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  الملخص 

والصالة والسالم على خير خلق اهللا أجمعين محمد الحمد هللا رب العالمين 

  .وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين

 ،ل لفهم كتاب اهللاوأنفعها، إذ هو السبي ،وأعالها ،علوم القرآن من أهم العلوم

فهو من العلوم المقدسة التي تكفلت ببيان ما تضمنه كتاب ،وحكمه  ،ومعرفة أحكامه

علوم (نية القرآن أصطلح على تسميتها بـات قرآعلوم تخص إثب من) (اهللا

  ،وجمع القرآن, التي عادة ما تبدأ موضوعاته بالوحي والنزول وأسبابه) القرآن

 ،وناسخه ومنسوخه  ،ومحكمه ومتشابهه ،وقراءاته ،وإعجازه ،والمكي والمدني منه

وغيرها مما ال يسع المجال  ،ومجمله ومبينه، ومطلقه ومقيده ،وعامه وخاص

  .لذكرها

في هذا البحث المواضع جاءت محاولتي لبيان بعض من هذه العلوم الهامة 

بوصفه أحد ) (بما أثر عن اإلمام الحسن المجتبى ،والمختلفة من علوم القرآن

إني مخلف فيكم الثقلين، ما ((في التمسك بهما) (الثقلين اللذين أوصانا رسول اهللا

كتاب اهللا، وعترتي أهل بيتي، وانهما لن يفترقا حتى : بهما لن تضلوا إن تمسكتم

אאא

אFE 

KKKאא 

א Lא 



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

  جاسم محمد علي الغرابي.د.م.أ

١٧٠ 

  ،فهو من أؤلئك الذين أجلوا غوامض القرآن وعلومه )١())يردا علي الحوض

  .وتأكيد حقيقتها  ،وتعمقوا في الكشف عن أهميتها 

لذا حاول البحث أن يعرض بعضاً من هذه , الحديث عن هذا العلوم واسع ومتعدد

  .في أقواله الشريفة) (التي أشار إليها اإلمام العلوم 

ومباحث ثالثة وخاتمة أوضحت فيها أهم النتائج التي  ،وقد أنتظم البحث بمقدمة 

  ،وأسباب اختياره ،أما المقدمة فقد اشتملت على أهمية الموضوع ،توصل لها البحث

  .وبيان األطر العامة للبحث والمنهجية

  :وكما يأتي ،لت المسائل األساسية للموضوع المبحوث أما المباحث الثالثة فقد شم

  .التعريف بمصطلح علوم القرآن: المبحث األول 

  .علوم القرآن بالمعنى اإلضافي •

 ).(شذرات من حياة اإلمام الحسن •

 ).عليهم السالم(علوم القرآن في روايات آل البيت: المبحث الثاني

وتطرقت فيه إلى , )(المجتبى علوم القرآن عند اإلمام الحسن: المبحث الثالث

  :ما يأتي

  .وصف القرآن •

 .في الحث على تالوة القرآن •

 .العام والخاص •

 .التفسير •

  .ثم جاءت الخاتمة وتلتها قائمة المصادر
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Abstract 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and 
peace beupon the best of the creation of all of God, 
Muhammad and hisScience Quran is the most important 
sciences, and the highest,and most useful, as it is the way to 
understand the book of God, and knowledge of its 
provisionsAnd its ruling, it is a sacred science that ensured 
the statement ofProof of the Quranic Quran was called 
"Science of the Qur'an.This research is an attempt to 
illustrate some of these important and different sciences of 
the Qur'an, including the impact ofImam al-Hasan al-
Mujtaba as one of the two caliphs whom the Messenger of 
Allah (may Allah bless him and his family) commanded us 
to adhere to.The study mentioned some of the sciences of 
the Qur'aan, whichwhich were reported by the scholars 
about Imam al-Hasan  as follows: Description of the Qur'an, 
in urging the reading of the Qur'an, public and private, 
interpretation. The work of the research on the introduction 
of some evidence that shows these sciences. 

Science of the Quran at 

Imam al-Hasan al-Mujtaba 

(ealayhalslam)  

Asst .Prof. Dr. JASIM  Mohammad Ali AL-Ghurabi 

College of Fiqh / University of  Kofa 
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  .التعريف بمصطلح علوم القرآن: المبحث األول 

العلوم التي عندما يطلق مصطلح علوم القرآن يتبين للسامع أن المراد به 

فهم يذهبون إلى القول أنه كل , وهذا ما دأب عليه المتقدمون. تتصل بالقرآن الكريم

أوسن المعارف العامة حول  ،أو األخالق ،كالعقيدة  ،العلوم التي تؤخذ من القرآن

  .)٢(واألفالك ،والسماء ، والنبات ،والطبيعة، والكون ، اإلنسان

أن المراد بعلوم القرآن لغة علوم تخدم معاني القرآن : يقول نور الدين عتر

وهي بهذا المعنى انطوت  ،أو تستمد منه ،أو تدور حوله  ،وتوصل إليها, مباشرة

 ،واإلعجاز القرآني ،والرسم العثماني ،والقراءات, كعلم التفسير ،وم كثيرة على عل

  .)٣(العلوموسائر علوم الدين واللغة والبالغة وغير ذلك من  ،وإعراب القرآن

 :تعريف علوم القرآن بالمعنى اإلضافي -

و ) علوم(مركب إضافي يتكون من جزئين هما :علوم القرآن بالمعنى اللغوي

  ).قرآن(

وهو أصل صحيح يدل على أثر بالشيء يتميز به عن , جمع علم فعلوم -

األثر الذي : والمعلم. )٤(الجبل: أي السمة والعلم, ومنه العالمة, غيره

  .يستدل به على الطريق

وعلمت الشيء أعلمه , العلم نقيض الجهل): ـه٧١١ت(يقول ابن منظور

وعلم يعلم إذا , معرفةوعرفه حق ال, أتقنه: وعلم األمر. )٥(عرفته وخبرته: علماً

  .)٦(تيقن

  .)٧(هو االعتقاد الجازم المطابق للواقع): ـه٤٧١ت (قال الجرجاني

هو اعتقاد الشيء على ما هو : ذكر صاحب الفروق اللغوية أن المراد بالعلم

  .)٨(سبيل الثقةبه على 
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  . )٩(والتصديقويرى آخر أن العلم مطلقاً هو مطلق اإلدراك الذي يشمل التصور 

بحسب معتقد العلماء ودائرة , العلم في االصطالح تنوعت تعريفاته -

  .اهتمامهم 

  . )١٠(االعتقاد بالشيء على ما هو به عليه) : ـه٥٠٥ت(عرفه الغزالي

على تعريفه أنه عبارة عن صفة يحصل للمتصف بها ) ـه٦٣١ت(وجاء اآلمدي 

  . )١١(ه احتمال نقيضنفسه التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصوالً ال يتطرق إلي

وأفعاله في  ،وآياته, يطلق على معرفة اهللا تعالى: في اصطالح الشرع  -

قُْل هْل يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين ال  : قال تعالى  ،)١٢(عباده وخلقه

ونلَمعي)١٣(.  

 ،والعلم يطلق على جملة من المسائل والقواعد المنضبطة بجهة واحدة

والمنضبطة  ،يطلق العلم على المعلومات المنظمة: ، وبعبارة أخرىموضوعاً وغاية

  .)١٤(لموضوع واحد

يمكن القول أن هناك  ، وبعد أن عرض البحث بعضاً من هذه التعريفات

هو  :إذ أن الناظر لها يجد أنها تريد به ،اللغوي واالصطالحي تقارباً بين المعنيين

ذلك اإلنسان عالماً  اليقين الناشئ من إدراك األشياء تصوراً وتصديقاً ، سواء كان

، إنما هو الختصاصه م بالفقه أو بالتفسير أو غير ذلك، وتخصيص العالأم غير عالم

  .بموضوع ذلك العلم 

 : قوالنفللعلماء فيه :  اللغةأما القرآن في  -

واآلخر يرى أنه أسم علم وضع أول ما , يرى أنه مشتق:  القول األول -

والقائلون باشتقاقه على  ،وضع أسما لكتاب اهللا وهو جامد غير مشتق

 :رأيين

 :وقد اختلفوا في أصل اشتقاقه ،انه مصدر مهموز:  الرأي األول -
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قال . )١٥(على وزن غفران مرادفا للقراءة،) تال(بمعنى ) قرأ(هو مصدر فقيل -

 .)١٦(ِإن علَينَا جمعه وقُرآنَه  فَِإذَا قَرْأنَاه فَاتَّبِع قُرآنَه  : تعالى 

 ،قرأت الشيء قرآنا بمعنى جمعته: تقول ،)جمع(بمعنى ) قرأ(مشتق من : وقيل -

وهو ) القرء(وقيل مشتق من . )١٧(وهو ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض

 .)١٨(بمعنى الجمعأيضا 

 .انه مصدر غير مهموز: الرأي الثاني -

ومنه القرية  ،أي جمعته ،قريت الماء في الحوض: تقول) القرى(من  فقيل

سمي به لقران  ،إذ ضمتته:  )قرنت الشيء بالشيء(من : ، وقيلالجتماع الناس فيها

  .)١٩(ومنه القران بين الحج والعمرة ،السور واآليات والحروف فيه

 ،ويشابه بعضها بعضا ،ألم اآليات يصدق بعضها بعضا) القرائن(مأخوذ من  وقيل

  . )٢٠(وهي قرائن

، مثل التوراة فيعدونه اسم علم للكتاب العزيز ،والذين قالوا بعدم اشتقاقه

 ،)القرآن(وال يهمزون  ،)قرأ(وعليه فهم يهمزون الفعل  ،الزبورواإلنجيل و

كما يعترض عليه ان العلم المرتجل  ،بالهمزويعترض عليه بأن معظم القراء قرؤوا 

  . )٢١(منقولةوالغالب في األعالم أنها  ،نادر جدا

ويمكن للبحث القول أن القول الراجح الذي يذهب أنه مصدر مهموز مشتق 

األقرأ بمعنى ، و فَِإذَا قَرْأنَاه فَاتَّبِع قُرآنَه  ويراد به المقروء  ،)قرأ(من 

أي ) قرآنه(وقيل معنى اآلية أي جمعه في صدرك وحفظك إياه و ،)٢٢(األفصح

من ) (فإذا فرغ جبريل ،والمعنى سنقرئك بحيث تصير ال تنساه ،قراءته علينا

  .)٢٣()(أقرأك جبريلثم علينا أن نبينه بلسانك فتقرأه كما  ،القراءة فخذ أنت فيها
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 :القرآن في االصطالح -

أن يعرف ولكن جرت سنة المعنيين به أن القرآن الكريم أسمى وأشهر من 

ومع ذلك جاءت تعريفاتهم مختلفة صياغة متقاربة في  ،يعرفوه تعريفا جامعا مانعا

  .خشية اإلطالة ،المعنى سيكتفي البحث بعرض مجموعة منها

إن القرآن كالم اهللا، منه بدأ بال كيفية (: قال في شرح العقيدة الطحاوية 

وحياً، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كالم قوالً، وأنزله على رسوله 

اهللا تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككالم البرية، فمن سمعه فزعم أنه كالم البشر فقد 

  . )٢٤()كفر

القرآن هو الكالم المنزل على ): (ـه١٠٣٠ت(عرفه الشيخ البهائي

بين دفتي المصحف  ما نقل, لإلعجاز بسورة منه) صلى اهللا عليه وآله وسلم(محمد

  .)٢٥()متواترا وما ال تصح الصالة بدون تالوة بعضه 

 ،المكتوب في المصاحف ،الكالم المعجز المنزل على النبي: وقيل في تعريفه

  .)٢٦(المتعبد بتالوته, المنقول بالتواتر

 ،وأسلوبا ،ومعنى ،بأنه وحي اهللا المنزل على النبي لفظا : وعرفه آخر

  .)٢٧(المنقول عن النبي بالتواتر ،المكتوب في المصاحف

هو كالم : ( الكريم لقرآنا لمصطلح اتأقرب التعريف والذي يبدو للبحث أن

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(، المنزل على النبي محمد اهللا المعجز، المتعبد بتالوته

  .) ٢٨()دفتي المصحف بوساطة جبرائيل والمنقول إلينا بالتواتر والموجود بين 

ويجد البحث أن هذه التعريفات التي وضعها العلماء للتعريف بالقرآن الكريم 

وإنما  ،إذ الجهالة مرفوعة عنه ،ليس الهدف منها رفع الجهالة ،لتمييزه عن غيره

َ   ِ ن ز ل  ب ه  : قال تعالى ،لذكر بعض خصائصه   َ   الر وح  األ م ين    َ         . ِع ل ى ق ل ب ْ َ   َ    ك  ل ت ك ون  م ن      ُ َ  ِ  

  . )٢٩(   ِ     ِ  ٍع ر ب ي  م ب ين  ِ    ٍ ب ل س ان  .   ْ   ِ   ال م نذ ر ين 
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  )(شذرات من حياة اإلمام الحسن -

  :أسمه ونسبه 

ّ                        من قواعد اإلشعاع الفكري ، ومصادر الفكر اإلسالمي، ) ( اإلمام الحسن                      

ّ                               وقمم الحياة، التي استطالت حتى أحاطت بكل  شيء ، فلم يعزب عنه ما يعزب عن                                        

ّ                     فهو من أولئك الرجال الذين آثرهم اهللا بحاس ة  نفاذة تكتنه حقائق  غير المعصومين،                                       

  .)٣٠(في السماءاألشياء، فال تخفى عليهم خافية في األرض وال 

صلى اهللا عليه (اإلمام أبو محمد الحسن الزكي، سبط الرسول األعظم هو 

رسول اهللا، ، جده )عليهم السالم(أول مولود ولد في اإلسالم ألهل البيت ) وآله وسلم

وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة الزهراء، صلوات اهللا عليهم 

  .)٣١(أجمعين، وهو أول فرع للدوحة الهاشمية النبوية، والشجرة العلوية

في منتصف رمضان من السنة الثالثة للهجرة ) ( ولد اإلمام الحسن

                          ً        المنورة أسماه رسول اهللا حسنا  حيث لم وكانت الوالدة المباركة في المدينة  ،)هـ٣(

أن يسبق النبي في تسميته وكان أول من سمي بهذا ) (يشأ اإلمام علي 

  . )٣٢(االسم

 :لقبه الشريف  -

والطيب . وعرف غيرها كالسيد والمجتبى. التقي والزكي والسبط: أشهر ألقابه

  .)٣٣(والولي

 :زوجاته -
بنت عبد الرحمن بن ) حفصة(وبنت طلحة بن عبيد اهللا، ) أم إسحاق(تزوج 

بنت سهيل بن عمرو، وجعدة بنت األشعث بن قيس، وهي التي ) هند(أبي بكر، و

  .)٣٤(بالسمت أغراها معاوية بقتله فقتل

وأكثروا ومال ) (وقد تحدث المؤرخون عن زوجات اإلمام الحسن 

  . أكثرهم إلى المبالغة في تعدادهن مبالغة ال تعتمد على أساس معقول
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  :أوالده -
زيد، أم الحسن، أم :                     ً                     كان له خمسة عشر ولدا  ما بين ذكر وأنثى وهم

الحسن، أمه خولة بنت منصور . الحسين، أمهم أم بشير بنت أبي مسعود الخزرجية
الحسين . عبد الرحمن، أمه أم ولد. عمر والقاسم وعبد اهللا، أمهم أم أولد. الفزارية

أم . سحاق بنت طلحة بن عبيد اهللا التميميالملقب باألشرم وطلحة وفاطمة أمهم أم إ
عبد اهللا وفاطمة وأم سلمة ورقية، ألمهات شتى ولم يعقب منهم غير الحسن 

  .)٣٥(وزيد
  :أوصافه -
ّ  من الحسن بن علي  )   ّ              صل ى اهللا عليه وآله(لم يكن أحد أشبه برسول اهللا (               

  ).    ً   ُ   ً            ً       ًخلقا  وخ لقا  وهيأة وهديا  وسؤددا ) عليهما السالم(
                    ً             كان أبيض اللون مشربا  بحمرة، أدعج ((: وقالوا. بهذا وصفه واصفوه

العينين، سهل الخدين، كث اللحية، جعد الشعر ذا وفرة، كان عنقه إبريق فضة، 
حسن البدن، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الكراديس، دقيق المسربة، ربعة ليس 

  .)٣٦())                         ً                   ًبالطويل وال بالقصير، مليحا  من أحسن الناس وجها 
)   ّ              صل ى اهللا عليه وآله(حاز على صفات جده رسول اهللا ) (فاإلمام الحسن 

)   ّ              صل ى اهللا عليه وآله(    َ   ُ ُ                                              في خ لق ه وخ ل ق ه حتى أن المسلمين إذا اشتاقوا إلى رسول اهللا 
  ّ          صل ى اهللا عليه (رأيت رسول اهللا  (:يقول أبو جحيفة) (نظروا إلى ابنه الحسن 

  . )٣٧()وكان الحسن بن علي يشبهه) وآله
)   ّ              صل ى اهللا عليه وآله(لم يكن أحد أشبه برسول اهللا : (بن مالك ويقول أنس

   .)٣٨()(من الحسن بن علي 
يشبه ) عليهما السالم(كان الحسن بن علي ): ـه٤١٣ت(الشيخ المفيد  قال

  ّ          صل ى اهللا عليه (من صدره إلى رأسه والحسين يشبهه )   ّ              صل ى اهللا عليه وآله(النبي 
  ).إلى رجليهمن صدره ) وآله

  ّ          صل ى اهللا عليه (أشبه الناس برسول اهللا ) (كان الحسن : (         ًوقال أيضا 
  .)٣٩() َ   ً   ُ   ً            ً       ًخ لقا  وخ لقا  وهيأة وهديا  وسؤددا ) وآله

       َ    أشبهت خ لقي : (للحسن ذات مرة)   ّ              صل ى اهللا عليه وآله(وقد قال رسول اهللا 
   . )٤٠()  ُ   وخ لقي
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١٧٨ 

  ):(شهادته 
إلى المدينة ) (رجع اإلمام الحسن ، مع معاويةبعد التوقيع على الهدنة 

المنورة،  وأقام بها عشر سنين، ثم قضى نحبه شهيدا مسموما مظلوما، وذلك لسبع 

صفر، وفي رواية لليلتين بقيتا من صفر عام خمسين من الهجرة،  خلون من شهر

وله من العمر سبعة وأربعون عاما وأشهر، سمته زوجته جعدة بنت األشعث بن 

وية قد حملها على ذلك وضمن لها أن يزوجها من ابنه يزيد قيس، وكان معا

السم، وكان شديدا فتاكا جلبه معاوية ) (وأعطاها مائة ألف درهم، فسقت اإلمام 

من الروم، بحيث بقي ثالثة أيام يعالج الموت ويلفظ كبده قطعة قطعة، حتى قضى 

وإلى أبيه ) ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(نحبه يشكو إلى اهللا، وإلى جده رسول اهللا 

  . )٤١(وأمه ظلم الظالمين

في صفر سنة خمسين من ) (توفي اإلمام : )سرهقدس (قال الشيخ المفيد 

 .)٤٢(خالفته عشر سنينالهجرة، وله يومئذ ثمان وأربعون سنة، وكانت 

  ).عليهم السالم(علوم القرآن في روايات آل البيت: المبحث الثاني -

في أن علوم القران من أهم العلوم التي تضمنتها الشريعة  شك وال ريبال 

فالمتأمل في  ، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نبينا األمينودعا إليها  الغراء  اإلسالمية

يجد أن كبار الصحابة وفضالء التابعين قد بذلوا غاية , الصدر األول لحياة اإلسالم

 ،زيزبكتاب اهللا الع تتصل اتصاالً وثيقاً اًعلومكونها  ,وأعتنوا بها أشد العناية ،الجهد

جمعاء ، وشرف العلم من شرف موضوعه   ةودستوره القويم الذي ارتضاه اهللا لالم

القران الكريم ، وقد  شتَى جوانب أنها تتناوللذا فان أهمية علوم القران تنبثق من 

اختلفت اآلراء في الفوارق التي تتمايز بها العلوم في ما بينها ، فذهب فريق إلى 

  . القول بان العلوم تتمايز بتمايز أغراضها 

إلى القول بأن المعيار في تمايزها عن بعضها يكمن في التشابه  آخروذهب فريق 

  ،سنخيه بين مسائل كل علمو "ابهبين مسائل كل علم او عدمه ، وقالوا ان هناك تشا

  .)٤٣(ويكمن هذا التشابه في جوهر هذه المسائل وفي ذاتها
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 علوم القرآن عند االمام الحسن المجتبى عليه السالم 

 مباحث تتعلق(تحديد علوم القران أنها عبارة عن  على وكما جاء البحث

عجازه إ، وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وبالقران من ناحية نزوله وترتيبه

   .)٤٤()ونحو ذلكودفع الشبهة  ومنسوخهوناسخه 

وهذا ما تركز عليه اهتمام المسلمين األوائل فقد تعاهدوا القران الكريم 

صلى اهللا (واهتموا بعلومه منذ نزوله وحياً على خاتم األنبياء والمرسلين محمد 

  . تعاهدوه قراءة وحفظاً وتعليماً وتفسيراً وكتابة ونشراً وتطبيقاً ) عليه وآله وسلم

 ,الكريم لقرآنل المفسر األولهو ) وآله وسلمصلى اهللا عليه (الرسولكان 

ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِمَل ِإلَيا نُزِللنَّاسِ م نيِلتُب الذِّكْر كلْنَا ِإلَيَأنزو ،  انتقاله الى وبعد

فهل تترك األمة دون من يبين لهم ما جاء , سيتولى هذه المهمةمن .. الرفيق األعلى

  وما يستجد من أحداث تحتاج إلى بيان وإيضاح ؟ ،به القرآن العظيم 

نجد أن هناك ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعند قراءتنا للسيرة الوضاءة للنبي

 وعرفوا دالالت بعض) ص(في زمن النبي اآلياتتلقوا     ً               بعضا  من الصحابة قد 

كنا إذا تعلمنا العشر من ((:                             ع ن أبي عبد الرحمن السلمي قالف نصوص القرآن،

  .)٤٥(.))ونهيهاالقرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نتعلم حاللها وحرامها وأمرها 

ان  وهل تلقوا تفسير القرآن كله؟ ؟واإلدراكولكن هل كانوا متساوين في الوعي 

 أهل هم) صلى اهللا عليه وآله وسلم(با من النبيالناس قر أكثر انمنطق العقل يؤكد 

صلى اهللا (النبي أحضان بن ابي طالب الذي نشا فياوهذا ابن عمه علي .. بيته

) ليهم السالمع(البيتفأهل وتشرب كلماته قبل البعثة وبعدها، ).. عليه وآله وسلم

  .أسرارها وأدركواتشربوا آيات القرآن 

الذين ). ليهم السالمع(البيتوأهل بين القرآن الكريم ذا التالزم الجامع فه

تمسكتم  إنمخلف فيكم الثقلين ما  إني(عدالً للقرآن وثقالً مساوياً له  )(جعلهم اهللا 

بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي  أهلبهما لن تضلوا كتاب اهللا وعترتي 

الذي الينطق عن ) وسلمصلى اهللا عليه وآله (ما نطق به النبي  وهذا.  )٤٦()الحوض

  . الهوى 
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 وآل) صلى اهللا عليه وآله وسلم(                        ّ              فالقرآن الكريم رسالة الل ه يشرحها النبي

 القراءة كنص وفي غير هذه الحالة سوف تتاثر) صلى اهللا عليه وآله وسلم(النبي

من مستويات الوعي  موضوعي بالحالة الذاتية للقارىء والمفسر وما يرتبط بها

  .ة الشخصانيةواالدراك والرؤي

قصب ) (ل البيت آ لألئمة من ويجد الباحث الحصيف الموضوعي ما

ُ                 الطاهرة التي خص ها اهللا  تعالى بالكرامة  هم     بيوت  في           الكريم  نزل القرآنإذ أن , السبق      ّ               

                                         ّ                                  ُ    والنجابة دون س واه ، وناغمها تعالى بآيات  قرآني ة  شريفة  باقية  ما بقي الدهر  ، ت تلى 

) عليهم السالم (                                                            في آناء  الليل وأطراف النهار دون بيوت العالمين ، ولذا نراهم 

ّ       الق ، حت ى أن  أمير                                              ه م أعرف وأعلم  بكتاب اهللا تعالى م ن غيرهم على اإلط    ّ       

    ُ   ْ           ُ    ّ  لو ك س رت  لي الوسادة  ، ثم  : ( يقول ) عليه السالم(                         المؤمنين علي  بن أبي طالب 

    ُ              ُ                                                       جلست  عليها ، لقضيت  بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل اإلنجيل بإنجيلهم ، 

ِ             ُ     وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم ، واهللا  ما م ن آية  أ نزلت                                                          

ٍ         ٍ   ّ ي بر  أو بحر  ، وال سهل  وال جبل  ، وال سماء وال أرض  ، وال ليل  وال نهار  إال  ف         ٍ                  ٍ        ٍ         ٍ           

ّ  وأنا أعلم فيم ن  نزلت وفي أي                              شيء  نزلت ْ        ()٤٧(.  

علوم القرآن الكريم عن طريق علم اإلمام ) عليهم السالم(فهم قد نهلوا 

ل هذا العلم وينتق, )صلى اهللا عليه وآله وسلم(والذي هو عن رسول اهللا, )(علي

 وورثة النبي ،هم خزائن العلم, اإللهي الى أبنائه عن طريق التوارث والتركة

فما كان من علوم نازلة من الباري تعالى إلى البشرية ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

صلى اهللا ( فهم أعلم وأخبر بكتاب اهللا وسنة رسوله ،فهي عندهم ،عن طريق الوحي

  .الناس أجمعينمن سائر ) عليه وآله وسلم

ّ  أخرج أبو نعيم في ح لية األولياء عن اإلمام علي                                             ) واهللا  ما : ( قال   ّ أن ه) عليه السالم     ِ   

ّ   ّ              ً     ً، وإن  رب ي وهب  لي قلبا  عقوال    ٌ   ّ           ُ                  ْآية  إال  وقد عل مت  فيم  نزلت، وأين نزلت      ْنزلت      ، 

  .)٤٨()      ً     ً ولسانا  سؤوال  
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 علوم القرآن عند االمام الحسن المجتبى عليه السالم 

َ  إن  القرآن ا نز ل  : (      ً                                          وأيضا  أخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال  ِ  ُ          ّ  

ّ              على سبعة أحرف ، ما منها حرف  ، إال  وله ظهر  وبطن ، وإن  علي  بن أبي طالب      ّ                   ّ     ٌ                           

   . )٤٩()عنده منه الظاهر والباطن 

: الرحمن السلمى ان عليا عليه السالم مر على قاض فقال  عن أبى عبد

حرف هلكت وأهلكت ، تأويل كل : ال فقال : الناسخ من المنسوخ ؟ فقال  تعرف((

  .)٥٠()).على وجوه  من القرآن

 :لسالم يقولسمعت أمير المؤمنين عليه ا: عن سليم بن قيس الهاللى قال 

، نيها وامالها علىما نزلت آية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله اال أقر أ((

وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها  ، وعلمنى تأويلهافاكتبها بخطى

  .)٥١())....ومتشابهها

  .)٥٢(.....)) وبيان ما فيهنحن الذين عندنا علم الكتاب : (( )(قال اإلمام الحسين

 ونحن اهللا، أبواب نحن((): (وقال اإلمام زين العابدين علي بن الحسين 

 توحيده، أركان ونحن وحيه، تراجمة ونحن علمه، عيبة ونحن المستقيم، الصراط

  )٥٣())سره موضع ونحن

ونحن تراجمة , نحن خزان علم اهللا) : (( (الباقروفي رواية عن اإلمام 

عليكم : ((في روايته حيث قال ) (اإلمام الصادق  وجاء عن ،)٥٤())وحي اهللا 

بتالوة القران ، فان درجات الجنة على عدد ايات القران فاذا كان يوم القيامة قيل 

وخشية االطالة  ،)٥٦)(٥٥())لقارئ القران اقرأ وارق ، فكلما قرأ آية يرقى درجة

  .)صلوات اهللا عليهم( اكتفى البحث بهذه الآلليء المنيرة التي أثرت عن آل النبي

هو التمسك ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما يوصي به رسول اهللا  آخروكان 

صلى (، انها وصية قيد بها رسول اهللا)( الطاهرةبهذين الثقلين  القران والعترة 

الجميع  وضمن لمن تمسك بهما عدم الضالل وعدم  رقاب) اهللا عليه وآله وسلم

  . ه وفي جميع االحوال ولكل االفرادالتي
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انها تدل بشكل صريح على منزلتهم نستنتج من خالل الروايات المتقدمة 

ومقامهم العلمي والروحي الذي تؤمن به وهو ماصرحت به ايضاَ ايات القران 

من قَبلك ِإالَّ رِجاالً نُّوحي ِإلَيهِم فَاسَألُواْ َأهَل  وما َأرسلْنَا : الكريم ففي قوله تعالى

ونلَمالَ تَع الذِّكْرِ ِإن كُنتُم )وقوله تعالى ،)٥٧:   ِوردي صنَاتٌ فياتٌ بآي وْل هب

  .)٥٨( الظَّاِلمونالَّذين ُأوتُوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنَا ِإالَّ 

تتجسد ) (أئمة أهل البيت  في رواياتتضح لنا أن أهمية علوم القران وت

في أنها هي جميع المعلومات التي تدخل في فهم القران على نحو أفضل أو لها 

، فقد أدى السعي إلى فهم كل وبما ان القران ذو جوانب متعددةصلة بالقران ، 

لم أسباب ع: تلفة مثلد اآلن إلى نشوء علوم مخواحد منها منذ البداية والى ح

، وعلم الناسخ م التجويد وعلم المحكم والمتشابه، وعلالنزول، وعلم القراءات

والمنسوخ ، والعام والخاص، والمطلق  والمقيد ، وعلى صعيد آخر بما ان كل هذه 

على مجموع هذه فقد أطلق الباحثون ) القران(وهو العلوم تهتم بموضوع واحد 

وقد أضحت هذه التسمية  اليوم معلماً لهذا العلم ومن ) علوم القران(العلوم اسم 

تقييد مباحثه بعناوين )  علوم القران(البديهي انه ال يمكن على أساس مثل هذا الفهم 

  . معينة وثابتة وهنا يتضح إن هذا العلم يعني بمعرفة مختلف شؤون القران 

وتطرقت فيه  ،)(القرآن عند اإلمام الحسن المجتبى علوم: المبحث الثالث

  :إلى ما يأتي

 .وصف القرآن -

 .في الحث على تالوة القرآن -

 .العام والخاص -

 .التفسير -
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 علوم القرآن عند االمام الحسن المجتبى عليه السالم 

 :وصف القرآن -

هللا العظيم ، ومعجزة وحسب القرآن عظمة ، وكفاه منزلة وفخرا أنه كالم ا

في ، هم وأطوارهموأن آياته هي المتكفلة بهداية البشر في جميع شؤون ،نبيه الكريم

في ,، وهي الضمينة لهم بنيل الغاية القصوى والسعادة الكبرىأجيالهم وأدوارهم

 .لالعاجل واآلج

 مَأقْو يي هي ِللَّتدهي آنذَا الْقُره ِإن )٥٩(.  ِلتُخْرِج كِإلَي لْنَاهَأنز تَابك نم النَّاس

يدمزِيزِ الْحالْع اطرِإلَى ص هِمبِإلَى النُّورِ بِِإذْنِ ر اتالظُّلُم )٦٠( .  ِلِّلنَّاس انيذَا به

 ينتَّقظَةٌ لِّلْمعومى ودهو)٦١(.  

فضل كالم اهللا على ) : (( صلى اهللا عليه واله(عن النبي  األثروقد ورد في  

  . )٦٢())سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه 

يان فضل ل بي، وأن يكيقف االنسان دون ولوج هذا الباب نعم من الخير أن

، وهم س بمنزلته، وأدلهم على سمو قدره، فإنهم أعرف الناالقرآن إلى نظراء القرآن

  .ركاؤه في الهدايةقرناؤه في الفضل ، وش

فمن الواجب أن نقتصر . فالعترة هم االدالء على القرآن ، والعالمون بفضله 

منها  ولهم في فضل القرآن أحاديث كثيرة. )٦٣(ئ بإرشاداتهميعلى أقوالهم ، ونستض

  ) :(ما جاء على لسان سيدنا اإلمام الحسن

بضوئه،وليلجم  فليجُل جاٍلإن هذا القرآن فيه مصابيح النور، وشفاء الصدور، ((

الصفة قلبه، فإن التفكير حياة القلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات 

  .)٦٤()) بالنور

بصر ال: وعند الوقوف على هذا المعنى يجد البحث أن المراد بهذا الكالم هو

 ليستطيع من, ....يدرك جواب الكالم وأطرافه وحقائق مدلوالته وأسرارهكي القلبي 

  .خاللها التمايز بين الحق والباطل

                                                   ً    ّ   ما بقي من الدنيا بقي ة غير هذا القرآن، فاتخذوه إماما  يدل كم ) : (((وقوله 

                  ّ                                                   على ه داكم، وإن  أحق  الناس من عمل به، وإن لم يحفظه، وأبعدهم من لم يعمل 

  .)٦٥()) به، وإن كان يقرأه



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  
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١٨٤ 

         ً     يقود قوما  إلى :      ً       ًقائدا  وسائقا                                إن  هذا القرآن يجيء يوم القيامة : ((    ًأيضا ) (وقال

    ّ      ّ                                                  ً            الجن ة، أحل وا حالله، وحر موا حرامه، وآمنوا بمتشابهه؛ ويسوق قوما  إلى النار، 

  .)٦٦())                            ّ         ضي عوا حدوده وأحكامه، واستحل وا محارمه

  .)٦٧()) من قال في القرآن برأيه، فأصاب، فقد أخطأ: ((كذلك ) (ويقول

 .في الحث على تالوة القرآن -

 االلهي الذي تكفل للناس بإصالح الدين والدنيا ، وضمن الناموس هوالقرآن 

ومعدن من  ، فكل آية من آياته منبع فياض بالهدايةلهم سعادة اآلخرة واالولى

، فالذي تروقه السعادة الخالدة والنجاح في مسالك الدين معادن االرشاد والرحمة

ويجعل آياته  ل وأطراف النهار ،والدنيا ، عليه أن يتعاهد كتاب اهللا العزيز آناء اللي

الحكيم إلى نجاح غير  ، ومزاج تفكيره ، ليسير على ضوء الذكرالكريمة قيد ذاكرته

  .)٦٨(لن تبورمنصرم وتجارة 

 وما أكثر االحاديث الواردة عن أئمة الهدى عليهم السالم وعن جدهم االعظم

  .في فضل تالوة القرآن  )صلى اهللا عليه واله وسلم(

من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة إما معجلة : (( )(الحسن اإلماممنها عن 

  .)٦٩())وإما مؤجلة

 ضامن أنا : ((قال)( علي بن الحسن عن المديني موسى أبو الحافظ ذكر

 شيطان كل ومن ظالم كل من تعالى اهللا يعصمه أن )٧٠(آية العشرين هذه قرأ لمن

وال  ،وال سلطان ,وال سبع ضار ، عاد  لص كل ومن ضار سبع كل ومن مريد

  . )٧١())غالبوال ماء  ،ظالم 

 .العام والخاص -

من مباحث علوم القرآن  هامةيعّد البحث عن العام والخاص من المباحث ال 

د يأتي لفظ عام ، وقلكريم على كثير من النصوص الكليةالشتمال القرآن ا ،الكريم 

  لالئمة من أل البيت دور ، وفي نص آخر لفظ خاص ، كانفي القرآن الكريم



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٨٥ 

 علوم القرآن عند االمام الحسن المجتبى عليه السالم 

، هل يريد سبحانه من اللفظ العام جميع ما )(في الكشف عن مراد اهللا   عظيم

يشمله عموم هذا اللفظ من مفردات أو ال يريد ذلك ، بل المراد هو الجزء ال الكل 

يبين لنا  )(اإلمام الحسن وهنا نجد )٧٢(العموم ؟حيث ال قرينة ترجح إرادة 

  .م بشكل جليالخاص من العا

  :بيان اختصاص مدلول آية بداللة آية أخرى

 : عن هذه اآلية ) عليهما السالم ( سئل الحسن بن علي  -

ونملسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَمو هقَّ تُقَاتح اتَّقُواْ اللَّه )اخاصة هي أم عامة ؟  ،)٧٣

اتَّقُوا اللَّه ما : نزلت في قوم خاصة فتعقيب عامة ثم جاء التخفيف بعد  :قال

يابن رسول اهللا فيمن نزلت هذه اآلية ؟ فنكت األرض ساعة : فقيل  ،)٧٤( استَطَعتُم

  :ثم رفع بصره ثم نكس رأسه ثم رفع فقال 

 ،)٧٥( الْقُربى في الْمودةَ ِإلَّا َأجرا علَيه َأسَألُكُم لَا قُْل : لما نزلت هذه اآلية

ما أنزل اهللا هذا انما يريد أن يرفع بضبع ابن عمه ، قالوها حسدا : بعض القوم فقال

 يقُولُون َأم  :فأنزل اهللا تعالى) : عليه وآله  صلى اهللا(وبغضا ألهل بيت النبي 

رسول  ، فشق ذلك على )٧٦( قَلْبِك علَى يخْتم اللَّه يشَِأ فَِإن كَذبا اللَّه علَى افْتَرى

وحزن على ما قالوا وعلم ان القوم غير تاركين الحسد ) صلى اهللا عليه وآله( اهللا 

 يكَذِّبونَك لَا فَِإنَّهم يقُولُون الَّذي لَيحزنُك ِإنَّه نَعلَم قَدوالبغضاء ، فنزلت هذه اآلية 

نلَكو ينالظَّاِلم اتبَِآي اللَّه وندحجي )فلما نزلت هذه اآلية  ، )٧٧ اا يهوُل َأيسالر 

  .)٧٩()))٧٨( ربك من ِإلَيك ُأنْزَِل ما بلِّغْ

  

 : قال علي بن ابراهيم في قوله -

ماواتُ تَكادالس نتَفَطَّري نم هِنقالِئكَةُ فَووالْم ونحبسي دمبِح هِمبر ونرتَغْفسوي 

ني ِلمضِ فاَألر)قال للمؤمنين من الشيعة التوابين خاصة، ولفظ اآلية عامة  )٨٠

 ومن الْقُرى ُأم ِلتُنْذر عربِيا قُرَآنًا ِإلَيك َأوحينَا وكَذَِلك : ومعناه خاص وقوله

القرى مكة سميت أم القرى النها أول بقعة خلقها اهللا من ام : قال )٨١(حولَها
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١٨٦ 

َ أ و ل  ِ  إ ن  االرض لقوله    َ  ب ي ت     و ض ع     ل ل ذ ي  ِ  َّ  ِل لن اس  َّ َ   َب ب ك ة َّ  ِ  م ب ار ك ا ً      و ه د ى     

 .)٨٣(.)))٨٢(   َ   ْ ِ ل ل ع ال م ين 

 .التفسير -

ر أساس جميع علوم من المعلوم الذي ال يخفى على الدارسين أن علم التفسي

، ولما يتوقف على تفسيره من نتائج هامة القرآن وأفضلها، لما لكالم اهللا من قدسية

وأحكام تتعلق بأحوال الخلق ، فلم يكن علم التفسير بالعلم الذي يقوم من دون اعتماد 

فعلوم القرآن مفتاح تفسير كتاب اهللا عّز ( على دعائم أو استناد إلى علوم ومبادئ 

ر على ما يتضمنه من أحكام وحكم ومواعظ وعبوجل والمرشد إلى الوقوف 

خادمة له من جهة انه أشرفها  ، إذ هي)٨٤()وتعاليم وإرشادات وأخالق وآداب

عليهم (وأهل البيت  .وأوسعها في موضوعه ، ومسائله ، وغاياته ، والحاجة إليه 

  .وعلومه ) (الورثة الشرعيون لكتاب اهللا ) السالم

 سين وفي ذلك يقول اإلمام الح) ( انه قال): نحن حزب اهللا الغالبون

صلى اهللا عليه وآله (وعترة نبيه األقربون وأحد الثقلين اللذين جعلنا رسول اهللا 

ثاني كتاب اهللا فيه تفصيل لكل شيء ، ال يأتيه الباطل من بين  يديه وال من ) وسلم

  .)٨٥(..... )تفسيره خلفه والمعول علينا في 

ّ   في مجال التفسير ما تعلو عليه القو ة ) (الحسناإلمام      ُ      وقد أ ثر عن                                  

وهذه نماذج من آرائه في . والجدارة، رغم ما منيت به آثاره من إعراض وإنكار

  :التفسير

  

  :في بيان المراد عن معنى آية في آية أخرى

ّ   عليه الس الم -سئل          :عن معنى الشاهد والمشهود، في قوله سبحانه -       

 وشاه د  و م ش ه ود   ْ         )سل م  َّ     ّ             صل ى الل ه عليه وآله و (  ّ            ّ   أم ا الشاهد فمحم د : فقال ، )٨٦ َّ  (  ،

ِ  ّ        ً         ْ   ِّ  ً إ ن ا أر س ل ناك  شاه دا  و م ب ش را   : المشهود فيوم القيامة، أما سمعته يقول    ّ وأم ا

 )٨٨( ْ         ِ     ّ     َ              ِ   ذل ك  ي وم  م ج م وع  ل ه  الن اس  و ذل ك  ي وم  م ش ه ود : وقال تعالى )٨٧( َ  ....    ًو ن ذ يرا 
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 علوم القرآن عند االمام الحسن المجتبى عليه السالم 

عليهم  (                                           ّ             لقرآن بالقرآن، وكم له من نظائر في أحاديث أئم ة أهل البيت اتفسير  وهذا

ّ   الس الم   ()٨٩(.  

  :بيان معنى اآلية 

 )٩٠(آتنا في الدنْيا حسنَةً وفي اآلخرة حسنَةً...: وسئل عن تفسير قوله تعالى -

     ّ                     فقد نب ه اال مام في كالمه هذا .                                   ّ          هي العلم والعبادة في الدنيا، والجن ة في اآلخرة: قال

                                 ّ                                        إلى ما يغفل عنه أكثر العامة، إذ أي ة حسنة أعلى من العلم والمعرفة، وعبادته 

  .سبحانه في الدنيا؟ وثمرة المعرفة هي الطاعة والعبادة

  :بيان معنى مفردة في آية 

ّ                                        كان الحسن بن علي  إذا قام إلى الصالة لبس أجود ثيابه، وقال  ّ     ّ  إن  الل ه (:                  

ّ جميل، ويحب       ْ    ُ َ َ      ُ ُ         يا ب ن ي آد م  خ ذ وا زين ت ك م  ع ن د   : ، وقرأ )٩١()            ّ     ّ  الجمال، فأتجم ل لرب ي          

                         ّ                                فالصالة وفود العبد إلى الل ه سبحانه، فيليق بالوافد أن يحضر . )٩٢( ِ    ِّ ُ ك ل  م س ج د 

ّ                                  وأحسن اال وضاع، ال ن  الموفود إليه مالك الملك والملكوتبأجمل الحاالت،  َ       َ        )٩٣(.  
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١٨٨ 

  :خاتمة البحث
الحمد هللا سبحانه وتعالى إذ يسر لي إتمام هذا البحث بهذه الرحلة  

وأتضرع إليه برسوله  ،) (المتواضعة مع علوم القرآن عند سيدنا اإلمام الحسن

هذا الجهد المبذول رضاه وان يدخره لي وآل بيته الطاهرين أن ينال ) (محمد 

  .في ميزان أعمالي 

  : للبحث نتائج عدة يوردها على شكل نقاط هي  توقد ظهر

إن لعلوم القرآن أهمية وحقيقة تتركز في كونها مباحث تتعلق بالقرآن الكريم  -١

للمساعدة في كشف دالالته وبيان معانيه ومقاصده وهذا أمر بالغ األهمية بدونه 

  .التعاطي مع القرآن الكريم بال علم وال هدى  يصبح

إن علوم القرآن مصطلح مركب خاص لمجموعة  مباحث دارت حول مختلف  -٢

شؤون القرآن الكريم لغاية معرفة هذه الشؤون معرفة فنية على وفق أصول 

  . وضوابط

على اختالف مضامينها وتنوع ) (إن علوم القرآن عند أئمة أهل البيت  -٣

وأغراضها ترجع جميعها إلى أصل واحد وهو وحدة القرآن الكريم  مقاصدها

  .  تهوشمولي

اهتموا بالغ االهتمام بعلوم القرآن فقد  )(وجد البحث أن أئمة أهل البيت  -٤

غيره في اإلحساس بضرورة تأمين الضمانات للحفاظ على ) (سبق اإلمام علي 

  . ون إليه منهاجذوة واستمرار زخم علوم القرآن وتوضيح ما يحتاج

فمنهم ) (الحظ البحث أن العلماء قد اختلفوا في توثيق شهادة اإلمام الحسن -٥

صفر،  شهيدا مسموما مظلوما، وذلك لسبع خلون من شهرمن يذهب الى انه مات 
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 علوم القرآن عند االمام الحسن المجتبى عليه السالم 

وفي رواية لليلتين بقيتا من صفر عام خمسين من الهجرة، وله من العمر سبعة 

في صفر سنة وفي قول ثالث ذكره الشيخ المفيد أنه أستشهد . هروأربعون عاما وأش

  .خمسين من الهجرة، وله يومئذ ثمان وأربعون سنة

أورد البحث بعضا من علوم القرآن التي أوردها العلماء عن اإلمام  -٦

في الحث على تالوة  ،وصف القرآن: جاءت على النحو اآلتي ) (الحسن

وعمل البحث على إيراد بعض الشواهد التي تدل . رالتفسي، العام والخاص ،القرآن

  .على هذه العلوم

  الحمد هللا رب العالمين أندعوانا  وآخر                             
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١٩٠ 

  الهوامش

  .٥/٦٨بحار األنوار: المجلسي )١(

  .٧علوم القرآن الكريم  :نور الدين عتر : ظ )٢(

  .٧المصدر نفسه  )٣(

 .٤/١٩مقاييس اللغة: إبن فارس , ٢/٤١٥تهذيب اللغة :األزهري : ظ) ٤(

  .٢/٧٨لسان العرب  )٥(

  .٨/٤٠٥تاج العروس : الزبيدي , ١٦٢المصباح المنير: الفيومي  )٦(

  .٢٠٠التعريفات  )٧(

  .٣٧١أبو هالل العسكري  )٨(

  .١٣موجز علوم القرآن : داود العطار  )٩(

 .١/٩٦احياء علوم الدين  )١٠(

  .١/٣في اصول األحكام األحكام  )١١(

  .١/١٤مناهل العرفان : الزقاني )١٢(

  .٩: الزمر)١٣(

  .١/٦مناهل العرفان : الزرقاني)١٤(

  .٦٦٨المفردات : الراغب األصفهاني, ١/١٠٣تاج العروس : الزبيدي: ظ) ١٥(

  .١٨ -١٧القيامة )١٦(

  .٩/٢٧١تهذيب اللغة : األزهري: ظ) ١٧(

  .١/١٢٣لسان العرب : ابن منظور  )١٨(

  .٩/٢٧١تهذيب اللغة : األزهري ) ١٩(

  .١/٢٧٨البرهان في علوم القرآن : الزركشي: ظ )٢٠(

  .١٨المدخل لدراسة القرآن : ابو شهبة  )٢١(

  .١/٢٧٨البرهان في علوم القرآن :الزركشي : ظ )٢٢(
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 علوم القرآن عند االمام الحسن المجتبى عليه السالم 

  .٤/٣٦٠تفسير الخازن : الخازن: ظ )٢٣(

  .١٧٩ابن أبي العز ) ٢٤(

  .٨٣:زبدة األصول ) ٢٥(

  .١/١٢مناهل العرفان : الزرقاني )٢٦(

 .١١٩مباحث في علوم القرآن : صبحي الصالح ) ٢٧(

، علوم ٤٢ – ٤١علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسير :محمد صفاء شيخ إبراهيم )٢٨(

  . ١٩، الحكيم القرآن

  .١٩٥ -١٩٣: الشعراء)٢٩(

  .١) )(المجتبى(كلمة اإلمام الحسن : حسن : الشيرازي)٣٠(

الفصول المهمة في معرفة : ابن الصباغ  ،٢٠/١٢بحار األنوار : المجلسي: ظ) ٣١(

  .٥سيرة اإلمام الحسن : الشاكري ،١/٦٨٦أحوال األئمة 

  .١٦من منظور آخر) (صلح االمام الحسن : األسعد بن علي) ٣٢(

  .٤٣/٢٥٥بحار األنوار : المجلسي ،١٨٣الهداية الكبرى : الخصيبي : ظ) ٣٣(

  .٤٤/١٦٣بحار االنوار : المجلسي : ظ) ٣٤(

  ٤٤/١٦٣المصدر نفسه : ظ) ٣٥(

  .٤٣/٣٠٣المصدر السابق: ظ) ٣٦(

  .٦/١٢٤السنن : الترمذي) ٣٧(

  .١٥٢           ّ   الفصول المهم ة : ابن الصباغ المالكي ) ٣٨(

أعالم الورى  باعالم : الطبرسي ،١/٢٦األرشاد في معرفة حجج اهللا على العباد ) ٣٩(

  .٣/١٩٥مناقب آل أبى طالب  : اشوب  ابن شهر ،٤٢٥الهدى 

  .٣/٢١٩مناقب آل أبى طالب  : ابن شهر اشوب  ،٢/٣٠احياء علوم الدين : الغزالي)٤٠(

سيرة : الشاكري ،٢/١٢٦الكامل : ابن األثير, ١/١٦٩تاريخ الخلفاء : السيوطي : ظ) ٤١(

  .٢٣٧) (االمام الحسن

 .١/١٦العباداألرشاد في معرفة حجج اهللا على  )٤١(



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

  جاسم محمد علي الغرابي.د.م.أ

١٩٢ 

  .  ٢٨-٢٧دروس في علوم القران  : حسين جوان : ارسته : ظ) ٤٢(

  .  ١/٢٧مناهل العرفان : ، الزرقاني  ١/٣١البرهان في علوم القرآن : الزركشي )٤٣(

  .٣/٣٨٠المصنف: الصنعاني)٤٤(

  .  ٦٨/ ٥: بحار االنوار : ، المجلسي  ٤٠/ ١االحكام : اإلمام يحيى : ابن الحسين)٤٥(

  .٢٧/١٨٩وسائل الشيعة : الحر العاملي)٤٦(

)١/٦٨) ٤٧.  

)١/٦٥)٤٨.  

  .٨٩/٩٥بحار االنوار: المجلسي)٤٩(

  .١/٦٨الكافي : الكليني ،٢١٨بصائر الدرجات: الصفار)٥٠(

 .٣١/٥٩٢بحار األنوار: المجلسي)٥١(

 .الثمالي ثابت عن كالهما ١/  ٣٥٩/  ٣: المودة ينابيع ،٥/  ٣٥: األخبار معاني) ٥٢(

 .٢٠/٣٣وسائل الشيغة: الحر العاملي, ١/١٩٢الكافي : الكليني)٥٣(

  .  ٢١٠/  ١٤جامع احاديث الشيعة : ،البروجردي ١٩٠/وسائل الشيعة: الحر العاملي)٥٤(

 -مقتبس من محاضرة القاها الدكتور محمد حسين الصغير على طلبة الماجستير )٥٥(

  .م٢٠٠٤كلية الفقه 

  .  ٧: االنبياء  )٥٦(

  .  ٤٩: العنكبوت )٥٧(

 .٩:األسراء )٥٨(

 .١: إبراهيم )٥٩(

  .١٣٨:آل عمران  )٦٠(

 .٢٧٤فضائل القرآن  :  ابن كثير) ٦١(

  .١٨- ١٧البيان في تفسير القرآن : الخوئي)٦٢(

 .٢/١٩٥كشف الغمة في معرفة األئمة : اإلربلي )٦٣(

 .١٦١إرشاد القلوب المنجي من عمل به من أليم العقاب: الديلمي)٦٤(



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٩٣ 

 علوم القرآن عند االمام الحسن المجتبى عليه السالم 

 .١٦١المصدر نفسه )٦٥(

  .١٦١المصدر السابق )٦٦(

 .٢٥البيان في تفسير القرآن : الخوئي)٦٧(

 .٨٨٣ميزان الحكمة : الريشهري, ٨٩/٢٠٤بحار األنوار : المجلسي)٦٨(

. ٣٥-٣٣:الرحمن ،١٠-١: الصافات، ٥٦ -٥٤:األعراف  ،٢٥٥: البقرة )٦٩(

  .٢٤-٢٢الحشر

  .٥٦٩)(مسند اإلمام الحسن: العطاردي)٧٠(

جميع ما  فمن قائل أن العام يتناول.. ختلف العلماء في المراد من العامومن هنا ا) ٧١(

ومن قائل أن العام ال يتناول جميع مفردات العموم إال إذا . يشمله العموم من مفردات

قامت قرينة على ذلك ، وما لم تقم قرينة ترجح إرادة العموم من اللفظ العام ، فانه يؤخذ 

ومن قائل أن العام مثل اللفظ المشترك أي أنه مثل اللفظ الذي . يدل عليه العمومبأقل ما 

                                                                               وضع لعدة معان مختلفة فال ي فهم منه شيء إال بمعونة القرينة ، فالعام عند هؤالء يحتمل 

ينة هي التي تعين أحد                                                            أن ي راد به بعض آحاده ، ويحتمل أن ي راد به جميع آحاده ، والقر

  .٦٠٢/ ٢كشف األسرار :البزدوي ,  ٤٨-٣٤/ ٢المستصفى  :الغزالي ) ظ. (االحتمالين

  .١٠٢: آل عمران)٧٢(

  .١٦: التغابن) ٧٣(

  .٢٣: الشورى )٧٤(

 .٢٤الشورى)٧٥(

  .٥٥:األنعام  )٧٦(

  .٦٧:المائدة)٧٧(

عليه ( لشيعة المرتضى  )صلى اهللا عليه وآله ( بشارة المصطفى : الطبري الشيعي)٧٨(

  .٥٧١) (مسند اإلمام الحسن: العطاردي ,٣٠٤ -٦/٣٠٣)السالم

  .٥: الشورى)٧٩(

  .٧: الشورى)٨٠(



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

  جاسم محمد علي الغرابي.د.م.أ

١٩٤ 

  .٩٦: آل عمران )٨١(

 .٥٨٣) (مسند اإلمام الحسن: العطاردي) ٨٢(

  . ١/٢٤مناهل العرفان :الزرقاني )٨٣(

 . ١٤٤/  ١٨وسائل الشيعة  : الحر ألعاملي )٨٤(

  .٣:البروج) ٨٥(

 .٤٥األحزاب ) ٨٦(

  .١٠٣: هود )٨٧(

 .١٠/٣١٨مفاهيم القرآن : السبحاني) ٨٨(

  .٢٠١: البقرة  )٨٩(

 .٤/٣٧٢مستند الشيعة : النراقي)٩٠(

  .٣١: األعراف  )٩١(

  .١٠/٣١٩مفاهيم القرآن : السبحاني )٩٢(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٩٥ 

 علوم القرآن عند االمام الحسن المجتبى عليه السالم 

  المصادر والمراجع
  .القران العظيم : خير ما نبتدئ به 

الكامل في  ،)هـ ٦٣٠ت (عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم  :ابن األثيرـ ١

  . م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦دار صادر ـ بيروت ، سنة الطبع : التاريخ

كشف الغمة في ، )هـ ٦٩٣ت (أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح  :األربليـ ٢

  .هـ ١٣٨٥  –النجف األشرف، الطبعة األولى  –مطبعة النجف : معرفة األئمة

مؤسسة النشر االسالمي ـ قم ، الطبعة : دروس في علوم القران،حسين جوان :أرستهـ ٣

 .هـ١٤١٦ -االولى

عبد : تحقيق: تهذيب اللغة ،)هـ٣٧٠:ت(ابو منصور محمد بن احمد  :األزهريـ ٤

المؤسسة المصرية  العامة  للتاليف  ،١ط، مراجعة محمدعلي النجار,مد هارون السالم مح

  .م١٩٦٤- واالنباء والنشر

سلسلة الرحلة الى , من منظور آخر) (صلح اإلمام الحسن , بن علي: : األسعدـ ٥

  .الثقلين مركز األبحاث العقائدية

: ت(الراغب ابو القاسم الحسين بن محمد : المفردات في غريب القران :األصفهانيـ ٦

 .هـ١٤٠٤ –دفتر نشر الكتاب  ،١ط:  المفردات في غريب القران  ،)هـ٥٠٢

عبد :تعليق : االحكام في اصول االحكام ،)هـ٦٣١:ت(علي بن محمد : األمديـ ٧

  .هـ١٤٠٢-دمشق، المكتب االسالمي  ،مطبعة مؤسسة النور  ٢ط،الرزاق عفيفي

قم،  –مطبعة المهر : جامع أحاديث الشيعة ،السيد حسين الطباطبائي :البروجرديـ ٨

 .هـ ١٤٠٩ –الطبعة األولى 

): كنز الوصول الى علم االصول(اصول البزدوي ،محمد الحنفي  علي بن :البزدوي ـ ٩

مطبعة  ،١ط، عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق). ت .ال.(كراتشي-مطبعة جاويد بريس

  .هـ١٤٠٣-بيروت ،ونشر دار الفكر 



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  
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١٩٦ 

 ،)هـ٩٥٣ت(بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي :البهائي ـ ١٠

  .هـ١٤٢٣-مطبعة زيتون، ١ط  تحقيق فارس حسون كريم: زبدة االصول

عبد الوهاب : تحقيق: سنن الترمذي  ،) هـ٢٧٩:ت(ابو عيسى بن سورة  :الترمذيـ ١١

  .هـ١٤٠٣- بيروت ،مطبعة ونشر دار الفكر ،١ط ،عبد اللطيف 

الجواهر الحسان  ،)هـ٨٧٥:ت(عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف النالكي  :الثعالبيـ ١٢

وعادل احمد  ،وعلي محمد عوض، تحقيق عبد الفتاح ابو سنة  ،١ط: في تفسير القرآن 

  .هـ١٤١٨-بيروت ،مطبعة ونشر دار احياء التراث العربي  ،عبد الموجود 

 ،دار احياء التراث العربي: التعريفات  ،)هـ٨١٦:ت(علي بن محمد :الجرجانيـ ١٣

  .هـ١٤٢٤ –بيروت 

 –دار االعراف للدراسات والنشر  ،٣ط ،علوم القران ،محمد باقر :الحكيمـ ١٤

  .هـ١٤١٤

أحمد محمد شاكر : تحقيق ،شرح الطحاوية في العقيدة السلفية, ابن أبي العز: الحنفيـ ١٥

  .وكالة الطباعة والترجمة: الناشر 

عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، :الخازنـ ١٦

محمد علي : تحقيق: لباب التأويل في معاني التنزيل ،)هـ٧٤١: ت(المعروف بالخازن 

  .بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر,شاهين

موسسة  ،الهداية الكبرى ،)هـ ٣٣٤ت (أبو عبد اهللا الحسين بن حمدان: الخصيبيـ ١٧

  .لبنان –البالغ للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 

، ٣٠ط: البيان في تفسير القران  ،)هـ١٤١٣:ت (ابو القاسم علي اكبر :الخوئيـ ١٨

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ –قم / ايران  ،مؤسسة احياء تراث االمام الخوئي 

إرشاد القلوب  ،)من أعالم القرن الثّامن(الحسن بن أبي الحسن محمد : الديلميـ ١٩

  .نيتحقيق الّسّيد هاشم الميال ،المنجي من عمل به من أليم العقاب

: االحكام في الحالل والحرام ،)هـ٢٩٨:ت(يحيى بن الحسين بن قاسم  :الرسيـ ٢٠

  .ت  ،ال. ١ط



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٩٧ 

 علوم القرآن عند االمام الحسن المجتبى عليه السالم 

وهو ). هـ ٤٠استشهد (خطب نهج البالغة لإلمام علي بن أبي طالب  :الرضيـ ٢١

 –اإلمام الشيخ محمد عبدة، دار المعرفة : مجموع ما اختاره الشريف الرضي، تحقيق

  .بيروت

مطبعة ونشر دار ، دار الحديث :تحقيق ،١ط: ميزان الحكمة. محمد :الريشهريـ ٢٢

  .هـ١٣٧٥-قم  ،الحديث

تاج  ،)هـ١٢٠٥:ت(محب الدين ابو الفيض محمد مرتضى الحسيني  :الزبيديـ ٢٣

  .ت، ال،بيروت ، منشورات مكتبة الحياة : العروس من جواهر القاموس 

مطبعة دار  ،٣ط:  مناهل العرفان في علوم القرآن  ،محمد عبد العظيم  :الزرقاني  ـ٢٤

  .ت، ال.بيروت ،الفكر

: البرهان في علوم القرآن ،)هـ٧٩٤:ت(بدر الدين محمد بن عبد اهللا  :زركشيال ـ٢٥

- القاهرة  ،مطبعة ونشر دار احياء الكتب العربية ,١ط، محمد ابو الفضل ابراهيم :تحقيق

  .هـ١٣٧٦

مؤسسة اإلمام الصادق  ،جعفر الهادي:تحقيق  ،مفاهيم القرآن ،جعفر :السبحاني ـ ٢٦

).(  

: االتقان في علوم القران ،)هـ٩١١:ت(عبد الرحمن بن ابي بكر  :السيوطيـ ٢٧

/ هـ١٣٥٤ –طبعة الهئية العامة المصرية للكتاب ، محمد ابو الفضل ابراهيم :تحقيق

  .م١٩٧٥

  هـ ١٣٧١ -مصر ،مطبعة السعادة  ،١ط: تاريخ الخلفاء ) : نفسه(السيوطيـ ٢٨

  .هـ ١٤٢٠ - ستاره: المطبعة, )(سيرة اإلمام الحسن , حسين: الشاكري ـ ٢٩

  ).(كلمة اإلمام الحسن المجتبى , حسن: الشيرازي ـ ٣٠

المدخل لدراسة القرآن  ،)هـ١٤٠٣ت(محمد بن محمد بن سويلم : ابن شهبة ـ ٣١

  .م١٩٨٧دار اللواء للنشر والتوزيع  ،٣ط  :الكريم



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  
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١٩٨ 

: ت(ي عبد اله محمد بن علي مشيرالدين اب: مناقب ال ابي طالب :ابن شهر آشوب ـ ٣٢

مطبعة  ،١ط ،لجنة من اساتذة النجف : تصحيح وشرح: طالبمناقب ال ابي ، ) هـ٥٨٨

  .هـ١٢٧٦ –النجف االشرف  ،محمد كاظم الحيدري 

  - بيروت  ،دار العلم للماليين  ،٨ط: مباحث في علوم القرآن ،صبحي. د :الصالح ـ ٣٣

  .م١٩٧٤

الفُصوُل المهّمة ،)هـ٨٥٥ت(علي بن أحمد بن عبد اللَّه المكي المالكي:  ابن الصباغـ ٣٤

األئمة عرِفَةم١٩٨٨دار األضواء للطباعة والنشر : الناشر، ٢ط: في م .  

معاني ، ) هـ٣٨١(أبو جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمي  :الصدوق ـ٣٥

انتشارات : الناشر ،انتشارات اسالمي : المطبعة  ،تحقيق علي اكبر غفاري: االخبار

  .هـ١٣٦١اسالمي 

محاضر القيت على , االستاذ االول المتمرس الدكتور محمد حسين الصغير :الصغيرـ ٣٦

  .م٢٠٠٤/جامعة الكوفةـ كلية الفقه/ تيرطلبة الدراسات العلياـ الماجس

: بصائر الدرجات  ،)هـ٢٩٠:ت(ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ  :الصفارـ ٣٧

  .هـ١٤٠٤ –طهران ، مطبعة االحمدي  ،الناشر مؤسسة االعلمي 

بو علي الفضل بن الحسن ا: مجمع البيان في تفسير القرآن  :الطبرسي ـ ٣٨

 ،١ط ،لجنة من العلماء والمحققين : تحقيق: مجمع البيان في تفسير القرآن ،)هـ٥٤٨:ت(

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ –بيروت  ،مؤسسة االعلمي  ،تقديم محسن االمين 

من علماء االمامية (عماد الدين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم ): الشيعي(الطبريـ ٣٩

): (لشيعة المرتتضى) وسلم صلى اهللا عليه وآله(بشارة المصطفى, )في القرن السادس

  .قم المقدسة ،مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين ،جواد القيومي األصفهاني: تحقيق

: التبيان في تفسير القرآن  ،) هـ٤٦٠:ت(ابو جعفر محمد بن الحسن  :الطوسي ـ ٤٠

دار احياء التراث  ،مطبعة ونشر مكتبة لالعالم االسالمي ، ١ط ،احمد حبيب قصير:تحقيق

  .ت  ،ال،بيروت  –العربي 



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
١٩٩ 

 علوم القرآن عند االمام الحسن المجتبى عليه السالم 

 –السيد محمد صادق بحر العلوم، مطبعة النعمان : االمالي، تحقيق): نفسه(الطوسيـ ٤١

  .م ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤ –النجف األشرف، سنة الطبع 

سائل وسائل الشيعة الى تحصيل م, ) هـ١١٠٤:ت(محمد بن الحسن  :العامليـ ٤٢

 - قم ،مطبعة مهر ،٢ط ،الحياء التراث) ع(ل البيت مؤسسة ا: تحقيق: الشريعة

 .هـ١٤١٤

  .م١٩٩٣ - ـه١٤١٤ ،مطبعة الصباح ،١ط: علوم القرآن  ،نور الدين : عترـ ٤٤

معجم  ،) من اعالم القرن الرابع الهجري(ابو هالل الحسن بن عبد اهللا  :العسكريـ ٤٥

  ،مطبعة ونشر جامعة المدرسين ،١ط، مؤسسة النشر االسالمي:تحقيق : الفروق اللغوية

  .هـ ١٤١٢ –قم 

قم  ،مؤسسة بقية اهللا لنشر العلوم االسالمية  :موجز علوم القران ،داود . د: العطارـ ٤٦

  .هـ١٣٩٩ -

، دار الصفوه ـ ) ع(مسند االمام الحسن المجتبى  ،الشيخ عزيز اهللا  :العطاردي ـ ٤٧

  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣بيروت ، الطبعة الثانية ـ 

مكتبة بصيرتي ـ قم ، الطبعة االولى ـ : القران في ميزان الثقلين،عادل  :العلوي ـ ٤٨

  .هـ ١٤٢٣

دار احياء : احياء علوم الدين, )هـ٥٠٥ت(ابو حامد محمد بن محمد  :الغزالي ـ ٤٩

  ).ت.ال(,مطبعة عيسى الحلبي وشركاه ،الكتي العربية 

 ،مطبعة مصطفى محمد ،١ط: المستصفى من علم االصول ) : نفسه(الغزالي ـ ٥٠

  .م١٩٣٧-القاهرة 

معجم مقاييس , )هـ ٣٩٥ت (ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا  :ابن فارسـ ٥١

عبد السالم محمد هارون ، مكتبة االعالم االسالمي ـ قم ، سنة الطبع ـ : تحقيق: اللغة 

  .هـ ١٤٠٤

محمد مهدي : تحقيق : روضة الواعظين  ،)هـ٥٠٨:ت(محمد  :الفتال النيسابوري ـ ٥٢

  .ت  ،ال. قم  ،منشورات الرضي  ،حسن الخرسان 



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

  جاسم محمد علي الغرابي.د.م.أ

٢٠٠ 

المصباح المنير في غريب  ،)هـ٧٧٠(احمد بن محمد بن علي المقرىء :الفيومي ـ ٥٣

  ).ت. ال(مصطفى البابي واوالده , ١ط,دار الهجرة : للرافعي الشرح الكبير

فضائل  ،)هـ ٤٧٤ت (أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي  :ابن كثير ـ ٥٤

  .أبو اسحاق الحويني: تحقيق ،القرآن 

علي اكبر : تحقيق : الكافي  ،)هـ٣٢٩:ت(بو جعفر محمد بن يعقوب ا :الكليني ـ ٥٥

  .هـ١٣٦٥-قم ، دار الكتب االسالمية  ،مطبعة الحيدري  ، ٤ط ،غفاري 

: تحقيق: شرح أصول الكافي،)هـ ١٠٨١ت (حمد صالح مولى م :المازندرانيـ ٥٦

، الميرزا ، ابو الحسن الشعراني، دار أحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة االولى

  .هـ  ١٤٢١

بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة  ،)هـ١١١١:ت(محمد باقر  :المجلسي ـ ٥٧

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣- مطبعة ونشر دار الوفاء بيروت  ،٢ط: االطهار

مؤسسة  ،١ط ،علوم القران من خالل مقدمات التفاسير :محمد صفاء شيخ كاظمـ ٥٨

  .هـ١٤٢٥بيروت - الرسالة للطباعة والنشر

 :اإلرشاد، )هـ ٤١٣ت (محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي  :المفيدـ ٥٩

  .م١٩٨٩ –بعة الثالثة بيروت، الط –األعلمي للمطبوعات 

 –علي اكبر الغفاري،دار المفيد للطباعة والنشر:تحقيق: االختصاص):نفسه(المفيدـ ٦٠

  .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤بيروت ،الطبعة الثانية ـ 

ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم االفريقي المصري  :ابن منظورـ ٦١

الناشر أدب الحوزة  ،مطبعة دار احياء التراث العربي , ١ط: لسان العرب ،)هـ٧١١:ت(

  .هـ ١٤٠ –

، دار احياء التراث العربي ـ ) ع(موسوعة احاديث اهل البيت  ،هادي  :النجفي ـ ٦٢

  .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣بيروت ، الطبعة االولى ـ 

 ،كام الشريعةمستند الشيعة في اح، )هـ ١٢٤٥ت (أحمد بن محمد مهدي: النراقي ـ ٦٣

  .هـ ١٤١٥ –مؤسسة آل البيت عليهم السالم الحياء التراث : تحقيق 


