعوهتم اىل عدم الغلو يف دينهم.. 3

التحدث عن المنافقني ومشاكلهم.. 4

التفصيل الحكام الحدود والفرائض والحقوق والقوانني السياسية واالجتماعية . 5
والمواريث.

يف الغالب تتصدر االية بكلمة: يا اهيا الذين آمنو.. 6

مالحظة: 

هذه الخصائص تسلط الضوء عىل المكي والمدين ولكن اذا ثبت ان هذه السورة 
باسلوب  ايات مدنية  ايات مكية والعكس صحيح. وهناك  منها  فقد تستثنى  مدنية 

مكي والعكس صحيح.

مسألة ))1(: فوائد معرفة المكي والمدين

والمقيد  والمطلق  والخاص  والعام  والمنسوخ  الناسخ  معرفة  عىل  يعني   -(
والمبهم والمبني والمجمل والمفصل. وهذا ما يفيد المفرس.

االيمان  اال  المكية  البيئة  يف  يكلف  لم  حيث  االحكام  يف  التدرج  معرفة   -2
بالتوحيد والنبوة والمعاد بينما يف البيئة المدنية جاء التكليف يف الفرائض.

3- يف جمال الفقاهة واالستنباط حيث يستفاد الفقيه من ظروف نزول االية وبيئتها 
 * فَ  ِك�ي ِ

ْ �ش ُ لْ
ِّ
ل  

ٌ
االية من سورة فصلت: َوْيل ففي هذه  للفهم.  اعمق  بعدا  يعطي  مما 

)))قال االمام الصادق: »اترى ان    َ
ِفُرون

َ
اك  ْ

ُ
ِخَرِة ه

آ ْ
ل �بِ  

ُ
َوه  

َ
ة

َ
اك الزَّ  

َ
ون

ُ
ت
ْ
ُيؤ  

َ
فَ ل ِذ�ي

َّ
ال

العباد  اهلل  تعاىل  انما دعا  اهلل طلب من المرشكني زكاة اموالهم وهم يرشكون، 

))) فصلت: 7.
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اىل االيمان به فاذا امنوا باهلل  ورسوله افرتض عليهم الفرائض)))«. وهذا ما يؤيد ان 
الكفار غري مكلفني باالحكام الرشعية ما داموا عىل الكفر والمراد بالزكاة هنا كما 

ورد عن ابن عباس زكاة النفس.

))) تفسري القمي، ج 2، ص: 262.
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اسئلة الفصل الثاين:

)- ما هي مراحل تنزل القرآن الكريم؟

2- كيف نجمع بني نزول القرآن يف شهر رمضان ونزوله يف عرشين سنة؟

3- هل نزلت مجيع الكتب السماوية يف شهر رمضان؟

4- ما معنى النزول التدرجيي  والنزول الدفعي؟

5- ما أول مانزل من القرآن؟

6- ما معنى مانزل مشيعًا وما نزل منفردًا؟

7- ما معنى ما نزل مفرقًا وما نزل مجعًا؟

8- ما معنى النزول المكي والمدين؟

9- كيف نعرف اآليات المكية واآليات المدنية؟

0) - ما هي خصائص المكي والمدين؟

 







علم تدوين القرآن 

كيفية التدوين: 

ما إن ينزل القرآن عىل قلب النبي حممدحتى يدونه أمري المؤمنني عيل بن ايب 
طالب، بامر من رسول اهلل، و قد واكب نزول القرآن ورافق النبي كظله كما 
قال: َو َقْد َعِلْمُتْم َمْوِضِعي ِمْن َرُسوِل اللَِّه بِاْلَقَراَبِة اْلَقِريَبِة َو اْلَمنِْزَلِة اْلَخِصيَصِة 
نِي َجَسَدُه  نِي إىَِل َصْدِرِه َو َيْكنُُفنِي يِف فَِراِشِه َو ُيِمسُّ َوَضَعنِي يِف ِحْجِرِه َو َأَنا َولِيٌد َيُضمُّ
ْ َء ُثمَّ ُيْلِقُمنِيِه َو َما َوَجَد يِل َكْذَبًة يِف َقْوٍل َو اَل َخْطَلًة  نِي َعْرَفُه َو َكاَن َيْمَضُغ اليشَّ َو ُيِشمُّ
ُه بِِه ِمْن َلُدْن َأْن َكاَن َفطِيمًا َأْعَظَم َمَلٍك ِمْن َماَلِئَكتِِه َيْسُلُك بِِه  يِف فِْعٍل َو َلَقْد َقَرَن اللَّ
َباعَ  اْلَفِصيِل َأَثَر  بُِعهُ  اتِّ َطِريَق اْلَمَكاِرِم َو حَمَاِسَن َأْخاَلِق اْلَعاَلِم َلْيَلُه َو هَنَاَرُه َو َلَقْد ُكنُْت َأتَّ
ِه َيْرَفُع يِل يِف ُكلِّ َيْوٍم ِمْن َأْخاَلِقِه َعَلمًا َو َيْأُمُريِن بِاالْقتَِداِء بِِه َو َلَقْد َكاَن جُيَاِوُر يِف ُكلِّ  ُأمِّ
ْساَلِم َغرْيَ َرُسوِل  َمْع َبْيٌت َواِحٌد َيْوَمِئٍذ يِف اإْلِ ي َو َلْم جَيْ َسنٍَة بِِحَراَء َفَأَراُه َو اَل َيَراُه َغرْيِ
َلَقْد  َو  ِة  النُُّبوَّ َساَلِة َو َأُشمُّ ِريَح  اْلَوْحِي َو الرِّ َثالُِثُهَما َأَرى ُنوَر  َأَنا  َو  اللَِّه َو َخِدجَيَة 
ُة َفَقاَل  نَّ ِه َما َهِذِه الرَّ ْيَطاِن ِحنَي َنَزَل اْلَوْحُي َعَلْيِه َفُقْلُت َيا َرُسوَل اللَّ َة الشَّ َسِمْعُت َرنَّ
ْيَطاُن َقْد َأِيَس ِمْن ِعَباَدتِِه إِنََّك َتْسَمُع َما َأْسَمُع َو َتَرى َما َأَرى إاِلَّ َأنََّك َلْسَت  َهَذا الشَّ

بِنَبِيٍّ َو َلكِنََّك َلَوِزيٌر َو إِنََّك َلَعىَل َخرْي))).

وقربه،  بالنبي  منها: شدة لصوقه  كثرية  المقطع من خطبته دالالت  ويف هذا 
مشاركته بالدعوة، االقتداء بُخلق النبي، سماعه لرنة الشيطان، استماع الوحي ورؤيته.

))) هنج البالغة )للصبحي صالح(، ص: )30.
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الكلمة االخريه فلها دالالت خطرية تدخل يف موضوعنا، حيث   والرتكيز عىل 
ثم  لفظا،   النبي حممد فم  نزوله من جربئيل ومن  الوحي عند  اىل  يستمع   انه
يكتبه كتابة فيحول القرآن من الوجود اللفظي اىل الوجود الكتبي، فهو اول وجود 
اال عليه النه  الوحي  كاتب  اطالق  له واليصح  تدشني  واول  القرآين،  للنص  كتبي 

يسمع الوحي ويرى كرسول اهلل اال انه ليس بنبي.وهو القائل:

ِه إاِلَّ  ِه َما َنَزَلْت آَيٌة ِمْن ِكَتاِب اللَّ ِه َفَو اللَّ َسُلويِن  َقْبَل  َأنْ  َتْفِقُدويِن  َسُلويِن َعْن ِكَتاِب اللَّ
اِء َفَما َكاَن َينِْزُل َعَلْيِه َو  َمنِي َتْأِويَلَها  َفَقاَل اْبُن اْلَكوَّ َو َقْد َأْقَرَأنِيَها َرُسوُل اللَِّه َو َعلَّ
َفُظ َعيَلَّ َما ِغْبُت َعنُْه َفإَِذا َقِدْمُت َعَلْيِه َقاَل يِل ]َيا َعيِلُ [ َأْنَزَل  َأْنَت َغاِئٌب   َفَقاَل َبىَل َيْ

ُمنِيه ))). ُه َبْعَدَك َكَذا َو َكَذا َفُيْقِرُئنِيِه َو َتْأِويُلُه َكَذا َو َكَذا َفُيَعلِّ اللَّ

َلِميِّ َقاَل  َما َرَأْيُت َأَحدًا َأْقَرَأ ِمْن َعيِلِّ ْبِن َأيِب  مْحَِن السُّ شواهد التنزيل: َعْن َأيِب َعْبِد الرَّ
ُثُكمْ   ِه إاِلَّ ُأَحدِّ ِه اَل َتْسَأُلوينِّ َعْن يَشْ ٍء ِمْن ِكَتاِب اللَّ َطالٍِب، َو َكاَن َيُقوُل َسُلويِن- َفَو اللَّ

بَِلْيٍل َنَزَلْت َأْم بِنََهاٍر، َأْو يِف َسْهٍل َأْو يِف َجَبٍل)2).

مسألة )1(: معنى النبي األّمي

 من خالل هذه االحاديث وغريها نفهم ان آلية التدوين عند عيل كانت كتابة 
القرآن وتفسريه وتاويله معه، فكان مصحف عيل هومصحف رسول اهلل الن النبي 
لم يكتب بيده القرآن من باب رحم اهلل امرًء جب الغيبة عن نفسه، واما شبهة ان النبي 
أمي بمعنى اليقرأ وال يكتب، كما يربر الرأي اآلخر فانه نزه النبي من الكتابة واثبت 
االمام  ولقد رفض  يشعر،  ما  دون  النقص  النبي  اىل  نسب  انه  اال  القرآن  له معجزة 

))) كتاب سليم بن قيس الهاليل، ج 2، ص: 802،ح)3.
)2) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج )، ص: 42.
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الجوادمعنى النبي االمي بمعنى اليقرأ وال يكتب، بل لعن من دان به، بل قال ان 
النبي األمي بمعنى انه من أم القرى مكة، وإليك النص:

ٍد  ِقيِّ َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ ِه اْلرَبْ ٍد َعْن َأيِب َعْبِد اللَّ َثنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ بصائر الدرجات: َحدَّ
ِه  اللَّ اْبَن َرُسوِل  َيا  َلُه  ُقْلُت  َو   َضا َعيِلٍّ الرِّ ْبَن  َد  حُمَمَّ َأَبا َجْعَفر  َقاَل: َسَأْلُت  ويِفِّ  الصُّ
َما  َي ؟ َقاَل َما َيُقوُل النَّاُس؟ َقاَل ُقْلُت َلُه ُجِعْلُت فَِداَك َيْزُعُموَن إِنَّ َي النَّبُِي  اأْلُمِّ لَِم ُسمِّ
ُه  ِه َأنَّى َيُكوُن َذلَِك َو اللَّ ُه َلْم َيْكُتْب   َفَقاَل َكَذُبوا َعَلْيِهْم َلْعنَُة اللَّ َي  أِلَنَّ َي النَّبُِي  اأْلُمِّ ُسمِّ
ْم  ِ

ْ �ي
َ
وا َعل

ُ
ْم َيْتل ُ ْ  ِم�ف

ً
فَ َرُسول �ي يِّ مِّ

أُ ْ
ي ال ِ

ف
� 

َ
ِذي َبَعث

َّ
َتَباَرَك َو َتَعاىَل َيُقوُل يِف حُمَْكمِ ِكَتابِهِ  ُهَو ال

ِه  ِسُن َو اللَّ َمُهْم َما الَ ُيْ ))) َفَكْيَف َكاَن ُيَعلِّ َ
ة َ كْ ِ

ْ
ِكتاَب َو ال

ْ
ُهُم ال ُ ْم َو ُيَعلِّ ِ �ي

ِّ
ك فَ ِتِه َو �يُ آ�ي

َما  َلَقْد َكاَن َرُسوُل اللَِّه َيْقَرُأ َو َيْكُتُب بِاْثننَْيِ َو َسْبِعنَي َأْو بَِثاَلَثٍة َو َسْبِعنَي لَِسانًا َو إِنَّ
ِه َتَعاىَل يِف  َهاِت اْلُقَرى َو َذلَِك َقْوُل اللَّ ُة ِمْن ُأمَّ َة َو َمكَّ ُه َكاَن ِمْن َأْهِل َمكَّ يَّ أِلَنَّ َي اأْلُمِّ ُسمِّ

.(2( ا
َ
رى  َو َمْن َحْول

ُ
ق
ْ
مَّ ال

ُ
ِكَتابِهِ  ِلُتْنِذَر أ

وهو كما ترى فقد عرض االمام الحديث عىل القرآن فتبني ان معنى النبي االمي 
هو انه من ام القرى، وليس بمعنى انه اليقرأ وال يكتب، اذ كيف يكون معلما ومزكيا 

وتاليا  وهو جاهل للقراءة والكتابة ألن فاقد اليشء اليعطيه.

مسألة )2(: الربهنة عىل ان كاتب الوحي الوحيد هو عيل بن ايب طالب.

أما الدليل العقيل:

 قد علمت يف علم نزول القرآن كيفية نزول القرآن وتنزالته الثالثة عرب وسائط من 
المالئكة معصومة ال ختطئ ابدا، وقد نزل عىل قلب اليسهو وال خيطئ وهو رسول 

))) الجمعة: 2.
)2) بصائر الدرجات، ج )، ص: 226،ب4،ح).
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اهلل حممد، فالبد اذن ان يكتب بيد معصومة الختطئ، وهي يد عيل  وقد كان 
به عالما ومواكبا، فال يعقل ان يرتك النبي كتابه بيد المجهول ابدا، السيما وان 
عليا  قد دون الصحيفة الجامعة ومصحف فاطمة، وورث الجفر األبيض الذي 
هو وعاء من جلد فيه مواريث األنبياء من التوراة واإلنجيل وزبور داود  و صحف 

ابراهيم وغريها.

الدليل النقيل:

ٍد ِعنِْدي  ِكَتابِهِ [ َعىَل حُمَمَّ ُه ]يِف  َأْنَزَلَها اللَّ آَيٍة  َأِمرُي اْلُمْؤِمننَِي:إِنَّ ُكلَّ  ََقاَل       
ٍد  َو ُكلُّ  ُه َعىَل حُمَمَّ بِإِْماَلِء َرُسوِل اللَِّه َو َخطِّي بَِيِدي َو َتْأِويُل ُكلِّ آَيٍة َأْنَزَلَها اللَّ
ِعنِْدي  اْلِقَياَمِة  َيْوِم  إىَِل  ُة  اأْلُمَّ إَِلْيِه  َتاُج  حَتْ َأيُّ يَشْ ٍء  َأْو  ُحْكٍم  َأْو  َأْو َحدٍّ  َحَراٍم  َأْو  َحاَلِل 
ِه َو َخطِّ َيِدي َحتَّى  َأْرُش  اْلَخْدشِ  َقاَل َطْلَحُة ُكلُّ يَشْ ٍء ِمْن  َمْكُتوٌب بِإِْماَلِء َرُسوِل اللَّ

َصِغرٍي َأْو َكبرٍِي َأْو َخاصٍّ َأْو َعامٍّ َكاَن َأْو َيُكوُن إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َفُهَو َمْكُتوٌب ِعنَْدَك؟

َقاَل َنَعْم َو ِسَوى َذلَِك َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َأرَسَّ إيَِلَّ يِف َمَرِضِه ِمْفَتاَح َأْلِف َباٍب ِمَن 
َبُعويِن َو َأَطاُعويِن   ُه َنبِيَُّه اتَّ َة ُمنُْذ َقَبَض اللَّ اْلِعْلِم ُيَفتُِّح ُكلُّ َباٍب َأْلَف َباٍب َو َلْو َأنَّ اأْلُمَّ

ِت َأْرُجِلِهْم َرَغدًا إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة ))). أَلََكُلوا ِمْن َفْوِقِهْم َو ِمْن حَتْ

يف البحار عن بصائر الدرجات اْلَعبَّاُس ْبُن َمْعُروٍف َعْن مَحَّاِد ْبِن ِعيَسى َعْن ِرْبِعيٍّ 
ِئيُل ُيْميِل  َعىَل  النَّبِِي  َو ُهَو ُيْميِل َعىَل  َعْن ُزَراَرَة َعْن َأيِب َجْعَفٍرَقاَل: َكاَن َجرْبَ
ا َرَجَع َنَظَر إىَِل اْلِكَتاِب َفَمدَّ َيَدُه َقاَل َمْن َأْمىَل َهَذا  َعيِلٍّ ع َفنَاَم َنْوَمًة َو َنَعَس َنْعَسًة َفَلمَّ

ِئيُل )2)، وهذا يؤكد أن عليًا كان يسمع الوحي. َعَلْيَك َقاَل َأْنَت َقاَل اَل َبْل َجرْبَ

))) كتاب سليم بن قيس الهاليل، ج 2، ص: 658.
)2) بحار األنوار )ط - بريوت(، ج 8)، ص: 270،ح34.
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مسألة )3(: نّساخ القرآن 

واما باقي الصحابة فيأخذون منه استنساخا، الن المصحف الذي دونه عيلهو 
الصحابة  الرسول، وكانت  االسطوانة يف مسجد  كان خلف  الذي  االم  المصحف 
تاخذ منه، وأحيانا كان  رسول اهلل  يقرء الصحابة القرآن ويمليه عليهم النفسهم، من 
باب التعليم.وقد اشتهر بعض الصحابة اهنم اخذوا القرآن من رسول اهلل ودونوا 
مصحفا خاصا بم كعبداهلل بن مسعود وقد اخذ سبعني سورة من القرآن ال القرآن 
اهلل بن عباس فقد  كله، وكذلك ُأيب بن كعب  وكلهم عيال عىل عيل، واما عبد 
كان صغريا ابن سبع سنوات واخذ القرآن من عيل ومن ُأيب بن كعب، واما باقي 
الصحابة فاهنم اخذوا القرآن  من رسول اهلل مشافهة، ومن عيل مشافهة واستنساخا، 

واشتهر عن النبي أنه قال: عيّل يعلمكم القرآن بعدي .

مسألة ))(: كيفية التدوين

الكتابة المؤقتة من اللخاف وااللواح والجلود والرقاع،  ما سمعت من ادوات 
كلها ادوات وقتية للكتابة، ثم ينقلوهنا اىل الصحائف وقد كانت العرب تعرف صنعة 
الصحائف والقراطيس وقد استخدم القرآن لفظة القراطيس التي كانت عند اليهود 
يف زمن النبي، وكان نظام التعليم عرش آيات عرش آيات ما ينتقلون اىل العرش االخر 
يعني  العلم  واما  فمعروفة،  القراءة  اما  با،  والعمل  والعلم  القراءة  يتعلموا  حتى 
 تفسريها وقد كانوا يثبتون تفسري اآليات مع القرآن، واما العمل با فكان النبي

يعلمهم تفاصيل الوضوء والصالة وغريها من الفرائض.

عباس  ابن  ودون  مصحفا،  مسعود  بن  اهلل  عبد  ودون  مصحفا،  ُأيب  دون  فقد 
مصحفا، وغريهم.
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والدليل عىل ان الصحابة كانوا يدونون االحاديث التفسريية مع القرآن ما اشتهر 
من عمر قوله: جردوا القرآن من أحاديث رسول اهلل وانا زعيمكم، وقوله الحتدثوا 

عن رسول اهلل غري القرآن، كما سرتى الحقًا.
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اسئلة الفصل الثالث
)-  ماهي مواصفات امري المؤمنني التي أهلته لتدوين القرآن؟

2- هل كان عيل يسمع الوحي؟

 3- ما هي آلية التدوين عند عيل؟

4- اثبت بالربهان العقيل ان عليا هو كاتب الوحي الوحيد؟

5-  اثبت بالدليل النقيل ان عليا هو كاتب الوحي الوحيد؟

5- ما معنى مصطلح النبي االمي؟

 6- هل دّون عيل غري القرآن؟

 7- هل كان الصحابة ُكتاب الوحي ام نساخ؟

8- ما هي آلية التدوين للصاحبة؟









علم قراءة القرآن 

مسألة )1(: معنى القراءة
القراءة  بعدما دون القرآن الكريم عىل يد اإلمام عيل ال بد أن يقرأ مصطلح 
عند أهل البيت كان يعني )تعلم اللفظ والمعنى( معا وهو ما اكد عليه العالمة 

السيد مرتىض العسكري يف كتاب القرآن وروايات المدرستني))).

وهو نظام االقراء من اهلل تعاىل اىل رسوله، وكذلك نظام االقراء من رسول اهلل اىل 
االمام عيل والصحابة.

مسألة )2(: نظام اإلقراء اإللهي والنبوي
 

َّ
أما األول: نظام اإلقراء االلهي:أي  من اهلل تعاىل اىل رسوله:  فقوله تعاىل: ِإن
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ُه  َأْي َتْفِسرَيهُ )2) والبيان هو التفسري.
َ
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َ
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َ
ق

َ
ل

َ
خ ُقْلُت:  اْلُقْرآَن،  دًا  حُمَمَّ َم  َعلَّ الّلـَُه   :َقاَل   

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ال  َ َعلَّ ْ�ُن  َقْولِِهالرَّ يِف 

ُكلِّ  تِْبَياَن  َمُه  َعلَّ َقاَل:    
َ

َبيان
ْ
ال ُه  َ َعلَّ ُقْلُت:    اْلُمْؤِمننَِي َأِمرُي  َذلَِك   َقاَل 

َ
سان

ْ
ن إِ

ْ
ال

َتاُج النَّاُس إَِلْيه )3). يَشْ ٍء َيْ

))) السيد مرتىض العسكري، القرآن وروايات المدرستني ج)ص.
)2) تفسري القمي، ج 2، ص: 397.
)3) تفسري القمي، ج 2، ص: 343.
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فنالحظ من خالل اآليتني ان اهلل جل وعال يعلم نبيه القرآن وتفسريه.
واما ثانيا نظام اإلقراء النبوي: فان الرسول بلغ القرآن اىل االمام عيل واىل 

الصحابة كما استلمه من اهلل تعاىل.اي بلفظه وبمعناه.
وخاصه  وعامه  وتاويله  وتفسريه  القرآن  عليه  يميل  كان  فانه   عيل االمام  أما 
عرش  آيات  عرش  عليهم  يميل  كان  فانه  الصحابة  واما   ، مرَّ ومتشابه.كما  وحمكمه 
آيات ما ينتهي من العرش اآلخر حتى يعلمهم القراءة والعلم والعمل با، حتى شهد 
من  تفسريية  زيادات  فيها  الصحابة  مصاحف  ان  المصاحف،  كتابه  يف  السجستاين 

 .الرسول
وهو منهج قرآين نبوي حصيف يركز عىل اللفظ والمعنى بل وتطبيق هذه المعاين 
عىل ارض الواقع مما جيعلها امة واعية بقرآهنا، إال انه بعد شهادة النبي أخذت القراءة 
منحى قراءة اللفظ فقط وكذلك المحافل القرآنية اليوم تؤكد عىل الصوت والنغم 

والمقامات وترتك المعاين وتطبيقها.
مسألة)3(: أنظمة اإلقراء:

1- نظام اإلقراء يف مكة:كان رسول الله جيمع الرجل والرجلني اذا اسلما يف 
بيت ويقرئهم القرآن يف صحيفة عندهم.

2- نظام االقراء التبليغي: كان رسول الله يقرأ القرآن عىل المأل من قريش 
جهرة حتى كانوا يضعون اصابعهم يف آذاهنم لئال يسمعوا القرآن، وكذلك كان يبعث 
النبي عليا ليبلغهم القرآن كما يف سورة براءة، حيث َبَعَث َرُسوُل اللَِّه بَِعرْشِ آَياٍت 
ِمْن ُسوَرِة »َبَراَءَة« َمَع َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب ُقَحاَفَة، َو فِيَها ِذْكُر َنْبِذ اْلُعُهوِد إىَِل اْلَكافِِريَن، َو 
، لَِيُحجَّ بَِمْن  َبْكِر ْبَن َأيِب ُقَحاَفَة َعىَل اْلَحجِّ َأَبا  ِكنَي.َفَأَمَر  َة  َعىَل اْلُمرْشِ ِريِم ُقْرِب َمكَّ حَتْ
ُق بِالنُّوِر  َأُبو َبْكٍر َجاَءُه اْلُمَطوَّ ا َصَدَر َعنُْه  َيْقَرَأ َعَلْيِهُم اآْلَياِت، َفَلمَّ هُ   اْلَمْوِسُم َو  َضمَّ
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ُه اَل  ُد إِنَّ اَلَم- َو َيُقوُل: َيا حُمَمَّ ُد إِنَّ اْلَعيِلَّ اأْلَْعىَل َيْقَرُأ َعَلْيَك السَّ ِئيُل َفَقاَل:َيا حُمَمَّ َجرْبَ
ِذي  ُيَؤدِّي َعنَْك إاِلَّ َأْنَت َأْو َرُجٌل ِمنَْك، َفاْبَعْث َعِلّيًا لَِيَتنَاَوَل اآْلَياِت، َفَيُكوَن ُهَو الَّ
 َو َنْزِعَها ِمْن َأيِب  ُد َما َأَمَرَك َربَُّك بَِدْفِعَها إىَِل َعيِلٍّ َينْبُِذ اْلُعُهوَد َو َيْقَرُأ اآْلَياِت.َيا حُمَمَّ
َ لُِضَعَفاِء  َبْكٍر َسْهوًا َو اَل َشّكًا- َو اَل اْستِْدَراكًا َعىَل َنْفِسِه َغَلطًا- َو َلِكْن َأَراَد َأْن ُيَبنيِّ
ُد َو إِْن  ُه ِسَواَك َيا حُمَمَّ  َلْن َيُقوَمُه َغرْيُ ِذي َيُقوُمُه َأُخوَك َعيِلٌّ اْلُمْسِلِمنَي َأنَّ اْلَمَقاَم الَّ
ا اْنَتَزعَ    َفْت ِعنَْدُهْم َمنِْزَلُتُه.َفَلمَّ تَِك َمْرَتَبُتُه- َو َشُ َعَفاِء ِمْن ُأمَّ َجلَّْت يِف ُعُيوِن َهُؤاَلِء الضُّ
]َأْنَت [  بَِأيِب  َفَقاَل:   اللَِّه َرُسوَل  َذلَِك  َبْعَد  َبْكٍر  َأُبو  َلِقَي  َيِدِه،  ِمْن  اآْلَياِت    َعيِلّ
َأْن َأَخَذ َهِذِه اآْلَياِت ِمْن َيَدِي(  َفَقاَل َرُسوُل  َأَمْرَت َعِلّيًا  َأْنَت  ِه  ي )َيا َرُسوَل اللَّ َو ُأمِّ

اللَِّه: اَل، َو َلِكنَّ اْلَعيِلَّ اْلَعظِيَم َأَمَريِن- َأْن اَل َينُوَب َعنِّي إاِلَّ َمْن ُهَو ِمنِّي))).
وكذلك عرف عن ابن مسعود انه جهر بالقرآن يف اندية قريش فضبوه.

 3- نظام سفراء اإلقراء: حيث ان رسول اهلل كان يرسل اصحابه اىل القبائل 
التي تدخل اإلسالم حيث يرسل اليهم قارئا وقاضيا، كما بعث قبل الهجرة مصعب 

بن عمري اىل يثرب.
الذين  او  اإلسالم  يدخلون  الذين  الفقراء  وهم  الصفه:  ألهل  االقراء  نظام   -(
اىل  الزهراء وهو  بيت  قبال  المسجد  اختذوا جانبا من  فاهنم  اموالهم وأهلهم  تركوا 

اآلن معروف بدكة أهل الصفة،وكان عبادة بن الصامت يعلم اهل الصفة القرآن.
5- نظام اإلقراء الجماعي للوفود:جاء وفدقبيلة عبد قيس من اليمن  اىل المدينة، 
فأوكل رسول اهلل بكل رجل رجال من اهل المدينة يعلمه القرآن والصالة فمكثوا 

مجعة كادوا ان يفقهوا، ثم بقوا مجعة أخرى ففقهوا.
6- نظام المفاضلة بني القرآء: كان رسول الله يقول: )القرآن مقدم( فمن كان 

))) التفسري المنسوب إىل اإلمام الحسن العسكري، ص: 559.
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أكثر قراءة للقرآن كان أمريا عىل الجيش  - والننسنى معنى القراءة: اللفظ والمعنى 
- ولذا كان امري المؤمنني  قائدا وحامال للواء.

وكذلك عند دفن الشهداء كان يقدم االقرأ. 
مسالة ))(: حرص العلماء اختالف القراءات بسبعة أوجه: 

)- اإلختالف يف االفراد والتثنية والجمع والتذكري والتأنيث والمبالغة:)فنادته 
المالئكة - فناداه المالئكة(،)بكل ساحر عليم - بكل سحار عليم(.

2- اإلختالف يف ترصيف  االفعال من المايض او االمر او المضارع )ربنا باِعد 
بني اسفارنا- ربنا باَعد بني اسفارنا(.

3- اإلختالف يف وجوه االعراب من الرفع والنصب والجر)وامسحوا برؤِسكم 
وارجَلكم - وارجِلكم(.

حتتها  جتري  االهنار-  حتتها  من  )جتري  حرفني  او  بحرف  والنقصان  الزيادة   -4
االهنار(.

5- التقديم والتاخري: )وجاءت سكرة الحق بالموت - وجاءت سكرة الموت 
بالحق(. )فبرشناها فضحكت- فضحكت فبرشناها(، )ادخلوا الباب وقولوا حطة- 

قولوا حطة وادخلوا الباب(.
6- اإلختالف بالتنقيط: )ننشزها - ننرشها(،)فتبينوا - فتثبتوا(. 

7- إختالف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم والتحقيق والتسهيل والروم 
واالشمام))).

))) الفتح:وهو النطق بالفتحة قبل االلف )كان -جاء-مالئكة(.
اإلمالة: وهو تقريب الفتحة من الكرسة،وااللف من الياء )والضحى - والضَح،سجى-سَج(.

التحقيق: وهو عبا رة عن النطق بالهمزةكاملة، والتسهيل بالهمزة بحركة جمانسة لها ان كانت فتحة او كرسة. 
الروم:هواضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوهتا،مثل اولياُء- من قبُل ومن بعُد.

االشمام: هو االشارة اىل الحركة من غري صوت فقط جتعل شفيتك عىل صورهتا.
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مسألة )5(: رشوط القراءة الصحيحة يقول ابن الجزري. 
)- صحة سندها.

2- موافقتها الحد المصاحف العثمانية ولو احتماال.
3- موافقتها للقواعد العربية ولو بوجه.

مسالة)6(: هل هذه القراءات متواترة عن النبي؟

قال السيد الخوئي: ان تواتر القرآن ال يستلزم تواتر القراءات.

فان القراءات السبع او العرش متواترة الصحابا  لكنها غري متواترة من اصحابا 
اىل النبي.قال الزركيش: للقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو وحي 

اهلل المنزل عىل النبي حممد، والقراءت هي اختالف الفاظ الوحي.

مسألة)7(: هل جيوز القراءة هبذه القراءات يف الصالة؟

اتفق العلماء عىل جواز القراءة بالقراءات السبع بل العرش كما بنيَّ ذلك مراجعنا 
الروايات  ودليلهم  القراءة.  مبحث  الصالة  كتاب  يف  العملية  رسائلهم  يف  الكرام 

الواردة عن اهل البيت: )اقرأ كما يقرأ الناس())).

مسألة)8(: هل وردة قراءات خاصة عن اهل البيت يف القرآن؟

نعم قد وردت قراءات عن اهل البيت وكلها ترجع اىل القواعد السبعة التي 
الحركات االعرابية والرصفية، واالختالف  القرآن.من االختالف يف  اهل  قعدوها 
عليها  تنطبق   البيت اهل  وقراءة  والتنقيط.  والتشكيل  والتاخري،  التقديم  يف 

الرشوط الثالثة.جتدها يف طيات تفسري القمي وتفسري العيايش.

))) الكايف: ج2 ص333.
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اسئلة الفصل الرابع

)- ما المراد من مصطلح القراءة عند أهل البيت؟

2- ما هو النظام االقرائي االلهي للنبي؟

3- ما هو النظام االقرائي النبوي اىل اصحابه؟

4- اثبت بدليل قرآين ان االقراء كان معناه )اللفظ والمعنى(؟

5- ما هي انظمة االقراء التي سنها النبي للمسلمني؟

لماذا حرم اهلل عز وجل تبليغ القرآن اال لعيل ؟. 7

 حرص العلماء اختالف القراءات بسبعة اوجه بينها؟8. 

 ما هي شوط القراءة الصحيحة؟9. 

هل القراءات متواترة عن النبي؟. 0)

هل جيوز القراءة بالقراءات السبع يف الصالة؟ . ))

لقواعد . 2) موافقة  هي  وهل  البيت؟  اهل  عن  خاصة  قراءة  وردت  هل 
القراءات؟







 علم مجع القرآن 

مسالة )1(: معنى الجمع  

فيها،  والقال  القيل  كثر  والتي  الشائكة  القرآنية  المصطلحات  من  القرآن  مجع 
واختلط االمر بني مصطلحني منفصلني مها مصطلح تدوين القرآن ومصطلح مجع 
الله  رسول  المميل  وكان  قطعا   الله رسول  زمن  يف  حصل  فالتدوين  القرآن، 

.ويف حياة رسول الله والكاتب عىل بن ايب طالب

أما الجمع فقد حصل بعد رحيل رسول الله والجامع عيل بن ايب طالب وبامر 
من الله ورسوله لعيل فقط.

ولكن الكالم ما معنى الجمع ؟وهل الجمع يتاج اىل علم ؟

إن معاين الجمع التي جاءت با كل كتب علوم القرآن معاين ساذجة، بمقدور اي 
انسان ان يقوم با، وال مزية الحد عىل آخر فيها.

منها مجع القرآن بمعنى حفظه يف الصدور،ومنها مجع االيات داخل السوره،ومنها 
مجع االيات من الرقاع واللخاف يف صحف، ومنها مجع السور القرآنية بني دفتني.

كل هذه المعاين هي اجتهادية ال دليل عليها من اللغة او من القرآن والسنة.



 224   ........................................................................ الفرقان يف علوم القرآن

معنى الجمع يف الكتاب والسنة: 

يفهم من النصوص التالية ان مجع القرآن يكون بيد االوصياء، واذا كان قد مجعه 
االمام عيل بعد شهادة رسول الله، فما معنى مجع االوصياء ؟ 

.((( ه
َ
ْرآن

ُ
َعُه َو ق ْ ْينا �بَ

َ
 َعل

َّ
الكتاب: ِإن

ٍد مَجُْع اْلُقْرآِن َو ُقْرآُنُه  تفسري القمي: َقْوُلُه إِنَّ َعَلْينا مَجَْعُه َو ُقْرآَنُه َقاَل: َعىَل آِل حُمَمَّ
بُِعوا إَِذا َما َقَرُءوُه ُثمَّ إِنَّ َعَلْينا َبياَنُه َأْي َتْفِسرَيُه)2). بِْع ُقْرآَنُه َقاَل اتَّ َفإِذا َقَرْأناُه َفاتَّ

السنة: ذكر الشيخ الصفار والكليني يف كتابيهما بابا خاصا حتت هذا العنوان:  َباُب 
ُْم َيْعَلُموَن ِعْلَمُه ُكلَّهُ . ُة َو َأهنَّ ُه إاِلَّ اأْلَِئمَّ َمِع اْلُقْرآَن ُكلَّ ُه َلْم جَيْ َأنَّ

ِل َعْن  اِر ْبِن َمْرَواَن َعِن اْلُمنَخَّ ِد ْبِن ِسنَاٍن َعْن َعمَّ ُد ْبُن اْلُحَسنْيِ َعْن حُمَمَّ َثنَا حُمَمَّ َحدَّ
ُه َظاِهَرُه  ُه مَجََع اْلُقْرآَن ُكلَّ ِعَي َأنَّ ُه َقاَل: َما َيْسَتطِيُع َأَحٌد َأْن َيدَّ َجابٍِر َعْن َأيِب َجْعَفٍر  َأنَّ

َو َباطِنَُه َغرْيُ اأْلَْوِصَياِء)3).

اْلِمْقَداِم َعْن  َأيِب  ْبِن  اْبِن حَمُْبوٍب َعْن َعْمِرو  ٍد َعِن  ْبِن حُمَمَّ َأمْحََد  َيَْيى َعْن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
ُه  ُكلَّ اْلُقْرآَن  مَجََع  ُه  َأنَّ النَّاِس  ِمَن  َأَحٌد  َعى  ادَّ َما  َيُقوُل   َجْعَفٍر َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل  َجابٍِر 
ُه َتَعاىَل إاِلَّ َعيِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب َو  َلُه اللَّ اٌب َو َما مَجََعُه َو َحِفَظُه َكَما َنزَّ َكَما ُأْنِزَل إاِلَّ َكذَّ

.(4(ُة ِمْن َبْعِدِه اأْلَِئمَّ

))) القيامة:  7).
)2)  تفسري القمي، ج 2، ص: 397.

)3) بصائر الدرجات يف فضائل آل حممد صىل الله عليهم، ج )، ص: 93)ب6 ح).
)4) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج )، ص: 228ح).
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إىَِل  َساَقتَِها  َو  َقاَدهِتَا  َو  لَِها  َو ُضالَّ ِة  اأْلُمَّ َهِذِه  اِل  ُجهَّ ِمْن  اْلَعَجِب  ُكلَّ  اْلَعَجَب  إِنَّ   
ٌة َرُجاًل َقطُّ َأْمَرَها  ْت ُأمَّ ُْم َقْد َسِمُعوا َرُسوَل اللَِّه َيُقوُل َعْودًا َو َبْدءًا َما َولَّ النَّاِر أِلهَنَّ
ْوا  َفَولَّ َتَرُكوا  َما  إىَِل  َيْرِجُعوا  َحتَّى  َسَفااًل  َيْذَهُب  َأْمُرُهْم  َيَزْل  َلْم  إاِلَّ  ِمنُْه  َأْعَلُم  فِيِهْم  َو 
ِه  ِعي َأنَّ َلُه ِعْلمًا بِِكَتاِب اللَّ َأْمَرُهْم َقْبيِل َثاَلَثَة َرْهٍط َما ِمنُْهْم َرُجٌل مَجََع اْلُقْرآَن َو اَل َيدَّ
ِه َو ُسنَِّة َنبِيِّ َو َأْفَقُهُهْم َو  َو اَل ُسنَِّة َنبِيِِّه َو َقْد َعِلُموا ]َيِقينًا[ َأينِّ َأْعَلُمُهْم بِِكَتاِب اللَّ

َأْقَرُؤُهْم لِِكَتاِب اللَّه )1).

َقْيٍس  ْبِن  اْلِفَتِن يِف َباِب َغْصِب اْلِخاَلَفِة ِمْن ِكَتاِب ُسَلْيِم  َأُقوُل َقْد َمىَض يِف ِكَتاِب 
ا َرَأى َغَدَر  َلمَّ َعَلْيِه  ِه  اللَّ اْلُمْؤِمننَِي َصَلَواُت  َأِمرَي  َأنَّ  َعنُْه  ُه  اللَّ َراِويًا َعْن َسْلَماَن َريِضَ 
ُرْج ِمْن َبْيتِِه  َمُعُه َفَلْم خَيْ ُفُه َو جَيْ َة َوَفاِئِهْم َلِزَم َبْيَتُه َو َأْقَبَل َعىَل اْلُقْرآِن ُيَؤلِّ َحاَبِة َو ِقلَّ الصَّ
ُه َو َكَتَبُه بَِيِدِه  ا مَجََعُه ُكلَّ َقاِع َفَلمَّ َظاِظ َو اأْلَْسَياِر َو الرِّ ُحِف َو الشِّ َحتَّى مَجََعُه َو َكاَن يِف الصُّ

َتنِْزيَلُه َو َتْأِويَلُه َو النَّاِسَخ ِمنُْه َو اْلَمنُْسوَخ)2).

الِجْلِد  ُيَقدُّ من  الِذي  بالَفْتح:   ، رْيُ السَّ و  الطََّرف   َعْقَفاُء حمددة  َخَشبٌة  ظاِظ:  الشِّ و   
ُيوِر، و االْسَياِر، و  ، و بالسُّ رْيِ ه بالسَّ اُك ج ُسُيوٌر، بالّضم، يقال: َشدَّ ُطواًل، و هو الرشِّ

ُيوَرة. السُّ

يفهم من هذا ان معنى الجمع هنا مجع علمي ومادي:

اما المادي: فهو مجع االيات من الصحف والشظاظ واالسياروالرقاع

اما العلمي: َكَتَبُه بَِيِدِه َتنِْزيَلُه َو َتْأِويَلُه َو النَّاِسَخ ِمنُْه َو اْلَمنُْسوَخ

فان الجمع المادي رتب فيه ترتيب االيات ونزولها اوال فاوال، اي عىل ترتيب 

))) كتاب سليم بن قيس الهاليل، ج 2، ص: 700.
)2) بحار األنوار )ط - بريوت(، ج 89، ص: )4ب7ح).



 226   ........................................................................ الفرقان يف علوم القرآن

يده،  وخط  الله  رسول  فم  من  كله  القرين  دون  قد  حيث  عالما  به  وكان  النزول 
والجمع العلمي وبني االيات الناسخة والمنسوخة، واوضح التنزيل والتأويل، ومن 
ايب طالب  بن  االمام  عيل  المصطلحات يف رسالة  فلرياجع هذه  تفصيل ذلك  اراد 
الموسومة بااليات الناسخة والمنسوخة التي نقلها الرشيف المرتىض عن ابن زينب 
النعماين عن سعد االشعري عن ابن عقدة عن الصادق عن جده امري المؤمنني 
كل  يف  جار  المعنى  هذا  ان  ثم  القرآن،  جملد  يف  بحاره  يف  المجلس  تثبتها  والذي 

االوصياء.

اِر ْبِن  ِد ْبِن ِسنَاٍن َعْن َعمَّ ِد ْبِن اْلَحَسِن َعْن حُمَمَّ ُد ْبُن اْلُحَسنْيِ َعْن حُمَمَّ الكايف: حُمَمَّ
ِعَي َأنَّ  ُه َقاَل: َما َيْسَتطِيُع َأَحٌد َأْن َيدَّ ِل َعْن َجابٍِر َعْن َأيِب َجْعَفٍر َأنَّ َمْرَواَن َعِن اْلُمنَخَّ

ِه َظاِهِرِه َو َباطِنِِه َغرْيُ اأْلَْوِصَياِء))). ِعنَْدُه مَجِيَع اْلُقْرآِن ُكلِّ

االمام  بعد  االمام  يكون  من  حتديد  يف  الرصيح  الصحيح  النص  هذا  اىل  وانظر 
.جعفر الصادق

، َقاَل: َدَخْلنَا َعىَل َأيِب َعْبِد اللَِّه  ٌم، َعْن َأيِب َيَْيى اْلَهْمَدايِنِّ     األصول الستة عرش: َسالَّ
اَنا،  اَك َو َما ُصْحَبُتَك إِيَّ ا اَل َنْدِري َما ُصْحَبُتنَا إِيَّ ُه إِنَّ اَلُم، َفُقْلنَا َلُه: َأْصَلَحَك اللَّ َعَلْيِه السَّ
َفإِْن َحَدَث بَِك َحَدَث، َفإىَِل َمْن؟ َفَقاَل: إِنَّ ُفاَلنًا َقْد مَجََع اْلُقْرآَن َقاَل: ُثمَّ َدَخْلُت َعَلْيِه 
اَنا، َفإِْن َحَدَث بَِك َحَدَث،  ُه َما َنْدِري َما ُصْحَبُتَك إِيَّ نَِة الثَّالَِثِة، َفُقْلُت: َرمِحََك اللَّ يِف السَّ

َك)2). َفإىَِل َمْن؟ َفَقاَل: إِنَّ ُفاَلنًا َقْد مَجََع اْلُقْرآَن َو ُهَو َصاِحُبُكْم َو ُهَو َكَما رَسَّ

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج )، ص: 228ح2.
)2)  األصول الستة عرش )ط - دار الحديث(، ص: 335.
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ُه َعزَّ َو َجلَّ يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر-  ْسنَاِد َعْن َأيِب َجْعَفٍر َقاَل: َقاَل اللَّ الكايف: َو ِبََذا اإْلِ
َما  فِيها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم َيُقوُل َينِْزُل فِيَها ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم َو اْلُمْحَكُم َلْيَس بَِشْيَئنْيِ إِنَّ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َو  ُهَو يَشْ ٌء َواِحٌد َفَمْن َحَكَم بَِما َلْيَس فِيِه اْختاَِلٌف َفُحْكُمُه ِمْن ُحْكِم اللَّ
ُه َلَينِْزُل يِف  ُه ُمِصيٌب َفَقْد َحَكَم بُِحْكِم الطَّاُغوِت إِنَّ َمْن َحَكَم بَِأْمٍر فِيِه اْختاَِلٌف َفَرَأى َأنَّ
َلْيَلِة اْلَقْدِر إىَِل َويِلِّ اأْلَْمِر َتْفِسرُي اأْلُُموِر َسنًَة َسنًَة ُيْؤَمُر فِيَها يِف َأْمِر َنْفِسِه بَِكَذا َو َكَذا َو 
ِه َعزَّ َو  ُه َلَيْحُدُث لَِويِلِّ اأْلَْمِر ِسَوى َذلَِك ُكلَّ َيْوٍم ِعْلُم اللَّ يِف َأْمِر النَّاِس بَِكَذا َو َكَذا َو إِنَّ
ْيَلِة ِمَن اأْلَْمِر ُثمَّ  َجلَّ اْلَخاصُّ َو اْلَمْكنُوُن اْلَعِجيُب اْلَمْخُزوُن- ِمْثُل َما َينِْزُل يِف تِْلَك اللَّ
ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر ما َنِفَدْت  َقَرَأ َو َلْو َأنَّ ما يِف اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َو اْلَبْحُر َيُمدُّ

َه َعِزيٌز َحِكيٌم))). ِه إِنَّ اللَّ َكِلماُت اللَّ

نفهم من هذه الرواية ان تأويل القرآن ينزل يف كل ليلة قدر عىل الويص فيجمعه، 
فمن يستطيع ذلك غري االوصياء.

مسألة )2(: مجع االمام عيل بن ايب طالب للقرآن 

ان  بد  وال  القرآن،  مجع  مرحلة  جاءت   ،النبي حياة  يف  القرآن،  ن  دوِّ ما  بعد 
نفرق بني تدوين القرآن ومجعه، فمن المواضيع الشائكة موضوع مجع القرآن وذلك 
لتضارب الروايات، اال  ان  المسألة واضحة كما بينها ابو ذر الغفاري حيث كانت 

هناك احداث ومالبسات وظالمات.

فكما امر اهلل  جل وعال والنبي  بالخالفة لعيل كذلك أمره اهلل ورسوله  بجمع 
ان   (2(االمام عيل كتابه مصحف  الباحثني يف  احد  ويذكر  عالما  به  القرآن وكان 

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج )، ص: 248ح3.
)2) مصحف االمام عيل بن ايب طالب، الشيخ عبد الله الدقاق.
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هناك ست عرشة  رواية من طرق العامة،واربع عرشة  رواية من طرق الخاصة تؤكد 
عىل ان عليا مجع القرآن بوصية الرسول بعد وفاته، واليك بعض النصوص. 

َثنَا َعيِلُّ ْبُن ُبُزْرَج  َثنَا َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد ْبِن ُيوُسَف َقاَل َحدَّ تفسري فرات الكويف:  َقاَل َحدَّ
 مْحَِن ْبِن َكثرٍِي َعْن َأيِب َجْعَفٍر ِه َعْبِد الرَّ اَن َعْن َعمِّ َثنِي َعيِلُّ ْبُن َحسَّ اْلَحنَّاُط َقاَل َحدَّ
 ِئيَل ْر�ب  ُثمَّ إِنَّ َجرْبَ
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]يِف [ َقْولِِه ]َتَعاىَل [ ق

اُمَك َفاْجَعِل ااِلْسمَ   اأْلَْكرَبَ َو  ُد إِنََّك َقْد َقَضْيَت َنْوَبَتَك َو َأْسَلَبْتَك َأيَّ َأَتاُه َفَقاَل َيا حُمَمَّ
ِة ِعنَْد َعيِلٍّ َو إيِنِّ اَل َأْتُرُك اأْلَْرَض إاِلَّ َو فِيَها َعالٌِم  ُيْعَرُف  ِمرَياَث اْلِعْلِم َو آَثاَر ِعْلِم النُُّبوَّ
بَُّص النَّبِيَّ إىَِل ُخُروِج  ًة لَِمْن ُولَِد فِيَما َيرَتَ بِِه َطاَعتِي َو ُيْعَرُف بِِه َواَلَيتِي َو َيُكوُن ُحجَّ
ِة  النُُّبوَّ ِعْلِم  آَثاُر  َو  اْلِعْلِم  ِمرَياُث  ]ُهَو[  َو   ] ]اأْلَْكرَبِ بِاالْسِم  إَِلْيِه  َفَأْوىَص  اآْلَخِر  النَّبِيِّ 
َكِلَمٍة َو َمِرَض  َأْلُف  َكِلَمٍة  َباٍب َو ُكلِّ  َأْلُف  َباٍب  ُيْفَتُح لُِكلِّ  َباٍب  بَِأْلِف  إَِلْيِه  َو َأْوىَص 
ـِه َكْي اَل َيِزيَد فِيِه  َف ِكَتاَب اللَّ اٍم َحتَّى ُتَؤلِّ ، َو َقاَل: َيا َعيِلُّ اَل خَتُْرْج  َثاَلَثَة َأيَّ ْثننَْيِ َيْوَم اإْلِ
ْيَطاُن َشْيئًا َو اَل َينُْقَص ِمنُْه َشْيئًا َفإِنََّك يِف ِضدِّ ُسنَِّة َويِصِّ ُسَلْيَماَن ع َفَلْم َيَضْع َعيِلٌّ  الشَّ
ْيَطاُن َشْيئًا َو َلْم َينُْقْص ِمنُْه َشْيئا))) ِرَداَءُه َعىَل َظْهِرِه َحتَّى ]مَجَعَ  اْلُقْرآنَ  [ َفَلْم َيِزْد فِيِه الشَّ

ٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن حَمُْبوٍب َعْن َعْمِرو ْبِن َأيِب اْلِمْقَداِم  َثنَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ البصائر: َحدَّ
ُه مَجَعَ  اْلُقْرآنَ   َعْن َجابٍِر َقاَل َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍرَيُقوُل  َما ِمْن َأَحٍد ِمَن النَّاِس َيُقوُل إِنَّ
ـُه إاِلَّ َعيِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب  اٌب َو َما مَجََعُه َو َما َحِفَظُه َكَما َأْنَزَل اللَّ ـُه إاِلَّ َكذَّ ُه َكَما َأْنَزَل اللَّ ُكلَّ

ُة ِمْن َبْعِده )2). َو اأْلَِئمَّ

ْبُن  اْلَحَسُن  َثنَا  َحدَّ َقاَل:  ُعْقَدَة  ْبِن  اْلَعبَّاِس  َأيِب  َعْن  ُثوَنا  َحدَّ َو  التنزيل:  شواهد 
ٌر، َعْن  َثنَا ُمَعمَّ اِق، َقاَل: َحدَّ زَّ َثنَا َعْبُد الرَّ َثنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر َقاَل: َحدَّ َعبَّاٍس َقاَل: َحدَّ

))) تفسري فرات الكويف، ص: 399،ح530.
)2) بصائر الدرجات، ج )، ص: 93)، ب6،ح2.
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لَّْفَت  ا ُبوِيَع أِليَِب َبْكٍر، خَتَلََّف َعيِلٌّ يِف َبْيتِِه َفَلِقَيُه ُعَمُر َفَقاَل: خَتَ َأيُّوَب:َعْن ِعْكِرَمَة َقاَل  َلمَّ
َعْن َبْيَعِة َأيِب َبْكٍر! َفَقاَل: إيِنِّ آَلْيُت َيِمينًا ِحنَي ُقبَِض َرُسوُل اللَّـِه  َأْن اَل َأْرَتِدَي بِِرَداٍء 

اَلِة اْلَمْكُتوَبِة- َحتَّى َأمْجََع اْلُقْرآَن َفإيِنِّ َخِشيُت َأْن َينَْقِلَب اْلُقْرآنُ  ))). إاِلَّ إىَِل الصَّ

َثنَا  ِه َسنََة َأْرَبِعِماَئٍة َو َأَنا ُأْصِغي َقاَل: َحدَّ شواهد التنزيل: ُقِرَئ َعىَل اْلَحاِكِم َأيِب َعْبِد اللَّ
َثنَا إِْبَراِهيُم  ، َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن َمنُْصوٍر اْلُكويِفُّ َثنَا حُمَمَّ ُد ْبُن َيْعُقوَب اْلَمْعِقيِلُّ َقاَل: َحدَّ حُمَمَّ
:َعْن َيَماٍن  يِّ َعْن َعْبِد َخرْيٍ دِّ ، َعِن السُّ َثنَا اْلَحَكُم ْبُن ُظَهرْيٍ ِد ْبِن َمْيُموٍن َقاَل: َحدَّ ْبُن حُمَمَّ
َمَع   َأْقَسَم َعيِلٌّ َأْو َحَلَف- َأْن اَل َيَضَع ِرَداَءُه َعىَل َظْهِرِه- َحتَّى جَيْ ا ُقبَِض النَّبِيُّ َقاَل  َلمَّ

، َفَلْم َيَضْع ِرَداَءُه َعىَل َظْهِرِه َحتَّى مَجََع اْلُقْرآنَ )2). اْلُقْرآَن َبنْيَ اللَّْوَحنْيِ

اهلل   رسول  شهادة  بعد  القرآن  مجع   عليا بان  تؤكد  التي  الروايات  هذه  بعد 
المؤمنني  امري  من  الخالفة  غصب  بعد   الوسيلة،  خطبة  يف  كما  ايام  بسبعة  مباشة 
واحراق دار فاطمة، وقتل المحسن، ولطم الزهراء لم يتخَل  عيل عن واجبه 
وفيه  اهلل  رسول  مسجد  يف  الخالفة  مدعي  عىل  القرآن  بعرض  الرسول  امره  حيث 
فردوا  المنافقني  من  واالنصار  المهاجرين  فضيحة  وفيه  وتاويله  وتفسريه  القرآن 
القرآن، ومنعوا تدوين السنة الهنا الشارحة للقرآن والمفرسة له، ومن ثم فكروا يف 
اهلل  فقال قائلهم: )جردوا القرآن من احاديث  مجع القرآن عىل قاعدة حسبنا كتاب 
رسول اهلل  وانا زعيمكم()3)، ويقول للوالة الذين يولوهنم )ال حتدثوا عن رسول اهلل  
غري القرآن()4)، بدعوى اهنم خيافون اختالط القرآن بالحديث، ولكن واضح للعيان 

))) شواهد التنزيل، ج )، ص: 37،ح24.

)2) شواهد التنزيل، ج )، ص: 37،ح25.
 (3(
 (4(
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ان اسلوب القرآن خيتلف عن اسلوب الحديث، ولكنهم خيافون ان تظهر فضائل 
آل حممد ومثالب اعدائهم  فينقلب السحر عىل الساحر. 

ويف خضم هذه االحداث الخطرية والنصوص المتضاربة تضاربت االقوال يف 
عليه  صعب  بعدما  االعتبار  من  المؤلفني  بعض  اسقطها  حتى  القرآن،  مجع  مسألة 
الجمع بينها، لوال رواية ايب ذر الغفاري وهو احد شهود العيان عىل هذه االحداث 

حيث جاء:

 اْلُقْرآَن َو  َ َرُسوُل اللَِّه مَجََع َعيِلٌّ ا ُتُويفِّ ُه َقاَل : َلمَّ َو يِف ِرَواَيِة َأيِب َذرٍّ اْلِغَفاِرِي  َأنَّ
 َجاَء بِِه إىَِل  اْلُمَهاِجِريَن َو اأْلَْنَصاِر َو َعَرَضُه َعَلْيِهْم لَِما َقْد َأْوَصاُه بَِذلَِك َرُسوُل اللَِّه
ِل َصْفَحٍة َفَتَحَها َفَضاِئُح اْلَقْوِم َفَوَثَب ُعَمُر َو َقاَل َيا َعيِلُّ  ا َفَتَحُه َأُبو َبْكٍر َخَرَج يِف َأوَّ َفَلمَّ
وا َزْيَد ْبَن َثابٍِت َو َكاَن َقاِريًا  َف ُثمَّ َأْحَضُ اْرُدْدُه َفاَل َحاَجَة َلنَا فِيِه َفَأَخَذُه َو اْنرَصَ
لِْلُقْرآِن َفَقاَل َلُه ُعَمُر إِنَّ َعِلّيًا َجاَء بِاْلُقْرآِن َو فِيِه َفَضاِئُح اْلُمَهاِجِريَن َو اأْلَْنَصاِر َو َقْد 
اأْلَْنَصاِر  َو  لِْلُمَهاِجِريَن  َهْتكًا  َو  َفِضيَحًة  َكاَن  َما  ِمنُْه  ُنْسِقَط  َو  اْلُقْرآَن  َف  ُنَؤلِّ َأْن  َرَأْينَا 
َفَأَجاَبُه َزْيٌد إىَِل َذلَِك ُثمَّ َقاَل َفإِْن َأَنا َفَرْغُت ِمَن اْلُقْرآِن َعىَل َما َسَأْلُتْم َو َأْظَهَر َعيِلٌّ اْلُقْرآَن 

َفُه َأ َلْيَس َقْد َبَطَل ُكلَّ َما َعِمْلُتْم؟ َقاَل ُعَمُر َفَما اْلِحيَلُة؟ ِذي َألَّ الَّ

َر يِف  يَح ِمنُْه َفَدبَّ  َقاَل َزْيٌد َأْنُتمْ  َأْعَلمُ  بِاْلِحيَلِة َفَقاَل ُعَمُر َما ِحيَلُتُه ُدوَن َأْن َنْقُتَلُه َو َنْسرَتِ
ا اْسَتْخَلَف  ُح َذلَِك َفَلمَّ َقْتِلِه َعىَل َيِد َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد َفَلْم َيْقِدْر َعىَل َذلَِك َو َقْد َمىَض َشْ
ُفوُه فِيَما َبْينَُهْم َفَقاَل َيا َأَبا اْلَحَسِن إِْن  ُعَمُر َسَأَل َعِلّيًا َأْن َيْدَفَع إَِلْيِهُم اْلُقْرآَن َفُيَحرِّ
ِذي ُكنَْت َقْد ِجْئَت بِِه إىَِل َأيِب َبْكٍر َحتَّى َنْجَتِمَع َعَلْيِه َفَقاَل َهْيَهاَت  ِجْئَت بِاْلُقْرآِن الَّ
َيْوَم  ُة َعَلْيُكْم َو اَل َتُقوُلوا  َما ِجْئُت بِِه إىَِل َأيِب َبْكٍر لَِتُقوَم اْلُحجَّ َلْيَس إىَِل َذلَِك َسبِيٌل إِنَّ
ُه إاِلَّ  ِذي ِعنِْدي  ال َيَمسُّ ا ُكنَّا َعْن هذا غافِِلنيَ  َأْو َتُقوُلوا َما ِجْئَتنَا بِِه إِنَّ اْلُقْرآَن الَّ اْلِقياَمِة إِنَّ
 ْظَهاِرِه َوْقٌت َمْعُلوٌم؟- َفَقاَل ُرونَ  َو اأْلَْوِصَياُء ِمْن ُوْلِدي َقاَل ُعَمُر َفَهْل إِلِ اْلُمَطهَّ
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.(((  نَُّة بِِه َنَعْم إَِذا َقاَم اْلَقاِئُم ِمْن ُوْلِدي ُيْظِهُرُه َو َيِْمُل النَّاَس َعَلْيِه َفَتْجِري السُّ

 مسألة )3(: مصري مصحف االمام عيل بن ايب طالب
ُرفض مصحف االمام عيل من قبل السلطة الحاكمة لما فه من حقائق اليروق  
لبعضهم خروجها اىل الناس،  فلما اطمأن عمر ان القرآن الذي مجعه عيل ال خيرج 
اال بزمن االمام المهدي فكر ان جيمع القرآن من دون تفسريه حتى خيلو لذوي 

االغراض حتريف معانيه.

فانتبدوا لذلك زيد بن ثابت كما مرَّ وكان قد قرأ القرآن فجمعوه عىل غري ترتيب 
نزوله ال يف سوره وال يف اياته الهنم لم يواكبوا نزول القرآن ولم يكونوا من محلته، 
وأعرضوا عن  عيل وعبد اهلل  بن مسعود وأيب بن كعب وبامجاع المسلمني اهنم 

محلة القرآن.

مسألة ))(: مجع الخلفاء للقرآن 
خالفته.  رفضوا  عيل،كما  يد  عىل  للقرآن  االلهي  الجمع  الخلفاء  رفض  لما 
اضطروا بعد ان ُعرض القرآن عليهم ان يدونوا القرآن وان جيمعوه، وبدأ المرشوع 
االمام  مايقارب 25 سنة،بينما مجعه  يعني  وانتهى يف زمن عثمان  بكر  ايب  من زمن 

عيل  يف سبعة ايام. 

واآللية التي  استخدموها كما يقول الشيخ معرفة:

)- مجع الصحف التي عند الصحابة بالرتغيب والرتهيب.
2- الف لجنة من مخسة وعرشين عضوا كما جاء يف رواية اليعقويب وكان عمر 

المرشف عليها.

))) اإلحتجاج عىل أهل اللجاج )للطربيس(، ج )، ص: 56).
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3- كان اجتماعهم عىل باب المسجد يوميا والناس ياتون بآي القرآن وسوره.
4- كانوا اليقبلون شيئا من أحد حتى يايت بشاهدين بصحة ما عنده من القرآن.

5- انتدبوا لهذه المهمة الخطرية زيد بن ثابت وكان يقرأ القرآن عىل عهد رسول 
اهلل وزكاه ابو بكر بقوله )انا النتهمك(.

6- اتفقوا عىل ان جيردوا القرآن من أحاديث النبي، عىل قاعدة حسبنا كتاب اهلل.
7- لم يعرفوا ترتيب نزول اآليات، وااليات الناسخة والمنسوخة.

لكنهم  حافظوا عىل لفظ القرآن، وقدموا السور المدنية عىل السور المكية، وأقره 
تقرير  تبني  والتي  الجمل  واقعة  يف  طلحة  مع  حماورته  يف   المؤمنني امري  االمام 

   .االمام و تبني مصري الكتاب الذي مجعه عيل

ا َسَأْلُتَك َعنُْه ِمْن َأْمِر اْلُقْرآِن َأالَّ ُتْظِهَرُه  َقاَل َطْلَحُة اَل َأَراَك َيا َأَبا اْلَحَسِن َأَجْبَتنِي َعمَّ
لِلنَّاِس؟

َو  ُعَمُر  َكَتَب  ا  يِن َعمَّ َفَأْخرِبْ َعْن َجَوابَِك، ] قال عيل [  َكَفْفُت  َعْمدًا  َطْلَحُة  َيا  َقاَل 
ُه َأْم فِيِه َما َلْيَس بُِقْرآٍن؟  ُعْثَماُن َأ ُقْرآٌن ُكلُّ

َدَخْلُتُم  َو  النَّاِر  ِمَن  َنَجْوُتْم  فِيِه  بَِما  َأَخْذُتْم  إِْن   :َقاَل ُه،  ُكلُّ ُقْرآٌن  َبْل  َطْلَحُة  َقاَل 
ا إَِذا َكاَن ُقْرآنًا  نَا َو َفْرَض َطاَعتِنَا َقاَل َطْلَحُة َحْسبِي َأمَّ َتنَا َو َبَياَن َحقِّ اْلَجنََّة َفإِنَّ فِيِه ُحجَّ

َفَحْسبِي.

ا يِف َيِدَك ِمَن اْلُقْرآِن َو َتْأِويِلِه َو ِعْلِم اْلَحاَلِل َو اْلَحَراِم  يِن َعمَّ  ُثمَّ َقاَل َطْلَحُة َفَأْخرِبْ
ِذي َأَمَريِن َرُسوُل اللَّهِ  َأْن َأْدَفَعُه  إىَِل َمْن َتْدَفُعُه َو َمْن َصاِحُبُه َبْعَدَك؟َقاَل: إِنَّ الَّ
إَِلْيِه َوِصيِّي َو َأْوىَل النَّاِس َبْعِدي بِالنَّاِس اْبنَِي اْلَحَسُن ُثمَّ َيْدَفُعُه اْبنَِي اْلَحَسُن إىَِل اْبنَِي 
َحْوَضُه  آِخُرُهْم  َيِرَد  َحتَّى  اْلُحَسنْيِ  ُوْلِد  ِمْن  َواِحٍد  َبْعَد  َواِحٍد  إىَِل  َيِصرُي  ُثمَّ  اْلُحَسنْيُ 
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َسَيِلَياِن  اْبنَُه  َو  ُمَعاِوَيَة  إِنَّ  َأَما  ُيَفاِرُقُهْم  اَل  َمَعُهْم  اْلُقْرآُن  َو  ُيَفاِرُقوَنُه  اَل  اْلُقْرآِن  َمَع  ُهْم 
َتْكِمَلُة  َواِحٍد  َبْعَد  َواِحٌد  اْلَعاِص  َأيِب  ْبِن  اْلَحَكِم  ُوْلِد  ِمْن  َسْبَعٌة  َيِليَها  ُثمَّ  ُعْثَماَن  َبْعَد 
َة َعىَل  وَن اأْلُمَّ ِه َيُردُّ ِذيَن َرَأى َرُسوُل اللَِّه َعىَل ِمنرَْبِ اْثنَْي َعرَشَ إَِماَم َضاَلَلٍة َو ُهُم الَّ
َسا َذلَِك َلُهْم َو َعَلْيِهَما ِمْثُل  ٌة ِمنُْهْم ِمْن َبنِي ُأَميََّة َو َرُجاَلِن َأسَّ َأْدَباِرِهُم اْلَقْهَقَرى   َعرَشَ

ِة إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة))). مَجِيِع َأْوَزاِر َهِذِه اأْلُمَّ

الله  كتاب  هو  المسلمني  ايدي  بني  الموجود  المدون:  القرآن  ان  تقدم  مما  تبني 
المنزل عىل رسول الله بالفاظه إال أنه لم يدون عىل ترتيب النزول. ال يف ترتيب 
السور وال يف ترتيب االيات وما كتب احٌد المصحف حسب ترتيب النزول سوى 
عيل بن ايب طالب فمن المعروف ان اول ما انزل هو  سورة العلق والسور المكية 
وقد كتبت يف هناية المصحف، بينما نرى السور المدنية التي نزلت الحقًا كسورة 
البقرة واالنفال والمائدة وغريها كتبت يف اول المصحف، وهذا جممع عليه والدليل 

عىل ذلك اختالف مصاحف الصحابة )2).

وقد تبني من خالل الوثيقتني السابقتني ومها نص ايب ذر الغفاري، ونص طلحة 
ان مصحف االمام عيل  بيد االئمة واحدا بعد واحد اىل ان وصل بيد االمام 
الحجة  وانه اذا ظهر يظهر مصحف االمام عيل حتى يضب الصحابه الفساطيط 

اي الخيام يعلمون الناس القرآن كما أنزل.

َثنَا َعيِلُّ ْبُن اْلَحَسِن التَّْيُميِلُّ  ِد ْبِن َسِعيٍد َقاَل َحدَّ َنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ غيبة النعماين: َأْخرَبَ
ٌد اْبنَا َعيِلِّ ْبِن ُيوُسَف َعْن َسْعَداَن ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َصبَّاٍح  اْلُمَزيِنِ    َثنَا اْلَحَسُن َو حُمَمَّ َقاَل َحدَّ
إىَِل  َأْنُظُر  َكَأينِّ    اْلُمْؤِمننَِي َأِمرُي  َقاَل  َقاَل  اْلُعَريِنِ    َحبََّة  َعْن  ْبِن َحِصرَيَة  اْلَحاِرِث  َعِن 

))) اإلحتجاج عىل أهل اللجاج )للطربيس(، ج )، ص: 55).
)2) الغيبة)للنعماين(، النص، ص: 8)3.
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ُبوا اْلَفَساطِيَط ُيَعلُِّموَن النَّاَس اْلُقْرآَن َكَما ُأْنِزَل َأَما إِنَّ  ِشيَعتِنَا بَِمْسِجِد اْلُكوَفِة َقْد رَضَ
ى ِقْبَلَتُه))). ُه َو َسوَّ َقاِئَمنَا إَِذا َقاَم َكرَسَ

مسألة)5(: ترتيب القرآن ليس توقيفيًا كما بينه السيد الطباطبائي 

ان  ابن اشته يف المصاحف عن ابن رسين  ينقل  الروايات كما   يظهر من بعض 
عليًا كتب يف مصحفه الناسخ والمنسوخ وان بن سريين قال تطلبت ذلك وكتبت 
فيه اىل المدينة فلم اقدر عليه. ويف  كتاب سليم بن قيس الهاليل: )ان عليا بعد 
وفاة النبي لزم بيته واقبل عىل القرآن جيمعه ويؤلفه فلم خيرج من بيته حتى مجعه 

كله وكتب عىل تنزيله الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه(.
يف  )قدم   عليًا ان  الرسوية  والرساله  االرشاد  كتاب  يف  المفيد  الشيخ  وذكر 
مصحفه المنسوخ عىل الناسخ وكتب فيه بعض تأويل االيات وتفسريها بالتفصيل(.
عقب  النزول  ترتيب  عىل  القرآن  مجع  انه   عيل عن  ورد  قد  حجر:  ابن  وقال 

موت النبي واخرجه ايب داود.
 اذا خرج خرج بمصحف عيل ويف روايات الفساطيط ان االمام المهدي

وهو خيالف تأليف القرآن اليوم فيصعب عىل الناس لحفظهم الرتتيب المتعارف.

مسألة )6(: توحيد المصاحف 

توحيد المصاحف: معناه محل الناس عىل قراءة واحدة 

ذلك  عن  نتج  قــرن،  ربع  زهــاء  دام  الــذي  مرشوعها  الخالفة  انجزت  ان  بعد 
المدينة،  مصحف  مصاحف:  ستة  منه  نسخوا  ثم  االم،  المصحف  يسمى  مصحفا 
ومكة،والكوفة والبرصة والشام، واليمن، اال ان هذه المصحاف فيها اختالف وهي 

))) الغيبة) للنعماين(، النص، ص: 8)3ح3.
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مسألة عادية كما توجد يف النسخ الخطية من كتاب واحد، والجل حتقيقها البد من 
المقابلة بني نسختني أو أكثر الجل ضبط النص، ولما بعث عثمان المصاحف اىل 
االمصار،كان قبل ذلك انتشار الصحابة مع مصاحفهم الخاصة بم يف البلدان التي 
االخطاء  الكلمات،وبعض  بعض  ورسم  الرتتيب  يف  العثماين  المصحف  ختالف 
االمالئية كما ذكر الشيخ حممد هادي معرفة))) مما ادى اىل تعارض القراءة، فالكوفة 
تقرأ بقراءة عبد اهلل  بن مسعود، والمدينة تقرأ بقراءة أيب بن كعب، ومكة تقرأ بقراءة 
المقداد  بقراءة  والشام  االشعري،  موسى  ايب  بقراءة  والبرصة  عباس،  بن  اهلل   عبد 
بن االسود الكندي، وكل هذه القراءات فيها التنزيل والتاويل وهذا اليشء اليروق 
للدولة انتشاره، وكذلك القراءة باختالف الحركات االعرابية الن القرآن كما قيل 
غري منقط وغري مشكل، وظهرت اختالفات بني المسلمني يف القراءة مما دفع عثمان 
اىل ارغام اصحاب المصاحف  تسليمها بالقوة حتى ُقتل من جراء ذلك عبد اهلل بن 
مسعود بعد ما كرسوا اضالعه، وكذلك موت ايب بن كعب الغامض.فمزقها وحرق 
مجيع مصاحف الصحابة حتى عرف بحّراق المصاحف وصدق فيه  قول الرسول 
واما  فقد عرفت  والتمزيق  الحرق  اما  ومزقوه وحرفوه(  فقد حرقوه  الكتاب:  )أما 
رسول  تفسري  من  ترتيبه،وجتريده  بتغيري  مواضعه  عن  القرآن  حرفوا  فقد  التحريف 

اهلل، وحتت سلطة الدولة القاهرة الزَم المسلمني بقراءة المصحف الذي مجعوه.

.وهو حمفوظ عند ولده االمام المهدي  ولم ينُج اال مصحف االمام عيل

 (((
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اسئلة الفصل اخلامس

ما معنى مجع القرآن ؟. )

 متى مجع القرآن؟. 2

هل أوىص النبي عليا بجمع القرآن كما اوصاه بالخالفة؟. 3

اذكر الرويات التي تؤكد مجع القرآن من قبل االمام عيل ؟. 4

اذكر رواية ايب ذر الغفاري يف قصة مجع القرآن؟ وعىل ماذا تدل؟. 5

ما هو مصري مصحف االمام عيل ؟. 6

اذكر الحوار الذي دار بني عيل وطلحة؟وعىل ماذا يدل. 7

اذكر رواية الفساطيط؟ وعىل ماذا تدل؟. 8

متى فكر الخلفاء بجمع القرآن؟. 9

ما هي االلية التي استخدمها الخلفاء لجمع القرآن؟. 0)

ما معنى توحيد المصاحف ؟. ))

اشتهرت كل مدينة بقارئها، بنيِّ ذلك؟. 2)

لماذا حرقت مصاحف الصحابة؟. 3)







علم الرسم القرآين 

الرسم  الصول  العثمانية  المصاحف  رسم  خمالة  به  تعرف  علم  القرآين:  الرسم 
القيايس من حذف وزيادة وبدل وفصل ووصل ونحو ذلك.

ولو وصل الينا مصحف االمام عيل لما احتجنا اىل هذا العلم المخرتع النه 
كتب بيد معصومة ال حتتمل الخطأ بل لكان اساسا  لقواعد الكتابة والرسم.

ويلخص الشيخ حممد هادي معرفة صفات المصحف العثماين بنقاط:

)- اختالف بالرتتيب: ان ترتيب المصحف اليوم خيالف ترتيب مصحف االمام 
عيل ومصاحف الصحابة انذاك.

2- كانت المصاحف العثمانية خالية من النقط و التشكيل.

3- خمالفات يف رسم الخط: يف رسم األلفات، يف مثل )الرمحن - الرمحان(،)الكتب 
- الكتاب(، ووجود بعض االخطاء االمالئية، األيكة يف سورة الحجر /78 وكتبت 

يف الشعراء/ 76)

رشح التعريف: الرسم ينقسم عىل قسمني 

)- الرسم القيايس: وهو ماطابق فيه الخُط اللفًظ.

كتبه  ما  وهو  العثماين:  الرسم  له  ويقال  )القرآين(:  االصطالحي  الرسم   -2
ببعض  عنه  خيتلف  انه  إال  القيايس  للرسم  موافق  واكثره  المصاحف،  يف  الصحابة 

النقاط:
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آ- خلو أكثر الحروف من نقاط االالعجام، ومن عالمات الحركات.

ب- حذف االلف المتوسطة من عدد من الكلمات ) العلمني،فعلني ( 

ج- توزيع حروف عدد من الكلمات عىل سطرين كما يف كلمة ) مرش - قني (، 
) سا-فلها (.

الحذف: وقع الحذف يف حروف العلة ) االلف، والواو، والياء( وقليال يف الالم 
والنون.مثال:ملك، رصط، االمنّي، النبنّي، يعباد، داود، الغاون( 

الزيادة: زيادة االلف والياء والواو. مائة، نبإي،سأوريكم 

البدل: رسم االف واوا، وااللف ياء، والهاء تاًء.الصلوة،الزكوة، ضحى  

الوصل: وصل الكلمات التي حصل فيها ادغام وفصلها مثل من ما، تكتب مما 

مسألة: التشكيل واالعجام 

االعجام: )النقط ( وهو وضع نقط عىل الحروف المتشابه لتمييزها 

أي  نقاط، وحرف معجم  بدون  فيقال حرف  مهمل أي  التنقيط،  االعجام: هو 
منقط.مثل: )ح ح ح( قبل التنقيط، ) ج، ح، خ ( بعد النتقيط 

وهناك نظريتان يف تنقيط الحروف العربية، نظرية تقول با التقيط كان قبل االسالم، 
ونظرية تقول ان التنقيط حصل يف القرن االول الهجري.  

وقد اوجد ييى ابن يعمر تلميذ ايب االسود الدؤيل والذي هو تلميذ االمام عيل 
حال لهذه المشكلة.
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رصفيًا،  الكلمة  ضبط  وهو  االعرابية،   الحركات  عالمات  وهو  التشكيل: 
ونحويًا،والرصف هيتم بحركة حروف الكلمة ماعدا الحرف االخري، والنحو هيتم 

بحركة  الحرف االخري. 

وكال المشكلتني تم تداركها بربكة امري المؤمنني  الذي علم تلميذه ابواالسود 
الدؤيل علم النحو، وعّلمه التشكيل،واما االعجام )التنقيط( فكان عىل يد ييى بن 

يعمر تلميذ ايب االسود الدؤيل. 

واول من اخرتع الحركات هو ابو اسود الدؤيل بتعليم من امري المؤمنني ع فكانت 
الحركات ) نقط مدوره ( فالفتحة نقطة من فوق، والكرسة نقطة من حتت، والضمة 

نقطة بني يدي الحرف.

المقاربة  الفراهيدي: حيث استعمل الحوف الصغرية  ابن امحد  الخليل  ثم جاء 
حتت  ياء  والكرسة  صغريه،  واو  فالضمة  المدورة،  النقاط  بدل  الحروف  لصورة 

الحرف، والفتحة الف مبصوطة فوق الحرف.

وكيف كان فان علماء العامة اوجبوا االلتزام بذا الرسم العثماين وجوبا شعيا 
وال دليل عليه من كتاب او سنة.

نعم يفضل االلتزام به كرسم اصطالحي تراثي يعود اىل القرن االول ولكن هذا 
االلزام ليس بواجب شعا وعقال

با  وقع  التي  باالخطاء  بااللتزام  لزوم  فال  عقال  واما  عليه،  دليل  فال  شعا  اما 
الكتبة.
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اسئلة الفصل السادس

)- عرف الرسم القراين؟

2- اشح التعريف؟

3- ماسبب ظهور هذا العلم ؟ 

4- ما هي مشكلة االعجام والتشكيل؟ وكيف ُحلت؟

5- من هو ابو االسود الدؤيل وماهي مهمته؟

6- من هو ييى بن يعمر وما هي مهمته؟

7- ما هي صفات المصحف العثماين؟

8- هل الواجب شعي او عقيل بااللتزام بالرسم القرآين ؟







مشكلة األحرف السبعة ونشوء القراءات 

مسألة )1(: سبب نشوء القراءات 

ذكر الشيخ هادي معرفة نشوء القراءات يرجع سببها اىل:

)- بداءة الخط: لم تتعرف العرب عىل فنون الخط ورسم الحرف فكانت النون 
بال  الياءات  او  الواوات  وهكذا.وحذفوا  الكاف  تشبه  الكوفيه  والدال  الراء،  تشبه 

سبب معقول.

النقط:فبعض المصاحف كتبت )ننرشها - ننشزها(، )فتبينوا -  2- الخلو من 
فتثبتوا(، )يتلوا- يبلوا - نتلوا(.

الحركات  عن  عارية  الكلمة  تكتب  العرب  كانت  التشكيل:  من  الخلوا   -3
االعرابية والرصفية، )ربنا باِعد بني اسفارنا( )ربنا باَعد بني اسفارنا(، واخِتذوا من 
مقام ابراهيم مصىل - واخَتذوا(.واثر ذلك يف الرحكات االعرابية كما يف اية الوضوء 
يف كلمة)ارجَلكم( بالفتح او الكرس،)إن اهلل بريء من المرشكني ورسوُله(  بالضم، 

وبالفتح،بالفتح عطفا عىل لفظ الجاللة، وبالضم لالستئناف. 

وكانوا  الرسياين  الخط  عن  منحدرا  العريب  الخط  كان  االلفات:  اسقاط   -4
اليكتبون األلفات الممدودة،وقد كتبوا القرآن عىل الخط الكويف بنفس المنهج )وما 
خيادعون -وما خيدعون(، )وحرام عىل قرية - وحرم عىل قرية(.)يف غيابات الجب - 

يف غياب الجب(.
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او  الواحد،  البلد  لهجات  اختالف  من  اليوم  هو  كما  اللهجات:  اختالف   -5
اإلمالة  مثل  انذاك  اللهجات  يف  ذلك  كان  كذلك  العربية  البالد  لهجات  اختالف 
من  للكلمة  الرصيف  واختالف  الهمزة،  بدون  التسهيل  او  بالهمزة  والنرب  والتفخيم 
صاقعة،  تميم  بنو  صاعقة،يقرؤها  مثال  باالحرف  والتاخري  واخرى.والتقديم  قبيلة 

مثل لفظ الزواج - والجواز عند اهل الشام وهكذا.

6- االجتهاد:اجتهد بعض القراء بآرائهم وخالفوا الجمهور يف بعض القراءات، 
انكر  وقد  اهلل  بالهمز يف مسجد رسول  القرآين،فقد نربالكسائي  الرسم  بل وخالفوا 
اهل المدينة عليه،وعقد جملس استتابة البن شنبوذ لما قرأ خالف رسم المصحف.

مسألة )2(: األحرف السبعة:

عىل  القرآن  نزول  حول  الفريقني  عند  روايات  وردت  حيث  السبعة:  االحرف 
سبعة احرف، فقيل سبعة لهجات،وجيوز القراءة بالكلمات حسب زعم ابن مسعود 

مثل هلم وتعال  )فاسعوا اىل ذكر اهلل - فامضوا(.

القرآن  ان  ورد  بل  المحققني  عليه  كما  مردود  وهذا  حني(،  عتى   - حني  )حتى 
واحد نزل من عند الواحد.

الكايف: َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ َعْن ُعَمَر ْبِن ُأَذْينََة َعِن اْلُفَضْيِل ْبِن 
َيَساٍر َقاَل: ُقْلُت أِليَِب َعْبِد اللَِّهإِنَّ النَّاَس َيُقوُلوَن إِنَّ اْلُقْرآَن َنَزَل َعىَل َسْبَعِة َأْحُرٍف  

ِه َو َلِكنَُّه َنَزَل َعىَل َحْرٍف َواِحٍد ِمْن ِعنِْد اْلَواِحِد))). َفَقاَل َكَذُبوا َأْعَداُء اللَّ

كما  القرآء.وليس  أي  الرواة  من  االختالف  سبب  ان   الصادق االمام  وأكد 
زعموا من االحرف السبعة.

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 630،ح3).
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َعْن  اٍج  َدرَّ ْبِن  مَجِيِل  َعْن  اِء  اْلَوشَّ َعِن  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  َعيِلِّ  َعْن  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  اْلُحَسنْيُ  الكايف: 
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن ُزَراَرَة َعْن َأيِب َجْعَفٍرَقاَل: إِنَّ اْلُقْرآَن َواِحٌد َنَزَل ِمْن ِعنِْد َواِحٍد  حُمَمَّ

َواِة))). َو َلِكنَّ ااِلْختاَِلَف جَيِي ُء ِمْن ِقَبِل الرُّ

واما روايات سبعة احرف أي سبعة اوجه من المعاين كما وردت عن نصوص 
 .أهل البيت

نزل القرآن عىل سبعة أحرف: 

َثنَا  َحدَّ َقاَل  َعنُْه  ُه  اللَّ َريِضَ  اْلَولِيِد  ْبِن  َأمْحََد  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ الخصال: 
يِفِّ َعْن مَحَّاِد  رْيَ ِد ْبِن َيَْيى الصَّ اُر َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َمْعُروٍف َعْن حُمَمَّ فَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن الصَّ حُمَمَّ
َتِلُف َعنُْكْم َقاَل َفَقاَل إِنَّ اْلُقْرآَن  ْبِن ُعْثَماَن َقاَل  ُقْلُت أِليَِب َعْبِد اللَِّه إِنَّ اأْلََحاِديَث خَتْ
هذا  َقاَل :  ُثمَّ  ُوُجوٍه  َسْبَعِة  َعىَل  ُيْفتَِي  َأْن  َماِم  لإِْلِ َما  َأْدَنى  َو  َأْحُرٍف   َسْبَعِة  َعىَل  َنَزَل 

.(2(  ِحساٍب ِ
�يْ
َ
 ِبغ

ْ
ْمِسك

َ
ْو أ

َ
فْ أ ُ اْم�ف

َ
�ف ف

ُ
َعطاؤ

وما يؤكد ان سبعة اوجه اي سبعة معاين هو هذا الحديث.

َثنَا اْلَفْضُل َعْن ُموَسى ْبِن اْلَقاِسِم َعْن َأَباٍن َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ  بصائر الدرجات: َحدَّ
اٍج َعْن ُزَراَرَة َعْن َأيِب َجْعَفٍرَقاَل: َتْفِسرُي اْلُقْرآِن َعىَل َسْبَعِة  ِه َعْن مَجِيِل ْبِن َدرَّ َأْو َغرْيِ

ُة)3). َأْحُرٍف   ِمنُْه َما َكاَن َو ِمنُْه َما َلْم َيُكْن َبْعَد َذلَِك َتْعِرُفُه اأْلَِئمَّ

وعن االمام عيل يف التصنيف السباعي:

نزل القرآن عىل سبعة أحرف كلها شاف كاف:

))) الكايف )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص: 630،ح2).
)2) الخصال، ج 2، ص: 358،ح43.

)3) بصائر الدرجات يف فضائل آل حممد صىل اهلل عليهم، ج )، ص: 96)ح8.
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أي سبعة  أحرف  أن سبعة  فتبني  وترهيب وجدل وقصص  وترغيب  أمر وزجر 
وجوه من المعاين.

اسئلة الفصل السابع 

)- ما هو سبب نشوء القراءات؟

2- ما هو المعنى الصحيح لحديث االحرف السبعة؟

3- اذكر احاديث االحرف السبعة عند اهل البيت ؟







املراحل التي مرَّ ت هبا علوم القرآن وتفسريه 

المرحلة األوىل: مرحلة التأسيس:)مرحلة التنزيل(

من البعثة النبوية اىل استشهاد الرسول االكرم

لهذه  األول  المعلم   ،حممد االكرم  النبي  االسالمية  الرسالة  صاحب  كان 
يزال  وال  كان  اذ  الكريم،  القرآن  هو  علم  ما  وابرز  الحياة،  جماالت  كل  يف  االمة 
سيما  ال  االوائل  المسلمون  وتبارى  الحقة.  دعوته  صدق  ودليل  الخالدة  معجزته 
اهل البيت، وبعض الصحابة، والتابعني، يف اقتناء درر القرآن وعلومه. فكان 

.التلميذ األول بال منازع امري المؤمنني عيل بن ايب طالب

فقد حوى علومه وبلغ ارساره وحفظ مكنونه، ال لكونه صحايب من الصحابة بل 
لكونه ويص رسول اهلل وخليفته، وال بد له من ذلك اذ هو القيم عىل القرآن بعد 
رسول اهلل وهو الوارث لعلمه  وهو الذي دون القرآن وهو الذي مجعه وفرسه وهو 
صاحب المقولة المشهورة: )سلوين قبل ان تفقدوين( فعنده خرب االرض والسماء 
يد األئمة األطهار والصحابة  االنبياء، وكل ما خرج من علم عىل  ومواريث 
والتابعني فهو من فيض علم اإلمام عيل،النه  باب مدينة علم رسول اهلل لذا 
لقب أمري المؤمنني ألنه يمري العلم مريًا لذريته خاصة، ولشيعته عامة، وكان لفاطمة 
القرآن  نزول  يف  فاعلة  مشاركة   والحسني الحسن  ولإلمامني   الزهراء
والمباهلة،واالطعام،  التطهري،  اية  خالل  من  التنزيل  مواقفهم  ختليد  يف  نزل  حتى 

وغريها، ونطق بفضلهم التأويل.
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الشيعة  امثال  النجباء  الصحابة  مسامهات  المهمة  المرحلة  هذه  يف  نغفل  وال 
االوائل كسلمان المحمدي، وايب ذر الغفاري، وعمار بن يارس، والمقداد، وجابر 

بن عبد اهلل االنصاري، وايب بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، واخرون.

  المرحلة الثانية: )مرحلة التأويل(  بدأت من شهادة الرسول

َعىَل   َقاَتْلُت   َكَما  التَّْأِويِل-  َعىَل  َبْعِدي  ُيَقاتُِل  َمْن  ِمنُْكْم  إِنَّ  اهلل:  رسول  قالها  لقد 
       .(((َمْن ُهَو َقاَل: ُهَو َخاِصُف النَّْعِل، َيْعنِي َأِمرَي اْلُمْؤِمننَِي التَّنِْزيلِ  َفُسِئَل

ن القرآن مع تفسريه وتأويله، وامىل ستني نوعًا من انواع   فان االمام عيل دوَّ
المجلس يف بحار االنوار يف  العالمة  أمثلة قد ذكرها  القرآن وذكر لكل نوع  علوم 

الجزء الخاص بالقرآن وهو يف ج90.

وخاض سالم اهلل عليه حروب التأويل ضد الناكثني والقاسطني والمارقني بعد 
ما جرد اصحاب السقيفة روح القرآن من ألفاظه وهي المعاين التي ارادها اهلل تعاىل 
وبينها الرسول االكرم ودوهنا امري المؤمنني كما دوهنا الصحابة يف مصاحفهم 

اال اهنا ُجردت بعد ذلك بأمر الثاين)2)، وُحرقت بأمر الثالث)3). 

 واالمام امري المؤمنني ويف هذه المرحلة ُأغتيل اهل القرآن وهم الزهراء
.واالمامان الحسن والحسني

ومن الجدير بالذكر انه ورد عن االمامني تفسري لبعض اآليات القرآنية حتى مجع  
منه بعض الباحثني كتابا.

))) تفسري القمي، ج 2، ص: )32.
)2)  راجع كتاب منع تدوين الحديث، للعالمة السيد عيل الشهرستاين. 

)3) راجع كتاب المصاحف للسجستاين. 
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كما أغتيل الصحابة من محلة القرآن وهم عبد اهلل بن مسعود، وُأيب بن كعب، وأبو 
ذر الغفاري، وعمار بن يارس ))).من اجل طمس حقائق االمامة.  

اإلمام  الهجري وهي طبقة  األول  القرن  الثاين من  النصف  الثالثة: وهي  المرحلة 
                              الحسن واإلمام الحسني واالمام السجاد

الحسن واالمام  اهلل واالمام عيل هو االمام  بعد رسول  بالقرآن  الناس  اعلم 
 الحسن االمام  هدنة  كانت  القرن،لقد  هذا  يف   السجاد واالمام  الحسني 
افرزت  حيث   عيل االمام  خاضها  التي  التأويل  لحروب  امتدادا  الطف  وواقعة 
رجاال محلوا العلم هم من تالمذة ويص رسول اهلل  اال ان معاوية لعنه اهلل  نجح يف 
تصفيتهم واحدا واحدا وهم ميثم بن ييى التمار خطيب الشيعة بالكوفة ومتكلمهم، 
تابعي روى الكيش يف رجاله أنه قال البن عباس سلني ما شئت من تفسري القرآن فاين 
قرأت تنزيله عىل أمري المؤمنني وعلمني تأويله فقال يا جارية الدواة والقرطاس..( 
الحديث، استشهد 60 هـ. وكميل بن زياد، ومالك االشرت، وأما خضري بن برير سيد 
القراء، وحبيب بن مظاهر االسدي فقد استشهدا مع االمام الحسني يف كربالء سنة 
)6هـ، فقد وصفه االمام الحسني قائال: لقد كنت فاضال ختتم القرآن يف ليلة واحدة 
واول من وضع نقط المصحف واعربه وحفظه عن التحريف يف اكثر الكتب هو ابو 

.االسود الدؤيل)ت: 69هـ( بتعليم من امري المؤمنني عيل بن ايب طالب

واول من وضع نقط الحركات والتشكيل هو يي بن يعمر)ت: 89هـ( تلميذ ايب 
االسود الدؤيل. وكانت عىل شكل نقاط مدورة ثم تطورت عملية التشكيل فتحولت 
من النقاط المدورة اىل الحركات المعروفة عىل يد اللغوي الكبري الخليل بن امحد 

))) راجع ترمجتهم يف االصابة يف تمييز الصحابة. 
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الفراهيدي )ت:75)هـ(.

واول من دون تفسريا،هو سعيد بن جبري تابعي، له كتاب يف تفسري القرآن ينقل 
عنه المفرسون،وذكر تفسريه السيوطي يف االتقان، وحكى عن قتادة أنه كان أعلم 
الكتب  ذكر  عند  الفهرست  يف  النديم  ابن  أيضا  تفسريه  وذكر  بالتفسري،  التابعني 
يف  العالمة  تشيعه  عىل  نص  و  قبله،  ألحد  تفسريا  يذكر  ولم  التفسري،  يف  المصنفة 
الخالصة، و الكيش يف رجاله، وقال ما كان سبب قتل الحجاج إياه اال ذلك استشهد 

سنة  94هـ

أئمة  معدود يف  تابعي  التفسري  ابن عباس يف  تلميذ  البرصي  وأبو صالح مريان   
الرواية عنه يف تفسريه، نص عىل  القرآن، وأكثر حممد بن السائب الكلبي من  علوم 
تشيعه ووثاقته المفيد يف المحكي عن كتابه الكافئة يف ابطال توبة الخاطئة بعد ذكر 

حديث عنه عن ابن عباس تويف بعد المائة. 

وطاووس اليماين تلميذ ابن عباس تابعي عده ابن تيمية فيما حكي عنه من اعلم 
يف  الطويس  الشيخ  وعده  الشيعة  من  المعارف  يف  قتيبة  ابن  وعده  بالتفسري  الناس 
رجاله من أصحاب عيل بن الحسني  قال وكان منقطعا إليه سنة 06) هـ، ومقاتل 
بن سليمان من اصحاب االمام عيل بن الحسني المتويف سنة 50)هـ له عدة كتب 

يف علوم القرآن منها االشباه والنظائر.

المرحلة الرابعة: وهي  القرن الثاين الهجري: 

الباقر،  حممد  االمام  االطهار،  االئمة  هم  القرن  هذا  يف  بالقرآن  الناس  واعلم 
القرن االمام عيل  واالمام جعفر الصادق، واالمام موسى الكاظم، ويف اواخر هذا 

 .بن موسى الرضا
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لقد بقر االمام الباقر  العلم بقرًا، واخرج ما كان خمفيا يف زمان الشدة والبالء، 
وشح االمام الصادق مجل العلم ودعا اىل التخصص العلمي، ونقل رسالة جده 
امري المؤمنني يف المحكم والمتشابه، وامىل كثريا من التفسري،  واحتج عىل مفرسي 
الراي امثال ابو حنيفة وقتادة والحسن البرصي، وغريهم واستخلص آيات اإلمامة 
القمي  الخافقني.ونقل  مأل  ما  ابيه  وعن  عنه  التفسري  اصحابه  نقل  القرآن،وقد  من 
والعيايش يف تفسريهيما كثريا عنهما.كما و ينسب اىل اإلمام الصادق منافع القرآن 

يف الخصائص الطبية النفسية والجسدية للسور القرآنية. 

 واشتهر اإلمام الكاظم يف استنباطه القرآين  وقراءته للكتب المقدسة المورثة 
عندهم اضافة اىل علمه بالقرآن واستخالصه آيات العقل يف القرآن)))، كما واشتهر 
االمام الرضا  يف الدفاع عن حرمات االنبياء وتنزهيهم عن النقص)2). وبني ايات 

االمامة.

ويف هذا القرن تفجر العلم وكثر طالبه وتميزت المذاهب. وكتب يف مجيع فنون 
البيت وكان ألصحاب االئمة مسامهة  العلم وكان اصل الخري فيها هم اهل 
كبرية يف ذلك فمنهم، أبو محزة الثمايل تابعي قال ابن النديم يف الفهرست عند ذكر 
الكتب المصنفة يف تفسري القرآن: كتاب تفسري أيب محزة الثمايل واسمه ثابت بن دينار 
   من النجباء الثقات وصحب أبا جعفر من أصحاب عيل  يعني زين العابدين
50) هـ، و ابان بن تغلب اول من صنف يف علم القراءة، وبعده صنف محزة بن حبيب 
 العابدين الشهيد بن االمام زين  القرآءة. وصنف زيد  السبعة كتاب  القراء  احد 
يف علوم القرآن وله قراءة عن جده امري المؤمنني وكان اعلم الناس بكتاب اهلل  

))) راجع اصول الكايف،ج) باب العقل،ح2) حديث مفصل عن العقل يف القرآن.
)2) راجع كتاب عيون اخبار الرضا.
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ناسخه ومنسوخه ومشكله واعرابه. 

الفراهيدي وهو من  بن امحد  الخليل  الهمزة والروم واالشمام  واول من وضع 
يف  صنف  من  واول  العني.  معجمه  يف  البيت  اهل  قراءات  ذكر  من  واول  الشيعة. 
احكام القرآن حممد بن السائب الكلبي من اصحاب االمام الباقر وقد رواه عن 

ابن عباس. 

غريب  يف  صنف  من  واول  الكبري،  السدي  هو  للقرآن  تفسريا  صنف  من  واول 
الناسخ  كتابًا يف  واول من صنف  الروايس،  ابو جعفر  تغلب، وكذا  بن  ابان  القرآن 
والمنسوخ عبد اهلل  بن عبد الرمحن االصم المسمى البرصي من شيوخ الشيعة ومن 
اصحاب الصادق،وبعده درام بن قبيصة بن هنثل بن حممد ابو الحسن التميمي 
له كتاب الوجوه والنظائر، واول من صنف يف متشابه القرآن محزة بن حبيب الزيات 
هو  وموصوله  القرآن  مقطوع  يف  صنف  من  الصادق،واول  شيعة  من  الكويف 
الشيخ محزة بن حبيب، واول من صنف يف اعجاز القرآن هو الفراء وهو من الشيعة.

ومن مفرسي القرآن محران بن اعني اخو زرارة بن اعني. ومنهم ابو الجارود زياد 
بن المنذر روى كتاب االمام الباقر يف تفسري القرآن،

 ،السلويل من أصحاب الصادق والكاظم وأبو جنادة الحصني بن خمارق 
من  كان  النديم  ابن  وقال  كبري.  كتاب  والقراءات  التفسري،  كتاب  له  النجايش  قال 
الثانية.  المائة  أواســط  العلوم    جامع  كتاب  التفسري  كتاب  له  المتقدمني  الشيعة 
الصادق  أصحاب  من  موالهم  األســدي  الحريري  حفص  بن  وهيب  عيل  وأبــو 
والكاظم ذكر النجايش له كتاب تفسري القرآن أواسط المائة الثانية. وأبو عيل 
  الحسن بن عيل بن فضال قال ابن النديم من خاصة أصحاب أيب الحسن الرضا
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له كتاب التفسري. وأبو طالب عبد اهلل بن الصلت روى عن الرضا  قال النجايش 
له كتاب التفسري  أواخر المائة الثانية.

االمام  االطهار  االئمة  رأسه  وعىل  الهجري:  الثالث  القرن  الخامسة:  المرحلة 
الجواد واالمام عيل الهادي واالمام العسكري واالمام المهدي واصحاهبم 

والتابعني لهم.

  دفع الشبهات عن القرآن، واالمام الهادي  فقد اشتهر عن االمام الجواد
دفع شبهة تناقض القرآن، وقد ذكر ان له تفسري القرآن يصل اىل )2 جملدا، وقد ورد 
 ،العسكري االمام  بتفسري  معروفة  التفسري  من  قطعة   العسكري االمام  عن 
اضافه   ،وأجداده آبائه  ما جاء عن  فقد ورد تصديق   المهدي االمام  وأما 
لما ينتظره من مهمة عظيمة عند خروجه وهي تعليم الناس القرآن كما انزل بتفسريه 

وتأويله.وانه يضب الصحابه الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما انزل.

 ومن اصحابم يف هذه الفرتة امثال الفراء ييى بن زياد فقد صنف يف معاين القرآن، 
ومنهم ابن جنيد من الفقهاء ألف يف امثال القرآن، ومنهم العيايش صاحب التفسري 
ومنهم  والمنسوخ،  الناسخ  كتاب  له  فضال  بن  عيل  بن  الحسن  ومنهم  المعروف، 
مفردة،  كتب  القرآن  علوم  يف  له  الحجام  بابن  المعروف  عيل  بن  العباس  بن  حممد 
وله كتاب ما نزل يف اهل البيت من القرآن وهو الف ورقة، ومنهم عيل بن المعيني 
والقراءات  والمنسوخ  الناسخ  له  سالم  بن  القاسم  عبيد  وابو  النزول،  اسباب  له 

وفضائل القرآن، وحممد بن ايوب الضيس صنف يف المكي والمدين.
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المرحلة السادسة: القرن الرابع الهجري: 

كتاب  له  الكويف  عيل  ابو  فمنهم  القرآن  علوم  يف  التأليف  نشط  القرن  هذا  يف 
فضائل القرآن، ومنهم ابن جرير الطربي صاحب التفسري ومنهم ابن عقدة المشهور 
له  االنباري  القاسم  بن  بكر  ابو  ومنهم   البيت اهل  طريق  من  القرآن  تفسري  له 
مصنف )عجائب علوم القرآن(، وابو الحسن االشعري له كتاب )المختزن يف علوم 
القرآن(، وحممد االدفوي وكتابه)االستغناء يف علوم القرآن( يف عرشين جملدًا، وعبد 
اهلل بن ايب داود سليمان بن االشعث له كتاب المصاحف. السيد الرشيف الريض له 
كتاب تلخيص البيان يف جمازات القرآن.وكتب فرات الكويف تفسريا جامعا روائيا عن 
ن الكليني يف كتابه الكايف نكتا من تفسري  اهل البيت واشتهر باسمه، كما ضمَّ

القرآن، وكذلك تفسري ابن حجام حممد بن العباس المعارص للكليني.

واشتهر عن النعماين تفسريا وصلنا قطعة منه، كما نقلها السيد المرتىض. 

وكذلك تفسري ابن حجام حممد بن العباس المعارص للكليني.

اسئلة الفصل الثامن

)- عدد المراحل التي قطعها القرآن الكريم؟واشح واحدة منها؟

2- تكلم عن مرحلة التاسيس؟

3- تكلم عن مرحلة التأويل؟

4- تكلم عن مسامهات االئمة يف االهتمام بالقرآن؟
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