
ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن
َيْهِدي ِللَّتي ِهَي َأْقَوُم

ه ي القرآن ومعرفة تفس�ي
التدبّر �ف

ي السّنة الصحيحة 
ي الكتاب العزيز، و�ف

ورد الحّث الشديد �ف

ي مقاصده وأهدافه، قال 
ي القرآن والتفّكر �ف

ي معا�ف
عىل التدبّر �ف

هللا تعاىل: }أََفالَ يََتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعىَل ُقُلوب أَْقَفاُلَها{)9(.

ي القرآن، 
ي هذه الآية الكريمة توبيخ عظيم عىل ترك التدبّر �ف

و�ف

)ص( أنّه قال: »أعربوا  ي ي الحديث عن ابن عّباس عن الن�ب
و�ف

ي عبدالرحمن السلمي، قال:  القرآن والتمسوا غرائبه«. وعن أ�ب

أنّهم كانوا يأخذون من  »حّدثنا َمن كان يقرئنا من الصحابة 

 ّ ي الع�ش الأخرى ح�ت
رسول هللا)ص( ع�ش آيات فال يأخذون �ف

ي هذه من العلم والعمل«)10(.
يعلموا ما �ف

: ّ ي وعن عثمان وابن مسعود وأُ�ب

إىل  يجاوزونها  الع�ش فال  يقرئهم  كان  »أن رسول هللا)ص( 

ع�ش أخرى ح�ت يتعّلموا ما فيها من العمل فيعلمهم القرآن 

والعمل جميعاً«)11(.

ي طالب)ع( أنّه ذكر جابر بن عبدهللا ووصفه  وعن عىلي بن أ�ب

بالعلم  بالعلم، فقال له رجل: جعلت فداك تصف جابراً 

وأنت أنت؟ فقال: إنّه كان يعرف)12( تفس�ي قوله تعاىل: }ِإنَّ 

َك ِإىَل َمَعاد{)13(. الَِّذي َفرََض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلَرادُّ

الهوامش:

)2( سورة إبراهيم: 1. )1( سورة الإرساء:  9.  

ابن  ح  ب�ش مذي  ال�ت صحيح  ص6،  ج19  الأنــوار  بحار   )3(

ي ج11 ص47، أبواب فضائل القرآن. العر�ب

مذي ج13 ص200، 201، مناقب أهل البيت، راجع  )4( رواه ال�ت

ي قسم التعليقات رقم)1(.
بقية المصادر �ف

قسم  ي 
�ف عليه  ي  الشع�ب اء  وافــ�ت الحارث  ترجمة  انظر    )5(

التعليقات رقم )2(.

ف الدارمي ج2 ص435، كتاب فضائل القرآن  ي س�ف
)6( هكذا �ف

مذي ج11 ص30  ي صحيح ال�ت
ي ألفاظه �ف

ومع اختالف يس�ي �ف

ي بحار الأنوار ج9 ص7 عن تفس�ي 
أبواب فضائل القرآن. و�ف

. ي
العيا�ش

ي 
، كتاب فضل القرآن، و�ف ي

ي أصول الكا�ف
)7( هذه الروايات �ف

ف لدولة، ج1 ص370. الوسائل طبعة ع�ي

، كتاب فضل القرآن. ي
)8( أصول الكا�ف

)9( سورة محّمد: 24.

ي ج1 ص26.  )10( تفس�ي القرط�ب

، كتاب فضل القرآن. ي
)11( أصول الكا�ف

ي ج1ص26. )12( تفس�ي القرط�ب

)13( سورة القصص: 85 .

www.ahlulbaytportal.com
www.abna24.com

www.ahl-ul-bayt.org
www.abwacd.com

يتــرف املجمــع العاملــي ألهــل البيــت بخدمتــه يف تعريــف 

ونــر معــارف االســام األصيــل والقــرآن الحکيــم وفضائــل أهــل 

ــة مــن خــال  ــوة والرســالة مبختلــف اللغــات الحي بيــت النب

نــر الکتــب و املجــات و النشــاط اإلعامــي لوکالــة أهل البیــت 

بوابــة  وموقــع  الفضائيــة  الثقلــن  قنــاة  و  )ابنــا(  لألنبــاء 

أهل البيــت اإللکــروين و ســائر الفعاليــات الثقافيــة والخرييــة 

ــورة. ــاء املعم ــع أنح ــری يف جمي األخ

کل ذلــك يتطلــب مــن أتبــاع أهــل البيــت املســاهمة العلميــة 

والثقافيــة و املاليــة لدعــم هــذه املشــاريع املتنوعــة.

و اذ نشــکرکم علــی مســاهمتکم الخرييــة نســأل اللــه تعالــی أن 

يجعلهــا يف ميــزان صالــح أعاملکــم إن شــاءالله.

الهاتف: 982188950932+/982188950930+
info@ahl-ul-bayt.org االمييل: 

العنوان: ايران، طهران، شارع کشاورز، رقم 228

رقم الحساب: 47743144910 بنک ملت،  فرع سامان، طهران  
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هللا  كالم  أنّه  وفخراً،  لة  ف م�ف وكفاه  عظمة،  القرآن  حسب 

المتكّفلة  هي  آياته  وأن  الكريم،  نبّيه  ومعجزة  العظيم، 

أجيالهم  ي 
�ف وأطوارهم  شؤونهم  جميع  ي 

�ف الب�ش  بهداية 

القصوى  الغاية  بنيل  لهم  الضمينة  وهي  وأدوارهـــم، 

ي العاجل والآجل:
ى �ف والسعادة الك�ب

ي ِهَي أَْقَوُم{ و}ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإَلْيَك 
}ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يَْهِدي ِللَّ�ت

ِبِإْذِن َربِِّهْم ِإىَل ِصَاِط  اَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر  ِلُتْخِرَج النَّ

َوَمْوِعَظٌة  َوُهدًى  اِس  ِللنَّ بََياٌن  و}هَذا  اْلَحِميِد{)1(  اْلَعِزيِز  

.)2(} َ ف ِق�ي ِلْلُمتَّ

)ص(: »فضل كالم هللا عىل سائر  ي ي الأثر عن الن�ب
وقد ورد �ف

الكالم كفضل هللا عىل خلقه«)3(.

الباب،  هذا  ولوج  دون  نسان  الإ يقف  أن  الخ�ي  من  نعم 

وأن يكل بيان فضل القرآن إىل نظراء القرآن وهم أهل بيت 

لته، وأدّلهم عىل سمّو  ف )ص(، فإنّهم أعرف الناس بم�ف ي الن�ب

أما  الهداية،  ي 
�ف كــاؤه  ورسش الفضل،  ي 

�ف قرناؤه  وهم  قدره، 

جّدهم الأعظم فهو الصادع بالقرآن، والهادي إىل أحكامه، 

 : ف الثقل�ي فيكم  تارك  ّي 
قال)ص(:»إ�ف لتعاليمه. وقد  والنارسش 

 َّ ّ يردا عىلي قا ح�ت ، وإنّهما لن يف�ت ي
ي أهل بي�ت

�ت كتاب هللا وع�ت

الحوض«)4(.

ة هم الأدلء عىل القرآن، والعالمون بفضله، فمن الواجب  فالع�ت

ي فضل 
ء بإرشاداتهم. ولهم �ف ي

أن نقترص عىل أقوالهم، ونست�ف

ي )البحار( الجزء 
ة جمعها شيخنا المجلسي �ف القرآن أحاديث كث�ي

التاسع ع�ش منه. ونحن نكتفي بذكر بعض ما ورد:

 ّ المسجد عىل عىلي )5( قال: »دخلت  ي
الهمدا�ف الحارث  روى 

المسجد؟  ي 
�ف الأحاديث  ي 

�ف يخوضون  اُناساً  ترى  أل  فقلت: 

ّي سمعت رسول 
فقال: قد فعلوها؟ قلت: نعم، قال: أما إ�ف

، قلت: وما الخرج منها؟ قال:  ف هللا)ص( يقول: ستكون ف�ت

بعدكم،  ما  قبلكم وخ�ب  ما  نبأ  فيه  كتاب هللا  كتاب هللا، 

وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي َمن تركه 

ه أضله هللا،  ي غ�ي
من جبار قصمه هللا، ومن ابتغى الهدى �ف

الرصاط  وهو  الحكيم،  الذكر  وهو   ، ف المت�ي هللا  حبل  فهو 

به  تلتبس  ول  الأهواء،  به  تزيغ  ل  الذي  وهو  المستقيم، 

ة الرد، ول  الألسنة، ول يشبع منه العلماء، ول يخلق عن ك�ش

ي عجائبه...« )6(.
تنق�ف

فضل قراءة القرآن

بإصالح  للناس  تكّفل  الذي  لهي  الإ الناموس  هو  القرآن 

الدين والدنيا، وَضِمَن لهم سعادة الآخرة والأُوىل، فكل آية 

رشاد  الإ بالهداية ومعدن من معادن  فّياض  منبع  آياته  من 

ي مسالك 
والرحمة، فالذي تروقه السعادة الخالدة والنجاح �ف

الدين والدنيا، عليه أن يتعاهد كتاب هللا العزيز أثناء الليل 

ومزاج  ذاكرته،  قيد  الكريمة  آياته  ويجعل  النهار،  وأطراف 

ه، ليس�ي عىل ضوء الذكر الحكيم إىل نجاح غ�ي منرصم  تفك�ي

وتجارة لن تبور.

وما أك�ش الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى)ع( وعن جّدهم 

ي فضل تالوة القرآن.
الأعظم)ص( �ف

قال رسول هللا)ص(:»َمن قرأ حرفاً من كتاب هللا تعاىل فله 

حسنة والحسنة بع�ش أمثالها ل أقول الم حرف ولكن ألف 

حرف ولم حرف وميم حرف«.

مام الباقر)ع(، قال: منها: ما عن الإ

ي ليلة لم يكتب 
»قال رسول هللا)ص( : من قرأ ع�ش آيات �ف

ف آية كتب من الذاكرين، ومن  ، ومن قرأ خمس�ي ف من الغافل�ي

ي آية كتب من 
، ومن قرأ مائ�ت ف قرأ مائة آية كتب من القانت�ي

، ومن قرأ ثالثمائة آية كتب من الفائزين، ومن قرأ  ف الخاشع�ي

خمسمائة آية كتب من المجتهدين، ومن قرأ ألف آية كتب 

.»... له قنطار من ت�ب

ومنها: ما عن الصادق)ع(، قال:

أن  المسلم  للمرء  ينبغي  فقد  إىل خلقه،  »القرآن عهد هللا 

ف آية«. وقال: ي كل يوم خمس�ي
ي عهده، وأن يقرأ منه �ف

ينظر �ف

له  ف ي سوقه إذا رجع إىل م�ف
»ما يمنع التاجر منكم المشغول �ف

ّ يقرأ من القرآن فيكتب له مكان كل آية يقرأها  أن ل ينام ح�ت

ع�ش حسنات، ويمحى عنه ع�ش سيئات؟«. وقال: »عليكم 

بتالوة القرآن، فإّن درجات الجنة عىل عدد آيات القرآن، فإذا 

كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: إقرأ وأرَق، فكّلما قرأ آية 

ر�ت درجة«)7(.

ي 
�ف القراءة  فضل  عىل  ــار  الآث هذه  من  جملة  دّلــت  وقد 

المصحف عىل القراءة عن ظهر القلب. ومن هذه الأحاديث 

قول إسحق بن عّمار للصادق)ع(:

فأقرأه عن  ي  قل�ب القرآن عن ظهر  أحفظ  ي 
إ�ف »جعلت فداك 

: ل، بل  ي المصحف قال: فقال ىلي
ي أفضل أو أنظر �ف ظهر قل�ب

ي 
ي المصحف فهو أفضل. أما علمت أن النظر �ف

اقرأه وانظر �ف

ي المصحف متع 
المصحف عبادة؟«. وقال: »َمن قرأ القرآن �ف

ببرصه، وخفف عن والديه وإن كانا كافرين«)8(.

ي نفس المصحف نكتة جليلة ينبغي 
ي الحث عىل القراءة �ف

و�ف

ندراس  القرآن عن الإ لماع إىل كالءة  إليها، وهو الإ لتفات  الإ

القلب  ظهر  عن  بالقراءة  اكتفي  لو  فإنه  نسخه،  بتكث�ي 

يؤدي  ولعّله  قلتها،  إىل  ذلك  وأّدى  الكتاب،  نسخ  لهجرت 

اً إىل انمحاء آثارها. أخ�ي

من  البرص  لحفظ  سببب  المصحف  ي 
�ف القراءة  أن  وهكذا 

العمى والرمد.

ي البيوت. 
يفة إىل فضل القراءة �ف وقد أرشدتنا الأحاديث ال�ش

سالم، وانتشار قراءة القرآن،  ومن أرسار ذلك إذاعة أمر الإ

ي بيته قرأته المرأة،وقرأه الطفل، وذاع 
فإن الرجل إذا قرأه �ف

لهي، إذا  . ولعّل من أرساره أيضاً إقامة الشعار الإ أمره وانت�ش

ي البيوت بكرة وعشياً، فيعظم 
ارتفعت الصوات بالقراءة �ف

ف لما يعروهم من الدهشة  ي نفوس السامع�ي
سالم �ف أمر الإ

ي مختلف نواحي البلد.
عند ارتفاع أصوات القّراء �ف
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