قرآن در آیینه نهجالبالغه

ًطست قرآًی تا هَضَع «قرآى در آییٌِ ًْجالثالغِ» تا سخٌراًی حجِ االسالم ٍ الوسلویي جٌاب آقای دکتر هسؼَدی
در حسیٌیِ هَسسِ ترگسار ضذ.
دکتر هسؼَدی در اتتذای ایي ًطست فرهَدًذ :در اتتذا تایذ تثیٌین از زاٍیِ دیذ
چِ کسی هی خَاّین قرآى را هَردهطالؼِ قرار دّین؟ زیرا حضرت ػلی
کسی است کِ قرآى در رٍحص رسَخ کردُ ٍ تاجاًص آهیختِضذُ است.
در خطثِ  691 ٍ 671تٌا تر ًْجالثالغِ صثحی صالح
حضرت ػلی
صفاتی را ترای قرآى رکر کردُ است کِ اگر ایي صفات را جوغ کٌین دیذگاُ
حضرت در هَرد قرآى ترای ها رٍضي هیگردد.
تیاى هیکٌٌذ صفت "رکر" است کِ در خَد
اٍلیي صفتی کِ اهام ػلی
قرآى ًیس هکرراً آهذُ است .قرآى لسٍهاً چیسّایی کِ ها هیداًین را ًویگَیذ .
دٍهیي صفت ،صفت "هَػظِ" است .حذیثی در کافی آهذُ است کِ اهام
هی فرهایذ :رساتریي اًذرز قرآى است .رساتریي اًذرز یؼٌی قرآى پٌذی است کِ تِ جاى آدمّا هیًطیٌذ ًِفقط
ػلی
تِ زتاى ٍ ػقل.
در ًْجالثالغِ هیفرهایٌذ:
سَهیي صفت "حثلالوتیي" است .اهام ػلی
قرآى ًَضتِ خذاست .یؼٌی خذا ترای تٌذُاش ًاهِ ًَضتِ است .هتیي تِ هؼٌای
ػلت ایٌکِ قرآى را حثل هتیي ًاهیذُاًذ
هحکن ٍ استَار است .اهام ػلی
ایي است کِ ّرکسی کِ هرضی از ضرک ٍکفرٍا ّ ...ن داضت ُ تاضذ ،قرآى اٍ
را تاال هیترد.
در ًْجالثالغِ حذٍد  074تا 014صفحِ هطلة ٍ تیاًگر ایي است کِ اهام
در ّر صفحِ از ًْجالثالغِ یک یا دٍ آیِ تِصَرت هستقین یا
ػلی
غیرهستقین تِ آیات قرآى اضارُکردُ است کِ ًطاىدٌّذُ تسلط ٍ استفادُ
تیص ازاًذازُ ایطاى ًسثت تِ قرآى است .در هقام ػول ّن الزم ًیست چیسی
جلَُ ػولی قرآى است اگر قرآى هیگَیذ :تاکافراى
تگَیین چراکِ اهام ػلی
ًوًَِ آى است .اگر قرآى هی گَیذ :تا یتیواى ،تیچارگاى ،فقیراى ٍ  ..هْرتاى ٍ هتَاضغ
ضذیذ تاضی  ،اهام ػلی
تجسن قذرت ٍ تجسن تَاضغ ٍ فرٍتٌی است.
تجسن آى است .اهام ػلی
تاضیذ ،اهام ػلی

