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  ١ علويا..القرآن الكريم

  
  

  نزار حيدر
  

  :البد من االجابة على مجلة من االسئلة" نسبة اىل االمام علي عليه السالم"كي يكون القرآن علويا 
  
  .كيف نقرا القران الكرمي؟: اوال   
  .كيف جنسده؟: ثانيا   
  .معانيه ونغوص يف اعماقه؟ومن اين ناخذ علومه؟ وعلى يد من نتعلم اسراره؟ وملن نلجأ لنفهم : ثالثا   
  
  للجواب على السؤال االول، يلزمنا، اوال، ان ننتبه اىل حقيقة يف غاية االمهية، وهي؛   
وهو املعجزة اخلالدة لالسالم واليت ال تقف ) ص(ان القران الكرمي هو معجزة الرسول الكرمي حممد بن عبد اهللا    

جزة رسولنا الكرمي عن معاجز بقية االنبياء والرسل، فاذا كانت عند حد زماين او مكاين معني، وبذلك ختتلف مع
فان معجزة الرسول الكرمي خالدة ال تقتصر على زمان او مكان معينني، وهذا ) وقتية(معاجز الرسل واالنبياء آنية 

ين، مبعىن جيب ان يكون قادرا على االجابة على كل اسئلة البشرية اىل قيام يوم الد) القران الكرمي(يعين بانه 
آخر، انه جيب ان جند يف طياته وآياته الكرمية كل احللول لكل املشاكل اليت نعيشها، ليس حنن، هذا اجليل فقط، 
وامنا كل االجيال اليت تعاقبت منذ نزول القران الكرمي واليت ستتعاقب اىل قيام يوم الدين، واال ملا صدق عليه 

  .ل ان القرآن الكرمي كذلك هو اليوم؟وصف املعجزة اخلالدة، واملصدر اخلالد، فه
  
بنظرة سريعة اىل واقع احلال، سنجد ان القران الكرمي اليوم ليس كذلك؟ فهو مل حيل مشاكلنا، كما اننا مل جند    

  :فيه االجوبة على خمتلف اسئلتنا، ما يعين ان السر يف احد امرين
  

                                   
  وردنا عرب بريد املوقع  ١
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جزة الرسول الكرمي اخلالدة، الذي جتد فيه البشرية فاما ان يكون القران ليس كما وصفته للتو، من كونه مع   
كل ما حتتاجه من اجل حياة افضل، وهذا مستحيل، فلقد ثبت اهللا تعاىل هذه احلقيقة يف العديد من االيات، كما 

 ذلك بان اهللا{ويف قوله } افال يتدبرون القران ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا{يف قوله تعاىل 
وما من دابة يف االرض وال طائر يطري جبناحيه {و } هو الذي نزل عليك الكتاب باحلق{و } نزل الكتاب باحلق

} افغري اهللا ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصال{و } اال امم امثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شئ
وما كان هذا القران ان يفترى من {و } اعة قريباهللا الذي نزل الكتاب باحلق وامليزان وما يدريك لعل الس{و 

ان هذا القران {ويف قوله } دون اهللا ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني
ولقد {و } ولقد صرفنا للناس يف هذا القران من كل مثل فاىب اكثر الناس اال كفورا{و } يهدي لليت هي اقوم
وغريها الكثري من االيات اليت تشري اىل } قران للناس من كل مثل وكان االنسان اكثر شئ جدالصرفنا يف هذا ال

  .هذا املعىن
  
او ان يكون السر يف االنسان ذاته، والذي ال يعرف كيف يقرا القران الكرمي او ال يعرف كيف يتعامل معه،    

له الطبيب دواءا ال يستفيد منه، النه ال  وكيف يستفيد منه، فمثله يف هذه احلالة كمثل املريض الذي يصف
  .يعرف كيف ومىت ياخذ الدواء

  
ومبراجعة سريعة للعالقة اليت تربطنا بالقران الكرمي سنجد بان السر يف النقطة الثانية، بعد ان حولنا القران    

لدا قرا االية الفالنية، واذا الكرمي اىل جمموعة تعاويذ نقراها عند احلاجة، فاذا اراد احدنا، مثال، ان يرزقه اهللا و
ارادت االم ان تستعجل نصيب ابنتها تقرا السورة الكذائية، واذا اشتهى احدنا ان يوسع اهللا عليه رزقه قرا 

ويسكنه فسيح  السورة العالنية، واذا مات احد هرعنا اىل القران الكرمي لنقرا بعض آياته على قربه لريمحه اهللا
نا رجعنا اىل القران الكرمي نبحث فيه عن حلول ملشاكلنا االجتماعية؟ وهل عدنا هل تراجنانه، وهكذا، ولكن 

اليه عندما تتدهور العالقة بني افراد االسرة الواحدة؟ وهل قراناه لنعرف احلل املناسب الذي يقدمه لنا عندما 
االداري والتحلل اخللقي وغري تزداد وتنتشر االمراض االجتماعية يف جمتمعاتنا، كاجلرمية املنظمة والفساد املايل و

ذلك؟ هل عدنا اليه لنتلمس يف آياته الكرمية معامل الطريق حلياة سعيدة ملؤها الصحة واالمن وحسن اجلوار 
واالسرة السعيدة والرفاهية؟ وهل عدنا اليه لنتعلم كيف نقيم نظاما سياسيا عادال ومستقرا يقوم على اساس 

هل قرانا قصص االمم السالفة بطريقة نتعلم فيها كيف وملاذا تنقرض امم مبادئ احلرية والشراكة والشورى؟ و
وشعوب؟ وكيف ومباذا تنهض امم وشعوب اخرى؟ وهل جلانا اىل آياته اذا ما دامهنا خطر قيام نظام مشويل 
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استبدادي وراثي قمعي بوليسي لنعرف كيف اخلالص ومباذا؟ وهل تعلمنا منه كيف نواجه االعالم املضلل 
عاية السوداء؟ وهل علمتنا سوره وآياته كيف نتحاور وكيف حيترم بعضنا وجهة نظر البعض االخر، بال والد

تعصب اعمى من اجل الوصول اىل احلقيقة؟ ابدا ابدا، الننا مل نعد نتعامل مع القران كمرجع حلل مشاكلنا او من 
  .اكثر وال اقلاجل حياة افضل، امنا حولناه، كما قلت آنفا، اىل تعاويذ متفرقة ال 

  
امل اقل لكم بان السر فينا وليس يف القران الكرمي، يف طريقة تعاملنا وطبيعة عالقتنا معه وليس يف آياته    

  .احملكمات؟
  
هذا من جانب، ومن جانب آخر فاننا حولنا آيات القران الكرمي اىل رموز وصور واشكال ميتة ال حياة فيها    

قراءته فقط، فاذا بنا نتبارى يف جتويده وترتيله، ونتسابق يف ختم اجزائه خاصة يف وال حراك، من خالل اهتمامنا ب
شهر اهللا الفضيل رمضان املبارك، فهذا ختمه مرة يف هذا الشهر الفضيل وذاك ختمه مرتني وثالث ختمه ثالث او 

ية تدبرنا يف شهر رمضان اربع مرات وهكذا، بسرعة بسرعة حىت ال يلحق بنا احد، اما اذا سالنا انفسنا، يف كم آ
الكرمي؟ ويف كم آية تفكرنا؟ وكم آية تركت يف نفوسنا وعقولنا اثرا فغريت سريتنا او بدلت فهمنا ووعينا 
لالشياء واالحداث او بدلت من سلوكياتنا املنحرفة او من عالقاتنا السيئة؟ فهذا ما ال يهتم به احد وال يسال عنه 

  .احد
لكرمي امر مستحب جدا، وان االبداع يف قراءته، شكال وصوتا ومضمونا، امر صحيح ان قراءة القران ا   

مستحب هو االخر، ولكنه ليس اهلدف ابدا، وليس املنتهى ابدا، وامنا حثت االيات والروايات على القراءة 
والتجويد امليت  والتجويد والترتيل من اجل ان يترك فينا االثر املطلوب، واال فما فائدة القراءة اردة والترتيل

الذي ال يؤثر يف نفوسنا وجوارحنا شيئا؟ اومل يقل القران الكرمي متحدثا عن االثر الذي تتركه آيات القران على 
لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا {جبل، فكيف ال تترك اثرها على القلوب ويف النفوس؟ يقول تعاىل 

  .}را للناس لعلهم يتفكرونمتصدعا من خشية اهللا وتلك االمثال نض
  
  نعود اىل السؤال الذي صدرنا به احلديث، وهو؛   
  .كيف نقرا القران الكرمي؟   
  :اجلواب   
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  .بطريقة التفكر والتدبر، لتترك آياته االثر املطلوب: اوال   
القلب من جانب ويترك  اي ان التفكر يف االية يالمس) تفكر اذا ردد قلبه معتربا(والتدبر والتفكر لغة، يقال    

افال يتدبرون القران ام {االثر املطلوب من جانب آخر، ولذلك ورد يف القران الكرمي هذا املعىن بقوله عز وجل 
فالذي يغلق قلبه بقفل كبري ال ميكنه ان يتفكر ابدا، وبالتايل ال ميكنه ان ان يعترب بااليات باي } على قلوب اقفاهلا
  .شكل من االشكال

  
ا عدنا اىل االيات القرانية اليت حتث على التدبر والتفكر، فسنكتشف حقيقة يف غاية االمهية، اال وهي ان واذ   

كل آيات اهللا تعاىل يف خلقه ال ميكن ان يشعر ا االنسان او يتحسسها او يعترب ا او يتلمس عظمتها وسرها 
  :يف االياتكما وفلسفتها اال بالتفكر والتفكر فقط، 

شئنا لرفعناه ا ولكنه اخلد اىل االرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان حتمل عليه يلهث او تتركه ولو {   
  .}يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

ىت اذا اخذت امنا مثل احلياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات االرض مما ياكل الناس واالنعام ح{   
االرض زخرفها وازينت وظن اهلها ام قادرون عليها اتاها امرنا ليال او ارا فجعلناها حصيدا كأن مل تغن 

  .}باالمس كذلك نفصل االيات لقوم يتفكرون
الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوم ويتفكرون يف خلق السماوات واالرض ربنا ما خلقت هذا {   

  .}انك فقنا عذاب النارباطال سبح
وهو الذي مد االرض وجعل فيها رواسي واارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجني اثنني يغشي الليل النهار {   

  .}ان يف ذلك آليات لقوم يتفكرون
  .}ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واالعناب ومن كل الثمرات ان يف ذلك آلية لقوم يتفكرون{   
من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال خيرج من بطوا شراب خمتلف الوانه فيه شفاء للناس ان يف  مث كلي{   

  .}ذلك آلية لقوم يتفكرون
ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورمحة ان يف ذلك آليات لقوم {   

  .}يتفكرون
ليت مل متت يف منامها فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل االخرى اىل اجل اهللا يتوىف االنفس حني موا وا{   

  .}مسمى ان يف ذلك آليات لقوم يتفكرون
  .}وسخر لكم ما يف السماوات وما يف االرض مجيعا منه ان يف ذلك آليات لقوم يتفكرون{   
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ك االمثال نضرا للناس لعلهم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية اهللا وتل{   
  .}يتفكرون

  .}افال يتدبرون القران ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا{   
اذن، فكل آيات اهللا تعاىل االجتماعية واالعجازية، يف االفاق والكون واخللق، وآياته يف الرزق ويف عظمة    

خلق القران الكرمي، ال ميكن ان نفهمها ونستوعبها اال بالتفكر  اخلالق، بل وحىت آية اهللا سبحانه وتعاىل يف
والتدبر، الن آيات اهللا من العمق والسعة ما ال ميكن ان تترك فينا اثرا من دون التدبر والتفكر، فضال عن ان 

  .مرجعية آيات القران الكرمي ال ميكن ان تتحقق من دون التدبر والتفكر
  
وائمة اهل البيت عليهم السالم، على التدبر والتفكر، ) ص(يف احاديث رسول اهللا  من هنا جاء احلث املتواصل   

تدبر ساعة خري من عبادة سنة، او {الستيعاب آيات اهللا تعاىل وفهم آيات القران الكرمي، ففي احلديث الشريف 
فبالتدبر } بادته التفكروكان اكثر ع(كما ورد يف صفة الصحايب اجلليل ابا ذر الغفاري رضي اهللا عنه } سبعني سنة

  .والتفكر يكون القران الكرمي مصدرا ومرجعا خالدا جند فيه احللول املناسبة ملشاكلنا املستدمية والعويصة
  
والغريب يف االمر ان اهللا تعاىل شاء ان يعاقب من ال يتدبر يف آياته، بطريقة تفقده نعم الرؤية واالستماع    

امتالكه للعني واالذن والقلب، كما تفقده القدرة على فهم واستيعاب آيات اهللا والتعقل والتفقه، على الرغم من 
  :تعاىل واىل االبد، كما اشارت اىل ذلك االيتني الكرميتني

ولقد ذرانا جلهنم كثريا من اجلن واالنس هلم قلوب ال يفقهون ا وهلم اعني ال يبصرون ا وهلم آذان ال {   
  .}بل هم اضل اولئك هم الغافلونيسمعون ا اولئك كاالنعام 

ساصرف عن آيايت الذين يتكربون يف االرض بغري احلق وان يروا كل آية ال يؤمنوا ا وان يروا سبيل الرشد {   
  .}ال يتخذوه سبيال وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال ذلك بام كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني

  
 جتر على العبد خسران نعمة التعقل والتفكر والفهم، وبالتايل فانه خيسر بذلك ان الغفلة عن آيات اهللا تعاىل   

  .القران الكرمي كمرجع ومصدر خالد جيد فيه احللول الالزمة
  
ان نستشعر آيات القران الكرمي، فال منر عليها مرور الكرام، او ان نقراها لقلقة لسان، من اجل ان تترك : ثانيا   

اما الليل فصافون {واىل هذا املعىن اشار امري املؤمنني عليه السالم يصف املتقني بقوله  فينا االثر املطلوب،
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اقدامهم، تالني الجزاء القران يرتلوا ترتيال، حيزنون به انفسهم، ويستثريون به دواء دائهم، فاذا مروا بآية فيها 
ب اعينهم، واذا مروا بآية فيها ختويف تشويق ركنوا اليها طمعا، وتطلعت نفوسهم اليها شوقا، وظنوا اا نص

وكذلك يف قوله يصف به اصحابه } اصغوا اليها مسامع قلوم، وظنوا ان زفري جهنم وشهيقها يف اصول آذام
  .}أوه على اخواين الذين تلوا القرآن فاحكموه، وتدبروا الفرض فاقاموه{امليامني 

  
لقد شرع القران الكرمي كل ما خيص االنسان الفرد واالنسان اتمع، وبعودة سريعة اىل عدد االيات : ثالثا   

اليت شرعت لالنسان الفرد قياسا اىل عدد االيات اليت شرعت لالنسان اتمع، فسنجدها قليلة جدا، ما يعين بان 
  .تمعالقران الكرمي صب اكثر اهتمامه على التشريع لالنسان ا

  
حىت ايات االنسان الفرد امنا شرعها اهللا تعاىل من اجل ان تساهم يف صياغة االنسان املستقيم الذي سيلعب    

حتث على ان يكون لصالة } ان الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر{دورا اجيابيا يف اتمع، فمثال يف االية املباركة 
  .ن عنصرا اجيابيا ومفيدا يف اتمع ال يرتكب الفحشاء وال يفعل املنكراالنسان اثرا مباشرا يف بناء شخصيته ليكو

  
هذه احلقيقة غفلناها لالسف الشديد فلم نعد تم كثريا باجلانب االجتماعي اليات القران الكرمي، وامنا صببنا    

للقران عودة مجاعية  كل اهتمامنا على اجلانب الفردي، وهذا خطا كبري جدا جيب ان ننتبه اليه من اجل ان نعود
لنجد فيه احللول املناسبة ملشاكلنا االجتماعية، وما اكثرها واعقدها، واىل هذا املعىن اشار امري املؤمنني ) اجتماعية(

وذلك عندما يغفل } امنا بدء وقوع الفنت اهواء تتبع، واحكام تبتدع، خيالف فيها كتاب اهللا{عليه السالم بقوله 
  .جتماعي يف كتاب اهللا العزيز، وهو حالنا وواقعنا املزري اليوم، ولالسف الشديداتمع عن اجلانب اال

  
حنن نقص عليك {لقد خلص القران الكرمي هذه احلقيقة يف العديد من االيات لعل من ابرزها قوله عز وجل    

م، وردت يف وهذه االية يف سورة يوسف اليت انصب قالبها يف قصة نيب اهللا يوسف عليه السال} احسن القصص
القران الكرمي كخارطة طريق اجتماعية من خالل صياغة االنسان الفرد بطريقة سليمة، يعتمد على اهللا تعاىل 
ويهتم باخيه االنسان ويعذر ويسامح ويتجاوز وحيب اخلري لغريه كما حيب اخلري لنفسه، ال يغش وال خيادع وال 

داري وال مييز بني الناس عندما يوليه اهللا تعاىل مسؤولية ما او ميد يده اىل املال احلرام، وال يرتكب الفساد اال
منصبا يف الدولة، كما انه ال خيون من يامتنه على ارزاق الناس واعراضهم ودمائهم، وغري ذلك من القيم 

  .واملناقبيات اليت تبين الشخصية السليمة اليت تفضي اىل بناء اتمع السليم
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والفرض هنا مبعىن االجياب، اي اوجب عليك } ذي فرض عليك القران لرادك اىل معادان ال{اما يف قوله تعاىل    
العمل به، اي مبا فيه من االحكام، وهي بالتاكيد اشارة اىل اجلانب االجتماعي بالدرجة االوىل، الن مهمة الرسول 

  .الكرمي، كما هو واضح، بناء اتمع الصاحل من خالل بناء الفرد السليم
  
ان نعمل بالقران الكرمي فال نكتفي بقراءته والتدبر فيه، ففي وصيته اىل ولديه احلسن واحلسني عليهما : رابعا   

واهللا اهللا يف القران ال يسبقكم بالعمل {السالم بعد ان ضربه عدو اهللا ابن ملجم، يقول امري املؤمنني عليه السالم 
  :تستوقفنا حقيقتانويف هذا النص } به غريكم

     
؛ هي ان االمام حيث على العمل بالقران، اي بآياته وسننه وقواعده وطرقه اليت تنتهي اىل السعادة يف االوىل

شهر {الدارين، وهذه احلقيقة يستوحيها امري املؤمنني عليه السالم من كتاب اهللا العزيز ذاته، ففي آيات مثل 
} ان هذا القران يهدي لليت هي اقوم} {رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان

حث واضح على العمل بالقران الكرمي، واال كيف ميكن ان } ونرتل من القران ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني{
تكون آياته فيها هدى وشفاء وخارطة طريق اذا اكتفى الناس بقراءته فقط دون العمل به؟ ففي هذه احلالة 

فهم بالتاكيد مل يهجروا } قال الرسول يارب ان قومي اختذوا القرآن مهجوراو{ستنطبق عليهم االية املباركة 
  .قراءته، وامنا هجروا العمل به والتمسك ديه

  
الثانية؛ هي ان هذا القران ليس للمؤمنني فقط وامنا للناس كافة، لذلك فان االمام عليه السالم حيذر املسلمني    

ا ما حيصل اليوم، فان امما واقواما عملت دي القران الكرمي فتقدمت، من ان ياخذ غريهم ديه ويتركونه، وهذ
لقد وردت آيات كثرية تشري اىل ان هذا القران للناس كافة،  .واملسلمني هجروا هديه واكتفوا بقراءته فتاخروا

  .}ولقد ضربنا للناس يف هذا القران من كل مثل{منها قوله عز وجل 
  
  :الخري، وهوبقي ان جنيب على السؤال ا   
  .من اين ناخذ علوم القران الكرمي؟ وعلى يد من نتعلم اسراره؟ وملن نلجأ لنفهم معانيه ونغوص يف اعماقه؟   
  
سنجد االجابة على هذا السؤال بشكل واضح وجلي اذا عرفنا مرتلة اهل البيت عليهم السالم، وحتديدا مرتلة    

السالم، من القرآن الكرمي، فعندها سنعرف ملن جيب ان نلجا لنتلو امري املؤمنني االمام علي بن ايب طالب عليه 
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  .القران الكرمي حق تالوته
  
فاما بالنسبة اىل مرتلة اهل البيت عليهم السالم، فيمكننا ان نستكشفها من خالل النصوص التالية اليت اوضح    

  :فيها امري املؤمنني عليه السالم مرتلتهم من القران الكرمي
هل البيت، موضع سره، وجلأ امره، وعيبة علمه، وموئل حكمه، وكهوف كتبه، وجبال دينه، م اقام هم، ا{   

احنناء ظهره، واذهب ارتعاد فرائصه، فاين يتاه بكم؟ وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟ وهم ازمة احلق واعالم 
العطاش، ايها الناس، خذوها عن الدين والسنة الصدق، فانزلوهم باحسن منازل القران، وردوهم ورود اهليم 

فال ) انه ميوت من مات منا وليس مبيت، ويبلى من بلي منا وليس ببال(خامت النبيني صلى اهللا عليه وآله وسلم 
تقولوا مبا ال تعرفون، فان اكثر احلق فيما تنكرون، واعذروا من ال حجة لكم عليه، وانا هو، امل اعمل فيكم 

  .}الثقل االصغر؟بالثقل االكرب، واترك فيكم 
  .}حنن شجرة النبوة وحمط الرسالة، وخمتلف املالئكة، ومعادن العلم، وينابيع احلكم{   
اين الذين زعموا ام الراسخون يف العلم دوننا، كذبا وبغيا علينا، ان رفعنا اهللا ووضعهم، واعطانا وحرمهم، {   

ان االئمة من قريش غرسوا يف هذا البطن من  وادخلنا واخرجهم، بنا يستعطى اهلدى، وبنا يستجلى العمى،
  .}هاشم، ال تصلح على سواهم، وال تصلح الوالة من غريهم

حنن الشعار واالصحاب، واخلزنة واالبواب، وال تؤتى البيوت اال من ابواا، فمن اتاها من غري ابواا مسي {   
  .}سارقا

  .}ان نطقوا صدقوا، وان صمتوا مل يسبقوا فيهم، اهل البيت، كرائم القران، وهم كنوز الرمحن،{   
هم عيش العلم، وموت اجلهل، خيربكم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم {   

منطقهم، ال خيالفون احلق وال خيتلفون فيه، هم دعائم االسالم، ووالئج االعتصام، م عاد احلق يف نصابه، وانزاح 
سانه عن منبته، عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية، ال عقل مساع ورواية، فان رواة العلم الباطل عن مقامه، وانقطع ل

  .}كثري، ورعاته قليل
  
هذا هو موقع اهل البيت من القران الكرمي، اما موقع امري املؤمنني فحدث وال حرج ويكفيه ذا الصدد    

علي مع احلق واحلق مع علي، ال {) له وسلمصلى اهللا عليه وآ(حبقه، االول قوله ) ص(حديثني عن رسول اهللا 
انا مدينة العلم وعلي باا، فمن اراد دخول املدينة فلياا من {) ص(والثاين قوله } يفترقان حىت يردا علي احلوض

  .}باا
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اج امنا مثلي بينكم كمثل السر{لقد وصف امري املؤمنني عليه السالم عالقته ومكانته من القران الكرمي بقوله    

وكذلك يف قوله } يف الظلمة، يستضئ به من وجلها، فامسعوا ايها الناس وعوا، واحضروا آذان قلوبكم تفهموا
تاهللا لقد علمت تبليغ الرساالت، وامتام العدات، ومتام الكلمات، وعندنا، اهل البيت، ابواب {عليه السالم 

الف باب من العلم، يفتح يل من كل باب ) ص(لقد علمين حبييب رسول اهللا {وهو القائل } احلكم وضياء االمر
  .}الف باب

  
ان امري املؤمنني عليه السالم هو االقرب اىل القران الكرمي، بل هو القران الناطق، وهو عدل القران، وهو احد    

وقد  واهللا ما نزلت آية اال{وهو القائل عليه السالم ) ص(الثقلني، فلقد استوعبه وفهمه كما نزل على رسول اهللا 
ويف } علمت فيم نزلت واين نزلت، ان ريب وهب يل قلبا عقوال، ولسانا مسؤوال، ويف نص آخر، ولسانا طلقا

  .}سلوين عن كتاب اهللا فانه ليس من آية اال وقد عرفت بليل نزلت ام بنهار؟ يف سهل ام يف جبل؟{آخر 
اشر الناس، هذا علي اخي ووصيي مع{قال اكثر من مرة ) ص(كما ذكرت كل كتب التاريخ ان رسول اهللا    

وقوله } وواعي علمي وخليفيت يف اميت على من آمن يب، اال ان ترتيل القران علي، وتاويله وتفسريه بعدي عليه
  .}علي يعلم الناس بعدي من تاويل القران ما ال يعلمون{) ص(

  
) ص(لم القران االول بعد رسول اهللا مما تقدم وغريه الكثري جدا، يؤكد لنا حقيقة يف غاية االمهية وهي ان مع   

هو امري املؤمنني عليه السالم، ولذلك جيب ان ال ناخذ القران من غريه فنتيه كما تاه من اخذه ممن جيهل آياته 
  :ومعانيه ومل يسرب اغواره، فالقران الكرمي الذي يصفه امري املؤمنني عليه السالم بقوله

بني فيه اخلري والشر، فخذوا ج اخلري تدوا، واصدفوا عن مست الشر ان اهللا سبحانه انزل كتابا هاديا {   
وفيه تبيان لكل شئ، وذكر ان الكتاب يصدق ) ما فرطنا يف الكتاب من شئ: (واهللا سبحانه يقول} {تقصدوا

ن وا) ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا: (بعضه بعضا، وانه ال اختالف فيه، فقال سبحانه
وتعلموا } {القرآن ظاهره انيق، وباطنه عميق، ال تفىن عجائبه، وال تنقضي غرائبه، وال تكشف الظلمات اال به

القران فانه احسن احلديث، وتفقهوا فيه فانه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فانه شفاء الصدور، واحسنوا تالوته 
} يا لسانه، وبيت ال دم اركانه، وعز ال زم اعوانهوكتاب اهللا بني اظهركم، ناطق ال يع} {فانه انفع القصص

اال ان فيه علم ما يايت، واحلديث عن املاضي، ودواء : ذلك القران فاستنطقوه، ولن ينطق، ولكن اخربكم عنه{
مث انزل عليه الكتاب نورا ال تطفأ مصابيحه، وسراجا ال خيبو توقده، وحبرا ال يدرك } {دائكم، ونظم ما بينكم
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ومنهاجا ال يضل جه، وشعاعا ال يظلم ضوؤه، وفرقانا ال خيمد برهانه، وتبيانا ال دم اركانه، وشفاءا ال  قعره،
واعلموا ان هذا القران هو الناصح الذي ال يغش، } {ختشى اسقامه، وعزا ال زم انصاره، وحقا ال ختذل اعوانه

ا القران احد اال قام عنه بزيادة او نقصان، زيادة واهلادي الذي ال يظل، واحملدث الذي ال يكذب، وما جالس هذ
يف هدى، او نقصان من عمى، واعلموا انه ليس على احد بعد القران من فاقة، وال الحد قبل القران من غىن، 
فاستشفوه من ادوائكم، واستعينوا به على ألوائكم، فان فيه شفاءا من اكرب الداء، وهو الكفر والنفاق، والغي 

وان اهللا } {اسالوا اهللا به، وتوجهوا اليه حببه، وال تسالوا به خلقه، انه ما توجه العباد اىل اهللا مبثلهوالضالل، ف
وسببه االمني، وفيه ربيع القلب، وينابيع العلم، وما ) حبل اهللا املتني(سبحانه مل يعظ احدا مبثل هذا القران، فانه 

حجة اهللا على خلقه، اخذ عليهم ميثاقهم، وارن عليهم للقلب جالء غريه، فالقران آمر زاجر، وصامت ناطق، 
ان هذا القران ال } وقد فرغ اىل اخللق من احكام اهلدى به) ص(انفسهم، امت نوره، واكمل به دينه، وقبض نبيه 

 اال وهو امري املؤمنني االمام علي) ص(ميكن ان تدي ديه اال اذا اخذناه من مصدره االول بعد الرسول الكرمي 
وهو عيبة علمه، فكيف نريد ان نتعلم القران وتدي ) ص(بن ايب طالب عليه السالم، فهو باب علم رسول اهللا 

ديه اذا تسورنا املدينة ومل ندخلها من الباب؟ كما فعل كثريون عندما اخذوا القران من غري امري املؤمنني فتاهوا 
القران على اهوائهم ويفهمون آياته بغري ما انزل اهللا تعاىل  ومل يهتدوا، واضلوا كثريا ممن خلق، اذا م يفسرون
  .    فتحولوا اىل قتلة وجمرمني، يعيثون يف االرض فسادا

  
  
 
  


