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تعريف القرآن اجمليد ............................................................

بسم اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل الذي جعل احلملد ا لا ل عماولع ذاعلان با ال كرولع نكلر امه لان

البيان ذجع ع ى هداية ا ناره,إن قال يف حمكم كتاكلع إِنَّا هَدايدنَاد اهسَّباي لِ إِهإِ يا هِاد
ودإِ ي ه

ِفُوراب) ذكعد,فقد توك ت

ى اهلل ذتشفعت كلال

تأليف كتاكي هذا ليتضم شذوات

ملع

سه

اختتلاو ذا وملة ا هالاو يف

مية ذاباحث ف ية ذهبذ قيملة تاوييلة تعتالا كعلد
لد حضلووي يف تف ل القلرآن الكلريم

جد ذجاد ذ ايلة ذكلد ال حماتلرات الواللد

ى يديع,ذا كتب قيملة نات نهميلة لديلع ذهيتلع ا لادي فيملا اتاجلع التف ل ال
اخبادئ) احلقتلع كفوا ولد ج ي لة ذالرات تي لة يف القلرآن ذاللذكر ذاللد اء اقتطفتالا ال
ى الشيخ جعفر الكب

كتاب كشف الغطاء) جلدي ا

قلد

رلره ذال الواجبلات

ذاخ تحبات اختع قة كالقرآن جلدي الشيخ هادي ا كتاكع العبادات ال لاهية ال هلد
اختقني إىل شريعة ريد اخرر ني) ذقد جع تع ارتبا

ى حبوث ذنمتمتلع كع ايلة اهلل يف يلو

 9ني القعدة ر ة  1390هجرية.

املبحث األول
تعريف القرآن اجمليد

القرآن هو نلل

الكتلاب للذي ي ويلب فيلع هلد ل ملتقني ,هلول كلع اللوحي اخلبني

للى ق للب هبي للا حممللد ص ل ى اهلل
ذالعصوو,ذيدل د يلة ذاتلحة

يللع ذآلللع ذر ل م اعجللوة لالللدة

للى هللر الللدهوو

لى صلدع د لواه ل ررلالة ال وب العلاخني إىل ا ل

نتعني.ذقللد حبللث القللو يف كيللان حقيقللة القللرآن الكللريم,ذ م يف نل ل

كياهللات ت فللة

ذتعاويف اتغايرة لعرذض ايشتباه م,كأن اصداقع ذكا ع,ه الررلو ذال قلوا الل
كني الدفتني كما ي تفاد ت ة ا ام؟إن رفوا القرآن :كأهع اا كلني دفل
ا لفاظ اخدلول

ياا كالررو ذا طوط,كما يلدل

اخ ول لإل جاز ك ووة نذ باوة

اخعاهي ال

دلت

اخصلحف,نذ نهلع

يلع تعريلف آللري للع:كأن الكلر
ياا نلفاظ الكتلاب الشلريف,كما
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 ..........................................ا ادي فيما اتاجع التف

دل

ا اخبادئ

يع تعريف كعض احملققني,كما رض ايشتباه م ا جاة اا صاو إليلع ا شلا رة

ا إهرع القرآن

ى الكر ال فظي ذ ى الكر ال ف ي اللذي هلو لدهم

نكره كعضام باوة
كللالكر كللان

لى الا

صووة الكر يف نه امه ان قب نن يتك م كلع,حبيث إنا ت فل

للى هبقاا,فف للره كعضللام كللالكر ال ف ي,ذكعضللام كللالكر ال فظللي,

ذجع الثمرة تظار يف ا لو الترذة,ذهلو الا نهلول ال القلرآن الشلريف,كما يقلال إهلع
كللان يف اللا نهللول ا ل القرآن الشلليخ ذالشلليتة إن زهيللا فاوتوهمللا البتللة نن اهلل ويللو
حكيم)ف ل ن هللذه امليللة هل يعللد للا ذجللود كللني دف ل
ذه تت ترذتاا,فع ى تف

اخصللحف,ذي

للى نل ل ة القللراء

ه كالكر ال ف ي يكون اخذكوو ال القلرآن الكلريم ذ لى

تقللدير تف ل ه كللالكر ال فظللي اخوجللود كللني الللدفتني اذ كالكتاكللة كللني الللدفتني ي يكللون
ا ع.ذلك التحقي نن ا ذل كاه لوتوح إن ال قلوا ذالررلو ذالكتاكلة فت لف فقلد
ركية,ذقلد تكلون كلأحر

تكون كلأحر

فاورلية,ذقد تكلون كلأحر

ركية,ذقلد تكلون

كوفية,ف و كان القرآن هو ال قوا لكان يت ف كالترفاا ذيتبدل كتبد ا.
إن ق للت إن القللرآن يللدل

للى كوهللع بللاوة ل ال قللوا هللو حراللة ا ل

كتاكللة

القرآن.
ق ا هذا حكم تعبدي ي ديلة فيع
ذيبطل الثللاهي :إن نلفللاظ القللرآن الل

ى نل .
تت للى هللا ختللدد آهللا فل ن ذفت للف كللالتر

ال اجات,في و نن يكون القرآن اتعدداب كتعددها.
ذيرد

ى الثالث :إن القرآن إمنا جاء لإل جاز ذلو ربت اعاهيع كألفاظ نلر خلا

صاو فيع إ جاز.ذيرد
ال ف ي كما نقيم

ى الراكع :ذهو تف

ه كالكر ال ف لي هلو لد تبلوت الكلر

يع الربهان يف كتلب العقاولد ذا صلول,كما نن ا لو اللترذة للي

ن القللرآن اجمليللد بللاوة ل الكللر اخ للول
تاكتللا للدها.فاحل ن ق
الرتاكيب ا اصة,ذهذه الصياغة اختصوصة ال

للى الل

اخررل كاللذه

ا شأهاا نن ي ط كاا ال حيلث هلي

هي اع قطلع ال ظلر ل تصلووها يف اللذه ذكرذزهلا يف ا لاوك,فع ى كل الا ي طل كلع
ال للا

ذيت فظللون كللع ال القللرآن اظللاهر ل قللرآن ذكللرذزات لللع هظل هقل ال للا

لكللر
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الفرع كني القرآن ذال ة ال بوية ذاحلديث القدري ..............................

ا طيللب ذشللعر الشللا ر فللالقرآن الشللريف يظاللر ذجللوده كصللوت زيللد ذ مللرذ ذلالللد
ذلوي د الذي يكون كت

الكيفيات ا اصلة ذالصلياغة اختصوصلة اخع والة,كما يظالر

ذجوده كالكتاكة كايحر

العركية ذالكوفية ذالرتي ية ذحنوها.ذيرشلد خلا نكرهلاه ال نهلع

باوة

الكر العركي اخ ول

هف

ى ال

ا

ظم ا الرب ا كر قولع تعلاىل يف

رووة الشعراء ودإِنَّهاهَِّتِاَزِنإُهردبِّهسَّْعد َِّمنيدههنِزدلِهبِههسَّ ُّوحاهسَّْأِ نياهعدلِىهقِلْلِكدهَّتِكُونده ندهسَّْمااَاِرِننده
بلبد نٍهعد دبِيٍّه
لع.

الِنيٍ) ذ يع فال قوا ذهط ال ا

كع اظاهر ل قلرآن الكلريم ذحنلو كلرذزات

الفرق بني القرآن والسنة النبوية واحلديث القدسي
ن القللرآن هللول كاللذه ا لفللاظ اختصوصللة
الفللرع كللني القللرآن ذال لل ة ال بويللة إ ق

ذالرتاكيللب اخوجللودة
ذاع اها

ى ال

للى الل

ص ى اهلل

صل ى اهلل

يللع ذآلللع ذرل م ,ذال ل ة هللول اضللموهاا

يع ذآلع ذر م ي نلفاظاا ذتعاك ها.

ذالفرع كني القلرآن الشلريف ذاحللديث القدرلي ذرلاور الكتلب اخ وللة :كلالتوواة
ذامجنيل ل

ذحنوهملللا,إن القلللرآن الكلللريم هلللول لإل جلللاز كفصلللاحتع ذكرغتع,ذاحللللديث

القدرللي ذرللاور الكتللب اخ ولللة هل ت للول لإل جاز.ذ يللع نن القللرآن اجمليللد ذاحلللديث
القدري الشريف ذالكتلب اخ وللة ال ال لماء ك لاا قلد هوللت كألفاظالا ذ باواتالا
ق للوب ا هبيللاء

لى

لليام ال للر إي نن القللرآن يفللرتع اللا كللأن إهوالللع كللان لإل جللاز

كفصاحتع ذكرغتع دذن غ ه.
ذاحلاص إن احلديث القدري :نلفاظ ي باا الررول إىل اهلل و ذجل كأرل وب
يت ف الترفاب ظاهراب
ا

نر وب القرآن الكريم,ذلك فيلع هفحلة ال هفحلات اخ كلوت

لى ذوذ لة ال وذاولع العلاهل هللى كعبلاوة الر

ذر م

ى ه بتاا إىل اهلل,ذحكايتاا ع كأر وب يت ف الترفاب ذاتلحاب ل نرل وب
اثر ل حديث القدرلي ل

نكلي نو) 

يع ذآللع ذرل م يف الا يرذيلع ل اهلل لو ذجل

يلا بلادي إهلي

القرآن الكريم,ذلتوتيح احلال هضرب ل
ال

الل

صل ى اهلل

يلع ذآلللع

ص ى اهلل
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 ..........................................ا ادي فيما اتاجع التف

حرَّات الظ م

ا اخبادئ

ى هف ي ذجع تع كي كم حمراا فر تظاخوا يا بلادي ك كلم تلال إي ال

هديتع فارتادذهي اهدكم).
ذنهت تر إن هذا احلديث قلد صلدو كرذايلة الل
ل ل اهلل لللو ذج ,ذقلللد تعلللاو
يقولوا:قال ورول اهلل نذ ال

لللد ال ل ل ف) يف وذايلللة ا حاديلللث القدرلللية نن
صل ى اهلل

ا ف) ف ام هريقة لاصة يف التعب
اهلل تعاىل يف اا وذاه

صل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م

يلع ذآللع ذرل م يف الا يرذيلع ل وكلع,ذناا

ل هلذه ا حاديلث القدرلية,فام يقوللون :قلال

ع ورول اهلل,نذ قال اهلل تعاىل يف احلديث القدري.

ذاخراد يف ك تا العباوتني ذاحد,ذقد لالف يف نل

نكو البقاء يف ك ياتلع) فقلال:إن

احلديث القدري لي ت نلفاظع ا اهلل كل هلي ال حمملد ورلول اهلل صل ى اهلل
ذآلع ذر م .

يلع

املبحث الرابع
أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه

إن نذل اا هول ال القلرآن الشلريف هلذه امليلات ذهلي قوللع تعلاىل سقْا دْْهبِ ْاَ ِه
ردبِّكدهسََِّّيهخدلِقدهخدلِقدهسإلنب نه نَهعدلِقٍهسقْ دْْهودردبُّكدهسَّْأِ
د هَِّ َهندعَلِ

ْ دماهسََِّّيهعدلَّ دهبِ َّْقِلِ هِعدلَّ دهسَّْإنب نه

َ ) ,فكاهت هذه امليلات نذل الا هلول ال القلرآن الشلريف,ذكان نلل

حراء يف صبيحة ال اكع ذالعشري ا وجب ,ى اا وذي
ال ر

ذيف كعض الرذآيات اا يدل

لى ان نلل

نه كيلت ال بلوة

يف غلاو
ليام

قلد ذقلع يف صلبيحة يلو ال لبت ال

اليو اخذكوو ا الشار اخذكوو يف ال ة احلادية ذا وكعلني ال اليرده الكلريم صل ى
اهلل

يع ذآلع ذر م ذ مره إن ناك نوكعون ر ة ذرتة نشلار ذااهيلة نيلا ,ذي يتتيل إن

هذا ي ايف قولع تعاىلِ :دهَ اهرد دضِ ندهسََِّّيهُْنْزِلِهف اههسَّقا

ن) ذإن لي لة القلدو قلد هلول فيالا

القرآن الكريم ذهي يف شار واضلان ذالا نكرهلاه يقتضلي هلوذل القلرآن ويف وجلب يف
غ لي ة القدو,ذنل

خا ريأتي ا نن اخراد ك وذلع يف شلار واضلان ذيف لي لة القلدو هلو
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نهاء القرآن الكريم ...........................................................

هوذلع ككاا ع إىل هاء الدهيا ي
ى صدوه ص ى اهلل

قد نهول

ى صدو هبي ا حممد ص ى اهلل

يع ذآللع ذرل م ,ف هلع

يع ذآلع ذرل م ِقطَعلاب اتفرقلة يف شلاوو اتفرقلة ذرل ني

اتعللددة,ذكان نذل اللا هللول ا للع امليللات اخللذكووة يف صللبيحة ال للاكع ذالعشللري الل
وجب.ذقي ان اكتلداء اللوحي كلان كلة لا  611اليردي.ذوذي ل جلاكر كل

بلد

اهلل:إن نذل اا هول ا القرآن قولع تعاىل يلا نيالا اخلدتر ) ذوذي احللاكم ك رل اده ل
نكي ا

صلاحب الكشلا

ة:ان نذل اا هول ا القلرآن فاةلة الكتلاب ذاكى ل

إن هللذا القللول قللال كللع اكثللر اخف للري
رووة ا

ذلك احلل نن اخشللاوو هللو القللول ا ذل.ذنذل

اا الررول كة هي رلووة ذالل جم إنا هلو ) ذنذل رلووة هوللت كاخدي لة

هي رووة ودنَإٌهَّلْماطِفِّفنيد) ذناا آلر اا هول ا ع آية سَّْ دوَمدهِْ
كعد لطبة حجة الوداع يف غلدير للم الل
اخ مني يف اليو الثاا
نكي با

هصلب فيالا

لي

ْمدلْتاهَِّكُا َهِناادكُ

)

يلع ال لر ل يفلة

لى

شر ال ني احلجلة ال ل ة العاشلرة ال ا جلرة.ذوذ ا ل م

:إن آلر رووة هولت ا ع رووة إنا جاء هصر اهلل ) ذوذي ان آللر آيلة

هولت ا آيات ا حكا هي آية الكرلة يف رووة ال اء آيلة  )175ذ لى هلذا فتكلون

آلللر آيللة هولللت هللي سَّْ داوَمدهِْ

ْمدلْاتاهَِّكُا َهِناادكُ

) ذهللو اخشللاوو للد اخ ل مني

ذجممع يع د امااايني ذالر رووة هولت ا ع هلي إِذِسهجدا َدهنِْاَ اهسَّلَّاههودسَّْفِاتْ
حكم شر ي هول ا ع هو حكم الكرلة.ذكعلد نلل

التلاو اهلل الل

ا) ذآللر

حمملدا صل ى اهلل

يع ذآلع ذر م إىل جواوه ر ة  11ا ا جرة اخصادفة لعا  632ا اخيردي.

املبحث اخلامس
بيان أمساء القرآن الكريم

نهاء القرآن الكريم:ي مى كلل القلرآن) كلا موة الع ا لف ذاع لاه يف ال غلة
القللراءة ذهللو اصللدو قللرنت ني ت للوت ا ل قبي ل ت للمية ارللم اخفعللول كاخصللدو ذهظ
الت مية كا

ذاخراد ا ع اخت وع ذهظل ت لمية اخ فلوظ كال ف .ذ لد ا شلعري كغل
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هموة

ا اخبادئ

هع اشت ا قرن الشيء كالشيء إنا تمع إليلع ين ال لوو ذامليلات تقلرتن فيلع

ذيضم كعضاا إىل كعض.
ذاحلاص :إن لفل القلرآن اصلدو

لى ذزن فعلرن إنا ت فظ لا كلع كلا موة يكلون

اع اه الترذة ذإنا قرنهاه كدذن هموة يكون اع اه اجلمع ذالضم ا قرن الشليء كالشليء
إنا تعع ذتمع إليع ذكيف كان ف ف القلرآن
الصلليا اختصوصللة ذيكون

لم شتصلي لذا الكلر اخ لول كالذه

مللاب ا قللويب ي ارخترب ذتكون ال)الدال للة

يللع لي للت

ل تعريف ذإمنا هلي ل ملح ا صل نذ لتلويني ال فل كلل آل)اخوجودة يف احل ل ذاحل لني

ذهذه الت لمية ال اهلل لو ذجل كقوللع تعلاىل :إنَّاهاهَِّقُا َ نكه

ذالعبا

تعاىل :ودسَّق نهسَّْمدجِ ي) ذقولع تعاىل :هودسَّق نهذيهسَِِّّ

ْ

ِا ِن

ك) ذقوللع

).

ذال نهللاء القللرآن الكتللاب) ذهللو يف ال غللة اصللدو كتب)تم هقل يف للر
نهل ال حلو ا .اع لاه ا صل ي

الشرع إىل القرآن اجمليد كما هق لف الكتلاب يف لر

إىل كتاب ريبويع ذقد هاه اهلل كذل كقولع تعلاىل يف رلووة الكالف  :سَّْحدمَاياهَّلَّاههسََّّاِيه
ِْنْزدلِه عدلِىهعدلَي هسَّْكتِ بدهودَِّ َهندجَعدإْهَِّهاهعودجد

).

ذا ل نهاوللع الفرقللان)هللي كذل
ذالشواهد ذا اث ة الدالة

ى احل ذاخبط ة ل باه

تعاىل  :تِلد ردكِهسََِّّيهنِزيلِهسَّْفُ َقِ
ذا

نهاوع الت وي

تِاَزِنإِهسَّْعدزِنزِهسَّ يح

).

هللع يفللرع كللني احل ل ذالباه ل كا دلللة

ندهعدلِىهعدلَي ).

ذقد هلاه اهلل تعلاىل كلذل

)فقد هاه اهلل تعلاىل كلذل

يف رلووة ي

كقوللع

)كقولع تعلاىل :

نهاء القرآن الكريم ...........................................................

ذا نهاوع الذكر)ذقد هاه اهلل كذل

احلجر إِنَّ هنِحَناهنِزيَّْاد هسَِِّّ

ْ دهودإِنَّ هَِّهاهَِّحد

كقولع تعاىل يف رووة يورلف ذرلووة

فظُوند) ذإمنا هلي كاللذكر كا تبلاو ان فيلع تلذك

اهلل لعباده كالفراوض ذا حكا .
ذا نهاوع اخصحف)ذهذه الت لمية حلدتت يف الد نكلي ككر ففلي احملكلي
هذا كتاب ايتقان) ل يوهي إهع خا تعوا القرآن ذكتبوه
ككر:التم للوا لللع اها فقللال كعضللام :ال للفر) قال:نلل
نل

ذقال كعضام :اخصحف)

لى اللووع قلال نكلو

ارللم ت لميع الياود فكرهللوا

ى ذزن افع كفتح اخيم ارم اكان ا اصلحف ني

تع فيع الصحف ذالصحف تع صحيفة ذالصلحيفة قطعلة ال ج لد نذ ذوع يكتلب
فيع ذقد يقال اصحف كك ر اخيم.
ذا ل نهاوللع الللرذح)قللال الراغللب يف كتللاب افللردات القرآن)هللي القللرآن

وذحا يف قولع تعاىل  :ود
تف

َِِِّكدهِْوَحد َاد هإَِّ َكدهراوحا ه انَهْ نِا

) ذهقل

ل البيضلاذي يف

ه احتمال إوادة القرآن ا الرذح يف قولع تعاىل يف رووة ال ح  :ناادازِّلُهسَّْمدئِكِا ِه

بِ َّ ُّوحِه نَهْ هعدلِىه دنَهندشد َاه نَهعلد

ِ ) كملا احتم لع الطربرلي يف كتلاب جمملع البيلان)يف

قولع تعاىل يف رووة اخؤا  :نالْقيهسَّ ُّوحده نَهِْ َ ِ هعدلِىه دنَهندشد َاه نَهعلد
رووة الشوو  :ودِْنييدَا َهبِ اوحٍه

اَاه) ذ ى هذا ميكل ان يف لر الرذح)كالقرآن يف قوللع

تعاىل يف رووة امرراء  :وندبَأَِّونِكدهعدنِهسَّ ُّوحِهقُإِهسَّ ُّوحاه نَهْ
ى اجملموع اا كني الدفتني كذل
ى البحر ذ ى القطرة ا ع.

ِ ) ذيف قولع تعلاىل يف

تط

هردبِّي) ذهذه ا هاء تط

لى كعلض القلرآن هظل لفل اخلاء ف هلع يط ل

8
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ا اخبادئ

ذقد تقد ا ا امشاوة إىل ان نهاء القرآن ن ر شتصية ذ ال)الدال ة

يالا

ل مح ا ص نذ لتويني ال ف .
إن ق لللت إن هلللذا ال فللل اخ لللول يت لللف كلللالتر

اخلللت فظني ذيتعلللدد كتعلللدد

اختك مني ذ يع تكون نهاء القرآن هكرة.
ق ا إن نهاء القرآن هي لذل
حممد ص ى اهلل

الكر ا ا

لى هبي لا

الذي هلول كلع جرباويل

يع ذآلع ذر م ذت فل اخلت فظني كلالقرآن هلو ال قبيل اظلاهر ل فل

اخ للول فللر يوجللب تكللث القرآن ذإمنللا تتكثللر ذفت للف اظللاهر القللرآن هظ

زيد) للداا

يكللون هف لرب ذشللاكاب ذشلليتاب ذهرااب ف ل ن ناتللع ذاحللدة ذإمنللا اظللاهره الت فللت ذندذاوه
تفاذتت.

املبحث السادس
تعريف السورة وبيان أمساء سور القرآن وعددها

اخللراد كال للووة ال القللرآن بللاوة ل جممو للة آيللات نات اط للع ذاقطللع ا للماة
اصللدوه:كرتتة ذاخراد كالرتتللة اللا هللو اكتللوب يف صللدوها ال

كارللم لللا

للدد

آيات ال ووة ذال بة إىل نحد احلراني الشريفني ا كوهالا اكيلة نذ ادهيلة ذإمنا هيلت
ال ووة رووة

هاا تشبع روو اخدي ة كا تباو اهاا اعجوة ترد شبع الكفاو ذرلاااام حنلو

الدي امرراي فاي روو ل شرع امرراي ذالدي احململدي يلدفع كالا شلبع الكلافري
الدي اخبني كما ان روو اخدي ة يدفع ا تداء اخعتدي
ختمللللع

ى رللللوو)ذلك رللللوو اخدي للللة ي مللللع

ياا.ذيقال إن رووة القلرآن

للللى نللل ل

ذإمنللللا مللللع

للللى

نرواو) ذكعضام ال هملو ال لووة فقال رلؤوة) ذال لؤوة هلي القطعة ذ يلع فيكلون
إهرقاا

ى رووة القرآن ع ى القطعة ا القرآن ذالت مية كال ووة نالر ال اهلل لو
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ِبا وردٍِّه ِّ انَه
ذجل كقولللع تعللاىل  :فِ اأْتُوسهب اا

ْلااه)  )1ذإمنللا هيللت ال للوو كا هللاء ا اصللة

كا تباو اا فياا ا ا هاء الباوزة اثر هيت رووة البقرة كالبقرة كا تبلاو نكلر البقلرة
فياا ذهيت رووة الكوتر كالكوتر كا تباو ايرم الباوز فياا ذهو الكوتر.
ذقد حكي:نن يف كعض اخصاحف يكتلب يف ترتلة ال لووة هكذا ال لووة الل
يذكر فياا البقرة ذال ووة ال
كاذه ا هاء ا ال

يذكر فياا آل مران ذه لم جرا ذقيل إن ت لمية ال لوو

ص ى اهلل

ذال اء ذاخاودة ذا هعا ذا

را

يع ذآلع ذرل م تلم اهلع ت لمى البقلرة ذآل ملران
ذا هفال اع التوكة كا تباو نن التوكة هل يفص كي الا

ذكني ا هفال كالب م ة فأحلقت كا هفال ذت مى هذه ال وو كال بع الطوال
رللوو القرآن ذت للمى ال للوو ال ل

نذ للا رللووة يللوه

تع اث ى)اثلل اعللاهي ذاع ى.ذهيللت اثاهي

هالا نهلول

ذآلرهللا رللووة ال ح ل كاخثللاهي

هاللا ت للت ال للبع الطللوال ني ت تاللا

ذصلللاوت كعدها ذت لللمى كال لللبع اخثلللاهي رلللووة الفاةلللة ذهيلللت ك لللبع
ربع ذهيت اثاهي هاا تقرن ارتني يف الصرة ذت لمى ال لوو الل

ن آياتالللا

نذ لا رلووة كل

إرراوي ذآلرها اخؤا ون كلاخنيني ذإنا نودت وفعالا ق لت انيلون ن آياتالا تكلون ااولة
نذ دذهع كق ي

آية نذ فوع نل

رووة حممد ص ى اهلل

ذت مى ال وو القصلاو الل

كعلد احللواايم ابلدنها ال

يع ذآلع ذر م إىل آللر القلرآن الكلريم كلل اخلفصق )كضم اخليم

ذتشديد الصاد اع فتحاا لكثرة الفصول كني رووها كالب لم ة .ذت لمى كلاحملكم خلا قيل
ا إهاا هل ت خ ذهذه روو اخفصرت ق ماا الفقااء إىل ترتة نق ا :ا ذل:ا رلووة
حممد ص ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م إىل م ذهلوه طلويت اخفصل

إىل ذالضحى هوه تورطات اخفص
كقصاو اخفص

ذالثاهي:ا

لم

ذالثالث:ا ذالضلحى إىل آللر القلرآن هلوه

ذت مى ال وو اخبدذءة كط م) كالطوارلني ذالطواريم ذت لمى ال لوو

اخبدذءة كاحلاايم) كاحلواايم ذت لمى كعلراو

القلرآن ذ

اكل

بلا

إن لكل شليء

)
 1ذ للى هللذا جللر العراللة ال لليد الشللريف الرتللي اخورللوي اختللويف رلل ة  406هجريللة يف كتاكللع

كتاب حقلاو التأذيل يف اتشللاكع الت ويل )اخطبوع كشللرح العراللة الشليخ حممللد وتللا جنل اماللا ا للادي ال آل
كاشف الغطاء.
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ا اخبادئ

لباكلل لاب ذنن لبللللاب القللللرآن احلواايم) ذت للللمى رووة آهل)ال للللجدة ذ حم)ال للللجدة
ذ ال جم)ذ اقرن ك ارم وك )ت لمى هلذه ال لوو كلالعواوم ا وكلع ذإمنلا هيلت كلذل
ن ال للجود فياللا وميللة ذاجبللة ي ا تحبة ذت للمى رللوو احلديللد ذاحلشللر ذالصللف
ذاجلمعة ذالتغاك ذا

ى ك وو اخ بحات

ِهسْا
افضل رللوو اخ لبحات رللووة ْاد لِّ اَ
ذ ايلر
ا

ن يف فواةا اا يدل

ى الت بيح ذقي

دهردبِّاكدهسَّْاأِعَلِى) ذت للمى رللووة الكافرذن)

) .اخقشقشتني) ن القشقشة ال الشليء الربء ا ع)يقال:قشلقمل اخلريض

تع إن كرن ا اا ذال ووتان اخذكووتان تربن قاوواا ا ال فاع ذالشرك.
كللاخعونتني ذقللد يضللم إلياللا املللر

ذت للمى رللووة الف لل ذال للا

فيقللال

اخعونات.
ذإمنا ق م القرآن إىل روو
إىل ف

هع نشاى ل ف

ذنح ى ا إن يرك القاوئ ا فل

ذ هللع ي يللد و إىل اخ ل يف قراءتللع ين القللاوئ إنا كللان يرغللب يف قللراءة شلليء

ي ل ا ل القللرآن قللرن ال للوو القصللاو ذإن وغللب يف قللراءة الشلليء الكللث قللرن ال للوو
الكبللاو ذ ن املتللاو الشللر ية ذا للوا

ل قللراءة ارتبللة

للى كل ال هللذه ال للوو فأتر

قراءة رووة ا هعا غ اتر قراءة رووة الواقعة.
ذيف احلقيقللة ان هللذا ناللر يرجللع إىل اهلل تعللاىل إن قللد رفللت ان هللذا التق لليم إىل
هللذه ال للوو ناللر ا ل اهلل ذهل هظفللر للا يوتللح ل للا رللببع يف نلبللاو نه ل العصللمة ذاا
نكرهاه ا قبي التتمني ذاحلد

.

نا لا للدد رللوو القللرآن فاللي  114رللووة
اخشللاوو اخعرذ

للى قللول زيللد ك ل تاكللت ذهو القللول

ذ للى قللول اك ل ا للعود  )113رللووة

هع جع ل اخعللونتني اعللونة

ذاحدة.ذ لللد نكلللي ذواع نيضلللا  )113رلللووة

هع جعللل ا هفلللال ذاللللرباءة رلللووة

ذاحدة.ذ ى قول نكي كل كعلب  )116رلووة

هع كتلب يف آللر القلرآن رلووة ا لع

ذرووة احملفد)ناا رووة ا

ع فاي.
ك م اهلل الرمح الرحيم
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ذه للتغفرك ذهللث

ال للام اهللا ه للتعي

يلل

ذي هكفللرك ذ للع ذهللرتك الل

يعجوك).

ناا رووة احملفد فاي:
ك م اهلل الرمح الرحيم
ال للام إيللاك هعبللد ذلل
ذ شى ذاك

إن ذاك

هص ل ي ذه للجد ذالي ل

ه للعى ذحنفللد ذهرجللوا ومحت ل

ل كفاو ا ح ).

ذلك التحقي نهاما لي تا ا القرآن.ذوذي

اتقلداي نصلحاك ا اماااية ذكلع

صرح الشيتان ذالصدذع ذاخرتضى إن الضحى ذاهل هشرح رلووة ذاحلدة ذإن الفيل
ذمير

قريمل رووة ذاحدة ذاخشاوو كني اختألري

كان نذ م لر

نل

ا نصحاك ا ذا ام احملقل ذو لا

قال احملق يف اخعتلرب كعلد البحلث يف اخ لألة:ذلقاو ان يقلول ي

ه لل م اهامللا رللووة ذاحللدة ك لِللم ي يكوهللان رللووتني ذإن لللو قراءتامللا يف الركعللة
الواحدة

ى ا اد وا.ذقد تضم ت وذايلة اخفضل ت لميتاا ك لووتني ذقال يف كتلاب

الشراوع وذ نصحاك ا ان الضحى ذاهل هشرح رووة ذاحدة ذكذا الفي مير

فلر

للوز إفللراد إحللدهما ل صللاحبتاا يف ك ل وكعللة فر يفتقللر إىل الب للم ة كي امللا

للى

ايظار ذقللد

ل صللاحب اخللداوك

للى بللاوة الشللراوع اخللذكووة اللا صللووتع :ى اللا

نكلللره اخصل ل ف ومحلللع اهلل ال ل وذايلللة ا صلللحاب نن الضلللحى ذنهل هشلللرح رلللووة
ذاحدة ذكذا الفي ذمير
ايرتديل ذةقي نل

هل اقف

يع يف شيء ا ا صول ذي هق لع هاقل يف كتلب

ذت قيحع يط ب ا كتب الفقع يف ابحث القراءة يف الصرة.
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املبحث السابع
عدد آيات وكلمات وحروف وأعجام القرآن الكريم
املية يف

م التف

:هي باوة

ت ة ال كلر القلرآن الشلريف يتلبني نذ لا
ى اخطالب ام ية.

ا آلرها ذهيت آيات القرآن كاملية هاا راات
ذهلللللي لللللد الكلللللوفيني  )6236آيلللللة ذقيللل ل
البصريني )6216آية ذقي

لللللدهم )6229آيلللللة ذ لللللد

دهم )6205آيلة ذ لد اخكليني )6220آيلة ذ لد كعلض

نهللللللل اخدي للللللللة )6217آيللللللللة ذ للللللللد كعضللللللللام امللللللللللر  )6214آية ذ للللللللد
الشللاايني ) 6226آيللة.ذنهول آيللة يف القللرآن هللي آية الللدي )يف رللووة البقرة ذنقصللر

.ذحم)ذيف جممللع

آيللة ي
األون

نا اخؤا ني

البيللان)إن اصللح ا

ي ك نكي هالب

للداد هللو للدد نه ل الكوفة

يع ال لر

هللع

ذ لدد نهل اخدي لة ا لوب

إىل نكي جعفر يويد ك القعقاع القاوئ ذشبية ك هصاح ذ دد نه البصرة ا لوب إىل
اصم ك نكي الصباح ذنيوب ك اختوك

ذ دد نه اكة ا لوب إىل جماهلد كل جلرب

ذاىل اها ي ل اخكي ذقي ل ي ي للب للددهم إىل احللد ك ذجللد يف اصللاحفام
ون

ك آية ترث هقاط ذ دد نه الشا ا وب إىل بد اهلل ك
املي

ذت مى نذالر امليلات كل رن

هلع يتصل كلأذل امليلة الل

للى

اار.
كعلدها ذت لمى

كعض امليات كايرم الباوز فياا ك ية الكرري ذآية ال وو.
ذناا دد ك ماتع فاو  )77464د البصريني ذ  )77430د الكوفيني ذالشاايني
ذ  )77489د نه احلراني ذنكر كعضام ان ك مات القرآن )77934ك مة.
ذناللا للدد حرذفللع فاللو )321250حرفللاب للد نهلل احلللراني ذ  )321200للد
البصريني ذ  )321181د الكوفيني ذ  )321188د الشاايني.
ذناا دد حرذ

ا جاء يف القرآن فاي ح ب اجلدذل املتي:

العدد

احلر

العدد

احلر

48892

ا لف

2270

الطاء

دد ا جا القرآن ............................................................

12428

الباء

862

الظاء

2400

التاء

9417

العني

1454

الثاء

1217

الغني

4041

اجليم

8112

الفاء

2243

احلاء

6313

القا

2505

ا اء

10522

الكا

5693

الدال

33800

الر

4709

الذال

26900

اخيم

2343

الراء

26055

ال ون

3680

الواي

25570

الواذ

5700

ال ني

18070

ا اء

2115

الشني

4709

ي

2680

الصاد

25711

الياء

2037

الضاد

عدد إعجام القرآن
للللللدد الفتحللللللات اخوجللللللودة يف القللللللرآن الكللللللريم )73243فتحللللللة ذ للللللدد
الضللمات )4814تللمة ذ للدد الك للرات اخوجللودة يف القللرآن الكللريم )39583ك للرة
ذ للدد ال قطللات )15681هقطللة ذيف وذايللة )41637ذيف وذايللة نلللر

)17913هقطللة

ذ دد اخدات )1771ذ دد التشديدات )1925ادة ذ دد ا موات .)3273
هذا اا ذجدهاه يف كعلض اخصلاحف ذلك اللذي ذجلدهاه يف كتلاب اللوايف ل م لة
حم ل الفلليض ل ال لليد حيللدو الع للوي يف تف ل ه اخورللو كللاحملي ا

ظللم إن نكثللر

القراء نهبوا إىل نن روو القرآن كأرلرها )114رلووة ذاىل نن آياتلع )6666آيلة ذاىل ان
ك ماتع )77437ك مة ذاىل ان حرذفع )322670حرفاب ذاىل ان فتحاتلع )93243ذاىل ان

14

15

 ..........................................ا ادي فيما اتاجع التف

ا اخبادئ

تللماتع )40804تللمة ذاىل نن ك للراتع )39586ك للرة ذاىل نن شللداتع )19253شللدة
ذاىل نن اداتللع )1771اللدة ذاىل نن همواتللع )3273هموة ذ للى هللذا القللول فتكللون
نمخارع )1333زاودا آية ذاحدة.ذتكون ا شاوه )666زاودا رت آيات ذاهلل العاهل.
ذوكو للات القرآن للددها )557وكو للا:ذهو بللاوة ل ك ل وكللوع للد متللا
القصة يف القرآن الكريم نذ متا الكر ا ع ذهي لي لت كثاكتلة لد نصلحاك ا ذاخعلرذ
ا ص ع ثمان ك

نن نل
الكر .

فان ف هع اكى

ع نهع كان يركع د متلا القصلة نذ متلا

املبحث الثامن
سجدات القرآن

رللللجدات القرآن:هللللي امليللللات اللل ل

إنا قللللرنت ي للللجد قاوواا ذرللللااعاا هلل

تعاىل ذي للمى هللذا ال للجود ك للجود الللترذة ذهللو للب
ارلللتما اا ك

للى الفللوو كعللد قراءتاللا نذ

لللد ها الللا يف ا حلللوط لكل ل ال ل آيلللات ال لللجدة ل لللوو العلللواوم

ا وكع ذهي رووة ال جدة آهل ت وي )ذآية ال جدة فياا هي آيلة  )15لد قوللع تعلاىل:

الهندبَتِكْلِ

اوند) ذرووة فص ت حم ت وي )ذآية ال جدة فياا  )37د قولع تعاىل:

تعليون ) ذرووة ال جم ذآيلة ال لجدة فيالا  )62لد لتماا ذرلووة سَّعلاق سقْا دْْهبِ ْاَ ِه
ردبِّكدهسََِّّيهخدلِقد) ذآية ال جدة فياا  )19د لتماا.ذنكر جدي ا ادي قلد
ورالتع اهع ي ب ال جود اخذكوو

رلره يف

ى ا كتلب آيلات ال لجدة ال رلوو العلواوم نذ

تصللووها نذ هظرهللا اكتوكللة نذ نلطرهللا كالبللال ذإن الواجللب جمللرد ال للجود ذإن كللان
ا ذىل نن يأتي كاخأتوو ا الذكر ذهو ان يقول يف رجوده رلجدت لل
ذوقللاب ي ا للتكرباب لل

بادتلل

يلا وكلي تعبلداب

ذي ا للت كفاب ذي اتعظماب كلل نهللا بللد نليلل لللاوف

ا تج ) ذي ي بغلي تلرك قلول اهلل اكلرب كعلد وفلع ونرلع ال ال لجود ذي اتلاك هلذا
ال للجود إىل الطاللاوة ذي ارللتقبال القب للة ذي إىل اللا يصللح ال للجود

يع فيصللح هللذا
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ايرتعانة .....................................................................

ال جود ا احملدث كاحلدث ا كرب ذا صغر هعم يعترب فيع ال يلة ذإكاحلة حمل ال لجود
ذ للد

للو اخ للجد للا يويللد

للى نوكعللة نصللاكع ذلو ه للي ال للجود رللجد اتللى نكللر

ذجوكللاب.ذيف ا لبللاو الصللحيحة اللا يللدل
ذاشرذ ية التكب

د وفع الرن

ارتحباب التكب

د وفع الرن

للى للد اشللرذ ية التكللب

للد افتتاحللع

ا ع ذنكر اجمل ي نهاب تا ة ا ا صلحاب إىل
ا ع نكر اهع ير قاور كوجوب التكب

د وفع اللرن

ذنن ا حوط د ترك التكب ذالظاهر د ا تباو ررت العووة فيع ذ لد اشلرتاط ل لو
الثوب ذالبدن

رلره

ال جارة فيع.ذنكر الشليخ قلد

ال ااع مليات ال جدة يف روو العواوم ذارتدل

لد ذجلوب ال لجود

لى

يع كامتلاع ذالرذآيات ذإمنلا لب

ى اخ تمع ذالقاوئ.
ذناللا الللد اء يف ال للجدة فقد نكللر اجمل للي نن اخشللاوو يقولللون كارللتحباكع ذهللو
احللل .ذنكر احملقلل ا مللداهي نهللع هل ي قلل القللول كوجللوب الللد اء يف ال للجود لل
ا صحاب.تم نكر جدي ا ادي قد
نحللد شللر اوتللعاب الل القللرآن يف ا

رره :نهع ي تحب رلجود اللترذة اخلذكووة يف
دبااجاياوند) ذيف
را ) للد قولللع تعللاىل  :ودَِّااهاهن َ

الر د) للد قولللع تعللاىل  :ودظئَُّها ا َهبِ َّْدُ اياوِّهودسَّْل ادا

لِ)ذيف ال ح ) للد قولللع تعللاىل :

اشاااوع
وندفْعدلُاااونده دااا هناااا َ د اوند) ذيف كلل إرلللراوي ) د قوللللع تعلللاىل  :وندزِناااياَا َهخ ا

)ذيف

رووة اريم) د قولع تعاىل  :ودخد ُّوسهْاجييسهودباك ّ

) ذيف احلج)يف اوتعني د قولع

تعاىل  :ندفْعدإُه د هندشد َا) ذ د قولع تعاىل  :سفعدلُوسهسَّْخِ َ

) ذيف الفرقان) د قوللع تعلاىل:

ودزِسِدَااااا َهنُفُااااورس) ذيف ال ح ) للللد قولللللع تعللللاىل  :ردبُّهسَّْعداااا َلِهسَّْعدظاااا
رووة

) د قولع تعاىل :ودخدا يهردس

وإذسهقُ ِئدهسَّق

عا هودِْنِا

ِ) ذيف

ب) ذيف ايهشلقاع) د قوللع تعلاىل :

ن ) ذا ذىل ال جود د ك آية نار فياا كال جود.
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املبحث التاسع
االستعاذة
ناللر اهلل كايرللتعانة الل الشلليطان إن ي يكللاد ي للو امه للان ا ذرورللتع ف نا
قرنت القرآن فارتعذ كاهلل ا الشيطان الرجيم).
ذاع للللى ايرللللتعانة ايرللللتجاوة ذاصللللدوها العللللون نذ العيللللان ني ايلتجللللاء)
ذاع اها التجئ إىل اهلل ا شر الشيطان الرجيم) ذاخراد كالشيطان :هو ك اتمرد ال

كمللا جلاء يف القللرآن الكلريم ِ :اد د

اجلل ذا هل
ا

ِنيدهسإلنْاوِهودسَّْجِان) ذذزهللع فيعال)

شلللط ت) ني كعلللدت ذاع اه البعيلللد ل ل ا ل ل اخفلللاوع نلرقلللع نللللرع تيلللع
لى ذزن فعلرن ال شلاط يشلي

ج ع.ذقي اخبعد ا ومحة اهلل ذقي لف الشيطان

إنا كط .ذلك اخع ى ا ذل نصح ا الثاهي لكوهع نه ب يف اخ تعم فيلع ذهلو اختملرد
ذاخراد كللالرجيم)اخطرذد ا ل ال للماء اخراللي كالشللااب الثاقب.ذقي ل اخرجللو كال ع للة
ذالرجيم

ى ذزن فعي ) ع ى افعول)ا الرجم ذهو الراي.

ذقد اتفل الع ملاء

لى اللت ف كلالتعون قبل الت لمية لكل ام الت فلوا يف الصليغة

فاخشاوو ن ون كلاهلل ال الشليطان الرجيم)قلال الشلايد الثلاهي يف شلرح ال ف يلة:إن هلذه
الصيغة حم ذفاع ذقد وذاها نكو رعيد ا دوي

صل ى اهلل

ال

يلع ذآللع ذرل م

ذ ل اكل كللث ذنكلي اصلم ذنكللي مرذ ن لون كلاهلل ال الشليطان اللرجيم إن اهلل هللو
ال ميع الع يم)ذ

محوة ه تعيذ كاهلل ا الشليطان اللرجيم)ذ

حامت ن ون كاهلل ال ميع الع يم ا الشيطان الرجيم)ذاخعرذ

الشليخ اخفيلد ذنكلي

هو القول ا ذل.

حكم االستعاذة
هق

الشيخ يف ا ر

امتلاع

لى ارلتحباب ايرلتعانة ذيف كتلاب جمملع

البيللان قال:ايرللتعانة للد الللترذة ا للتحبة غل ذاجبللة كللر لللر
الصللرة.ذيف ا للرب الصللحيح نذ احل لل

لل احل لل

يف الصللرة ذلللاوك

لل نكللي بللد اهلل

يللع ال للر

قال:تعون كاهلل ال الشليطان اللرجيم تلم إقلرن فاةلة الكتاب.ذقلد وذي تلرك ورلول اهلل
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التأاني ........................................................................

ذا ومة ا هااو
ا ام

ن لي

يام ال ر التعون يف الصرة ف و صلحت الرذايلة ف منلا يكلون نلل

ل شيطان

يام ربي فر يثبت ارلتحباب ايرلتعانة يف الصلرة كال لبة

اليام ذلو صدوت ا ام ايرتعانة ف منا يكلون الغلرض ا الا هلو تع ليم اخ ل مني ذإقاالة
ر ة وب العاخني.

املبحث العاشر
الكالم يف البسملة

الت فوا يف جووية الب م ة يف نذاو ال وو كعد ايتفلاع
ذر رووة ال ح جوء ا رووة ال ح

لى الب لم ة الواقعلة يف

ذكان الترفام يرجع إىل مخ ة نقوال:

القول ا ذل:نهاا جوء ا ك روو القرآن إي الرباءة ذقلد وذي ل اكل
ل اماللا نال اخللؤا ني

للي

بلا

يللع ال للر نن الب للم ة ناان) ذنن الللرباءة قللد هولللت

كال يف ف م يك يف هوذ لا اعالا ا ارلبة ف وللت اللرباءة ذهل ت لول اعالا الب لم ة ذاىل
نهب نصحاك ا اماااية قاهبة ذاكى هذا القول

نل

القول الثاهي:نهالا جلوء ال احلملد فق
هذا القول

كعض الشافعية.

ذلي لت جلوء با ال كلاقي ال لوو ذاكى

كعض الشافعية.

القللول الثالث:نهاللا لي للت جللوءاب ال كل رللووة ك هللي آيللة ذاحللدة ال القللرآن
كروت ل فص كني ال وو ل تربك ذالتيم
لذل

ذجلاز تكراوهلا يف نذاول ال لوو هالا هوللت

ذي ب هذا القول ختألري احل فية.
القول الراكع:نهاا لي ت ا القرآن نصر ذ يع قدااء احل فية.
القول ا اا

:نهاا ا القرآن نهولت كعدد ال وو اخصدوة كاا ال غل نن يكلون

شللليء ا الللا جلللوء اللل ال وو ذي لللب هلللذا القلللول إىل امحلللد ذداذد إالللا نهللل
الظاهر ذا صح هو القول ا ذل متاع

ماو ا

يلع ذللووذد ا لبلاو كلع ل نومت لا

يام ال ر ذ يع فم ترك الب م ة مداب يف الصرة كط ت صرتع فرتاب نذ هفرب.
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املبحث احلادي عشر
التأمني
التأاني:هو قول آاني كعد الفاةة يف الصرة نذ كعد الد اء ذت ف ا موة كالقصلر
ذكاخد فيقال ناني ذآاني ذلي

اخدلغلة فيلع كل هلو إشلباع لفلتح ا ملوة نذجلب حلدذث

ا لف كعدها كدلي اهع ي يوجد يف لغة العرب ك مة

ى ذزن فا ي

ناني كالقصر لغلة احلجلاز ذتشلديد اخليم فيالا لطلأ.ذهو الب
يجتماع ال اك ني ذهي ارم فع
ذ
التصدي

لى الفلتح كلأي ذكيلف

ع ى ارتجب.

نكي حامت إن اع اها كلذل

نهاللا ارللم فع ل

ذ

كعضلام إن

ف يك ) ذا صلح

يكون) ذقيل اع اها كلذل

ع ى إرللتجب)إنا إرللتعم ت كللدا ي الللد اء ذإنا ارللتعم ت كللدا ي

ولة قول اختاهب صح)كاهت ع ى كذل

يكون).

ذهللذه الك مللة لي للت ا ل القللرآن إتفاق ل با كمللا يف تف ل البيضللاذي قللال:لي
القرآن ذفاقاب لك ي
جرباوي
قول

لتم ال ووة كالا لقوللع صل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م :

آاني) د فراغي ا قراءة الفاةة) ذقال إهع كلا تم
ي

ال
مل

لى الكتلاب)ذيف اع لاه

يع ال ر آاني لامت وب العاخني لتم كع د اء بده.

قال جدي ا لادي قلد

رلره الت لف اخ ل مون يف قلول آالني كعلد الفلرا ال

قراءة الفاةة يف الصرة اع اتفاع اجلميع

ى د الوجوب فذهبت هاوفة ا ام ذهلم

فقااء اخذاهب إىل ايرتحباب ذنهب آلرذن ذهلم فقالاء امااايلة إىل التحريم كل يف
وذض اجل لان كعللد قلول العراللة ذالر قللول آالني يف نت للاء الصلرة رللواء يف نلل

آلللر

احل مد ذغ ها حتى الق لوت ذغل ه ال الواه اللد اء.ذتبط الصلرة كتعملده التيلاو با
ى اخشاوو كني ا صلحاب ك اد لى الشليخ ذغل ه امتلاع
صللل ى اهلل

يلع ذاخ لت د للع قوللع

يلللع ذآللللع ذرللل م إن هلللذه الصلللرة ي يصلللح فيالللا شللليء اللل كلللر

املدايني)ذآاني ا كراام إن لي لت كقلرآن ذي نكلر ذي د اء ذإمنلا هلي ارلم ل لد اء
ذايرم اغاير خ ماه الوتعي تم نكر ارتديل كعض القاو ني كالبطرن كأن القلاوئ إن
قصلللد جملللرد القلللراءة هل يكل ل ل تلللأاني حمل ل

ذإن قصلللد اللللد اء للللي

غل ل هل تصلللح

تق يم روو القرآن ذآياتع إىل اكي ذادهي ......................................

الصرة ذإن قصدهما اعاب لو ارتعمال اخشرتك يف كر اع ييع إىل آلر اا نكرذه يف هلذا
اخقللا ا ل ا اللوو ال ل

تص ل ح ا للت داب ل حراللة ذل للبطرن ذلك التحقي ل يف اخقللا نن

ا للت د فقاللاء امااايللة هللي ا لبللاو ا اصللة الللواودة ل نومللتام ال ل
ذصراحتاا يف التحريم ذالبطرن كح ة تي ك دواك
حممد)

يللرذن صللحتاا

اماا الصادع جعفر ك

يع ال ر قال:إنا ك ت ل ف إالا فقلرن احلملد ذفلر ال قراءتالا فقل نهلت

 :احلمد هلل وب العاخني)ذي تق آاني ذاخرذي ل امالا نكلي جعفلر
تقول إنا فرغت ا قراءتل
نلل

آالني فل ن شلنيت ق لت  :احلملد هلل وب العلاخني)إىل غل

ال ا لبللاو كمللا ي يبعللد نن يكللون ا للت د القللاو ني كللاجلواز هللي ا لبللاو ال بويللة

ا اصة الواودة يف اخقا ذال
الفريقني ي يعول
ا ر

يلع ال لر ي

وذاها نكو هريرة ذحنوه الصراة يف نل

ى اا يرذيع امللر كطرقع اخعتربة

ذ ا ان كر ال
يلع حصل

ده ذي يراهلا حجلة

كي اما ذي فاودة يف الرجوع إىل ناوو نللر يكثر فياا الكر ذيطلول فيالا الل قض

ذامكرا ذلك ايحتياط ذه ب الرباءة اليقي ية اص كلالرتك كملا ي يفى.اهتالى كلر
احملراات.

جدي ا ادي يف التأاني ا كتاكع قااو

املبحث الثاني عشر
تقسيم سور القرآن وآياته إىل مكي ومدني

قي إن اخراد كل اخكي):هو اا هول كة ذتواحياا كامليلات اخ وللة

لى الل

ى ذ رفات ذاحلديبية.
ذاخراد كل اخدهية):هو اا هلول كاخدي لة ذتلواحياا كامليلات اخ وللة
اهلل

يع ذآلع ذر م كبدو ذنحد,ذقد نذود

يلع صل ى

ى هذا التق يم,كأهع غل حاصلر ن ه لاك

ا امليلات الا هلول كغل اكلة ذاخدي لة ذتلواحياما الع نهلع لدت ال اخكلي نذ اخلدهي

كقولللع تعللاىل يف رللووة التوكللة  َِّ :اوَه

دْا فِ سهقِ ايسهَِّ ا
ِ ا ندهعد دق ا هقِ ِنل ا هو اد

تَّلدعاوكِ) ف ل ن
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ا اخبادئ

اخعرذ نهاا هولت كتبوك ذقولع تعاىل يف رووة الولر  :ودسَْأِلْه دنَهِْرَْدلْاد ه نَهقِلَلكده انَه
راْالاد

) ف هع قد نكر نهاا هولت كبيت اخقد

لي ة امرراء.

ذقيل إن اخللراد كللاخكي اللا هللول لطاك لاب ه ل اكة,ذاخللدهي اللا هللول لطاك لاب ه ل
اخدي ة,ذنكرذا نن اا صدو يف القرآن ك ف يا نياا ال ا

آد فاو لطاب هل

نذ يا ك

اكة,ذاا صدو ك ف يا نياا الذي آا وا فاو لطاب ه اخدي ة.
ذيرد

ى هذا التف

اا نذود

ا ذل,فل نق ال امليلات الا هل يصلدو

ى التف

كذل ا طاب كقولع تعاىل  :إِذِسهجد َدكِهسَّْمااد فقُوندهقِ َُّوسهنِشَهدياهإِنَّكدهَِّ

دْاولُهسَّلَّه) كما نن ه لاك

آيات ذصفاا القو كأهاا ادهية اع نهاا صلدوت كلل يا نيالا ال لا ) كقوللع تعلاىل ندا هِْنُّهدا ه
سَّاي ساهستَّقُوسهردبيكُ ا)ذكقولع تعاىل يف رووة البقرة ند هِْنُّهد هسَّاي ساهسعَلاياوسهردبيكُا

ا ) فل ن

هللاتني امليللتني اللدهيتان,ذا طاب كللان فياللا ه ل اخدي للة اللع نهامللا صللدوتا كللل ند ا هِْنُّهد ا ه
سَّاي سا),ذتوجد نيضا ا امليات اا هي اكية ذكان ا طاب ه اكة اع نن فياا ند هِْنُّهدا ه
سَِّننه اوس ) كقولع تعاىل يف رووة احلج  :ند هِْنُّهد هسََِّّننده دااوسهسرَ
ذقي إن اخراد كاخكي اا هول قبل هجلرة الل

صل ى اهلل

اخدي ة ذإن كان هوذلع كغ اكلة .ذاخلدهي الا هلول كعلد هجلرة الل
هوذلع كة,ذه ب هذا التف

إىل اخشاوو,ذقد ا تمد

تشللذ للع آيللة ا ل امليللات ذ يللع ف يللة سَّْ د اوَمدهِْ
عدلِ َكُ َهنعَمدتيهودردق تاهَِّكُ اهسَّْإْئمهِنا
ص ى اهلل

ِعاوسهودسَْجاياوس).
يلع ذآللع ذرل م إىل
إىل اخدي لة ذإن كلان

يلع نكثلر الع ملاء ذهلو اطلرد ي

ْمدلْ اتاهَِّكُ ا َهِن اادكُ َهودِْتْمدمَ اتاه

) تكون آية ادهية ,هاا هولت كعد هجرتلع

يع ذآلع ذر م إىل اخدي ة,ذإن كان حم هوذ ا كغدير لم ذهو

ا تواكع اكة,ذكذا قولع تعاىل  :إِنيهسَّلَّهدهندأ

ُ َهِْنَهتُ دُِّوسهسَّْأِ د نِ تهإَِِّىهََِْلهد

ى الا يقلال
) ف هالا ذإن
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هولت كلة يف جلو
ص ى اهلل

ال

الكعبلة لا الفلتح ا

ظلم إي نهالا ادهيلة ,هاا كاهلت كعلد هجلرة

يع ذآلع ذرل م إىل اخدي لة هلذا الا يرجلع إىل آيلات القلرآن الشلريف

حب ب ذصفاا كأهاا اكية نذ ادهية.
ذناللا ذصللف ال للوو كأهاللا اكيللة نذ ادهيللة ف هللع يكللون تبعللا خللا يغ للب فياللا نذ تبعللا
ملياتاا ا ذىل فيقال إن ال وو الفرهية اكية نذ ادهية إي آية كلذا في لتث ون امليلات الل
لي ت اوصوفة كاذا الوصف,ذقد نكرذا لتمييو ال وو اخدهية
ا اا :إن ك رووة ذود فياا لف
اكيللة,ذك رللووة نذ للا حللرذ

ك ) فالي اكيلة,ذك رلووة فيالا رلجدة فالي

التاجللي فاللي اكيللة,ذك رللووة فياللا قص ل

ذا ام ال ل الفة فالي اكيلة,ذك رلووة فيالا قصلة آد ذإك لي
نل

اخكية ناوواب:
ا هبيللاء

فالي اكية,ذارلتث وا ال

رووة البقرة ذآل مران ف هاما ادهيتان كامتلاع ذيف الر لد للر

ذكل رلووة

فياا احلدذد ذالفلراوض فالي ادهيلة,ذك رلووة فيالا إنن ل جالاد ذكيلان نحكلا اجلالاد
فاي ادهية,ذتفصي نل

ذةقيقع اتاك إىل إهالة ت ي كاذا اختتصر.

املبحث الثالث عشر
تقسيم القرآن الكريم وجتزئته

يش

يف ننق ختوولة القلرآن ذتق ليمع إىل رلوو,كان يف الد الررلول صل ى اهلل

يع ذآللع ذرل م تلم تطلوو احللال فجلونه إىل ترتلني ق لم با نه قلوا

لى كل ق لم ا لع

جوء) تم ق َّم الع ماء اجلوء إىل حوكني),تم ق لموا احللوب إىل نوكعلة نق لا نه قلو
ى ك ق م ا اا وكع) كضم الراء ذركون الباء نذ كضلماا) كا تبلاو ان الركلع جلوء
ا نوكعة نجواء ا احلوب.
ذالص دذع الذي توتلع فيلع نوكلاع نحلواب القلرآن ي لمى كلل وكعلة) تشلبياا لا
كركعة العطاو,ذكعض الع ماء ق موا القرآن إىل نمخلا
مخ

آيات ا ال وو لفظة مخ

اهقضت مخ

),ذك

آيات ن ادذا ك مة مخ

ذن شلاو فقلد ذتلعوا كعلد كل

شر آيات ك مة

شلر) تلم كعلد العشلر إنا

) ف نا صاو هذا ا م

شر) ذهكذا إىل آلر ال ووة ذكعضام يكتب ون

شلرا ن لادذا ك ملة

ا اء) كدي ا ك مة مخ

.
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ذيكتللب ون

ا اخبادئ

العللني كللدي ا ل ك مللة شللر.قال جللدي ا للادي إن ختووللة القللرآن
ذي

لى

ذتق يمع نجواء ذنحواكا ذغ نل ,هل هقلف يف نلباوهلا

لى الا يتع ل كلذل

لصوصية لألجواء ذا حواب اخعرذفة يف اخصاحف ال

يف نيلدي ا,ذيقال إن ختووتلع إىل

ترتللني جللوءا ل قللراء الللذي كللاهوا يف صللر احلجاك,ذإهللع نحضللرهم فعللدذا الك مللات
ذاحلرذ

ذق موه إىل نجواء,هعم يف نلباوها الا يظالر ا لع ان التعشل ذالتتتليم كاهلا يف

زاان ا وملة

ليام ال لر ,ففلي للرب اللوواع إهلع لرض

لى امالا نكلي بلد اهلل

الصادع

يع ال ر كتاكا فيع قرآن تم اعشر كالذهب,ذيف لرب آللر قلال ق لت يف كلم

نقرنه يع

دي اصحفاب جمووا نوكعلة

القرآن)؟قال :اقرنه نمخاراب اقرنه نربا اب ناا نها

شر جوءاب.

املبحث الرابع عشر
تشكيل القرآن وتنقيطه

يف ايصطرح ننق ت قي الكتاب ي مى كل ام جا ) ذا لع ت لمى احللرذ
ى احلر

كاخعجمة.ذنن جع حركة نذ ركون

اخ قطلة

ي مى كل التشكي ) ذاخشلاوو نن نكلا

ا رود الدنلي نذل ا هق القلرآن ذشلك ع ذيقلال إن بيلد اهلل كل زيلاد اختلويف رل ة
67هجريللللة ناللللر وجللللر فاورللللي ا ص ,ك تللللافة نلللللف إىل نلللللف ك مللللة حللللذفت
ا اا,فمث

كاهلللت)ذ قاللللت) كاهلللت اكتوكلللة ق لللت)ذ ك لللت) فأكلللد ما كقاللللت

ذكاهت)إي نن هذا القول هل يثبت

دها

ى ذجع الصحة.

ذيللذكر ل احلجللاك كل يورللف الثقفللي اختللويف رل ة 95هجريللة نهللع غَيقللر الررللم
القرآهي كأار بد اخ

ك ارذان يف ات

شر اوتعاب,ذنل

كتك يفلع ل صلر كل

اصلم

ال يثي ذايى ك يعمر العدذاهي,ذهما ت ميلذا نكلا ا رلود اللدنلي ذكلان التغلي يف هلذه
ال لوو كاللذا ال حلو ففللي رلووة البقلرة آيللة  )259هل يت ل ) فغ هللا إىل هل يت ل ع )
كا اء ذيف رووة اخاودة آية  )48شريعة ذا ااجلا ) فغ هلا إىل شلر ة ذا ااجلا ) ذيف
رووة يوه

آية  )22هو الذي ي شركم ) فغ هلا إىل ي ل كم ) ذيف رلووة يورلف

آية  )45نها آتيكم كتاذي لع ) فغ هلا إىل نهلا نهبلنيكم كتاذي لع ) ذيف رلووة اخلؤا ني آيلة
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 )87رلليقولون هلل ) فغ هللا إىل رلليقولون اهلل ) ذيف رللووة الشللعراء يف قصللة هللوح
يع ال ر آية  )116ا اخترجني ) ذيف ال ووة هف اا يف قصة للوط
آيللة  )117ال اخرجللواني ) ذجعل الل
الولللر

يلع ال لر

يف قصللة لللوط ال اختلرجني ) ذيف رللووة

آيللة  )32حنل ق للم ا كيل ام اعايشللام ) فغ هللا كللل اعيشللتام ) ذيف رللووة

احلديللد آيللة  )7الللذي آا للوا الل كم نتقللو ) فغ هللا ذنهفقللوا ) ذيف رللووة التكللوير
آية  )24ذاا هو
نهع هل يثبت

ى الغيب كض

دها نل

) فغ هلا إىل كضل ني ) ذهكلذا نكلره كعضلام إي

كيف الدث هلذا ذهلو يقتضلي التحريلف ذالتبلدي ذالتغلي يف

القرآن الكريم؟ذإن الوالد حفظع اهلل قد قا كعدة اذاكرات اع

ماء اخ ل مني يف هبلع

القللرآن الكللريم ك حللو ي بللع فيللع إىل كل ك مللة لللالف وهاللا قراءتاللا عل وقللم
ذيكتب يف ني الصفحة ورم قراءتالا ذ عل نلل

اللرقم

ياللا

بلع ذكالفع قاالت كعلض

اخطاكع كذل .
ذيف هااية القرن الثالث ا جري ة
التاويخ كما يف هبقات ال بكي – ك3
خب نحد الكتاب اجملودي كا

ورم القرآن جير كعد جي

ذقلد وذ ل لا

)230نهع الهلدي ل لوزير هظلا اخ ل

الواتح ذقد كتب كاتبع التر

اصلحف

القلراء كلني رلطووه

كاحلمرة ذتف ل غريبللة كا ضللرة كالووقة ذكتللب كالللذهب راللات

للى امليللات ال ل

تص ل ح جلع للاا يف العاللود ذاخكاتبللات ذآيللات الو للد ذالو يللد ذاا يكتللب يف التعللازي
ذالتااهي.
ذقد نكر نن نذل ا ذتع ا موة ذاممشا ذالتشديد ذالرذ ل قرآن الكريم هلو
ا

ي ك امحد ذ

كتاب احمل كلم نهلع قلال ل لف كل هشلا اللرباز ك لت نحضلر كلني

يدي الك اوي ذهو يقرن

ى ال ا

ذهم ي قطون اصاحفام كقراءتع

املبحث اخلامس عشر
مجع القرآن الشريف

إن حملل البحللث هللو تللع القللرآن ع للى كتاكتللع
ذاحدة ذاصحف ذاحد ذللي

يام.

للى الصللحاوف يف جممو للة

حمل البحلث هلو تعلع يف الصلدذو ذحفظلع ل ظالر
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ا اهر ف ن هذا ا ار ي ي كر ةققع ذذجوده يف ذقت هلوذل القلرآن ذيف صلر الررلول
صل ى اهلل

يللع ذآلللع ذرل م ف هللع كللان يف صللره ص ل ى اهلل

يللع ذآلللع ذرل م حفظللة

القرآن ا الكثرة كان ذإمنا حم كرا ا هو تعع ع ى لطع ذكتاكتع يف الصحاوف يف
جممو للة ذاحللدة إنا رفللت نلل
ورول اهلل ص ى اهلل

ف قللول:إن القللرآن الشللريف قللد تللع ذكتللب يف اللد

يع ذآلع ذر م يف صحف ذنذواع ذكان ارتب با كملا هلو املن يف

رللووه ذآياتللع إي نهللع كللان يف صللحف ي يف اصللحف ذاحد.فقللد وذ الطرباهللي ذاكلل
اار الشع

اكر

نهع قلال:تع القلرآن

لى الد ورلول اهلل صل ى اهلل

ذآلع ذر م رتة ا ا هصاو هلم نكلي كل كعب ذزيلد كل تاكت ذاعلان كل جبل
الدوداء ذرعد ك

بيد ذنكو زيد ذيف ا د ال اوي

القللرآن فقللرنت كللع ك ل لي للة فب للا ال ل
اخ تدوك ل حاكم

شار.ذ
ص ى اهلل

ذنكو

مر قال:تعلت

يللع ذآلللع ذر ل م فقللال اقللرنه يف

زيد ك تاكت نهع قلال:نلف القلرآن يف الد ورلول اهلل

يع ذآلع ذر م ذيؤيد نلل

ا ل د الطيال للي صللفحة  )270ذ
الشللا ك7

ص ل ى اهلل

بد اهلل ك

يلع

الا هق لع العرالة ال ليد بلد اللرزاع اخقلر

ل

احملللرب) يكل حبيللب صللفحة  )286ذ ل تللاويخ

 )210ذ ل فللتح البللاوي ك7

 )449ا ل نن القللرآن اجمليللد قللد تعللع

الصحاكة يف إتباوة لاصة يف زا الررول ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م اهتاى.

ذقد هق الرذاة ذنه التاويخ نن القرآن الشريف كاهلت كتاكتلع يف صلر الررلول
ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م

ى الرقاع) ذهو تع وقعة ذهي إاا إن تكون ا ج لد نذ

وذع ذ ى الع ب)كضللم نذلللع ذتاهيللع تللع
يكتبوهللع

ى ال تا )كك للر نذلللع ذرللكون تاهيللع تللع فللة ذهللي احلجللاوة البيضللاء

الرقيقة ذكذا كاهوا يكتبوهع

ى ا كتا )تع كتف ذهو ظم البع نذ الشاة يكتبلون

يع كعد ان ف ذكاهوا يكتبوهلع
يوتع

لليب ذهو جريللد ال ت

ذكللذا كللاهوا

ى ظار البع ذيركب

ى ا قتلاب)ذهي تلع قتلب ذهلو ا شلب اللذي
يع ذكذا كاهوا يكتبوهلع

اخدكو ذقد كان تأليف القرآن كاذا ال حو.

لى قطع ا ديم)ذهلو اجل لد

26

تع القرآن الشريف ..........................................................

ذترتيللب ال للوو ذذتللع الب للم ة يف نذاو للاا ذترتيللب امليللات فياللا ك وشللاد ال ل
ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م ذناره ا دذن للر

يف نلل .ذحكي يف امتقلان ل نكلي

جعفر ك الوك نهع قال ترتيب امليلات يف رلووها ذاقلع كتوقيفلع ذنالره صل ى اهلل
ذآلللع ذرل م ال غل لللر

كللني اخ ل مني ذ

تف ل القللره

العركي اخالكي ا هدل ي نهع كان يقول:إن القلرآن ي لول ال
ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م لكتاكع ذمييوه صحاكع ذيرتبع

يذكر م شينيا ليتبني ل ت
ورول اهلل صل ى اهلل

ى نكواكلع إي اللرباءة ف هلع هل
بلا

يف اد الررول ص ى اهلل

نهلع قال:كلان

يلع رلووة د لا كعلض ال يكتلب

ده فيقول:تعوا هذه ال ووة يف اخوتع الذي يذكر فيع كذا ذكذا ذت ول
فيقول:تعوا هذه املية يف ال ووة ال

 )58ل اكل

لد اهلل تعلاىل فيبي لع الل

نن اهلل يفع الا يشلاء.ذوذي ل اكل
يلع ذآللع ذرل م إنا هوللت

ك1

يلع

يع امليلات

يذكر فيالا كذاذكلذا ذقي إمنلا هل تتجلع ال فلو

يع ذآلع ذرل م إىل تلع القلرآن يف اصلحف ذاحلد هلع

كان ا احملتم نن ت ول روو نذ آيات آللر الا دا الررلول حيلاب كملا كلان ال احملتمل
هوذل ال ارخ لبعض آياتع كما اهام كاهوا يف غ لى ل نلل

حلفظلع يف الصلدذو ذذجلود

ورول اهلل كي ام حجة كالغة تبني م القرآن الكريم ذمتيوه ملا لداه اضلافاب لو د اهلل

تعاىل حبف القرآن كقولع تعاىل  :إِنَّ هنِحَاناهنِزيَّْادا هسَّاِِّ
الررول ص ى اهلل

ْ دهودإِنَّا هَِّاهاهَِّحدا

فظُوند) اضلافاب إىل نن

يع ذآلع ذر م كان األذه

لى اليالود ذال صلاو كلأهام حرفلوا

كتللبام اخ ولة ذنتللا وا امليللات احملكمللات ف ي

الل اخعقللول نن يكللون ورللول اهلل

ص ى اهلل

يع ذآلع ذرل م يفلرط يف الكتلاب اخ لول

يلع كعلد تعلع ذحفظلع ذكتاكتلع

ذيرتك ا ار اودا هواء اخ مني ذوغباتام.
ذناللا كعللد ذفاتللع صلل ى اهلل
كتاكتللع ذكان نهللم ت ل

يللع ذآلللع ذرلل م فقللد تللوافرت الللدذا ي

للى

الللدذا ي لللوفام ا ل تللياع شلليء ا ل القللرآن للوت مح تللع

ذحفظتللع ذالرغبللة يف هشللره يف ا قطللاو امرللراية لتقويللة الللد وة امرللراية ذاحلف
لألحكللا ام يللة فعمللدذا إىل تعللع
الريب.

للى الوجللع الصللحيح الللذي ي يقب ل الش ل

ذي

27

ا اخبادئ

 ..........................................ا ادي فيما اتاجع التف

ذهذا الرني قد هاقمل فيع اخ تشرقون كأهع الف خا جلاء يف كعلض ا حاديلث نن
ورول اهلل ص ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م قلد قلبض ذهل ملع القلرآن يف شليء ذيالف

نيضللا اللا وذي ال لللو

نكللي ككللر ذ مللر كل ا طللاب خللا اشللتد القتل كللالقراء يف يللو

اليمااة
ص ى اهلل

ى تياع القرآن الكريم ف هع لو كان القلرآن قلد تلع ذكتلب يف نيلا الررلول
يع ذآلع ذر م اا كان ه اك ذجع وفاما.

ذاجلواب

ا ذل نن اا هقل ال

لد تلع القلرآن ي فيلع الا هقل

الكثرة ذالتضافر كأن القرآن قلد تلع يف الد ورلول اهلل صل ى اهلل
في بغللي هرحللع كمللا هللو الشللأن يف ا لبللاو اختعاوتللة

لى رلبي

يلع ذآللع ذرل م

للى إهاللا ظللاهرة يف نهللع هل مللع
يلع ذآللع ذرل م لي لت

القرآن يف اصحف ذاحد كما تع كعلد الررلول صل ى اهلل
ظاهرة يف نهع هل مع يف صحف اتعددة.
ذناا لو

نكي ككر ذ مر فألن اخصلحف الواحلد اللذي تلع يف نيلا الررلول

كلللان حمفوظللاب لللد نهلل كيتلللع ذيشلللى

الل الت لللف

يلللع للللو جعلل يف نيلللدي ال لللا

ذالتحريللف.ذالقراء قللد اللات نكثللرهم ذيشللى نن ميللوت البللاقون فيكللون القللرآن غلل
اوجللود ي يف ال للطوو ذي يف الصللدذو.ذيف رللعد ال للعود ل لليد ا جل اكل هللاذذ
قد

رره نن الب تي قال يف تف

ه اخ مى كل جااع

م القرآن) ذإهلي :

نن يقب اخؤا ون قول ا ز م إن ورول اهلل ص ى اهلل
اللذي هللو حجلة

يع ذآلع ذرل م تلرك القلرآن

للى ناتع ذالللذي تقلو كللع د وتللع ذالفلراوض الل

وكع ذكع يصح دي ع الذي كعثع اهلل دا ياب إليع افرقا يف قطع ا و

جللاء كالا ال

للد

ذهل معلع ذهل يصل ع

ذهل افظلللع ذهل اكلللم ا الللر يف قراءتلللع ذاا لللوز ال ل ايللللتر
إ راكع ذيف اقداوه ذتأليف رووه ذآياتع ذهذا ي يتلوهم

جلب ال

لى وجل ال

ذالللا ي لللوز يف
االة اخ ل مني

فكيف كررول وب العاخني؟
ذهلللا يلللدل ديللللة ذاتلللحة

لللى تلللع القلللرآن يف الللد ورلللول اهلل احللللديث

اخشاوو إهي تاوك فيكم اللثق ني كتلاب اهلل ذ رتتلي) فقلد نكلر آيلة اهلل العظملى ال ليد
ا ووي حفظع اهلل تعاىل:نن هذا احلديث يدل ديلة صراة

ى تلدذي القلرآن ذتعلع
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يف زاان ال
ذي

ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م

ى جمموع اختفرقلات

ن الكتاب ي يصدع

ى احملفوظ يف الصدذو.

املبحث السادس عشر
مجع القرآن بعد وفاة رسول اهلل

يش

يف نن نذل ا تلع القلرآن هلو

لي كل نكلي هاللب

يظار ا اك قتيبلة يف كتلاب امااالة ذال يارلة ذا
فللرات الكللويف يف تف ل ه ذا رل يم كل قللي

يلع ال لر كملا

لي كل إكلراهيم يف تف ل ه ذا

يف كتاكللع ذا العياشللي يف تف ل ه ذا

الطربري يف احتجاجع ذا الصدذع يف ا تقاداتع.
ذالظللاهر نهللع هللو اخصللحف ي للع الللذي كأيدي ا ذكعللد ذاقعللة اليمااللة رلل ة 12
ارتشلاد فيالا رلبعون

هجرية.كاهت احلرب كني اخ مني ذنتباع ا يمة الكذاب ذالل

نذ نكثللر ا ل قللراء القللرآن ذحفظتللع تعللع زيللد ك ل تاكللت ذهو يف ه يعللة كتللاب القللرآن
ذحفظتلللع لللد ورلللول اهلل صللل ى اهلل
صحف ذكاهت ت
ذصاوت كعلد ذفاتلع
ياللا اخصللاحف ال ل

الصلحف

يلللع ذآللللع ذرللل م كلللأار اللل نكلللي ككلللر يف

لد نكلي ككلر حتلى تلويف تم نللذها ملر كل ا طلاب

لد اك تلع حفصلة تم نللذها ثملان كل

فلان ال حفصلة ذكتلب

نور ل اا إىل ا قطللاو امرللراية ذكعللد ارت للالاا ود الصللحف

اخذكووة إىل حفصة ذوذي نهع خا نهشنيت ا اصلاو امرلراية كعلد فلتح الشلا ذالعلراع
كللان ك ل فري ل ا ل اخ ل مني اتللاك إىل ه للتة ا ل القرآن فللاتف نه ل الكوفللة
اصحف اك ا عود ذنه البصرة

ى اصحف نكي اورى ا شلعري ذنه محل

للى اصلللحف اخقلللداد كلل ا رلللود الك لللدي ذنه الشلللا
كعب ذكللاهوا يت فللون يف القللراءات ذقللد هللع نل ل
اليمان

لللى اصلللحف نكلللي كلل

ايلللتر

داا كان اجل ود يف فتح ننو كيجان) فركب إىل ثمان ك

هؤيء القو قب نن يت فلوا يف الكتلاب اللتر
ال ا

للى

اليالود ذال صلاو

ذاجلللدال حذيفللة ك ل
فان ذقال للع:ندوك
فوقف ثملان كلني

ذقال ا كيده شيء ا كتاب اهلل ف يأت كع ذقد شلرع ثملان يف نذاللر رل ة 24

ا ا جرة كت فيذ فكرة تع القرآن فأور إىل حفصة ك ت مر يط ب ا اا الصلحف
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لي تاا ذنلف جل ة وكا ية لتقو كاذا العم

ا اخبادئ

فأور إىل زيد ك تاكلت ذن لد للع وهطلاب

ا قريمل ذهم بد اهلل اك الوك ذرلعيد كل العلا

ذ بلد اللرمح كل احللاوث كل

هشللا اختوذاللي ذناللرهم ككتاكللة اخصللحف ك للان قريمل حتللى إنا ارت للخ هللؤيء
ا وكعة القرآن ذكتبوه نار ثمان حبلرع الا لداه ال اخصلاحف تم نورل إىل ا قطلاو
امرللراية صللاحف هللا ه للتع هللؤيء ا وكعة ذق لد وذي نن ثمللان كللان يرر ل اللع
اخصحف ا ا

لكل إق ليم حافظل با يوافل قراءتلع ذي ق

اصاحف ثملان كلان رل ة  25هجريلة ذهق
نكر نن ثمان خلا كتلب اخصلاحف جع لاا

ل

ل اكل حجلر نن ارت لا

ثملان كل رلعيد يف كتاكع اخق ع)نهلع

لى نوكعلة ه لخ فبعلث إىل كل ال الكوفلة
كقيللت للده

ذالبصللرة ذالشللا كواحللدة ا اللا ذتللرك ذاحللدة ده ذت للمى هللذه اللل

كاماا ذكان زيد ك تاكت اقرئ اخصحف اخدهي ذاخغ ة ك شلااب اقلرئ اخصلحف
الشااي ذنكو بد الرمح ال مي اقرئ اخصحف الكويف ذ ماو ك

بد قلي

اقلرئ

اخصحف البصري تم كثر ارت ا القرآن الكريم ذاهتشلر كلني اخ ل مني ذخا هقل ا ل
ا الكويف إىل العركي اخوجود كني نيدي ا هق ل القرآن ال الكلويف إىل ا ل العركلي
كمللا هللو اوجللود كللني نيدي ا ذقللد هبعللت كعللض اخصللاحف يف إيللران كللالطبع احلجللري
كا طني الكويف ذالعركي.

املبحث السابع عشر
طبع القرآن الكريم والقراءة املوافقة له

خا ظالرت ا خطلاكع كلان القلرآن الشلريف نذل الا هبع يف الب دقيلة)يف حلدذد لا
 1530ذلكل الك ي للة نصللدوت ناللراب ك ترفللع حللال ظاللووه.تم قا نه ل

خللان) كطبللع

القرآن يف ادي ة هاابوو) ا  1614تم تره ااوكي) كطبعع يف كادذ) لا . 1698ذهل
يك ل

للذه الطبعللات الللثرث اتللر يللذكر يف العللاهل امر لراي تم قللا كطبعللع ثمللان يف

ادي ة راهت كرتربوو)كرذريا ا  1787ذظار اث اا يف قازان تم تقدات إيلران كطبلع
القرآن الشريف هبعة حجرية يف هاران ا 1248هجرية اخواف

ا 1828

ذكطبعلع

نلر يف تربيو ا 1253هجرية اخوافقة لعا  1833ذقا ف وج )كطبعع لا 1834
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يف ليبيوير تم ظارت كعد هذا هبعات ل قرآن ذكعلد هلذا قاات ا رلتاهة)كطبعاا ل قلرآن
للا  1877تللم قااللت القللاهرة كطبعللع للا 1342هجريللة اخوافقللة للا  1923ةللت
اشيتة ا زهر ك قراو ال ج ة اخعي ة ا قب اخ

إشرا

اخصاحف ال

كأيدي ا

ى اا يواف وذاية حف

فؤاد ا ذل ذقلد هبعلت هلذه

لقراءة اصم ذنصبحت هذه القلراءة

هي اختداذلة كني نقطاو العاهل امرراي.

املبحث الثامن عشر
ترمجة القرآن الشريف واآلثار املرتبة عليها

اخراد كالرتتة ه ا هق القرآن ا لغتع العركية ال
إىل الفاورللية ذالرتكيللة ذحنوهللا ا ل كللاقي ال غللات
القللللرآن الكللللريم العركيللللة اع احملافظللللة
ذاواياه.ذكاذا ظار ل

التف

هول كاا إىل لغة نللر ك ق لع

للى نن تقللو ك ماتاللا اقللا ك مللات

للللى تيللللع اعاهيللللع ذاقاصللللده ذادلويتللللع

الفرع كني ترتة القرآن الكريم ذكلني تف ل ه ك غلة نلر

هو كيان اخراد ذاخع لى ال ت ل

فل ن

الك ملات ذالرتتلة يكلون القصلد ا الا

إكللدال الك مللات كك مللات نلللر الل غلل لغة.ذالتف لل يكللون القصللد ا للع توتلليح
الك مات ذكيان اعاهيالا ذللذا اتلاك اخف لر إىل هقل ا صل يف تف ل ه لبيلان اع لاه.ذي
ويب نن الرتتة ل قرآن ترتة صحيحة ا ا الوو غل اخمك لة التحقل
مي للع ا ل نن يللأتي ث للع ا ل ني لغللة نلللر

تم الظللاهر نن املتللاو اخرتتبللة

ن إ جلازه
للى القللرآن

الشللريف ا ل ا حكللا التك يفيللة ذالوتللعية كوجوب قللراءة رللووة الفاةللة يف الصللرة
ذ د ا

كتاكتع ا غ اختطار ي تثبلت لرتتتلع.ذيرذ نن نذل ترتلة ل قلرآن هلي

ترتتللع ل غللة الرتي يللة ال ل

تعتللرب نهاللا لغللة الع للم يف نذوكللا ذكللان نل ل

كق م وذكرت ك ت) ذيقال إهع ارتعان يف ترتتلع هلذه كبطر

الط يط لي) ذ لاهل آللر

ركي ذ يع يكون القلرآن قلد دل لت ترتتلع نذوكلا ل هريل ا هلدل
الغللرض ا ل ترتتللع اخللذكووة هللو رتللع

للا 1143

ى ديك للوهي) كقصللد الللرد

ذيقال كلان
يللع ذتللرجم

كالرتي ية نيضا ا  1509ذترتع كيب لياهدو) كالرتي ية نيضا يف لا  1543ذلكل

31

 ..........................................ا ادي فيما اتاجع التف

هل ت مح ال صراهية ك شر هذه الرتاجم ذاقت اواا

ا اخبادئ

يلع.تم

هاا هل تكل اصلحوكة كلالرد

قا ه ك مللللللان)يف للللللا  1594كرتتتللللللع اصللللللحوكة للللللا لفقللللللوه الللل ل الللللللرد
ذاي رتاض ذهبعت يف ا  1598اع الردذد ذاي رتاتات هبعلة اراتشلي.ذكالرغم
ها كذل ع التبش ا احلي وللة دذن ترتلة القلرآن كالوجلع الصلحيح فقد قلا وجلال ال
اخ تشرقني كرتتتع فقد ترتع لرذدذل )إىل امهك يوية ذهبعت يف ل لدن لا 1861
ذترتع لبال ار)إىل امهك يوية ذهبعت يف ل دن لا 1928اوترتع ل ل )لإلهك يوية
ذهبعت الرتتة يف ليدن ا  1836ذترتلع لكازي اررلكي)إىل الفره لية ذهبعلت
يف كللاوي

للا  1840ذترتع ل للاذاو )إىل الفره للية ذهبعللت يف كللاوي

ذهكللذا

ترتللع لثران اي يللا)إىل الفره للية ذترتللع لكاي هللداهتوان)إىل الفره للية ذغ هللم حتللى
كثللرت ترتللة القللرآن إىل لغللات كللث ة حتللى قيل إهاللا ك غللت انيللة ذ شللري ترتللة يف
مخ

ذترتني لغة اا كني شرقية ذغركية ذكان نكثر الرتتات هبعاب هي ترتلة جووك

رللي )امهك يوي هبعللت نوكللع ذترتللني اللرة ذقللد نكللر صللاحب اخ اه ل نن نذفللر هللذه
الرتتات ذنكثرها هبعاب هي الرتتات امهك يوية فالفره ية فا خاهية فاميطاليلة ذه لاك
مخ

ترتات يف ك ا ال غلتني الفاورلية ذالرتكيلة ذنوكلع ترتلات كال غلة الصلي ية

ذترتاب كالرتي ية ذات تني كا فغاهية ذذاحدة كاجلاذية ذنللر كايذوديلة.ذلك الظلاهر نن
نكثللر الرتاجللم هبعللا هللي الرتتللة كالفاورللية هبع نكثرهللا اللع القللرآن الشللريف كللالقطع
الكب ذالصغ ذكتبت ترتلة كل فقلرة ال القلرآن الكلريم ةتالا ذالا زاللت اتداذللة
حتى املن إي نهع هل هعر

القاوم كاا ذقد ه بت إىل الشيخ نكي الفتوح احل ني ك

ي

ا وا ي ال ي اكووي ذلك اخرحو العراة الكب اماا الشليخ نغا كووك)نهكلر نلل
نشللد امهكاو.ذقللد ارللتغ التبشلل الرتتللة ل قللرآن الكللريم ليظاللره ظاللر غلل يولل
ككراات ع القدرية حتى يكلون اصلدوا ل تشلكي

ذامهكلاو ل شلريعة امرلراية ذكلان يف

ه يعة هؤيء اخطران يعقلوب كل الصل ي ) فقلد تلرجم ال القلرآن نكثلر آياتلع كال لان
ال رياهي يف القرن الثلاهي شلر اخليردي تم هشلرت لرصلتاا لا

 ) 1925هقلر ل

ه تة طوهة كاختحف الربيطاهي ك دن ذاعع ترتة إهك يويلة ا.ذهلذا الا د لا ت لة

ترتة القرآن الشريف ذاملتاو اخرتبة

ياا .....................................

ا اخ مني لرتتة القرآن كال غة امهك يوية ذغ ها ا ال غات ميضاح احلال كاخ زا
حممد لان ذاخوىل حممد

ي ذال يد نذيد حيدو ذاخلوىل حمملد جعفلر ذاغلا ح لني كل

تال الدي ال ي اكووي ذحممد وتا الطوري ذغ هم.

املبحث التاسع عشر
حجية القرآن الشريف

اتفقت ك مة نصحاك ا ا قديم الدهر ك ذراور
مح للة

ماء امرر ا لذ كلان ل ع لم

ى نن القللرآن الشللريف حجللة ع ى نهللع للب الرجللوع إليللع ذلك ل صللاحب

الفواود اخدهية هفى ع احلجية ذنهب إىل نهلع ي لوز ا للذ كشليء ا لع إي كتف ل ال
اخعصواني

يام ال ر فر يصح التف

لكتاب اهلل إي كاخ موع ا ام ذالظلاهر نهلع

نذل شت

قال كاذه اخقالة ذتبعع يف نل

تا ة ال ام الشليخ احلر العاا ي)صلاحب

الوراو ذاحل نن فام القرآن الشريف ذالع م عاهيع ذاقاصده

نحدها:
قُإْهإِنَّمد هعلْماهد

ت

ى نق ا نوكعة :

كاهلل تعاىل ذنل كقولع تعاىل  :ندبَأَِّونِكدهعدنِهسَّبي عد هِْني نده ا َْد َد ه

هعاَيدهردبِّي) ف ن هذه املية الشريفة تلدل

لى التصلا

كيلان ذقلت ال لا ة

الواودة يف القرآن الشريف كاهلل تعاىل.

تاهياللا:اللا هللو جممل غل ظللاهر اخللراد اثل قولللع تعللاىل ِْ :قا
تفصي ن داد الصرة ذ دد وكعاتاا ذكيفيتاا يكد ا تف

َّْائِّد ) فل ن
ِهس اد

اخعصو ذكياهع ا.

تالثاا:اا يكون ال ف اشرتكا كني اعان كث ة ذميكل نن يكلون كل ذاحلد ا الا
هو اخراد ك ف

القرء)ف هع يط

ى احليض ذالطار ففي هذه الصوو اللثرث ي لوز

نن يؤلللذ كأحللد اخعللاهي ذيف للر ال فل كللع إي كبيللان ذتف ل ال اخعصللو ي كللالرني ذي
كالفكر ذاا ذود ا ا لباو كقولع ص ى اهلل
ف يتبون اقعده ا ال او)هاظرة لألق ا الثرتة.

يع ذآلع ذر م ال ف لر القلرآن كرنيلع
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واكعاا:اا يكون قطعي الديللة ذاتلح اخع ى ذي لمى كلال

ا اخبادئ

نذ يكلون ظلاهر

لر ال غلة العركيلة ذلوهلب كالا اثل قوللع تعلاىل  :ودالهتِقْتُلُاوسه

اخع ى يتبادو لكل ال

سَّايفْودهسََّّتيهحد يمدهسَّلَّهاهإِ َّ هبِ

َّْحدق) ف هع ظاهر اخع ى ذهذه الصووة هي حمل البحلث ذاوتلع

ال واع.ذاحللل نن اللا كللان الل القللرآن الشللريف هصللاب نذ ظللاهراب نذ يللرد هلل

اعتللرب يف

كياهع حجة ب العم كع اط قاب اا هل يثبت كوهع ا ولاب نذ اعرذتاب ل ظاهره.ذنالا
اجملم ل فيجللب التوقللف يف تف ل ه ذالعم ل كللع إي نن يللرد تف ل ذكيللان لللع يعللول
ذالدلي

يللع

ى نن اا نكرهاه حجة:ناوو
ا ذل) امتاع الذي نكرهاه.
الثاهي) قول ال

اهلل ذ رتتي نه كي

ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م نهي

لف فليكم اللثق ني كتلاب

اا نن مت ك تم كاملا لل تضل وا كعلدي نكلداب)ف ن القلرآن الشلريف
كع فأي فاودة يف ف يفع ل ا ذني ذجع لألار كالتم

إنا هل يك حجة يتم

الثالث) نن القرآن الشلريف قلد هلول لبيلان ا حكلا الشلر ية ذاخلوا
ذالد وة ل دي احل يف ذاموشاد خا فيع ا

كع.
ام يلة

ذامهذاو ا فيع الشر.

الراكللع) رل ة اخ ل مني ذاحتجللاك كعضللام

للى كعللض ك ياتللع الكرميللة ذال ل ة

حجة.
ا اا

) نهع ذلو هل يك حجة

ي ا خا حص كلع البيلان لألحكلا الشلر ية ذي

اموشللاد ل للد وة امرللراية ذي الو للد ذي الو يللد ذي الللبر ذي التب يللا ذيف لطبللة
فاهمللة الوهللراء  الل ايرللتديل كامليللات اللا فيللع غ للى ذكفايللة يرشللد إىل حجيللة

القرآن ا اا قولع تعلاىل َ :داِِسهبد دا نكهَّلايا سِهودَاايَمهود دوَعظِا ٌهَّلْماتَّقانيد)ذقوللعِْ :فِائهندتِايدبي اونده
سَّق نهِْمَهعدلِىهقُلُوبٍهِْقْفِ َُّهد
و ذج )ل كفاو

) ف ن القرآن إنا هل يك حجة

ى د تدكر القرآن.

يام خا كلان ذجلع لتلوكيخ اهلل
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ذهللا يللدل

اللا ذود ا ل

للى نل ل

الكتللاب ا اللا فاللو كاهل ذزلللر
كعرض ا لباو

للى كتللاب اهلل ذاللا لللالف

للرض ا لبللاو

فل ن الكتللاب لللو هل يكل حجللة خللا كللان ذجللع لألاللر

يع ذناا اا ذود ا ا لباو اا يتتي فيلع لد حجيلة الكتلاب فركلد

الل تأذي للع نذ هرحللع ف هاللا قللد لالفللت امليللات اختقداللة الدالللة
ذامتاع ذال
ي فع

للى حجيللة القللرآن

ة ذا لباو الكث ة .ذريأتي إن شاء اهلل يف ابحث احملكلم ذاختشلاكع الا

يف هذا اخقا هفع با تاااب.

املبحث العشرون
ترتيل القرآن الكريم

ج اء يف الصلحاح الرتتي )يف القلراءة الرترل فيالا ذالتلبني ال غل تغ .ذقلال يف
ترتي القرآن قراءتع

الكشا

ى ترر ذتوندة كتبني احلرذ

ذإشباع احلركات تشلبيااب

كللالثغر اخرت ل ذهللو اخف للج اخشللبع كللوود ا قحوان.ذقللال الشلليخ الباللاوي يف حب ل اخللتني
الرتتي :التأهي ذتلبني احللرذ

حبيلث يلتمك ال لااع ال

لدها الألون ال قلو م تغلر

ارت إنا كان اف جاب ذكع ف ر يف قولع تعاىل  :ودردتِّإِهسَّق نهتِ
ذقد هق إتاع الع ماء كافة

ودردتِّ اإِهسَّق ا نهتِ ا
اوجاا

َت ئم).

ى ارتحباكع يف الصلرة ذغ هلا لقوللع لو ذجل :

َت ئم) .قللال الشلليخ الباللاوي:ذا ف للر الرتتي ل ك ل لراك احلللرذ

ى ذجع تتميو كع احلرذ

ال

ذي ي داج كعضلاا الع كعلض محل ا الر يف امليلة

ى الوجوب.
ذ

نا اخؤا ني

يع ال ر كي قع تبيياب ذي ت ِاذقه هذَّ الشلعر ذي ت ثلره هثلر الرال

ذي يك هم نحدكم آلر ال ووة .ذ
الصوت.

الصادع

يع ال ر الرتتي التمكلث ذة لني
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ا اخبادئ

املبحث احلادي والعشرون
آداب املستمع لقراءة القرآن الكريم

ي بغي ل عبد إنا هع قراءة القلرآن نن ي لتمع للع ذي صلت قلال تعلاىل  :وإِذِسهقُا ِئده
سَّق نهفِ َْتِمعاوسهَِّهاهودِْنْْتُوسهَِّعدلَّكُ َهتُ
اجل ة ذإنا ارت
يا نيالا ال لا

َحدماوند) ذإنا ارت

يع آية فياا نكر اجل ة رأل اهلل

يع آية فياا نكر ال او تعون كاهلل ا ال او ذإنا ارت

يع آية فيالا نكلر

نذ يلا نيالا اللذي آا لوا يقلول لبيل

وك لا ذإنا ارلتمع مليلة ال رلجدات

يع ال جود ذإنا ارت

يع آية فياا ا ار كال جود ارتحب للع

العواوم ا وكع ذجب

ال للجود ذإنا اللر ك يللة فياللا ا للألة نذ فويللف ي للأل اهلل لل اللا يرجللو ذي للألع العافيللة
ذالبعد ا ال او.

إن الع و الل

املبحث الثاني والعشرون
علوم القرآن الكريم
فل

القلرآن ال تف ل ه ذوهلع ذت وي لع ذحنلو نل

شللؤذن القللرآن ذنحوالللع ت للمى كع للو القللرآن ذهللي
العثماهي ه بة إىل ثملان كل

للم ورللم القللرآن نذ

هلا يل
للم الررللم

فلان ذ لم تف ل القلرآن.ذ م نرلباب ال لوذل.ذ م

اخكللي ذاخللدهي ا ل امليللات.ذ م ال ارللخ ذاخ للو ا اللا ذ م غريللب القللرآن ذ م
إ جللاز القللرآن ذ م كللداوع القللرآن ذهللو الع للم الللذي يبحللث فيللع مللا ذود يف القللرآن
الكريم ا نهواع البديع ذ م حجج) القرآن ذي مى كع م جدل القلرآن) ذهلو الع لم
الذي يشتم

ى نهواع الرباهني ذا دلة يف القلرآن الشلريف

لى نرلاليب العلرب ذي

ى هراول اخلتك مني ذالفررلفة ذ م نق لا القلرآن ذهلو الع لم اللذي يشلتم

لى

كيان الق م ذاليمني يف القرآن ذ م ناثال القرآن ذ م حمكم القرآن ذاتشاكاع ذاكى
نن اصطرح

و القرآن كاخع ى اجلااع الشلاا هل يبلدن ظالووه إي ككتاب الربهلان يف

و القرآن)لع ي ك إكراهيم ك رعيد الشا كاحلويف اختلويف لا  430هجريلة ذلك
التحقي ل ا ل نن حممللد ك ل ل للف اخرزكللان اختللويف للا  309هجريللة قللد رللبقع كتللأليف
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كتاب احلاذي يف

لو القلرآن) ذرليأتي شلرحع تفصليرب.ذالظاهر نن نذل ال كتلب يف

للو القللرآن ا ل اخ تشللرقني هولدكللة ا خللاهي ذقللد هللي كتاكللع كتاويخ القرآن)هبعللع
لللا  1860ذهلللو آين نرلللا

كللل حبلللث يف

لللو القلللرآن يف نذوكلللا ذهل يكللل يف

ذرللع هولدكة)نن يقللو كطبعللع اللرة تاهيللة ففللوض نلل

لت ميذه شللوالي)الذي تللم إليللع

هتللاوج التللدقيقات احلديثللة ذتويف شللوالي)يف نت للاء م للع فألذ كرجشرتارللر)يف تكمي للع
ذكعد اوت كرجشرتارر)نمت ت ميذه كرتول)الطبعة الثاهية ل كتاب اخذكوو.

املبحث الثالث والعشرون
رسم القرآن أو الرسم العثماني

اخراد بالرسم هو كتاكة القرآن كاحلرذ
اخصحف الذي كتب كأار ثمان ك
ك مات القرآن ذحرذفع ل مصاحف ال
ص ى اهلل

ذيعرب

ع كا

ذاخلراد باملصـحف هلو

فان ذهذا الررلم اخوجلود للدي ا هلو ورلم كتاكلة
كتبلت كلأار ثملان ذي لب هلذا الررلم ل ل

يع ذآلع ذر م ف ن اك اباوك اخغركي هق

شيتع بد العويو اللدكا نهلع

قال:اا ل صحاكة ذي لغ هم يف ورم القرآن ذي شعرة ذاحدة ذإمنا هو توقيفي ا الل
ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م ذهو الذي نارهم نن يكتبوه كا يأة اخعرذفة كويادة ا للف نذ

هقصاهاا نذ غ نل

رراو ي تادي إلياا العقول.

ذقللد رفللت فيمللا رللب نن اصللحف ثمللان اللألون ال اصللحف نكللي ككللر ذنن
اصحف نكي ككر قد تعع زيد كل تاكلت ذكلان ال كتلاب اللوحي ذقلد تضلافرت آواء
الع ماء

ى ترذوة املتوا كاذا الررم ذإن كان الفاب لقوا د الكتاكة العركية ككتاكلة

الصرة ذالوكاة كالواذ كدل ا لف ذلذا قيل إن كتاكلة القلرآن لي لت حبجلة ذإمنلا قراءتلع
حجة يف القر ا لد العركيلة ال حويلة ذالصلرفية ذالبرغيلة ذحنوهلا ذه الال إىل هلذا اكل
ل دذن يف اقداتع ذاكى
كتاكع ايهتصاو)اختالفة يف نل

القاتلي نكلي ككلر البلاقرهي اختلويف رل ة  403هجريلة يف
فجوز نن يكتب القلرآن

ى هب قوا د الكتاكة الد ي با نهلع للي

لى للر

الررلم العثملاهي

يف ال ل ة ذي يف إتلاع ا الة الا الر كتاكتلع

كغ الررم العثماهي ك ز م كأن ال ة قد دلت

ى جواز وهع كأي ذجلع رلا

ن
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ورول اهلل ص ى اهلل
هاى نحداب

يع ذآلع ذرل م كلان يلأار كرهلع ذهل يلبني للع ذجال با اعي ل با ذي

كتاكتع كغ الررم العثماهي.ذتوتليح اخقلا نن ورلم القلرآن ع لى تغلي

شك ك حر
كاحلرذ

ا اخبادئ

آلر يدل

حبر

ى اا دل

احلر

يع نل

العركية اخوجودة لدي ا يإشكال يف جوازه ذلي

كتغي احللرذ

الكوفيلة

حم البحث كني الع ماء.

ذلذا تراهم قد غ ذا ورم القرآن ال الكوفيلة إىل العركيلة.ذإمنا حمل الكلر هلو
ارا اة قوا د ا لكتاكة يف ورم القرآن فمثر ي إشكال يف صحة تغي ورم الص وة) ا
كوفيلة إىل نحلر

نحر

كوفية إىل نحر
ةذ

ركيلة فيجلوز تغلي الصلاد ذاللر ذاللواذ ذالتلاء ال نحلر
وز ارا اة قوا د الكتاكة فياا كأن

ركية ذإمنا الكر يف الص وة)ه

الواذ ذيوتح اكاهاا نلف فتكتب هكذا الصلرة)يف القلرآن الشلريف ن ي لوز

نلل ل ؟ف قول نهلللع خلللا هل يكللل يضلللر اللللتر
صدذوهم فكان اخعول

الررلللم كلللالقراءة حلفظالللم ل قلللرآن يف

يع هو قلراءة احلفلاظ ذتع ليمام إيلاكه ذكلان الررلم اشلبع شليء

كراللوز اللذكرة للم هل يك ل ه للاك اللا يوجللب تغ ها ك ل كللان اقتضللى ايحتيللاط هللو
احملافظة

ى الررم القرآهي ذ د تغ ه ح لب قوا لد الكتاكلة ل محافظلة

لى القلرآن

الكريم ا الويادة ذال قيصلة ذلوفل با ال نن يت لرب إليلع الا ت لرب ل كتلب اخ وللة ال
التحريف ذالتغ اللذي نزال قيمتالا الدي يلة ذقدارلتاا ام يلة.ذمتاع اخ ل مني
املتوا كاذا الررم ذاحملافظة

يع ل فاب

ر ف ال تيلع الفلرع امرلراية.تم نهلا

وني للا قوا للداب لررللم اخصللحف اقتطف اهللا ا ل كتللاب ا اه ل العرفللان يف
ذنكرهاهللا ه للا خللا فياللا ا ل
احلذ

لى

للو القللرآن

ظلليم الفاوللدة ذقللد حصللرها الع مللاء يف رللت قوا للد ذهي

ذالويادة ذا مو ذالبلللدل ذالفصل ل ذالوصل ل

ذاا فيلللع قراءتلللان فقلللرئ

لللى

إحللداهما.ذهاك شللينياب ا اللا كامتللال ليكون الفللرع كي اللا ذكللني اصللط ح ا طللوط يف
صرها

ى كال ا

:

قاعـــدة احلــ
ال ا

ف لللل لرصلللتاا نن ا للللف ةلللذ

الل يلللاء ال لللداء حنو يأيالللا

)ذا هاء الت بيع حنو هأهتم)ذا ك مة ها)إنا ذلياا تم حنو نجني اكم)ذا لفل

اجلرللللة اهلل)ذا ك مة إللللع)ذا لفظي الرمح

ذرلللبحان)ذكعد اللللر حنلللو ك ملللة
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لروللف ذكللني الراللني يف حنو الكرلللة)ذا كلل اث للى حنللو وجرن)ذا كلل تللع
تصللحيح خللذكر نذ خؤهللث حنو هقا ون اخؤا للات)ذا ك ل تللع
ذشباع حنو اخ اجد) ذ ال صاو ) ذا كل
ا ار ا رأل ذغ نل

للى ذزن افا لل

لدد حنلو ترث) ذال الب لم ة ذال نذل

إي اا ارتث ى ا هذا ك لع) ذةلذ

اليلاء ال كل ا قلو

ا للللللون وفعلللل لاب ذجللللللراب حنللللللو غلللل ل كللللللا ذي للللللاد) ذالللل ل هللللللذه الك مللللللات
نهيعون اتقون لافون إوهبون فأور ون ذن ادذن) إي اا ارتث ى).
ذةذ
ذةذ

الواذ:إنا ذقعت اع ذاذ نلر يف حنو ي ي توذن فأذذا إىل الكاف).
الر :إنا كاهت ادغمة يف اث اا حنو ال ي

ذه لاك حلذ
الياء ا
الباه

ي يلدل ةلت قا لدة كحلذ

إكراهيم)ذكحذ

ذالذي) إي اا ارتث ى).

ا للف ال ك مة اال )ذكحلذ

الواذ ا هلذه ا فعلال ا وكعة ذيلد و امه لان ذميحو اهلل

يو يد و الدا ي ر د و الوكاهية).
قاعدة الزيادة – لرصتاا نن ا لف تواد كعلد اللواذ يف آللر كل ارلم جمملوع

نذ يف حكللم اجململلوع حنو ارقللوا وكام ك للوا إرللراوي ) نذلوا ا لباب)ذكعللد ا مللوة
اخررللللواة ذاذا حنو تللللاهلل تفتأ)ف هاللللا تررللللم هكللللذا تااهلل تفتللللوا)ذيف ك مات ااوللللة

ذااوتني ذالظ ون ذالررول ذال بي )يف قولع تعلاىل  :ودتِظُاُّاوندهبِ َّلَّاههسَّظُااونِا

سَّ

يْاوال)

فِأِقِلُونِ

)

هودِِِْعَادا ه

هسَّبيلِ ئ).

ذتللواد اليللاء يف هللذه الك مات هبأ نهللاء ا ت قاء كللايكم اخفتون كأيللد)ا قولللع

تعاىل :ودسَّبيمد َدهبداد َاد َد

هبِأِنَيٍ ).

ذتواد الواذ يف حنو نذلو نذلني

نذيء نذيت).

قاعدة اهلمزة – لرصتاا نن ا موة إنا كاهلت رلاك ة تكتلب حبلر

حركلة الا

قب اا حنو اوذن ننمت البأراء إي اا ارتث ى)ناا ا موة اختحركة فل ن كاهلت نذل الك ملة
ذاتصلل كاللا حللر

زاوللد كتبللت كللا لف اط ق با رللواء نكاهللت افتوحللة ن اك للووة

حنو نيوب نذلو إنا رأصر

رأهول فبأي) دا اا ارتث ى).
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ذإن كاهللللت ا مللللوة ذرللللطاب ف هاللللا تكتللللب حبللللر
رأل رني

اللل جللل

تقرنه) إي اا ارتث ى) ذإن كاهت اتطرفة كتبت حبر

ا اخبادئ

حركتاللللا حنللللو

ا ج

حركة الا

قب للاا حنو ربأ شللاهئ لؤلؤ) إي اللا ارللتث ى)ذإن رللك اللا قب للاا حللذفت حنو الل ء
ا وض يرك ا بء) إي اا ارتث ى)ذاخ تث يات كث ة يف الك .

قاعدة البدل-

لرصتاا نن ا لف تكتب ذاذا ل تفتيم يف اث الصرة ذالوكاة

ذاحلياة إي اا ارتث ى)ذتررم ياء إنا كاهلت ا ق بلة ل يلاء حنو يتفويكم يلا ح لرتي يا
نرلللللللفي)ذكذل

تررلللللللم ا للللللللف يلللللللاء يف هلللللللذه الك ملللللللات إىل

ع ى كيف) اتى ك ى حتى لللد

اا دا

ى نهلللللللى

لللد ا لبللاب)يف رللووة يورللف ف هاللا

تررم نلفاب.
ذتررم ال ون الفاب يف هون التوكيد ا فيفة,ذيف ك مة إنن).
ذتررلللم هلللاء التأهيلللث تلللاء افتوحلللة يف ك ملللة ومحلللة) كلللالبقرة ذا

لللرا ,

ذهود,ذاريم,ذالرذ ,ذالولر .
ذيف ك مة هعمة)كالبقرة,ذآل مران,ذاخاولدة,ذاكراهيم ذال حل

ذلقملان فلاهر

ذالطوو ذيف ك مة لع ة اهلل).
ذيف ك مة اعصية)يف رووة قد هع ذيف هذه الك مات:
إن شلللجرة الوقلللو ,قرة ني,ج لللة هعيم,كقيلللة اهلل) ذيف ك مة نارنة)اتللليفت إىل
زذجاا حنو نارنة مران,نارنة هوح)ذيف غ نل .

قاعدة الوصل والفصل-

لرصلتاا نن ك ملة نن) كفلتح ا ملوة توصل كك ملة

ي) إنا ذقعت كعدها ذي تث ى ا نل

شرة اواتع.ا اا نن ي تقوللوا نن ي تعبلدذا

إي اهلل).
ذك مة ا ) توص كك مة اا) إنا ذقعت كعدها.
ذي تث ى ا اا ا كت نمياهكم) يف ال اء ذاللرذ
اخ افقني.ذك مة اِ ) توصل كك ملة ال م) اط قلا ذك ملة
قولع ربحاهع

اا هاوا

ذال الا وزق لاكم) يف رلووة
) توصل كك ملة الا) إي

ع) ذك مة إن) كالك رة توص كك ملة الا) الل

كعلدها,إي
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),ذك ملة نن) كلالفتح توصل كك ملة الا) اط قلا ال غل

قولع رلبحاهع ذإن الا هري

ارتث اء,ذك مة ك )توصل كك ملة الا) الل

كعلدها,إي قوللع رلبحاهع ك الا ودذا إىل

الفت ة,ا ك اا رألتموه) ذتوص ك مات هعما,ذو ا,ذكأمنا,ذيكأن) ذحنوها.
قاعدة ما فيه قراءتـان -لرصلتاا إن الك ملة إنا قلرنت

لى ذجاني,تكتلب
يللو

كررللم نحللدهما,كما وهللت الك مللات املتيللة كللر نلللف يف اخصللحف ذهي :االل

الللدي ,ياد ون اهلل,ذذا للدها اورللى,تفادذهم)ذحنوها ذك للاا اقللرذءة كاتبللات ا لللف
ذحذفاا,ذكذل

وهت الك ملات املتيلة كالتلاء اخفتوحلة,ذهي غياكلة اجللب,نهول

يلع

آية) يف الع كبوت ارة ال نكمااالا)يف فصل ت ,ذهم يف الغرفلة آا لون)يف رلبأ)ذنل
هاا تعاء اقرذءة كاجلمع ذامفراد,ذغ هذا كث ,ذح ب ا اا نكرهاه ل تذك ذالت وير.

مزايا الرسم العثماني

نكر القو

ذا الررم فواود:ذقد ا تمدها يف شرحاا

ى كتاب اخ اه .

الفائـــدة األوىل:الديللللة يف القلللراءات اخت و لللة يف الك ملللة الواحلللدة كقلللدو
اياكان,ذنلل ل

نن قا لللدة الررلللم للللوح فيالللا نن الك ملللة إنا كلللان فيالللا قراءتلللان نذ

اكثر,كتبت كصووة ةتم هاتني القراءتني نذ ا كثر.فل ن كلان احللر
نل

كأن كاهت صووة احلر

هو لر

ا صل ,ذنل

فت ف كالتر

القراءات,جاء الررم

لليع م جلواز القلراءة كلع ذكلاحلر

يك يف الك مة إي قراءة ذاحدة حبر

الواحلد ي اتمل
ى احلر

اللذي

اللذي هلو ا صل .ذإنا هل

ا صل وهلت كلع.اثال الك ملة تكتلب كصلووة

ِبا ح
ذاحللدة ذتقللرن كوجللوه اتعللددة قولللع تعللاىل :إِنَهَداِِسنِهَّ اد

دسن) وهللت يف اخصللحف

العثماهي هكذا إن هذان ل احران) ال غل هقل ذي شلك ذي تشلديد ذي ففيلف يف
هوهي إن ذهذان)ذا غ الف كعد ا لاء ذي يلاء كعلد اللذال ا

هلذان)ذجميء الررلم

كمللا تر ,كللان صللاحلا للدهم ن يقللرن كللالوجوه ا وكعللة اللل

ذودت ك للاا كأرللاهيد

صحيحة ,نذ ا)قراءة هافع ذا اعع يشدذن هون إن)ذيففون هون هذان)كا لف.
تاهياا:قراءة اك كث ذحده,إن يفف ال ون يف إن)ذيشدد ال ون يف هذان).
تالثاا:قراءة حف

إن يفف ال ون يف إن)ذ هذان)كا لف.
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واكعاا:قراءة نكي مرذ كتشلديد إن)ذكالياء ذففيلف ال لون يف هذي )فتلدكر هلذه
الطريقللة اخث للى الضللاكطة لوجللوه القللراءة,لتع م ان رل ف ا الصللار كللان يف قوا للد وهللع
ل مصحف نكعد ا ا هظراب ذنهد ربيرب.
الفائدة الثانية:إفادة اخعاهي اختت فة كطريقة تكاد تكون ظاهرة,ذنل

ك مة ن )يف قولع تعلاىلِْ :مَه دانَهندكُاوناهعدلِا َهِ َهود
ندمَشايهْاد وِنّ هعدلِاىه ا دسٍُه اباَ تِق

ا ئم) ذصل اا يف قوللع تعلاىل ِْ :يانَه

ٍ) إنا كتبلت هكلذا ناق )كادغا اخليم ا ذىل يف الثاهيللة

ذكتاكتاملللا ايملللا ذاحلللدة اشلللددة,فقطع ن )ا ذىل يف الكتاكلللة ل ديللللة
اخ قطعة)ال

ع ى ك ).ذذص

ن )الثاهية لديلة

الفائـــدة الثالثـــة:الديللللة

ى نهاا لي ت كت

.

هبِأِنَي) إن كتبلت هكذا كأييلد)ذنل

ك للى كاللا ال للماء,ذإهاا ي تشللبااا قللوة

ذهي:زيادة اخب ى تدل

لللى إهالللا ن

لللى اع لللى لفلللي دقيلل كويلللادة اليلللاء يف كتاكلللة

ك مة نيد)ا قولع تعاىل :ودسَّبيمد َدهبداد َاد َد
تعظلليم قللوة اهلل الل

حنو قطع

لرميلاء إىل

للى حللد القا للدة اخشللاووة

ى زيادة اخع ى.

ذال ل هلللذا القبيل ل كتاكلللة هلللذه ا فعلللال ا وكعلللة حبلللذ

اللللواذ ذهي ذيلللد و

امه ان,ذميحو اهلل الباهل ,يو يلد و الدا ي,رل د و الوكاهيلة)ف هاا كتبلت يف اخصلحف
العثماهي هكذا ذيدع امه ان,ذميح اهلل الباه ,يو يدع الداع,رل دع الوكاهيلة)ذلك ال
غ هق ذي شك يف اجلميع.قالوا ذال ر هلو الديللة
امه ان ي اوع فيع كما ي اوع إىل ا
ا

.ذال ر يف حذفاا ا

ا

ك إتبات الشر إليع ا جاة ناتع نقرب إليلع ال

ذيدع امه ان) هو الديللة

امه ان ي اوع فيع كما ي اوع إىل ا
.ذال للللللر يف حللللللذفاا ا

لى ان هلذا اللد اء رلا

لى

لى ننق هلذا اللد اء رلا

لى

ك إتبات الشر إليع ا جاة ناتع نقرب إليلع ال

ذميللللللح اهلل الباه )امشللللللاوة إىل رللللللر ة نهاكللللللع

ذاتمحرلع.ذال للر يف حللذفاا ا
اجاكلة اللدا ني ذال لر يف حلذفاا ا

يللو يللدع الداع)امشللاوة إىل رللر ة الللد اء ذرللر ة
رل دع الوكاهية)امشلاوة إىل رلر ة الفعل ذإجاكللة

الوكاهية ذقوة البطمل ذ مع هذه ا رراو قول اخراكشي:
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ذال للر يف حللذفاا ا ل هللذه ا وكعللة رللر ة ذقللوع الفع ل ذرللاولتع

للى الفا ل

ذشدة قبول اخ فع اختأتر كع يف الوجود.اهتاى.
الفائــدة الرابعــة:الديلللة

ربحاهع :ودإِنتِ َهذيهسَّْقُ

للى نصل احلركللة اثل كتاكللة الك للرة يللاء يف قولللع

َبدى) إن تكتب هكذا ذايتائ ني القركى)ذاث كتاكة الضمة ذاذ

ْاأُرِنكُ َهِدسردهسَّْفِ
يف قولللع رللبحاهع :اد
الديلة

ى نص احلر

ا لف فياما ا ق بة

ْاقنيد) إن كتبللت هكذا رللأذويكم)ذاث نلل

حنو الصرة ذالوكلاة إن كتبلا هكذا الصل وة,ذالوكوة)ليفام نن
ذاذ ا غ هق ذي شك كما رب ).

الفائدة اخلامسة :نفلادت كعلض ال غلات الفصليحة اثل كتاكلة هلاء التأهيلث تلاء

افتوحة ديلة ى لغة هي ذقد تقدات ا اث ة ذا ال وع.ذاث قولع ربحاهع :ندوَمدهندأْته
الهتِكِلَّ اهنِفْوكهإِ َّ

هبِإِذْنه) كتبت حبذ

الياء هكذا يأت)لديلة

الفائــدة السادســة:محلل ال للا
الرجال,ذي يتك وا

ى لغة هذي .

للى نن يت قللوا القللرآن الل صللدذو تقللات

ى هذا الررم العثماهي,الذي جاء غل اطلاك ل طل الصلحيح يف

اجلم ة ذت ضوي ةت هذه الفاودة اويتان:
املزية األوىل:التوت ا الفاظ القرآن ذهريقة نداوع ذح ل ترتي لع ذختويلده,ف نق
نللل

ي ميكلل نن يعللر

للى ذجللع اللليقني الل اخصللحف,ااما تكلل قا للدة وهللع

ذاصللطرح كتاكتع.فقللد فطللئ اخطبعللة يف الطبع,ذقللد يفللى

للى القللاوئ كعللض نحكللا

ختويده,كالق ق ة ذامظااو ذاملفاء ذامدغا ذالرذ ذايمشا ذحنوها,فضر
تطبيقاا.ذ ذا قلرو الع ملاء نهلع ي لوز التعويل
التثبت يف ا داء ذالقراءة,كا لذ
ذإن ك ت يف ش  ,فق لي كرك
نن يلللللدل قاووللل لاب نيللللاب كلللللان

لفلاء

لى اخصلاحف ذحلدها.ك يكلد ال

حاف تقة.
ه ي تطيع اخصحف ذحلده كلأي ورلم يكلون,

لللللى ال طللل ل الصلللللحيح كفلللللواتح ال لللللوو الكرميلللللة؟.
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اث

كايع

َِّكدهالهتِأْ داي

ا اخبادئ

,ه م)ذا هذا الباب اللرذ ذايمشلا يف قوللع رلبحاهع  :ه دا ه

,حم,

هعدلِىهناوْافد) ا ك مة ي تأا ا).

املزية الثانية:اتصلال ال ل د كررلول اهلل صل ى اهلل
هذه ا اة امرراية ااتازت كاا

لاصة ا لوا

قال اك حو  :هق الثقة
ايتصال ل

الثقة يب ا كع ال

يلع ذآللع ذرل م ذت ل

ى راور ا ام.
يع ذآلع ذرل م الع

ص ى اهلل

اهلل كع اخ مني دذن راور اخ ,ذناا اع امورلال ذام ضلال فيوجلد يف

كث ا كتب الياود,ذلك ي يقركون فيلع ال اورلى قرك لا ال حمملد صل ى اهلل

يلع

ذآلع ذر م ك يقفون حبيث يكون كي ام ذكني اورى نكثر ا ترتني صلرا.إمنا يب غلون
إىل مشعون ذحنوه تم قال.ذناا ال صاو ف ي
الطرع.ذناا ال ق اخشتم

لدهم ال صلفة هلذا ال قل إي ةلريم

ى هري فيع كذاب نذ جمالول العني,فكلث يف هقل اليالود

ذال صاو ذناا نقوال الصحاكة ذالتلاكعني فلر يَمكِل اليالود نن يب غلوا صلاحب هل
نن يص وا إىل ن ى ا مشعون ذكول

تاكعياب,ذي يَمكِ ال صاو

رسم هجاء املصاحف اليت بأيدينا

ذاخراد كا جاء
اخصاحف ال

ماء ورم القرآن,هو تبيني حلرذ

د

كأيدي ا األون

اخصاحف ال

ذالكوفة ذالشا ,ذاخصحف الذي جع ع
ا اا.ذناا ا حر

الل

).

الك ملات ذورلم هجلاء

كعث كاا ثمان كل

ده اخ مى كاماا ذ

نذ

فلان إىل البصلرة

اخصاحف اخ ت لتة

نلت لف فيالا ذهلي هلادوة جلداب,فكان القلو يتبعلون فيالا نصلح

الطرع لتعيي اا ا ارا اة القوا د ذالقراءات.

رموز رسم وضبط القرآن

ذاخراد كالضب هو ورم حركات الك ملات ذرلكوهاا ذادغااالا ذالا الذ
احلللرذ
تبطاا

للد قللراءة الك مللة ذالوقللف
ى اا يواف وذاية حف

ك نكي ال جود الكويف التاكعي

ياللا ذحنللو نل .ذاخصللاحف ال ل

ال

كأيللدي ا كللان

ك ر يمان ك اخغ ة ا ردي الكويف لقراءة اصلم
ي ك نكي هالب

يع ال لر ذ ثملان كل

فلان
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اصطرحات الضب ............................................................

ذزيد ك تاكت ذاكي ك كعب
الضب ل مصاحف ال

ال

ص ى اهلل

كأيدي ا ذاا تدل

يع ذآلع ذر م .ذإلي

يع.

اصطالحات الضبط

ذتع الداورة الصغ ة فوع حر

الع ة يدل

يف الوص ل ذي يف الوقللف اث ل الللداورة اخوتللو ة

العشرذن يف قولع تعاىل :م ودِْق ماوسهسَّْاي ئِّدهود تُاوسهسَّزي
نلف كعدها اتحرك يدل

ى زيادة نل

ِا

فر ي ط كلع

احلر

للى ا لللف يف رللووة اخوا ل امليللة

ِّد ) ذتلع اللداورة البيضلوية فلوع

ى زيادتاا ذصرب ي ذفقلاب كاللداورة اخ لتطي ة اخوتلو ة

ِ نِتَهقِاودسرِن

ا لف يف رووة امه ان كاملية ا ااة شرة يف قولع تعاىل:
نهم وا هذه العراة

واوز هلذا

ى ا لف ال

كعدها راك اث

لى

دس) ذلكل ام

نها ال لذير) لوتلوح احللال فيالا

ا نهاا تثبت ذقفاب ذت ق ذصرب ف ذا هل يضعوها.
ذتع ون
اخوتو ة

حاء صغ ة فوع ني حر  ,راة
يف رووة املر

ى احلرذ

لى رلكون نلل

احللر

كاحللاء

يف املية الثالثة يف قولع تعاىلَ َِّ :هندليَهودَِّا َه

ناوَِّيَ).
ال

ذتعريف احلر

رالة ال لكون الع تشلديده يلدل

ر حبيلللث ي ق لللب احللللر
إدغااللاب كلللاا ب

ا ذل إىل اثلل احللللر

لى إدغلا الا قب لع فيبلع
اخشللدَّد تلللم يَلللدغم فيلللع

حنو نلجيبت د وتكما)إن إن التاء تق ب إىل الدال ذتدغم يف دال د وتكما.
ذتعرية احلر
ا ذل

ا

راة ال كون اع د تشديد احلر

التالي يدل

ى إلفلاء

د التالي فر هو اظار حتى يقر ع ال ان,ذي هو اذغم حتى ي ق ب إىل جل

تاليللع حنللو ا ةتاللا)يف قولللع تعللاىل :تِجَا ِيه انَهتِحَتهدا هسَّْأِنْهدا

ر) فل نق هللون ا )ي تللدغم

إدغاااب كاارب يف التاء ا ةتاا.
ذذتللع الليم صللغ ة كللدل احلركللة الثاهيللة ال اخ للون نذ فللوع ال للون ال للاك ة يللدل
ال ك اع د تشديد الباء التالية,يدل

ى ق ب الت وي نذ ال ون ايما كلاخيم الصلغ ة
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اخوتو ة ى ا موة يف قولع تعاىل :جدزدسَمهبِمدا ه
ا موة ايماب,ذكاخيم اخوتو ة

ِا

نُوس) ف هالا تلدل

ى ال ون يف قوللع ا كعلد)ف هقاا تلدل

ا اخبادئ

لى ق لب ت لوي
لى ق لب ال لون

ايماب.
ذتركيب احلركتني ع اما تمتني ذ فتحتني
نذ ك رتني ةت ل افقي نذ ةت احلر
الصغ ة تدل

ذاحلرذ

ى ن يان احللرذ

ذجوب ال طل كال كلا لف ال نل

سَّْكتِ

ليدل

ى ل افقي نذ

هف لع

ى احلر

ى إظااو الت وي .
اخرتذكلة يف اخصلاحف العثماهيلة الع

الكتب)ذا الكتلاب) يف قوللع تعلاىل :سملهذَِّاكده

باهالهردنَبدهف ه).
ذكللان

مللاء الضللب ي حقللون هللذه ا حللر

ا ص ية ذلك تع ر نل
ذإنا كان احلر
اخ ح ي

خب ل نمحللر كقللدو حللرذ

يف اخطاكع فاكتفى كتصغ ها يف الديلة

الكتاكللة

ى اخقصود.

اخرتذك لع كدل يف الكتاكلة ا صل ية لول يف ال طل

لى احللر

ى البدل حنو  :الص وة)ذ كمشكوة) ذإنا ذتعت ال لني ةلت الصلاد دل

ى نن ال ط كالصاد نشار حنو:اخصيطرذن.
ذذتلع هلذه العراللة آ) فلوع احلللر
ا ص ي الطبيعي حنلو :آهل الطاالة)
هذه العراة ل ديلة

يلدل

للى للوذ اللده الداب زاوللدا

لى اخللد

لى تفصلي يع لم ال فل التجويلد.ذي ت لتعم

ى نلف حمذذفة كعد نلف اكتوكلة اثل آا لوا كملا ذتلع غ طلاب يف

كث ا اخصاحف ك تكتب ءاا وا)كاموة ذنلف كعدها.
ذالداورة احملرة ال

يف جوفاا وقلم تلدل كايأتالا

لى اهتالاء امليلة ذكرقمالا

لى

ِْاإِّهَّ دبِّاكدهودسنْحدا َ )2هإِنيه
للدد ت ل امليللة يف ال للووة حنو :إِنَّا هِْعَطِ َادا كِهسَّْكِاوَ ِ د  )1ف اد
ِااا نَِكدهَااااودهسَّْاااأِبَتِ
د

ا) ذي لللوز ذتلللعاا قبللل امليلللة البتة ف لللذل

ال وو ذتوجد داوماب يف نذالرها.

ي توجلللد يف نذاوللل

ذتدل هذه العراة ه

ى اكتداء وكع احلوب ذإنا كان نذل الركلع نذل رلووة فلر

توتع.
ذذتلللع لللل نفقلللي فلللوع ك ملللة يلللدل

لللى اوجلللب ال جدة.ذذتلللع هلللذه

العراة داورة حمشاة خبطوط صغ ة ذفوقاا رالة زاولد ذةتالا رالة زاولد إىل )- + -

كعد ك ك مة يدل ى اوتع ال جدة حنو :ودَّلَّههندبَجاياه د هفيهسَّبيمد ودستهود دا هفايهسَّْاأِرَ ِه
دباتِكْلِ اوند)  )49ندخِا فُوندهردبيهاا َه انَهفِاوَقهِ َهوندفْعدلُااونده دا ه
انَهِدسبيا ٍهودسَّْمدئِكِا ُهودَاا َهالهن اَ
نا َ د

اوند).
ذذتع ال قطة ا الية الور كشك اخركلع اخعلني ةلت اللراء يف قوللع تعاىل:ك لم

اهلل جمراهللا يللدل

للى إاالللة الفتحللة إىل الك للرة ذإاالة ا لللف إىل الياء ذكللان ال قللاط

يضعوهاا يف داورة محراء ف ما تع ر نل

يف اخطاكع دل إىل الشك اخعني.

ذذتع ال قطة اخذكووة فوع آلر اخيم قبي ال ون اخشددة ا قولع تعاىل  :د هَِّاكده

الهتِأْ دايا

اوْا ف) يللدل
هعدلِااىهن اا

للى اممشللا ذهو تللم الشللفتني)كم يريللد ال ط ل كضللمة

إشاوة إىل نن احلركة احملذذفة تمة ا غ نن يظار لذل

نتر يف ال ط ).

ذذتع هقطة ادذوة ا دذدة الور فوع ا موة الثاهيلة كقوللع تعلاىلِِْْ :عَجدمايه

ودعد

دبِيّ) يدل

ى ت اي اا كني كني ني كني ا موة ذا لف.

عالمات الوقف

دبااامدعاوندهودسَّْمداااوَتِىهندلَعدااا ُها اه
دباااتِجِ باهس َّاااِنندهن َ
 :رالللة الوقلللف الرز ذحنلللو :إِنَّمدااا هن َ
سَّلَّها).حيث اخيم فوع هون ي معون.

ي :رالللة الوقلللف اخم وع حنللللو :سََّّاااِنندهتِتِودفَّااا َا اهسَّْمدئِكِاااا
ذتعوا ي) فوع هون)هيبني.

ُهِِ ِّلِااانيد ) حيللللث
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ا اخبادئ

ك :راة الوقف اجلاوو جوازا ا لتو الطرفني حنلو :حنل هقل
كاحل إهام فتية نا وا كركام ) حيث ذتعوا اجليم فوع القا

يل

هبلأهم

ا ك مة ح .

ص ى :راة الوقف اجلاوو اع كون الوص نذىل حنو :ودإِنَهندمَبدبَكدهسَّلَّهاهبِضاُ ٍّهفِائه

ِ ِفدهَِّهاهإِ َّ هَاودهودإِنَهندمَبدبَكدهبِخِ َ ٍهفِهاودهعدلِىه

ُإِّهِديٍََهقِين

ك) حيث ذتعوا هذه العراة

فوع الواذ ا ك مة هو.
ق ى :راة الوقف اجلاوو اع كون الوقف نذىل حنلو :قل وكلي ا لم كعلدتام الا
يع ماللم إي ق ي ل فللر متللاو فلليام إن ذتللعوا اللرة نلللر هللذه العراللة فللوع الللر ا ل
ك مة ق ي ).
 : راة تعلاه الوقلف حبيلث إنا ذقلف
للى امللللر حنللو :نل ل

لى نحلد اخوتلعني ي يصلح الوقلف

الكتللاب ي ويللب فيللع هللد ل مللتقني) .حيللث ذتللعوا هللذه

العراة فوع الياء ا ي ويب ذفوع ا اء ا فيع.
ط) راة الوقف اخط .
ع)ذقف

يع البعض.

)ركتة ني ركوت كر ت ف

.

قف)قي

يع الوقف ذقي ركوت اع الت ف

قفع)قي

يع الوقف ركتع.

.

قر)قي ذقف ذقي ي.
ك)كذا كالراو ال اك .

قد يط

املبحث الرابع والعشرون
احملكم واملتشابه

احملكم ذيراد كع الكر اختق اجلمي ال ظم احل

التعب حبيلث يكلون

لالصاب ا الضعف يف ا لفاظ ذاخعاهي.ذهذا اخع ى هو الذي نواده لو ذجل ال قوللع
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احملكم ذاختشاكع ................................................................

تِ بكهُْحَكمدتَه ن

تعاىل يف القرآن الكريم:

ته) ذقد يط ل احملكلم ذيلراد كلع الكلر

الواتح الديلة البني اخع لى كملا للو كلان هصل با يف اع لاه نذ ظلاهر با فيلع ذهلذا اخع لى هلو

الذي نواده و ذج ا قولع تعاىل يف كتاكع الكريمَ :اودهسََِّّيهِْنْزدلِهعدلِ َاكدهسَّْكتِا بده اَاهاه
ن ته احَكِمد تكهَانيهُْمُّهسَّْكتِ
واملتشابه قد يط

بِ).

ذيراد كع الكر اختمات يف البرغة ذام جلاز ذح ل الل ظم

ذال ب .ذهذا اخع لى هلو اللذي نواده تعلاىل يف قوللع :سَّلَّاهاهنِازيلِهِْحَباد ندهسَّْحداينِه
اتِشاد بِه

) ذقلد يط ل اختشلاكع ذيللراد كلع الكلر غل الواتللح الديللة

كامليات اجملم ة ال

ةتاك إىل تفصي ذامليات اخؤذلة ال

تأذي اا ذتف ل ها ذامليلات اخشلك ة الل

ي تلدل

تِ با ه

لى اخع لى اخللراد
لى اع لى إي كعلد

لفيلت الديللة فيالا لإللتبلا

ِشا بِهد
اخع للى هللو الللذي نواده اهلل كقولللع يف كتاكللع الشللريف ودُْخدا اه ات اد

ذامكاا .ذهلذا

ت) ذ يللع فللال

ذالظاهر ا نق ا احملكم كلاخع ى الثلاهي ذاجململ ذاخلؤذل ذاخشلك ال نق لا اختشلاكع
كلاخع ى الثللاهي إنا رفللت نلل

فلا م نهللع ي لللر

كللني كافلة نصللحاك ا يف للد جللواز

ا لذ كاختشاكع كأق ااع الثرتة ا دذن الرجوع إىل نه العصلمة
الا اكلى ل احمللدث الكاشلاهي ف هع قلد جلوز نلل
الطريقة الصوفية ذإمنا ذقع ا ر

ليام ال لر

للبعض نهل الكشلف جريل با

يف احملكم فالذي

كللع رللواءاب كللان هصللا ن ظللاهرا ذارللتقاات هللريقتام

للى

يع ا صوليون كافة جلواز ايللذ
للى نللل

الل غلل هك .ذناللا

ا لباويون ا نصحاك ا فاتطرب كراام يف ا لذ كاحملكم ذالت فلوا يف نلل
ال قلال كعلد جللواز التم ل

لدا

كلالقرآن اط قل با ال غل كيلان ال نهل العصلمة

فمل ام
لليام

ال لللر  .ذقلللد حكلللى صلللاحب احللللداو يف اللللدوة ال جفيلللة نن نذل اللل فلللتح هلللذا
الباب ايررتاكادي) صاحب الفواود اخدهية ذقي إهلع يظالر ال كلر الشليخ يف التبيلان
ذا العراة يف هااية ا صول ذكعضام ال قلال لواز ا للذ كلال

ال احملكلم دذن
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ا اخبادئ

الظلللاهر ذاكلللى هلللذا القلللول لل صلللدو اللللدي يف شلللرح الوافيلللة ذالل ام الل ذافلل
ا صللوليني,كما اكللى نل ل
شرح العدة ذ

ل احملدث اجلواوري)ذ

صاحب الفواود الغرذية ذيدل

منها:ك اء اخ مني ال

الد الل

الفات ل القللوذي )يف كتاكللع

ى اا نهب إليع ا صوليون ناوو:
يلع ذآللع ذرل م إىل زااه لا هلذا

صل ى اهلل

ى الرجوع حملكم القرآن الكريم يف اعرفة نحكااام الشر ية ذالقضايا التاويية.

ومنهـا:قوللع تعلاىلِْ :فِائهندتِايدبي اوندهسَّقا

ن) ف هلع يلدل

لى حلث اهلل تعلاىل

للى

التدك يف القرآن الكريم ذالتفكر يف اعاهيع.

ومنها:قولع تعاىل :ذَِّكدهسَّْكتِ

باهالهردنَبدهف ههَايَمهَّلْماتَّقنيد) ف هع لوي لوذ ايللذ

كع خا كان فيع ا داية ل متقني.

ومنها:قولع تعاىلَ :دِِسهبد د نكهَّلاي سِهودَايَمهود دوَعظِ

كالقرآن الكريم ذا لذ كع,خا كان كياها ل ا
ومنهــا:ا لبللاو الدالللة
الصللادع

يللع ال للر

حديث إنا التب ت

للى نل ل

ٌهَّلْماتَّقنيد) ف و كان ي يصلح العمل
م ذي او ظة ل متقني.

ذي فيع هد

كمللا يف الكللايف ك ر ل اده ل ال للكوهي ل

ل آكاوللع ل ال ل

ص ل ى اهلل

يللع ذآلللع ذر ل م إهللع قللال يف

يكم الفنت كقطع ال يل اخظ لم فع ليكم كالقرآن)ذالا وذاه الصلفاو

يف البصاور ذالصدذع يف اخعاهي ذالطربري يف ايحتجاك
آكاوع نن ورول اهلل ص ى اهلل

الصادع

يع ذآلع ذر م قال :اا ذجدمت يف كتاب اهلل فالعم كلع

يز ي ذو لكم يف تركع)ذاا تواتر هق ع

ورلول اهلل نهلع قلال صل ى اهلل

ذر م  :إهي تاوك فيكم اللثق ني كتلاب اهلل ذ رتتلي نهل كلي
تض وا كعدي نكدا) ذاا وذي

يع ال ر

ل

الا إن مت لكتم كاملا لل
لرض ا لبلاو

لى

القللرآن فمللا ذافل ا اللا الكتللاب يؤلللذ كللع ذاللا يالفللع هل يؤلللذ كللع.فع الصللادع

يللع

ك حديث ي يوافل كتلاب اهلل فالو زلر )ف لو هل يكل احملكلم حجلة

ي لا

ال ر

اخعصواني

ليام ال لر ال

يلع ذآللع

فكيف ه تطيع اعرفة اخوافقلة ذاختالفة.ذقلد تقلد يف ابحلث حجيلة القلرآن الا ي فلع يف
اخقا .

املبحث اخلامس والعشرون
علم تفسري القرآن الكريم

التفسري:هو البيان ذالكشف
ذنذتلللللللحع خبلللللللر
ل مرجع اثللال)ا

اع ى ال فل ذإظالاوه,ا ف لر الشليء إنا كي لع

التأويـــــــل:ف هلللللللع الرجلللللللوع إىل الشللللللليء,ذا ع يقلللللللال

آل)ا ار إىل كللذا ني صللاو إليللع ذوجللع إليللع ذتأذيلل الكللر هللو

رَّفلوا علـم

إوجا ع إىل نحد اخعاهي احملتم ة ذا ع تأذيل الرنيلا اللذي هلو تعب ها,ذقلد

التفسري

كلع اعلاهي القلرآن الشلريف ذنكلرذا نن اوتلو ع هلو

كأهع الع لم اللذي يعلر

القرآن الشريف,ذكي وا نن الفاودة ا ع اعرفة اعاهيلع
ال ف للر القللرآن الكللريم هللو هبي للا حمملد صل ى اهلل
تف

ي ك نكلي هاللب

با ل قرآن هو

القرآن هول

ده ا الظاهر ذالبلا ه .فيكون
القرآن,تم بد اهلل ك

بلا

كعد اك

يف كثرة التف

با

تعللوا القللرآن

ن
إي ذللع ظالر ذكطل ذإ ق

بلا
يل با

يلع ال لر

يلع ال لر يف ه يعلة الصلحاكة اللذي ف لرذا

فقلد كثلرت ا لع الرذايلة يف التف ل

ال صف ا ا حاديث الواودة يف التف

اخ لمى

ي كل نكلي هالب.ذقلال اكل ا لعود إنق

اا ا اا حلر
لي

يللع ذآلللع ذرل م ذنكثللر الصللحاكة

يلع ال لر ذكلان بلد اهلل كل

كل ترتان القرآن) قد نلذ الكث ا تف
ى ربعة نحر

لى ذجلع الصلحة,ذي ويلب ننق نذل

لع حتلى كلاد يقلاوب

ا ل دة إليلع,تم بلد اهلل كل ا لعود ف هلع يعلد

ل قرآن الكريم,ذنكي ك كعلب ذهلو نحلد ا وكعلة اللذي
صل ى اهلل

للى اللد الل

يللع ذآلللع ذرل م ذاخقللد كللني القللراء ذيف

الصحاكة الكث ه ف رذا القلرآن ذلكل الرذايلة ل ام ق ي لة,ذنج التفارل ذن ظمالا
شلللأهاب لللدها هلللو تف ل ل التبيلللان ل شللليخ الطورلللي,ذيأتي كعلللده جمملللع البيلللان ل شللليخ
الطربرلي:ذ ى اخف للر يف تف ل ه نن يعتمللد
يعتمللد
نل .هذا

للى ال قل الصللحيح ذيألللذ كالظللاهر ذي

للى التللأذيرت البعيللدة ذاملواء الفارللدة ذلللي
لد امااايلة,ذناا

التف لل هم:ا

ه للا حملل البحللث يف ةقيلل

لد إلواه لا نهل ال ل ة فل ن يف الر يل ا ذل

فللاء ا وكعللة,ذاك

بللا

لدهم يف

,ذاك ا للعود,ذزيد كلل تاكللت,ذنكو اورلللى

ايشعري,ذ بد اهلل كل الوك ,ذنكلي كل كعب,ذك لام ال الصلحاكة ذ لى ون

اللذي

قللااوا كق ل ذافللر يف التف ل ا ل التللاكعني هللم جماهد,ذ طاء,ذ كراة,ذقتادة,ذاحل ل
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البصري,ذرلللعيد كلل جب ,ذزيلللد كلل نرلل م,ذ ي كلل نكلللي ه حلللة,ذقي
الكويف,ذإها يلل كلل
ال اوب الك

بلللد اللللرمح ال لللدي الكويف,ذهلللاذذ

ا اخبادئ

كلل ا لل م

اليماهي,ذحمملللد كلل

,ذجلاكر كل يويلد اجلعفي,ذ لاار كل شلراحي الشلع  .ذاللذي تلركوا

ك للام ذافلللر يف هلللذا اخوتللوع الل تلللاكعي التللاكعني هلللم بلللد الللرمح كلل زيلللد كلل
نرلل م,ذاال
ا را

,ذهللؤيء تيعللا يعتللربذن للد هلل ال لل ة ذاجلما للة ذاتللعي

كلل نه

خا ي لمى كع لم التف ل ذ لم نرلباب ال لوذل ذ لم ال ارلخ ذاخ لو ذ لم

غريب القرآن ذغ نل
هو

م تف

و القرآن.ذيقال إن نذل الع و ال

ا

القرآن,ذإن نذل الكاتبني يف التف

ذذكيللع كلل اجلللراح ذهللو الل

دذهت يف امرلر

شعبة كل احلجلاك ذرلفيان كل

مللاء القللرن الثاهي,ذكاهللت تفارلل هم جااعللة قللوال

الصحاكة ذالتاكعني تم ترهم حممد ك جرير الطربي.ذنقد التفار اخدذهلة الل
لللدي ا هللو تف ل فللرات الكللويف ا ل
ذتف
ا تف
التف

ك

لصاحب القااو

ك جرير الطربي ذت وير اخقبا

ذيف امتقلان) ل ليوهي إن نذل كتلاب ظالر يف

كان ل عيد ك جب اختلويف رل ة  64ا جريلة.ذها ي ارلب امشلاوة إليلع يف هلذا

الباب اا اكى

نكي زكريا ك

القرن الركع ذاذهبع
تف

بلد اهلل الت لرتي اختلويف رل ة  283هللجرية

ي ك إكراهيم القمي ذتف

با

توجلد

مللاء القللرن الثالللث اخطبللوع يف ال جللف ا شللر

القرآن العظيم كي حممد رلا كل

اخطبوع يف اصر ذتف

يي لة

دي اختويف ر ة  364هجرية ذكان ال نكلرب فررلفة

ى اا قيل ال صلاو اليعقلوكيني ال نهلع ه لخ خبطلع ه لتتني ال

الطربي ل قرآن الكريم.

املبحث السادس والعشرون
كيفية نزول القرآن الكريم

اخللراد بــالنزول هللو ظاللوو القللرآن اجمليللد حب للب ايحتيللاك إليللع كوارللطة ذحللي
جرباوي

يع ال ر ل

الكريم ص ى اهلل

يع ذآللع ذرل م ذإهلرع ال لوذل

لى

الظاللوو إهللرع جمازي,ذاجملللاز كاكللع ذارللع ذايداهللع ف لليح,ذهو كا تبللاو نن ظاللووه كللان
ك بب هوذلع ا العاهل الع وي إىل العاهل ال ف ي.تم نن اكتداء هلوذل القلرآن الكلريم يف

كيفية هوذل القرآن .............................................................

ال اكع ذالعشري ال وجلب

لد امااايلة كأتعام,ذنالا

لد نهل ال ل ة فقلد نهلب

مانهم إىل نن اكتداء هوذل القرآن يف لي ة القدو لقولع تعاىل :إِنَّ هِْنْزدَّْادا اهفايهَِّ َلِا

ذكان نل يف شار واضان لقولع تعاىلِ :دهَ اهرد دضِ ندهس َّ ِيهُْنْازِلِهف اههسَّقا

هسَّْقِايَرِ)

ن) ذتوتليح

احلال نن القرآن قد هلول ال ال لوح احملفلوظ إىل ال لماء اللدهيا فحفظتلع اخروكلة احلفظلة

ذكتبتع اخروكة الكتبة,تم نهول إىل ا وض جنوااب ني قطعلاب اتفرقلة لقوللع تعلاىل  :ودقُ َ نا ه
فِ دقْاد اهَّتِقْ دِْ اهعدلِىهسَّاي سِهعدلِىه
ذر م

اكِْ) فكان القرآن ي ول

ى ال

ص ى اهلل

يع ذآللع

ى شك قطع اتفرقة,فقد ي ول ا ع رلووة كأتعالا كالفاةلة ذاخدتر,ذقلد ي لول

ا ع آية ذاحدة نذ مخ

آيلات نذ شلر آيات.ذكاهلت ت لول ح لب ا حلداث ذالوقلاوع

ذاخ اربات الفرديلة ذايجتما يلة ذالا زال ا الر كلذل

حتلى ك لا القلرآن الكلريم هلذا

اخب ا ا امليات ذال وو.
هذا اا نكره

ماء هوذل القرآن ذهو يرجع إىل نن القرآن لع ت ويت ترتة:

التنزل األول:ا نات اهلل اخقدرة إىل ال وح احملفوظ كدلي قولع تعاىل :بداإْهَااوده
قُ َ نكه دجِ يكهفيهَِّوَحٍه

دحَفُوظٍ) .

التنــزل الثــاني:ال ال للوح احملفللوظ إىل هللاء الللدهيا فحفظتللع اخروكللة احلفظللة

ذكتبتع اخروكة الكتبة كدلي قولع تعاىل :إِنَّ هِْنْزدَّْاد اهفيهَِّ َلِا ٍه الد رد

ِْنْزدَّْاد اهفيهَِّ َلِ هسَّْقِيَر) ذقولع تعاىلِ :دهَ اهرد دضِ ندهسََِّّيهُْنْزِلِهف ههسَّق

ِا ) ذقوللع تعلاىل :إِنَّا ه
ن) فل ن هلذه امليلات

الشريفة ظاهرة يف كون القرآن الشريف  .هول جممو ة ذك ع دفعة ذاحدة يف هلذا الوقلت
ذيف هذا الظر
هول

ا ا

,ذهذا اخع ى ي يتصوو يف هوذلع

ى صدو هبي ا هع هل يكل قلد

ى هبي ا دفعة ذاحدة جمو لع ذك لع فركلد ال نن يكلون اخلراد هوذللع ال ال لوح

احملفوظ إ ىل هاء الدهيا اخ مى كبيت العوة ذكعباوة نللر إهلا هقطلع كأهلع غل الراد ال
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هذه امليات الكرمية هوذلع

ى ال

ن هوذلع

ى الل

ا اخبادئ

كلان اتفرقلاب يف شلار واضلان

ذيف غ ه ذهل يك يف لي ة ذاحدة فركد ا نن يكون اخلراد كالذه امليلات هلو هوذللع ال
يف لي لة ذاحلدة هلي لي لة

ال وح احملفوظ إىل هاء ال دهيا اخ مى كبيلت العلوة ذكلان نلل
القدو الواقعة يف شار واضان.
التنزل الثالـث:هلو هوذللع كوارلطة جرباويل
يع هو كداهة هوذلع

ذر م قطعا اتفرقة ذالدلي

صل ى اهلل

لى الل
ى صدو ال

ص ى اهلل

يلع ذآللع
يع ذآلع

ذر م كذل ذإتاع اخ مني يع,ذقولع تعاىل يف رووة الشعراء :نِزدلِهبِههسَّا ُّوحاهسَّْاأِ نياه
عدلِىهقِلْلِكدهَّتِكُونده اندهسَّْمااَاِرِنندهبِلباد نٍهعد دبِايٍّه

الِانيٍ) هلذا الا نكلره القلو ذلكل ميكل نن

يقال :إن ل قرآن ت ولني فق -:
التنزل األول:ا نات اهلل اخقدرة إىل ال وح احملفوظ ذامليلات اللثرث اختقدالة
هاظرة إىل هذا الت ول.
والتنزل الثاني :هو ت وللع ال ال لوح احملفلوظ كوارلطة اللوحي
ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م ذلع اي تبلاو ي لا د

لى نلل

ذلعل الا ذود يف ا لبلاو

ا نكر هوذلع إىل هاء الدهيا هو هوذلع إىل ال لوح احملفوظ.ذةقيل نلل
يع نتر شر ي ذاهلل ن م كالصواب.تم إن اخ ول كع

يرتتب

ذآلع ذر م هو ت

ا لفاظ كت

لى هبي لا حمملد

ى ال

ذت قيحلع للي
ص ى اهلل

ا ينيات ا نذل الفاةلة إىل آللر رلووة ال لا

يلع
,ذهي

كر اهلل ذحده ل قاا ذنذجدها ذي دل جلرباوي ذي حملمد يف إهشلاواا ذترتيبالا لقوللع

تعللاىل :ودإِنَّاكدهَِّتُلِقَّااىهسَّق ا نه انَهَِّ ايانَهحدك ا
ص ى اهلل
هوذلع

ٍهعدلا

ٍ) ف للي

جلرباوي ل ذي لررللول اهلل

يع ذآلع ذرل م يف هلذا القلرآن رلو حكايلة نلفاظلع.تم إن

ى هبي ا ص ى اهلل

لد الشليعة نن

يع ذآلع ذر م كان يف ادة شري ر ة كملا يف الكلايف ذيف

الل ي اضللره الفقيللع ذاخشللاوو للد العااللة كللان هوذلللع للدة تللرث ذ شللري رلل ة
تدو اب.ترث شرة ر ة ا اا يف اكة ذه ع اللذي ذللد فيلع ذوكلى ذهشلأ فيع,ذ شلر رل ني
كعد نل

كان يقيم كاخدي ة كعد هجرتع ص ى اهلل

يع ذآلع ذرل م ال اكلة.ذ

اكل
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با

نهع كعث ورول اهلل وكعني ر ة فمكث يف اكة ترث شرة ر ة يلوحى إليلع تلم

ناللر كللا جرة إىل اخدي للة فمكللث فياللا شللر ر ل ني ذاللات ذهللو اك ل تللرث ذرللتني ر ل ة
ذكعضللام قللدو هللوذل القللرآن خبملل
ايلتر

ذ شللري رلل ة,ذلع رللبب هللذا ايلللتر

يف الدة اقااتلع صل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م كلة اخكرالة .إن ي ويلب يف نن

ادة هوذل القرآن كاهت ا ابعثع ص ى اهلل
ذقد الت فوا يف اقداوها ا
تبعا ل تر

يع ذآلع ذر م إىل قرب اهتااء حياتع.
ذ شلري

شري نذ ترث ذ شري نذ مخل

شرة ر ة.ناا ادة إقااتع كاخدي ة فعشر ر ني اتفاقاب.

ذإىل القاوئ الكريم ه ق وذاية العياشي,ف هاا تعطي ا صووة ل حاللة الل
هوذل الوحي كالقرآن
ي ىك

لد

يع قلال يف جمملع البيلان يف رلووة اخاولدة:وذ العياشلي ك رل اده

بد ا امشي

نكيع

لي

جده

يلع ال لر قلال كلان القلرآن

ي خ كعضع كعضلاب,ذإمنا يأللذ ال نالر ورلول اهلل كأللذه ذكلان ال آللر الا هلول
رووة اخاودة ه تت اا قب اا ذهل ي تاا شيء لقد هوللت

يلع ذهلو

ى ورول اهلل ص ى اهلل

ك ذهب اجلمحي,تم وفع نل

يع ذآلع ذرل م حتلى ذتلع يلده
ورول اهلل فقرن

يلع

لى كغ لة شلاباء

يللع الللوحي حتللى ذقفللت ذتللدىل كط اللا حتللى ونيللت صللرتاا تكللاد متل

ذنغمى

االاب

يف ادة إقااتع يف اكة كعد البعثة يف نهالا كاهلت شلر رل ني نذ تلرث شلرة

ر ة نذ مخ

ذتقل

هللو

ا وض

لى ون

شليبة

ي ا رووة اخاودة.

احلديث:ذي ي ايف هذا احلديث اا تقد ا لا ال نن آللر رلووة هوللت رلووة إنا
جاء هصر اهلل) ن هذه الرذاية جع ت رووة اخاودة ال ال لوو الل
ال

كقري ة ا )يف قولع ا آلر) هاا لبيان اجل

هوللت نلل اب

لى

.

املبحث السابع والعشرون
علم إعجاز القرآن

لي

كأيدي ا ا كتب اختقداني يف هلذا اخوتلوع إي كتلاب ديول ام جلاز لعبلد

القاهر اجلرجاهي اختلويف رل ة  471ا جرية,ذنح ل ال تعلرض لذا اخوتلوع ذكتلب
ع كتاكة ت حر ا لباب ذتذه ال فو

يقف الب يلا ذالفصليح ا الا اوقلف اي جلاب
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ذالذهول .هو م لا اخرحلو الشليخ حمملد ح لني كاشلف الغطلاء فقلد واح ومحلع اهلل
يتحدث

ام جاز كأر وب شعري ي تاوي اخشا ر ذيرشدها إىل تال هظم القرآن

الكريم يف كتاكة الدي ذامرر )يف اجلوء الثاهي ةلت وان حممد)ذقلد ونيلت هق لع يف
هذا اخقا

اا لطع ك اهلع يف كيلان الا اشلتم

هميتع ذاحتياك القاوئ خعرفتع ف لي

القرآن ا اواد الع و ذا لرع ذالفصاحة ذالبرغة قال قد
ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م حممد ك

يلع

رره إن ورول اهلل
ى قواع كلاخعجوة

بد اهلل,قد اد ى ال بوة ذةد

ذه ب ا نه زااهع اخعاوتة.ذنتى لا هلو الشلاوع يف ذقتلع,ذاخت اف

يلع لد قوالع

ذاا يتفالرذن ك تياهع,ذيرتفعون كشأهع ال الكلر الفصليح.ذالقول الب يلا ذكاهلت ك دتلع
نا

الب دان يراهني ت ل

الصل عة ذنتعالا خشلاه ت ل

البضلا ة ذال ل عة.ذزااهع

نكاج ايزا ة ارة الكر ذقد اجتمع ا ام يف نياالع ذالا قاوكالا الا هل تملع يف غ هلا
ا ا زا ة ذا يا  .ذخا د اهم إىل ت
ذش نل

الد وة اخقدرة هغلوا ذكغلوا نشلد البغلي

يام غاية اخشقة حتى فاذصلوا حبملالي احل ل إليلع  )1ذالا د لاهم إي إىل

هداهم ذاذ كذكوه ةلداهم,ذاا ةلداهم إي كاخلألو
ذاخ لللوع إلللليام اللللذي مي لللون ذيصلللبحون
مياوروه,ذحال هل يعرفوه,ا
ص ى اهلل

يلع

لم ذاخعتلاد للديام,اخألون ل ام

يلللع,ذيرذحون ذيغلللدذن إليلللع,ي كلللأار هل

لو غااضلة ذنرلراو لفيلة هبيعيلة نذ وياتلية.ذهل يلول

يع ذآلع ذر م يتقاتى ال ام نلل

ذي لح

ذهلللرع ت فلللة ذ بلللاوات اتفاذتلللة.حتى ا لللرت

ليام يف الا ه الل

كأحنلاء شلتى

كلللالعجو ل لرقيفام ذت لللدد ت يلللدهم

)2

ذهريفام.ذصللقع اصللاقعام ذنشللاع شلل اوعام ,ذك للد كضللاوعام,ذ اد لبيللدهم ك يللدا
ذشلليبتام ذليللدا ذقللاومام حصلليدا,ذ اخام نكللا جالل ذرللاي ام

للى ال للا ,ذ تبتام

ا تللاهم ذنكللو للبام نمخللدهم ذنلللواهم ذ بللد مش للام آف ,ذهللاكغتام لاالل ,ذحي
نلطلللبام ايتلللا ذاكللل نكللللي اعللليطام نلفضلللام صوتا,ذهشلللااام وذاللللا,ذ وذاام

)
 1مح :هظر كطر

العني شووا.احل

شدة الغيض.

)
 2الت دد الت فت ميي ا ذمشاي ا احل ة الت يد القديم ذيقاك ع الطاو

ذهو اجلديد اخ تحدث.
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ااشواا,ذرراتام نراو ,ذكباوهم ال الصلغاو صلغاوا,قد ذهلوا جبلاهام ك لاو العلاو
ذالعياو,ذوهوا

ى حمار ام ذرم ال وء كالذل ذالصغاو ذجع ت ك ماتلع يف ن لاقام

نغري فظ وا ا لاتعني,ذهاشت نلباكام فقالوا الا هلذا إي رلحر البني.تم ق لع ال ام
كعشر روو ا رووه اخ ولة,تم ت لول اعالم ذهلو الرفيلع إىل ندهلى ا وللة,فق ع ال ام كلأن
ياتوا كعشر آيات فأتعوا نارهم ذاا كان اقبة تعالم إي إىل ا يبلة ذالشلتات ذحلني
يام اخفحمة الب يدة,وتي ال ام ك لووة ذاحلدة فلالتجؤذا إىل افاذتلة احلتلو

كدت

اعاوتة احلرذ ,ذ ق وا ا ل ة ذالعقول ذن تق وا ا ر ة ذال صول.ذوتوا كك لم
الك م الفصاح ذفرذا إىل رعة آجا م ال تلي جملا م ذت صل وا ك صلا م

اجلراح
ذونذا نن نل

لم ال نقلوا م حتلى ه كلت

نقلو

لى نلل

هلواغيتام ذفلرا تام

ذتفاهت فيع فاويتام ذتعاكي ام,ذدوجت ذةطمت قرذاام  )1ذقلرذهام ذكلاءت كالوكلاء
ذالوكال

يام ن وااام ذر ي ام,ذتبدلوا كعلو اخ ل

ني ذالا اجن لت غلربة الضلرل ل

جباللة احل ل إي ذهللم كأرللرهم نرللر نذ قت للى إىل نن للادت ك مللة اهلل الع يللا ذك مللة
ن داوع ال لف ى,ك نلل
كلذل

فلراوا ل اخعاوتلة ذهقضلا حلبلال اللرد ذاخ اقضلة تشلاد لل

التلواويخ ذال ل ذاملتلاو ذالعلرب ال تيلع ا الم اخ ليني ي لصلو

ذاخ تح ني كيف ذلو كان لبان,ذلو ذجد حلص ع الوجدان ذللتعني نن يقلع
الدذا ي اتوفرة

ى هق لع نشلد الوفلوو اتوجالة إىل انا تلع ذهشلره ال نلل

يو ال شوو,ف هع ص وت اهلل

اخ ل مني
يلع العيلان,إن
اليلو إىل

يع قد زاحلم تيلع ا لوك ا وض,ذارلتطالت د وتلع يف

الطللول ذالعللرض ذهاهحللت كبللاا كتاوبللع تيللع ا اللم ا ل العللرب ذالعجللم ذكارللر
ك ر ذقيصر ذك ا كريد حمرباتع الرب ذالبحر ذاهتصر كاهلل

ى الياود ذال صاو ذح

ه ر قاره حتى اصطاد الصقوو ذاحلباو ,ذقد حف اهلل شريعتع ذن ى ك متلع,يف تيلع
نل ل

يللد و إىل كتاكللع ذيتحللد

عجللو لطاكللع,ف و هللوقض نذ للووض فللت اؤذهتللع

ذ اهت ك واه,ذلبط ت ذحاشا راحتع اخقدرلة د لواه تلم هل تلول ت ل
ذاملية القاهرة.كاقية
)
 1ني شجعاهام.

ى ار الدهوو ذلوالي ا

اخعجلوة البلاهرة

وا ذاواتي احلقلب ذا يلا ,ي تلواد
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ا اخبادئ

ى هول اخدة إي جدة,ذ ى شداود اجلاحدي ذاخ كري إي شلدة,ذي يويلدها التكلراو
ذايرللتمرء,إي ح ل ا ذكاللاء ذجللاء ذاللا تصللد يف ا زا للة اختللألرة ل زاللان هوذلللع
خعاوتتع,إي اأفون الرني اا و العق .حتى نن ا ا
كعجيللب نه ل

آياتللع لللي

اجيلب,ذني شليء ا لع تقدرلت

تللر الرج ل يف تيللع اخقااللات ا ل ال ل ظم ذال ثللر ذا طللب

كتطيب اصقع.فاورا يف ك ح بة ذلد ك اوتلع,فانا تصلد ال نجل تلعف يف
دي ع نذ لوو يف ود يقي ع,نذ زهدقلة يف هلواه نذ ذصلم الاو يف صلاه,إىل اقاذالة نلل
اخقا .ذاعاوتللة اعجللو نل ل
ذ ناثا م ا ا ذلني,ذاخت

ال ظللا ,نفحم ذتب للد,ذنككم ذت للدد هللذا ا للي مة ذرللجاح
ذاخعلري ذنتلراكام ال املللري كل كو ملع جلاء كقلرآن

ذكي ات,ذرلللوو ذآيلللات ذلكلل دذهلل
اخولرفات,فال ختللد إي اللا يضللح

فاتلللرب فكلللرك يف الللا اكلللى لل ام الل ت لل
الصلبيان يف اكاتباا,ذت للتر وكللات احلجللال ا للع يف

اضاوكاا,ذلعمر اهلل ذلعمر اهلل ق م ظيم,نن هلذا الكتلاب الكريم,ذالفرقلان العظيم.للو
نكدت جاوبع تيع ا ها  ,ميع الطرذ
خا تع ا

ذا قر يف نكر اعجواتع اللدهوو ذا

ظيم قدوه إي نق اقداو,ذي ذقع ص يف اخعرفة ا حنو ا شلاوه إي

لوا
لى

شر اعشاو.
هللللذه العللللوة ذاخ عة,ذال للللمو ذالرفعة,ذاحلمللللد ذالث اء,ذاجملللللد ذالبااء,العجللللبَ
ذالعَجب  )1ذامهراء ذالطرب ذام جاز ذالغ ب,ذالا يقصلر

لع ال لان ذي الي كلع

البيان,ذي تص إليع ا نهان إمنا هو يف إحد هواو ع,ذندهى فضاو ع,ذنذل آياتع.ذنرلا
اعجواتع,ذهي اعجوة ا ر وب ذالبيان,هي الصياغة ذال ظلا هلي الرتكيلب ذايه لجا
هي ا ق وال ذالك ملات,هي فراولد ا لفلاظ ذاخفردات,هلي جالة التعلب ك ف لع الع قطلع
ال ظر

راور اجلاات ناا لو صرف ا ا فكاو,ذ طف ا ا هظاو,إىل الا يف ت ل

ا رلللللللراو ذاخعاهي,ذاحلقلللللللاو ذاللللللللدقاو ذاخعلللللللاو

اخبلاهي ال

ذال طلللللللاوف ذا غلللللللراض

ذاخقاصد,ذاخصللادو ذاخواود,ذاللا نحللاط كللع الل الشللأذ اخ يع.ك كللات اخعللاهي ذالبيللان
ذالبديع,فا اك ت قطع امشاوات  ,ذةيا العرب ذمتوت العباوات,ه اك ةاو العقول ذتلذه
)
 1ا ار الذي يتعجب ا ع.
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ال فو

,ه للاك فضللع الرقللاب ذتطأهللأ الللرنذ

ه للاك العضللات ذالوذاجللر ذال للواهي

ذا ذاار.ه لاك هبلة اخ كلوت ذهيبلة اجللربذت ذلواالع حضلاور القلد
ا ه

,ه لللاك الفلللوة ذا وة,ذالعظملللة ذالعلللوة ذال فلللاو

,ذهوالع حماتللر

ذالبوة,القلللرآن اجمليلللد الفرقلللان

احلميد,الو د ذالو يد,الرتغيب ذالرتهيلب,التع يم ذالتأديلب التصلفية ذالتاذيب,التبعيلد
ذالتقريب,ا اثال ذاحلكم,احلظوظ ذالق م ,البريا ذال قم ذال عيم ذال عم,ذذقاوع اهلل يف
ا اللم ,ذاللا نصللاكاا ال ال كللال ذالللبرء,يف تكللذيباا ا هبياء,ذاللا حل كالظللاخني,ا نهل
ال موات ذا وتلني,حرية العقل ذاخعقلويت ,تورلعة هطلاع الع لم ذاخع والات,وذاك
لللللر ا للللللوة ذاخ لللللاذاة ,واهف اخلللللرذة ذاخواراة,الشلللللراوع ام يلللللة القلللللواهني
ال يارلللللية,الف ون الطبيعيلللللة ذالرياتلللللية,احلكمتان الع ميلللللة ذالعم يلللللة,دقاو نرلللللراو
التوحيللد,حقاو نهللواو الث للاء ذالتمجيللد,الرقى ذالعواوم,اخغيبللات ذاخرحم,الت للت ات
ذالطررللللم,نلباو الصللللدع لللل اخغيللللب,نهواو احللللل كللللر ويب,نرللللباب ال للللعادة
ذال جاة,نكواب اللد اء ذاخ اجلاة,

لو ا ديلان ذا كلدان,حقاو اخعرفلة ذامميلان,اجلفر

ذالرا ذناثا ا ا نرراو هباوع احلرذ .إىل غ نل

ها ي اصيع ل راولي ال

م ا اعادن ذك لوز ةلت إشلاوات ذواوز,كل نلل
الرجال نلو ,فكم ت ق
ك ف لع

يلون

يف كلر يلدل

لى هفارللة قاو ع,ذجرللة جا للع,ذارءة ه يلع ذهفللون اشلينية ا شللية ذميليح اللليقني

ذيللويح الشللكوك,كأهع كللر قللاهر قللادو,هو ر ل طان ال للرهني,ذا
إهاب ا يبة ذالفتااة ذحشلو تيلاب العظملة ذالكراالة,يعر

نلل

اخ وك,فجللاء ا ل ء
ال للع ندهلى اعرفلة

كع لللو العركيلللة ذالف لللون ا دكيلللة,فيا ال ل ناع ا الللا ذللللو جر ة,ذارتضلللاء ا الللا ذللللو
ك معة,نقصللد ك للداوي,ذنل

كللد اوي .ماء اخ لليحية ذنحبللاو ال صللراهية,الذي فجللرذا

اليلو ال العركيلة جلدنذل ذنهاللاوا ذج وا ال لراولدها تيبلات ذنككلاوا,ذنجرذا احملللي
كللأقرب اخللواود ا ل قللااو

لغاتاا,ذجللاءذا كالورللي ذالب للي يف جممللع البحللري ا ل

حريللري اقاااتاللا,إىل غ ل نل ل
ا تم

هللا ي يللف

للى ا لللو

رلاو ,ذلك ذاحلد ال ام قاول إي كذالة امهصلا

ذاحلقيقللة الل الفضللاو إلي ل ,ني حبراللة شللر

يف العركيللة ا ل اؤلفاتاا,ذنهللا
يل ,إي لا نرلد ا ل

امه للاهية ني كذاللة ديلل ال صللراهية,ني
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كاخرذءة ذالكلر ,ني كشلر
كعرقة ندكية,ني كرذاك

ا اخبادئ

الع لم ذاللتع م,ني حبقلوع البشلرية ني كاجلااعلة العصلرية,ني
ر العركيلة ني كوحلدة ال ل تية,ني لدة اجل لية,ني كاجلااعلة

الكتاكيللة ني كالعرفللان ذاللليقني ني كالتمللدن ذالللدي ني كبيللت ال حللم اخعظللم ني كللرذح
القللد

ذاللريم ني كك ل ا قللاهيم ني كللالع م ذالتع لليم ني كيوح للا ذكللول
,ني ككل ل ا هاجيل ل نق لللمت

اخقلللد

ارتطعت,ذوفعت صاكة العصبية
يف هويتلل

واغبللا يف إصللاكة احللل للل

يل ل

ني كاخ للجد

إي الللا هالعلللت ذتط عت.ذواجعلللت الللا

ني كص ت ,ذنحضرت امهصلا
كللان نذ

ذه لب احلل

ي ,ذاتللع با يف التأالل ونرلل

كللني

وكبتي .اتورعا يف الفكر ذالتدكر جماي.هاظرا يف قولع تعاىل :ودق إِهند هِْرَ اهسبَلِعيه د َدكهوند ه
ْدمد َاهِْقْلعيهودغ ضده سَّْمد َاهودقُضيدهسَّْأ هودسَْتِودتَهعدلِىهسَّْجاوِيِّهودق إِهباعَيسهَّلْقِوَمِهسَّظَّا

َّمنيد) نهظرهلا

ذهللي يف اقاااللا ذالتربهللا يف قللد هظاااللا,تم ارتقصللاها نترا ذتعرفاللا لللربا ذلللربا.تم
اهظر اانا ت مع ذاانا تر .ناا هذا الضعيف اللذي ي يلذكر ذالطفيف اللذي هلو نحقلر
ا نن ي لتحقر .ى الا يف اللذه ال ا مود ذالا كالقرالة ال اجلملود نجلدهي
نل ل
ت للوك

لد

ذكللأهي قللد االلتألت هوواب ذنذشللكت ان ختللايف ل ا وض لفللة ذرللرذوا ذلر ا
الفوة ذيصلليب

اثل الر شللة ذا للوة ذنح

تعب ا ذحرية حال ت رتق

فر نا ل

ال هف للي اع للى ي نرللتطيع للع

لا ةريراب ذللو نهبلت إىل الا يف لصلو

امليللة البللاهرة ذاظار القللدوة القللاهرة ذا ام للاز ذام جللاز ذشللر
ذكرغللة التفريللع ذالرتتيللب ذفصللاحة ال ل ظم ذالرتكيب ذاللا اشللتم ت
البديع ذغراوب ا راليب  .خا نجوت
ا اارة الص ا ة ذمح ة ت

هلذه

اخعللاهي ذاخبللاهي
يللع ا ل نهللواع

اجلوذات كل احتجلت إىل جم دات ذقلد قاالت

البضا ة ككث هو ا الا ق يل ذحقل كامتلافة إليالا ذإن

كان يف هف ع ج ي .ذي ة ني إن هذه امليلة الكرميلة دميلة ال ظلاور ذا تلراب يف نلل
الكتاب تلع هظلرك نهلى شللنيت ال كي اتع.ذرلرح فكلرك يف نيللة آيلة نودت ال حمكماتللع
ختدها لت

شقيقة إن هل تك كالتقد حقيقة :ود د هنُ ِنهِ َه نَه ند ٍهإِ َّ هَيدهِْ

ْلد اه نَهُْخَتهد

)
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نذ حاكية يف ام جاز اا.ذ د هنِاَبدخَه نَه ند ٍهِْوَهنُاَبهد هنِأْتهبِخِ َ ٍه اَهد

) ذاا هي كواحلدة ذي

ات ني ذي ذي.هاك اهظر يف قولع و ا قاو ذ ر ند هِْنُّهد هسَّاي ساهقاُ ِ بده د ِاإٌهفِ ْاَ تِمعاوسهَِّاهاهإِنيه
سََِّّنندهتِيَعاونده نَهِاونِهسَّلَّههَِّنَهندخْلُقُوسهذُبد ب هودَِّوِهسجَتِمدعاوسهَِّهاهودإِنَهندبَلُلَها اهسَُِّبد باهِد ََ هالهندبَتِاَقُِو اه اَهاه
قِعافدهسَّطَّ َّباهودسَّْمدطْلُوباه د

هقِيدراوسهسَّلَّهدهحدقيهقِيَرِ هإِنيهسَّلَّهدهَِّقِوِيهعدزِنزك) اهلل اكلرب ذرلبحان اهلل

نلفا نلفا دد اا نهلول اهلل حرفلا حرفلا .الا ادوي الانا نجلر ق لم القلدوة .ذالانا نهشلأ
ل ان القوة ذاانا حو
ت

ذمح لوح العظمة ذال طوة ميي ا فيض هذا الشاكيب ذابلدع

الرتاكيب ذاعجو هاتي

ا راليب اا ادوي كيف اربغاا ذنرلاغاا ذيف ني قاللب

صباا ذصاغاا ذاىل ني حد ا البرغة نهاى كرغالا .تاهلت العقول ذت اهلت ا لبلاب
ذ جلللوت ا فالللا ذحجوت ا ذهلللا ذك لللت ا ل ل ل ذن شلللت ا
العباوات ذاات عت امشاوات ف كصا

ىا

ني ذاهقطعلللت

قاب ذحصلا ج حلة ا لبلاب يلا هل

تر كيف اكتدن كرا ة ارتار ا كعمو ال لداء ذافاجلأة اللد اء ذ قبلع كط لب امصلغاء
ذامهصات ذايرتماع ذايلتفات إشعاوا يف صدو الكر ذقب الشرذع يف اخرا إن الا
ه ال
نلل ل

شيء جيب ذشأن غريب.هو ثاكة ا العجب ذالغراكة ذناا ذ يمل نكي
لكلللذل

نف لللي

نن

نالللرا جيبلللا يلللذو الوللللدان شللليبا نن تلللر ال ل نذي العقل ل

تا ة يصون كالعبادة ذي قادذن كالطا لة خت وع اث لام قطعلاب ي مي ل

ل ف لع فكيلف

لغ ل ه تللراب نذ هفع لاب ذهو ا ل الضللعف ذالعجللو يف حللال يعجللو ل ص ل ع اث ل اصللغر
احليواهات ك نل

ا وا ذاحلشرات ت

ودَِّوِهسجَتِمدعاوسهَِّها) ف هع ح ذاكان ي يأتي

ذواء نل
ا

التتمة ك التكم ة اخامة ذهي قوللع تعلاىل:
يلع احل ل ذي ايرتح لان,تم اهظلر إىل الا

ا الرتقي ذاخبالغة زيادة يف التش يع ذالتقريلع لم ذالتفضليع يف بلاوة نلل

الوتيع ذهو قولع تعاىل :ودإِنَهندبَلُلَها اهسَُِّبد باهِد ََ هالهندبَتِاَقُِو اه

إهاهتام,ذالكشف

اَها) ف هع الغايلة يف

جوهم ذاااهتام,ذاا هلو ال اخبالغلة ذامغلراع اللذي هلو فلوع
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الواقع,ك ترع يف تصريف اخعاهي
نل

ا اخبادئ

ى حنو ال البيلان كلديع كلاوع.تم اهظلر كيلف قلب

ا يويد احلال يف الش ا ة ذالفضا ة,ذن طى فذلكلة اخقلا ف تل

نتل ,يف ك ملة

تركاا ترب اخث فقال و شأهع ,تعف الطالب ذاخط وب) تلم كعلد ارلتيفاء الغلرض
احلالللة ا او ة,ذالكشللف ل غايللة قبحاللا ذش ل ا تاا ذنهاللا اعبللودات

ا ل تصللوير ت ل

كاه ة .نذص القول كذكر اخعبود كلاحل ذجا لام كلع ذتقصل هم يف ها تلع ذقصلووهم
تعظيمع ذاعرفتع كما هلو ذاجلب حقلع,ذ ى الا ي بغلي ال

ظمتع ذ ت ك متع ود د

ظليم شلأهع,فقال ج كلت

هقِيدراوسهسَّلَّهدهحدقيهقِيَرِ ) ذهظرا إىل إلصاقاا كلالكر ا ذل ذشلدة

اوتباهالا كلع هل يفصل كي املا ذكي لع حتللى حبلر

العطلف لتظاللر اخقاك لة ذلتلبني اخباي للة.

ذيتضح الفرع ذيتج لى احل .ذحيلث كلان الشلأن ذالغلرض اخقصلود كالبيلان,هو إظالاو
اخعبودات ال دذهلع تعلاىل ذتلعفاا ذتلعتاا هارلب نن عل لتلا الكلر

جو ت

كذكر تأكيد القوة ذالعوة لع ذالتصاصاما كع لتجمع كلني ح ل ايكتلداء ذح ل ا تلا

فقللال للوة ظمتللع ذ ظمللت وتللع :إِنيهسَّلَّ اهدهَِّقِ اوِيهعدزِن ازك) للوت ال للام آينك ذ ظمللت
هعماو

نت

هجدا,ذنجمدك اوحدا,ذنذحدك كالعبودية.ذن بدك كالوحداهيلة ,ذنهلا

ي

ذاا نها ك تيلع الفصلحاء ذالب غلاء ذنوملة الكر .جباه لا يف ال لجود ملياتل
ا قدا ا رتافا ذإن اها.ذإمياها ذإيقاها.إىل غ ا

اوتلع

ظيم اواياهلا ذ لى الا نكرهلاه فقل

اا رواها.ذقد ن جوها ارتيفاء لواصلاا ذلطاوفالا,ذاعجو كرغتالا ذفصلاحتاا ,ذناك يلا
اك ذدي اا لع

هعتع ا ا ار الذي هو فوع هلوع البشلر ذذواء هلوو العقل ذالا

نكثر ناثال هذه املية ا اعجو آياتع.ذزكر كي اتلع.ها ي يت لع لعلده ذرلعي ذفراغلي.ذي
يب ا ندهاه نقصى جادي ذكرغلي,ي ذارلتغفر اهلل ذارلتعفيع ذنتلوب إليلع ذنرلتكفيع ال
ك محدي ذت اوي,ذتيع ادحي ذإهراوي ذاا تعت ذنذ يلت ,ذكلدحت ذرلعيت .
فقد تقحمت يا لراشة
يا هذا

ى ا يع روو ذتاجمت يا فراشة

ى كركلان هوو فملا نجلراك

ى نن فرتع ذالا نحلراك كلأن ةرتع ذال نيل ذنهى ذكيلف للي نن نت ل م نذ

نت لل ى لصلللعود ت ل ل

اخواللل

ذوقي هاتيلل

الشلللواه ذالوصللول إىل ت لل

الرقلللاو

62

م إ جاز القرآن ............................................................

ذاحلقللاو ا ل كيللان ظمللة القللرآن ذاللا فيللع ذإ جللازه يف اباهيللع ذاعاهيللع ذنكللر
ذتعاليمع ذشر

واللع

ا اهيقع ذافاهيمع.

املبحث الثامن والعشرون
الناسخ واملنسوخ

ى اعاهي.

ال خ:لغة يط

الظ ني نزالتع,ذيف ايصطرح إزالة حكم تاكت

ا اا:ايزالة ذا ع ه تة الشم

يف الشريعة ام ية كوارطة اهقضاء زااهع ذناده كما نزالة الشريعة امرراية الصرة ا
كيت اخقد

إىل الصلرة إىل الكعبلة.ذي ويلب يف ذقو لع يف الشلريعة امرلراية كاخثلال

اختقد ذلك ذقع ايلتر
اخطولة إ شاوة إىل ت ل

يف ه خ كعض امليلات القرآهيلة الشلريفة ذيف كتلب التف ل

امليلات ذقلد تلع امليلات اخلد ى ه لتاا نكلو ككلر ال حلا

يف

كتاكع ال ارخ ذاخ و )فب غت )138آية ذةقي هذا اخبحث ذت قيحلع يط لب ال كتلب
م نصول الفقع.

املبحث التاسع والعشرون
ما يدعى به من آيات القرآن الكريم

إن اا يلد ى كلع ال آيلات القلرآن الكلريم يف الق لوت ذغل ه ذيف كعلض ا حلوال
اخ اربة آيات كث ة,هذكر ا اا اا ذجدهاه خب جدها ا
ا تدوك هاج البرغة ذاا نلذهاه

ى الشيخ هادي صلاحب كتلاب

غل ه ذقلد نتلف ا لكل نلل

كعلض الا ذصل إىل

نه ا القاصر ذل قاوئ نن ي ت ب الد اء ا اا.

.1

سَّضَّ

بَ تِق
سََينِ هسَِّّْ دسُِهسَّْما ه
َِّّنيد).

سورة الفاحتة
ده

دسُِهسََِّّنندهِْنْعدمَتدهعدلِ َهِ َهغِ َ ِهسَّْمددْضُوبِهعدلِ َهِ َهوداله
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سورة البقرة

.1

ردبياد هِْفْ ِغْهعدلِ َاد ه دلَ سهود ِلِّتَهِْقْيدس داد هودسنْْا َنِ هعدلِىهسَّْقِوَمِهسَّْكِ ف

.2

ْدمعَاد هودِِِْعَاد هغُفْ دسنِكدهردبياد

.3

ردبياد هالهتُ دسخِْنِ هإِنَهنِب اد هِْوَهِْخَطِأْنِ هردبياد هودالهتِحَمإْهعدلِ َاد هإِ َ سه

ا اخبادئ

ِنند).

هودإَِّ َكدهسَّْمدْريا).

ِمد هحدمدلْتِهاهعدلِىه

سََِّّننده نَهقِلَلاد هردبياد هودالهتُحدمِّلْاد ه د هالهِِ قِ ِهَِّاد هبِههودسعَفاهعداي هودسغْف َه َِّاد هودسرَحدمَاد هِْنْتده دوَالنِ ه
فِ نْْا َنِ هعدلِىهسَّْقِوَمِهسَّْكِ ف
.4

سَّْلخ

ِنند).

ردبِّهسجَعداإْهَداِِسهبدلِاايسه اا هودسرَزُلْهََِْلِاهاه اندهسَّ َّمدا دسته دانَه دانده ااَها َهبِ َّلَّااههودسَّْ داوَمِه
).

 َ .5ردبياد هتِقِليإْه اي هإِنَّكدهِْنْتدهسَّبيم عاهسَّْعدل
.6

ردبياد هودسجَعدلْاد ه ابَلمد َنِهَِّكدهود نَهذُرِّنيتاد هُْ ي ه ابَلمد هَِّكدهودِْرنِ ه داد ْاكِاد هودتُابَهعدلِ َادا ه

إِنَّكدهِْنْتدهسَّتَّويسباهسَّ يح
.7

ا).

ا).

ه ردبياد ه تاد هفيهسَّيُّنْ د هحدبداد هودفيهسَّْلخ دِّهحدبداد هودقاد هعدِِسبدهسَّاي

سورة آل عمران

.1

ر).

ردبياد هالهتُزِغْهقُلُوبداد هبدعَيدهإِذْهَديدنَتِاد هودَدبَهَِّاد ه نَهَِّيانْكدهردحَمد هإِنَّكدهِْنْتدهسَّْودَي

با).

.2

ردبياد هإِنَّاد ه داي هفِ غْف َهَِّاد هذُنُوبداد هودقاد هعدِِسبدهسَّاي

.3

قُإِهسَّلَّها يه د َّكدهسَّْمالْكهتُ َتيهسَّْمالْكده دنَهتِشد َاهودتِاَزِعاهسَّْمالْاكده ميانَهتِشاد َاهودتُعازُّه دانَهتِشاد َاه

ودتُِلُه دنَهتِشد َاهبِ ديكِهسَّْخِ َ اهإِنَّكدهعدلِىه

رِ).

ُإِّهِديٍََهقِين كه)تُوَّجاهسَّلَّ َإِهفيهسَّايهد رِهودتُوَّجاهسَّايهد رده

اا يد ى كع ا آيات القرآن ...................................................

ِشا َاهبِدِ َ ا ِه
فاايهسَّلَّ َاإِهود تُخْا ِ اهسَّْحد اييه اندهسَّْمد ِّااتهودتُخْ ا ِ اهسَّْمد ِّاتده اندهسَّْحدايِّهودتِ ا َزُلُه دانَهت اد
حبد
.4
.5
.6

بٍ).

ردبِّهَدبَهَّيه نَهَِّيانْكدهذُرِّني هِِ ِّلد هإِنَّكدهْدم عاهسَّيُّعد
ردبياد ه داي هبِمد هِْنْزدَّْتدهودستَّلدعَاد هسَّ يْاولِهفِ

ْتُلَاد ه دعدهسَّشي

َينند).

ْْا َنِ هعدلِااىهسَّْقِ اوَمِه
ِْا دسفِاد هفاايهْ نِ ا هود ِلِّ اتَهِْقْ ايدس داد هودسن اا
ردبياد ا هسغْف ا َهَِّاد ا هذُنُوبداد ا هودإ اَ

سَّْكِ ف

ِنند).

 ِ .7ردبياد ه د هخدلِقْتدهَدِِسهبد ِئمهْالَحد نِكدهفِقاد هعدِِسبدهسَّاي

رِ).

.8

ردبياد هإِنَّ كده دنَهتُيَخإِهسَّاي ردهفِقِيَهِْخَزدنَتِهاهود د هَّلظَّ َّمنيده نَهِْنْْد

.9

ردبياد هإِنَّاد هْدمعَاد ه ااد ِن هنااد ِيهَّلْإِميد نِهِْنَه ااوسهبِ دبِّكُ َهفِل دايا هردبيادا هفِا غْف َهَِّادا هذنُوبدادا ه

ود
.10

ِفِّ َهعداي هْد َِِّ تاد هودتِودفَّاد ه دعدهسَّْأِبَ

.1

رٍ).

دسرِ).

ردبياد هود تاد ه د هودعديَتِاد هعدلِىهراْالكدهودالهتُخْزنِ هندوَمدهسَّْق د د هإِنَّكدهالهتُخْلفاهسَّْم عد

سورة النساء

ِد).

ردبياد هِْخَ ِجَاد ه نَهَدِ هسَّْقِ َند هسَّظَّ َّ ِهََِْلُهد هودسجَعدإْهَِّاد ه نَهَِّايانْكدهودَّ ّا هودسجَعداإْهَِّادا ه انَه

َِّيانْكدهنِْريس).

.1

َ).

ه ردبياد ه داي هفِ

ْتُلَاد ه دعدهسَّشي

سورة املائدة

َينند).
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ا اخبادئ

سَّلَّها يهردبيادا هِْنْازِلْهعدلِ َادا ه د ِايدِّمه اندهسَّباي مد َهتِكُاوناهَِّادا هع ايسهَّأوَّادا هود خ ِنِا هود ندا ه اَاكده

.2

ودسرَزُقْاد هودِْنْتدهخد َ اهسَّ

يسزِقني).

سورة األعراف

.1

ه ردبياد هظِلِمَاد هِْنْفُبداد هودإِنَهَِّ َهتِدْف َهَِّاد هودتِ َحدمَاد هَِّادكُونِنيه ندهسَّْخِ ْ

.2

ردبياد هالهتِجَعدلْاد ه دعدهسَّْقِوَمِهسَّظَّ

َّمنيد) .

.3

هردبياد هسفْتِ َهبد َاداد هودبد َندهقِوَ اد هبِ َّْحدقِّهودِْنْتدهخد َ اهسَّْفِ

تحنيد).

.4

ردبياد هِْفْ ِغْهعدلِ َاد ه دلَ سهودتِودفَّاد ه

.5

ردبِّهسغْف َهَّيهودَّأِخيهودَِِْخلْاد هفيهردحَمدتكدهودِْنْتدهِْرَحد اهسَّ

1ل ل عدلِااىهسَّلَّااههتِود
سَّْكِ ف

ِنند) .

ابَلمنيد).
يسحمنيد).

سورة يونس

َّلْاد ا هردبياد ا ه الهتِجَعدلْاد ا هفتْاد ا هَّلْقِ اوَمِهسَّظَّ ا َّمنيدهودنِجِّاد ا هبِ دحَمدت اكده اندهسَّْقِ اوَمِه

ِنند).

ودقِ لِه اوْدىهردبياد هإِنَّكده تِ َتدهف َعدوَندهود دلِأِ اهزِناد هودِْ َودسالهفيهسَّْحد د ِّهسَّيُّنْ د هردبياد هَّ اضلُوسهعدانَه

2ل

ْدلِ لكده ردبياد هسِْموَهعدلِىهِْ َودسَّهِ َهودسَِياَِهعدلِىهقُلُوبِهِ َهفِئهنا َ ااوسهحدتَّىهند دواسهسَّْعدِِسبدهسَّْأَِّ

سورة هود

.1

قِ لِهردبِّهإِنِّيهِْعاوذُهبِكدهِْنَهَِْْأَِّكده د هَِّ َودهَّيهبِههعلْ كهودإِ َّ هتِدْف َهَّيهودتِ َحدمَاايهِْ
ندهسَّْخِ ْ

ِنند).

د).

ُانَه
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إِنِّيهتِود

.2

عدلِىه

َّلْتاهعدلِىهسَّلَّههردبِّيهودردبِّكُ َه د ه نَهِدسبي ٍهإِ َّ هَااوده خاٌِهبِاد ا دتهد هإِنيهردبِّايه

دسٍُه ابَتِق

ٍ).

سورة يوسف

.1

ردبِّهقِيَه تِ َتِايه ندهسَّْمالْكهودعدلَّمَتِايه نَهتِأْوِنإِهسَّْأِحد ِنِهفِ ِ دهسَّبيمد ودستهودسَّْأِرَ ِهِْنْتده

ودَّ ِّيهفيهسَّيُّنْ د هودسَّْلخ دِّهتِودفَّايه ابَلم هودَِّْْحقْايهبِ َّْي

َّحنيد).

سورة إبراهيم

.1

ه ردبِّهسجَعدإْهَدِِسهسَّْلدلِيده ا هودسجَاالَايهودبداييهِْنَهنِعَلايدهسَّْأِ َاد

مد).

.2

ردبِّهسجَعدلْايه اق

ده سَّْيئِّهود نَهذُرِّنيتيهردبياد هودتِقِليإْهِاعد

َ).

.3

ردبياد هسغْف َهَّيهودَّودسَّيدييهودَّلْما َ انيدهندوَمدهندقُوماهسَّْحبد

.4

ردبياد هإِنِّيهَِْْكِاَتاه نَهذُرِّنيتيهبِودسٍِهغِ َ ِهذيهزِرَعٍهعاَيدهبد َتكدهسَّْماحد يمِهردبياد هَّ اق ماوسه

با).

سَّْيئِّدهفِ جَعدإْهِْفَْيدِّمه ندهسَّاي سِهتِهَوِيهإَِّ َهِ َهودسرَزُقْها َه ندهسَّ َّمد دستهَِّعدلَّها َهندشَكُ
1ل

ردبِّهسرَحدمَهامد ه

اوند).

سورة اإلسراء

ِمد هردبي د نيه

ددريس).

2ل ردبِّهَِِْخلْايه ايَخدإِه يَلٍه ودِْخَ ِجَايه اخْ د ده ايَلٍهودسجَعداإْهَّايه انَهَِّايانْكدهْاا لْطِ ن ه
نِْريس).

سورة الكهف

1ل

ردبياد ه تاد ه نَهَِّيانْكدهردحَمد هودَد ِّئَهَِّاد ه نَهِْ َ نِ

ديس).
هردِ ه
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سورة مريم

ِ َل ه دو َِّ َه ِْ
1ل ههه (هردبِّهإِنِّيهودَدندهسَّْعدظْ اه اِّيهودسَِتِعدإِهسَّ يْْساه د
2ل

ا اخبادئ

ربِّهِدق ّ ه)ه.هههههههههههههههههههه
كه د
ُنَهبِ اي دع ِ د

فَابم لِي اِ م لَدَ مه َ ذلِ قياب).

3ل ودسجَعدلْهاهردبِّهردق ّ

).

سورة طه

1ل قِ لِهردبِّهسَِ دحَهَّيه ديَرِيههوندبِّ َهَّيهِْ َ ِيههودسحَلُإْهعاقْيدِّمه نَهَّبد نيه
ندفْقِهاوسهقِوَ هلِ ه
2ل ودقُإْهردبِّهزَِِنيهعلْم

).

سورة األنبياء

1ا ردبِّهالهتِِِرَنيهفِ َِسهودِْنْتدهخد َ اهسَّْودسرِ نيد) .ه
2اهههُُهِْنِّيه دبيايدهسَّضُ ُّهودِْنْتدهِْرَحد اهسَّ
1ل ودقُإْهردبِّهِْنْزَِّْايه ااَزداله الد رد
2ل ردبِّهفِئهتِجَعدلْايهفيهسَّْقِوَمِهسَّظَّ

يسحم هنيد).ههههههههههههههههههههههههههههسورة املؤمنون
هودِْنْتدهخد َ

اهسَّْمااَزَِّنيد).

َّمنيد).

3ل ردبياد ه داي هفِ غْف َهَِّاد هودسرَحدمَاد هودِْنْتدهخد َ اهسَّ
4ل ودقُإْهردبِّهس هغْف َهودسرَحد َهودِْنْتدهخد َ اهسَّ

يسحمنيد).

يسحمنيد)

5ل ودقُإْهردبِّهِْعاوذُهبِكده نَهَدمدزدستهسَّشي د ِنيهودِْعاوذُهبِكدهردبِّهِْنَهندحَضُ

سورة الفرقان

اونِ).
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1ل ردبياد هس َ ِفَهعداي هعدِِسبدهجدهداي دهإِنيهعدِِسبدهد ه

ِ ندهغِ دس

).

 2ل ردبياد هَدبَهَِّاد ه نَهِْزْودسجِاد هودذُرِّني تاد هقُ يِّدهِْعَ انٍهودسجَعدلْاد هَّلْماتَّقنيدهإِ د

).

سورة الشعراء

.1

ردبِّهَدبَهَّيهحاكْما هودَِّْْحقْاايهبِ َّْاي َّحنيدهودسجَعداإْهَّايهَّباد نده ايَلٍهفايهسَّْالخ ِنندهه
ِهودسغْف َهَّأِبِيهإِنَّهاه

ودسجَعدلْايه نَهودرد ِ هجداي هسَّايع

ندوَمدهالهنداَفِعاه د لٌهودالهبدااوندهإِ َّ ه دنَهِْتِىهسَّلَّهدهبِقِلْبٍهْدل

ِ نده ندهسَّضَّ َِّّنيدهودالهتُخْزِنيهندوَمدهنالَعد ُونده
ٍ).
انيد).

.2

قِ لِهردبِّهإِنيهقِوَ يه

َِِّباونِه فِ فْتِ َهبد َايهودبد َادها َهفِتْح هودنِجِّايهود دنَه دعيده ندهسَّْما َ

.3

ردبِّهنِجِّايهودََِْليه مي

هندعَمدلُوند).

.1

فِتِلدبي دهقِ حك ه نَهقِوََّهد هودقِ لِهردبِّهِْوَزِعَايهِْنَهَِِْكُ دهنعَمدتِاكدهسََّّتايهِْنْعدمَاتده

سورة النمل

عدلِيي هودعدلِىهودسَّيدييهودِْنَهِْعَمدإِه د َّح هتِ َقِ اهودَِِْخلْايهبِ دحَمدتكدهفيهعلد ِكِهسَّْي
.2

قِ َِّتَهردبِّهإِنِّيهظِلِمَتاهنِفْبيهودَِْْلِمَتاه دعدهْالِ َمد ندهَّلَّههردبِّهسَّْعد

سورة القصص

.1

ردبِّهإِنِّيهظِلِمَتاهنِفْبيهفِ غْف

.2

ردبِّهنِجِّايه ندهسَّْقِوَمِهسَّظَّ

.3

هه ردبِّهإِنِّيهَّمد هِْنْزدَّْتدهإَِّييه نَهخد َ

.4

ردبِّهبِمد هِْنْعدمَتدهعدلِييهفِلِنَهِْ

َهَّي ).

َّمنيد).
ٍهفِقريك).

ُوندهظِهِريسهَّلْماجَ ِ

نيد).

َِّمنيد).

َّحنيد).
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سورة ص

.1

قِ لِهردبِّهسغْف َهَّيهودَدبَهَّيه الْك هالهنداَلدديهَّأِحديٍه نَهبدعَييهإِنَّكدهِْنْتدهسَّْودَي

سورة القمر

.1

فِيدعد هردبيهاهِْنِّي ددْلُوبكهفِ نْتِْ َهفِفِتِحَاد هِْبَودسبدهسَّبيمد َهبِمد ٍَه ااَهدم

با).

ٍ).

سورة احلشر

.1

ردبياد هسغْف َهَِّاد هودَّإِخَودسناد هسََِّّنندهْدلدقُونِ هبِ َّْ أميد نِهودالهتِجَعدإْهفيهقُلُوبِاد هغلّ هَّلَِّننده دااوسهردبياد ه

إِنَّكدهردؤاوفكهردح
.2

ك).

ردبياد هالهتِجَعدلْاد هفتْاد هَّلْقِوَمِهسَّظَّ

َّمنيد ).

سورة التحريم

.1

ردبِّهسبَنِهَّيهعاَيدكِهبد َت هفيهسَّْجداي هودنِجِّايه نَهف َعدوَندهودعدمدلههودنِجِّايه ندهسَّْقِوَمِهسَّظَّ

سورة نوح

َّمنيد).

.1

ه ردبِّهالهتِِِرَهعدلِىهسَّْأِرَ ِه ندهسَّْكِ ف ِنندهِدني

.2

ردبِّهسغْف َهَّيهودَّودسَّيدييهودَّمدنَهِدخدإِهبد َتيده ا َ ا هودَّلْما َ انيدهودسَّْما َ اد تهودالهتِزِِهسَّظَّ َّمنيدهإِهَّ ه

تِلد

رس).

رس).

املبحث الثالثون
ما حيتاجه اجملتهد من القرآن الكريم
اجملتاللد ا ل حيللث اجتاللاده اتللاك القللرآن يرللت باط ا حكللا ا للع يحتياجللع إىل
اعرفة امليات الدالة
تع

ى ا حكا ,ذناا غ نل

غرتع كع ذالذي يدل

ا امليات فر اتاك إىل اعرفتلع لعلد

ى ا حكلا ال امليلات مخ لماوة آيلة تقريبلا اخعلرب

الا

حدذث القرآن ذقداع ..........................................................

ك يللات ا حكللا ذقللد نلللف فياللا تا للة ال القللو ذقللد نكللر كعضللام نن امليللات الل
جللاءت يف العبللادات حنللو ااوللة ذنوكعللني آيللة ذيف ا حللوال الشتصللية ال زذاك ذهللرع
ذاظاهرة ذإوث ذذصية ذحجر ذغ نل

حنو رلبعني آيلة ذيف ا حكلا اخدهيلة ال كيلع

ذش راء ذإجاوة ذوه ذشركة ذديل ذغ هلا حنلو رلبعني آيلة.ذيف ا حكلا اجل اويلة ال
قوكات ذج يات ذحدذد ترتني آية ذيف نحكا القضاء ذالشاادات ذتواكعاما شلري
آية ذإنا نودت تفصي نل

فاوجع إىل آيات ا حكلا ل مرحلو ايودكي لي ذاجلواولري

ذاخقداد ذالراذهدي ذالشافعي تع احلاف البياقي ذاجلصا
اهلل القره .

ذنكي ككر العركي ذ بلد

املبحث احلادي والثالثون
حدوث القرآن وقدمه

الت ف اخ مون يف حدذث القرآن ذقداع,فقالت اخعتولة حبلدذث القلرآن ذقاللت
ايشلللا رة كقدالللع,ذلك اجلميلللع اتفقلللوا كلللأن القلللرآن كا تبلللاو هلللذا الصلللو ذالتلللأليف
ذالرتكيب حادث هع قد ذجد ك وذل القرآن ي قب ع كما نهالم اتفقلوا كوصلف اهلل تعلاىل
كأهع اتك م,ذإمنا ذقع ال واع كني اخعتولة ذايشا رة يف ان اتصا

اهلل كأهع التك م كا تبلاو

صو ا لفلاظ ذتأليفالا ذتراكيبالا فيكلون اع لى التك م هلو للال الكلر كملا ل قلع يف
الشجرة

د لطاكع خورى

حادتاب ,ن القرآن

يع ال ر ذاليع نهبت اخعتوللة.ذ ى هلذا فيكلون القلرآن

د اخعتولة هو كر اهلل ذقد رفلت إن كلر اهلل لدهم بلاوة ل

ايصوات اخركبة ا احلرذ

ذهي نار حادث هاا ذجدت كعلد نن كاهلت اعدذالة.نذ

نن تصافع كأهلع التك م كا تبلاو نالر آللر ذواء نلل

قلاوم كذاتلع تعلاىل قلديم كقدالع هظل

اتصافع كالع م ف ن الع م قديم كقدالع ذإليلع نهبلت ايشلا رة ذهقلوا هلذا اخع لى اللذي
اد وا قيااع كذاتع تعاىل كالكر ال ف ي ذقالوا إهع نذىل كارم الكر كما قال الشا ر:
إن الكللللللر لفللللللي الفللللللؤاد ذإمنللللللا

جعل ل ال لللان

لللى الفلللؤاد دللللير
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ذ ى اقالتام فيكون اع ى اتك م ال قلا كلع الكلر هظل ايلت ني ال قلا كلع
اخوت ي ا نذجده ذكوهع ذل قع.ذ ى هذا فيكون القرآن د ايشا رة قدميا هع هلو
دهم نار هف ي قديم كقد ناتع تعاىل.

كر اهلل ذقد رفت نن كر اهلل

ذحن ل اعاشللر امااايللة تللاو ا اللر ا ذل مهكاوهللا ل كللر ال ف للي ,كمللا حققللع
نراهني

ماو ا يف

م ا صول ذ م الكر ذلقد كان ال واع يف ل

القرآن ذحدذتلع

رببا متاوة الفت ة يف صلر اخلأاون فقلد نكلر التلأويخ نن فت لة ل ل القلرآن ظالرت رل ة
 218هجرية ذقد مح اخلأاون ال لا
كغداد ذهو يف مح تع ايل ة

فيالا

لى القلول خب ل القلرآن فأورل إىل ذاللي

ى الرذ ,كأن ملع كبلاو الع ملاء ذالفقالاء ذميتحل ام يف

هذه اخ ألة ا ط ة ذيرر إليع اجاكتام ذقد تأتر الكلث ال الع ملاء يف جم ل
حتى نظارذا القول خب

القرآن إي نن اللبعض كقلي تاكتلا

اخ لاظرة

لى قيدتلع كلأن القلرآن غل

وع كأمحد ك ح ب صاحب اخذهب احل ب ي,ا الر اللذي نذجلب مح لع اكلبر إىل
شرذن ا الع ملاء ةلت لفلاوة ذحرارلة لي تظلرذا يف

اع كر ا

يفة كاحلديد ذنور

هر رو

لودة اخلأاون ال حرذكلع ذلكل جلاوتام ا هبلاء يف نت لاء رل هم يف الطريل

وت اخلأاون ذكقلت الفت لة ا لتعرة إىل رل ة  233هجريلة ذهلي ال ل ة الل
اختوك ت

الفت ة ذتلرك ال لا

دوهم قد اظار اقالتع خب

نكطل فيالا

نحلراوا يف آواوالم ذقلد وذ اكل ايتل :نن اجلعلد كل

القرآن نيا هشلا ا

يفلة ا اوي,فأللذه ذنورل ع إىل لاللد

الق ري نا العراع ذناره كقت ع ذلك لالد حب ع ذهل يقت لع فب لا ا لرب هشلااا فكتلب
إىل ل الد ي والع ذيعلو
لالد يو

يلع نن يقت لع فألرجلع لاللد ال احللب

يف ذتاقلع ف ملى صل ى

يد ايتحى قال يف آلر لطبتع اهصرفوا ذتحوا يقب اهلل ال كم فل هي اويلد

نن نتحي اليو كاجلعد ك دوهم تم هول ذنحبع.

املبحث الثاني والثالثون
لغات القرآن الكريم

ي ويب يف نن القرآن قد هول ك ان ركي ابني ذهذا ا للوا

القلرآن الكلريم

إن إن اهلل تعاىل هل ي ول كتاكاب ا ال ماء إي كالعرباهية ذو لا فيل اتتيل نهلع يف القلرآن

لغات القرآن ..................................................................

غ العركي ا لغة ال ب نذ العرباهية نذ ال ريان نذ القب نذ الفر
ذلك التحقي إن الا تلوهم نهلع ال قبيل ن لل
جمية كما توجد كعض ا لفاظ ال

ا

يشرتك فياا لغة فلاو
ا لفاظ غ

ت

نذ الرذ نذ احلبشلة

هلو نلفلاظ ركيلة ذافقلت الفلاظ ال غلات

تتف فياا كعض ال غات ف ها جند ا ا لفلاظ الا

ذال غلة ايهك يويلة ذالرتكيلة ذالفاورلية ذكيلف يعقل نن تكلون

ركية يف كتلاب اهلل اجمليلد اللذي نللر

ن نك
كفصاحتع ذنن يتضم نلفاظا ا غ لغتع ف ق

الفصلحاء كبرغتلع ذن جلوهم

الب غاء ي ي تعم ا لفاظ ا ج بيلة

يف لطاكاتللع داء اقاصللده ذكيللان اطالبللع.هعم لللو كللان الكللر احتللاك إىل نكللر ن للر
ذنهاء شتصية ي تشاد كك ماتام نكرت يف الكر لك هذا للي

ال ارلتعمال لغلة

يف لغة نلر هذا اضا إىل تصريح القرآن الشريف كأهع ركي ابني لقوللع تعلاىل :إِنَّا ه
ِْنْزدَّْاد اهقُ َ ن هعد دبِ ّ هَِّعدلَّكُ

َهتِعَقلُاوند) ذ

اك

تف ل ه ك غلة قلريمل ذال الواتلح

با

الللبني نن ارللتعمال ا لفللاظ ا ج بيللة فيللع ي للايف رذكتللع البي ة.ذقللد نكللر القللو نن القللرآن
اشتم

ى الفاظ ركية ال قباول اتعلددة ذالرادهم كلذل

اخقصللودة يف الكتللاب الكللريم حب للب ذتللع ذارللتعمال ت لل
اخ تعم فيع دذن كاقي القباو فمثر نن لف
ذهو إمنا ي تعم كاذا اخع ى يف لغة هي
يف الطني اخ نت ذهو لغة مح
ك غة قريمل ذقي

)ارتعم يف القرآن ع ى العلذاب

ى الا نكلرذه ذحنو محأ)ذ ا ون)ارلتعمر
ها نكره القو .ذيظار ا الكتب ال

تعرتلت

ى الفاظ القباو العركية اجل وكية القحطاهية ذالشلمالية

العدهاهيلللة نالللا القحطاهيلللة اجل وكيلللة فالللم ايذ
ذلوا للة ذا للووك ذرللبأ ذدذ

القبي للة يف هللذا اخع للى

ى الا قيل ذحنو حلداو غ با)فل ن اع لى الغ لب اخ تفلة

ذ يرن إىل غ نل

ذا اخوتوع نن القرآن اشتم

وج

نهالا ارلتعم ت يف اعاهيالا

ذمحلل ذحضلللراوت ذللللثعم ذا زد

ذرللعد العشلل ة ذهللي ذك اهللة ذنزد شلل وءة ذنشللعر

ذجرهم ذغ ان ذك دة ذ م ذاذحج ذهمدان ف ن نص هذه القباو ا اجل لوب ذنالا
القباول الشللمالية العدهاهيللة فاللم قللريمل ذتغ للب ذتقيللف ذك للو ح يفللة ذاوي للة ذك للو للاار
ذقي

ذ يرن ذهذي ذهذه نص اا ا الشمال ذنكرذا ن القلرآن قلد نللذ ال القباول

72

73

 ..........................................ا ادي فيما اتاجع التف

الشمالية نلفاظ با نكثر ا القباو القحطاهيلة ذنن اشلتمال القلرآن
ى ال ظرة فيع إىل توحيد العرب ذجع ع كتاكا يشتم

يدل

ا اخبادئ

لى لغلات العلرب هلا

لى نلفلاظ فل

كل قبي لة

ال قباول العللرب يكللون ال جممو للع لغللة ذاحللدة ل عللرب تيعلاب ذقللد نكللرذا نن نكثللر
القباو نلفاظاب يف القرآن هي فبي ة قريمل تم هذي تم ك اهة تم مح تم جرهم.

املبحث الثالث والثالثون
قراءات القرآن

قي إن القباو العركية ال

هول القرآن ك اجتاا هي:

-1قريمل -2رعد -3تقيف -4لوا ة -5هذي -6ك اهة -7نرلد -8تلبة -9قلي
ذنحرفاا.
تللم تركللت هللذه ال غللات يف قللراءة القللرآن ذنصللبح يقللرن ك غللة قللريمل ذحللدها فل ن
اث

ت ني)ك غة قريمل كالضاد ع ى خبي ذكالضاء ع ى اتام ك غلة هلذي ذكلان نلل

كأار ا

ثمان كل

فلان خلا نالر زيلد كل تاكلت الع وهل ال قلريمل ككتاكلة اخصلحف

ك ان قريمل.ذقد كي ا هذا اخوتوع يف ابحث تع القرآن كعد ذفاة ورول اهلل صل ى
اهلل

يع ذآلع ذر م ف اجع)ذاخصحف اليو يقرن

ى وذاية حفل

كل رل يمان كل

اخغل ة ا رللدي الكللويف لقللراءة اصللم كل نكللي ال جللود الكللويف التللاكعي ل نكللي بللد
الرمح

بد اهلل ك حبيب ال مي

فان ذزيد ك تاكت ذنلكي ك كعب

ي ك نكي هاللب
ال

صل ى اهلل

يلع ال لر ذ ثملان كل
يلع ذآللع ذرل م ح لب الا

هو اوجود يف تعريف اخصاحف.

املبحث الرابع والثالثون
القراء السبعة أو العشرة

اخعرذ

إن قراء القرآن ربعة ذهم:

القاوئ ا ذل :بد اهلل ك

اار الداشقي افذذه إااااب يف قراءتلع,نه الشلا ذللد

ر ة  8ا ا جرة ذتويف رل ة  117هجريلة,ذيرذي قراءتلع واذيلان هملا هشلا كل
ذاك نكوا ن بد اهلل ك نمحد ذوذايتاما لقراءتع كوراو .

ملاو

د تواتر القراءات ال بع .....................................................

القاوئ الثاهي:اك كث اخ كي ذاهلع بلد اهلل ذللد كلة رل ة  45هجريلة ذتلويف
ر ة  120هجرية,ذالراذي لقراءتع كوارطتني هما نمحد البوي ذحممد ق ب .
القللاوئ الثالث :اصللم ك ل كادلللة الكللويف تللويف ر ل ة  127هجريللة نذ رلل ة 128
ك ر يمان ا ردي ذنكو ككر شعبة ك

هجرية,ذلقراءتع واذيان كغ ذارطة هما حف
ياا ا ردي الكويف.

القاوئ الراكع:هو نكو ملرذ البصلري ذاهلع زكلان كل العلرء كل

ملاو اخلازهي

البصري ذلد ر ة  68هجرية ذتويف ر ة  154هجرية,ذلقراءتع واذيان كوارلطة ايلى كل
ابللاوك همللا حفل

مللرذ كل

كل

بللد العويللو الللدذوي ذالثللاهي ال ورللي اخك للى كللأكي

شعيب ذاخ مى كصار.
القاوئ ا اا

:محوة ك حبيب كل

ملاوة كل اها يل الكلويف التميملي ذللد

ر ة  80هجرية ذتويف ر ة  156هجرية,ذلقراءتع واذيلان كوارلطة هملا ل لف كل هشلا
ذالثاهي لرد ك لالد.
القاوئ ال اد

:هافع ك

بد الرمح ك نكي هعيم اخدهي اات ر ة  159هجريلة

ذلقراءتع واذيان كر ذارطة هما قالون ذالثاهي ذوا.
القاوئ ال اكع :ي ك محوة الك اوي الكلويف تلويف رل ة  159هجريلة ذلقراءتلع
واذيان كر ذارطة هما ال يث ك لالد ذحف

ك

مرذ.

ذهللؤيء القللراء ي للموهام كال للبعة ذنحل ل كاللويء القللراء ترتللة:نذ م ل للف ك ل
هشا الذي تقد نهع يرذي قراءة محوة الكويف كر ذارطة ذلد رل ة  150هجريلة ذالات
رل ل ة  229هجرية,لقراءتلللع واذيلللان إرلللحاع ذإدوي

.ذالثلللاهي يعقلللوب كل ل إرلللحاع

احلضراي ذلد رل ة  117هجريلة ذتلويف رل ة  205هجرية,ذلقراءتلع واذيلان هملا وذيل
ذوذح.الثالث:يويللد ك ل القعقللاع تللويف كاخدي للة ر ل ة  130هجرية,ذلقراءتللع واذيللان همللا
ي ى ك ذودان ذر يمان ك ا م ك تاو.فال بعة ا ذىل ي موهام كلالقراء ال لبعة
ذاجملموع يقال لم القلراء العشلرة ذاخشلاوو إن الشلان ال القلراءات الا لدا القلراءات
ال بع ذقي إن الشان اا دا القراءات العشر.
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املبحث اخلامس والثالثون
عدم تواتر القراءات السبع
اخعرذ

نن القراءات ال بع اتواتر هق اا

إىل القراء ال بعة اختقد نكرهم,ذإهاا اتواترة
ذإهاا هي ال

نشاو إليالا الل

صل ى اهلل

الل

يلع ذآللع ذرل م

صل ى اهلل

ام إلي ا ذإهاا هلي القلراءات الصلحيحة
يلع ذآللع ذرل م كقوللع نهول القلرآن

لى

ربعة نحر )ني نهع نهول كاذه القراءات ال بع.ذالكتب اخعرذفة اخؤلفة فياا هما كتلاب
الشللاهبية ذكتللاب التي ل حتللى إن كعضللام قللال اللا هل يوجللد يف هللذي الكتللاكني ا ل
القراءات فاو شان ذالتحقي نن هلذه القلراءات ال لبع ي ه ل م نهالا اتلواترة ل الل
ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م إليام ك هي ناا نن تكون ا قولة م

الل

صل ى اهلل

يع ذآلع ذر م كاملحاد ذإاا نن تكون اجتاادات ا القرقاء نهف لام كملا إه لا ي ه ل م
إهاللا اتللواترة ل ام إلي للا .ناللا الللد وة ا لل ة فالوجللدان شللاهد
القطع كثبوت هذه القراءات
ال بعة,ف هع حكي

ياللا ذإي حلصل ل للا

ام ذناا الد وة ا ذىل فيكذكاا ذجود قراءات كث ة قبل

اك اجلووي نهع قال:إنق نذل إاا اعتلرب تلع القلراءات يف كتلاب

هو نكو بيد القارم ك رر ذجع ام فيما نح لب مخ لة ذ شلرذن قاوولاب الع هلؤيء
ال للبعة ذتللويف ر ل ة  224هجريللة ذكللان كعللده نمحللد ك ل جللب ك ل حممللد الكللويف هوي ل
نهطاكيللا,تع كتاكللا يف القللراءات ا م ل
هجرية,ذكان كعده القاتي إها ي

نكللر ا ل ك ل اصللر ذاحللدا ذتللويف ر ل ة 258

ك إرحاع ا زدي الفقيع اخالكي صلاحب قلالون

نلف كتاكاب يف القراءات تع فيع قراءة شري إااااب ا ام هؤيء ال لبعة تلويف رل ة 282
ر
هجريللة ذكللان كعللده اماللا نكللو جعفللر حممللد كلل جريللر الطللربي تللع كتاكلل با حللاف ب
هاه اجلااع)فيع هيف ذ شرذن قراءة تويف ر ة  310هجرية,ذكعده تع نكو ككلر حمملد
ك

مر الداجوهي كتاك با يف القراءات ذندل اعالم نكلا جعفلر نحلد العشلرة ذتلويف رل ة

 324هجرية,ذكان يف نتره نكو ككر نمحد ك اورى ك

با

ك جماهد نذل ال اقتصلر

ى قراءات هؤيء ال بعة فق ذتويف ر ة  324هجرية اهتاى.
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ذكاذا يكون ترجيح التياو القراء ال بعة ا لت داب كلي ككلر اخلذكوو ارلت اداب ا لع
إىل احلديث اخشاوو ا نن ال

ص ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م قلال :نهول القلرآن

لى

ربعة نحلر )ذلك الع ملاء هل يقب لوا هلذا ايلتيلاو ال نكلي ككلر فارتح ل كعضلام
قراءة نكي جعفر اخدهي ذآلر قراءة يعقوب البصري ذتالث قراءة ل ف الكلويف ذا تملد
ى قراءة القراء العشرة ذنهبوا إىل ان ك قراءة وذيت ل العشلرة

الكث ا الع ماء

هي قراءة اتواترة,تم ي يفى نن القراءات ال لبع كلان اعملوي كالا يف كل
فاقت ترث ا اا
هافع اجمل

ى غ ها ذهي وذاية الدذوي

ذوذاية حف

الللدذوي ذتغ بللت نيضللا

صلر إىل نن

نكي مرذ البصلري ذوذايلة ذوا
لى وذايلة

اصلم الكلويف تلم تغ بلت وذايلة حفل

ل

للى وذايللة ذوا إي يف اخغللرب فصللاوت وذايللة حف ل

اصلللم الكلللويف هلللي القلللراءة اخشلللاووة ذاخ لللتعم ة يف نياا لللا يف نكثلللر كلللرد العلللاهل
ذإمنلا يظل نلل

امرلراي.ذكاذا هقللول إن القللراءات لي لت اتللواترة ل الل

كعللض

الع ماء فم تعدد القراءات يع م د تواتر القلراءات ال لبع إن للو كاهلت اتلواترة ل
ال

حلصل التلواتر ل قلراء البلاقني فلر لوز لم لقلراءة كغل ال لبع ذنالا ارلتدي م
حديث نهول القرآن

كاحلديث ن

كال بع فر ه كم نن اخراد كع نل
ذاحللد ذحكللي

حللر

اخوجودة املن هي ال
يظ نل

خا ذود

نومت ا

يام ال ر إن القرآن هلول

لى

امتقللان)نن نكللا شللااة قللال ظلل قللو نن القللراءات ال للبع
نويدت يف احلديث ذهو للر

إتلاع نهل الع لم قاهبلة ذإمنلا

كعض نه اجلا .ذاحلاصل إن هلذا احللديث ذإن ند لى كعضلام تلواتره إي

نهام الت فوا يف اع اه

ى اا يقرب نوكعلني قلوي ذقلد وذي

ذر م نهع قلال نلهول القلرآن
ذقص

ى رلبعة نحر )اختقلد نكلره

لى إهالا القلراءة

لع صل ى اهلل

يلع ذآللع

لى رلبعة نحر )نالر ذزجلر ذترغيلب ذترهيلب ذجلدل

ذيف وذاية نلر زجر ذنار ذحرل ذحرا ذحمكم ذاتشاكع ذناثلال,ذ ى هلذا

فيك ون اخراد كلا حر

هلو امشلاوة إىل نق لا القلرآن ذنهوا ع.ذيلدل

لى لد تلواتر

ال

ذا

فلر يعقل نن

هذه القراءات
ال

ذجود ايلتر

يف اخع ى كي اا اث اال

قرنها كااتني القراءتني ن اخ ول ذاحد ا اما تم ي يفى نهع وز قراءة القلرآن يف
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الصرة ك حد هذه القراءات ال بع ل قطلع وافقلة ا وملة
القرآن كاا ذإي لرد وا
ال ر نن يرد وا
ال ر

ا اخبادئ

ليام ال لر

لى قلراءة

اا ف هاا كاهت يف زاان ا ومة ذكلان كارلتطا ة ا وملة

ليام

الا يف الكلايف الا ذود ل ام

ليام

اا نذ

اقرن كما يقرن ال ا

كعضاا ذيؤيلد نلل
ذاقرنذا كما

متم) فت ت

هو اختواتر ذهو اا هق ع تع ي ميك تواهنيام
ذآلع ذر م ذغالب القراءات كذل

ى الكذب

.إن الذي يصح نن يقلرن كلع
ص ى اهلل

ى ال

يلع

ذالثاهي الا ذافل العركيلة ذن لى قوا لد الفصلاحة

ذالبرغة ذذاف ورم القرآن ناا اا هق كطري املحاد ذهل تقم كي ة ذي دلي اعترب

لى

قراءة الررول كع نذ نحد اخعصواني ذلالف الررم نذ العركية فر وز القراءة كع.

املبحث السادس والثالثون
عدم حتريف القرآن الكريم

التحريف هو تغي الشيء ما هو
ذهو يتصوو
نل

يع فتحريف القلرآن هلو تغل ه ملا هلو

يلع

لى ذجوه .نحلدها)نن يف لر القلرآن كغل اع لاه احلقيقلي كلر قري لة

لى

ذي شاهد,ف هع

ى هذا يكون قد غ القرآن ما هو

يع كا تبلاو اع لاه ذي ويلب

يف حراللة التحريللف كاللذا اخع للى فقللد ذكللخ اهلل الياللود كقولللع تعللاىل :ود اندهس َّااِنندهَد ا ِاوسه
ْدمي عاوندهَّلْكِِبِهْدمي عاوندهَّقِوَمٍه خد ِننده َِّ َهندأْتُوكِهناحد ِّفُاوندهسَّْكِلا ده انَهبدعَايه
اخراد كع تف

الكر كغ اع اه الظاهر فيع كر شاهد ذي دلي ذقلد حلر

دودسقاعه) فل ن
كعلض نهل

اخلللذاهب الفارلللدة القلللرآن كتف ل ل هم آيلللات القلللرآن كل ل واوام الفارلللدة ذاعتقلللداتام
الباه لة .الثاهي)إن التحريللف كلال ق
اع حف نصل الك ملة كتحريلف االل

نذ كويللادة نذ كتبلدي يف احلللرذ
إىل ا ل

ذكتحريلف ة

نذ يف احلركللات

لوا ل يورلف إىل

خت

وا,ذهذا التحريف يف القرآن جاوو إن قرن كع نحد القلراء ال لبعة .الثالث)التحريف

كلل ق

ذ كويللادة كك مللة نذ ك مللتني نذ يف امليللات نذ يف ال وو,ذالصللحيح للدها للد

ذقو ع يف القرآن الشريف الذي هو كأيدي ا ف ها هعتقد نن هذا القرآن هو اللذي هلول
صدو هبي ا حممد ص ى اهلل

يع ذآللع ذرل م ذللي

لى

فيلع ك ملة زاولدة ذي آيلة زاولدة ذي
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رووة زاودة,كذل

لي

ا ع ك مة هاقصة ذي آيلة هاقصلة ذي رلووة هاقصلة كملا هلو وني

جللدها الشلليخ جعفللر كاشللف الغطللاء يف كتاكع كشللف الغطاء)ذرللبقع إىل نللل
الصللدذع حممللد كل كاكويع,ف هللع ومحللع اهلل
امااايلة ذاىل نلل
تف

الشلليخ

د القللول كعللد التحريللف ال اخعتقللدات
لق

نهلب نيضللا شليخ الطاوفللة كلو جعفللر حمملد كل احل ل الطورللي يف

ه التبيان ذال يد اخرتضى ذغ هم ا

قولع تعاىل :إِنَّ هنِحَناهنِزيَّْاد هسَِِّّ

ْ دهودإِنَّ هَِّهاهَِّحدا

ماء الشيعة ذحمققيام ذالدلي

فظُوند) ف نق هذه امليلة الشلريفة تلدل

ى نل
لى ان

القرآن حمفوظ ا قب اهلل تعاىل ذا لواز حفظع د ذقلوع التحريلف فيع,ذيلدل
نل

اا وذاه الفريقان ا قولع صل ى اهلل

كتاب اهلل ذ رتتي نه كي

لى

يلع ذآللع ذرل م إهلي تلاوك فليكم اللثق ني

ذإهاما ل يفرتقا حتى يردا

يق احللوض) فل نق الكتلاب للو

كان حمرف با فر فاودة يف تركع ل ا لعد صلحة الرجلوع إليلع يحتملال نن كل الوود هرجلع
إليع قد حر

ذاا ذود ا الرذايات ال

يشم ا اا التحريلف يكلد ال تأذي لاا ذي لب

القول كلالتحريف كثلر ا لبلاويني ذلع لي كل إكلراهيم يف تف ل ه ذالك لي
ايحتجاك الشيخ نمحد ك

ذصلاحب

لي كل نكلي هاللب الطربرلي,ذيقال إن الظلاهر ال كلر

احملقل القمللي نن التغللي ذال قصللان قللد ذقعللا يف القللرآن الشللريف,ذحيث نن الغللرب قللد
نفتنت كع كعض قراء العركية كأقوالع ذآا كعض اختطرفني ا شلباك ا ك واولع هلذكر ل قلاوئ
الكريم ا رتا

فررفتام ذاؤوليام كأن القرآن اخوجلود كلني نيلدي ا للي

غ قال هولد كي يف كتاكع تأويخ القرآن)يف اجلوء الثاهي

حلر

ذي

:93

إن القلللرآن هلللو اليلللو الكتلللاب الركلللاهي الوحيلللد اللللذي للللي

فيلللع ني تغلللي

يذكر.ذقا ل ذ.اوير)يف كتاكع ان اخصحف اللذي تعلع ثملان قلد تلواتر اهتقاللع ال يلد
إىل يد حتى ذص إلي ا كدذن ني ةريف.ذلقد حف كع اية شلديدة حبيلث هل يطلرن
ني تغي يذكر ك ه تطيع نن هقول نهع هل يطرن

يع ني تغي

ى امهرع.

يلع
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املبحث السابع والثالثون
يف فائدة سور القرآن الكريم
ناا رووة الفاةة فاي شفاء ا ك داء إي ال ا ,ذإن كتبت يف إهاء هاهر ذحميلت
الكتاكة اء اخطر ذغ

اخريض كاا ذجالع كلريء ذإن شلرب هلذا اخلاء ال

ذجيبا ذلفقاها زال.رووة البقرة تع

لد يف ق بلع

ى اخوجوع ذاخعيون ذالقلرع ذاخصلرذع ذاللذي
للى

يشللكو الفقللر يللوذل اللا كام.رللووة آل مللران تكتللب كو فللران ذاللاء ذود ذتع ل

الشجرة تثمر ذ ى اخرنة ةب ,رووة ال اء ال دفل شلينيا ذتلاع ف يكتلب ا الا إِنيهسَّلَّاهده
ندأْ ا ا

ُ َهِْنَهتُ دُِّوسهسَّْأِ د نِ تهإَِِّاىهََِْلهدا

) امليلة يف إهلاء جديلد ذميحلوه لاء اخطلر ذيرشلع يف

اخكان الذي فيع اخدفون يظفر كع إن شاء اهلل,ذا قرن ا الا

ردبياد هالهتُزِغْهقُلُوبداد هبدعَيدهإِذْهَديدنَتِاد

) املية

لى الرة ترتلاب كعلد الب لم ة

ى اخعدة اخوجو ة كرنت.رووة اخاودة ا كتباا

ذجع لاا يف ا ولللع نذ صل دذقع هل ي للرع للع شيء.رللووة ا هعلا ال كتلب ا اللا لللير يف
قرها

ذقت ال حر قولع :ودإِنَهندمَبدبَكدهسَّلَّهاهبِضُ ٍّهفِائه

ذجع اجل ب ذاليد كرن.رووة ا

را

ِ

ِافدهَِّاه) امليلة ذ قالا

ا كتباا لاء ذود ذز فلران ذ قالا

ا احلية ذال بع ذالعدذ ذالضرل يف الطري .رووة ا هفال ا
يدي حاكم قضى لع
ال صو

قاا

ى لصمع.رووة التوكة ا جع اا يف ختاوتع نذ ق

ذاحلري .رووة يوه

لى

يلع نال

يلع ذذقلف كلني
لوتع نال ال

يكتب قولع تعاىل :وإذسه دويهسَّْإنب نهسَّضاُ ُّهِدعد نِا

لوجع الرج ني ذال اقني ذاجل ب يف فتر هرية مت ئ الفتاوة زيتلاب هيبلاب ذتغ لى

) امليلة
لى هلاو

لي للة ذتللده هللذه ايذجللاع كالويللت اخذكوو.رللووة هللود ال هقللمل قولللع تعللاىل :ودقِ ا لِه
سرَ

ِلاوسهف هد هبِبَ ِهسَّلَّهه دجَ دسَد هود ا َْد َد

ه) املية يف لوح راك ذي مر يف اقلداتاا حفل

ال للفي ة يف البحر.رللووة يورللف ا ل كتباللا ذجع للاا يف ا ولللع ترتللة نيللا ذنلرجاللا إىل
جداو البيت ا لاوجع ذدف اا هل يشعر إي ذورول ال طان يد وه إىل ال صرة ذصلاو
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لع حضوة ذجاه,ذا كتباا ذشركاا را اهلل لع الرزع ا ك نحد.رلووة إكلراهيم ل
ي

يع ال ر ا كع الثالول ف يقرن

ياا هذه امليلات رلبعاب يف هقصلان الشلار ذاث

ك مة لبيثة)املية ذآية ذك ت اجلبال ك ا فكاهلت هبلاء ا بثلا)ذا كتبالا يف لرقلة حريلر
كيضاء ذ قاا

ى ضلد الطفل نال الفلوع ذالبكلاء ذالتواكلع ذتيلع ا رواء.رلووة

احلجرات ا كتباا كو فران ذرقاها يارنة ق ي ة ال نب كثر لب اا ذا جع اا يف جيبلع نذ
ضللده كثللر كيعللع ذك للبع ذوزقع.رللووة ال حل ال جع للاا يف حللاو ك للتان هل يبل فيللع
شلللجرة إي ذرلللق مح لللاا ذاهتشلللر,ذإن جع لللت يف ا لللول قلللو كأ يلللاهام ذنهلللاوام
يلللع يف لرقلللة حريلللر لضلللراء هل يل ل

كادذا.رلللووة ايرلللر ال ل حرزهلللا ذ قالللا

واية.رووة الكاف ا جع اا يف إهاء زجاك تي ذوا الا فيلع يف البيلت نال يف ا وللع
ا الديم ذالفقر.رووة اريم ا جع اا يف إهاء زجلاك هظيلف يف ا وللة كثلر لل ه ذا لع
ا ع هواوع ال وء ذا شلركع ذهلو للاوف نا .رلووة هلع ال جع لاا اعلع ذاضلى إىل
قو يريد التوذيج اعام زذجوه ذإن قصد امصرح كني اخت اقضني تألفوا ذإن اشلى كالا
كني

لكري افرتقلوا ذال كتبالا ذشلركاا ذدلل

لى رل طان نال ا لع ذندهاه.رلووة

ا هبياء تكتب ل مريض ذا هال فكلره ذراره.رلووة احللج ال كتبالا

لى وع غلوال

ذجع اا يف ج ب اركب نتتع الرياح ذهل ي م ا اا ذا كتباا ذوشاا يف اوتلع ذال نذ
قاض هل يا أ كعيمل فيع إي نن يرك ا ع.رووة اخؤا ون ا كتباا ليرب ذجع لاا يف لرقلة
حرير لضراء ذ قاا

يع هل يشرب ا مر.رووة ال وو ا جع اا يف فراشع اللذي ي لا

فيع هل ا م ذا كتباا يف هشت حنا

ذحماها ذرقاها ل داكة اخريضة ذيلرا

اخاء كروت.رووة الفرقان ال كتبالا ذدلل

لى قلو كيل ام كيلع نذ شلراء تفرقلوا ذال

كتباللا ذوشللاا يف اوتللع فيللع هللوا هل يقللرب ا لوا نلل
قاا

ى دي

ال م .رووة القص
ذكذ ا إنا

اخوتع.رللووة الشللعراء ال

نكيض نفرع تم نه قع ف هع ميشي ذيقف فحيلث الا ذقلف ذجلد ك لواب نذ

رحراب.رللووة ال ملل الل نواد نن ي يللرك
قت

يالا ال

ا كتباا ذ قاا

يللع الللدوهم الللرز ف يقللرن آلللر آيللة الل

ى بد نال

يلع ال الوهلا ذا لرب ذا ياهلة

ى ذجلع الكبلد ذاللبط ذاخطحلول ذال شلركاا لاء اخطلر هفعتلع ال
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ا اخبادئ

تيلللع ا رقا .رلللووة الع كبلللوت اللل كتبالللا ذشلللركاا زالللللت لللع محلللى الركللللع
يف ا ول قو ا ت ا فيلع

ذا ذجاع.رووة الرذ ا جع اا يف إهاء زجاك تي الرن
ذإن دلل إليللع قريللب ا ت .رللووة لقمللان تكتللب خل فيللع هللو
ال للجدة الل جع للاا يف ا للول ذال للول يف رلل تع ذالل
ذالشقيقة.رووة ا حواب ا كتباا يف وع ظ
رريعاب رووة ربأ ا كتباا يف قرها

قللع

الللد ذا ذجاع.رللووة
يللع نالل الل احلمللى

ذجع اا يف لفي يف ا ولع توذجت ك اتلع

ذجع اا يف لرقة كيضاء ذمح اا نال ال ا لوا

ذا ل العقوكللة ذال ب ل ذاحلجللاوة ذاحلديد.رللووة فللاهر ا ل كتللب ا اللا إِنيهس َّااِنندهندتْلُااونده
تِاا

بدهسَّلَّاااه) امليلللتني يف نوكلللع للللرع قلللدن جديلللدة هلللاهرة ذجع لللاا يف ختاوتلللع منلللت

ذوحبت.رللووة ي ل

ا ل رللقاها ياللرنة كثللر لب اللا ذا ل مح للاا نا ل ا ل العللني ذاجل ل

ذيكون كث اخ ااات الصاحلة.رووة الصافات ال اغت ل

قولع تعاىل :سرَ

ُضَهبِ ِجَلكدهَدِِسه ادْتِبدإٌهبد رِِكهودِد

ذهو افلر كنيلر با ح ل هبعاا.رلووة الوالر ال جع لاا
ال ا

ذنت وا

اوالا زاللت نذجا ع.رلووة

دسبك) ا نكثر تلرذة هلذه امليلة

لى ضلده كلان حمبوكل با يف ن لني

يع ل اب.رووة غافر ا كتباا ليرب ذجع اا يف دكان كثلر زكوهلع نذ ك لتان

كثرة اره ذإن مح اا نذ قلرذح نذ دال كلرئ ك نهلع تعاىل.رلووة فصل ت ال كتبالا لاء
اخطللر ذحماهللا ذرللح

ر ذاكتحلل كللع هفللع الل الراللد ذالبيللاض ذنذجللاع
اواللا كحلل ب
للى

العني.رلووة الشلوو ال كتبالا ذشلركاا يف رللفره قل

طشلع ذإن وا هلذا اخلاء

اصللرذع احللرتع شلليطاهع ذهل يعللد إليع.رللووة الولللر

الل رللقاها ل وذجللة اختالفللة

نها تع,ذاانها ي فع اخعصو ا اللبط ذي لا اختلرك,ذا مح لاا نال ال كل شلر
ذإن ذتللعت ةللت ون

هللاوم هل يللر يف هواللع إي ل اب.رللووة الللدلان ال مح للاا كللان

اايبا حمبوكاب نا ا شر ك ا

,ذا شركاا نا ال كل منلا ,ذإن

قلت

لى هفل

حني ظاووه نا ا اجل ذا وا ,رووة اجلاتيلة ال مح لاا نال ال كل حملذذو ذال
جع اا ةت ونرلع كفلى شلر اجل .رلووة ا حقلا

ال كتبالا يف صلحيفة ذغ ل اا لاء

زاو ذشركاا كان ذجيااب حمبوكاب حافظاب.رووة حممد ا

قاا

يع يف القتال هصلر ذال
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شرب ااءها نهب
قاا

ع الر ب ذالوجر ذا قرنهلا يف البحلر نال ا ع.رلووة الفلتح ال
قت

يع نا ا ال طان ذإن

ااءها زاد لب اا.رووة احلجرات إنا

ى حاو نذ كيت هل يقركلع ذإن شلركت اخلرنة

قت يف اكلان هل يقركلع شليطان ذإن

قلت

لى

اتبللوع هل يعللد إليللع شيطاهع.رللووة ع ا ل كتباللا يف صللحيفة ذحماهللا للاء اخطللر ذشللركاا
ا للاوف ذالو للان ذالشللاكي كط للع ذفمللع زال نخللع,ذإن غ ل
لرجلت نرل اهع كغل نهل.رللووة الللذاويات إن

قلت

اواللا فللم الطف ل الصللغ

للى ال نلللذها الط ل ذتللعت

رريعاب.رووة الطوو نا ندا قراءتاا اخ جون لرك ذاخ افر نا ذحر

قولع تعاىلِْ :فِم نَهَدِِسهسَّْحدينِهتِعَجدلاوندهودتِضْحدكُوندهودالهتِلَكُوندههودِْنْتُ َهْد
ذيع

.رووة الل جم
ياوند) يكتب

لبكاء ا هفلال .رلووة القملر ال كتبالا يلو اجلمعلة ذقلت الظالر ذجع لاا ةلت

مااتع كان حمبوك با اقبويب.رلووة اللرمح يشلرب ل طحلال ذذجلع الفلؤاد ذتع ل
الراد ذاخصرذع ذيكتب

لى

ى حاو البيت فيذهب هوااع.رووة الواقعة ت لا اللويدة
يع نا ال احلديلد يف القتلال ذإنا قلرنت

تع يقاب.رووة احلديد ا

قاا

لرك ا غ نهل,ذتغ

احلملرة ذاللوو ذاجللرذح ذالقلرذح تلربن كل نن اهلل تعلاىل,ذا

مح اا هل يره لصمع.رووة اجملادلة تقرن

لى احلديلد

د اخريض ي ك ذ ى الا يلون افل ذهل

يف د ذا قرنها حف ا ك روء.رووة احلشر ا كتباا يف جا زجاك ذغ ل اا لاء
اخطللر ذشللركاا ذزوع احلفل ذالفط ة.رللووة اخمتح للة تكتللب ترتللة نيللا اتواليللة ذت للقى
ل مطحللول يللوذل نخع.رللووة الصللف ال ندا ل
يرجع.رللووة اجلمعللة ا ل ندا ل

ر ذهاللاواب ذصللباحاب ذا للاء ذنا ل ا ل
للى قراءتاللا لللي ب

ذرورة الشيطان.رووة اخ افقون تقرن
قرءها ذدل

للى قراءتاللا يف رللفر حفل فيللع إىل نن

ى الدا يلربئ ك نهلع تعاىل.رلووة التغلاك ال

ى حاكم ذكاهت لصواة كي ع ذكني اارنتع كفاه الطرع ذإنا كتبت

لى

رلقف كيتلع ذرلحقت ذوايلت يف كيلت نذ وا اانهلا يف اوتلع هل ي للك ذإن وا يف
اوتللع ا للكون نتللاو القتللال ذالبغضللاء ذو للا كللان الفراع.رللووة التحللريم تقللرن

للى

اخريض ذاخصرذع ذاخ وع ذ ى ال اران ذالرجفان يذهب اا كام ذا ندا قراءتالا
هل يب

يع ديم .رووة اخ

ففف

اخيت ذت جية ا

لذاب القرب.رلووة الق لم إنا
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قت

ى ا كع ذجع الضر

ا اخبادئ

نذ الصداع رك .رووة احلاقة ةف اجل ني تع يقاب ال

كل ل آفلللة,ذإنا رلللقى اجلل ل ني ا الللا يف رلللا ة ذتلللعع صلللاو نكيل لاب ذحفل ل ال ل ا لللوا
ذالشيطان.رووة اخعاوك ا قرنها نال ال ايحلتر ذا حلر اخفو لة ذحفل إىل ان
ر ذهالاواب ذاشلى يف حاجلة قضيت.رلووة
لى قراءتالا للي ب

يصبح.رووة هلوح ال ندال

اجل ا شركاا ذ ى ك شيء ي معع ذغ لب ال ي لاظره ذهلي تالو اجلل يف اخوتلع
ى حاكم نا نذ

الذي تت ى فيع ذا قرنها ذدل
دي قضي.رووة اخوا ا ندا
يف هواع .رووة اخدتر ا ندا

ى وذن حفل نذ نرل فل
صل ى اهلل

ى قراءتاا ون ال

نذ

يلع ذآللع ذرل م

ى قراءتاا ذرأل اهلل تعاىل يف آلرها حاجلة قضليت نذ

حفللل القلللرآن حفظع.رلللووة القياالللة قراءتالللا تقلللوي الق لللب ذشلللرب ااءهلللا يقلللوي
الضعيف.رووة اخرررت ا قرنها يف لصواة قار لصمع ذتوي اللدا تع يقاب.رلووة
ال بأ ا كتباا
قم ع ذإن

قت

كو فران ذالاء ذود ذمح لاا قل هوالع ذرلار ذحفل ذقل

ى وع ظ

ى نواع كان فيع قوة ظيمة ذشرب ااءها يوي الرض البط .رلووة

ال از للات ال قرنهللا اواجاللا لعللدذه نذ رل طاهع نا تع.رللووة للب
ا

يف هريقع ذكفى اا نهمع ذا قرنهلا

إليع.رووة كووت ا قرنها

لى الدفون قلد تل

لع نوشلده اهلل تعلاىل

ى العي ني يقو كصرهما ذتوذل الغشاذة.رووة ايهفطلاو

قراءتاا فرك اخ جون ذتؤا ا اوف.رووة اخطففني تقلرن
ايهشقاع ت ا الويدة تع يق با ف نا ذتعت احلاال ت لوع
ةف ذ ى ال عة ت ك ذإنا كتبت
قرنها يف فراشع حف نذ

ال مح للاا نصللاب

ى ا ولع

لى اختلوذن اف .رلووة
الا فلوو با ذتقلرن

لى الداكلة

ى حاو ا ول نهب هوااع.رلووة اللربذك ال
د لرذجلع حلر

هلو ذال يف البيلت ال ا هل

ذاخللال,ذا قللرن ا ل نذ للا إىل قولللع قت نصللحاب ا لللدذد)كفى شللر الوهاك .رللووة
الطاوع ا غ

اءها اجلرح رك ت ذهل تقيح ذا قرنها

فيع ا القي.رووة ا

ى ني اشرذب كان نا

ى تقرن

ى ا نن ذ ى البوار ذ ى اخوتع اخ لتفخ يلوذل

نل .رللووة الغاشللية إنا قللرنت

للى اللا يؤك ل نا ل ا ل ال كللد ذ للى اللا يللؤ ي ل مع

اهلل.رووة الفجر ا قرنها إحد

ى اا نكره تم جااع وزع ذلد با تقر ي لع

شرة ارة
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كع.رووة الب د ي لع ال ااءهلا ال يف لياشليمع نهل ذإنا
يولد نا ا ال ق

.رووة الشم

قلت

لى الطفل نذل الا

الشرب ا ااوالا ي لك الرجيلف ذالوح .رلووة

ال ي تقرن يف إنن اخصرذع يف .رلووة الضلحى تقلرن

لى الشليء اخ لي يذكره.رلووة

ايهشللراح شللرب ااواللا يفتللت احلصللاة ذيفللتح اخثاهللة ذي فللع ا ل الللربذدة ذقراءتاللا
الصدو ذالفؤاد ت ك نخاما.رووة التني ا قرنها
الع

للى

لى هعلا جعل فيلع الشفاء.رلووة
لى الا يلذلر حفل ذال

ا قرنها يف البحلر رل م ا ع.رلووة القلدو ال قرنهلا

شرب ا ااواا ذهلب اهلل للع ال لوو يف كصلره ذالليقني يف ق بلع ذوزع احلكملة,ذإن قرنهلا
اامو نذ اريض نذ ا افر نذ ا جون هال اط بلع ذإن قلرنت
قرنت

ى ده ذود ذل

زذال الشم

لى زوع كلووك فيلع ذإنا

ك نب اارنة ذشرب ا ع صاحب الب غم هفعع ذا قرنها لد

ااوة ارة ون الل

صل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م يف هوالع ذإن كتبلت يف

فتاو حديد ذغ ت اء اخطر ذجعل فيلع شليء ال رلكر ذشلركع ال كلع ذجلع الكبلد
كرئ ك نهع تعاىل ذا نواد احلج ف ي ب
ذترتني ارة ذيرشع

توكا جديدا ذيألذ قدح ااء ذيقرنه

يع مخ لا

يع تم يص ي نوكع وكعات كت يمتني يقلرن فليا الا شلاء تلم ي لأل

احلج ف هع يرزقع.رووة البي لة ت ل م احلاال إنا شلركت ال ااوالا ذتع ل

لى صلاحب

ال قان ذ ى صاحب كياض العني كعلد نن يشلركا ال ااولع ذتلدفع قراءتالا شلر الطعلا
اخ للمو ذإنا نلللذت كللف تللراب ال افللرع نوكللع هللرع قللرن
اجملللتمعني

للى الضللرلة فل هام يتفرقللون ذإنا كتبللت

يللع ال للووة ذوشللع كللني

للى تيللع ا ذوا نزي ت.رللووة

الولولللة تللؤا قاوواللا ا ل ال طان.رللووة العاديللات قراءتاللا تطمللني ا للاوف الو للان
ذاجلللاوع ذالعطشللان ذاخديون.رللووة القاو للة تع ل
التكللاتر هافعللة ل صللداع إنا قللرنت

للى الل ق ل

يع.رللووة العصللر تقللرن

للى اختللوذن افل ذ للى

اخامو يربئ ذا كتباا لي ة اجلمعة كعد العشاء امللرة ذمح اا ذدل
ا ع.رووة ا موة تقرن

يللع الرزع.رللووة
ى حاكم نا

ى العني اخوجو ة تربئ.رووة الفي ا قرنها يف احلرب قلوي

ى القتال ذإنا قرنت كني

كري اهاو الباغي فياملا ذإنا

تصاد ك رت اا تصداع.رووة قريمل ا قرنها

قلت

لى الرالاح الل

ى هعا نا ال تلروه,ذإن قرنهلا
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را اهلل

جاوع قب ه وع الشم

ا اخبادئ

يع ا يطعمع.رووة اخا ون ا قرنهلا كعلد صلرة

الفجر ااوة ارة كان يف حف اهلل.رووة الكوتر إنا ا غت الداكة فأقرنها يف إنهالا اليم لى
ترتاب ذيف الي ر
ه وع الشم

ترتاب تم اتركاا يف ج باا كرج

تقم.رووة الكافرذن ا قرنهلا

لد

شراب تم د ا ا نواد ارتجيب د انه.رووة ال صلر ال قرنهلا يف صلرة

ربعاب قب ت ذحبب اهلل إليع الصرة يف نذقاتاا.رووة تبت تقرن
تشفى إن شاء اهلل.رووة املر

تقرن

ى ا ذجاع ذا الراض

ى العني الرادة تربئ ك نن اهلل تعاىل.رلووتا

اخعونتني ا قرنهما ك لي ة نا ا اجل ذالوروة ذال

قاملا

لى هفل نال ال

اجل ذا وا إن شاء اهلل تعاىل.

ما كتبه احلجة الكربى واآلية العظمى العابد الورع
جدنا الشيخ هادي كاشف الغطاء يف القرآن

ششش

ذاحلمللد هلل وب العللاخني ذصل ى اهلل

للى حممللد ذآلللع الطللاهري

كتاب العبادات ال اهية ذنهماا الترذة ذالذكر ذالد اء الل

االلا كعللد) فاللذا

هلي ال ن ظلم العبلادات

ذنج الطا ات ذفياا فصول:
ا ذل) يف اخام ا ا اوو اختع قة كالقرآن الشريف الذي هلو افضل ال تيلع
الكتب ال ماذية ذفيع اباحث.

املبحث

األول :يف ت لة هلا يتع ل كلع ال الواجبات ,لب تع ليم القرآن,ذتع ملع

كفاية.ذ وز نلذ ا جرة

يع ذ ب تع م قدو الواجلب ي لاب ذإكلرا القلرآن ذتعظيملع

ذقراءتللع ك حللد القللراءات اخشللاووة
ذرجود الترذة ل عواوم ا وكع
قي ذ ب إصرحع
ايحنصاو,فيجب اخ

للى اخشللاوو ذخت للب ال ح ل فيللع كقللدو اماكللان

ى القاوئ ذاخ تمع,ذإن تكلرو نلل

يف جم ل

ذاحلد

ى الكفاية ذقد ب ي با كملا هلو شلأن كل ذاجلب كفلاوي
د توقفع

لد

يع ذختب لع الطااوة ذلك الظلاهر نن امصلرح إمنلا
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للب إنا توقللف

يللع صللون اخعجللوة نذ ا للت احلاجللة إليللع يف الللترذة نذ ايرللتديل

ذحنوهما ذاحنصر ا ار يف قرآن ذاحد,ذقد ب اخ
ا يد الكافر ذل ذو اخ
خبر

اا لو تعمد اخ

اط قاب.ذه

ب

ذارلت قانه

لرفعع ا احمل ال ج

تربكاب,فتجب الطااوة.ذلو ا ع حمدث راواب رلق كلع الفلرض
حمدتاب لعد حصول اياتثال كذل

ى الولي ا عع ا ع ذ

لى الصل

ذي ار اخ

ال عب كع ذاصلاكتع كال جارلة اختعديلة ذ ملا

يقضي ك هاهتع؟ا حوط إن هل يك ا قو

هو الوجوب.

املبحــث الثــاني:يف ت للة هللا يتع ل كللع ال احملرالات ذاخكرذهللات:ار الغ للاء
كالقرآن ذالرياء كقراءتع ذاا يكون ا اا اؤنيا ل مص ني ذاو جاب ل اومني ذالا يفضلي إىل
ف للاد هظللم الصللرة,كقراءة العللواوم فياللا نذ فللوات ذقتاللا كال للوو الطللوال ذاللا يكللون يف
ذقت ذاجب اضي ذاا يكون ك ان اغصوب نذ يف اكان اغصوب
يرفع زاوداب

ى ا حوط ذالا

ى العادة حبيث ي تبقى ل قرآن حراة ذالا يكلون ال العلواوم

ذحنوه,ذار

ى احملدث ا

كتاكتع ذي يت

لى اجمل لب

كبلاه الكلف ذي كظلاهر البشلرة ذيعلم

التحريم اا كتب يف اخصحف ذالكتب ذا لواح ذاللدواهم ذغ هلا,ذاخكتوب قلد يلتعني
كوهع ق رآه با فر يتوقف

لى الع لم كقصلد الكاتلب ذقلد ي يلتعني فيتوقلف

ايحتياط يف اا يؤتى كع ا ع يف الكتب ذالررلاو ذالعالود ي
لفصاحتع ذح
القرآن

تأديتع ذفيما يقتب

يلع ذي يلرتك

لى جالة ايرتشلااد كل

ا لع يف الشلعر ذال ثلر,ذي ةلر

لى احمللدث كتاكلة

ى ا قو .ذإن كان ا حوط لع الرتك ذي رليما ك صلبعع ذي الر ال

ذهااشع ذحنوهملا ذيكلره للع مح لع ذتع يقلع.ذيف جلواز ا لع كالعضلو الل ج
التعدي إشكال نحوهع إن هل يك نقواه العد ذار كيعع
ك ي وز وه ع ذي إتبات ال بي لع
إهاهتع نذ ترتب

يع إنا هافى نل

ى اخ م فضرب

ج لده
الع لد
الكلافر

احرتااع ذتعظيمع نذ ارلتوجب

ى كيعع ف اد ك اط قاب ذإمنا ا كيع الووع ذاجل د ذالا فيلع ال ح يلة

ذ ملل يللد ذي للوز نن علل الللثم كللازاء اللا
كايهضللما إىل اجملموع,فلل نق ا لل ي يللدل يف اخ لل

للى الللووع الل القللرآن ا للتقر نذ
ذكمللا اللر البيللع اللر الشللراء

ذا ذىل خ نواد ارتكتاكع نن ي ي تكتبع كاجرة كل كلر شلرط تلم يعطيلع الا يرتليع ذإن
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جاز نل

ذي تحب ة ني الكتاكلة ذتبيي الا ذي كلأ

تكون الكتاكة كال واد خا يف الكايف ك ر اده
اهلل

ا اخبادئ

كالتشلكي كملا هلو اختعلاو

حممد الوواع قال :رتت

ذنن

ى نكي بلد

يع ال ر كتاكاب فيلع قلر آن لتم اعشلر كاللذهب ذكتبلت يف آللره رلووة كاللذهب

فأويتع إياه ف م يعب فيع شينياب إي كتاكة القرآن كالذهب,ذقال ي يعجب
إي كال واد كما كتب نذل ارة ذهاى

ال فر كع إىل اوض العدذ افة نن ي اللع العلدذ

ذاخراد كع الكفاو.ذالظاهر نن احلكم داور اداو لو
القرآن قال

نن يكتلب القلرآن

نل

اط قاب ذيكره ترك القلراءة يف

يع ال ر ترتة يشلكون إىل اهلل تعاىل:ا لجد للراب ي يصل ي فيلع نه لع

ذ اهل كني جاال ذاصحف اع

قلد ذقلع

يلع الغبلاو ذي يقلرن فيلع.ذتكره القلراءة ال

ربعة:ا الراكع ذال اجد ذيف الك يف ذاحلما ذا اجل ب ذال ف اء ذاحلاوض.

املبحث الثالث:

يف ت ة ها يتع

ا اخ تحبات)

ي تحب تع ملع ذتع يملع ي لا اباشلرة ذت لبيباب فع لع صل ى اهلل
:لياوكم ا تع م القرآن ذ كمع.ذ

الصادع

يلع ذآللع ذرل م

يع ال لر :الا ال وجل

كلم ذللده

القرآن إي توك اهلل نكويع يو القيااة كتاك اخ ل  .ا رب) ذي لتحب نن يكلون يف البيلت
ذنن يع

فيع ف ن كر ا اما يطلرد الشلياهني ذت لتحب ترذتلع ذايكثلاو ا الا يف تيلع

ا زاان ذا حوال إي اا ارتث ى ف هالا ق لم ال نق لا اللذكر يشلم اا الا ذود فيلع ال
احلث ذالرتغيب ذحنوهما ك نفض ا الذكر كما يف ا رب.ذي تحب لتملع ففلي ا لرب
نن ال لللتم القللرآن فكأمنللا ادوجللت ال بللوة كللني ج بيللع ذلك للع ي يللوحى إليللع ذ ل زيل
العاكدي

يع ال ر :إن نفض ا

مال احلال اخرة فقي لع اا احللال اخرةل فقلال

الكللاظم

للى قللدو آيللات

فللتح القللرآن ذلتمللع.ذ

يللع ال للر :إنق دوجللات اجل للة

القللرآن.ذوذي كعللض نصللحاك ا ل ورللول اهلل ص ل ى اهلل
افض

بادة نا

يللع ذآلللع ذر ل م نهللع قللال

ترذة القرآن هظراب.ذيتأكد ارتحباب ترذتع يف شار واضلان,ف ن لكل

شيء وكيعاب ذوكيع القرآن شار واضان ذنق اا ي بغي نن يقلرن ا لع يف كل يلو مخ لون
آية ذيف ك لي ة شر آيات.فل ن ال قلرن يف كل لي لة شلر آيلات هل يكتلب ال الغلاف ني
ذا قرن مخ ني كتب ا الذاكري ذال قلرن ااولة كتلب ال القلاهتني ذال قلرن الاوتني
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زيلادة

كتب ا ا اشعني ذا قلرن ترااولة كتلب ال الفلاووي ذا ذىل نن يكلون نلل

ى اا هو اخوظف يف الص وات.ذي يبعد نن ترذتع نفض ال تلرذة اللد اء ذا نكلاو
ى فام اخعاهي إتلاي ذي

ذا حاديث القد رية ذغ ها.ذهي ر ة يف هف اا ي تتوقف

تفصير كعد فام القرآهية ف ن ا ظالر ا تبلاوه فيالا ذا حلوط لد ايكتفلاء ل نلل
جرد الع لم كأهلع هلا يتقلرب كلع.ذتتحق اللترذة ل قلادو
ال حو العركي اخألو

يالا كلال ط كالك ملات

اادة ذهينية,ذي ي افياا الق ي ال ال حل اجل لي فضلر ل ا فلي

ذي تقطيع الك مات اا دا صدع القرآهية
ا ار ه ا نذرلع ا لع يف الصلرة فلر كلأ

ى اخت لو ذصلدع اللترذة للع كاقيلا رفاب,فل ن
ه لا كالفعل ذالقلرنة كلالقراءة ذال لكوت كلني

الك مللات ذامليللات ذحنوهمللا,إي نن يكللون نل ل

رج لاب ل ارللم القللرآن ذالقللراءة لللع

كالقراءة اخق وكة ذإدلال ك مات ال غل ه كلني ك ماتلع ذللو
ا,ف ن نل

ها يرجع

لى جالة التف ل ذالبيلان

كوهع قرآهاب.كما ي لوي يف القلراءة حلديث الل ف

ا الت ف ذنق ع نن ي مع هف ع ذت و احملافظة
اهاا كأن يرجاا ا

لى

لى احللرذ

اوجاا الطبيعية ذاحملافظة

كل يكلد

كامتيلان لا يلدل ةلت

لى احلركلات ذال لك ات.ذي كلأ

لو ترك اا كعد تركع حل ا لفيا ا احمل ات كاماالة ذالرتقيل ذامشلباع ذالتفتليم ذاخلد
ذامدغا ذالوقف ذغ ها,ذإن ارلتحب نل .كملا نهلع ي ختلب اعرفلة القلراءات ال لبع
ذي العشر ذي الفح
تقرنها ال ا

اا ذإمنا الرز هو القراءة

ى حنو الا هلو يف اخصلاحف الل

ذ وز حيث ي تقية نن يقرن ا صح ا قراءة نه البيت

ليام ال لر

ك لع اا نفض ال غ هلا.تم إهلع ي يبعلد ذجلوب الرتتيلب كلني آيلات كل رلووة ذكلني
ك مات ك آية ي كني ال وو ذحنوها,ذإنا اهقطع ال ف

ى ك مة ي ي لو الوقلف

يالا

ذال ط كاا راك ة ذي ا لادة امليلة ال نذ ا.ذتتلاد القلراءة كلالترذة ل ظالر الق لب
ذكالترذة يف اخصحف,ذهي نفض ا ا ذىل ذإن كان ي وي غ ها يف الصرة إي الع
العجو

اختاكعة

ى اا فص يف حم ع.ذي ختب ترذة شيء ا القلرآن إي الا قلرو ا لع

يف الفراوض.هعم قد ختلب لعلاوض كال لذو ذالا نشلباع ذكامجلاوة
تم

قد ذحنو نل ,فيلأتي لا التوالع

يالا ذاشلرتاهاا يف

لى حنلو الا التوالع زااهل با ذاكاهل با ذاقلداو با كلأي
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كيفية ا الكيفيلات اخشلرذ ة,ذيف اخصلحف نذ اط قلاب,ذإن كلان اخ صلر
نذصى خبتمع نذ نرتؤجر
ال ا

ياا نن يكون نل

ا اخبادئ

إليلع يف الا للو

يف اخصحف,ابتدءاب كالفاةة ا تايلاب ك لووة

.ذلو هذو نن يقرن القرآن نذ رووة ا ع كقراءة اصم اثر فر يبعد ايهعقاد ذيلتت

يف القراءة كني قراءتي واذيياما ذكني اخ ف ا اما.ذي ختلب الطالاوة ل لترذة الواجبلة إي
القلراءة ل ظالر الق لب كلأاوو

اع الشرط نذ ا و آلر.ذمتتاز القراءة يف اخصحف

نوكعة .ا ذل)نن فياا هظراب يف اخصحف ذال ظلر يف اخصلحف بادة .الثلاهي)نن ال قلرن
فيع اتع كبصره .الثالث)نن ا قرن فيع يفلف ل ذالديلع ذإن كلان كافري  .الراكع)نهلع
لي

شيء نشد

ى الشيطان ا القراءة يف اخصحف هظراب ذت تحب نيضاب قراءتلع هظلراب

ا غ صوت فتكتب لع كك حر

ح ة ذمتحى

اؤكللداب ارللتما ع ذايهصللات إليللع فعل الصللادع

ع رينية ذترفع للع دوجة.ذي لتحب
يللع ال للر

ارللتحباب ايرللتماع يف

الصرة ذغ ها) تم ا م) إن ل ترذة آداكاب ذر اب.
ا اللا:نن يكللون القللاوئ

للى هاللاوة اتطيب لاب يف تيللاب هللاهرة

للى هيللأة ا دب

ذال كون قاوماب نذ جال اب ا تقبرب القب ة غ ارتكع ذي اتكلئ يف ا لجد نذ اشلاد نذ يف
كيتع,ف هع نكعد ا الرياء ذيف ا رب هوقوذا كيوتكم كترذة القرآن إىل ان قلال فل ن البيلت إنا
نكثرت فيع ترذة القرآن كثر ل ه ذات ع نه ع ذنتاء ه ال لماء كملا تضليء ال جلو
ه الدهيا.ذقريب ا ع نلباو نلر ذيف كعضاا اجع وا لبيوتكم هصيباب ا القلرآن ذيظالر
ا ا لباو إن القراءة يف البيت ا لوا

.

ا ذىل)نهاللا توجللد فيللع هللوواب حتللى يكللون البيللت كالكوكللب الدوي .الثاهيللة)نهاا
تكثر فيع الربكة ذ
تكثر ال

ذالي ر

ى نه ع .الثالثة)نهاا توجب الويلادة يف رلكاهع لدداب ني

ذالذوية ذإنا هل يقرن فيع القرآن تي

ى نه ع ذقل َّ لل ه ذكلان رلكاهع يف

هقصان.تم نن نفض نحوال اللترذة نن يقلرن قاوملا يف الصلرة فل ن للع ككل حلر
ح ل ة كمللا يف ا للرب ذفيللع نيضللا نن ا ل قللرن ذهللو جللال
مخ ون ح ة ذا قرنه يف غ صرة ذهو
ذتوء شر ح ات.

ااولة

يف الصللرة ف للع كك ل حللر

لى ذتلوء فتمل

ذ شلرذن ذ لى غل
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ذا اا:ترتي ع كما قال تعاىل :ودردتِّإِهسَّق نهتِ
ذتبيني احلرذ

َت ئم) ذالرتتيل :هو التلأهي يف القلراءة

ذتوفيتاا حقاا حبيث يتمك ال ااع ا
نال اخلؤا ني

اف ج ي يركب كعضع كعضلاب.ذ

دها ال قلو م تغلر ارتل ني
كي قل َع كياهلاب ذي تالذه هلذقا

يلع ال لر

الشعر ذي ت ثره هثر الرا ذلك اقرع كلع الق لوب القارلية ذي يكلوه هلم نحلدكم آللر
ال ووة) ذوذي نيضا نن الرتتيل حفل الوقلو

ذكيلان احللرذ

ذالظلاهر نهلع ا لتحب

لذاتلللع تعبلللداب ي جل ل تلللدكر القلللرآن ذالتفكلللر يف اعاهيلللع ذي هلللع نقلللرب إىل التلللوق
ذايحرتا ,ذنشد تأت اب يف الق ب ال ا ذوالة ذايرلتعجال ذإن كلان ي يبعلد نن تكلون
هذه ذناثا ا حكمة يف ارتحباكع.
ذا اا:ايرتعانة قب القراءة فيقول ن ون كاهلل ا الشليطان الرجيم)كل ا حلوط
د تركاا قب اا.ذهق

كعض

ا هموات الشياهني ذن ون ك

ماو ا ذجوكاا ذلو نتلا
وب نن اضرذن) فر كأ

ل قراءة ذكعد فراغع ا اا كاخلأتوو ذإنا الر كلل يا نيالا ال لا
لبي

وك ا ذكلذل

املللر

كللذل

يقلول الا ذود

إىل نلل

وب ن لون كل

.ذليلدع

لد نللذه القلرآن

) ذ يلا نيالا اللذي آا وا)قلال

لد قلراءة غ هلا ال امليلات ذيقلول كعلد فراغلع ال

اهلل وكللي,ذ تم القللرآن د للوات اشللاووة ذنكم للاا اللا يف الصللحيفة

ال جادية.
ذا اا:ة ني القراءة فل ن لكل شليء ح يلة ذح يلة القلرآن الصلوت احل ل ذ لع
ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م نهع قال:اقرنا القرآن كأحلان العرب ذنصواتاا ذإياكم ذحللون

نه الف

ذالكباور ف هع رليجيء كعلدي نقلوا يرجقعلون القلرآن ترجيلع الغ لاء ذال لوح

ذالرهباهية,ذي وز تراقيام,ق وكام اق وكة,ذق وب ا يعجبع شأهام.ذيرذ افتوهة.
ذا اا:ارتحباب احلون

د القراءة كالبكاء نذ التباكي ذالك كة لقولع

إن القرآن هول كاحلون فأقرءذه كاحلون.ذ

حف

يلع ال لر

ك غياث نن قراءة اورى كل جعفلر

يع ال ر كاهت حوها.
ذا اا:نرللراو القللراءة ذيللدل
ذر م نهع قال:فضل قلراءة ال لر

للى ارللتحباكع اللا وذي للع ص ل ى اهلل
لى قلراءة العرهية,كفضل صلدقة ال لر

يللع ذآلللع
لى صلدقة
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العرهية.ذيف وذاية نلر

اجلاهر كالقرآن كاجلاهر كالصدقة ذاخ ر كلع ك م لر كالصلدقة)

ذيف ا رب العا يفض
وذي

م ال ر

ع صل ى اهلل

ا اخبادئ

ى مل العرهيلة رلبعني تلعفاب)ذي ي لايف نلل

الا

يلع ذآللع ذرل م ال نهلع هلع تا لة ال نصلحاكع الرذن يف
ذنهع قال إنا قا نحدكم ا ال ي يصل ي ف يجالر كقراءتلع فل ن

صرة ال ي فصوب نل

اخروكللة ذ مللاو الللداو ي للتمعون إىل قراءتللع ذيصل ون كصللرتع,ها يللدل

للى ارللتحباب

اجلار ن اخراد كاجلار اا قاك املفات ذكقلراءة ال لر الا قاكل العرهيلة كملا نن اخلراد
كاجلللاهر كللالقرآن اختجللاهر كللع اختظللاهر كقراوتللع,ذإن نلفللت كالقراءة.ذاحلاصل نن اخللراد
كامرراو التكتم كالعبادة ذ د التجاهر كاا كني ال ا

يف اجملتمعلات ذاحملافل ذي دلل

لأللباو ه ا ككيفية القراءة جاراب ذإلفاتاب,ك ي يبعد نن اجلالر كالا نفضل ال ايلفلات
يرتحباب ايرتماع ذارتحباب ة ني الصوت ذخا وذي ا نن
ال ر كان نح

ال ا

ي ك احل لني

يلع

صوتاب كالقرآن ذكان ال قانذن ميرذن فيقفون كباكلع ي لتمعون

قراوتع ذغ ه ا ا لباو.هعم قد يعرض ل جالر يف القلراءة الا يويل وجحاهلع ال إيلذاء
اخص ل ي نذ إز للاك ال للاوم ذحنوهمللا ذهللو ناللر آلللر فمللا يظاللر ا ل اخ افللات كللني نلبللاو
ارللتحباب امرللراء ذارللتحباب اجلاللر كمللا جللو كللع يف نحيللاء ا حيللاء ي ذجللع لللع.قال
فالوجع يف اجلمع كني هذه ا حاديث إن ايرراء نكعد
ح ا يا

نل

الرياء ذالتص ع فاو نفضل يف

ى هف ع ف ن هل يف ذهل يك يف اجلالر الا يشلوا الوقلت

اصل آلر,فللاجلار نفضل

لى

ن العمل فيللع نكثللر إىل آللر اللا نكللره ال ارجحللات اجلاللر

اي تباوية.
ذا اا:ارا ات اا ب ذي تحب قويب ذفعرب ا ح امليات,في جد ذجوكاب

لى

الفللوو لقللراءة ك ل ا ل آيللات العللواوم ا وكللع للد قولللع تعللاىل ذي ي للتكربذن) يف اهل
ت وي )ذقولللللللع تعاىل تعبللللللدذن) يف حللللللم فصقللللل ت)ذ د لللللللتم رللللللووتي ذال جم
ذالع )ذيرتما اا,ك ذل ما اا

ى ا حوط.ذي لب

لى ال كتبالا نذ تصلووها

نذ هظرهللا اكتوكللة نذ نلطرهللا كالبللال ذيقللول يف رجوده رللجدت للل
ا تكرب با

بادتل

تعبللدا ذوقللاب ي

ذي ا لت كفا ذي اتعظمل با كل نهلا بلد نليل للاوف ا لتج )ف نا
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ا الذكر ذالواجب جملرد ال لجود ذإن كلان

وفع ونرع قال اهلل نكرب)ذ وي غ نل

ا ذىل نن يأتي كاخأتوو ا الذكر ذناا التكب ,ل رفع فر ي بغي تركع ذي اتاك كعد إكاحلة
حم ال جود ذ د

و اخ جد ا يويلد

ارللتقبال ذي إىل اللا يصللح ال للجود

لى نوكعلة اصلاكع ذكعلد ال يلة إىل هالاوة ذي

يللع في للجد احملللدث كايصللغر ذا كللرب كاجل للب

ذاحلاوض ذلو ه ياا رجد اتى نكر ذجوكاب,ذي تحب ال جود يف نحد شر اوتعاب ال
القرآن:
يف ا

دبا جاياوند) ذيف الر د) للد قولللع تعللاىل:
للرا ) للد قولللع تعللاىل :ودَِّ اهاهن اَ

ودظئَُّها َهبِ َّْدُياوِّهودسَّْل د لِ) ذيف ال ح ) د قولع تعاىل :وندفْعدلُونده دا هناا َ د
اشا وع
إرللراوي ) د قولللع تعللاىل(:ههوندزِن اياَا َهخ اا

اوند) ذيف كل

) ذيف رللووة اريم) للد قولللع تعللاىل:

خد ُّوسهْاجييسهودباك ّ ) ذيف احلج)يف اوتعني د قولع تعلاىل :ندفْعداإُه دا هندشاد
قولللع تعللاىل :ودسفْعدلُااوسهسَّْخِ َ ا د) ذيف الفرقان) للد قولللع تعللاىل :ودزِسِدَا ا
ال م ) للد قولللع تعللاىل :ردبُّهسَّْعد ا َلِهسَّْعدظاا
ردس

ِ) ذيف

ع هودْنِ بد ) ذيف ايهشلقاع) لد قوللع تعلاىل :وإذسهقُا

ك آية نار فياا كال جود ذ

الصادع

َ) ذ لد

َهنُفُااورس) ذيف

) للد قولللع تعللاىل :ودخداا يه
ِئد) ذا ذىل ال لجود

لد

يع ال لر :إهلع ي بغلي خل قلرن القلرآن إنا الر

ك ية فياا ا ألة نذ فويف نن ي أل اهلل د نل

ل اا يرجو ذي لألع العافيلة ال ال لاو

ذا العذاب.
ذا اا:ارا اة اقداو اا تكون فيع القاوءة ا الواان ناا نقل الا ي بغلي نن يقلرن يف
ك يو ذلي ة فقد ار نكره ذناا اقداو الواان الذي ي بغي نن يتم فيع فقلد قلدو يف اكلة
اخشرفة كأربوع نذ نق نذ اك ثر فع نكي جعفر
ا تعة إىل تعة نذ نق ا نل

يلع ال لر قلال ال للتم القلرآن كلة

نذ اكثر ذلتمع يف يو اجلمعة كتلب للع ال ا جلر

ذاحل ات ا نذل تعة كاهت يف الدهيا إىل آلر تعع تكلون فيالا ذإن لتملع يف رلاور
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ا يللا فكللذل .ذناا يف غل اكللة فعل الصللادع
القرآن يف لي ة,ي يعجب

ا اخبادئ

يللع ال للر نهللع قللال:خ قللال لللع اقللرن

نن يقرن القرآن يف نق ال شلار.ذقال نكلو كصل جع لت فلداك

نقللرن القللرآن يف شللار واضللان يف لي للة,فقال:ي.قال ففللي لي تني,قللال ي .ففللي ترث,قللال
ها.ذنشاو كيده,تم قال يا نكا حممد إن لراضان حقاب ذحراة ذي يشباع شليء ال الشلاوو
ذكان نصحاب حممد ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م يقرن نحدهم القلرآن يف شلار ذنقل ,إن

القرآن ي يقرن هذواة ذلك يرت ترتير ذإنا اروت ك ية فياا ال او فقف ذتعون كلاهلل ال
ال او.ذناا ختووة القرآن ذق متع نجواء ذنحواكا ذغ نل ,ف م هقلف يف نلباوهلا
ذي

يتع ل كللذل

لى الا

للى لصوصللية لألجللواء ذا حللواب اخعرذفللة يف اخصللاحف ال ل

يف

ا يللدي.ذيقال إن ختووتللع إىل ترتللني جللوء ل قللراء الللذي كللاهوا يف صللر احلجللاك ذإهللع
نحضرهم فعدذا الك مات ذاحلرذ

ذق موه إىل ا جلواء.هعم يف نلباوهلا الا يظالر ا لع

إن التعشل ذالتتتلليم كاهللا يف زال ا ومللة
ى نكي بد اهلل

رض

لليام ال للر كمللا اللر يف لللرب الللوواع نهللع

يع ال لر كتاكل با فيلع قلرنن لتم ذاعشلر كاللذهب إىل آللره

ذيف لرب آلر,قال ق ت:يف كم نقرن القرآن؟قال اقرنه نمخارا اقرنه نرلبا اب نالا إن لدي
اصحف با جموء با نوكعلة شلر جوءاب.ذاحلاصل إن ل تلالي القلرآن نن يقلرن كلر ختووة,ذللع نن
ووع حب ب اا يتايلأ للع ذيت لع للع ذهلو قلد يكلون هافلذ الفكلر يف اعلاهي القلرآن رلريع
التدكر فيالا ه ل ال لان كلث اخواذللة للع فيكتفلي يف لتملع كاخلدة الق ي لة ذقلد ي يكلون
كذل

فيحتاك إىل الشار ذحنوه,تم إن ه اك آداكا كاه يلة ي بغلي لتلالي القلرآن نن ي ي لو

ا اا ,ذهع

كاا فالم ظملة الكلر ذ لوه ذ ظملة اخلتك م فيحضلر يف ق بلع نلل

حللديث ال ل ف

فيكللون اتجللرداب ا ل ك ل شللاغ ,اقبر

ذيلرتك

للى قراوتللع ا صللرفاب ل غ ل ه

ر فياا ذنصلل ع الل تللدكر ا اللر ذال ظللر يف إدكللاوه
إليع,اتللدكرا خعاهيللع ني اتفكللرا اتللأا ب
ذ واقبع)فع ع

يع ال لر ي لل يف بلادة ي فقلع فيالا ذي يف قلراءة ي تلدكر فيالا.ذلو

احتاك التدكر إىل ترديد املية نذ ال ووة وددهما ,ذإن ي توتح ا ك آيلة الا ي يل كالا
في توتح ا كعضاا قدوتع تعلاىل ذ ظمتلع ذشلدة كأرلع ذرلطوتع ذرلعة ومحتلع ذحنلو
نل ,ذنن يتت ى

اواهع الفام فر يكون همع ا صرفاب إىل ةقي إلراك احلرذ

ال
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تدكر اخعاهي ذي اعتقد ا ار وكوتلع يف هف لع صلبية ايتبلاع

اوجاا,اشغوي كذل

نذ تق يد اخف ري ا غ دليل
اصراب

يلع ذي كرهلان ذنن الا ذواولع ال التف ل كلالرني,ذي

ى نهب ذاتصفا ككرب ذحنوه ها يوجب ظ مة الق ب ذغشلاذتع,ف ن تيلع نلل

ا اواهع الفام ذحجبع ذارلتاوه.ذي بغي ل تلالي نن يتلأتر حب لب اللتر

امليات,فع لد

نكللر صللفاتع ذهعللوت جرلللع يتصللاغر لعظمتللع ذيتطأهللأ لضللو ا جلرلللع ذ للد الو يللد
ذالتاديد يتضاو ا ا يفة ذ د نكر اخغفرة ذالرمحلة يظالر ايرتبشلاو ذاخ لرة ذحنلو
نل .
وذ كعض
حن فيع قال

ماو ا ا

ر العاوفني

الصادع

يلع ال لر فصلر يتع ل

يع ال ر :ا قرن القلرآن ذهل يضلع للع ذهل يلرع

لا

يلع ذهل ي شلأ حوهلا

ذذجر يف رره فقد ارتاان كعظم شأن اهلل ذل ر ل راهاب ابي اب فقاوئ القرآن اتلاك إىل
ترتة نشياء ق ب لاشع ذكدن فاو ذاوتع لال,ف نا لشع هلل فرق ا ع الشليطان اللرجيم
ذإنا تفرغللت هف للع ا ل ا رللباب ختللرد ق بللع ل قللراءة,فر يعرتللع للاوض فيحراللع هللوو
القللرآن ذفواوللده ذإنا افللذ ا للجداب لالي لاب ذا تللول ا ل ا ل كعللد نن نتللى كا ص ل تني
ا ذليني ارتأه

رره ذوذحع ذذجد حرذة اهبات اهلل بلاده الصلاحلني ذ لم لطفلع

كام ذاقا التصا صلع لم كقبلول كراااتلع ذكلداوع إشلاواتع فل نا شلرب كأرل با ال هلذا
اخشرب,فحي نيذٍ ي يتاو

ى نل

احلال حايب ذي

ى نل

الوقت ذقتاب,ك يلؤتره

ك ها ة ذ بادة ن فيع اخ اجاة اع الرب كر ذارطة,فاهظر كيف كتلاب وكل
ذييت ل

لى

ذا شلوو

ذكيللف ختيللب نذناللره ذهواهيللع ذكيللف متث ل حللدذده ف هللع كتللاب ويللو ي يأتيللع

الباه ا كني يديع ذي ا ل فع ت وي ا حكيم محيد,فرت ع تلرتيرب ذقلف
ذذ يده ذتفكر يف ناثالع ذاوا ظع ذاحذو نن تقع ا اقاات

لد ذ لده

حرذفع يف إتلا ة حلدذده

ذهذا آلر الفص ل كر .
املبحث الرابع:يف ت ة ا ا اوو اختع قة كالقرآن اجمليد ذهي كث ة:
ا اا:ايرتشفاء كع ذايررتقاء ذايرتكفاء.ففي ا رب نهع شكا إليع وجل ذجعلاب يف
صللدوه فقللال

يللع ال للر ارتشللف كللالقرآن فلل ن اهلل للو ذجلل يقول ذشللفاء خللا يف

95

 ..........................................ا ادي فيما اتاجع التف

الصدذو)ذقال

يع ال ر شفاء نا

غ نل .ذكيفية ايرتشفاء
ككتاكة آية

ا اخبادئ

يف ترث,ذ دق ا اا آية ا كتاب اهلل العويلو.إىل

ى اا يظار ا ا لباو قد تكون كقلراءة امليلة ذقلد تكلون

ى العضو ال قيم ذي كد قب الكتاكة ال الوتلوء نذ الغ ل نذ التيمم,ذقلد

تكون ككتاكة املية يف إهاء نذ يف قرها
نصفر نن تكتب

اء فيشرب كما ذود فيم يف كط لع الا

تم تغ

ى كط ع آية الكرري ذيشركاا ذ ع لاا نلل ة يف كط لع فيلربن كل نن اهلل
كاحلم ذالتع ي ذكقراءة التوحيلد ل

تعاىل,ذناا ايرتكفاء ذايحتجاب فيحص نل

اليمني ذالشمال ذا الا ذا لف ذالتحلت ذالفوع,ذ لد اللدلول

لى رل طان جلاور

يقرنها ترث ارات حني ي ظر إليلع ذيعقلد كيلده الي لر تلم ي يفاوقالا حتلى يلرك ال
ده ذه اك آيات تقرن ل حف ذحنوه تط ب ا اظاهاا كعدة الدا ي ذغ ها.
ذا اا:ايرتتاوة كأن يفتح اخصحف ذي ظر إىل نذل اا ير فيع فيألذ كلع.كيفيات
نلر ذناا التفانل كع فاو ذإن كان ها ي كأ

كع ل رذاية ذ د ا تباو اا يعاوتلاا إي نن

ا ذىل تركع.
ذا اا:ارللتحباب إهللداء تللواب القللراءة إىل اللل

صلل ى اهلل

يللع ذآلللع ذرلل م

ذا ومة ا هااو ذالوهراء ذاخؤا ني ليكون اعام يف اجل ة.
ذا اا:ارتحباب قراءة كعض ال وو خبصوصلاا اط قلاب,نذ يف نذقلات لاصلة نذ يف
الصرة لاصة,ذهي كث ة تط ب ا اواتعاا.

الفصل الثاني

يف الذكر ذ هو ميع نق لااع ال نفضل العبلادات ذن ظلم الطا لات ذيكفلي فيلع

ا القرآن الشريف قولع تعاىل :فِ ذْ
الصادع

يع ال ر قال:قال اهلل تعاىل ا نكرهي يف األ ا ال ا

اخروكة.ذ للع
اورلللى

ُ اونيهِْذْ

ُ َ

ُ

) ذا ال ة الا وذي ل
نكرتلع يف الأل ال

يللع ال للر نن شلليعت ا الللذي إنا ل للوا نكللرذا اهلل كللث اب.ذوذي نن

يلللع ال لللر رلللأل وكلللع فقال:يلللا وب اقريلللب نهلللت الل

فأهادي ؟فأذحى اهلل إليع يا اورى نها ج لي
هشا ك راهل

نكلي بلد اهلل

فأهاجيلل

ن كعيلللد

ال نكرهي.ذكامرل اد إىل اكل نكلي مل

يلع ال لر قلال:إن اهلل تعلاىل يقلول ال شلغ
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ا أل

كذكري

ن طيتع نفض اا ن طي ا رأل .إىل غل نلل

ال ا لبلاو الل

ي ي عاا هذا اخضماو ذالكر هاه ا يف ناوو.
ا ذل) الذكر ا تحب يف ك ذقت,ذيف كل حلال فقلد وذي نهلع ي كلأ
اهلل ذنهللت تبللول ف ل ن نكللر اهلل ح ل
قال :إ ي تأتي

ي جمال

ن لوك ذنج ل

للى ك ل حللال.ذوذي نن اورللى

كلذكر

يللع ال للر

نن ننكلرك فياا,فقلال يلا اورلى ح ل

ك حال.ذيتأكد ارتحباكع كني الغاف ني,فع ع صل ى اهلل

لى

يلع ذآللع ذرل م ناكلراب اهلل يف

الغاف ني كاخقات يف الفاوي ذاخقات يف الفاوي لع اجل ة.
الثللاهي) نفض ل ا ذقللات للد امصللباح ذاما للاء ذكعللد الصللبح ذالعصللر,ففي
احلديث القدري يا إكل آد ننكرهلي كعلد الصلبح رلا ة ذكعلد العصلر رلا ة نكفل

الا

نهم .
الثاللللث) امرلللراو كاللللذكر ا لللتحب هلللع نقلللرب إىل امللللر

ذنكعلللد ال ل

الرياء,ففي احلديث القدري ا نكرهي رلراب نكرتلع رهيلة ذقلال صل ى اهلل
ذر م
هف

يلع ذآللع

كي نو ننكر اهلل لاار فقال اا ا اا قال ا فلي ذقلال تعلاىل ذانكر وكل

يف

).
الراكع) نق ا الذكر كث ة ا اا:التحميد ذلع كيفيلات ارذيلة فعل الصلادع

يلع

ال ر نهع ا قال إنا نصبح نوكع ارات احلمد هلل وب العلاخني) فقلد ند شلكر يوالع
ذالل قا للا إنا نا للى فقللد شللكر لي للع,ذإن قال احلمللد هلل كمللا هللو نه للع) فع للى اهلل
تواكاا.ذا اا:التمجيلد ذالتعظلليم ال هفللي الشللري

ذذصللفع تعللاىل للا نه للع ال صللفات

اجلرل ذالكمال.
ذا اا:التا ي ذالتكب ف ن قول ي إلع إي اهلل)ل العبادة,ذنهع للي

شليء نحلب

إىل اهلل ا التكب ذالتا ي .ذا اا:الت بيح فم قال ربحان اهلل انيلة الرة كلان هل نكلر
اهلل كث اب.ذا اا:نن يقول نشلاد نن ي إللع إي اهلل ذحلده ي شلري
فردا صمداب هل يتتذ صاحبة ذي ذلدا)مخ ا ذنوكعني ارة.

للع إ لا ذاحلد با نحلد
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ذا اا:الك مللات ا ملل

ا فيفللات

ا اخبادئ

للى ال للان الثقلليرت يف اخيللوان ال للواتي

يرتللني الرمحللان ذيطللردن الشلليطان ذه ل ا ل ك للوز اجل للة ذا ل ةللت العللرا ذا ل
الباقيات الصاحلات ذهي ربحان اهلل ذاحلمد هلل ذي إلع إي اهلل ذاهلل نكرب ذي حلول ذي
قوة إي كاهلل الع ي العظيم).ذا اا:نن يقول كعد الفرا ا الفريضلة ترتلني ارة رلبحان
اهلل ذاحلمللد هلل ذي إلللع إي اهلل ذاهلل اكرب)فل ن نص ل ا يف ا وض ذفللرذ ا يف ال للماء
ذه يدفع ا م ذا د ذاحلرع ذالغلرع ذاللرتدي يف البنيلر ذنكل ال لبع ذايتلة ال لوء
ذالب ية ال

ت ول ا ال ماء يف نل

اليو

ى العبد ذه الباقيات الصلاحلات .ذا الا:

ايرتغفاو ف ن نكثر ا ع وفعت صحيفتع ذهي تتأل ذكلان صل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م

ي للتغفر اهلل غللداة كلل يللو رللبعني اللرة ذيتللوب إىل اهلل رللبعني اللرة ذنفضلل نذقللات
ايرتغفاو نذقات ا رحاو قال تعاىل:

ِ نُوسهقِل ئمه ندهسَّلَّ َإِه دا هندهَجدعااوندهودبِ َّْأِْاَ حد رِهَاا َه

ِْااااحد
ابااااتِدْف ِنندهبِ َّْأ َ
دبااااتِدْف اوند) ذقللللال تعللللاىل :ودسَّْم َ
ن َ

رِ) ذايرللللتغفاو ه ب اخغفللللرة)

ذالغفر ع ى ال رت) ذاخلراد ا لع ه لب العبلد غفلران اللذهب ال اللرب ذهلو حقيقلة يف

ِْا حد رِهَا ا َه
القللول دذن غ ل ه ا ل نرللباب اخغفللرة ذيف الصللحيح يف قولللع تعللاىل :ودبِ َّْأ اَ
دبا تِدْف
ن اَ

اوند)يف الللوتر رللبعني ارة.ذالظللاهر نهللع الفللرد ا كم ل فتتللأد ذظيفتللع ارللتغفر

اهلل,ذوكي اغفر لي اع التكراو ذ داع يف صرة اللوتر ذغ هلا ذي لتحب امكثلاو ا لع ي
تيع ا ذقات ذا ص فيع ال د ذالتوكة ذإصلرح الباه ,فاخ لتغفر ال اللذهب اخصلر
يع كاخ تاوئ كركع هعون كاهلل ا نل .
ا اا
ذهو ال د

)ل ذكر نذقات لاصة يتأكد ارلتحباكع فياا.ا الا الا تقلد ذا الا ال لحر
ا ل ا ال ي ذآلره اتص كالصبح ذو ا قي إهع نذرع ا نل

ذهلو

ا ا ذقات الشلريفة جلم لة ال الطا لات كاميثلاو ذايرلتغفاو هلول العلا ذال لحوو
ذالد اء اخأتوو يف شار الصيا .ذا اا:الوذال ذنذل اا تفع ع د ةقل اللوذال نن تقلول
اا

مع الباقر

يع ال ر حملمد ك ا م ذقال لع حاف

يع كما ةلاف

لى ي يل
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ذهو ربحان اهلل ذي إلع إي اهلل ذاحلمد هلل الذي هل يتتذ صاحبة ذي ذلداب ذهل يك للع
شري

ذهل يك لع ذلي ا الذل ذكربه تكب اب)تم كلادو إىل الوتلوء.ذا اا:إنا

يف اخ

إمحرت الشم

.ذا اا :شر ني احلجة ذ ا تا ي اعرذ .

ذا اا :د ال و ذا نهلم ا نكلاو لده ت لبيح رليدت ا الوهلراء  ذهلو نحلد
الوقتني ال ذي ي تحب فياما,ذالثاهي كعد الصرة ذقلد ذودت ننكلاو لاصلة جلم لة ال
ذا اللراض ذذودت ند يللة ذننكللاو كللذل

ا فعللال ذا حللوال ذاختللاذ

ل قيللا إىل

الصرة ذالتوجع إىل القب ة,ذكعد التكب ات ايفتتاحية ذيف كاقي نحوال الصلرة كلالركوع
ذال جود تط ب ا اظاهاا كترصة ا نكاو ذغ ها.
)ي ي بغي ترك الذكر ك و لا حملر

ن الشلكر ق لم ال اللذكر ذشلكر

ال اد

اخ عم ذاجب.ذيف ا رب اا ا قو اجتمعوا يف جم

لى

هبيام إي كان نل
نذحى إىل اورى

اجمل ل

ي
ح لرة ذذكلا ب

ذهل يلذكرذا اهلل ذهل يصل وا

ليام يلو القياالة ذ لع

يلع ال لر يف الا

يع ال ر يا اورى ي تفرح ككثلرة اخلال ذي تلدع نكلري

لى كل

حال,ف ن كثرة اخال ت شئ الذهوب ذإن ترك نكري يق ي الق وب.فر ي بغلي لإله لان نن
ي ى جم اب ا نكر اهلل ذيقو ا لع كغل نكلر ذليقل إنا نواد القيلا ال جم ع رلبحان
وك

وب العوة ما يصفون ذرر

ى اخرر ني ذاحلمد هلل وب العاخني).

اخلامتة

قد يكون الذكر جاراب ذقد يكون رراب ذه اك ق م تالث ذهلو اللذكر اللذي يكلون
يف هف

الرج ي يع مع غ اهلل ذقد نشاو

ال ر فر يع م تواب نل

اللذكر يف هفل

يع ال ر إليلع فيملا وذاه زواوه قلال

الرجل غل اهلل لعظمتلع,ذه اك ق لم واكلع

قي إهع نفضل ا الا كأتعالا ذهلو نكلر اهلل رلبحاهع
فيرتكاا لوفاب ذاراقبة,فع ع ص ى اهلل

لد نذاالره فيفع لاا ذ لد هواهيلع

يع ذآلع ذر م ا نهاع اهلل فقلد نكلر اهلل كلث اب

ذإن ق ت صرتع ذصليااع ذترذتلع القرآن.ا رب,ذ لى هلذا اللذكر الداو قبلول ا
ذهو التقو

ذخا رني الصادع

يلع

يع ال ر

تف

ملال

التقو .قال:ي يفقدك اهلل حيلث
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ا اخبادئ

نارك ذي يراك حيث هااك)ذاحلاص نن الكث ا الذكر ال اهي ذا تيع العبادات
اع د التقو ذ د اجت اب ال واهي غ جمد ذي اقبول.

الفصل الثالث

يف الد اء الذي هو ررح اخؤا ذتررع ذافتاح ك ومحة ذجناح ك حاجلة إنا
صدو ا ك ق ب تقي ذصدو هقي.ذقد ذود ا الرتغيب فيع ذاحلث

يع ذكيلان فضل ع

اا ي اصى,ذقد نار كع اهلل تعاىل يف كتاكع اجمليد فقال :سَِعاونيهِْْاَ تِجِبَهَِّكُا َهإِنيهسََّّاِننده
ِنند) فجع لع بلادة ذجعل اخ لتكرب لع

ندبَتِكْلِ اوندهعدنَهعلد ِدتيهْاد ديَخالُوندهجدهدااي دهِدسخا

ولة الكافر يدل جا م نليرب صاغراب ذقال تعاىل :ودسَِعاو اهخدوَف هودِِمدع ) ذقال  :قُاإْه دا ه
ندعَلدأُهبِكُ َهردبِّيهَِّوَالهِاعد ؤا

ُ

َ ) إىل غ نل

ها يف كعضع كفاية ذإمتا حجة ذرلبب

ا ع ايجاكة ا كث ا الدا ني املرل كشلرذط اللد اء ذآداكلع نذ لد الوفلاء كعالد

اهلل قال تعاىل :ودِْوَفُاوسهبِعدهَاييهُْوفهبِعدهَاي
يام ال ر اذ ان امجاكلة للر
تألرت

ُ

َ) ذيطلر يف البلال نن نلل

اصل حة اللدا ي نذ غل نلل ,في بغي ل لدا ي إنا

ع امجاكة نن يرتلى كقضلاء اهلل ذ عل

صل ى اهلل

الرذي ل ام

يللع ذآلللع ذرل م

لد امجاكلة لني الصلرح للع فع لع

نهللع قال :يللا بللاد اهلل نهللتم كاخرتللى ذوب

العللاخني كالطبيللب ذصللرح اخرتللى فيمللا يع للم الطبيللب ذيللدكره ي فيمللا تشللتايع اخرتللى
ذتقرت حع ني ف كموا هلل ناره تكوهلوا ال الفاووي )ذنالا الا دل ال ا لبلاو

لى فضل

الد اء ذتأكد ارتحباكع فيفضي ارتقصانه إىل إه اب ي ي لعع اجمللال ذالغلرض كيلان الا
ي بغي ل دا ي و ايتع ذارحظتع ا نرباب امجاكة ذهي ناوو:
ا ذل) و اية نذقات امجاكة ك ي ة اجلمعة ف ن الد اء فياا ذي ريما يف رلحرها
ا تجاب ذيو اجلمعة الذي هو ريد ا يا كل يف كعلض ا لبلاو نهلع ن ظلم ال يلواي
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الفطر ذا تحى ذكشار واضان ذلي ة القدو ذليلالي ا حيلاء ا وكلع ذيلو

رفلة ذ لد

هبوب الرياح ذزذال ال ااو ذزذال ال ي ذهوذل ا اطاو ذحنو نل .
الثاهي)اا يرجع إىل ا خكلان كعرفلة ذاخشلعر احللرا ذاحلطليم ذاخ لتجاو ذالكعبلة
ذاخ اجد ذاخشلاهد ذال نشلر
يع ال ر ف نق اهلل وتع
الصادع
يع ال لر

قت ع خبصال :ا اا)إجاكة اللد اء ةلت قبتلع ذيلرذ نن

يع ال ر نصاكع ذجع,فأار نن ي تأجرذا لع نج اب يد و لع د قلرب احل لني
فقلال وجل نهلا ناضلي ذلكل احل لني إالا افلرتض الطا لة ذهلو إالا

افرتض الطا ة فرفعلوه
ر

نالاك اللد اء

لد قلرب رليدها رليد الشلاداء احل لني

يلع ال لر قوللع فقلال

نن هلل تعاىل كقعا اب ي تجاب فياا الد اء فت
الثالث) اا يتع

يلع ال لر  :هلو كملا قلال لكل الا
البقعة ا ت

البقاع.

كا فعال ذا حوال كوقو لع كعلد الصلرة ذ ل الصلادع

يلع

ال ر نهع ي تجاب الد اء يف نوكعلة الواه يف اللوتر ذكعلد الفجلر ذكعلد الظالر ذكعلد
اخغرب ,ذكوقو ع حال ال جود ذ قيب قلراءة انيلة آيلة ا لع ذكلني املنان ذامقاالة ذ لد
وقة الق ب ذجريان الداع ذيف حال الصيا ,ف ن د اء الصاوم ا لتجاب ذد وتلع ي تلرد
ذيف حال التتتم كلالف ذزك نذ العقيل فل ن اهلل ي لتحي ال

بلد يرفلع يلده ذفيالا للامت

فل ذزك نن يردهللا لاوبللة ذنهللع هل ترفللع كللف إىل اهلل نحللب ا ل كللف فياللا قيل ذه ل
ي للتجاب د للانه احلللاك ذاخعتمللر ذالغللازي ذاخللريض ذاخظ للو ذالولللد الصللار لوالديللع
ذالوالد الصار لولده ذد وة اخؤا

ليع كظار الغيلب .الراكع)يف آداب اللد اء ذهلي

نق للا :ا ذل:اا يكللون قبل الللد اء كالطاللاوة ذشللم الطيللب ذارللتقبال القب للة ذالصللدقة
ذاي للرتا
ذح

كالللذهب ذود اخظللاهل ذالتوكللة ذاي تقللاد كقدوتللع تعللاىل

الظ كع قلال صل ى اهلل

للى فع ل اط وكللة

يلع ذآللع ذرل م اد لوا اهلل ذنهلتم اوقوهلون كامجاكلة

ذا ل الشللرذط نن ي ي للأل حمرا لاب ذي قطيعللة وحللم ذي اللا يتضللم ق للة احليللاء ذرللوء
ا دب.
القسم الثاني :اا يقاون حال الد اء ا الرتيث كع ذتلرك ايرلتعجال فيلع ذال
امحلاح كالد اء ذت مية احلاجة ذامرراو كع ذلتعميم ذايجتملاع ال نوكعلة إىل نوكعلني
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ذإظاللاو ا شللوع ذتقللديم اخدحللة هلل ذالث للاء

ا اخبادئ

يللع ذتقللديم الصللرة

للى اللل

الطاهري ذلتا اللد اء كالا فل ن اللد اء ي يلوال حمجوكل با حتلى يصل ي
حممد ف نا كاهت ل
كالصللرة
الصرة

حاجلة فأكلدء كالصلرة

ذآلللع

لى حمملد ذآل

لى حمملد ذآللع ذارلأل حاجتل

تلم اللتم

لى حممللد ذآلللع,ف ن اهلل نكللر ا ل نن يقب ل الطللرفني ذيللدع الور ل إن كاهللت
فيلع صلرحع ذي ي لأل

ى حممد ذآلع ي ةجلب لع ذنن ي يلد و كشليء للي

فوع قدوه ذي ي ح كالد اء ذي يتك ف ال جع.

اآلداب اليت تقارن حالة الدعاء:

ا اا:البكاء ذهو ريد املداب فما ا قطرة نحب إىل اهلل ا قطرة دالع يف رلواد
ال ي
ني

افلة ال اهلل ي يلراد كالا غل ه ذالبلاكي ال لشلية اهلل يف الرفيلع ا
البكاء فتباك ف نم لرك ا

اث ون

الذكاب فبخ كخ ذا الا)اي رتا

ن اللل ي يقبللل
قبللل اخ لللألة .ذا اا)امقبال كالق لللب فللل ق
يع .ذا اا)اشتمال الد اء

يللل

ى ا هاء احل ى فع ع ص ى اهلل

ن هل
ى,فل ق
كاللذهب

ي ي لللتح إقبالللل
يع ذآلع ذرل م نن

هلل ت للعة ذت للعون اه ل با الل د للا اهلل تعللاىل كاللا ارللتجيب لللع ذا ل نحصللاها دللل
اجل ة .ذا اا)الد اء ل مؤا ني ذاخؤا ات ليقال لع ذل

اثره .ذا اا)وفع اليلدي هلاظراب

إلياما ي إىل ال ماء ف ن كان اتعوناب ارتقب القب ة كباه اما ذإن كان ا لرتزقاب نذ واغبلاب
ك

كفيع ذنفضى كباه اما إىل ال ماء ذإن كان واهباب لاوفاب ك لطاما ذجعل ظاهرهملا

ي ذجعل كاه املا إىل
إىل ال ماء ذإن كاهت اتضلر با حلرك ال لباكة اليم لى ميي ل با ذمشلا ب
ال ماء ذإن نواد ايرتكاهة جع اما
اللللل

فت لللللف كلللللالتر

ى ا كبيع إىل غل نلل

ال كيفيلات وفلع اليلدي

حللللال اللللللدا ي ذحلللللال د وتللللع ذقلللللد تك فلللللت كلللللذل

ا لباو .الثالللث)يف املداب اختللألرة ذهللي ناوو ا اا)اعللاذدة الللد اء ذارزاتللع اللع
امجاكة ذ دااا فيد و يف الرلاء كما يد و د هلوذل البرء .ذا الا)نن مي لح اللدا ي
كيديع

ى ونرع ذذجاع ذصدوه .ذا اا)نن يتم كالصلرة

لى الل

صل ى اهلل

يلع

ذآلع ذر م كما ار .ذا اا)نن يقول قب د اوع اا شلاء اهلل ي حلول ذي قلوة إي كلاهلل
الع ي العظيم) .ا اا

)ا ا د ية الفات ة اخلأتووة الل

يلؤجر اللدا ي كالا الصلرة

102

اا كتبع احلجة الشيخ هادي كاشف الغطاء  يف القرآن .....................

صلرة ذاحلدة صل ى اهلل

يلع

ن ال صل ى
ى حممد ذآلع ذفض اا ظيم ف ق

لى الل

نلف صرة يف نلف صف ا اخروكة ذهل يب شليء هلا ل فلع اهلل تعلاىل إي صل ى

لى

يلع ذآللع

العبد لصرة اهلل ذصرة اروكتع ذهي ا نفضل العبادات.ذ لع صل ى اهلل
ذر م ا نواد التور إليق,نن تكون لع دي يد نشفع لع كاا يو القيااة,ف يصل
يام.إىل غل نلل

نه كي

ذيدل ال رذو

ا جللر

ياللا ذي للتحب وفللع الصللوت كاللا ذتقللدمياا

ال ا لبلاو اللواودة يف فضل اا ذزيلادة
للى الصللرة

للى ا هبيللاء ذا ل

لواصاا نهالا تلذكر الرجل الا كلان ه لي ذقلد ذودت نلبلاو كلث ة تلدل
الصرة
صي

يع إنا نكر فر ي بغلي تلرك نلل

ابتووة ك ص وا
ال ام ص

اعلي.ذ

يلع ذآللع ذرل م ي تصل وا

الصلادع

البيت مخ ة نصحاب الك اء ق ال ام ص

لي صلرة

يلع ال لر نهلع قلال لرجل قلال

ى حممد ذنهل كيلت حمملد يلا هلذا لقلد تليقت

قد دل ا فيع.

لى ذجلوب

ذنقل الا لوي ال كيفياتالا نن يقلول ال لام

ى حممد ذآلع ذرل م ذ لع صل ى اهلل
ى نه كي

لى

ي لا نالا

ملت ان نهل

ى حممد ذآل حممد ف كون حنل ذشليعت ا

خامتة وفيها فوائد

ا ذىل)نح ل ا د يللة القرآهيللة,جلمعاا كللني الللوظيفتني,تم ا د يللة اخللأتووة ل
ال

ذا ومة

يام ال ر ,ف نق فياا جناح با خطالب العاكدي ذشلفاء لصلدذو العلاوفني

ذكرغاب ل مؤا ني,في بغي نن يتاو ا اا اا يواف اط وكلع ذي ارلب حاجتلع فيلد و كلع.ذاا
ذود ا اا يف نذقات صوصة فر كأ

كالد اء كع يف نذقات نللر ي ا كاب ا صوصلية

ذالووذد ك ا كاب الد اء اخط .
الثاهية)اخؤا ذالدا ي شريكان يف ا جر.
الث الثة)ي تحب التملا
ذيتأكد ارتحباب إجاكة املتما

اللد اء ال اخلؤا ني ليكلون دا يل با ك لان هل يلذهب كلع
.

الراكعللة)يف احلللديث القدرللي:ا شللغ ع نكللري ل ا للأل
ن طي ال او ني.

ن طيللع نفض ل اللا
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ا اخبادئ

ا اا ة)يظار ا كعض ا لباو نن الد اء نفض ا القرآن ذمح نل

لى

نهلللع نكلللني يف العبوديلللة ذا ضلللوع ذنفضللل يف امهقيلللاد ذا شلللوع ذالقلللرآن نفضللل اا
كرااب,ذالذكر نوفعاا اقاااب.ذكاذا اي تباو ختمع ا لباو.
ال ادرة)ي كأ

كالقراءة ل ف شت

ي يرتى كارتماع غ ه كما ي كأ

لو

فتح كتاكع ل ظر فيع كدذن ذارطة توء اغصوب ا هية نذ الويلت نذ الفتي لة فوافقلع كملا
ي ةر ايرتضاءة كضوء يف آهية نهب نذ فضة لو نهف لع ايرتضاءة ا فياا.
ال اكعة) لو زاحم نل

يلع جع لا اهلل ال العلاخني العلاا ني

ه ب الع لم قلد

الراتللني اخرتلليني حمللد ذآلللع الطللاهري صلل وات اهلل
الرامحني ذرر

لليام نتعللني إهللع نوحللم

ى اخرر ني ذاحلمد هلل وب العاخني.

ما كتبه املرجع األعلى أستاذ الفقهاء جدنا األعلى الشيخ الكبري
الشيخ جعفر كاشف الغطاء قد
قال:القرآن هو الكتاب اخ ول ا ال ماء

رره يف القرآن

ى ريد الرر ذلامت ا هبيلاء افصلرب

رللوواب ذآيات,اعللدذداب ا ل نكللرب امليللات ذاخعجللوات واجحللة قراءتللع حيللث تكللون غ ل
ا ولة ترذتع فترجت كاقي الكتب ال ماذية ذا حاديلث القدرلية ذا لو اللترذة
ذإن كان يف ابدن ل قع حمت باب ا ع,ذيف كوهع حقيقة يف اجململوع فقل نذ اشلرتكاب اع ويلاب نذ
لفظياب كي ع ذكني البعض ذجاان:نقواهما ا ذل ذفيع اباحث-:

املبحث األول حدوث القرآن الكريم

يف حدذتللع ي ويللب نهللع ال اقولللة ا صللوات ذهللي ال ا
الللذذات اخ للتحي ذجودهللا اللع للدااا,ذاحلرذ
ذالك مات اخركبة ا ت

احلرذ

للراض الطاووللة

ال اشللنية ل تقطيللع ت ل

للى

ا صللوات

ذاحلركات اع اخاهيات فاو ا اخت وقات احملدتات

ذي ميك ذجوده إي يف كعلض اجل لميات ذالكلر ال ف لي كلال فظي ال اخركبلات ن
هللذه ا لفللاظ الصللووية ا طبقللة
اخللذكووي

للى التصللويرية,فحقيقة الكللر ي فللرك ل الللوجاني

للى نهللع جمللاز يف الق للم الثللاهي ذإي دل للت يف الع للم ذامدواك ذلي للا ا ل
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اا كتبع اخرجع ا

الكر ك ا كر ف لو جلاز القلد يف ا صلوات ذاحللرذ
تيع نهواع اخركبات ذا تتبع ا لباو ظار لع نل

ذالك ملات جللاز القلد يف

ظاوو الشم

املبحث الثاني إعجاز القرآن الكريم

يف واكعة ال ااو.

يف إ جازه نص ام جاز يف اجلم ة هلا نن لت كلع فصلحاء الليم ذجنلد ذالعلرع
ذاحلجاز.ذالتللاوذا احملاوكللة جللوا ل اخعاوتللة,ذهو هللا اتفقللت
امرر ذتواترت كع نلباو ال
ذدل

ص ى اهلل

يع صريح الكتاب ذي ي و ال نلل

فيللع,ذإمنا الكللر يف نن إ جللازه ل صللر
ا اا؟ذهللل نلللل

يلع ذآللع ذرل م ذا وملة

ليام ال لر

دذو ن هريل إتبلات ال بلوة غل ا حصلر
ل اباواتللع نذ خللا اشللتم

ذالبرغللة يف رللووه ذآياتللع,تم ه ل نل ل
صلللو

يللع ك مللات نهلل

يللع ال الفصللاحة

الل جممللوع اخبللاهي ذاخعللاهي نذ يف ك ل ذاحللد

كاجلم لللة نذ يتمشلللى إىل ال لللوو الطلللوال نذ إليالللا ذإىل

القصلاو؟ذه يت لر إىل امليلات نذ ي؟ذنالا الك ملات ذاحللرذ

فلر.ذي يبعلد القلول

كالصرفة كال بة إىل كعض ال وو القصلاو ذكلا اري اعلاب يف حل الكبلاو نذ اجملتملع الع
الصغاو,ذو ا يوجع كذل

التعجيو ك ووة ارة ذكعشر نلر ذإن كاهلت للع ذجلوه نلللر.

ذقد يقال كثبوت ام جاز يف صغاو ال وو إنا ظالر الا اشلتم ت
يظاره خ ي كره.

املبحث الثالث خطاب القرآن الكريم

يف كيفية ا طاب قد دلت ا لباو
حتى

يلع ال احملكلم ذكلان

ى تقد ل قع

ى العوا فر اع ى لتوجيع ا طاب حني ا

ى زالان البعثلة لا ي يفلى

إىل نهل امرلر فيكلون حي نيلذٍ

لطاب ذتع ي لطاب اشافاة,إىل حني مح جرباوي تلم كترذتلع
اهلل

يع ذآلع ذر م يكون جرباوي

اهباب لع إن ا البعيد نن يقال خب قع ارة تاهية

ل اهع,ذإمنا هو حلاك ل تطلاب تلم الل
كوهع

وقاب ارة تالثة

ى ل اهع

لى الل

صل ى

صل ى اهلل

لى

يلع ذآللع ذرل م حلاك نيضلا,لبعد

ى حنلو ا ل ا ذل فالو اختاهلب حي نيلذٍ ل مك فلني

فع ى اذهب ا ا اشرتاط اوجودية اختاهب ذحضووه ذها ع ذفامع ذإقباللع كملا دل
يع صريح العق ,ي يكون ا طاب ا اهلل لطاكلا شلفاهاب ذكلذا ال الل

صل ى اهلل
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يللللع ذآلللللع ذرلل ل م كال للللبة إىل ا

قللللاب ذتيللللع الل ل هل يكلل ل حاتللللراب ذقللللت

ا طاب.فالبحللث يف لطللاب اخشللافاة اللب
ذر م ل حاتري

للى لطللاب ال ل

ى ذجع الررالة ذإمنا ت

ذآلع ذر م ذا ومة

ا اخبادئ

ه ا حكا كل

يام ال ر ذلو كان ذتلعع ي

ص ل ى اهلل
الل

يللع ذآلللع
يلع

صل ى اهلل

لى

لى ذتلع اخررلرت كل

ذتللع الصللكوك ذال للجرت رللاذ احلاتللرذن ذالغللاوبون ,غلل نن ا ذل نقللرب إىل
ندل وه يف اشافاة ا طلاب ذجع لوا تبلوت احلكلم لغل اخشلافاني ال

الصواب ذلذل

الضلللرذوة ذامتلللاع ذا لبلللاو,ذ ى كل ل حلللال ي يتمشلللى إي يف اخماتل ل اختحلللد يف
ال وع.ذالقول كأن ا طاب يف ا لباو شلتا

كأ يلاهام ال قبيل الوتلع العلا ذان

لطاب اخع ى ا قبي اخثال ها ي ي بغي نن يطر يف البال.تم يبقلى الكلر يف نن صلدع
احلقيقلللة ذاجمللللاز ذحكماملللا ي حل ل زالللان الوتلللع فلللر ي لللول
,ذيت ف احلكللم فيمللا كللان حقيقللة يف نيللا الل

كللالعك

حبقيقة قب ع ذيت ف احلال نيضا كالتر

ذلي

ذاا كعده كالتر

لللى حلللني التب يلللا نذ

ص ل ى اهلل

يللع ذآلللع ذر ل م

ص ى اهلل

يع ذآللع ذرل م

زا ال

احتمالي الوتع ذالررلالة تلم لري يف ا حاديلث القدرلية حنلو الا

جر يف القرآن ذالظاهر نن اخداو
احلقيقة كعده ذلو يف زا ال

ى حني التب يا ذاصلطرح احلاتلري

ص ى اهلل

لده ذتبلدل

يع ذآلع ذر م ي يغ حكمع.

املبحث الرابع أفضلية القرآن الكريم

إهللع نفضل ال تيللع الكتللب اخ ولللة ال ال للماء ذال كللر ا هبيللاء ذا صللفياء
ذلي

كأفضل ال الل

ذجللب

صل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م ذنذصلياوع

لليم تعظيمللع ذاحرتااع ,هللع هللا ي للو

للى اخم للوك ذإن قللرب ال اخالل

القرب تعظيم اا ي ب إليلع ال نقلوال ذ يلال ذنذيد ذكيلت ذلبلا
تعظيم ل مال

ليام ال لر ذإن
هاايللة

ذهكلذا ن نلل

فتواتعام لبيت اهلل ذتربكام كاحلجر ذا وكان ذكالقرآن ذكلاخكتوب ال

نهاوع ذصفاتع ا ت

احليثية ي يقضي ا كويادة الشرفية.

اا كتبع اخرجع ا
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املبحث اخلامس تالوة القرآن الكريم
إن ترذتلع نفضل ال تلرذة الللد اء ذا نكلاو ذا حاديللث القدرلية ذغ هللا,ذإن
يف الللد اء ذهللي يف هف للاا رلل ة الل دذن حاجللة إىل فاللم اخعللاهي جممللرب

ذود العكلل

ذتفصلليرب,هعم يعتللرب فياللا القرآهيللة كمللا يعتللرب يف الللذكر ذالللد اء فاللم الذكريللة ذالد اويللة
ذحنوها يف حنوها  )1ذو ا يكفي جمرد الع م ها يتقرب كع.

املبحث السادس متشابه القرآن الكريم

إن فيلع اختشللاكع الللذي ي يع للم إي كتع يم,كأهلاء العبللادات ال الصللرة ذالصلليا
ذاحلللج ذنهللاء ي تعرفاللا العرب,كللاحلرذ

يف افتللتح ال للوو ذنهللاء نشللياء توجللد يف

امللرة,ذفيع اخبني الذي يعرفع العرب ك اهام ذكع ر

ام جلاز ذحلج ا صلو )2ال

غل نهل امرللر ذكللع يتضللح حللال الصللحيح ال ا لبللاو كعرتللاا
الضرذوة ذال

ة ذاحتجاك ال

ص ى اهلل

يع,ذ يللع اللداو

يع ذآلع ذرل م ذا وملة

ليام ال لر

ذا صحاب ر فاب كعد ر ف,ذ يع ك ى م ايرتتاوة ذاا يكتب ا ا ياك ا غ
وجوع إىل تف

,ذحجيتع ا ترذويات الدي ذقد ار الكر فيع افصرب.

املبحث السابع ال زيادة يف القرآن الكريم

يف زيادتللع,ي زيللادة الل رللووة ذي آيللة الل ك للم ة ذغ هللا ي ك مللة ذي حللر
ذتيع اا كني الدفتني ها يت ى كر اهلل تعاىل كالضرذوة ا اخذهب ك الدي ذإتلاع
اخ مني ذنلباو ال

ص ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م ذا وملة الطلاهري

ليام ال لر

ذإن لالف كعض ا ي يعتد كع يف دلول كعض اا ورم يف ارم القرآن.

املبحث الثامن ال نقيصة يف القرآن الكريم

يف هقصللع ي ويللب يف نهللع حمفللوظ ا ل ال قصللان حبف ل اخ ل

الللديان,كما دل

يللع

صريح القرآن ذإتاع الع ماء يف تيلع ا زالان,ذي لربة كال لادو ذالا ذود ال نلبلاو
)
 1قولع ذحنوها يف حنوها)ني حنو الذكر ذالد اء يف حنو فام الذكرية ذالد اوية.
)2

قولع ذحج ا صو )ا احملاجة.
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ال قيصة مت لع البديالة ال العمل كظاهرهلا ذي رليما الا فيلع هقل
ا ع,ف هع لو كان نل
ن ظم اخطا

لتواتر هق لع لتلوافر اللدذا ي

ا اخبادئ

ت لث القلرآن نذ كلث

يلع ذ فلذه غل نهل امرلر ال
ذكلاهوا شلديدي احملافظلة

ى امرر ذنه ع,تم كيلف يكلون نلل

لى

تب آياتع ذحرذفع ذلصوصاب اا ذود نهع صرح فيع كأهاء كلث ال اخ لافقني يف كعلض
ال وو ذا ام فرن ذفرن,ذكيف ميك نل

ذكان ال حكلم الل

ذاعاا تام عاا ة نه الدي تلم كلان صل ى اهلل

ال لرت

يلع ذآللع ذرل م يشلى

الشريفة ا ام حتى نهلع حلاذل لد التعلرض ل صلب نال اخلؤا ني

لى اخ لافقني
لى هف لع

يلع ال لر حتلى

جاءه التشديد التا ا وب العلاخني ,فركلد ال تأذي لاا كأحلد ذجلوه نحلدها:ال ق
ل لللل ي هللللا اهول.تاهياللللا:ال ق
ا هبياء.تالثالللا:ال ق
اهلل

يع ذآلع ذر م ذآلع

ال

ص ى اهلل
ص ى اهلل

ال ل ا حاديلللث القدرلللية.ذالذي
ا لع حمفلوظ لد الل

يف الررلم ذالا هقل

لى الا اشلتار كلني ال لا

هل يغل ه شليء ال ال قصلان ال

يع ذآلع ذرل م إىل هلذا الوالان ذكل الا لطلب نذ لاهلب كلع

يع ذآلع ذر م

ى اخ رب هل يتبدل ذهل يتغ .

املبحث التاسع معنى القراءة يف القرآن الكريم

يف كيللان اع للى القللراءة ذالللترذة ذةقلل ل قللادو كامتيللان كللاحلرذ
اخألو
ال ف

صل ى

يام ال ر ذناا الا كلان لإل جلاز اللذي شلاع يف احلجلاز

ذغ احلجاز فاو اقصوو
زا ال

هللللا اهللللول إىل ال للللماء ي هللللا ذصلللل إىل لللللامت

يف اخعاهي.واكعالللا:إن الل ل ق

نلتاوه نن اخ ول ا ا ص هاق

هلا

ذال ط كالك مات

ى حنلو الا صل عت

للى ال حللو

يالا ال ا ينيلات فلر لربة كأحاديلث

ذي كالصوت ا اوك ا الفم ذي يد ي حرفاب رفاب ذي كاحلرذ

اخقطعات الل

هل اص كاا هيأت الك مات ذي اع الفص ك كوت نذ كر هلوي ني كلني احللرذ
الك مات حتى يكوها

نذ

ارم القرآن ذالقراءة رجني ذيكتفي ا العاجو ل اللبعض

كقللدو اخقللدذو ا اللا ذال العللاجو ل الكل ك للوك ال للان اللع امشللاوة كللدي اللا ذ ي
ا تباو كاحلرذ

اخ ثووة ذي كالقراءة اخق وكلة ذي كاخشلرتكة الل

جاو يف تيع الك مات الدال ة يف ا نكاو ذالد وات.

قصلد كالا غ هلا ذهلذا

اا كتبع اخرجع ا
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املبحث العاشر ما حيرم يف القرآن الكريم

يف كيان اا ار ا اا ذهو نق ا ا اا )1اا يشتم

لى الغ لاء  )2ذقلد رلب ةقيل

اع اه ذا اا اا يكون اؤنياب ل مص ني ذاو جاب ل اومني ذحنو نل  ,ذا الا الا يرفلع زاولدا
ى العادة  )3حتى ي يبقى ل قرآن حراة  )4ذا اا اا يفضي إىل ف اد الصلرة نذ للرذك
ذقتاا كقراءة روو العواوم يف الفراوض نصل ية نذ اوتلية نذ الا يفلوت ذقلت الفريضلة
الواجبة ,ذا اا اا يكون ك ان اغصوب ك ان العبد اع ا ع اويه ,ذا الا الا يكلون يف
اكان اغصلوب يف ذجلع قلوي .نالا الا كلان يف آللة اعلدة ل تصلويت فلر شل

يف ةرميلع

ذا الللللا الللللا يت لللللذن فيلللللع كال لللللماع اللل ل ا جاهلللللب لرتهيلللللب الصلللللوت ذت طيفلللللع,
ذا اا )5يكون يف ذقت باوة اضليقة ذإن هل تكل حراتلع نصل ية يف نحلد الوجوه,ذا الا
اا يكون يف حالة ي اى

اا ك لبباا كقلراءة العلواوم ل ج لب ذحنوه,ذا الا الا الر ل لدو

داع ذحنوه حيث يعاوتع نوجح ا لع ذهلذا احلكلم التممل يف تيلع نق لا القلراءة يف
نكر ذد اء ذادح ذت اء ذغ ه ا كاقي ا شياء.

املبحث احلادي عشر استحباب تعليق القرآن الكريم يف البيت
يف ارللتحباب نن يكللون يف البيللت ذان يع لل فيللع ذالظللاهر نن اخللراد ا للع جمللرد

الوجللود ن كللر ا امللا ي فللي الشللياهني ذيكللره تللرك القللراءة فيللع لقللول الصللادع
ال ر

يللع

ترتة يشكون إىل اهلل تعاىل ا جد لراب ي يص ى فيع نه ع ذ اهل كني جالال

ذاصحف اع

قد ذقع

يع الغباو ذي يقرن فيع).

)1

قولع ا اا) الضم

)2

قولع اا تشتم

)3

قولع ذا اا اا يرفع زاودا

اود ل قراءة.
ى الغ اء) ذهو قراءة امليات كأحد نراليب الغ اء.
ى العادة) ني ذا القراءة اا يرفع القلاوئ صلوتع ذيضلتمع ذهلو ع لع

لرفاب ل عادة اجلاوية لقراءة القرآن ا ة ني الصوت ذالرتيث كقراءتع.
)4
)5

قولع حتى ي يبقى ل قرآن حراة) ني حتى ي يبقى لذة ذايوة ل مع امليات.
قولع اا كان يف آلة اعدة ل تصويت فر ش

القرآن يف هذه امللة حرا .

يف ةرميع)ذهي آلة الغ لاء كاخوالاو)ذحنوه ف ظالاو قلراءة
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املبحث الثاني عشر تعلم وتعليم القرآن الكريم
يف تع مللع نذ تع يمللع ل صللبيان ذغ هم فع ل ال ل
لياوكم ال تع لم القلرآن ذ مع)ذ لع صل ى اهلل
لص

ص ل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م إنا قلال اخع لم

ق ك م اهلل الرمح الرحيم فقد كتب اهلل كراءة ل ص

ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م اا ا وج

كتللاك اخ ل

ذك للاه ح للتني هل يللر ال للا

يللع ذآلللع ذر ل م

ذ كويع ذل مع م)ذ لع

م ذلده القرآن إي توك اهلل نكويع يو القياالة
اث للاما) ذ ل الصللادع

يللع ال للر

ل مللؤا نن ي ميللوت حتللى يللتع م القللرآن نذ يكللون يف تع يمللع إىل غ ل نل ل
يع ال ر

اخؤا ني

ي بغللي

ذ ل نا ل

إن اهلل ليام كعذاب نهل ا وض فلر ااشلي ال ام نحلداب في ظلر

إىل نه ل الشلليب هللاق ي نقللدااام إىل الصللرة ذالوالللدان يتع مللون القللرآن فيللؤلر نل ل
الصلادع

ام)ذ

يلع ال لر

ذي تع ملوه الكتاكلة ذي

ي ت وللوا ال لاء الغلر

رووة يورف ذ موه اخغول )1ذرووة ال وو).

املبحث الثالث عشر إكرام القرآن الكريم

يف إكرااللع ذ للد إهاهتللع ففللي الرذايللة نهللع لليء يللو القيااللة فيقللول اهلل ذ وتللي
ذجرلي ذاوتفاع اكاهي كرا اليو ا نكرا
ذاط

ذ هي

ا نهاه .ذكيعع ا الكلافر

مت يكع ذمتكي ع ا لع كرهاهلع ذإ لاوة نذ نااهلة ال امهاهلة حلرا ذ قلده فارلد ذيف

إحلاع ا ف لدت قيدتلع كلع ذجلع ذا قلو لرفلع هلع يلر تعظيملع ذاحرتااع.ذكيعلع
ذاط ل اخعاذتللة
ذحنوهما اغ

يللع اللع إدلللال الكتاكللة ا ل اكللرذه امهاهللة ذكيللع اجل للد ذالللووع
تع

البيلع كلع ذهل هلو ال اجمللاز فلامكرا يتج لب الصلووة نذ ال

احلكم ي ا ايرتعمال نذ ا امشاوة كذل

ذجلوه نذجاالا ا ذل ذالل قمل ذالكتاكلة

كالذهب ا افيان لألدب ن العظمة تأكى نل

ذو لا نحلل كلع تيلع التح لي ات ذلعل

نل

هو البا ث

نل

إىل الكتب احملرتاة ذجع.

)1

ى كراهة نل

يف اخ اجد نذ ا جاة هق

قولع ذ موه اخغول)ني ص ا ة الغول ذاحلياكة.

الدهيا ذزي تاا ذيف متشلية

اا كتبع اخرجع ا
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املبحث الرابع عشر يف إكرام أهله يف القرآن الكريم
يف إكلرا نه لع ذ لد إهلاهتام فعل الل

صل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م نن نهل

القرآن يف ن ى دوجة ا املدايني اا لر ال بيني ذاخرر ني فر ت تضعفوا نهل القلرآن
حقوقام ف ن م ا اهلل العويو اجلباو خكاها.

املبحث اخلامس عشر يف شرف محلة القرآن الكريم

يف شللر

صل ى اهلل

مح تللع فعل الل

يللع ذآلللع ذرل م نشللرا

القرآن هلا ذجلد ذنصلحاب ال ي .ذ لع صل ى اهلل
اللدهيا رفلاء نهل اجل لة يلو القيااة.ذ للع صل ى اهلل

نال

مح للة

يلع ذآللع ذرل م مح لة القلرآن يف
يلع ذآلللع ذرل م مح لة القللرآن

اختصوصللون كرمحللة اهلل تعللاىل اخ ب للون هللوو اهلل تعللاىل اخع مللون كللر اهلل تعلللاىل
اخقركون

لد اهلل تعلاىل ال ذايهلم فقلد ذاىل اهلل تعلاىل ذال

تعاىل.

لاداهم فقلد لاد اهلل

املبحث السادس عشر حفظ القرآن الكريم
يف حفظع

الصادع

يع ال ر احلاف ل قرآن العاال كلع الع ال لفرة الكلرا

الربوة.ذ ع نن الذي يعاجل القرآن ذافظع شقة ا ع لق ة حفظع لع نجران.

املبحث السابع عشر ترك السفر بالقرآن إىل ارض العدو
يف ترك ال فر كلع إىل نوض العلدذ ذوذي نن الل

صل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م

هاى نن ي افر كالقرآن إىل نوض العدذ افة نن ي الع العدذ ذيلراد كالم الكفاو.ذالظلاهر
نن احلكم داور اداو لو

نل .

املبحث الثامن عشر اإلسرار يف القرآن الكريم

يف امرللراو كللع ذوذي نن اللل
الفض صوت
التر

صلل ى اهلل

يللع ذآلللع ذرلل م قللال كللي نو

د اجل اوو ذ لد القتلال ذ لد القلرآن.ذوذي الا يعاوتلع ذي لول

اجلاات ذال يات.

لى
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ا اخبادئ

املبحث التاسع عشر الطهارة يف قراءة القرآن الكريم
يف الطااوة حال قراءتع فع نكي احل
ي

ذ

يع ال لر ي تقلرنذا ال غل ذتلوء.

يع ال لر اث لع ذوذي نن ل قلاوئ اختطالر يف غل صلرة مخ ل با ذ شلري

ح ة ذلغ اختطار شر ح ات.

املبحث العشرون اخلضوع واخلشوع عند قراءة القرآن الكريم
يف ا ضوع ذا شوع ذالتذل وذي نن ال

كأ ى صوتع يا حاا القلرآن تواتلع كلع يرفع
حاا القرآن توي كع هلل يوي

ص ى اهلل

يع ذآللع ذرل م هلاد

ذ يل َ اهلل يلا
اهلل تعلاىل ذي تعلوز كلع َفيَل ِ
فيشلي

اهلل تعلاىل ذي تتلوي كلع ل لا

اهلل تعلاىل ا

لتم القرآن فكأمنا ندوجت ال بوة كني ج بيع ذلك ع ي يوحى إليع.

املبحث احلادي والعشرون البكاء والتباكي عند قراءة القرآن الكريم
البكاء ذالتباكي

د هلاع قراءتلع.وذي نن الل

نتى شباكاب ا ا هصاو فقال إهي نويد نن نقرن
اجل ة.

صل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م

يكم فم ككى ف ع اجل ة ذا تبلاكى ف لع

املبحث الثاني والعشرون االستخارة يف القرآن الكريم
ايرلللتتاوة كلللع كفتحلللع ذارحظلللة نذل الللا يقلللع

يلللع ال ظلللر ذالتفلللانل كلللع

ل رذاية.ذاخعاوض ل تفانل ي هعتربه.

املبحث الثالث والعشرون الرقة واخلوف عند قراءة القرآن الكريم
نهللع ي للتحب ل قللاوئ ذاخ للتمع ارتشللعاو الرقللة ذا للو

ذحنوها.فقد وذي

جاكر

نكي جعفر

دذن إظاللاو الغشللية

يع ال ر قال:ق ت لع إن قوالاب إنا نكلرذا

شينياب ا القرآن نذحد تواكع صع نحدهم حتى ير نن نحدهم لو قطعت يداه ذوجلره
هل يشعر فقال ربحان اهلل تعاىل نل

ا الشيطان.

اا كتبع اخرجع ا
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املبحث الرابع والعشرون العوذة والرقية يف القرآن الكريم
العونة ذالرقية ذال شرة إنا كاهت ا القرآن ذكذا إنا كاهت ا الذكر نذ ارذيلة
ام ي كأ

كاا دذن غ ها ا ا شياء اجملاوللة ذي كلأ

كتع يل التعويلذ ال القلرآن

ذالد اء ذالذكر كما ذود يف ا لباو.

املبحث اخلامس والعشرون كتابة شيء يف القرآن الكريم
كتاكة شيء ا القرآن ذغ ع ذشرب ااوع كما يف ا لبلاو ذوذي نن ال كلان يف

كط ع ااء نصفر ف يكتب

ى كط ع آية الكرري ذيغ اا ذيشركاا ذ ع اا نل ة يف كط لع
كتاكة شيء ا كتاب اهلل كالبواع )1ذنن ميحى كع.

ف هع يربئ ك نن اهلل ذإهع هاى

املبحث السادس والعشرون احلزن عند قراءة القرآن الكريم
يع ال لر كاهلت حوهلاب فل نا قلرن

قراءة احلون وذي نن قراءة اورى ك جعفر
فكأهع ياهب إه اهاب.

املبحث السابع والعشرون النظر عند قراءة القرآن الكريم
ارللتحباب القللراءة كاخصللحف هظللراب فع الصللادع

كاخصحف اتع كبصره ذلفف
ذآلع ذر م لي

شيء نشد

يللع ال للر ال قللرن القللرآن
صل ى اهلل

يلع

ذالديع ذإن كاها كلافري .ذ

ى الشيطان ا قراءة اخصحف هظراب.ذرأل الصادع

يع

ال ر وج فقال إهي نحف القرآن

ى ظار ق

الل

نفضل نذ نهظلر يف اخصلحف؟فقال

للللع كل ل اقلللرنه ذاهظلللر يف اخصلللحف فالللو نفضل ل نالللا

ملللت نن ال ظلللر يف اخصلللحف

بادة.ذوذي نن ال ظر يف اخصحف ا غ قراءة بادة.

املبحث الثامن عشر اإلنصات عند قراءة القرآن الكريم
نهع ب امهصات ل قراءة

ى اخأاو إنا هع قراءة اماا كما يف ا لباو.

)
 1البواع:ني ال عاب ا اوك ا الفم.
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املبحث التاسع والعشرون التفكر يف معاني القرآن الكريم
ي لتحب التفكللر يف اعللاهي القرآن ذناثالللع ذذ للده ذذ يللده ذاا يقتضللي اي تبللاو
ذالتأتر ذايتعاظ ذرؤال اجل ة ذايرتعانة ا ال لاو
ذوذي

اك

با

لد هلاع آياتاما كملا يف ا لبلاو

نن نكا ككر قال:يا ورول اهلل نررع إلي

يع ذآلع ذر م :شليبت

الشيب فقال صل ى اهلل

هلود ذالواقعلة ذاخررلرت ذ لم يت لاءلون ذ لع صل ى اهلل

يع ذآلع ذر م قال نهي

جب كيف ي نشيب إنا قرنت القرآن.

املبحث الثالثون املواضع اليت ال ينبغي قراءة القرآن الكريم فيها
وذي نهللع ي ي بغللي قللراءة القللرآن الل رللبعة:الراكع ذال للاجد ذيف الك يللف ذيف
احلما ذاجل ب ذال ف اء ذاحلاوض.

املبحث احلادي والثالثون حكم العربية يف قراءة القرآن الكريم
حكم العركية ذشارة القراءة ذنحكا العجلو ذالقلدوة ذا تبلاو ال لبعة نذ العشلرة

ي فرع فياا كني الصرة ذغ الصرة ذقد ار ةقيقع فر حاجلة إىل ام لادة ذيفلرع كلني
اخقااني كاشرتاط التوالي يف الق لم ا ذل كلني احللرذ

ذالك ملات ذامليلات ذال لوو يف

ر ذإمنلا يعتلرب ه لا يف الق لم ا ذل كلر ويلب ذنالا يف غل الصلرة
اقا جواز القلرآن الث ب
فيعترب فيع الضرب ا ذل كر ويب ذيف الثاهي يف ذجلع قلوي ذيف الثاللث ذالراكلع ي لربة
كع ف و قطع قراءتع

ى آية نذ رووة تم اده كعلد زالان فلأمت تلم ارلتمر إىل آللر القلرآن

فقد لتم ذلو كان نجل با القلراءة نذ قلراءة رلوو فاهكشلف الع الفاصل ة غ طلة يف كعلض
آياتاا جاء ك ية الغ
حم الغ

فق ذي وز ايقتصاو

ى حر

نذ ك ملة ذللو هو لا إىل ايللر

كان نحوط.

املبحث الثاني والثالثون االستعاذة عند قراءة القرآن الكريم
نهللع ي للتحب امرللتعانة ال الشلليطان للد قللراءة ني رللووة كاهللت ذ للد القللراءة
اط ق با ذيكفلي اط ل التعلون ذ ل الع لكري
هللدك

يلع ال لر نهلع قلال لشلت

إن اللذي

اهلل إليللع ذناللرك كللع للد قللراءة القللرآن نن تقللول ن للون كللاهلل ال للميع الع لليم ا ل

الشيطان الرجيم.

اا كتبع اخرجع ا
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املبحث الثالث والثالثون كراهية ترك قراءة القرآن الكريم
نهللع يكللره تللرك القللراءة حتللى يبعللث

للى ال لليان ذيف ا لبللاو نن اخ للي يللأتي

كصووة ح اء يو القيااة تم ياهب ال اري ذي واع

ى ال يان ذحرااهع.

املبحث الرابع والثالثون ترتيل القرآن الكريم

ترتي القراءة فع نا اخؤا ني

يع ال ر كيق ع تبي ا ذي تالذه هلذق الشلعر ذت ثلره

هثر الرا ذي يك هم نحدكم آلر ال ووة ذ
ف هع ركي ذ ع
ق هو اهلل يف هف
ال

ص ى اهلل

يلع ال لر ن لرب القلرآن

الصلادع

يع ال ر نهع يكلره نن تقلرن الفاةلة ذقل هلو اهلل نحلد نذ لصلو
يلع ال لر نهلع التمكلث ذة لني الصلوت ذوذي نن

ذاحد ذ لع

يع ذآلع ذر م كان يقطع آية آية.

املبحث اخلامس والثالثون ثواب إهداء قراءة القرآن الكريم
نهع ي تحب إهداء تواب القراءة إىل ال

صل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م ذا وملة

ذالوهراء  ذاخؤا ني ليكون اعام يف اجل ة.

املبحث السادس والثالثون تأكيد استحباب تالوة القرآن الكريم
ي تحب قراءتع ارلتحباك با اؤكلد با ففلي ذصلية الل
ا اخؤا ني

يع ال ر

يل

كلترذة القلرآن

صل ى اهلل

لى كل حلال.ذ

ال ر ا قرن القرآن قاوماب يف صرتع كتب لع اهلل كك حر
إتافة ذحما

يلع ذآللع ذرل م
نكلي جعفلر

يلع

ااوة ح ة.ذيف للرب آللر

ع ااوة رينية ذوفع لع ااوة دوجة)ذا قرنه جال اب كتب اهلل لع كك حلر

مخ ني ذا قرنه يف صرتع كان لع كك حر

شر ح ات.

املبحث السابع والثالثون استحباب مساع القرآن الكريم
إهع ي تحب ارتماع قراوتع,فع الصادع

غ قراءة كتب اهلل للع ح ل ة ذحملا
الفاةة اا لقاوواا ا الثواب.

يع ال ر نهع ا ارتمع حرفاب ا ع ا

لع رلينية ذوفلع للع دوجلة .ذوذي نن خ لتمع قلراءة
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املبحث الثامن والثالثون استحباب اإلكثار من قراءة القرآن الكريم
إهع ي تحب كثرة القراءة فع الكاظم
آيللت القرآن.ذرللني زيلل ال للاجدي

يلع ال لر نن دوجلات اجل لة

يللع ال للر ني ا

لى قلدو

مللال نفضلل ؟فقال احلللال
صل ى اهلل

اخرة ,فقي لع اا احلال اخرة ؟فقال فتح القرآن ذلتمع.ذرني الل

يلع

ذآلع ذر م ني الرجال ل ؟ فقال احلال اخرة ,ف لني ذالا احللال اخرة ؟فقلال اللذي
يفتح القرآن ذيتمع.ذ

نكي جعفر

يع ال ر إمنا شيعة

ي

يلع ال لر ال لاجون

ال اح ون الذاك ون إىل نن قال كث ة صرتام كث ة ترذتام ل قرآن.

املبحث التاسع والثالثون استحباب تعليم القرآن الكريم
إهلللع ي لللتحب تع للليم ا ذيد ل قرآن,فقلللد وذي نن اهلل يلللدفع ل ل نهل ل ا وض

العذاب كعد ارتحقاقام,إي نن يبقى ال ام نحلد ك قل نقلدا الشليب إىل الصلرة ذتع لم
ا ذيد القرآن.

املبحث األربعون قراءة القرآن تُكثِّر الرزق

وذي نن ك ا دل امرلر هاوعل با ذقلرن القلرآن هلاهر با ف لع يف كل رل ة ااوتلا
دي او يف كيت اال اخ مني,ف ن ا ع نلذها يف الدهيا نلذها يو القيااة .)1

املبحث احلادي واألربعون استحباب اإلكثار من قراءة بعض السور
إهع ي تحب ايكثاو ا قراءة كعض ال وو ا اا رووة الفاةلة,وذي نهلع للو قرولت
ى ايت رلبعني الرة تلم ودت فيلع اللرذح هل يكل

جبل با ذان ال هل تلربءه الفاةلة هل

يربءه شيء,ذإن ا هل يقرن احلملد ذقل هلو اهلل نحلد هل يلربءه شليء ذنن الل
اهلل

صل ى

يع ذآلع ذرل م إنا نصلاكتع لني نذ صلداع ك ل يديلع فقلرن الفاةلة ذاخعلونتني تلم

مي ح كاما ذجاع فيذهب اا فيع.ذنن الصادع

يع ال ر قلال إن الل

قلال ال هالتلع

ة ف يقرن يف جيبع احلمد ربع ارات  )2ذإي ف يقرنها ربعني ارة تم قال ذنها الضاا للع
)1

قولع نلذها يو القيااة)ني نلذ اا يعاد ا ا احل ات ذا جر ذالثواب ذالرفعة يف يو القيااة.

)2

قولع ف يقرن يف جيبع احلمد ربع ارات)اجليب ذهو ش الثوب ا ذر الرقبة إىل هااية ال رة.
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اا كتبع اخرجع ا

العافية.ذ

ص ى اهلل

ال

يع ذآلع ذر م نهلع قلال جللاكر نفضل رلووة يف الكتلاب

الفاةة ذهي شفاء ا ك داء دا اخوت,ذهي نشر
ايللر
كووك

الا يف ك لوز العرا.ذا الا رلووة

ف هلع ي للتحب امكثلاو ال قراءتالا فعل البلاقر
يع ذارتني

يع ذنه ع ذترث ارات

يللع ال لر ال قرنهلا اللرة

يع ذنه ع ذج اهلع ذاتل

لع ات ا شرة قصراب يف اجل ة ذانية ارة غفرت نهوب مخ

شلر الرة كل

ذ شري ر ة الا للر اللدااء

ذا اوال ذنوكعمنية ارة لع تواب نوكعمنية شايد ك ام قر جواده ذنوي داع ذنللف الرة
هل ميت حتى ير اقعده ال اجل لة.ذوذ نن رلعد كل اعلان صل ى
ا

يلع رلبعون نللف

هع كان يقرن رووة التوحيلد قاومل با ذقا لد با ذواكبل با ذااشلي با ذناهبل با ذجاويلاب.ذوذ

نهاا ارة ت ث القرآن ذارتني ت ثلان ذترتلة ك لع,ذنهاا ت لث التلوواة ذت لث ايجنيل ذت لث
الوكوو.ذقال
مش الل

ذ

يع ال ر اخفض احتجب

ال ا

ذفوقل

ذةتل

ذذواول

ذال قلداا

ك ام كقلراءة التوحيلد ل ميي ل
ذإنا دل لت

لى رل طان جلاور

فاقرنها حني ت ظر إليع ترث ارات ذن قد كيلدك الي لر تلم ي تفاوقالا حتلى فلرك ال
ده ذ ع
اات

يع ال ر

ا اضت لع تعلة ذهل يقلرن فيالا قل هلو اهلل نحلد تلم الات

ى دي نكي ب)ذ ع ا نصلاكع الرض نذ شلدة ذهل يقلرن يف ارتلع نذ شلدتع

ق هو اهلل نحد فاو ا نه ال او)ذ ع

يع ال ر

نهع قال ا اضت كع تلرث نيلا

ذهل يقرن فياا ق هو اهلل نحد فقد لذل ذهو ت وكقة امميان ا

قع ذإن اات يف هلذه

ا يا الثرتة اات كافراب كاهلل العظيم) ذيكد ال ت ويل هلذه ا لبلاو

لى ال ارلتاان

كاا نذ تركاا لعد تصدي قول اخعصو يف نار تواكاا ذا اا رووة ا هعا ف هلع ي لتحب
امكثاو ا قراءتاا فع الصادع
ا

حتى نهولت

يلع ال لر نهالا هوللت ت لة يشليعاا رلبعون نللف

ى حممد ص ى اهلل

اهلل يف ربعني اوتعاب ا اا ذلو يع م ال ا

يع ذآلع ذرل م فعظموهلا ذ وهلا فل ن ارلم
اا يف قراءتاا الا تركوها.ذا الا رلووة اخ ل

ف هللع ي للتحب امكثللاو ا ل قراءتاللا وذي نن ا ل قرنهللا قب ل نن ي للا فاللو يف ناللان حتللى
يصبح ذيف ناان يو القيااة ذا قرنها نا يف قربه ا ا كلر ذهكل إن نتلوه ال وج يلع
نذ ا جوفع نذ ا ل اهع ق

هذا العبد كان يقرن ا قب لا رلووة اخ ل

ذا الا التوحيلد

116

117

 ..........................................ا ادي فيما اتاجع التف

ا اخبادئ

ف هللع ي للتحب قراءتاللا للد ال للو ااوللة اللرة لتغفللر لللع نهوكللع مخ للني اا ل با هللا رللب نذ
شلرة ن ال قرنهلا إحلد

مخ ني نذ إحلد

شلرة حفظتلع يف داوه ذدذيلرات نه لع

ذا اا قراءة آية آلر الكاف د ال و ذهو قُإْهإِنَّمد هِْنِا هبدشاد كه ا ْلُكُ

َ) امليلة لي لطع للع

هوو إىل اخ جد احلرا ذيف آللر إىل كيلت اهلل احللرا ذا الا آيلة ال لبحات لد ال لو ي
ميلوت حتللى يللدوك القللاوم
قراءتاا فع الصادع

يلع ال للر ذا اللا رللووة يل

ف هللع ي تح للب امكثللاو ال
ال قرنهلا قبل

يع ال ر إن لك شيء ق باب ذق ب القلرآن يل

نن ي لا نذ يف هاللاوه قبل نن مي للي كللان يف هالاوه ال احملفللوظني ذاخلرزذقني حتللى مي للي
ذا قرنها يف لي ع قب نن ي ا ذك اهلل كلع نللف ا ل
ذا ك آفة ذإن اات يف يواع ندل ع اهلل اجل ة.ذ
نن ا قرن يل

افظوهلع ال كل شليطان وجليم
جاكر

نكلي جفعلر

يلع ال لر

يف ملره الرة ذاحل دة كتلب اهلل للع ككل ل ل يف اللدهيا ذكل ل ل يف

املللرة ذيف ال لماء ككل ذاحلدة نلللف ح ل ة)ذحمي للع اثل نلل
د ذي هد ذي هصب )1ذي ج ون ذي جذا ذي ذروا

ذهل يصلبع فقللر ذي

ذي داء يضلره ذلفلف اهلل

للع رللكرات اخللوت ذنهوالللع ذتللوىل اهلل قللبض وذحللع ذكللان هل يضللم اهلل ال للعة يف
اعيشتع ذالفرك

د لقاوع ذالرتلا كلالثواب يف آلرتلع ذقلال اهلل تعلاىل خروكتلع نتعلني

ا يف ال ماذات ذا يف ا وتني قد وتيت

فرن فارتغفرذا لع.

املبحث الثاني واألربعون استحباب قراءة وختم القرآن الكريم
إهع ي تحب لتمع يف ك شار ارة نذ يف ك ربعة نيا ذيف ك ترتة نيلا نذ يف

لي ة ذاحدة الع الرتتيل ذالتأال يف اخعلاهي ذرلؤال اجل لة ذالتعلون ال ال لاو
آيتياما.ذ

الصادع

يع ال ر نهع قال ي يعجب

ذنن نصحاب حممد ص ى اهلل

)1

نن يقرن القلرآن يف نقل ال شلار

يع ذآلع ذر م يقرنه نحدهم يف شار نذ نق .

قولع ذي هصب)كفتح ال ون ذالصاد ني اخشقة ذالتعب.

لد قلراءة

اا كتبع اخرجع ا
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املبحث الثالث واألربعون استحباب قراءة القرآن الكريم يف البيت
إهع ي لتحب قراءتلع يف البيلت فع الصلادع
ا م يقرن القرآن تراء

يلع ال لر نن البيلت إنا كلان فيلع

ه ال ماذات كملا يلرتاء الكوكلب اللدوي هل ا وض

ذت ول الربكة ذةضر اخروكة فيع.ذقال ال

ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م هلووذا كيلوتكم

كترذة القرآن ذي تتتلذذها قبلووا )1كملا فع لت اليالود ذال صلاو ذي تكوهلوا كلالياود
ط وا توواتام ذارتعم وا الك او

.

املبحث الرابع واألربعون استحباب قراءة بعض السور

إهع ي تحب قراءة شيء ا القرآن كل لي لة فع نكلي جعفلر
ال ل

ص ل ى اهلل

يلع ال لر ذ ل

يللع ذآلللع ذر ل م نن ا ل قللرن شللر آيللات يف ك ل لي للة هل يكتللب ا ل

الغاف ني ذا قرن مخ ني كتب ا الذاكري ذا قرن ااوة كتلب ال القلاهتني ذال قلرن
ااوتني كتب ا ا اشعني ذا قرن ترانية كتب ال الفلاووي ذال قلرن مخ لماوة كتلب
ا اجملتادي ذا قرن نلف آية كتب لع ق طاو ا ترب.ذالق طاو مخ ة شلر نللف اثقلال
ا الذهب ذاخثقلال نوكعلة ذ شلرذن ق اهل با نصلغرها اثل جبل نحلد ذنكربهلا الا كلني
ال ماء ذايوض.

املبحث اخلامس واألربعون استحباب قراءة القرآن الكريم يف
شهر رمضان
إهللع ت للتحب قراءتللع يف شللار واضللان,ف ن لك ل شلليء وكيع لاب ذوكيللع القللرآن شللار

واضان.

املبحث السادس واألربعون استحباب قراءة بعض اآليات يف
القرآن الكريم
قراءة مخ لني آيلة يف كل يلو لقلول الصلادع

يلع ال لر القلرآن الد اهلل إىل

ل قع فقد ي بغي ل مرء اخ م نن ي ظر إىل اده ذيقرا ا ع ك يو مخ ني آية.
)1

قولع ذي تتتذذها قبووا كما فع ت الياود)الضم واجع إىل البيت.
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ا اخبادئ

املبحث السابع واألربعون استحباب ختم القرآن الكريم مبكة
لتمع كة فع نكي جعفر ا لتم القرآن كة ا تعة إىل تعة نذ نق ال
نذ نكثر ذلتمع يف يو تعة كتب لع ا ا جلر ذاحل ل ات ال نذل تعلة كاهلت

نل

يف الدهيا اىل آلر تعة تكون فياا,ذكذل

لتمع يف راور ا يا .

املبحث الثامن واألربعون استحباب قراءة السور مرتبة يف
القرآن الكريم
يف كيان اا ه

ى ارتحباكع ا ال وو ارتبا,ذيتوقف

رووة البقرة ذآل مران ليجيء يو القيااة اظ ر

ى كياهاا نكر ناوو ا الا

ى ونرع كعمااتني نذ اث لاما ذا الا

قراءة نوكع آيلات ال نذل البقلرة ذآيلة الكررلي ذآيلتني كعلدها ذتلرث آيلات ال آلرهلا
حتى ي ير يف هف ع ذاالع شينياب يكرهع ذي يقركع الشيطان ذي ي ى القرآن,ذا اا رلووة
اخاوللدة يف كل مخللي

فقاوواللا كللذل

هل ي تللب

إمياهللع كظ للم ذهل يشللرك كللع نكللداب,ذا اا

رووة ا هفال ذرووة كراءة ف نق ا قرنهما يف ك شار هل يدل لع هفلاع نكلداب ذكلان ال
شيعة نا اخؤا ني
يف

يع ال ر ذا اا رووة يلوه

فل ن قرنهلا يف كل شلار نذ ترتلة هل

يع نن يكون ا اجلاه ني ذكان يو القيااة ا اخقركني,ذا اا رووة يورلف فل نق

ا قرنها يف ك يو نذ يف ك لي ة كعثع اهلل تعلاىل إىل يلو القياالة ذتاللع اثل تلال
يورف ذي يصيبع فوع يو القيااة ذكان ا ليلاو بلاد اهلل الصلاحلني ذقلال إهالا كاهلت
يف التوواة اكتوكة,ذا اا رلووة الر لد فل ن ال اكثلر قراوتالا هل يصلبع اهلل كصلا قة نكلد با
ذلو كان هاصبياب ذإنا كان اؤا اب ندل اجل ة كغ ح اب ذي تفع يف تيع ا يعر

ال

نه كيتع ذإلواهع,ذا اا رووة ال حل فل ن ال قرنهلا يف كل شلار كفلي الغَلر يف اللدهيا
ذربعني هو ا ال نهلواع اللبرء نهوهالا اجل لون ذاجللذا ذاللرب

ذكلان ا لك ع يف ج لة

دن ذهي ذر اجل ان,ذا اا رووة اريم فل ن ال ندال قراوتالا هل ميلت حتلى يصليب
ا اا اا يعي ع يف هف ع ذاالع ذذلده ذكان يف امللرة ا نصحاب ي ى ك اريم ذن طلي
يف امللللرة اثل ا ل

رل يمان يف الللدهيا ذا اللا رللووة هللع فل ن اهلل تعللاىل اباللا ذاللب

قراءتاا ذا ندا قراءتاا ن طاه اهلل تعاىل يو القيااة كتاكع كيمي ع ذهل ااربع لا مل

اا كتبع اخرجع ا
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يف امرر ذن طي يف امللرة ا ا جر حتى يرتى,ذا اا رووة ا هبياء ف ن ال قرنهلا
حباب ا كان ه وافل ال بليني نتعلني يف ج لات ال عليم ذكلان اايبلا يف ن لني ال لا

يف

احلياة الدهيا,ذا اا رووة احلج ف ن ا قرنها يف ك ترتة نيا هل فرك رل ة حتلى يلرك
إىل كيت اهلل احلرا ذإن اات يف رفره دل اجل ة ذإن كان الفلا لفلف لع كعلض الا
هو فيع,ذا اا رووة ال وو ليحص كاا ا اوال ذالفرذك ذال لاء فل ن ال ندال قراءتالا
يف ك يو ذيف ك لي ة هل يون نحد ا نه كيتع نكلد با حتلى ميلوت فل نا هلو الات شليعع
إىل قربه ربعون نلف ا

ك ام يد ون ذي تغفرذن اهلل للع حتلى يلدل إىل قربه,ذا الا

رووة الفرقان املية تِلد ردكِهسََِّّيهنِازيلِهسَّْفُ َقِا

ندهعدلِاىهعدلَاي ) فل ن ال قرنهلا يف كل لي لة هل

يعذكع اهلل تعاىل نكداب ذهل ا اكع ذكلان ا وللع يف الفلردذ
ف ن ا قرنها يف ك لي ة نذ يف لي ة
اروكة افظوهع ا إك ي
ا إك ي

ى اللتر

ا

ى,ذا الا رلووة لقملان

ال لتتني ذككل اهلل تعلاىل كلع يف لي تلع

ذج لوده حتلى يصلبح فل نا قرنهلا كال الاو هل يواللوا افظوهلع

ذج وده حتى مي ي,ذا اا رووة ا حواب ف ن ا كان كث القلراءة لا كلان

يو القيااة واو حمملد صل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م ذنزذاجلع,ذا اا رلووتا احلملدي

محد ربأ ذمحد فاهر ف ن ا قرنهما يف لي ة ذاحدة هل يول يف لي تع يف حفل اهلل تعلاىل
ذا قرنهما يف هااوه هل يصبع يف هااوه اكرذه ذن طي ال لل اللدهيا ذلل املللرة الا
هل يطر
شر

ى ق بع ذهل يب ا ا اه,ذا اا رووة الوار فل ن ال قرنهلا ن طلاه اهلل تعلاىل ال

الدهيا ذامللرة ذن وه كر اال ذي ش ة حتى يااكع ال يلراه ذحلر ج لده

ال او ذك

لى

لع يف ا جل ة نلف ادي ة,ذا اا رووة حلم اخلؤا ) فل ن ال قرنهلا يف كل لي لة

غفر اهلل اا تقد ا نهبلع ذالا تلألر ذنلوالع ك ملة التقلو ذجعل املللرة لل با للع ال
د كصلره
الدهيا,ذا اا رووة حم ال جدة) فل ن ال قرنهلا كاهلت للع هلوو با يلو القياالة ال ق
ذررذوا ذ اا يف الدهيا حمموداب اغبوهلاب ,ذا الا رلووة الشلوو
قرنهللا تعللاىل يللو القيااللة ذذجاللع كللالث ج نذ كالشللم
فيقلول بلدي ندا لت قللراءة حم

حم

ل ) فل ن ال

حتللى يقللف كللني يللدي اهلل تعللاىل

ل ) إىل نن يقلول ادل للوه اجل لة,ذا اا رلووة حللم

الولر )ف ن ا ندال قراءتالا آا لع يف قلربه ال هلوا ا وض ذال تلمة القلرب حتلى
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يقف كني يدي اهلل تعاىل تم يء حتى تكون هي ال

ا اخبادئ

تدل ع اجل ة كأار اهلل تعاىل,ذا الا

رووة اجلاتية ف ن ا قرنها كان تواكاا نن ي يلر ال لاو نكلداب ذي ي لمع زفل جال م ذي
شللايقاا ذهللو اللع حممللد صلل ى اهلل

يللع ذآلللع ذرلل م ذا اللا رللووة حممللد الللذي

كفرذا)ف ن ا قرنها هل يلذهب ن كلدا ذهل يدل لع شل
كفقر نكداب ذي لو

يف دي لع نكلد با ذهل يبت لع اهلل تعلاىل

ا ر طان نكداب ذا اا رووة الفتح إها فتح لا) لتحصلني ا الوال

ذال اء ذاا ا كت اليمني ا الب ني ذإن ا ندا قراءتاا هلاداه ا لاد يلو القياالة حتلى
ت مع ا رو :نهت ا

بادي اخت صني نحلقوه كالصاحلني ذا اا رووة احلجلرات فل ن

ا قرنها يف ك يو اذ لي ة كلان ال زذاو حمملد صل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م ذا الا

رووة الذاويات ف ن ا قرنها يف يواع نذ لي تع نص ح اهلل لع اعيشلتع ذنتلاه كلرزع ذارلع
ذهوو لع يف قربه ك راك اوهر إىل يلو القياالة ذا اا رلووة الطلوو فل ن ال قرنهلا تلع
اهلل لع ل الدهيا ذامللرة ذا اا رووة الل جم فل ن ال قرنهلا الدا ا لا يف كل يلو نذ
لي ة اا حمموداب كني يدي ال ا

ذكان اغفوواب لع ذكان حمبوكاب كني ال ا

القمر اقرتكت) ف ن ا قرنها نلرجع اهلل ا قربه

ذا الا رلووة

ى هاقة ا هلوع اجل لة ذا اا رلووة

احلشللر فلل ن الل قرنهللا هل تبلل ج للة ذي هللاو ذي للرا ذي كررللي ذي احلجللب ذي
ال للماذات ال لللبع ذي ا وتلللون ال لللبع ذا للو ذاللللريح ذالطلل ذالشلللجر ذاجلبلللال
ذالشم

ذالقمر ذاخروكة إي ص وا

يع ذارتغفرذا لع ذإن اات ا يواع نذ لي لع الات

شايداب ذا اا رووة اخعاوك رأل رلاو )ف ن ال نكثلر قراءتالا هل ي لألع اهلل تعلاىل ل
نهب م ع ذنرك ع اجل ة اع حممد ص ى اهلل
رووة اجل

يع ذآلع ذر م إن شلاء اهلل تعاىل ذا الا

ق نذحى) ف ن ا نكثر قراءتالا هل يصلبع يف احليلاة اللدهيا شليء ال ن لني

اجل ذي هفثام ذي رحرهم ذي ا كيدهم ذكان اع حممد ص ى اهلل

يع ذآلع ذرل م

فيقللول يللا وب ي نويللد كللع كللديب ذي نويللد نن نكغللي للع حويب ذا اللا رللووة القيااللة ي
نق م)ف ن ا ندا قراءتاا ذكان يعمل كالا كعثلع اهلل تعلاىل الع ورلول اهلل صل ى اهلل
يع ذآلع ذر م يف نح

صووة ذيبشره ذيضح

يف ذجاع حتلى لوز

ذاخيوان ذا الا رلو وة اخررلرت فل ن ال قرنهللا لر

لى الصلراط

اهلل كي لع ذكلني حمملد صل ى اهلل

اا كتبع اخرجع ا
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يع ذآلع ذر م ذا اا رووة ال بأ

م) ف ن ال ندا الا كل يلو هل فلرك رل ة حتلى

يوذو كيت اهلل احلرا إن شاء اهلل تعاىل ذا الا رلووة ال از لات فل ن ال قرنهلا هل ميلت
إي وياهاب ذهل يبعثع اهلل إي وياهلاب ذهل يدل لع اجل لة إي وياهاب ذا الا رلووة
كووت إنا الشم

كووت)ف ن ا قرنهما كان ةلت ج لاح اهلل تعلاىل ال اجل لان ذيف

ظلل اهلل ذكرااتللع يف ج اتللع ذي يعظللم نللل
الشم

ب

)ذرلووة

للى اهلل إن شللاء اهلل تعاىل ذا اللا رللوو

ذال ي ذالضحى ذالشرح ذنهل هشرح)ف ن ا نكثر قراءتالا يف يوالع ذلي تلع هل

يبل شلليء حبضللرتع إي شللاد لللع يللو القيااللة حتللى شللعره ذكشللره ذحلمللع ذداللع ذ رذقللع
ذ صللبع ذ ظااللع ذتيللع اللا نق للت ا وض ا للع ذيقللول الللرب تعللاىل قب للت شللاادتكم
لعبدي ذنجوتاا لع ذا اا رووة الع

اقرن) ف ن ا قرنها يف يواع نذ لي تلع تلم الات يف

يواع نذ لي يتع اات شايداب ذكعثع اهلل شايداب ذنحياه شلايدا ذكلان كمل تلرب ك ليفع يف
ربي اهلل اع ورول اهلل ص ى اهلل

يع ذآلع ذر م ,ذا اا رووة البي لة هل يكل ) فل ن

ا قرنها كان كرينياب ا الشرك ذادل يف دي حممد ص ى اهلل
اهلل اؤا اب ذحاربع ح اكاب ي
اع نا اخؤا ني

يلع ذآللع ذرل م ذكعثلع

اب,ذا اا رلووة العاديلات فل ن ال ندال قراءتالا كعثلع اهلل

يع ال ر يو القياالة لاصلة ذكلان يف حجلره ذوفقاولع,ذا اا رلووة

القاو ة ف ن ا نكثر قراءتاا آا ع اهلل ا فت ة الدجال نن يؤا كع ذال قليح جال م يلو
القيااة إن شاء اهلل تعاىل,ذا اا رووة قريمل مير ) ف ن ا نكثلر قراءتالا كعلث يلو
القيااة

ى اركب ا اراكب اجل ة حتى يعق

ى اواود ال وو يو القيمة.

املبحث التاسع واألربعون ما يستحب قوله بعد قراءة القرآن الكريم
يف كيان اا ي تحب نن يقال كعد ال وو ذهو نق ا :
ا اا:اللا كعللد لللتم التوحيللد ذهو كللذل
كعضاا قول اهلل نحلد)ذيف كعلض الرذايات كلذل
لتم ذالشم

اهلل وكي)اللرتني ذيف كعضللاا ترتللاب ذيف
اهلل وكي)الرة ذاحلدة.ذا اا:اا كعلد

ذتحاها ذهو يقول صدع اهلل ذصدع ورولع).ذا اا:اا كعد قلراءة اهلل

ل ا اا يشركون)ذهو نن يقول اهلل ل اهلل ل اهلل نكرب).ذا اا:اا كعلد قلراءة اللذي
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ا اخبادئ

كفرذا كركام يعدلون) ذهو قول كذب العلادلون كلاهلل) .ذا اا:الا كعلد قراءة احلملد هلل
الذي هل يتتلذا ذللدا ذهل يكل للع شلري

ذهل يكل للع ذللي ال اللذل ذكلربه

يف اخ ل

تكب ا)ذهو نن يقول اهلل اكرب)ترتا.ذا اا:اا يف قراءة رووة الرمح ذهو نن يقول كعد
ك ل قول فبللأي آيء وككمللا تكللذكان) ي كش ليء ا ل آيو ل
قراءتاا كعد الغداة ذيف اط

وب نكذب)ذهللذا ذاود يف

قراءتاا إهع اع إتافتع إهع إنا فع نل

لير تلم الات الات

شللللايدا ذإنا فعلل ل هاللللاواب فكذل .ذا اا:كعللللد قللللراءة ال للللبحات ا للل ل ة ذهللللو نن
يقول ربحان اهلل ا
ذاروكتللع يص ل ون

ى)ذيف وذاية ربحان وكي ا
للى ال

)ذهللو نن يص ل ي

قللراءة ذالللتني ذهللو نن يقللول كر ذحنلل

ى).ذا اا:الا كعلد قلراءة إن اهلل

يللع يف الصللرة نذ يف غ ها.ذا اا:كعللد

للى نللل

الل الشللاهدي )ذيف ا لبللاو ك ى

ك ى).ذا اا:الللا كعلللد قراءة آا لللا كلللاهلل)ذهو نن يقلللول آا كلللاهلل)حتى يب لللا إىل قوللللع
ا مون.ذا اا:اا كعد قراءة تبت يدا نكي ب)ذهو نن يد و
ا اخكذكني ا جاء كع ال

ص ى اهلل

ى نكي لب ف هلع كلان

يع ذآللع ذرل م .ذا اا:الا كعلد قلراءة اجلحلد

ذهللللو نن يقللللول رللللراب يا نياللللا الكافرذن)فلل ل نا فللللر ا اللللا قللللال اهلل وكللللي ذديلل ل
اهلل

امرللر )ترتا.ذا اا:اا كعللد قللراءة ي نق للم كيللو القيااللة)ذهو نن يقول رللبحاه

ذي يق).ذا اا:اا كعد قراءة الفاةلة ذهلو نن يقول احلملد هلل وب العاخني).ذا اا:الا كعلد
قراءة يا نياا الذي آا وا)ذهو نن يقول لبي

ال ام لبي ) رراب.ذا اا:اا كعد قراءة قل

يا نياا الكافرذن) ذهو قول يا نياا الكافرذن)ذكعد قول ي ا بد اا تعبدذن)يقول ن بلد
اهلل ذحده)ذكعد قول ي ن بد اا تعبدذن)يقول ن بد اهلل ذحده)ذكعد قلول لكم ديل كم
ذلي دي )يقول وكي اهلل ذدي

امرر ).ذا اا:كعد قراءة الي

اي اخوتى) ذهو نن يقول ربحاه

كذل

كقلادو

لى نن

ال ام ذك ى).

املبحث اخلمسون ما يستحب قراءته يف الصالة من السور
فيما ي تحب قراءتع يف الصرة ا ال وو ذهو نق ا :
القســـم األول:الللا ي لللتحب قراءتلللع يف اط ل ل الصلللرة فرتلللاا ذهف لللاا ذهلللي

دة,ا اا:اخعونتان ذقد غ

اك ا عود يف إلراجاما ا القرآن,ذا اا:رووة التوحيلد

اا كتبع اخرجع ا
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ذرووة القدو يف ك وكعة,فقد وذي

العاهل جباب خ يقرن إها نهول اه يف صلرتع كيلف

ي تقب ,ذوذي اا زكت صرة هل يقرن فياا ق هو اهلل نحد ذا اا:قراءة الدلان ذرلووة
ع)ذاخمتح ة ذالصف ذرووة ن)ذاحلاقة ذهوح ذاخوا ذايهفطلاو ذايهشلقاع ذا

لى

ذالغاشية ذالفجلر ذاللتني ذالتكلاتر ذنونيلت ذالكلوتر ذال صلر ذا الا قلراءة التوحيلد خل
غ

يف ال ووة.
القسم الثاني :الا ي لتحب يف اط ل الفريضلة ذهلي دة,ا اا:القلدو ذالتوحيلد

ذاحلجر ذا اا:احلديد ذاجملادلة ذالتغاك ذالطرع ذالرتحليم ذاخلدتر ذاخطففلني ذاللربذك
ذالب د ذالقدو ذا موة ذاجلحد ذالتوحيد.
القسم الثالث:اا ي تحب يف اط ل ال اف لة ال ال لوو ذهلي دة,ا اا:التوحيلد
ذالقدو ذآيلة الكررلي يف كل وكعلة ال التطلوع ذا اا:الولوللة ذالعصلر,ذالظاهر إحللاع
احلواايم ذالرمح كاما.
القسم الرابع:اا ي تحب يف لصلو
التوحيد ذاجلحد يف وكع

كعلض الفلراوض ذهلي ناوو,ا الا:قراءة

الطوا ,ذالظلاهر مشلول ال اف لة ذوكعل

الفجلر إنا نصلبح

كاا.وذي نهاما يقرءان يف ربعة اواتع الركعتني قبل الفجلر ذوكعل

اللوذال ذوكعلتني

كعد اخغرب ذوكعلتني ال نذل صلرة ال يل ذوكعل
ذوكع

امحلرا ذالفجلر إن نصلبحت كالا

الطوا ,ذيف لرب آلر نهع يبتدن يف هذا ك ع كق هو اهلل نحلد ذيف الثلاهي كقل يلا

نيع الكافرذن إي يف الركعتني قب الفجر ف هع يبتدن فياا كق يلا نيالا الكلافرذن ذيف الثاهيلة
التوحيد ذا اا قراءة اجلمعة ذا

ى لي ة اجلمعة ذا اا قراءة اجلمعة ذاخ لافقني يف شلاء

اجلمعة ذظارها ذصبحاا ذصرة اجلمعة ذصرة صرها ذا الا قلراءة اجلمعلة ذالتوحيلد
لي للة اجلمعللة ذا اللا قللراءة اجلمعللة ذا

للى يف صللبح يللو اجلمعللة ذا اللا قللراءة اجلمعللة

ذالتوحيد يف اغرب يو اجلمعة ذا اا قراءة اجلمعة ذا
قراءة ه نتى ذه نتلاكَ يف صلبحي ايتل ني ذا ملي

ى يف شاء لي لة جلمعلة ذا الا
ا ذىل يف الركعلة ا ذىل ذالثاهيلة

يف الثاهية ذا اا قراءة لم ذهل نتلى ذي نق لم ذشلبااا يف الغلداة ذرلبح نذ الشلم

نذ
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ه ل نتللاك ذحنوهللا يف الظاللر ذالعشللاء ذالتوحيللد ذال صللر ذالولللوال ذحنوهللا يف اخغللرب
ذالعصر.
القسم اخلامس:اا ي تحب يف لصلو

كعلض ال وافل ذهلي ناوو,ا الا:قراءة

رووة اجلحد يف ا ذىل ذالتوحيد يف الثاهيلة ال اخغرب,ذفيملا لداهما الا التلاو.ذوذي
نهع يقرن يف الثالثة الفاةة ذنذل احلديد إىل قولع تعاىل

يم كلذات الصلدذو)ذيف الراكعلة

الفاةة ذآلر احلشر.ذا اا:قراءة التوحيد يف ا ذىل ذاجلحد يف ايل ة يف اللركعتني قبل
الفجر ذوكعل

اللوذال ذوكعلتني كعلد اخغلرب ذوكعلتني ال نذل صلرة ال يل ذوكعل

امحرا  .ذا اا:نن يقرن يف هواف الوذال يف الركعلة ا ذىل الفاةلة ذالتوحيلد ذيف الثاهيلة
الفاةة ذاجلحد ذيف الثالثة الفاةة ذالتوحيد ذآية الكرري ذيف الراكعلة الفاةلة ذالتوحيلد

ذآلر البقرة داندهسَّ

يْاا ولُ ) امليلة ذيف ا اا لة الفاةلة ذالتوحيلد ذمخل

آيلات ال آل

َّبا مد ودستهودسَّْ اأِرَ ) إىل قولللع تعللاىل ِ :إِنَّ اكدهالهتُخْل افاهسَّْم عد ا
مللران إِنيهفاايهخدلْ اقِهس اي

ِد) ذيف

ال ادرة الفاةة ذالتوحيد ذآية ال حرة إِنيهردبيكُ اهسَّلَّهاهسََِّّيهخدلِاقدهسَّباي مد ودستهودسَّْاأِرَ

)

إىل قولللع تعللاىل :إِنيهردحَمد اتدهسَّلَّااههقِ ِن ابكه

اندهسَّْماحَب ااني) ذيف ال للاكعة الفاةللة ذالتوحيللد

ذآيلات ال رلووة ا هعلا ودجدعدلُاوسهَّلَّااههِاا د

ِ َدهسَّْجِاني ) إىل قوللع تعلاىل :ودَااودهسَّلَّط افاه

سَّْخِلِريا) ذيف الثاا ة الفاةة ذالتوحيد ذآلر رلووة احلشلر ال قوللع تعلاىلَِّ :اوَهِْنْزدَّْادا هَداِِسه
سَّق

نهعدلِىهجدلدإٍ) املية قال ف نا فرغت فق :ال لام اق لب الق لوب ذا كصلاو تبلت ق ل
ى دي

ذي تو ق

كعد إن هديت

ذهب لي ال للده

ومحلة إهل

نهلت الوهلاب

ربع ارات تم تقول نرتج كاهلل ا ال او ربع ارات ذوذي نهلع ي لتحب يف كل وكعلة
قللراءة الفاةللة ذالقللدو ذالتوحيللد ذآيللة الكررللي ذوذي نهللع يقللرا يف كلل وكعللة احلمللد
ذالتوحيد حتى تكون قراءتع يف اجلميع ااهني آية ذا اا قراءة اجلحد ذالتوحيد يف وكعل
الفجر ذا اا قراءة رووة الواقعة ذالتوحيلد يف صلرة هاف لة العشلاء ذيف ا لرب:ا اشلتاع
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اا كتبع اخرجع ا

إىل اجل ة ذصفتاا ف يقرن الواقعة ذا نحب نن ي ظر إىل صفة ال لاو ف يقلرن رلووة لقملان
ذا قرن الواقعة ك لي ة قب نن ي ا لقى اهلل ذذجالع كلالقمر لي لة البلدو.ذيف للرب آللر
نتعون ذهل ير يف اللدهيا كؤرل با نكلداب ذي

ا قرن الواقعة ك لي ة نحبع اهلل ذنحبع ال ا

فقللراب ذي فاقللة ذي آفللة الل آفللات الللدهيا ذكللان الل وفقللاء نالل اخللؤا ني

يللع ال للر

لاصة هذه ال فظة الشريفة ها ذجد يف كعض ه خ ا ص إن إن كلث اب ال ال لخ الل
ياا اع اي تماد

ثرها

كعض ه خ ا ص ذنل

ياا لالية ا اا ذ
ا فضل اهلل تعلاىل

كث ا اصلححات ا لذا الكتلاب

لى

ي لا ذاحلملد هلل تعلاىل شلأهع لاصلة هل

يشلركع فيالا نحلد ذا اا قلراءة هل نتلى يف الركعلة الثاهيلة ال صلرة ال يل ذا الا قللراءة
املر

يف الركعتيني ا ذليني ا صرة ال ي يف ك ذاحدة ترتني ارة لي فتل ذللي

كي ع ذكني اهلل نهب.ذا اا:قراءة التوحيد ارة ارة نذ ترتا ترتلا يف كل ذاحلدة ال تلرث
الوتر ذك اا فر ا الثرث قلال :نا كلذاك نذ كلذل
يف الشللفع الف ل يف ا ذىل ذال للا

اهلل وكي.ذا الا:قراءة اخعلونتني

يف الثاهيللة ذالتوحيللد يف الوتر.ذا اللا:قراءة اخعللونتني

ذالتوحيد يف الوتر ليقال لع يا بد اهلل قد قبل اهلل ذترك.ذا الا:قراءة ت لع رلوو وذيلت
ص ى اهلل

ال

يع ذآلع ذر م يف ترث وكعات الوتر يف ا ذىل ذالتكاتر ذالقدو

ذالولللوال ذيف الثاهيللة العصللر ذال صللر ذالكللوتر ذيف اخفللرد ا ل الللوتر اجلحللد ذالتوحيللد
ذتبت.ذا اا:نن يقرن يف صرة ال ي اجلمعة يف ا ذىل احلمد ذالتوحيد ذيف الثاهيلة احلملد
ذاجلحلد ذيف الثالثللة احلمللد ذاهل رللجدة ذيف الراكعللة احلمللد ذاخللدتر ذيف ا اا للة احلمللد
ذحم ال جدة ذيف ال ادرة احلملد ذاخ ل

ذيف ال لاكعة احلملد ذيل

ذالواقعللة ذاهل تللم يللوتر كللاخعونتني ذاملللر
ذرللووة اخ ل
الغطاء.

ذيف الثاا لة احلملد

ذيف وذايللة نن يف ال للاكعة ا اللا احلمللد

ذالثاا للة احلمللد ذه ل نتى.اهتاللى اللا يف كتللاب جللدها ومحللع اهلل كشللف

خامتة يف االستخارة

ذحيث نن ايرتتاوة تقع كالقرآن الكريم,ذهلي حمل حاجلة كثلر اخلؤا ني وني لا
اللرز نن ي هامل البحلث الا ذالبحلث ل ايرلتتاوة اط قل با إمتاال با ل فاولدة ف قللول
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ايرلللتتاوة يف اصلللطرح اختشلللر ة:ه ب اعرفلللة ا لللرب ذالصلللرح يف العمل ل ال ل اهلل
تعاىل.ذقد جرك اها ذجركاا الثقاة فكاهت نشبع كالوحي ذإهاا

ظلم دليل

لى ذجلود

اهلل تعللاىل ذذحداهيتللع ذإمنللا يصللح صللدذوها ا ل امه للان اجلاه ل كالعم ل ا ل حيللث
صرحع ذف اده ذلل ه ذشلره ذهفعلع ذتره.ذكايرلتتاوة مييلو اجلاهل اخلذكوو صلرح
تصلح يف

العم ا ف اده.ذ يع فر تصح ال العلاهل كصلرح العمل نذ ف لاده ف لي

شرب ال م ذي يف إلقاء امه ان هف ع ا الشاه ذي يف الواجبات ذي يف احملراات كل
ذي يف فعل اخ للدذكات ذي يف تللرك اخكرذهللات خعرفللة الصللرح فياللا ذالف للاد فللر اع للى
يرتشاوة اهلل تعاىل ذارتتاوتع فياا فاي لاوجلة ل الوود ايرلتتاوة ذإمنلا تصلح يف
اخباحات ذاخ تحبات اختوامحلة لتميلو الا هلو ا صل ح ذا وجلح ذهكلذا يف الواجبلات
ذاحملرالللات ذاخكرذهلللات إنا توامحلللت صلللح ايرلللتتاوة يف تعللليني الللا هلللو ا صل ل ح
ذا وجح ا اا ك اع احتمال الضرو ذالشر يف فع اخ دذكات نذ ترك اخكرذهات تصح
نيضاب ايرتتاوة ذايرتتاوة خعرفة اا إنا كان الضرو ذالف اد اوجوداب ن ي.
ذيف الررالة الغرذية ل مفيد نهع ي ي بغي لإله ان نن ي تت اهلل يف شيء هااه لع
ذي يف نداء فرض ذإمنلا ايرلتتاوة يف اخبلاح ذتلرك هفل إىل هفل ي ميكل اجلملع كي املا
كاحلج ذاجلااد تطو ا نذ لوياوة اشاد دذن آللر نذ صل ة ن دذن آللر ذيف احللداو نن
اخ تفاد ال ا لبلاو ارلتحباب ايرلتتاوة يف كل شليء ذتأكلدها حتلى يف اخ لتحبات
ذنن ا فض ذقو اا يف ا ذقات الشريفة ذا الاك اخ يفلة ذالرتلا لا لرجلت للع ذإن
كرهتع ال ف

.اهتاى.

شرائط االستخارة

خللا كاهللت ايرللتتاوة ا ل اقولللة الللد اء هاللا يط للب كاللا اعرفللة صللرح العم ل
ذف اده ا اهلل ذ يع فركد فياا ا ارا لاة شلراو ارلتجاكة اللد اء ال حيلث اخكلان
ذالوقت ذالشت
ككر اهلل اخ

ذقد نكر الفيض الكاشاهي يف تقلويم احمل ل ني إنا نودت نن ت لتت
العر فالرت را ة تص ح لذل

اخشاوو ذإن هل يوجد

ى نلل

ليكون

حلديث ل نهل البيلت

ى ح ب اخرا

لى الا هلو

ليام ال لر يلو ا حلد

شراو ايرتتاوة .............................................................

تلم ال

جيد إىل الظار تم ال العصلر إىل اخغلرب يلو ايتل ني جيلد إىل ه لوع الشلم

الضللحى إىل الظاللر ذال العصللر إىل لعشللاء امللرة.يللو الثرتللاء جيللد ال الضللحى إىل
الظار تم ا العصر إىل العشاء امللرة.يو ا وكعاء جيد إىل الظالر تلم ال العصلر إىل
العشلللاء امللرة.يلللو ا ملللي

جيلللد إىل ه لللوع الشلللم

امللرة.يو اجلمعة جيد إىل ه وع الشم

تلللم ال ل الظالللر إىل العشلللاء

تم ا اللوذال إىل العصلر.يو ال لبت جيلد

إىل الضحى تم ا الوذال إىل العصر ذهذا اجلدذل األون ا ادل اخ ظو ل محقل
الطوري هاب تراه.
الكايف

فضل االستخارة
نكي بد اهلل الصادع
اك هاذذ

ص ع لاو اهلل لع حقاب.ذ

كما هتع م ال ووة ا القرآن,تم قلال
ج لب ذقعللت.ذيف وذايللة نلللر

يع ال ر قال:ا ارتتاو اهلل واتيا لا

ك ر اده

الصدع قال:ك ا هلتع م ايرلتتاوة

يلع ال لر الا نكلالي إنا ارلتترت اهلل
للع

للى ني هريل ذقعللت ذيف احملارل

قال:ا دل يف نا ر كغل ارلتتاوة تلم اكت لى هل يلؤجر.ذيف اجمللال
يع ال ر قال:كعث

ورول اهلل إىل اليم فقال لي ذهو يوصي

ارتتاو ذي هد ا ارتشلاو.ذيف اخكلاو

ل امالا الصلادع

لى ني

يللع ال للر

ل نال اخلؤا ني
يا

ي اا حلاو ال

يلع ال لر إنا نودت

ناللراب فللر تشللاذو فيللع نحللداب حتللى تشللاذو وك ,قللال ق للت لللع ذكيللف نشللاذو وكللي قللال
تقول ارتت اهلل) انية ارة تم تشاذو ال ا
نحب ذ
ا

اخق عة) ع

فل ن اهلل لري لل

ا ل ة

لى ل لان ال

يع ال ر قال يقول اهلل و ذج ا شلقاء بلدي نن يعمل

مال ذي ي تت هي.

أقسام االستخارة

ذحيللث نن اخعرفيللة ال اهلل تعللاىل ل م لتت لصللرح م للع نذ ف للاده إمنللا تكللون
كا ااوات اخ صو

ياا ا اهلل تعاىل كوارطة الشلاوع كاهلت نهلواع ايرلتتاوة رلتة

نق ا حب ب ايرتقراء.

128

129

 ..........................................ا ادي فيما اتاجع التف

ا ذل:ا اا اا كاهت امليات القرآهية فياا هي امااوة الكاشفة

ا اخبادئ

صلرحية لعمل

ذف اده.
الثاهي:ا اا اا كان الكاشف فياا وقاع اشتم ة

ى افع نذ ي تفع )نذ هعلم نذ

ي).
الثالثة:ا اا اا كان الكاشف فياا هو العدد اشتم ة

ى افعل ذي تفعل )نذ هعم

نذ ي).
الراكع:ا اا اا كان الكاشف فياا الفردية ذالوذجية يف ال بحة ذحنوها.
د اشاذوتع.

ا اا

:ا اا اا كان الكاشف ا اا جواب الغ

ال اد

:ا اا اا كان الكاشف ا اا اي الق ب ذإوادتع كعد ه ب اخعرفة.

ال اكع:ا اا اا كلان الكاشلف فيالا هلو الب لادع اشلتم ة

لى افعل ذ ي تفعل )

ذ هعم نذ ي).
ناللا الق للم ا ذل الل ايرللتتاوة فاللو ايرللتتاوة كللالقرآن الكللريم ذ للا للدة
كيفيات:
اا هق ع العراة اجمل ي ومحع اهلل
ال

صل ى اهلل

يلع ذآللع ذرل م نهلع قلال إنا نودت نن تتفاول ككتلاب اهلل لو ذجل

فاقرن رووة املر
تفاءلت ككتاك

د لوات ا طيلب اخ لتغفري ا ل داب ل

ترث الرات)تم صل

ذتوك ت

ي

فأوهي ا كتاك

لى الل

ذآللع ترتاب)تم قل ال لام إهلي

الا هلو اكتلوب ال رلرك اخك لون يف

غيب  .ت م افتح اجلااع اجلااع هو القرآن التا جلميع ال وو ذامليلات) ذللذ الفلال ال
ا

ا ذل ا اجلاهب ا ذل ا غ نن تعد ا ذواع ذا طوط.
الثاهيللة:اا هق للع نيضللا العراللة اجمل للي ل كعللض اؤلفللات ا صللحاب ل ل ل

الشيخ يورف ك احل ني القطيفي ومحلع اهلل
اهلل

الصادع

ل لل آيلة اهلل لعرالة احل لي ومحلع

يع ال ر قال إنا نودت ايرتتاوة ال الكتلاب العويلو فقل كعلد

الب م ة إن كان ا قضاو

ذقدوك نن مت

ى شليعة آل حمملد

ليام ال لر كفلرك

نق ا ايرتتاوة ..............................................................

ذلي

ىلق

ذحجت

فألرك إلي ا آية ا كتاك

ه لتدل كالا

لى نلل

تلم تفلتح

اخصحف ذتعد رت ذوقات ذيف ال اكعة رتة نرطر ذت ظر اا فيع.
يف كتلاب ايرلتتاوات إن اختفاول كاخصلحف

الثالثة:اا هق ع ال يد اكل هلاذذ

يقرن احلمد ذآية الكرري ذآية ذ دهَ افاتح الغيب املية تم يقول ال لام إن كلان قضلانك
ذقدوك نن مت

كظاوو ذلي

ى ناة هبي

ذكم ع ذالرك لي آية ارلتدل

ذاك ك ت هبي

فعجل نلل

ذرلا ع ذي لره

لى نالر فلاوتمر نذ هالي فلأهتاي نذ الا نويلد الفلال فيلع يف

افية.تم افتح اخصحف ذ د ربع قواوم ذ د اا يف الصفحة اليم ى ا الووقلة ال لاكعة
ذاا يف الي ر ا الووقة الثاا ة ا لف اجلرلة تم د قواوم كعدد اجلرلة تلم لد ال
الصفحة اليم ى ا القاومة الل
ك لر رطر ا نل

يتبني ل

ي تالي إليالا العلدد نرلطر با كعلدد لفل اجلرللة ذتتفاول
الفال إن شاء اهلل تعاىل.

الراكعة:اا هق ع العراة اجمل ي ومحع اهلل يف البحاو قال ذوذ لي كعلض الثقلاة
ل الشلليخ الفات ل الشلليخ جعفللر البحراهللي ومحللع اهلل إهللع ون يف كعللض اؤلفللات
الصادع

يع ال ر قلال الا حلدكم إنا تلاع

نصحاك ا اماااية إهع وذي اررر

كا ار نو با نن ي يت اذل اخصحف كيلده ازالا

لد اهلل تلم يقلرن

فاةللة الكتللاب ترتلاب) ذاملللر

لى نالر يقتضليع ال

ترتللا) ذآيللة الكررللي ترتا) ذ للده افللاتح الغيللب

ترتا) ذالقدو ترتا) ذاجلحد ذهي رووة ق يا نياا الكافرذن ترتلا) ذاخعونتني ترتلا
ترتا) ذيتوجع كالقرآن قاورب ال ام إهي نتوجع إلي
ذفيع اه
ال فو

ا كرب ذك مات

كالقرآن العظيم ال فاةتلع إىل لامتتلع

التااات يا رااع ك صوت ذيا جااع ك فوت ذيلا كلاوئ

كعد اخوت يا ا ي فشليع الظ ملات ذي تشلبع

لللي اللا نشللك

للي كللع ف هل

يلع ا صلوات نرلأل

نن فلرت

للاهل ككل اع للو غل اع للم حبل حممللد ذ للي ذفاهمللة

ذاحل ل ذاحل لني ذ للي كل احل للني ذحمملد البللاقر ذجعفلر الصللادع ذاورلى الكللاظم
ذ ي الرتا ذحممد اجللواد ذ لي ا لادي ذاحل ل الع لكري ذا لف احلجلة ال آل
حممد

ي ع ذ يام ال ر تم تفتح اخصحف ذتعد اجلريت ال

يف الصفحة اليم ى تم
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تعد كقدوها نذواقاب تم تعد كعددها نرطراب ا الصفحة الي ر تم ت ظر آللر رلطر ختلده
كالوحي يف اا تريد إن شاء اهلل.
الق م الثاهي:ا ايرتتاوة هو ايرتتاوة كلذات الرقلاع ارذيلة ل الكلايف ل
غ ذاحل د ال ا صلحاب ك ل ده ل الصلادع
هاذذ

يلع ال لر ذقلد وجحالا ال ليد اكل

ى راور ايرتتاوات ذقال إهاا نتلب ايرلتتاوات ذنح ل اا ذ ل كتلاب

اختت ف ل عرالة احل لي نن هلذه ايرلتتاوة اقبوللة

لد هلوع ال

ماو لا.ذ

ا الاك

ا دايللة ل ك بارللي ومحللع اهلل نهللع حص ل لللع ا ل ارللتتاوة نات الرقللاع ناللوو غريبللة
جيبللة.ذ

وذض اجل للان ل شللايد الثللاهي ومحللع اهلل نهاللا نشللار ايرللتتاوات ذقللال

الكفعمي يف اصباحع هي ن ظم ايرتتاوات ارذية

الصادع

يلع ال لر قلال إنا

نودت ناللر با فكتللب يف رللت وقللاع ك لللم اهلل الللرمح الللرحيم للل ة الل اهلل العويلللو
احلكليم لفرن كل فرهلة)يف تللرث ا الا افعل ذيف تلرث ي تفعل تلم تلع ال لت ةللت
اصرك تم ص ِّ وكعتني ف نا فرغت فارجد ذق
يف افية تم اج

ااوة الرة) نرلتت اهلل كرمحتلع لل ة

ذق ال ام لر لي ذالرت للي يف تيلع نالووي يف ي لر ا ل

ذ افيلة

تم اترب كيدك إىل الرقاع فشوشاا ذنلرك ذاحلدة ذاحلدة فل ن للرك تلرث اتواليلات
افع ل فافع ل ذإن لللرك تللرث اتواليللات ي تفع ل فللر تفع ل ذإن لللرك ذاحللدة افع ل
ذا لر ي تفع فالرك ا الرقاع إىل مخ
ذقال ال يد اك هاذذ

إنا توا ا ار يف الرقاع فاو ل حمض ذإن تواىل ال الي فشلر

حمض ذإن تفرقلت كل ان ا ل ذالشلر اوز لا
الثاهي ومحع اهلل جرك ا نل

لى الوالان حب لب ترتيبالا ذقلال الشلايد

فوجدهاه كما قال.

ذه اك كيفية نلر لررتتاوة كالرقاع
تكتلب وقعلتني إحلداهما افع ) ذا للر
وكعتني ذتط ب ا اهلل ا

فأهظر نكثرهلا فا مل كلع ذدع ال ادرلة

الكراكجلي ومحلع اهلل إهلع وذي نن

ي تفعل ) ذارلرتهما ل هف ل

كعد هذا نلرك ذاحدة ا اا ذا م

تلم تصل ي

ا فياا.

الق م الثالث:ا ايرتتاوة هو ايرتتاوة كال بحة ذهي ككيفيات اتعددة:

132

نق ا ايرتتاوة ..............................................................

ا ذل) ايرتتاوة كال لبحة الل

هق لاا العرالة اجمل لي ومحلع اهلل يف البحلاو

قال هعت ذالدي ومحع اهلل يرذي

شيتع البااوي هوو اهلل تراع نهلع كلان يقلول

هع للا اللذاكرة ل اشللاي ا ل القللاوم صل وات اهلل
يألذها ذيصل ي

ذآللع ترث الرات)ذيقبض

لى الل

يللع يف ايرللتتاوة كال للبحة نهللع
لى ال لبحة ذيعلد ات لتني فل ن

كقيت ذاحدة فاو افع ذإن كقيت ات تان فاو ي تفع .
الثاهية:ايرتتاوة كال بحة ال

هق اا نيضا العراة اجمل ي ومحع اهلل يف البحلاو

ت يف اؤلفات نصلحاك ا هقلر ل كتلاب ال لعادات ارذيلا ل الصلادع
قال ذجد َ
ال ر قال يقرن احلملد الرة ذامللر
ارة) تم يقول اهلل إهي نرأل
نويتع نن تص ي

ترتل با ذيصل ي

لى حمملد ذآللع مخ

شلرة

حب احل ني ذجده ذنكيع ذناع ذنليلع ذا وملة الت لعة ال

ى حممد ذآل حممد ذنن ختع لي ا

ة يف هذه ال بحة ذنن تلري

هو نص ح لي يف الدي ذالدهيا ال لام إن كلان ا صل ح يف ديل
ذآج ع فع اا نها لاز

يلع

يلع فلأارهي ذإي فلاها

إهل

الا

ذدهيلاي ذ اجل نالري

لى كل شليء قلدير.تم يقلبض

قبضة ا ال بحة ذيعدها ذيقول ربحان اهلل ذاحلمد هلل ذي الع إي اهلل إىل آللر القبضلة
ف ن كان ا ل ة ربحان اهلل)فاو

كني الفعل ذاللرتك ذإن كان احلملد هلل)فالو نالر

ذإن كان ي إلع إي اهلل)فاو هاي.
الثالثة:ايرلللتتاوة كال لللبحة اللل

نكرهلللا الشللليخ الفقيلللع حمملللد ح لل ال جفلللي

يف اجلواهر)قال ومحلع اهلل ذه لاك ارلتتاوة نللر ا لتعم ة
ه للبت إىل اويهللا القاوم ج ل اهلل فرجللع) ذهللي إن تقللبض

لد نهل زااه لا ذو لا
للى ال للبحة كعللد قللراءة

ذد اء ذت ق ااهية ا ية ف ن كقي ذاحلد فح ل ة يف اجلم لة ذإن كقلي ات لان ف الي ذاحلد
ذإن كقي ترتة فصاحباا كا ياو لت اذي ا اري ذإن كقي نوكعع ف ايان ذإن كقلي مخ لة
فع د كعض نهاا يكون فياا تعب ذ د كعلض إن فيالا ارالة ذإن كقلي رلتة فالي احل ل ة
الكاا ة ال

ب العج ة ذإن كقي ربعة فاحلال فياا كملا نكلر يف ا م لة ال اللتر

الرنيني ذالرذايتني ذإن كقي ااهية فقد هاى

نل

نوكع ارات إىل آلره.
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الق للم الراكللع:ا ايرللتتاوة كالعللدد ذقللد نكرهللا الشللايد ومحللع اهلل يف كتللاب
الذكر قال ومحع اهلل ذا ايرتتاوات ايرلتتاوة كالعلدد ذهل تكل هلذه اشلاووة
يف العصوو اخاتية قب زاان ال يد الكب العاكلد وتلي اللدي حمملد كل حمملد اللراذي
احل ي

اجملاذو كاخشاد اخقلد

دة ا اشاي ا

الغلرذي  ذقلد وذي اهلا

لع ذتيلع ارذياتلع ل

الشليخ الكلب الفاتل تلال اللدي اخطالر ل ذاللده وتلي اهلل

املللا لل ال للليد وتلللي اللللدي

ل ل صلللاحب ا الللر

يلللع الصلللرة ذال لللر يقلللرن

الفاةة شللراب)ذنق ع ترث اللرات) ذدذهللع ارة) تللم يقللرن القدو شللراب) تللم يقللول هللذا
الد اء ترتا) ال ام إهي ارلتت ك لع مل

كعقبلة ا الوو نرتشل ك حل ل ظل

كل

يف

اخلأاول ذاحمللذذو ال لام إن كللان ا الر الفرهلي هلا قللد نهيطلت كالربكلة ن جلازه ذكواديللع
ذحفت كالكرااة نيااع ذلياليع فتر لي ال ام فيع ل ة ترد مشورع نللوي ذتقعلض نياالع
ررذوا ال ام إالا نالر فلاوتمر ذإالا هالي فلأهتاي ال لام إهلي ارلتت ك كرمحتل
ى قطعة ا ال بحة ذيضمر حاجتع إن كان لدد ت ل

افية تم يقبض

فاللو إفع ل ذإن كللان فللرداب ي تفع ل نذ كالعك

لل ة يف

القطعلة زذجلا

.ذالظللاهر نن نكللر ال للبحة

للى رللبي

اخثال.
الق م ا اا
كما

:ا ايرلتتاوة ايرلتتاوة لواب الغل

اكاو ا لرع

حتى تشاذو وك
تشاذو ال ا

الصادع

لد اشلاذوتع ذكيفيتالا

يع ال ر إنا نودت نارا فر تشلاذو فيلع نحلداب

قال ق ت لع ذكيف نشاذو وكي قلال تقلول نرلتت اهلل)ااولة الرة تلم

ف ن اهلل ري ل

الق م ال اد

ا

ة

ى ل ان ا نحب.

:ا ايرتتاوة ايرتتاوة ي الق ب ذنودتع كعلد ه لب اخعرفلة

ا اهلل تعاىل ذلع دة كيفيات :إحداها)كما

الفقيع

الصلادع

يلع ال لر قلال

ارتتر اهلل يف آلر وكعة ا صرة ال ي ذنهت راجد ااوة ارة ذالرة) قلال كيلف نقلول
قال

يع ال ر تقول نرتت اهلل كرمحتع نرتت اهلل كرمحتع.
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الثاهية)كما

الفقيع

آلر رجدة ا وكع

ع

يع ال ر قال يف ايرتتاوة نن ي لتت الرجل يف

الفجر ااوة ارة ذارة)ةمد اهلل ذتصل ي

اهلل مخ ني ارة)تم ةمد اهلل ذتص ي

ى ال

لى الل

تلم ت لتت

ذتتم اخاوة ذالواحدة.

الثالثلة)كما وذاه احلمل ي يف قللرب امرل اد )ك ل د صللحيح ل الصلادع

ي لع

احل لني

يلع

ال ر نميا بد ارتتاو اهلل تعاىل يف نار ا ناووه,كلأن يقلف فلوع ون

ال ر ذيقول احلمد هلل ذي إلع إي اهلل ذربحان اهلل,ذيتلذكر ظملة اهلل ذاملده ذيلث
يع ا هو نه ع ذيط ب ا
اخراد كط ب ا

ة يف نلل

ة ا ع ااوة ارة ن طاه اهلل ا

ة نن يقول نرتت اهلل كرمحتع ل ة يف افية.

الراكع:كما وذي
اللا ارللتترت

الرتا

يع ال ر نن تقول يف اخ اجاة ال ام إن ل تل

يف

فيللع ت ي ل الرغاوللب ذختللول اخواهللب ذتغ ل م اخطالللب ذتطيللب اخكارللب

ذتادي إىل نت اخذاهب ذت وع إىل نمحد العواقب ذتقي و
ارتت ك يف اا و ونيي
تع ر ذاكف

ا ار,ذالظلاهر نن

يع ذقادهي ق ي إليع ذرا اهلل فيع الا تلو ر ذي لر ا لع الا

فيع اخام ذندفع كع

ك ا م ذنجع يا وب واقبع غ ما ذ وفة رل ما

ذكعده قركا ذجدكع لصباب ذنور اهلل إجاك
واوقاا ذاا ع
اخغ ل م يف اللا د وت ل

كواوقاا ذن ط

ذنجنح ه ب

ذنقض حاج

ذاقطع ل

ال ام لواء الظفلر ذا ل ة يف الا ارلتترت

ذ واوللد ا فضللال فيمللا وجوت ل

كالصرح ذنوهي نرباب ا

ال واوب ال ام إهلي

ذذفلوو

ذنقرهللع ال للام كال جللاح ذلصللع

ة فيع ذاتحة ذن ر غ ماا يوحة ذنشلدد ل لاع تع ل ها

ذنهعمل صريع تي ل ها ذكلني ال لام ا تب لاا ذنه ل حمتب لاا ذاكل نرلاا حتلى تكلون
لل ة اقب للة كللالغ م اوي للة ل غللر

اج للة ل فللع كاقيللة الصل ع إه ل

ا لليء كاخويللد ابتللدئ

كاجلود.
الق م ال اكع:ا ايرلتتاوة ايرلتتاوة كالب لادع ف هلع نكلر إهلع ارذيلة ل نال
ومحلع اهلل نهالا ارذيلة ل صلاحب

اخؤا ني

يع ال لر ذ ل ال ليد اكل هلاذذ

الواللان

يللع ال للر ذكيفيتاللا نن تكتللب يف وقعللتني ل ة ا ل اهلل ذورللولع لفللرن ك ل

فرن)ذيف إحد الركعتني إفع )ذيف الثاهية ي تفع )ذتضلع كل ذاحلدة ال اللركعتني
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يف ك دقللع تللم تضللع الب للدقتني يف قللدح اللاء.تم توتللأ ذص ل ِ وكعللتني ذكعللدها تقللرن هللذا
الد اء ال ام إهي نرتت ك لياو ا فوض إلي
يف ناره ال ام لر لي ذي فر
ل ت ذي تض

ذنوت

تريد ال ام إن كاهت ا

ي ذن

كقضاو

ذي تع

ناره,ذار م إلي
ي ذاكل

ذكاوك لي يف قدوت

إه

ل اعفه

ذنهلدهي

تفع اا تشاء ذتعطي الا

ة لي يف ناري هلذا ذهو كلذا ذكلذا)اك

كفع ع ذنذتح لي هري ا داية إليع ذإن كان ال ام غ نل

هف ع ذتوك

ذي متكل ال

يل

ا لع ذنقلدوهي

فصرفع

يلع

إىل الذي هلو

تقدو ذي نقدو ذتع م ذنهت ر الغيوب يلا نوحلم الرامحني)ذكعلد هلذا

ت للجد ذتقللول يف رجودك ارللتت اهلل لل ة يف افيللة ااوللة اللرة)تم ترفللع ونرل
ال جدة ذاهتظر ن ي الب دقتني تطفح

ال

لى رلطح اخلاء تأللذها ذتعمل هبل الا فيالا فل ن

كان افع )فع ت ذإن كان ي تفع )فر تفع .

االستنابة يف االستخارة

لقد قاالت ال ل ة ال اختلدي ني
هاذذ

لى ارلت اكت الغل يف ايرلتتاوة قلال ال ليد اكل

إهي اا ذجدت حديثا صلرااب إن امه لان ي لتت ل لواه لكل ذجلدت نحاديلث

كث ة تتضم احلث

ى قضاء حواوج ا لو

ان كالد وات ذراور التوررت حتى ونيت يف ا لبلاو ال فواولد اللد اء لإلللوان
اا ي نحتاك إىل نكره املن لظاووه كني ا

يان ذايرتتاوة هي ا ت لة احلاجلات ذال

ت ة الد وات ذارتتاوة امه ان لغ ه دال ة يف ملو ا لبلاو اللواودة لا نكرهلاه ن
امه للان إنا ك فللع غ ل ه ا ل املللوان ايرللتتاوة لللع فقللد صللاوت احلاجللة ل للذي يباشللر
ايرللتتاوات في للتت ل ف للع نذ ل للذي يك فللع ايرللتتاوة ناللا ارللتتاوتع ل ف للع كأهللع ه ل
اخصلل حة لللع يف القللول خلل يك فللع ايرللتتاوة نفعلل ن ي ذناللا ارللتتاوتع ل للذي يك فللع
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ايرتتاوة يف الفع نذ الرتك ذهذا ها يدل ةت مو الرذايات كايرتتاوات ذكقضلاء
احلاجات.قال العرالة اجمل لي:اا نكلره ال ليد يعل

اكل هلاذذ

ال جلواز ايرلتتاوة

ل غ ي ي و ا قوة ل عمواات ذي ريما إنا قصد ال اوب ل ف ع نن يقول ل م لتت نفعل
ن ي كمللا نذاللئ إليللع ا ل لليد ذهللو حي للة لللدلو ا ةللت ا لبللاو ا اصللة لكلل ا ذىل
ذا حوط نن ي تت صاحب احلاجة ل ف ع ها هل هر لرباب ذود فيع التوكيل يف نلل
كان نل

جاوواب نذ واجحاب لكان ا صحاب ي تم ون ا ا ومة نل

ذلو كان نل

ا قويب ي نق يف وذاية اع نن اخضطر نذىل كامجاكة ذد انه نقرب إىل ا

التفاؤل بالقرآن الكريم

و

ذللو
لكلان

.

الظاهر جواز التفأل كالقرآن الكريم ذالفلرع كلني التفلأل ذايرلتتاوة ان التفلأل هلو
ارتكشا

حال ا ار اجملاول ذاعرفة ذجوده نذ داع يف اهل الغيب ال اهلل تعلاىل اثل

نن هذا اخريض يربن نذ ي ذهذا احلم نكر نذ نهثى ذالظاهر نهع اكرذه خ ي يعر
القللرآن اعرفللة دقيقللة ح ل ة ذيف كعللض ا لبللاو نن
كالقرآن الكريم.

للي ك ل احل للني

اعلاهي

يللع ال للر تفللأل
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