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  الرَّْحَمِن الرَِّحيِمِهللاِبْسِم ا

يَن  ( ِه َربِّ اْلَعاَلِم ُد ِللَّ رَِّحيِم * اْلَحْم رَّْحَمِن ال دِّیِن  * ال ْوِم ال ِك َی ُبُد َو* َماِل اَك َنْع َتِعيُن ِإیَّ اَك َنْس َراَط * ِإیَّ ِدَنا الصِّ اْه
 ).ِصَراَط الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّيَن* اْلُمْسَتِقيَم 

 

 

 !فهم القرآن بشكل جدید: المطلوب
 هل استنفد القرآن أغراضه؟

 :هكذا یتساءل الكثير من الشباب، ویضيفون
ا   ( د ق ري في هذا               لق دور تغيي وم ب زمن، فهل یستطيع أن یق رنًا من ال ة عشر ق بل أربع ر ق دور آبي رآن ب م الق

 ).أم أنه قد تغير، وانتهى مفعوله؟! العصر أیضًا؟
أن القرآن لم یتغير، ولم یستنفد أغراضه، فالقرآن ال یزال الكتاب اإللهي الذي هبط إلنقاذ البشریة، : والحقيقة

 . بأآبر دور في البناء الحضاري في الوقت الراهنوهو یستطيع أن یقوم

 .ولكن الذي تغير هو المسلمون
إن طریقة تعامل األمة مع القرآن، وآيفية تلقيها لمفاهيمه ورؤاه، تختلف اليوم بشكل جذري عما آانت عليه     

 .باألمس
ان المسلمون األولون یفهمون القرآن آتابًا للحياة، ومنهجًا للتطبيق والتنف       د آ يذ، أما المسلمون اليوم فهم لق

 .یتعاملون مع القرآن بشكل معاآس تمامًا
 !وهل یتحّمل القرآن ذنوب أتباعه الجاهلين؟

 * ** * * 
 !واآلن، لنرى آيف یفهم المسلمون اليوم القرآن الكریم؟ وآيف یتعاملون معه؟

 :والجواب
نا     د عانت امت يد    -لق د بع نذ أم ا مع     - م رة في تعامله ك      من مشاآل آثي ریم، وال زالت رواسب تل رآن الك  الق
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 المشاآل موجودة حتى اآلن، فلننظر ماذا آانت تلك المشاآل؟

 
 
 . تحجيم التعامل- ١

ك    ة أخذت تحصر االستفادة من القرآن في مجاالت ضيقة ومحدودة، فالبعض اتخذ القرآن        : ویعني ذل أن األم

 .طریقًا للكسب، وبابًا لالرتزاق
ره     بعض اآلخر، اعتب ة (وال اؤه،      ) صيدلية أدوی ته أمع إذا ضعف بصره، أو وجعت أسنانه، أو آلم فحسب، ف

نة منه، حتى ترتفع بسببها هذا األسقام، أما في غير هذه الحالة، فال شأن له           ات معي تلو آی رآن، لي ى الق هرول إل
 .بالقرآن

رآن إال عند االستخارة، أو حين السفر، أو عند          تح الق نالك مجموعات أخرى، ال تف ما یموت أحد األقرباء، وه
 !وليس أآثر من ذلك

ذه       تفادة ضمن ه د االس تقد تحدی ا نن االت، وإنم ذه المج ي ه رآن ف ن الق تفادة م تقد االس نا ال نن بع، فإن وبالط
 .اإلطارات الضيقة، الصغيرة

 :إن القرآن آتاب حياة، قال اهللا سبحانه
 .٢٤: األنفال) ِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُآْم ِلَما ُیْحِييُكْمَیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َو(

 .فإنه یجب االنتفاع منه في آل مجاالت الحياة، وليس في مجال أو مجالين‘ ولذلك
 

 
 . التالوة السطحية للقرآن- ٢

ه، ولكن آحروف بال معان، وآلمات بال مفهوم، ومن هنا فإنه             ى تالوت رآن، وتستمع إل رأ الق نا تق ا ال إن أمت
 .تعمل بالقرآن، آما هو المطلوب، ألنها لم تفهم القرآن، والفهم هو المقدمة الطبيعية للعمل بالشيء

 .بينما آان المسلمون األولون ال یقرأون آیة، حتى یتفكروا في أبعادها المختلفة، وحتى َیُعوها بشكل متكامل

ه ما وراءه م           ه، ویفق ه ب رآن أن یستثير عقل رأ الق ى من یق ن أبعاد آامنة، وإال، فسينطبق عليه حدیث إن عل
 :حين قال عن بعض اآلیات) صلى اهللا عليه وآله(الرسول األعظم 

 ). ثم لم یتدبرها- وهما عظمتا الفم -ویل لمن الآها بين لحييه (
 

 
 . االهتمامات القشریة- ٣

نا أهملت فهم         باب (وألن أمت رآن، اندفعت في طریق البحث عن القشور، فأخذ   ) ل وا بها یصرفون جهودهم الق
 .على قضایا هامشية، آان األحرى بهم أن یصرفوها في مجاالت أآثر تأثيرًا، وفائدة

 :فهذا أحدهم یقضي آمادًا طویلة من عمره لكي یجيب على األسئلة التالية
 آم هي عدد آلمات القرآن؟
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 وآم هي حروفه؟

 آم تكرر حرف األلف فيه؟
 وآم تكرر حرف الباء؟

 ف التاء؟وآم تكرر حر
 .وهكذا، إلى آخر حروف الهجاء

م تتم في العصر                   ا ل ثانویة، خصوصًا وأنه رفة هذه القضایا ال ود في سبيل مع م صرفت من جه م آ واهللا یعل
 .الحدیث، حيث یّسرت العقول اإللكترونية األمر، بل تمت في عصور ماضية

 . إال القضایا القشریة الهامشيةثم، نجد أن آثيرًا من الدراسات التي آتبت حول القرآن، ال تتناول
ذا المجال قمت بإحصاء          منها تتحدث حول قضایا ) ٣٧(آتابًا حول القرآن الكریم، فوجدت أن ) ١٢٣(وفي ه

 :شكلية، مثل
رآن، الوقف والوصل، الجمع والتثنية، المقصور والممدود، طبقات القّراء،           ات الق راءات، عدد آی اختالف الق

 ).١(عرَّب في القرآن، إلخ نقط القرآن، الرومي والم
 .وهذا یعني أن أآثر من ربع الجهود والطاقات أهدرت في قضایا جانبية، ال تسمن آثيرًا وال تغني من جوع

تمامات القشریة حين قراءة القرآن            ثال آخر لاله االهتمام بأشخاص القصص القرآنية، وبقضایا هامشية : وم
وال نحتاج إلى سرد األمثلة . ِعَبر التي هي الهدف من ذآر تلك القصصفي حياتهم ُتنسي الفرد القضایا الهامة وال 

 .في هذا المجال، إذ إن نظرة عابرة إلى واقعنا تكفي للكشف عن ذلك
 !وهكذا، تتصدر القضایا الثانویة رأس القائمة، بينما ُتنبذ القضایا الرئيسية وراء الظهور

 
 
 . الفهم التجزیئي للقرآن- ٤

ك    ي، ینفصل بعضه عن البعض اآلخر، وبعبارة أخرى فهم آل آیة قرآنية    فهم ا : ویعني ذل رآن بشكل تفكيك لق
 .وآأنها عالم مستقل قائم بذاته من دون ربطها باآلیات األخرى

 .وقد ترتب على ذلك نتائج خطيرة، سوف نشرحها في الفصل الثاني بإذن اهللا
 
 
 . الفهم المصلحي للقرآن- ٥

                                            
بحث حول هذه المواضيع       ١ تب التي ت ، )اختالف مصاحف الشام والحجاز والعراق(، )عدد آي القرآن: (ـ من الك
رآن    (،  )المقطوع والموصول   ( ية في الق رآن  (، )الجمع والتثن ، )الكشف عن وجوه القراءات السبع(، )إعراب الق

نقط  ( ي ال م ف ار   (، )المحك احف األمص م مص ي رس نع ف راب      (، )المق وه اإلع ي وج رحمن ف ه ال ّن ب ا َم الء م إم
راءات  راء (، )والق ال اإلق راءة وآم ال الق راءات العشر (، )جم ي الق تر ف ي  (، )التس ا ف يان م ول المهذب في ب الق

رب ي والمع رآن من الروم ة عشر (، )الق راءات األربع ي الق اف فضالء البشر ف م  (، )إتح ي رس رجان ف ر الم نث
 .، المقدمة١ج) التمهيد في علوم القرآن(راجع . ، إلخ)رسم الشواذ(و ) القرآن
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 :ویعني ذلك

 .لقرآن بشكل یكّرس مصالح الفرد في الحياة، ویبّرر أهواءه وشهواته فهم آیات ا-أ 
ين من          -ب   ى جانب مع رآن  ( االقتصار عل يم الق ال سائر الجوانب، التي تتطلب من اإلنسان العطاء،   ) ق وإهم

 .والتضحية
ثالً  بادة، هي عادة درج عليها، وال تكلفه شيئًا، ولك         : م تحدث عن الع ذي ی به ال رآن في جان نه ال یفهم فهم الق

 .القرآن في جوانبه السلوآية، والعملية، والجهادیة، ألن ذلك یكلفه مصالحة وأنانياته
 
 
 . الفهم الميت للقرآن- ٦

 عن الواقع المعاش، وربطه بقضایا ميتافيزیقية، أو قصص تاریخية ال - بشكل آامل -ویتم ذلك بفصل القرآن 
 .تؤثر في الواقع القائم شيئًا

 
 

 .دیًال عن العمل الفهم ب- ٧
، وذلك یعني أن على الفرد أن یعبر من خالل القرآن إلى العمل بالقرآن، )طریق(و ) صراط(إن القرآن الكریم 

رآن طریقًا للعمل، ومنهاجًا للمسير                 ى تفهم الق ع المسلمة في عصور الرسالة األول نا آانت الطالئ ولكن . من ه
 .ليس وسيلة للعمل بهأجيالنا الحاضرة تفهم القرآن هدفًا بذاته، و

ذا، لم یبق من اإلسالم إال اسمه، ومن القرآن إال رسمه، آما تنبأ بذلك اإلمام علي       من ذي ) عليه السالم(وهك
 .قبل

ة في تفاعلها مع القرآن، وهذه المشاآل هي التي سّببت سقوط                نها األم هذه هي أهم المشاآل التي عانت م
 .أمتنا في الحضيض

 عن أنفسنا غبار الماضي، ونبدأ في تعامل جدید مع القرآن، آما أراده اهللا سبحانه منا، وعلينا اآلن أن ننفض

 .حتى یغّير اهللا ما بنا، ویأخذ بأیدینا إلى القمة
 .ونأمل أن یكون هذا الكتاب خطوة إلى فهم القرآن بشكل آخر، والتعامل معه بشكل جدید

 .واهللا الموفق المستعان
 محمد رضا الحسيني

 رفةقم المش
  هـ١٣٩٩ - شوال ٢
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 الفصل األول
 أفال یتدبرون القرآن؟

 

 

 !القرآن، حروف بال معان
 .لهذا الكتاب المجيد) القراءة السطحية(في طليعة المشاآل التي تعاني منها أمتنا اليوم في تعاملها مع القرآن 

 !إنها تتعامل مع القرآن آحروف وآلمات، وليس آمفاهيم تنبض بالحرآة والحياة
 !إنها تستمع إلى القرآن، وتتلو آیاته، ولكن آتمائم سحریة، وطلسمات غيبية، ال یكاد أحد یفهم منها شيئًا

 .وبذلك أصبح القرآن حروف بال معان، وآلمات بال مفاهيم
 .من هنا، فإن أمتنا

 ! تقرأ القرآن وخالل ذلك تفكر في آل شيء، إال في معاني آیاته، ولماذا تفكر؟- ١
رآ    يس الق دارآهم؟     أل ولهم وم يًا عن عق تابًا متعال م، أليس التدّبر في القرآن حراماً ! ن آ إذن، فلماذا یتعبون ! ث

 !بل بما فيه خطر السقوط في نار جهنم! أنفسهم فيما ال فائدة فيه
 أن یتّم القدر الذي یرید قراءته في أسرع وقت، - حينئذ - وعندما یقرأ الواحد منهم القرآن فإن أآبر همه - ٢

ذلك فهو یتصّفح أوراق القرآن بين حين وآخر ليرى آم صفحة بقيت إلى النهایة؟      وعندما ینتهي من القراءة ! ول
 .یغلق القرآن، وآهة الفرح تنطلق عبر رئتيه

 !ولكن، ماذا تغّير فيه؟
 !ال شيء، إنه نفس ذلك اإلنسان القدیم، بكل ما فيه من رذائل وسلبيات: والجواب

 ف أصبحت األمة هكذا؟ وما هي العوامل واألسباب الكامنة وراء ذلك؟آي: والسؤال اآلن هو

 :والجواب
 . تشّوش الرؤیة- ١

رة             رین فك د رسخت في أذهان الكثي ، إنه آتاب اهللا، وهل تستطيع ذرة )تعالي القرآن عن اإلدراك البشري(فق
 ! أن تصل إلى تلك القمم الرفيعة؟-اإلنسان :  اسمها-تافهة في الوجود 

إن القرآن آله متشابه بالنسبة إلينا، وال یجوز لنا أن نتكلم في : (تطّرق البعض في هذا االتجاه حتى قال ولقد  
 )!محكمه

 :وعندما سألت بعض الحاضرین
 ! تعتبرها آیة متشابهة؟- أیضًا -، هل هذه )قل هو اهللا أحد(ما تقول في 

 ).١! (نه وبين الواحد، وأطال الكالم في مثل هذاما معناه؟ وما مبدأ اشتقاقه؟ وما الفرق بي) أحد(بأن : أجاب
                                            

ية       ١ وار النعمان ه نسي في الجواب     : (٣٠٨ ص ١ج: ـ راجع األن بدو أن وما هو إعرابه؟ وما : أن یضيف آذلكوی
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َواْعُبُدوا اللََّه َوَال ُتْشِرُآوا ِبِه َشْيئًا : (أو قوله) ١) (ِإنَّ اللََّه َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَساِن: (وهذا یعني أن قوله تعالى   

اناً    َواِلَدْیِن ِإْحَس وله  ) ٢) (َوِباْل زَِّنا    : (أو ق َرُبوا ال اَء َسِبيالً      َوَال َتْق ًة َوَس اَن َفاِحَش ُه َآ وأمثال هذه اآلیات هي ) ٣) ( ِإنَّ
  أن یحاول فهمها، أو أن یتكلم فيها؟- أي أحد -آیات متشابهة، ال یحق ألحد 
 !إذن، ماذا بقي من القرآن؟

ات ُتقرأ لشفاء أوجاع العين أو األذن، وأخرى تتلى هدیة إلى أرواح األموات؟       بق سوى آی م ی ذا هو وهل ه! ل

 !؟)٤) (َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُآْم ِلَما ُیْحِييُكْم: (اإلسالم الذي وصفه اهللا تعالى بقوله
رؤیة   (إن   وامل التي ساهمت في فصل األمة عن روح القرآن، ومفاهيمه        ) تشّوش ال ر من أهم الع هذه، تعتب
 .السامية
ال، بالنسبة إلى بعض األجيال                  و - ٢ ذا المج ا في ه ري، دورًا م تعمق الفك د لعب عدم االستعداد النفسي لل ق

 .المعاصرة
بحث عن        ا ت فهي، توّد ) القضایا الفكریة المعمقة(طازجة تستطيع أن تتناولها بسهولة، أما    ) سندویشة (إنه

 !آثيرًا البحث فيها، إنه عصر السرعة، أليس آذلك؟
ات هؤ      ن، ف ر قد ترضي شهوات اإلنسان، ولكنها آثيرًا ما توقعه في         ولك رؤیة والتفكي الء أن السطحية في ال

 .أخطاء قاتلة
ى عنها في أیة مسيرة                  ى التي ال غن ا الخطوة األول يق، هم ر العم يقة والتفكي ذلك أن المالحظة الدق اتهم آ وف

 .حضاریة
ًا أ             ره عشرین عام د یقضي من عم ا غربيًا ق ذلك نجد أن عالم ر وهو یراقب أمرًا قد یبدو لنا تافهًا،   ول و أآث

 ).٥(ولكنه یخرج من ذلك بنتائج هامة، وآبيرة 
 . وال ننسى هنا األثر الذي ترآه ابتعاد الجيل المعاصر عن اللغة العربية األصيلة- ٣

ذا العامل في عدم فهم هذا الجيل لبعض اآلیات القرآنية، ألنه لم یعرف المدلول الحقيق           د ساهم ه ي لبعض فق
 .مما جعله یجهل معنى اآلیات التي تضّمنت تلك الكلمات). الكلمات القرآنية(

 . هو العامل األول- آما أتصّور -هذه آانت أسباب انفصال األمة عن روح القرآن، ومفاهيمه، ولكن أهمها 

نا أن نفّصل القول أآثر في     د ل  نستعرض بعض األدلة التي توّلد منها هذا العامل، بعد أن) الشبهات(إذن، فالب
 .ذلك أیضًا) ضرورة(بل و ! التدّبر في آیات القرآن الكریم؟) مشروعية(التي تؤآد على 

                                                                                                                                
راءاته؟ وما هي حرآاته وسكناته؟ وما هو معنى اهللا؟ وما هو األصل الذي اشتق منه؟ إلى آخر هذه        هي أوجه ق

 !األسئلة التي تشبه قصص ألف ليلة وليلة، تبدأ وال تنتهي
 .٩٠: ـ سورة النحل١
 .٣٦: ـ سورة النساء٢

 .٣٢: ـ سورة اإلسراء٣
 .٢٤: نفالـ سورة األ٤
ربيين عشرین عامًا من عمره وهو یراقب حياة النمل، وأعماله، وممارساته، وتوصل          ٥ اء الغ ـ قضى أحد العلم

 .إلى نتائج هامة في هذا المجال
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 التدّبر؟ أم التحّجر؟؟
 هل یجوز لنا التدّبر في القرآن؟

يمه ومفاهيمه من منابعه الصافية، ولكن الواقع               دین، وتلقى ق ذا ال بدو غریبًا لمن عرف واقع ه د ی سؤال ق

 .يشه یجعل هذا السؤال أمرًا طبيعيًا إلى أبعد الحدودالذي نع
 .ولكي نجيب على هذا السؤال، البد أن نعود إلى مصادر اإلسالم النقية، ونستخرج منها اإلجابة الحاسمة

 
 

)١( 
 .عندما نلقي نظرة سریعة على القرآن الكریم، نجد فيه دعوة صریحة إلى التدبر في آیاته

ِآَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك : (قرآن أن الهدف من نزوله هو أن یتدبر الناس فيه، فيقول في البدایة، یؤآد ال   - ١
 .ذلك ألن التدبر هو الطریق الطبيعي للعمل بما جاء في القرآن الكریم). ١) (ِلَيدَّبَُّروا آَیاِتِه

 .الهدف المبدئي لنزول القرآن) التدبر(إذن، فمن الطبيعي أن یعتبر 
 وفي سبيل الوصول إلى هذه الغایة، جعل اهللا القرآن آتابًا بسيطًا، وميّسرًا للفهم، وفي هذا المجال یقول    - ٢
 ).َوَلَقْد َیسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّْآِر: (القرآن
 ؟)٢) (َفَهْل ِمْن ُمدَِّآٍر(

 .أربع مرات) القمر(وألهمية هذا األمر یكّرر القرآن هذه اآلیة الكریمة في سورة 
 ).٣) (َفِإنََّما َیسَّْرَناُه ِبِلَساِنَك َلَعلَُّهْم َیَتَذآَُّروَن: (ویقول أیضًا

 ).٤) (َفِإنََّما َیسَّْرَناُه ِبِلَساِنَك ِلُتَبشَِّر ِبِه اْلُمتَِّقيَن َوُتْنِذَر ِبِه َقْومًا ُلّدًا: (ویقول
يس      - ٣ رآن ل ه، وإن      - فقط    - والق ر في آیات ى التدب ناس إل ما یطلب منهم أن یمارسوا التدبر العميق  یدعو ال

 :أیضًا، آما نفهم ذلك من قوله سبحانه
 ؟)َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن(
 ).٥) (َوَلْو َآاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَالفًا َآِثيرًا(

زان      ال في المي ة تحضيض في صورة االستفهام     : (ق ر هو أخ . اآلی ذ الشيء بعد الشيء، وهو في مورد التدب

ة التأمل في اآلیة عقيب اآلیة، أو التأمل بعد التأمل في اآلیة        لما آان الغرض بيان أن القرآن : لكن] الواحدة[اآلی

                                            
 .٢٩: ـ سورة ص١

 .١٧: ـ سورة القمر٢
 .٥٨: ـ سورة الدخان٣
 .٩٧: ـ سورة مریم٤
 .٨٢: ـ سورة النساء٥



 ٨٢ من ٩صفحة  آيف نفهم القرآن  

التأمل في اآلیة عقيب اآلیة، : أعني. ال اختالف فيه، وذلك إنما یكون بين أزید من آیة واحدة، آان المعنى، األول

 .وإن آان ذلك، ینفي المعنى الثاني أیضًاهو العمدة، 
فالمراد ترغيبهم أن یتدبروا في اآلیات القرآنية، ویراجعوا في آل حكم نازل، أو حكمة مبينة أو قصة أو عظة 
ر ذلك، جميع اآلیات المرتبطة به مما نزلت، مكيتها ومدنيتها، ومحكمها ومتشابهها، ویضموا البعض إلى      أو غي

 . أنه ال اختالف بينهاالبعض حتى یظهر لهم

ثها، ویشهد بعضها على بعض، من غير أن یكون بينها أي اختالف مفروض، ال           دیمها حدی ات یصدق ق فاآلی
تفاوت اآلیتان من حيث تشابه                    أن ت تفاوت ب تدافعا، وال اختالف ال أن ینفي بعضها بعضًا أو ی ناقض ب اختالف الت

 .البيان، أو متانة المعاني والمقاصد
 ).١) (ه االختالفات من القرآن یهدیهم إلى أنه آتاب منزل من اهللا، وليس من عند غيرهفارتفاع هذ

 :وإذا الحظنا
 .، آما یظهر من اآلیات السابقة)المترددین(و ) المنافقين( أن هذه اآلیة نزلت في -أ
 .اقهم، وترّددهمویزول بذلك نف.  أنها تدعو هؤالء إلى التدبر في القرآن، حتى یطمئنوا بأنه من عند اهللا-ب
بين اآلیات القرآنية المختلفة یحتاج إلى تدبر عميق، وتأمل ) التناقض(وعدم  ) االختالف ( أن آشف عدم     -ج

 .وثيق
ك، وجدنا أن القرآن یفتح للناس أبواب         نا ذل في أعمق القضایا القرآنية، وليس ) التدبر الذاتي الحّر(إذا الحظ

 !هذا فقط، بل وأنه یدعوهم إلى ذلك
ناس، ویصّورون لهم القرآن الكریم مجموعة من األحاجي           فأن  ول ال ى عق ذین یحجرون عل ئك ال ذهب أول ى ی

 !واأللغاز، التي ال یقترب أحد بعقله منها، إال ضّل، وآانت جهنم من وراءه، وساءت مصيرًا؟
 !وأال یعتبر ذلك، صرفًا للجماهير عما دعاها إليه القرآن الكریم؟

 :تغلق قلوب البشر، وتصرفهم عن التدبر في آیاته، ویقول) أقفاًال معينة( هنالك  ثم، یؤآد القرآن أن- ٤
 ؟)َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن(
 ؟)٢) (َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها(

 !ولكن، ما هي هذه األقفال؟
 ).٣! (إنها أقفال الجهل، والهوى، والتهرب من المسؤوليات الثقيلة

 !قفال قدیمًا، فهي موجودة حدیثًا، ولكن بصور جدیدة، وأشخاص جدد، وشعارات جدیدةوآما آانت هذه األ
ات القرآنية                     ر في اآلی ور اهللا المضيء، عن طریق التدب ام ن نا أم تح قلوب ال، ونف نا أن نحطم هذه األقف وعلي

                                            
 .٢ ط١٩ ص٥ج: ـ الميزان في تفسير القرآن١

 .٢٤: ـ سورة محمد٢
ى هذه       ٣ رآن إل َوِمْنُهْم َمْن َیْسَتِمُع ِإَلْيَك َحتَّى ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك : (في اآلیات السابقة، فقال) األقفال(ـ أشار الق

ِذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َماَذا َقاَل آِنفاً          وا ِللَّ َفِإَذا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة (، )َلى ُقُلوِبِهْم َواتََّبُعوا َأْهَواَءُهْمُأوَلِئَك الَِّذیَن َطَبَع اللَُّه َع(، )َقاُل
 ).ُمْحَكَمٌة َوُذِآَر ِفيَها اْلِقَتاُل َرَأْیَت الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َیْنُظُروَن ِإَلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت
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 ).١(الكریمة 

 
 
)٢( 

 .وعندما نعود إلى الروایات نجدها تؤآد المعنى ذاته

 .لتأمل في القرآن الكریم، من أجل استخراج معارفه وآنوزه الدفينة فهي تأمر با-أ 
 أي أحكموا إعراب أواخر الكلمات -أعربوا القرآن ): (صلى اهللا عليه وآله(ففي الحدیث المروي عن النبي           

 ). أي تأملوا فيه، وتفهموا معانيه الغریبة- والتمسوا غرائبه -والجمل 
ي بن الحسين           آیات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزینة ینبغي : (أنه قال) يهما السالمعل(وفي الكافي عن عل

 ).لك أن تنظر ما فيها
.  ومن أجل ذلك ورد األمر بترتيل القرآن ألنه أقرب إلى الترآيز والتأمل من ابتالع الحروف أثناء القراءة-ب 

ين          ر المؤمن ال أمي د ق يه السالم   (فق بينه تبيينًا، وال تهذه هذ ): (اْلُقْرآَن َتْرِتيًالَوَرتِِّل : (في تفسير قوله تعالى ) عل
 ).٢) (الشعر، وال تنثره نثر الرمل، ولكن افزعوا قلوبكم القاسية، وال یكن هم أحدآم آخر السورة

التباطؤ فيها بحيث ال ترتبط آلماتها، والتدبر في آلمات القراءة، هو : سرعة القراءة، ونثر الرمل هو    : فالهذ 
 .ات، والتدبر في آلمات اهللالتأمل في اآلی

ادق   ام الص الم(وعن اإلم يه الس ْرِتيالً ): (عل ْرآَن َت ِل اْلُق ثاله   ): َوَرتِّ ي أم ر ف يده، وتفك ده ووع ند وع ف ع ق
 ).ومواعظه

 . وتعطينا الروایات نماذج عملية في هذا المجال-ج 
ام الصادق        يه السالم   (فعن اإلم ان أصحاب محمد   ): (عل یقرأ أحدهم القرآن في شهر ) هصلى اهللا عليه وآل(آ

رتل ترتيًال، فإذا مررت بآیة فيها ذآر الجنة فقف عندها واسأل            ة، ولكن ی رأ هذرم رآن ال ُیق ل، إن الق واحد أو أق
 ).اهللا الجنة، وإذا مررت بآیة فيها ذآر النار فقف عندها، وتعّوذ باهللا من النار

ام الرضا            يه السالم  (وفي حدیث آخر أن اإلم ان  ) عل رآن في نشرة غير قصيرة، وعندما ُسئل عن   آ رأ الق یق

 ).ما مررت بسورة إال فّكرُت في مكيها ومدنيها، وعاّمها وخاّصها، وناسخها ومنسوخها: (ذلك، أجاب
 ونجد في بعض الروایات دعوة ضمنية إلى التدّبر في آیات القرآن، واستنباط األحكام والقيم اإلسالمية من -د 

 .خالل ذلك
تهذیب واالستبصار   فعن الكا   ال      : في وال ى آل سام ق ى مول بد األعل ): عليه السالم(قلت ألبي عبد اهللا  : عن ع

 فكيف أصنع بالوضوء؟) ٣(عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة 
ال    یِن َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ: (قال اهللا عز وجل. یعرف هذا وأشباهه من آتاب اهللا عز وجل  ): (عليه السالم (ق

                                            
ال الطبرسي في مجمع البيان      ١ ال یجوز تفسير شيء من ظاهر : وفي هذا داللة على بطالن قول من قال: (.. ـ ق

 .٢٤١ ص١٨ج: الميزان). القرآن إال بخبر وسمع
 .٣ ط٣٩٧ ص٤ـ البرهان، المجلد ٢
 ).مر: المنجد، مادة. (شحمة شبه آيس، الزقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي المّرة: ـ المرارة٣



 ٨٢ من ١١صفحة  آيف نفهم القرآن  

 ).١) (امسح عليه) ِمْن َحَرٍج

وم من قول اإلمام      هو أن هذا األمر یحتاج إلى السؤال، ) یعرف هذا وأشباهه من آتاب اهللا عز وجل: (والمفه
رجل       دم وجوب مسح ال ى ع دل عل ریمة ت ة الك ك ألن اآلی تأمل، ذل ى ال م یحتاج إل ذا الحك تخراج ه أن اس ًا ب علم

 بين سقوط المسح رأسًا، وبين بقائه لكن مع سقوط شرط - في النظرة األولية  -مباشرة ألنه جرح، فيدور األمر       
 ).مباشرة الماسح للممسوح(

 .إذن، فاآلیة بظاهرها ال تدل على لزوم المسح على المرارة
أن المسح   يق یقضي ب تأمل الدق ن ال و مسح -لك ا ه تراط  - بم و اش رج ه وجب للح ا الم يه، وإنم  ال حرج ف

 .مسحفي ال) المباشرة(
 ).أصل المسح(وليس ) المسح المباشر(إذن، فالمنفي في اآلیة الكریمة هو 

 ).٢(ولذلك فالمفروض في هذه الحالة المسح على اإلصبع المغطاة 
ة         ى آلم نا أن نشير إل نا یجدر ب ). یعرف هذا وأشباهه من آتاب اهللا عز وجل: (في قول اإلمام) وأشباهه(وه

ام   يه السالم (فاإلم م یقصر) عل رآنية      ل ات الق ة اآلی ى آاف م إل ا سحب الحك ریمة، وإنم ة الك ذه اآلی ى ه م عل  الحك
 .المشابهة

ام      ذا، نجد اإلم يه السالم  (وهك یدعو أصحابه إلى التأمل في اآلیات القرآنية، واستنباط المفاهيم واألحكام ) عل
 .الدقيقة منها

 
 

)٣( 
 :هذا آله، باإلضافة إلى

رآن هو رسالة اهللا إل    - ١ بحانه    أن الق ال س ا ق ًدى       : (ى اإلنسان، آم ْرآُن ُه يِه اْلُق ِزَل ِف ِذي ُأْن اَن الَّ ْهُر َرَمَض َش
 .ومن الطبيعي أن تكون الرسالة متناسبة مع فهم المرسل إليه). ٤) (َهَذا َبَياٌن ِللنَّاِس(، )٣) (ِللنَّاِس
ه   - ٢ رآن یصدر خطابات ادة  - الق ة  - ع ناس  ( بكلم ا ال ا أیه ا ا (أو ) ی ا أیه نوا ی ذین آم يس   ) ل ا أشبه، ول أو م

 .صحيحًا أن یوجه أحد الخطاب لمن ال یفهم من آلماته شيئًا
 .البشر أن یأتوا بسورة من مثله) صلى اهللا عليه وآله( القرآن نزل حجة على الرسالة، وقد تحّدى النبي - ٣

رآن من قبيل األ                ان الق و آ ره، ول رآن من ظواه ك أن العرب آانت تفهم الق ى ذل لغاز لم تصح مطالبتهم ومعن
 .بمعارضته، ولم یثبت لهم إعجازه، ألنهم ما آانوا یستطيعون فهمه

ون معاني اآلیات وفهموها بمجرد نزولها عليهم         - ٤ د استوعب المسلمون األول  باستثناء آیات محدودة - لق
                                            

 .٢٠٩ ص١ج: ا حسن البجنورديـ القواعد الفقهية للسيد الميرز١

ة المحقق الشيخ مرتضى األنصاري           ٢ اده العالم ذا أف ) حجية ظواهر الكتاب(في مبحث ) رضوان اهللا عليه(ـ هك
 ).فرائد األصول(من آتابه القيم 

 .١٨٥: ـ سورة البقرة٣
 .١٣٨: ـ سورة آل عمران٤
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 .هم مع األحاجي واأللغاز ولم یتعاملوا یومًا مع آیات القرآن تعامل-عنها ) صلى اهللا عليه وآله(سألوا النبي 

يع یستطيعون أن یتدبروا في                     ئة خاصة محددة، وأن الجم يس لف يع، ول زل للجم رآن ن ذا یعني أن الق ل ه وآ
 .القرآن، ویستنبطوا مفاهيمه، آلٌّ على قدر علمه وذآائه

 
 

 وماذا نصنع بهذه الشبهات؟
بعض ل             ى أذهان ال ز إل د تقف َبه واإلشكاالت، التي ق نالك بعض الشُّ ى عدم جواز التدبر في القرآن   ه يل عل لتدل

 !في القرآن معصية آبيرة تهوي بصاحبها في نار جهنم، وساءت مصيرًا؟) التدبر(الكریم، بل والعتبار 
 فما هي هذه الشبه؟ وما هي اإلجابة عنها؟

 
 

 !الروایات نهت عن ذلك: الشبهة األولى
 :، وهددت من یفعل ذلك بنار جهنم، وقالت)يالتفسير بالرأ(لقد نهت الروایات الشریفة عن : یقولون

 ).١) (من فسر القرآن برأیه، إن أصاب لم یؤجر، وإن أخطأ هوى أبعد من السماء(
 ).٢) (من فسر برأیه آیة من آتاب اهللا فقد آفر(

 :ولكن، ما هي النتيجة؟ عن ذلك یجيبنا حدیث آخر فيقول

 ).٣) (من فسر القرآن برأیه فليتبوأ مقعده من النار(
 !هل یجرؤ مؤمن على التدبر في آیات القرآن الكریم؟. وبعد هذه الروایات المشددة

 !هكذا زعموا، وبئس ما یزعمون
إذ أن هذه الروایات ال یمكن أن تنهى عن نفس ما أمر ) التدبر في القرآن (ال یعني   ) التفسير بالرأي (ذلك ألن   

 :ني أحد األمور التالية، بل أنها تع)٤(به القرآن الكریم والروایات األخرى 

 : أن یحمل الفرد آراءه الشخصية، على تعریف المعاني القرآنية بأحد األشكال التالية- ١
 .حمل اللفظ القرآني على خالف ظاهره) أ(
 .حمل اللفظ القرآني على أحد احتماليه، دون أي دليل) ب(

ثًال ل : م رء(یحم ى ) الق وله تعال ي ق اُت َیَتَر: (ف ُروءٍ َواْلُمَطلََّق َة ُق ِهنَّ َثَالَث َن ِبَأْنُفِس ر دون ) ٥) (بَّْص ى الطه عل

 .لفظة مشترآة بين الطهر والحيض، من دون أي دليل) القرء(الحيض، باعتبار أن 
                                            

 . إیران-مية ، طبعة دار الكتب العل١٦ص) البرهان في تفسير القرآن(ـ مقدمة ١

 .١٩المجلد األول ص) البرهان(ـ تفسير ٢
 .٥، ط٢١المجلد األول ص) الصافي(ـ تفسير ٣
 ؟)التدبر، أم التحجر: (ـ راجع الفصل السابق٤
 .٢٢٨: ـ سورة البقرة٥
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وسوف نضرب على . التعسف في تأویل اآلیات القرآنية، وحملها على معاني ما أنزل اهللا بها من سلطان) ج(

 .ذلك بعض األمثلة فيما بعد
 :الذي یأتي تلبية آلراء الفرد فهي) التحریف المعنوي(ا األسباب الكامنة وراء هذا أم
 
 

 األهواء الشخصية للفرد: األول
إن بعض من لم یدخل نور اإلیمان قلوبهم یحاولون أن ُیخضعوا آیات القرآن ألهوائهم وشهواتهم، ولذلك فهم 

 .هم وشهواتهمأي حسب أهوائ) بآرائهم(یحاولون فهم اآلیات القرآنية 
ذا    ألوط : (حتى قال عنه ابن خلكان) الشذوذ الجنسي( آان یعاني من - القاضي الشهير -) یحيي بن أآثم   (فه

 )!قاض بالعراق نعرفه
 :لمن هذا الشعر: وآان محبوب المأمون، فقال له یومًا

 یــرى على من یلوط من بأس***قاض یرى الحد فـــي الزنا وال
 :الذي قال: فأجابه

 !األمـــــــة وال مـــن آل عباس***أحسب الجور ینقضي وعلىما 
ذا، آان         ثم ه ى بن أآ واآلیة هي قوله ! عمله الشائن، ویتمسك بآیة من القرآن في مشروعية ذلك) یدین(یحي

 ).١) (َأْو ُیَزوُِّجُهْم ُذْآَرانًا َوِإَناثًا: (تعالى
ك إباحة        ان یستفيد من ذل هذا ) استحباب(وال أعلم هل آان یفهم من ذلك ! آذلك) اللواط(وإباحة ) الزواج(فك

 !العمل الشائن أیضًا؟
َأْو ُیَزوُِّجُهْم ُذْآَرانًا َوِإَناثًا َوَیْجَعُل َمْن * َیَهُب ِلَمْن َیَشاُء ِإَناثًا َوَیَهُب ِلَمْن َیَشاُء الذُُّآوَر   : (إن اآلیة الكریمة تقول   

 ).٢) (َیَشاُء َعِقيمًا
ن       اه  وهي تعني أن ال على أربعة أقسام، فقسم ال یولد له إال اإلناث وقسم ال یولد له إال ) إنجاب الذریة(اس تج

 !بل یظل عقيمًا. ال یولد له أي واحد منهما: ورابع. یولد له االثنان معًا: الذآور، وثالث
(ه وشهواته ولكن یحيى بن أآثم اقتطع هذه الجملة من القرآن، وفصلها من سياقها العام، لكي یرضي أهواء

٣.( 
 .، في هذا الصدد)عليه السالم(واآلن، لنستمع إلى حوار بين یحيى بن أآثم، وبين اإلمام الهادي 

 ).أو یزوجهم ذآرانًا وإناثًا: (فقد سأل اإلمام عن قوله تعالى
ام     يه السالم (فأجاب اإلم ل واحد زوجان، آ: یقال لكل اثنين مقرنين. یولد له ذآور، ویولد له إناث: أي): (عل

 ).منهما زوج

                                            
 .٥٠: ـ سورة الشورى١
 .٥٠ - ٤٩: ـ سورة الشورى٢
 ).الفهم التجزیئي للقرآن(اني من هذا الكتاب راجع القسم الث) السياق القرآني(ـ للمزید من التفاصيل حول ٣
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ام وهو یضرب على الوتر الحساس     ما لبست ] أي اهللا تعالى[ومعاذ اهللا أن یكون غنى الجليل : (وأضاف اإلم

ى نفسك، تطلب الرخص الرتكاب المآثم         ه عل ُیَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َیْوَم اْلِقَياَمِة َوَیْخُلْد * َوَمْن َیْفَعْل َذِلَك َیْلَق َأَثامًا (ب
 ).١) (إن لم یتب: (واستدرك اإلمام قائًال).  ُمَهانًاِفيِه

ذا الشكل من    نوي (إن ه يه   ) التحریف المع ذي یصدق عل و ال رأیه  (ه رآن ب وائه ) من فسر الق أي حسب أه
 .وشهواته

 .وهذا الشكل من التحریف ال تزال األمة تعاني من آثاره السلبية حتى اآلن
ثالً  ى     : م وله تعال وا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ    َوَال ُتلْ : (یفسرون ق بأن على الفرد أن ال یعمل، وال یجاهد، وال ) ٢) (ُق

 .التي قد نهانا اهللا عنها) التهلكة(یواجه الطواغيت ألن ذلك یعني 
 ).٣) (ْیُتْمَیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم َال َیُضرُُّآْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَد: (وقوله تعالى

ليس ذلك ! بأن مسؤولية الفرد محصورة في إطار ذاته، وال شأن له باآلخرین؟ فليذهب العالم آله إلى الجحيم  
 .المهم أن یحافظ الفرد على صومه وصالته، وبعض آخر من الواجبات الفردیة وليس أآثر من ذلك! مهمًا

 :ویقول شاعرهم في ذلك
 !على النجاة بمن قد ضل أو هدى***وما أبالـــي إذا نفسي تطاوعني

رون  بر(ویفس ي    ) الص ه یعن ریفة، بأن نة الش ریم والس رآن الك ي الق رًا ف ه آثي ر ب ذي ورد األم الخضوع : ال
 .للطواغيت، واالستسالم لهم

 .الجمود والتوقف: بأنها تعني) التقية(و 
 )!الفرج(يوت، بانتظار إیكال المسؤوليات إلى اهللا، والجلوس في زوایا الب: بأنه یعني) التوآل(و 

یمرحون فيها ویلعبون، وانتظار ثواب اهللا ) الكفار(و  ) الفاسقين(اعتزال الدنيا، وترك    : بأنه یعني ) الزهد(و  
 .في اآلخرة، بدًال من ذلك
 .وهكذا، وهلّم جّرًا

ذا هو أحد مصادیق          رأي   (وه روایات، والذي یعني حمل آیات القرآن     ) التفسير بال الكریم المنهي عنه في ال
بق   ى ط وائه وشهواته   ) اآلراء(عل ونت لإلنسان من خالل أه ـ  . التي تك بدأ ب ه ) هوى (إن القضية ت یسعى خلف

 .اإلنسان
ذا            تحول ه زمن ی ر ال ى م ليأتي مؤیدًا، بل ) الدین(إلى رأي ونظریة، ثم یحاول اإلنسان تطویع  ) الهوى (وعل

 ).الرأي(ومشجعًا على هذا 
 )!من فسر القرآن برأیه فليتبوأ مقعده من النار (:وهنا، یأتي الحدیث الشریف

 
 

                                            
ي   ١ باس القم ر الشيخ ع دث المتبح بحار، للمح فينة ال يه(ـ س د األول ص) رضوان اهللا عل ، ٣٦٨ - ٣٦٧المجل

 .١٣٢البن الجوزي ص) األذآياء(وأیضًا 
 ١٩٥: ـ سورة البقرة٢
 ١٠٥: ـ سورة المائدة٣
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 المسبقات الفكریة المرآزة في عقلية الفرد: الثاني
رون یقرأون القرآن، وأدمغتهم مشحونة باألفكار والرؤى والمفاهيم المسبقة، ولذلك فهم ال یرون     نالك آثي فه

 .ذه األفكارالقرآن إال من خالل أفكارهم، وال یجدون في القرآن إال ما یؤید ه
 !تمامًا، آالذي یضع على عينه نظارة سوداء، إنه یرى جميع األشياء بلون نظارته

 .وآذلك هؤالء، فهم یرون آیات القرآن، بلون المفاهيم القابعة في عقولهم

 .متواضعين أمامه) تالمذة(إنهم یحاولون فهم القرآن آما تقتضي قيمهم وأفكارهم، بدل أن یكونوا 
ون      ا تقتضيه أفكارهم الواهية، بدل أن یحاولوا تهذیب أفكارهم على         إنهم یحاول ى حسب م رآن عل توجيه الق

 .حسب ما تقتضيه مفاهيم القرآن الرفيعة
 .وهذا هو عين الخطأ

 ).١(المنهي عنه ) التفسير بالرأي( أحد مصادیق - أیضًا -وهذا هو 
 .ة على ذلكونجد في التاریخ الغابر، آما في التاریخ المعاصر أمثلة آثير

ا نجده في هذا المجال هو تفسير القرآن الكریم على حسب        *  المسبقة، آما نلمس ) األفكار العقائدیة(وأول م
 .أو غيرهم) الكرانية(أو ) الباطنية(أو ) األشاعرة(أو ) المعتزلة(ذلك في أصحاب مذاهب من أمثال 

، وغير ذلك، وعندما )صفاته السلبية(و ) وتيةصفاته الثب(و ) اهللا(هذه الطوائف آانت تحمل آراًء خاصة في     
 ).٢(اصطدمت عقائدها بالقرآن أخذت تفّسر اآلیات القرآنية على حسب آرائها السابقة 

رآن حسب              *  ات الق ذلك تفسير آی ر الصوفي  (ونجد آ ذوق العرفاني  (و ) الفك ، والذي جاء من أجل تدعيم )ال
 .)شرعية(أفكار هذین االتجاهين، وإعطائهما صبغة 

تاب          يًا في آ ك جل . تأیيدًا ألفكاره الصوفية الخاطئة) محيي الدین ابن العربي(الذي أّلفه ) الفصوص (ونجد ذل
إلى تخریج المعاني التي یریدها من اآلیات واألحادیث بطریقة خاصة في التأویل، ) ابن العربي(والذي یسعى فيه 

 .فها إلى غير معناها الظاهرفإن آان في ظاهر اآلیة ما یؤید مذهبه أخذ بها، وإال صر
ثالً  َیا اْبَن : (، لذلك فهو یفسر قول هارون ألخيه موسى)وحدة الوجود(باعتبار أن مذهب ابن العربي هو   : فم

ي َوَال ِبَرْأِسي        ْذ ِبِلْحَيِت اد من      ) ُأمَّ َال َتْأُخ د أن ع أن موسى بع بدوا العجل، عاتب أخاه     ) الطور (ب د ع ومه ق ورأى ق
ائًال ل      ارون ق م أن اهللا سبحانه یجب أن ُیعبد في أیة صورة آان             : هه بدون العجل؟ أال تعل ناس یع دع ال م ت اذا ل لم

 !المعبود
ى        وله تعال رفاء ق ثًال، یفسر بعض الع ِدیِهمْ    : (أو م ْوَق َأْی ِه َف ُد اللَّ يد هي المعصومون األربعة عشر،    ) َی أن ال ب

 )!جدیةاألب(بحساب الحروف ) ١٤(تحمل الرقم ) ید(باعتبار أن 
ليس ) فرعون(بأن المقصود من ) اذهب إلى فرعون إنه طغى: (وآذلك أیضًا یفسر بعض العرفاء قوله تعالى     

                                            
ذي یدل على آون ذلك تفسيرًا بالرأي هو أ      ١ هي باء السببية، ) برأیه) (عليه السالم(ن الباء في قول اإلمام ـ وال

ى    ه      (بمعن رآن بسبب رأی رآن بهذا الشكل جاء نتيجة لـ   )فسر الق ، بحيث لو لم )رأیه السابق(، أي أن تفسيره للق
 .موجودًا مسبقًا لما فسر القرآن بهذا الشكل) الرأي(یكن ذلك 

 .٣ج) التمهيد في علوم القرآن(ـ راجع ٢
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 ).١(، وهذه اآلیة تشير إلى مجاهدة هذا اللقب )القلب القاسي(شخصًا معينًا، بل المقصود به 

) َنا َوَال ُتَحمِّْلَنا َما َال َطاَقَة َلَنا ِبِهَربَّ: (ومما یمكن إلحاقه بما نحن فيه تصریف بعض الصوفية معنى قوله تعالى
 ).٢! (إلى معنى الحب والعشق

نالك أیضًا تفسير القرآن الكریم حسب        *  ، والذي حدث متأثرًا بالفترة التي أخذت الحضارة )الفكر المادي(وه
 . عيون بعض المسلمينالغربية تخطو فيها خطوات واسعة في المجاالت العلمية والتكنولوجية، مما أبهر بریقها

 .هؤالء أخذوا یفسرون القرآن بطریقة خاصة، ترك االتجاه المادي بصماته واضحة عليها
 .التي تسير اإلنسان والكون) القوى الطبيعية(فالمالئكة، والجن، والشياطين فسروها بـ 

 .ومعاجز األنبياء، أخذت تعطي مدلوالت جدیدة، وتفسر بشكل جدید
  .وهكذا، وهلّم جرًا

 * ** * * 
واع من التالعب بمعاني القرآن الكریم، وتوجيه اآلیات القرآنية على حسب األفكار      ل هذه األن العقائدیة (إن آ

رفانية     (أو  ) المسبقة  ار الصوفية والع ة   (أو  ) األفك واع التفسير بالرأي،      ). االتجاهات المادی ر من أن ل هذه تعتب آ
 .المرفوض أساسًا من قبل الدین

 
 
ا توحي إليه                 التسر  - ٢ رأي، ووفق م ادئ ال رد في ب ا یظهر للف ى حسب م رآنية عل ات الق ع في تفسير اآلی

 .ظنونه األولية، من دون االستيقان، ومن دون الرجوع إلى سائر اآلیات والروایات الواردة في ذلك الموضوع

 فالتفسير بالرأي، -) ٣( آما تشير إليه بعض المصادر -) التخمين(و  ) الظن: (ذلك ألن الرأي في اللغة یعني     
ئة، التي لم تنضج بعد                  رآن بسبب بعض الظنون الني تمال، یعني أن یفسر الق ذا االح ًا له ِإنَّ الظَّنَّ َال : (رغم. وفق

 ).٤(، آما یؤآده القرآن الكریم )ُیْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيئًا
ذا المجال            ره في ه ا یجدر ذآ ى عهد عمر بن الخطاب آان      : ومم رأة عل ت تمارس الجنس مع مملوآها أن ام
 .وهذا بالطبع أمر محرم في نظر اإلسالم

 :فأمر أن یؤتى بها، ولما جاءت سألها. فُذآر ذلك لعمر
 !ما حملك على ذلك؟

                                            
 .٢٢ـ تفسير الصافي، المجلد األول ص١
 .٣، ط٢ـ مجمع البيان، المجلد األول ص٢
راغب في    ٣ ال ال رداته (ـ ق ين     ): مف الظن والتخم ي القضية ب رجيح أحد طرف بارة عن ت رأي ع ق  . ال ال المحق وق

ي الظني الراجع إلى االستحسان       : (األنصاري  بار العقل رأي هو االعت راد بال د األصول ، راجع فرائ)الظاهر أن الم

 ).حجية ظواهر الكتاب(مبحث 
ون الرأي بمعنى الظن وروده بهذا المعنى في بعض الروایات         ٤ ؤید آ ا ی قال لي أبو : فعن ابن الحجاج قال: ـ وم

بد اهللا     يه السالم  (ع اك وخصلتين فيهما هلك من هلك ): (عل ). إیاك أن ُتفتي الناس برأیك، أو تدین بما ال تعلم: إی
 .هنا الظن والتخمين) الرأي(والظاهر أن المراد بـ ). ط دار الكتب اإلسالمية ١١٤ ص٢ج: البحار(



 ٨٢ من ١٧صفحة  آيف نفهم القرآن  

ْیَماُنُهْم ِإَال َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأ* َوالَِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن : (تأولت آیة من آتاب اهللا، وهي: فقالت

 ).١) (َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُلوِميَن
(إلى آخر القصة !) آنت أراه یحل لي بملك یميني آما یحل للرجل المرأة بملك اليمين: (وفي بعض الروایات   

٢.( 
ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَي َیْوٌم َال َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُآْم : (أن یرى اإلنسان قوله تعالى: ومن هذا القبيل

 ).٣) (َبْيٌع ِفيِه َوَال ُخلٌَّة َوَال َشَفاَعٌة
 .إن فكرة الشفاعة هي فكرة خرافية، وإن القرآن الكریم قد نفاها من األساس: فيبادر بالقول

 ).٤) (الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى: (أو یرى قوله تعالى
 !صور أن اهللا سار بتؤّدة وأناة، حتى تربع على عرشه العظيمفيتصور اهللا جسمًا، ویت

 .وهكذا
ض        ين، وبع ن والتخم يه الظ ا یقتض ب م ى حس رآنية، عل ات الق رع لآلی م المتس ن الفه كل م ذا الش إن ه

 .االستحسانات العقلية الفارغة، هو ما نهت عنه الروایات السابقة، حسب االحتمال الثاني
 

 
ر     - ٣ رآن الك ات الق ات المتشابهة، واآلیات المجملة وما شابه، بعيدًا عن     فهم آی ام، واآلی رتبطة باألحك یم الم

 ).عليهم الصالة والسالم(روایات أهل البيت 
ان النبي         ه في عهد الرسالة آ ك ألن ه   (ذل يه وآل ات الغامضة،      ) صلى اهللا عل ذي یشرح للمسلمين اآلی هو ال

 ).٥) (َنا ِإَلْيَك الذِّْآَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْمَوَأْنَزْل: (المبهمة، وفي ذلك یقول اهللا سبحانه
 !ماذا بعد رحيل الرسول؟: ولكن

د خلف النبي من بعده آتاب اهللا، والعترة، وقد قرن النبي       القرآن بالعترة في أحادیث ) صلى اهللا عليه وآله(لق
 . محاولة خاطئةومن هنا، فإن آیة محاولة للفصل بينهما، هي) ٦(آثيرة 

روایات التي ورد فيها النهي عن             رًا من ال ك، أن آثي ؤید ذل جاءت ردًا على أولئك الذین ) التفسير بالرأي(وی

تادة،       يفة، وق ي حن يان، آأب ي بعض األح م ف ًا له ل ونقيض يت، ب ل الب يدًا عن أه رآن بع م الق ون فه وا یحاول آان
 .وغيرهما

 .لصددآما جاءت مجموعة من الروایات في هذا ا
نها  بد اهللا الصادق           : م ا روي عن أبي ع إنما هلك الناس في المتشابه ألنهم لم یقفوا على ): (عليه السالم(م

                                            
 .٦ و٥: ـ سورة المؤمنون١
 .٣، ط١١٨ ص٦ج: ـ الغدیر للعالمة األميني٢

 .١٥٤: ـ سورة البقرة٣
 .٥: ـ سورة طه٤
 .٤٤: ـ سورة النحل٥
 .٢٥ - ١٩رف الدین صللعالمة ش) المراجعات: (ـ رویت هذه األحادیث من آتب الفریقين، راجع٦
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ياء             ألة األوص ن مس تغنوا ع آرائهم، واس هم ب ند أنفس ن ع أویًال م ه ت عوا ل ته، فوض رفوا حقيق م یع ناه، ول مع

 ).فيعرفونهم
نها  ا روي عنه أیضاً      : وم ين [إنهم   : (م ضربوا القرآن بعضه ببعض، واحتجوا بالمنسوخ، وهم  ] أي المخالف

ه الناسخ، واحتجوا بالخاص وهم یظنون أنه العام، واحتجوا بأول اآلیة وترآوا السنة في تأویلها ولم        یظنون أن
وارده ومصادره                    رفوا م م یع ا یختمه، ول ى م الم وإل ه الك تح ب ا یف ى م إذ لم یأخذوه عن أهله، فضلوا . ینظروا إل

 ).١) (وأضلوا
 .وهكذا

رآن       ، )تفسيرًا بالرأي( بشكل مستقل، وبعيدًا عن أهل البيت یعتبر - في طوائف من اآلیات    -نجد أن فهم الق
 .حسب االحتمال الثالث

 :والسؤال اآلن هو
 :وهي) من فسر القرآن برأیه(لقد برزت أمامنا حتى اآلن ثالثة احتماالت في معنى 

 .فسر القرآن بهواه، وفسر القرآن بمسبقاته الفكریة: ك بقسمين فّسر القرآن بآرائه الشخصية، وذل- ١
 . فسر القرآن بظنه- ٢

 !؟)عليهم السالم( فسر القرآن بفهمه المستقل عن أهل البيت - ٣
 !فأي واحد من هذه المعاني هو المقصود؟

عنى عامًا یشمل هذه م) برأیه(في قول اإلمام ) الهاء(إلى ) رأي(یمكننا أن نستفيد من إضافة آلمة : والجواب
 :المعاني جميعًا، وذلك المعنى هو

 ).تفسير القرآن بالرأي الشخصي، النابع من الذات، ال مع الواقع(
 :وهذا المعنى العام یشمل

 .القسم األول من المعنى األول، ألنه تفسير للقرآن بالهوى، وليس بالواقع
 .لتعصب واألفكار السابقة، وليس بالواقعوالقسم الثاني من المعنى األول، ألنه تفسير للقرآن با
 .وليس بالواقع. والمعنى الثاني، ألنه تفسير للقرآن بظنه الشخصي

رآن باألفكار الشخصية، وليس بالواقع            ه تفسير للق ثالث، ألن ى ال أهل البيت عليهم : الذي مقياسه هو(والمعن
 ).الصالة والسالم

 .وهكذا
روایات التي تنهى عن          ال تقصد بذلك النهي عن التدبر في القرآن الكریم، وإنما ) ير بالرأيالتفس (نجد أن ال

 ).تفسير القرآن بالرأي الشخصي النابع من الذات، ال من الواقع، بمختلف صوره وأشكاله(تنهى عن 
 آيف نعرف العام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ؟: الشبهة الثانية

 :یقولون
 !اصًا، ومطلقًا ومقيدًا، وناسخًا ومنسوخًا، وهل یعرف ذلك إال الراسخون في العلم؟إن في القرآن عامًا وخ

                                            
تاب            ١ بحث حجية ظواهر الك رائد األصول، م ة  : وأیضاً . ـ ف رهان (مقدم تب العلمية   ١٩ص) الب  -، طبعة دار الك

 .إیران



 ٨٢ من ١٩صفحة  آيف نفهم القرآن  

 :والجواب

هي آیات محدودة وال یمكن أن تسحب الحكم .  إن اآلیات التي طرأ عليها التخصيص، أو التقييد أو النسخ- ١
 ).١(المنطبق على بعض اآلیات، على القرآن الكریم آكل 

ل  - إن أغلب    - ٢ ات التي تتناول           - أو آ يد، أو النسخ هي اآلی يها التخصيص، أو التقي ات التي طرأ عل  اآلی
رعية( ام الش به  ). األحك ا أش دة وم زنا والع تال والطالق وال ام الق ن  . آأحك تنباط م ي أن االس ات (ومن الطبيع آی

ا في التدبر في اآلیات تختص بالفقهاء والمجتهدین، وال یحق للرجل العادي أن یستنبط منها، وحدیثنا هن) األحكام
 ).آیات األحكام(وليس في . األخرى، تلك اآلیات التي تتناول القضایا الخلقية، واالجتماعية، والثقافية، وما أشبه

 ).٢( هذا، باإلضافة إلى ما سبق من دعوة الدین إلى التدبر في آیات القرآن الكریم - ٣
 

 

 !الذین أخطأوا في فهم القرآن: الشبهة الثالثة
 :قولونی

رآنية، وانحرفوا بذلك عن سواء السبيل، فمن یضمن لنا عدم الوقوع          ات الق رون في فهم اآلی أ الكثي د أخط لق

 !في الخطأ، آما وقعوا هم؟
 أليس من األفضل أن ندفن رؤوسنا في الرمال، وال ندور حول مواضع الزلل؟

 :والجواب
 :م القرآن یعود إلى أحد العوامل التالية فيما سبق أن خطأ البعض في فه- بشكل ضمني -لقد أوضحنا 

 .في تفسير القرآن) األهواء الشخصية( تحكيم - ١
المغروسة في أعماق الفرد، وبالتالي تطویع القرآن لهذه اآلراء، بدًال من ) المسبقات الفكریة( التعّصب لـ - ٢

 .تطویع هذه اآلراء للقرآن
ذا اإلطار         دخل ضمن ه ا ی ار الم  (ومم ية التعصب لإلفك ، ومحاولة تفسير اآلیات القرآنية بشكل یؤید هذه )ذهب

 .األفكار
ار التي تظهر لإلنسان في بادئ الرأي، وعدم التدقيق في صحة هذه األفكار أو        - ٣ ناق األفك  التسرع في اعت
 .سقمها
يت     - ٤ ل الب ات أه ى روای رجوع إل يهم السالم ( عدم ال ات المتشابهة،    ) عل ة، أو اآلی ات المجمل ا في اآلی وم

                                            
ات التي ادعوا نسخها هي     ١ آیة تقریبًا وقد بحث األستاذ الشيخ محمد هادي في ذلك فوجد ) ٢٢٨(ـ مجموع اآلی

ن ) ٢٠(أن  وخة، بي ط هي المنس نها فق ة م ـ آی وخة، ) ٢٠٨(ما ال ية ليست منس وم : راجع(الباق ي عل يد ف التمه

 -آیة ) ٦٦٦٦(، وإذا قارنا هذه الكمية الضئيلة بمجموع آیات القرآن التي تبلغ   )٤٠٤ - ٢٩٦، ص ٢ج  : القرآن
 بشكل -ویمكن أن نقول مثل ذلك القول .  لوجدنا أنها ال تشكل سوى قطرة صغيرة في بحر خضم-على المشهور 

 . في اآلیات المخصصة وفي اآلیات المقيدة-ي طبعًا تقریب
 ؟)التدبر أم التحجر(ـ راجع فصل ٢



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٢٠صفحة 

 

 .شابه

رد تلميذ القرآن المتواضع، الذي یكيف أهواءه وأفكاره وفق قيم القرآن ومبادئه، وليس             ون الف ندما یك ا ع أم
ا یخطر على باله من أفكار، ویعود إلى أهل البيت             . العكس  بل م ى في تق فيما تشابه عليه، ) عليهم السالم(ویتأن

 .ویمكن أن تنعدم بالتالي. بيرةعندئذ، تقل نسبة الخطأ في فهم القرآن، إلى حدود آ
 

 

 القرآن آتاب غامض، فكيف نفهمه؟: الشبهة الرابعة
 :یقولون

ي          وض ف ى، وغم ي المعن وض ف ة، وغم ي الكلم وض ف يه غم وض، فف ام والغم نفه اإلبه تاب یكت رآن آ الق

 !المغزى، فكيف نستطيع بعد ذلك أن نفهمه؟
رآن قبل ألف وأربعمائة عام، وخاطب جيالً        زل الق د ن  قد مات منذ أمد سحيق، فهل تستطيع أجيالنا أن تفهم لق

 !القرآن اآلن؟
 :والجواب

ات واضحة، في الكلمات، والمعاني، واألهداف، آما قال سبحانه      - ١ رآنية هي آی ات الق َوَلَقْد : ( إن أغلب اآلی
رٍ            ْن ُمدَِّآ ْل ِم ِر َفَه ْرآَن ِللذِّْآ ْرَنا اْلُق رد أن یتصفح ا   )َیسَّ بإمكان أي ف ة أمام       ؟ ف يقة ماثل يجد هذه الحق ریم ل رآن الك لق

 .عينيه
نالك مجموعة من اآلیات غامضة، ومبهمة، وذلك یعود إلى ابتعاد أمتنا عن اللغة العربية      - ٢ ن، تظل ه  ولك

 ).١(األصيلة، وليس إلى القرآن ذاته 
 آيف نفهم هذه اآلیات الغامضة؟: والسؤال اآلن هو

 :هنالك ثالثة طرق: والجواب
 .لرجوع إلى معاجم اللغة، واستخراج معاني األلفاظ منها، طبقًا لما سنشرحه في الفصل القادم بإذن اهللا ا-أ 

 . التدبر في السياق العام لآلیة، واستنباط معنى الكلمة أو اآلیة من خالل ذلك-ب 
 .يرًا في هذا المجالإال أنه یعنينا آث. ورغم أن السياق ليس عامًال نهائيًا وحاسمًا في فهم اآلیات القرآنية

َوَداُوَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َیْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه : (في هذه اآلیة) نفش(إذا أردنا التعرف على معنى : مثًال
اِهِدینَ       ْم َش نَّا ِلُحْكِمِه ْوِم َوُآ َنُم اْلَق م یكن علينا إال قياس آلمة  ) ٢) (َغ كم، مما نعرف بالحرث والغنم والح) نفشت(ل

 .أنه إتالف الحرث
ى  ا اآتشاف معن ول(أو إذا أردن ى ) ح وله تعال ي ق نَّاُت   : (ف ْم َج ْت َلُه اِلَحاِت َآاَن وا الصَّ ُنوا َوَعِمُل ِذیَن آَم ِإنَّ الَّ

                                            
ذا بغض النظر         ١  عن اآلیات المتشابهة التي یفتقر فهمها إلى التفكير المنطقي السليم وإلى مراجعة - طبعًا   -ـ ه

 ).عليهم السالم(روایات أهل البيت 
 .٧٨: ـ سورة األنبياء٢
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ُزًال    ْرَدْوِس ُن َوالً   * اْلِف ْنَها ِح ْبُغوَن َع يَها َال َی ِدیَن ِف ى سيا   ) ١) (َخاِل ر إل نا إال أن ننظ ا علي ي  فم ریمة لك ة الك ق اآلی

 ).االنتقال(و ) التحول(هو ) الحول(نكتشف أن معنى 
ى          ا فهم معن ) ٢) (َوَال َتْقُتُلوا َأْوَالَدُآْم َخْشَيَة ِإْمَالٍق َنْحُن َنْرُزُقُهْم َوِإیَّاُآْم: (في قوله تعالى) اإلمالق(أو إذا أردن

 .، وهكذا)الحاجة(و ) الفقر(نعرف أن معناه هو فما علينا إال أن ننظر إلى الجو العام المحيط باآلیة ل
 . التفسير-ج 

إن لمعرفة اإلطار التاریخي الذي هبط فيه الوحي، والمورد الذي نزلت فيه اآلیة الكریمة، األثر الكبير في فهم 
 .، واألهداف التي نزلت من أجل تكریسها هذه اآلیات)اآلیات القرآنية(معاني 

زل بشكل ت      رآن ن ك ألن الق دریجي، واآب فيه األحداث التي واجهها المسلمون في عهد الرسالة، ولم ینزل  ذل
 .على الناس مرة واحدة، ولذلك آان من الطبيعي أن تحمل آل آیة طابع الظروف التي هبطت فيها

ى هذه الظروف، وتغطي بالتالي األبعاد الحقيقية لآلیة الكریمة،            تب التفسير هي التي تسّلط األضواء عل وآ
 ).ك باإلضافة إلى الفوائد الهامة األخرى التي تمنحنا إیاها آتب التفسيروذل(

ى عدم جواز، وحتى عدم إمكان                   يل عل ا للتدل د یتمسك به في اآلیات ) التدبر(هذه آانت أهم الشبهات التي ق
 .القرآنية

 .التدبر في القرآن الكریم) مشروعية(و ) إمكان(وقد عرفنا من خالل هذا المبحث 
 . نشرح ضرورة التدبر في القرآن، وهذا ما یتكفل به الفصل القادم، بإذن اهللاویبقى أن

 
 

 معطيات التدبر في القرآن
 لماذا التدبر في القرآن؟

 :هكذا یتساءل البعض، ویضيفون
 !إننا نقرأ القرآن، ونستمع إلى تساؤالته آل صباح ومساء، أفال یكفينا هذا؟

 :والجواب
 .لطریق الوحيد لالستفادة من آیاته، والتأثر بها التدبر في القرآن، هو ا- ١

ر            رد التأثي ع الف ي واق ر ف ان دون أن تؤث رددها اللس ات ی ن آلم ر م ي أآث رآن ال تعن تة للق راءة المي إن الق
 .المطلوب

 .فهي تتجاوز اللسان، لكي تنفذ إلى القلب، فتهّزه، وتؤثر في اتجاهه) التالوة الواعية(أما 
د آان أولياء اهللا       العارفون یتلون القرآن بوعي، فكانت جلودهم تقشعر، وقلوبهم ترتجف حين یقرأون آیة، لق

 .بل ربما آانوا ُیصعقون لعظمة وقع اآلیة في نفوسهم
ام الصادق          د تال اإلم يه السالم   (لق ة في صالته ورّددها عدد مرات فصعق صعقة، ووقع مغشيًا عليه،    ) عل آی

                                            
 .١٠٨ - ١٠٧: ـ سورة الكهف١
 .٣٢: ـ سورة اإلسراء٢



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٢٢صفحة 

 

 :ولما أفاق سأل عن ذلك، فقال

 ).ررتها حتى آأني سمعتها من المتكلم بها، فلم یثبت لها جسمي، لمعاینة قدرتهلقد آ(
 ).ِإیَّاَك َنْعُبُد َوِإیَّاَك َنْسَتِعيُن: (وآانت اآلیة هي قوله تعالى

 .بل إن التدبر لحظات في القرآن الكریم، آان منعطفًا تغييریًا آبيرًا، في حياة الكثير من العصاة والمجرمين
ذا   ياضالفض(فه ن ع ي    ) يل ب رعب ف ارة ال يًا إلث ر اسمه آاف ان ذآ رًا، وآ ياته مجرمًا خطي ة ح ي بدای ان ف آ

وافل، ویسلب المسافرین آل ما یملكون، وذات یوم وقعت نظراته على                 ى الق ان یقطع الطریق عل د آ وب، لق القل
 .فتاة جميلة، فصمم في نفسه أمرًا

يت     ك الب دار ذل لق ج ان یتس يلة، آ ك الل ي نفس تل يها    وف تداء عل نوي االع و ی تاة، وه يه الف كن ف ذي تس ال
َأَلْم َیْأِن ِللَِّذیَن آَمُنوا َأْن َتْخَشَع : (واغتصابها، وفي هذه األثناء، تناهى إلى مسامعه صوت یتلو هذه اآلیة الكریمة        

 ).١) (ُقُلوُبُهْم ِلِذْآِر اللَِّه
ة بضع ثوان، وأخذ یردد مع نفسه       ر في اآلی ثم هبط من الجدار، وتولى ). ٢) (، بلى قد آنیا رب: (فأخذ یفك

 .بوجهه شطر المسجد فاعتكف فيه إلى األبد
إن التدبر في آیة واحدة، حّول هذا الرجل من مجرم متمرس بالجریمة، إلى معتكف في محراب العبادة، فكيف 

 !ات الملك؟إذا تدبر اإلنسان في آل القرآن، أفال یتحّول من رجل إلى ملك، بل إلى من هو فوق درج
 
 
 .آما أنزلها اهللا سبحانه) مبادئه(و ) أفكاره(و ) قيم القرآن( التدبر في القرآن هو الطریق الوحيد لفهم - ٢

ام الفرد، وأمام األمة، آل یوم، والختيار الطریق السليم بين هذه               دة تطرح أم يارات صعبة وعدی نالك خ إن ه
 . في آیاتهالخيارات، البد من الرجوع إلى القرآن، والتدبر

 ).٣) (ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َیْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم: (ومن هنا، یقول اهللا سبحانه
ى نفسه اسم                 رآن عل نا أیضًا أطلق الق ذلك ألنه یفصل ویفّرق بين الحق والباطل، والهدى ) الفرقان(ومن ه

 !والضالل، ولكن، لمن؟

 .لمن یفهم آیاته، ویتدبر فيها: الجواب
 
 
ياته، سواء المشاآل الفردیة التي ال تتعّدى إطار الفرد               - ٣ ا اإلنسان في ح رة یصطدم به نالك مشاآل آثي  ه

 .ذاته، أو المشاآل االجتماعية التي تصيب الجميع
 :والقراءة الواعية للقرآن الكریم، والتدبر في آیاته، یقومان بدور مزدوج في هذا المجال

 .لق في نفس اإلنسان من سلبياتفهما یقومان من جانب، بتطهير ما ع
                                            

 .١٦: ـ سورة الحدید١
 .٣٦٩ ص- المجلد الثاني -ـ سفينة البحار ٢
 .٩: ـ سورة اإلسراء٣
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 :ومن هنا یقول اهللا سبحانه

 ).١) (َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر(
 ).٢) (َوُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن(

 .، للخروج بحل ناجح لهذه المشاآلویقومان من جانب آخر، بوضع البرامج السليمة
 

 
ك ألن العمل بالقرآن یتوقف على                  - ٤ يه، وذل ا جاء ف رآن هو الطریق للعمل بم ر في الق إن التدب رًا، ف  وأخي

 .فهمه، وفهم القرآن ال یمكن إال بالتدبر في آیاته
نا، فإن الذین ال یتدبرون في القرآن سوف یفوتهم تطبيق الكثير من مبادئ الدین       في حياتهم العملية، ومن ه

 .وهم ال یشعرون
 
 

 منهج التدبر في القرآن
 هو استعراض - هنا -، البد أن نعترف أن استعراضنا لهذا المنهج )منهج التدبر في القرآن  (قبل الحدیث عن    

 :ناقص، ویعود ذلك إلى عاملين
 .صعوبة اإلحاطة بالمنهج بشكله المتكامل: أحدهما

درك           يق، ال ی رآن بحر عم ي        فالق ام عل ول اإلم ا یق به، آم ى عجائ ومن هنا فإن ). عليه السالم(غوره وال تفن

 .اإلحاطة به أمر صعب، إن لم یكن أمرًا مستحيًال
يهما  ى بعض القراء الكرام، ذلك ألن فهمها یرتبط               : وثان ون عسيرة الهضم عل د تك ناهج ق إن بعض هذه الم

 . المناهج في هذا البحثباستيعاب علوم معينة، ومن هنا ترآنا التعرض إلى تلك
 :وبعد معرفة هذه الحقيقة، ینتصب السؤال التالي

 
 

 ما هو منهج التدبر في القرآن؟
 :والجواب

ى طرح مختلف التساؤالت حول           تد عل نهج یع رآنية  (إن الم رآن الكریم مجال     )الظواهر الق ة من الق ل آی ، فك
ذي یحاول التدبر في           رد ال ى الف دة، وعل  القرآن أن یستثير في عقله هذه التساؤالت، خصب لطرح تساؤالت عدی

 .ومن ثم یحاول اإلجابة عليها
 :وهذه التساؤالت یجب أن تتناول ما یلي

                                            
 .٥٧: ـ سورة یونس١
 .٨٢: ـ سورة اإلسراء٢
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 . معنى الكلمة- ١

 . تخير الكلمة- ٢
 . موقع الكلمة- ٣
 . الشكل الخارجي- ٤
 . التسلسل المعنوي، والتناسب في االنتقال من غرض إلى غرض- ٥

 . التصنيف- ٦
 : هذه األمور-فيما یلي  -وسنشرح 

 
 

 معنى الكلمة: أوًال
ناء من لبنات، ولذلك فمن الطبيعي أن تكون الخطوة                 تكون الب ا ی ًا آم ات، تمام ریم من آلم رآن الك تكون الق ی

 .األولى لفهم القرآن الكریم، هي التدبر في الكلمات القرآنية
 :مهمة، ولذلك فهمومع األسف، فإن آثيرًا ممن یقرأون القرآن ال یقومون بهذه ال

 . إما أن ال یفهموا معاني الكلمات- ١
 . أو یفهمونها بشكل مغلوط- ٢
 . أو بشكل باهت، ال یعكس المدلول الدقيق للكلمة- ٣

 ):بحوث في القرآن الحكيم(وعن هذه الظاهرة الثالثة، ننقل فقرات من آتاب 

ات في أنه        ( ربية أشمل وأدق وأجمل اللغ ة الع رغم من أن اللغ ا تعطي لكل حقيقة لفظًا قریبًا یتناسب معها بال
ل تطور ینشأ في شيء لفظًا یخصه، ویوحي إلى تلك الحقيقة متلبسة              تاروا لك رغم من أن العرب اخ ًا، وبال تمام

 .بذلك التطور
د إیحاء اللفظ وظالله                ا أفق نفها الغموض مم ربية اآت إن الكلمات الع ذا وذاك، ف رغم من ه  نحن -فلم نعد . بال

ة الحس        - العرب  ك رهاف حتى لو لم )  افتكر-فكر (أو )  اقترب-قرب (الذي آان بين لفظتي ] لنعرف الفرق   [ نمل
 .وما أشبه) أولج(و ) دلك(و ) سارب(و ) سار(نعد نعرف الفرق بين آلمتي 

 :ویعود ذلك إلى
في المجال المحدد لـ ) بقر(فحينما یستعمل العربي آلمة . آثرة استعمال األلفاظ في غير معانيها األدبية: أوًال

رب ( ة  ) اقت ى آلم ة  ) سار (أو حت ي موضع آلم اءات    ) سارب (ف ين مع بعضها وتضيع اإلیح تلط ظالل الكلمت تخ
 .الخاصة
ياً  نا بمعاني جامدة ومحددة آألفاظ عربية، وفقدنا الشعور بمحور شعاع الكلمة       : ثان فنحن حينما . تعلقت أذهان

ة      مع ) ج ن ن(ا المخلوق الغریب دون أن نفكر وال لحظة حول ارتباط آلمة   یتبادر إلى أذهانن  ) جن (نستعمل آلم

وق ذا المخل ة . ه تعمل آلم ين(ونس ه   ) جن ي بطن أم ولد ف ى ال ين معن ة تتناسب ب ناك عالق رف أن ه دون أن نع
 .وهي أن آليهما مستور عن أعين الناس) جن(ومعنى المخلوق الغریب ) جنين(

ذلك نطلق لفظة        ة ) الخمر (وآ ق لفظة         للدالل ى السائل المسكر، ونطل ار ( عل للداللة على الساتر لوجه ) الخم



 ٨٢ من ٢٥صفحة  آيف نفهم القرآن  

 .المرأة، وال نالحظ أن عالقة اللفظين ببعضهما إنما هي من ناحية الستر، فهذا یستر الوجه وتلك تستر العقل

ربية التي ل                  ة الع ذلك فهم أهم سمة من سمات اللغ د ب تداخل إیحاءات اللفظ العربي ببعضه، ونفق ذا ت و وهك
 .فهمناها یسهل علينا فهم القرآن آثيرًا

اظ العربية نحو أفق أسمى، ُیستشّم المعنى اإلیحائي             يدي لأللف نا الخروج من الفهم التقل توجب علي نا ی من ه
 .العام منها

ذا الخروج ضروري لفهم القرآن الحكيم، إذ أنه في قمة البالغة التي تتلّخص في رعایة التناسب الشامل            وه
ين الموضو    يكون آشف المنحنيات التفسيریة واإلیحاءات اللفظية ذا أهمية          ب ر، ف ين الواقع والتعبي ظ، وب ع واللف

 .خاصة في القرآن أآثر من أي آتاب آخر، ألنها معنية فيه بشكل ال یوصف
 یبقى السؤال عن آيفية الخروج؟

 :على الفرد: والجواب
 .ور له معنى جامدًا للفظ أن یتجّرد أوًال عن موحيات المناخ الفكري الذي یص- ١
ل التصریفات للكلمة، والتفكير في المعنى المناسب لربط          - ٢ ادة األساسية التي تجمع آ ى الم رجوع إل م ال  ث

ثالً        اللفظ، فم نجمع معاني یعرشون، عرشًا، معروشات، ونعود إلى تصریفات اللفظ األخرى،   : هذه المجموعات ب

يعًا م      يطها جم به لتنش ا أش رش، وم ریش، وع ناء،       ع ك والب ریر المل ي س ع معان ه یجم ي، ألن ناء الفوق ن الب
 .والمرفوع، وسيباط الكرم والخيمة من الخشب، هذه المعاني التي ذآرتها العرب لهذه األلفاظ

ًا بين هذه               - ٣ ذي یمكن أن یتصور جامع ى المشترك ال وارد استعمال اللفظ ببعضها، ليعرف المعن ياس م  ق
 .تبر في االستعمال أن یكون على لسان أهل اللغة المعتنين بالبالغةالموارد، ومن الطبيعي أن یع

ان قياس موارد االستعمال ببعضها أفضل السبل لمعرفة المعنى الحقيقي للفظ ما، فإن أفضل قياس من        وإذا آ
ذا النوع هو قياس موارد استعمال الكلمة في القرآن ذاته، إذ أنه وال ریب ذروة البالغة العربية التي ع    جز عن ه

 .تحدیها أبلغ فصحاء العرب
ذي یرید التدبر في القرآن ذاته، أن یبحث عن المعنى المحدد للكلمة في آیات القرآن ذاته          نا، یجدر بال . من ه

 ).١) ( المعنى الدقيق الذي یقصده القرآن- بقياس بعض المواضع المستعملة فيها الكلمة ببعضها -ليجد 

 .وفيما یلي
 ).التدبر في الكلمة القرآنية(ول نستعرض بعض األمثلة ح

 
 

)١( 
 ).٢) (َما َآاَن ِإْبَراِهيُم َیُهوِدّیًا َوَال َنْصَراِنّيًا َوَلِكْن َآاَن َحِنيفًا ُمْسِلمًا: (یقول القرآن الكریم

 هنا؟) حنيف(ماذا تعني آلمة 
ریمة، وعندما تمر أمام أعينهم آلمة            ة الك تلون هذه اآلی رون ی ال یفهمون منها شيئًا، أو فإنهم ) حنيف(الكثي

                                            
 .٣٨ - ٣٥ص: ـ بحوث في القرآن الحكيم١
 .٦٧: ـ سورة آل عمران٢
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 .یفهمون منها معنى خاطئًا

ولكي نفهم معنى هذه الكلمة، نعود إلى اللغة، لنجد المواضع التي استخدمت فيها هذه الكلمة، ثم لنستنبط من 
 .هذا المجموع، المعنى العام

ة  ي اللغ نجد ف ه: حنف: (ف ال، وحنف رجل نفاء، وحنف: م ا ح ل فهي: جعله ى داخ ه إل نفاء اعوجت رجل  ح
 .مال: هو) حنف(وهكذا، ونستنتج من آل ذلك أن معنى ) القوس: وحوانف، والحنفاء

 ).١(ونعود إلى التفسير لنجده یؤآد المعنى ذاته 
ة   ى اآلی يكون معن ذا، ف ى ه ده     : (وعل ى وح زائفة، مسلمًا هللا تعال بادئ ال ل الم ائًال عن آ ان م راهيم آ ). إن إب
 :نونستنتج من ذلك أن لإلیمان دعامتي

 .رفض آل القيم، واألصنام، والمبادئ الزائفة

 .والتسليم المطلق هللا سبحانه، وحده ال شریك له
 ).ال إله: (فاإلیمان یتلّخص في آلمة رفض، تشمل آل اإللهة واألصنام

 ).إال اهللا: (واستثناء واحد ینبثق من ضمير هذا الرفض المطلق
ل المحاوالت               ول الوسطى، وآ ل الحل نهار آ ذا، ت ين اهللا، وبين األصنام، مهما آان اسم هذه   وبه ية، ب  التوفيق

 .األصنام أو شكلها
 .وبهذا أیضًا نعرف خطأ أولئك الذین یحاولون الجمع بين اهللا، وسائر اآللهة

 
 

)٢( 
 ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم: (یقول القرآن الكریم

 ).٢) (َقاَل اْلَمُأل ِمْن َقْوِمِه ِإنَّا َلَنَراَك ِفي َضَالٍل ُمِبيٍن* َعَذاَب َیْوٍم َعِظيٍم 
بدو للنظرة العابرة أن آلمة          د ی ، وعلى هذا األساس فإن الذین آفروا )الجماهير(في هذه اآلیة تعني ) المأل(ق

 ).٣(عامة الناس : وغيره من األنبياء، آانوا) نوح(بـ 

 :وهنا قد یثار السؤال التالي
 !لماذا آفرت الجماهير برساالت األنبياء، ألم تكن رساالت األنبياء تدعو الناس إلى فطرتهم، وضمائرهم؟

يقة  ة         : والحق ول آلم و فتشنا حول مدل نا ل ا تعني   ) المأل (أن وجدنا أنه  العيون أشراف القوم الذین یمألون: (ل
 ).٤(، آما تؤآده معاجم اللغة وآتب التفسير )والصدور هيبة

                                            
 .٢٧٠المجد األول، ص) الصافي(ـ راجع تفسير ١
 .٦٠ - ٥٩: األعرافـ سورة ٢

ة  ٣ تخدمت آلم أل(ـ اس ي ) الم يعة    ) ٣٠(حوال ياء، وطب تعراض قصص األنب الل اس ریم، خ رآن الك ي الق رة ف م
 .مواجهتهم مع المشرآين، وغير ذلك

ادة   : ـ راجع   ٤ نجد، م ومن الجدیر أن . ١٧٤ ص٨ج) الميزان(و . ٥٨٨المجلد األول ص) الصافي(و ). مأل (الم
ا قاله           ى م نا إل . الكبراء والسادات الذین جعلوا أنفسهم أضداد األنبياء: والمأل: الفخر الرازي في تفسيره نشير ه



 ٨٢ من ٢٧صفحة  آيف نفهم القرآن  

تنتج  نا، نس ن ه وا    : وم م یكون ياء ل االت األنب روا برس ذین آف ر(أن ال وا  )الجماهي ا آان راف(، وإنم و ) األش

 ).الوجهاء(
ياء لم یكن من أجل عدم اقتناعهم بها، وإنما من أج         ك أن رفضهم لرساالت األنب ا نستنتج من ذل ل الحفاظ آم

 .على مصالحهم االجتماعية
 

 

 تخّير الكلمة: ثانيًا
ين          تقاء ب اط االل نظام القرآني  (من نق نظام الكوني  (و ) ال وضع آل شيء في محله الطبيعي المناسب له، ): ال

 . خلًال في النظام وفسادًا- ولو آان بسيطًا -بحيث یسبب أي تالعب 

لوجود، وجدت لحكمة، ووضعت في مكانها الخاص بها لحكمة، ففي النظام الكوني نجد أن آل ذرة من ذرات ا
 .بحيث لو حدث أي تغيير في ذلك، الختل جانب من جوانب الحياة

وفي النظام القرآني نجد أن آل آلمة في القرآن، وضعت في محلها الطبيعي، بحيث ال یمكن أن تسد أیة آلمة        
 .آانت تعطيها تلك الكلمةأخرى مكانها، وال أن تعطي نفس األبعاد والظالل التي 

 .وهذا ما یدفعنا إلى البحث عن سر استخدام القرآن الكریم لهذه الكلمة ال غيرها، وبهذا الشكل ال غيره
 .وفيما یلي، بعض النماذج اإلیضاحية

 
 

)١( 
 ).١) (َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر* َأْلَهاُآُم التََّكاُثُر : (یقول القرآن الكریم

ة ى اآلی و  إن معن ریمة واضح، وه ياق  ( الك يه الس ا یعط ى م تها،    : عل يا وزین تاع الدن ي م ر ف غلكم التكاث ش
 ).٢) (والتسابق في تكثير العدة والعدة عما یهّمكم وهو ذآر اهللا، حتى لقيتم الموت، فعمتكم الغفلة مدى حياتكم

 :ولكن السؤال هو
ة           ریم آلم رآن الك اذا یستعمل الق م (لم ل   )زرت م یق اذا ل ى : ؟ لم ر، أو حللتم     حت م المقاب ر، أو مألت  سكنتم المقاب

 !المقابر؟
ر دخول زیارة ال               : والجواب  ى القب ؤقت، وأن الدخول إل ام م ر مق ام في القب ى أن المق يلفت األنظار إل ا ل ربم

                                                                                                                                
وله       يه أن ق يل عل ومه  (والدل بعض البد أن یكونوا موصوفين        ) من ق ك ال ومه، وذل ك المأل بعض ق یقتضي أن ذل

ذین یمألون صدور المجالس، و             وا هم ال أن یكون ك ب ذا الوصف، وذل ا ه تمتلئ القلوب من بصفة استحقوا ألجله

ي          ل إال ف فات ال تحص ذه الص يهم، وه ل إل ي المحاف يون ف توجه الع تهم، وت ن رؤی ار م ئ األبص تهم، وتمتل هيب
 .١٥٠ ص١٤ج : التفسير الكبير: راجع) الرؤساء، وذلك یدل على أن المراد من المأل الرؤساء واألآابر

 .٢ - ١: ـ سورة التكاثر١
 .٣٥١ ص٢٠ـ الميزان ج ٢



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٢٨صفحة 

 

 .خالفًا لألفكار المادیة الضيقة التي تعتبر الموت هو النهایة، والقبر هو آخر المطاف. دخول سكن

 
 
)٢( 

َقاَل َربِّ َأنَّى َیُكوُن ِلي ُغَالٌم : (آن الكریم، وهو یتحدث عن قصة زآریا بعد أن بشرته المالئكة بيحيىیقول القر

 ).١) (َقاَل َآَذِلَك اللَُّه َیْفَعُل َما َیَشاُء! (؟)َوَقْد َبَلَغِنَي اْلِكَبُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر
 ).عل ما یشاءآذلك اهللا یف): (یفعل(وهنا، نجد القرآن یستخدم آلمة 

ریم، وهو یتحدث عن قصة مریم بعد أن بشرتها المالئكة بعيسى           رآن الك ول الق َقاَلْت َربِّ َأنَّى َیُكوُن ِلي : (ویق
 ).٢) (وُنَقاَل َآَذِلِك اللَُّه َیْخُلُق َما َیَشاُء ِإَذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما َیُقوُل َلُه ُآْن َفَيُك! (؟)َوَلٌد َوَلْم َیْمَسْسِني َبَشٌر

 ).آذلك اهللا یخلق ما یشاء): (یخلق(وهنا، نجد القرآن یستخدم آلمة 
 !فما هو الفرق بين الموضوعين؟

ية               : والجواب  والدة الطبيع ریا آانت عوامل ال زوجة وغيرهما    (في قصة زآ زوج وال متوفرة، ) من وجود ال
 ).الفعل(ذلك آان التفسير بـ ولكن آانت هناك موانع في الطریق، واهللا سبحانه رفع هذه الموانع، ول

ى عالج لرفع العقم، وإعادة الشيخ إلى صباه قوة وقدرة، فهذا ال یعتبر خلقًا          م توصل إل و أن العل ا ل ًا آم تمام
 .رفع العقبة عن الطریق) للجنين، وإنما فعًال

ریم، فلم تكن عوامل الوالدة الطبيعية متوفرة، وإنما آان تكوینًا إعجازیًا          ا في قصة م یرتبط بالغيب، ومن أم
 ).الخلق(هنا آان التفسير عنه بـ 

 
 
)٣( 

َواْرُزُقوُهْم ِفيَها َواْآُسوُهْم َوُقوُلوا (، )َوَال ُتْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَيامًا: (یقول القرآن الكریم
 ).٣) (َلُهْم َقْوًال َمْعُروفًا

، )وارزقوهم منها: ( العابرة قد یبدو أن الشكل الطبيعي لآلیة الكریمة آان یجب أن یكونعند النظرة السطحية
 !، أليس آذلك؟)وارزقوهم فيها(وليس 

ة        نا نستطيع أن نفهم من استبدال آلم نها (ولكن ـ  ) م يها (ب ال السفيه، وعدم       ): ف ي لم ضرورة استثمار الول
 ).٤(تجميدها على حالتها األولى 

د تق        ك، ألنك ق وأن النقص ورد عليه، ال على . ، وهذا یعني أن الطعام هو الذي ُأآل)أآلت من الطعام  : (ولذل
 .غيره

                                            
 .٤٠: ل عمرانـ سورة آ١
 .٤٧: ـ سورة آل عمران٢
 .٥: ـ سورة النساء٣
 .هنا الوجوب الشرعي، بل األولویة أو االستحباب) الضرورة(ـ ليس المقصود بـ ٤
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ول      ندما تق ا ع ذا بالطبع، ال یدل على أنك أآلت الصحن، وإنما یعني أنك أآلت ما    )أآلت في الصحن     : (أم ، فه

 .آان في الصحن
 .األآل من نفس مال السفيه: لكان معناه) هم منهاوارزقو: (قائًال) منها(وإذا آان القرآن الكریم یستخدم آلمة 

ة        رآن لكلم يها (ولكن استخدام الق نا یظل محفوظًا، آما یظل         ) ف ال ه ية، فالم ية المال يد والتنم ى التول دل عل ی
 .ولكن، ما تولد من هذا المال هو الذي ینفق منه على السفيه). أآلت في الصحن(الظرف محفوظًا في قولك 

 . استبدال آلمة بسيطة مكان أخرى، هذه القاعدة االقتصادیة المهمةوهكذا، نستنتج من
 
 

 موقع الكلمة: ثالثًا
ين          تقاء ب اط االل نظام الكوني  (من نق نظام القرآني  (و ) ال التي تشمل جميع أنحاء آل واحد من ) الهدفية): (ال

 .النظامين
 ابتداًء بالذرة وانتهاء إلى المجرة -كبير ففي النظام الكوني نجد أن آل المخلوقات التي تسبح في هذا الكون ال

 .، وال نجد آائنا واحدًا وهو زائد على الحياة، أو طفيلي عليها)مهدوفة( آل هذه المخلوقات -

نظام القرآني نجد أن آل جملة، وآل آلمة، وآل حرف، جاء من أجل هدف معين، وال نجد في القرآن             وفي ال
 .ناء عنهالكریم حتى حرفًا واحدًا یمكن االستغ

رة وجود شيء زائد           دا للنظرة العاب و ب ى ل  فإن البحث - سواء في النظام الكوني أو في النظام القرآني -وحت
 ).١(الدقيق یكشف عن ضرورة معينة تتطلب وجود ذلك الشيء 

ریم أن یحاول اآتشاف                   رآن الك ر في الق ى من یحاول التدب ان عل نا، آ أي الهدف التي ) موقع الكلمة (من ه
 .ت من أجله هذه الكلمة، والمغزى الذي تشير إليهجاء

 .آنماذج لينطلق منها القارئ الكریم إلى سائر اآلیات. وسوف نستعرض فيما یلي بعض اآلیات القرآنية
 

 
)١( 

َقاَل َربِّ َأنَّى َیُكوُن ِلي ُغَالٌم : (یقول القرآن الكریم، وهو یتحدث عن قصة زآریا بعد أن بشرته المالئكة بيحيى
 ).٢) (َقاَل َآَذِلَك اللَُّه َیْفَعُل َما َیَشاُء! (؟)َوَقْد َبَلَغِنَي اْلِكَبُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر

ا هو موقع آلمة         إن : قال(أو ) اهللا یفعل ما یشاء: قال: (في هذه اآلیة الكریمة، ولماذا لم تكن اآلیة) آذلك(م
 !؟)اهللا یفعل ما یشاء

                                            
تقد أن         ١ ان دارون یع ة  (ـ آ زائدة الدودی ان یستند إلى ذلك في دعم         ) ال د في الجسم اإلنساني، وآ از زائ هي جه

تطور ا . نظریته الشهيرة    ياج الجسد إلى هذا الجهاز، وآان ذلك بعد تجارب علمية     إال أن ال بت مدى احت لعلمي أث
 .لإلمام الشيرازي) بين اإلسالم ودارون(راجع . طویلة

 .٤٠: ـ سورة آل عمران٢



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٣٠صفحة 

 

 .في هذه اآلیة یضيف إليها بعدًا جدیدًا، هو الداللة على الدأب واالستمراریة) آذلك(إن وجود آلمة : والجواب

ریا      ندما تعجب زآ من أن یهب اهللا له غالمًا وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر، آان الرد أن هذه ) عليه السالم(فع
ور، وإنما هي أمر مألوف ومكرر بالنسبة إلى مشيئة اهللا وفع             دعًا من األم والدة ليست ب له الذي یتم في أوقات ال

 .ولذلك فال داعي للتعجب من أمر هذه الوالدة. آثيرة على هذا النحو
ة       ذا، دلت آلم ذلك (وهك ة هللا سبحانه في هذا الكون، ال تدع مجاًال          ) آ ى سنة قدیم ریمة عل ة الك في هذه اآلی

 .لالستغراب من ظواهرها الجدیدة
 
 
)٢( 

 ).١) (ى اْبُن َمْرَیَم َیا َبِني ِإْسَراِئيَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْمَوِإْذ َقاَل ِعيَس: (یقول القرآن الكریم
 ).عيسى ابن مریم(في هذه اآلیة نجد القرآن الكریم یضيف إلى اسم المسيح نسبه 

يقول    رد ف كل مج رآن اسم موسى بش ر الق ابقة یذآ ة الس ي اآلی نما ف ْومِ : (بي ا َق ْوِمِه َی ى ِلَق اَل ُموَس َم َوِإْذ َق  ِل
 ).٣(وقد تكرر ذلك في آیات القرآن آثيرًا ). ٢) (ُتْؤُذوَنِني َوَقْد َتْعَلُموَن َأنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم

 فلماذا؟
ة          : والجواب  ى آلم ز الضغط القرآني عل د ترآ ریم  (لق ى الجانب البشري في المسيح، ونفيًا   ) ابن م يدًا عل تأآ

 .انب إلهي فيهمشددًا لما ادعته النصارى من وجود ج
رافات،          مني للخ ي الض ين النف ية، وب يم اإلله ار والمفاه تعراض األفك ين اس ریم ب رآن الك ع الق ذا، یجم وهك

 .واألباطيل
 
 
)٣( 

 ).٤) (ِفي َأْدَنى األْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن* ُغِلَبِت الرُّوُم * ألم : (یقول القرآن الكریم

ری    ة الك روم في أرض الشامات       هذه اآلی ندما اندحر ال زلت ع ربية    (مة ن رة الع ى الجزی ) وهي أقرب أرض إل
 .وانتصر الفرس عليهم، وهزموهم هزیمة ساحقة

ة        ا هو مغزى ورود آلم ن، م ى األرض  (ولك مع أن موقع المعرآة آان معروفًا لدى ! في هذه اآلیة؟  ) في أدن
 !الجميع؟

جهوًال، فهل القرآن آتاب جغرافي حتى یتناول مثل هذه القضية؟ أم وحتى لو افترضنا أن موقع المعرآة آان م
 !أن هنالك أمرًا آخر؟

                                            
 .٦: ـ سورة الصف١
 .٥: ـ سورة الصف٢
 .مرة) ٢٠(حوالي ) ابن مریم(ـ ورد اسم المسيح في القرآن الكریم مقرونًا بكنيته ٣
 .٣ - ١: ورة الرومـ س٤



 ٨٢ من ٣١صفحة  آيف نفهم القرآن  

 :والجواب

بحانه   وله س ون ق د یك ى األرض (ق ـ    ) في أدن ي حلت ب زیمة الت م اله ل توضيح حج روم(من أج ك ألن ) ال ذل
يان في الصحراء ویمنى أحدهما بالفشل، فالقضية أآب              م تكن قضية جيشين یلتق ر من ذلك، إنها قضية القضية ل

 ).١(جيش غاز، یغزو عدوه في عقر داره، وینتصر عليه، ومن ثم یقّيده بالسالسل، ویمتهن شرفه وآرامته 
روم             يد لل ر، وتع ك تشاء إرادة اهللا أن تعكس األم م ذل ادح، ولكن رغ ر، والمصاب ف زیمة آبي إذن، فحجم اله

 .حریتهم واستقاللهم
ى      وله تعال ذا، دل ق ى  (وهك زیمة العظيمة، التي تدخل القدر اإللهي ليحولها إلى    )  األرضفي أدن ك اله ى تل عل

 !نصر عظيم
 

 

 الشكل الخارجي: رابعًا
ين   ه شكل مع ذا الجسد ل ي ه از ف ل جه ل عضو، وآ د أن آ ى جسدك، تج رة عل رة عاب يت نظ يد، . إذا ألق فال

 .ألعضاء، واألجهزة األخرىوالرجل، واألصابع، والكبد، واألمعاء، و، لها شكل خاص، یختلف عن شكل ا

وهذه الشكلية المتنوعة لم تأت عبثًا، وإنما وفق حكمة إلهية معينة، ولتلّبي حاجات اإلنسان ومتطلباته، على 
 .وآما جسد اإلنسان، آذلك الكون آله. أفضل وجه

يقة التي نلمسها في آتاب اهللا التكویني          اهللا التشریعي ، نستطيع أن نلمسها أیضًا في آتاب )الكون(هذه الحق
 ).القرآن(

فالشكل الخارجي لآلیات القرآنية، لم یأت عبثًا، وإنما وضع لحكمة معينة، وللداللة على فكرة خاصة، من هنا 
نا     ان علي ریم      -آ رآن الك ر في الق  أن نكتشف الفلسفة الشكلية الخارجية لآلیات القرآنية، والتدبر هذا - حين نتدب

 :يةینبغي أن یشمل المجاالت التال
 . التقدیم والتأخير-أ 

                                            
على بالد الروم، زحفت جحافله عابرة نهر ) آسرى ابرویز(وأغار ): وحيد الدین خان (ـ یقول المؤلف الشهير     ١

ام  ى الش رات إل تمكن . الف م ی وآاس(ول ي    ) ف ى مدینت تولت عل ي اس رس الت يوش الف ة ج ن مقاوم روم م ك ال مل

ية والقدس   (  إلى وادي النيل، وتقلصت اإلمبراطوریة الرومانية في فاتسعت حدود اإلمبراطوریة الفارسية   ) أنطاآ
يع الطرق في حصار اقتصادي قاس، وعم قحط، وفشت األمراض الوبائية، ولم یتبق من            عاصمتها، وسدت جم

ر جذور شجرها العمالق   راطوریة غي رقب ضرب الفرس للعاصمة،   . اإلمب ًا یت ي العاصمة خائف ان الشعب ف وآ
ى ذ        رتب عل يها، وت يع األسواق، وآسدت التجارة وتحولت معاهد العلم والثقافة إلى    ودخولهم ف ك أن أغلقت جم ل

ورة  ر موحشة مهج بدأوا یسخرون   (مقاب يحية، ف ى المس روم للقضاء عل رعایا ال تبدون بال نار یس باد ال دأ ع وب
ا یقرب من            اء م وا دم نائس، وأراق روا الك ية المقدسة، ودم ية من الشعائر الدین ة ) ٠٠٠. ١٠٠(عالن  ألف مائ

نار في آل مكان، وأرغموا الناس على عبادة الشمس            بادة ال يوت ع وا ب إنسان من المسيحيين المسالمين وأقام
 .٧، ط١٨٤ - ١٨٣راجع اإلسالم یتحدى ص. والنار



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٣٢صفحة 

 

 . األفراد والتثنية والجمع-ب 

 . المعلوم والمجهول-ج 
 . وسائر األشكال األخرى-د 

 .وإليكم بعض النماذج
 

 
)١( 

 ).١) (َوَال َتْقُتُلوا َأْوَالَدُآْم ِمْن ِإْمَالٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َوِإیَّاُهْم: (یقول القرآن الكریم
 ).٢) (َوَال َتْقُتُلوا َأْوَالَدُآْم َخْشَيَة ِإْمَالٍق َنْحُن َنْرُزُقُهْم َوِإیَّاُآْم: (ىبينما یقول في آیة أخر

 فلماذا في اآلیة األولى قدم رزق المخاطبين على رزق أوالدهم، وفي اآلیة الثانية قدم رزق األوالد؟
ا شيء آ               ري؟ أم أن وراءه نن التعبي وعًا من التف ویة، أو ن د ترمز إلى حقيقة   هل جاءت المسألة عف خر، وق

 علمية أو واقعية؟
 فباختالف العبارتين یختلف معنى آل آیة؟

 المعنى قد یكون في الجملة واحدًا، ولكن في التفصيل ونوع المخاطب به یختلف؟
ألنه في اآلیة . لماذا؟ ألنك لو نظرت إلى عجز آل آیة مع صدرها لوجدت أن العجز مناسب لذلك الصدر تماماً       

 ).وال تقتلوا أوالدآم من إمالق: (قولاألولى ی
وما دام الفقر موجودًا بالفعل فاهتمام اإلنسان یكون . توحي بأن الفقر موجود بالفعل) من إمالق(فهذه العبارة 

رزق نفسه قبل أن یهتم برزق ولده، فهو یخاف أن یبقى جائعًا لو أراد أن یطعم أوالده          وهنا یطمئنه اهللا تعالى . ب
 ). وإیاهم- یا أصحاب اإلمالق -نحن نرزقكم : (، ورزق أوالده ثانيًا فيقولعلى نفسه أوًال

نما في اآلیة الثانية یقول اهللا     أي خوفًا من فقر یقع مستقبًال، فكأن الفقر ) وال تقتلوا أوالدآم خشية إمالق: (بي
ى    ه اهللا تعال يقول ل م ف ر معه ي الفق اءه أوالد أن یأت اف إن ج ن األب یخ ود، ولك ر موج م  : غي أتكفل له ا س ال، أن

 ).نحن نرزقهم وإیاآم(برزقهم 

بدو في ظاهره واحداً              ان ی ين، وإن آ دًا في اآلیت يس واح ى ل ألن في قضية قتل األوالد خوفًا من . إذن، فالمعن
 .الفقر یكون المخاطب في آل آیة مختلفًا عن اآلخر

نا یشغل برزقه قبل أن یشغل باله برز         ل، وه رًا بالفع ون فقي رة یك فقتل األوالد یكون نتيجة لوجود . ق ولدهفم
 .الفقر، وهنا تحمل العبارة ضمانًا لرزقه أوًال، ثم رزق ولده ثانيًا

نه یخاف أن یأتي الفقر إذا جاء الولد، فيكون باله مشغوًال برزق ولده، فيقتله تحسبًا            يًا، ولك ون غن رة یك وم
 ).٣) (نحن نرزقهم وإیاآم( برزق الولد مع مجيئه من الفقر المتوقع بمجيء الولد، وهنا تعطيه اآلیة بشارة

 
                                            

 .١٥١: ـ سورة األنعام١
 .٣١: ـ سورة اإلسراء٢
 .١٥١ - ١٤٩ـ القرآن آتاب حياة، ص٣



 ٨٢ من ٣٣صفحة  آيف نفهم القرآن  

 

)٢( 
ریم رآن الك ول الق ْم    : (یق زََّآاَة َوُه وَن ال َالَة َوُیْؤُت يُموَن الصَّ ِذیَن ُیِق ُنوا الَّ ِذیَن آَم وُلُه َوالَّ ُه َوَرُس يُُّكُم اللَّ ا َوِل ِإنََّم

 ).١) (َراِآُعوَن
زلت في شأن اإلمام علي         ریمة ن ة الك حينما تصدق بخاتمه وهو راآع، آما دلت عليه ) ليه السالمع(هذه اآلی

 :وهذه اآلیة تثبت الوالیة لكل من. روایات الفریقين
 . اهللا سبحانه وتعالى-
 ).صلى اهللا عليه وآله( الرسول األعظم -
 ).عليه السالم( اإلمام علي -

ة   ة بكلم رت اآلی اذا اعتب ن، لم يكم(ولك أ ) ول م ت اذا ل راد؟ ولم يغة اإلف ذابص ة هك ياؤآم اهللا : (ت اآلی ا أول إنم
 !؟)ورسوله والذین آمنوا

 :والجواب
ر بهذه الطریقة یشير إلى مفهوم هام هو أن الوالیة هي هللا سبحانه فاهللا هو الولي الحقيقي الذي ال           إن التعبي

 .ولي سواه، أما والیة النبي واإلمام، فهي مستمدة من والیة اهللا سبحانه
 .، والیة باألصالة، ووالیة النبي واإلمام والیة بالتبعوهكذا، تكون والیة اهللا

ين هللا سبحانه في األرض، ولذلك فال یحق لهما أن                  ر من ممثل ام ليسا أآث ك نستنتج أن النبي واإلم ومن ذل
یقوما بسن األحكام، وتشریع القوانين وفقًا ألهوائهما الشخصية وإنما یجب أن یكون ذلك بقرار یهبط من السماء 

)٢.( 
 
 
)٣( 

ریم      رآن الك ول الق ِه     : (یق ِدي ِب رآن   -َیْه َالِم َوُیْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى       - الق ُبَل السَّ َواَنُه ُس َبَع ِرْض ِن اتَّ ُه َم  اللَّ

 ).٣) (النُّوِر ِبِإْذِنِه َوَیْهِدیِهْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم
ریم یأتي بصيغة ال            رآن الك ة نجد أن الق ) یخرجهم من الظلمات(و ) سبل السالم(جمع في آلمتي في هذه اآلی

 ، فلماذا؟)ویهدیهم إلى صراط مستقيم: (بينما یأتي بصيغة اإلفراد في قوله
 :والجواب

إن الصراط المستقيم هو صراط واحد، ذلك ألن الحق واحد، من هنا فإن الطریق إلى الحق هو واحد أیضًا،             
ة أخرى         ریم في آی رآن الك ول الق ذلك یق َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن : (ول

                                            
 .٥٥: ـ سورة المائدة١
ا      ٢ ذا المج ریم   ـ في ه رآن الك ول الق وََّل َعَلْيَنا َبْعَض األَقاِویِل   : (ل یق ْو َتَق ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه * َألَخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِميِن * َوَل

 ).٤٧ - ٤٤: سورة الحاقة) (َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجِزیَن* اْلَوِتيَن 
 .١٦: ـ سورة المائدة٣



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٣٤صفحة 

 

 ).١) (َسِبيِلِه

 .والطرق المعوجة، فهي آثيرة ومتعددة) الظلمات(وعلى العكس من ذلك 
ى  بة إل ا بالنس الم(أم بل الس رة  )س اآل آثي ام، والمش ل ألغ ياة حق إن الح ي: ، ف ية، نفس دیة، واجتماع ة، وجس

وعة       تخلص من مجم ا أن الصحة هي ال ذه المشاآل، آم وعة ه تخلص من مجم و ال واقتصادیة، و، والسالم ه
ل واحد من هذه المشاآل یحتاج إلى طریقة وأسلوب لذلك جاء التعبير القرآني بـ        تخلص من آ األمراض، وألن ال

 ).سبيل السالم(وليس ) سبل السالم(
 
 
)٤( 

 ).٢) (َوَمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن: (آن الكریمیقول القر
 للمجهول، فلماذا؟) یوق(وهنا نجد أن القرآن الكریم یبني فعل 

 :والجواب
ملتصق بالنفس اإلنسانية، فاإلنسان بطبيعته یحب أن یستأثر بالمال ویكره أن یعطي لآلخرین منه ) الشح(إن 

 .في اآلیة الكریمة) النفس(لـ ) الشح(اللتصاق الطبيعي یمكن أن نستفيده من إضافة شيئًا، وهذا ا
اوم شّحه بذاته، ألنه یصعب عليه أن یقاوم طبيعته، لذلك فهو                 ى اإلنسان أن یق إن من العسير عل نا، ف من ه

 ).ومن یوق شح نفسه: (یحتاج إلى إمداد غيبي، ووقایة خارجية، آما تعبر اآلیة بقولها
ى قلب اإلنسان، وإنما یوفرها اإلیمان                 وبال بط من السماء في آيس عل ية، ال ته وقایة اإلله إن هذه ال بع، ف ط

 .الحقيقي باهللا
 
 
)٥( 

د أن یتحدث عن الصبر على المصيبة            ریم، بع رآن الك ول الق ولكن القرآن ). ٣) (ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم األُموِر: (یق

الم (یضيف حرف     تك   ) ال نما ی يد حي َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن : (لم عن الصبر على أذى اآلخرین فيقولللتوآ
 ).٤) (َعْزِم األُموِر
 في اآلیة الثانية؟) الالم(لماذا أضيف حرف : والسؤال

 :- على ما قيل -والجواب 

ریم الذي یستطيع اإلنسان أن یرّد عليه بأذى مثله یحتاج من اإل           ى أذى الغ نسان إلى عزم أآبر، إن الصبر عل
 .فالصبر هنا ليس آالصبر على مصيبة ال حيلة لإلنسان فيها

                                            
 .١٥٣: ـ سورة األنعام١
 .٩: ـ سورة الحشر٢
 .١٧: ـ سورة لقمان٣
 .٤٣: ـ سورة الشورى٤



 ٨٢ من ٣٥صفحة  آيف نفهم القرآن  

 ).١(ومن هنا لم تجئ الم التوآيد في اآلیة األولى، وجاءت في اآلیة الثانية 

 
 

 االرتباط والتسلسل: خامسًا
يقاً              يغًا، وأن يكون بل الم ل رها في الك فالكاتب الذي ). لالتسلس(و ) االرتباط: (من أهم الشروط التي یجب توف

اره یمّوج بعضها في بعض، ویحشر المواضيع المختلفة بعضها ببعض حشراً          دع أفك والخطيب الذي یقفز من . أب
ى غصن          ر من غصن إل ز الطائ ا یقف ى موضوع، آم ار،      . موضوع إل ى دماغه األفك زاحم عل ذي تت تحدث ال والم

الغة في شيء، بل آثيرًا ما یحس من یستمع إليهم آل هؤالء، ليسوا من الب. فيتحدث حولها جميعًا في وقت واحد
 !بالملل، والضيق، واالنفجار

ذلك آان البد من وجود روابط معينة بين آیاته، بل وخيط           بالغة والفصاحة، ل ة ال ریم هو قم رآن الك وألن الق
ات السورة الواحدة، آما یربط حبات المسبحة بعضها ببعض، خيط خفي، والعالقة ب            ين آی ربط ب ين اآلیات خفي ی

 :قد تكون
 . عالقة المسبب بالسبب-

 . أو عالقة االستدراك-
 . أو عالقة التعليل-
 . أو عالقة التشابه-
 . أو عالقة التكميل-

 . أو عالقة التفریع-
 ).٢(إلى غير ذلك من أنواع العالقة 

 :والسؤال اآلن هو
اذا محاولة اآتشاف الروابط بين اآلیات القرآنية؟ هل هناك ضرور         ة تفرض ذلك؟ أم أنه یمكننا أن نفهم آل لم

 آیة بشكل مستقل، ومنفصل عن اآلیات األخرى؟
 :والجواب

 :أن الآتشاف الروابط بين اآلیات القرآنية فائدتين
االرتباط (فهم المعنى الحقيقي لآلیة، إن فهم المعنى الحقيقي لكثير من اآلیات یتوقف على اآتشاف   : إحداهما 

 ).٣(نجد أن الذین حاولوا فهم القرآن بشكل تجزیئي أخطأوا في فهم الكثير من اآلیات ، ومن هنا )بين اآلیات
 .اآتشاف مفاهيم هامة وآثيرة، من خالل ذلك: وثانيتهما

                                            
ادة    ١ ى إع ي عل ذا االستنباط مبن ك (ـ ه ى المصيبة    ) ذل ى الصبر عل ى إل ة األول ي اآلی د  -ف ا هو مقتضى أح  آم

 . وليس إلى آل ما سبق-التفسيرین 
 .ـ سوف نضرب فيما یلي بعض األمثلة على ذلك٢
 ).الفهم الشمولي للقرآن: (الفصل الثاني من هذا الكتاب - للمزید من التفاصيل -ـ راجع ٣



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٣٦صفحة 

 

 :أما مجاالت اآتشاف العالقة فهي

 ).فهم االرتباط(العالقة بين أجزاء اآلیة الواحدة، وهذا ما نسميه بـ : أوًال
 ).فهم التسلسل( وهذا ما نسميه بـ -یات العالقة بين اآل: ثانيًا

 .وفيما یلي، بعض الصور اإلیضاحية
 

 
)١( 

ریم     رآن الك ول الق يُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَآٍر َأْو ُأْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض      : (یق ي َال ُأِض ْم َأنِّ ْم َربُُّه َتَجاَب َلُه َفاْس
ِرُجوا مِ        ُروا َوُأْخ ِذیَن َهاَج وا َوُقِتُلوا ُألَآفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوُألْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت      َفالَّ ِبيِلي َوَقاَتُل ي َس اِرِهْم َوُأوُذوا ِف ْن ِدَی

 ).١) (َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األْنَهاُر َثَوابًا ِمْن ِعْنِد اللَِّه َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الثََّواِب
 :أن الجنة هي من نصيب أفراد مالمحهم آالتاليهذه اآلیة الكریمة تبين 

 . إنهم هاجروا- ١
ثًا، أو من الراحة، أو السياحة، بل ألنهم عملوا، وجاهدوا حتى اضطرتهم         - ٢ أت عب م ت  ولكن هذه الهجرة ل

 ).وأخرجوا من دیارهم(القوى المعادیة للخروج 
ن األذى واال      - ٣ يًال م رد أن رأوا قل ربوا بمج م یه م ل يد أنه ان       ب در اإلمك اد بق لوا الجه ل واص طهاد، ب ض

 ).وأوذوا(
 ).في سبيلي( وهذه المصاعب آلها لم تكن من أجل طموحات شخصية، وإنما من أجل اهللا، وفي سبيله - ٤

ا في وجوههم هاجروا إلى المنفى، ولكنهم لم یستسلموا في المنفى للهدوء            - ٥ واب آله ّدت األب د أن ُس  وبع
 ).وقاتلوا(رة الجهاد والثورة والراحة، بل واصلوا مسي

 ثم، لم یكن الهدف من القتال الحصول على مكاسب دنيویة أو شخصية، فهم لم یحاربوا من أجل النصر،  - ٦
 ).وقتلوا(بل حاربوا بروحية المصمم على الموت، حتى استشهدوا في هذا الطریق 

 ما هي النتيجة؟: والسؤال اآلن

 ).ألآفرن عنهم سيئاتهم وألدخلنهم جنات تجري من تحتها األنهار: (.. لوالجواب یفصله لنا القرآن حين یقو
 .، أي جزاًء لم یكن یعطى لهم إال بذلك العمل)ثوابًا من عند اهللا(وآل ذلك 

 ).واهللا عنده حسن الثواب(إال أن عطاء اهللا ليس عطاًء عادیًا، أو محددًا، ألنه عطاء من اهللا 
 ).استدراآية(عالقة بين أجزاء هذه اآلیة الكریمة هي عالقة وربما الحظ القارئ الكریم أن ال

 
 
)٢( 

 اْلَمَالِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُیَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّه ُیَبشُِّرَك ِبَيْحَيى ُمَصدِّقًا - زآریا -َفَناَدْتُه : (.. یقول القرآن الكریم

                                            
 .١٩٥: ـ سورة آل عمران١



 ٨٢ من ٣٧صفحة  آيف نفهم القرآن  

 ).١) ( َوَنِبّيًا ِمَن الصَّاِلِحيَنِبَكِلَمٍة ِمَن اللَِّه َوَسيِّدًا َوَحُصورًا

 :ربما یبين االرتباط بين أجزاء هذه اآلیة على الشكل التالي
 :لقد بشرت المالئكة نبي اهللا زآریا بابنه یحيى، وذآرت له ثالث مواصفات

 ).عليه السالم( أن یكون المبادر إلى تصدیق عيسى المسيح - ١
ردًا     - ٢ يكون ف ه س ي أن ك ال یعن ن ذل ال     ولك يح، آ ين بالمس ائر المؤمن ثل س ًا م ام،  ! عادی ه دوره اله إن ل

 ).وسيدًا(وشخصيته المتميزة 
ى      - ٣ ن یحي هواتهم، ولك زهم، وإرواء ش باع غرائ زهم إلش تغلون مراآ ادة یس ادة ع وجهاء والس يه ( ال عل
) (وحصورًا(للة ليس فقط یتجنب ذلك، وإنما أیضًا یحصر نفسه حتى عن اللهو البريء، والشهوات المح) السالم

٢.( 

 !، وهل هنالك أعظم من هذه البشارة؟).نبيًا من الصالحين( وبعدئذ، یبلغ قمة الكمال اإلنساني، فيصبح - ٤
 
 
)٣( 

ریم      رآن الك ول الق َطَفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن    : (یق َه اْص َها ِمْن ُذرِّیًَّة َبْعُض* ِإنَّ اللَّ
 ).٣) (َبْعٍض َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم

 :في هاتين اآلیتين الكریمتين مبحثان
 .بما سبق) ذریة بعضها من بعض( عالقة - ١

 .بما سبق) واهللا سميع عليم( عالقة - ٢
بحث األول  بة للم ا بالنس ى : أم وله تعال بدو أن ق ن بعض  : (في ها م ة بعض طفاء،  ) ذری يل لالص زلة التعل بمن

ذي شمل    العمو ، فهي ذریة متماثلة، وبعضها یشبه البعض في صفات الفضيلة )آل عمران(و ) آل إبراهيم(مي ال
 .والكمال

ين األسرتين               يار هات ان اخت نا آ ياً  (ومن ه يارًا مجموع ان اختيار   )اخت نما آ اخيتارًا فردیًا ) نوح(و ) آدم(، بي

 .حيث فقدت ذریاتهما تلك المواصفات
بح   ى الم بة إل ا بالنس ى : ث الثاني أم وله تعال إن ق يم : (ف يل ألصل   ) واهللا سميع عل زلة التحل ). االصطفاء(بمن

هو الذي ) العليم) (السميع(أن اهللا : فاالصطفاء اإللهي ليس اصطفاًء آيفيًا، بل هو اصطفاء دقيق، یكفي في دقته       
 .یقوم به

                                            
 .٣٩: ـ سورة آل عمران١
ال في الصافي      ٢ ة من اهللا یعني عيسى، وسيدا     : (ـ ق مبالغًا في : یسود قومه، ویفوقهم، وحصورًا: مصدقًا بكلم

ّر في صباه بصبيان فدع             ه م نفس عن الشهوات والمالهي، روي أن ما للعب خلقت، : وه إلى اللعب فقالحصر ال
يه السالم   (وعن الصادق      ذي ال یأتي النساء  ): عل أن : وربما یقال) ٢٦٠ ص - المجلد األول -الصافي ). (هو ال

 .تفسير الحصور بعدم الزواج هو من باب المصداق
 .٣٤ - ٣٣: ـ سورة آل عمران٣



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٣٨صفحة 

 

ه، إنما یعود إلى            يار اهللا لرسله، وصفوته من خلق نا نستنتج أن اخت مؤهالت وآفاءات توفرت فيهم، ومن ه

 ).١(وليس اختيارا فوضویًا، أو عشوائيًا 
 
 
)٤( 

َفَال َیُصدَّنََّك َعْنَها َمْن َال ُیْؤِمُن * ِإنَّ السَّاَعَة آِتَيٌة َأَآاُد ُأْخِفيَها ِلُتْجَزى ُآلُّ َنْفٍس ِبَما َتْسَعى     : (یقول القرآن الكریم  
 ).٢ ()ِبَها َواتََّبَع َهَواُه َفَتْرَدى

 ؟)واتبع هواه: (وقوله) من ال یؤمن بها: (ما هي العالقة بين قوله
 :والجواب

 .إنها عالقة سببية، بمعنى أن اتباع الهوى هو السبب وراء الكفر بيوم القيامة
، )شهوات نفسية(، بل من )شبهات عقلية(إن أغلب الذین ال یؤمنون باآلخرة ال ینطلقون في موقفهم هذا من 

ان باآلخرة یعني الحجر على أهوائهم الطائشة، ولذلك یریحون أنفسهم برفض اآلخرة من         إنهم یجدون     أن اإلیم
 .األساس

يان لفظة         ان في إت ا آ بع (وربم يه وهو       ) ات قد أتى ) من ال یؤمن بها(بصيغة الماضي، مع أن المعطوف عل
 ).إنكار اآلخرة (على) اتباع الهوى(بصيغة المضارع، ربما آان في ذلك إشارة إلى تقدم مرحلة 

 
 

)٥( 
ریم      رآن الك ول الق ِدیٌد َواللَُّه َعِزیٌز ُذو اْنِتَقاٍم          : (یق َذاٌب َش ْم َع ِه َلُه اِت اللَّ ُروا ِبآَی ِذیَن َآَف ِإنَّ اللََّه َال َیْخَفى * ِإنَّ الَّ

 ).٣) (َعَلْيِه َشْيٌء ِفي األْرِض َوَال ِفي السََّماِء
 :ل العقوبة بالمتمردین، وهيهنالك ثالثة حواجز تقف أمام إنزا

ون الفرد ضعيفًا، وعندما تكون الدولة ضعيفة          - ١ ندما یك  عقاب - بالطبع -فإنهما لن یستطيعا .  الضعف، فع

 .المتمردین
ویًا، إال أن شدة شفقته تقف حاجزًا أمام عقاب من یستحق العقاب،          - ٢ رد ق ون الف د یك رطة، فق  الشفقة المف
ثالً  اء الذین تغمر   : م هم العاطفة أآثر من الالزم، فيدعون أبناءهم یفعلون ما یشاءون، من دون أن یستخدموا  اآلب
 .معهم) العصا(لغة 

 الجهل، وهو قد یكون جهًال بوقوع الجریمة، أو جهًال بالذین ارتكبوا الجریمة، وطبعًا في هذه الحاالت لن - ٣
 .یستطع الفرد أو الدولة أن یقوما بأي إجراء مضاد

                                            
ال في الصافي       ١ ناس     : (ـ ق وال ال يم (واهللا سميع بأق ول والعمل     بأعم ) عل ان مستقيم الق ). الهم، فيصطفي من آ

 .٢٥٧المجلد األول، ص: الصافي
 .١٦ - ١٥: ـ سورة طه٢
 .٥ - ٤: ـ سورة آل عمران٣



 ٨٢ من ٣٩صفحة  آيف نفهم القرآن  

 :بحانه وتعالى فال تقف أمامه هذه الحواجز، آما تشرحه لنا هاتان اآلیتان، فهوأما اهللا س

 . العزیز، أي القوي الذي ال یعجزه شيء- ١
ه    - ٢ بعض، إن ا یتصوره ال ة، آم ة مطلق يس رحم ه، ول تقم من خصومه وأعدائ و ین تقام، فه م ( ذو ان أرح

، آما جاء في دعاء )اقبين في موضع النكال والنقمةأشد المع: (ولكنه أیضًا) الراحمين في موضع العفو والرحمة
 .االفتتاح

ل شيء، وال یمكن أن یفلت شيء من علمه               - ٣ ى آ ع عل إن اهللا ال یخفى عليه شيء في األرض ( وهو مطل
 ).وال في السماء

 .إذن، فليحذر الكفار، وليستعدوا لذلك اليوم الرهيب، حيث ینتظر الذین آفروا بآیات اهللا عذاب شدید
 

 
)٦( 

ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ : (یقول القرآن الكریم
ى ُآلِّ َشْيٍء َقِدیٌر               َك َعَل ُر ِإنَّ َيِدَك اْلَخْي اُء ِب ْن َتَش َهاِر َوُتوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن ُتوِلُج اللَّْيَل ِفي النَّ* َم

اٍب       ِر ِحَس اُء ِبَغْي ْن َتَش ْرُزُق َم يِّ َوَت َن اْلَح يَِّت ِم ِرُج اْلَم يِِّت َوُتْخ ْن ُدوِن  * اْلَم َياَء ِم ِریَن َأْوِل ُنوَن اْلَكاِف تَِّخِذ اْلُمْؤِم َال َی
 ).١) (ِلَك َفَلْيَس ِمَن اللَِّه ِفي َشْيٍءاْلُمْؤِمِنيَن َوَمْن َیْفَعْل َذ

ة                  ين اآلی تحدثان عن سلطة اهللا، وب ين ت ين اللت ين األوليت ين اآلیت بدو وجود فجوة ب د ی رة ق في النظرة العاب
ياًء وأنصاراً                 ار أول اذ الكف ين عن اتخ رة التي تنهى المؤمن ولكن الواقع أن االرتباط بين هذه اآلیات قوي  . األخي

 :ضيح هذا االرتباط نذآر ما یليجدًا، ولتو
ين        نالك بعض المؤمن  یمّدون الجسور بينهم وبين الجهات المضادة، ویقيمون معها - من ضعاف اإلیمان    -ه

ى أن هؤالء یتصورون أن التحالف مع هذه الجهات سوف یمنحهم بعض المكاسب         ود إل ك یع نة، وذل ات متي عالق
 .الدنيویة التي یلهثون وراءها

ذ  واجهة ه ي   ولم و المتصرف ف ون وه ي الك بحانه هو المتصرف ف ریم أن اهللا س رآن الك ؤآد الق راز، ی ا الط

يد اهللا             ا ب يویة األخرى، آله يازات الدن رزق، واالمت زة، وال ك، والع إرادة اهللا، فالمل رتبط ب ل شيء ی ياة، إن آ الح
 .تعالى، وليست بيد أي واحد من المخلوقين
 !األمور عند غير اهللا؟إذن، فما بال هؤالء، یبحثون عن هذه 

 أم انهم ال یكادون یفقهون حدیثًا؟

 
 

 التصنيف: سادسًا
ي  نيف یعن ية، أو      : والتص ف االجتماع زمنية، أو المواق اد ال ًا لألبع رآنية، وفق ات الق ي اآلی ا ورد ف يم م تقس

                                            
 .٢٨ - ٢٦: ـ سورة آل عمران١



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٤٠صفحة 

 

 .الصفات النفسية، أو غير ذلك

 :واألمثلة التالية هي الكفيلة بتوضيح ذلك
 
 
)١( 

 ).١) (َماِلِك َیْوِم الدِّیِن* الرَّْحَمِن الرَِّحيِم * اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن : (الكریمیقول القرآن 
 :هناك ثالث طوائف یقدم إليها اإلنسان الحمد والشكر

ر، آاألب واألم اللذین تحّمال العناء لتربية االبن عندما آان         - ١ زمن الغاب ة، في ال وا لإلنسان خدم ذین قدم  ال
 .صغيرًا

 . الذین یقدمون لإلنسان الخدمات في الوقت الراهن-ب 
 . الذین یحتاج إليهم اإلنسان في المستقبل-ج 

 :واهللا سبحانه، هو المستحق للحمد، ألنه
 ).رّب العالمين( خلقنا من العدم، وقام بتربيتنا وتنميتنا، في الماضي -أ 

 ).لرحمن الرحيما( یغمرنا بوابل من رحمته وإحسانه، في الحاضر -ب 
 ).مالك یوم الدین( ومصيرنا بيده، في المستقبل، عندما ینفخ في الصور، ویقوم الناس لرب العالمين -ج 

 !إذن، فهل هناك أحق بالحمد والشكر من اهللا سبحانه؟
 !ولكن اإلنسان جهول آفار

 
 
)٢( 

ِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأَال َنْعُبَد ِإَال اللََّه َوَال ُنْشِرَك ِبِه َشْيئًا ُقْل َیا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى آَ   : (یقول القرآن الكریم  
 ).٢) (َوَال َیتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن

بدأ        رآن م رر الق بدایة، یق يد ال(في ال ه، ثم یبين         )توح ى أساسها اإلسالم آل وم عل ، القاعدة األساسية التي یق
 :القرآن، أن هنالك عدوین للتوحيد

 ).وال تشرك به شيئًا: ( األهواء والشهوات النفسية والكائنات التي ُتتخذ آلهًة مع اهللا، وفي ذلك یقول-أ 
تخذ شرآاء مع اهللا        -ب   ول    األصنام االجتماعية، والطواغيت، التي ت ك یق وال یتخذ بعضنا بعضًا : (، وفي ذل

 ).أربابًا من دون اهللا
 .حتى یكون موحدًا حقيقيًا) شخصًا(وال ) شيئًا(وهكذا، یجب أن ال یشرك اإلنسان مع اهللا 

 
 

                                            
 .٣ - ١: ـ سورة الحمد١
 .٦٤: ـ سورة آل عمران٢



 ٨٢ من ٤١صفحة  آيف نفهم القرآن  

)٣( 

 ).١) (وِلي األْلَباِبِإنَّ ِفي َخْلِق السَّماَواِت َواألْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آلَیاٍت ُأل: (یقول القرآن الكریم
 :في هذه اآلیة یستعرض القرآن الكریم دليلين یعتبران من أهم األدلة على وجود اهللا

 ).الوجود( دليل -أ 
ماوات       األرض والس يف ب يط، فك ل، وتخط راء، ومعام ود خب ى وج دل عل ة صغيرة، ی اعة یدوی ود س إن وج

 العظيمة؟
 ).الحرآة( دليل -ب 

ارب تلك الساع     وذلك ألنه من غير ) محّرك(ة اليدویة، ودورانها بشكل منتظم یكشف عن وجود إن تحرك عق
 .المعقول أن تحدث الحرآة من تلقاء نفسها

 ).اختالف الليل والنهار(وإذا آان ذلك أمرًا طبيعيًا في تحرك ساعة یدویة، فكيف بـ 
 .دليًال على وجود اهللا تعالى) الحرآة(و ) الوجود(وهكذا ینهض آل من 

و ) التصویر(و ) الحكمة: (، وظلت هناك عناصر أخرى، مثل)منهج التدبر القرآني: (آانت بعض عناصرهذه 
 .وغير ذلك، ترآناها في هذا الكتاب، وسنتحدث عنها في مجال آخر بإذن اهللا) المفارقات(

 
 

 شروط التدّبر في القرآن
 . وسليمًاولكي یكون متكامًال،. لكي یكون التدبر في القرآن مثمرًا ومفيدًا

 :البد أن تتوفر مجموعة من الشروط في من یتدبر في آیات القرآن الكریم، والشروط هي آالتالي
 . المالحظة العلمية الدقيقة- ١

ى              ود إل تقدم العلمي الحدیث یع رًا من ال بحث والمالحظة  (إن قسطًا آبي اء هذا     ) روح ال دى علم وفت ل التي ت
 .العصر

ى        ان یمر عل دیم آ رجل الق يها، ليكتشف القوانين الكامنة          إن ال ر ف م یكن یفك نه ل رة، ولك ية آثي ظواهر طبيع
 .وراءها، بل آان یمر عليها مرور الكرام

 روح البحث العلمي والمالحظة الدقيقة، فبدأ یحقق في آل - في بدایات العصور الحدیثة -بينما امتلك اإلنسان 
 ).٢(هائلة شيء في هذا الكون، وتوصل من خالل ذلك إلى اآتشافات 

                                            
 .١٩٠: ـ سورة آل عمران١
ثمار             ٢ رون ال ا ی ان آباؤن زمن آ دة طویلة من ال ى األرض، وآذلك جميع األجسام التي ترمى في   ـ لم تتساقط عل

رًا بدیهيًا ال یحتاج إلى سؤال أو بحث              ك أم رون ذل وا یعتب نهم آان ولكن إسحاق نيوتن شاهد تفاحة . الفضاء، ولك
ر مع نفسه            لماذا هبطت هذه التفاحة إلى األرض؟ ولم تقف : تسقط من شجرة فاستلفتته هذه الظاهرة وأخذ یفك

ا    ى السماء؟       في مكانه يق، انتهى إلى اآتشاف نيوتن لقانون       ! ، أو تصعد إل ة بحث دق وآانت هذه المالحظة بدای
 ).الجاذبية(
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رآن     (و   ر في الق يه    ) التدب ر ف د أن تتوف يقة  (الب أن یطرح       ) المالحظة الدق ك ب رًا، وذل يدًا، ومثم ون مف ى یك حت

 :اإلنسان أسئلة مختلفة على نفسه حول مختلف الظواهر القرآنية
 لماذا جاءت هذه الكلمة بهذا الشكل، ولم تأت بشكل آخر؟

 ).١(مكان ثان بشكل آخر؟ لماذا جاءت الكلمة هنا بشكل، وجاءت في 
 ؟)٢(لماذا تقدمت هذه الكلمة على تلك 

 .؟ وهكذا، وهلم جرًا)٣(ما هي الحكمة في إنزال العقاب أو الثواب، بأسلوب معين 
 .إن االنتباه إلى أمثال هذه المالحظات یضع اإلنسان على بدایة الطریق لفهم قرآني متين

 :شرط آخر هو) حظة العلميةالمال(ولكن ذلك ال یكفي، إذ یجب أن یعقب 
 . التروي واألناة- ٢

فبعد أن تقودنا المالحظة العلمية إلى طرح مجموعة من التساؤالت حول اآلیات القرآنية، علينا أن نبدأ تفكيرًا 
 .معمقًا للوصول إلى اإلجابة

ر اإلنساني یشبه إلى حد ما أشعة الشمس، التي توجد في آل مكان، لكنها ال تستطي     ع أن تحرق ورقة إن الفك
ورق فحسب، بل وسائر                    . واحدة  يس ال ا تحرق، ل رة فإنه ز هذه األشعة من خالل زجاجة مقّع ندما ترآ ولكن ع

 .األشياء أیضًا
أفكار اإلنسان آثيرة، المهم أن ) آمية(وهكذا الفكر عندما یترآز على نقطة معينة، وليس من المهم أن تكون 

 .ع فإن الطریق إلى تفكير جيد یمر عبر التروي واألناةممتازة وجيدة، وبالطب) آيفيتها(تكون 
 :وهنا نذآر مالحظة هامة هي

يان ال یصل اإلنسان إلى أجوبة للتساؤالت المطروحة حول الظواهر القرآنية، وفي هذه الحالة      في بعض األح
 .ًاال یجوز أن یصاب باليأس، بل عليه أن یواصل التفكير وسوف یعثر على اإلجابة، اليوم أو غد

 . عدم التسرع في تقبل األفكار- ٣
رة (إن   بادرون إلى تقّبل األفكار بمجرد أن               ) للفك رین ی نا نجد الكثي اوم، ومن ه ریقًا خاصًا ال یق تها ب في بدای

 .تلوح لهم بنفسها من بعيد، من دون أن یحققوا في مدى صحتها، وسقمها

تمامًا آما . واالنحراف، ولكن بعد خراب البصرةولذلك فإنهم آثيرًا ما یجدون أنفسهم وقد سقطت في الضالل      
 .تسقط سيارة مسرعة في الهوة العميقة، ثم ال تستطيع منها خالصًا

ّبل نوعين من األفكار، خالل التدبر في القرآن               ر من التسرع في تق ر ضرورة الحذر األآث نا نخص بالذآ وه
 :الكریم

                                            
) أنزل(ویستخدم آملة ) َنزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ: (بالنسبة إلى القرآن فيقول) نزل(ـ مثًال یستخدم القرآن آلمة    ١

 )٣: سورة آل عمران) (َوَأْنَزَل التَّْوَراَة َواِإلْنِجيَل (:بالنسبة إلى التوراة واإلنجيل فيقول

 .ـ مضى في الفصل السابق بعض األمثلة على ذلك٢
ثالً   ٣ اذا عاقب اهللا بني إسرائيل بالتيه في األرض أربعين سنة وليس أآثر أو أقل؟     : ـ م ). ٢٦: سورة المائدة(لم

باه وجنوب وظهور الذین یكنزون الذهب و          اذا تكوى ج ولماذا جاء ). ٣٥: سورة التوبة(الفضة دون غيرها ولم
 .وهكذا) ٤: سورة األعراف(بأس اهللا بياتًا أو هم قائلون 
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 .بة في قوالب لطيفة، وظریفة األفكار الجاهزة، ونعني بها تلك األفكار المصبو-أ 

ن    د م ك الب بيل ذل ي س يس بشكلها الخارجي، وف تواها، ول رة ومح تم بمضمون الفك ى اإلنسان أن یه إن عل
 .التفكير الدقيق، والمعّمق

 . األفكار الشخصية-ب 
ذلك فإنه یتسرع في قبول ما أبدعه عقله وتفكيره، دون أن         ) یحابي (إن اإلنسان     ا، ول ز له ه، ویتحّي یفكر ذات

 .جدیًا في األمر، ودون أن یرى جوانب القضية المختلفة
نا، آان على اإلنسان أن     ما خطر على قلبه، بمعنى أن ال یتقبله بسرعة، بل یفكر فيه بدقة، فإن ) یتهم(من ه

 .آان حقًا قبله، وإن آان باطًال طرحه جانبًا
 . التتلمذ على ید القرآن- ٤

متواضع أمام القرآن، عليه أن یسّير نفسه وفق ما یریده القرآن، ال أن یسير فعلى اإلنسان أن یكون التلميذ ال
يس العكس              اره ورؤاه، ول رآن في أفك م الق يه أن یحّك ریده، عل ا ی رآن وفق م ومن دون ذلك، سيكون مصير . الق

 ).١(اإلنسان الضالل واالنحراف 
ى المصادر، وهي        - ٥ رجوع إل ات األئم      :  ال ة، والتفاسير، وروای يهم الصالة والسالم (ة الطاهرین  اللغ ، )عل

تأآد ضرورة ذلك فيما لو آانت المفاهيم التي یرید اإلنسان استنباطها جذریة وتغييریة وجدیدة، وفي غير هذه    وت
 .الحالة یمكن أن یستنبط اإلنسان مفاهيم خاطئة، فَيِضّل، وُیضّل

ى اإلنسان          - ٦ نفس، فعل ثقة بال ره في القرآن الكر   - ال  أن ال یستصغر ذاته، وال یحتقر أفكاره، -یم  خالل تدب
 .وأن ال یسمح لنفسه بالذوبان في أفكار اآلخرین وآرائهم

إن آراء المفسرین السابقين قد تكون ضوءًا على الطریق، ولكنها ال یجوز أن تقفل أبواب التفكير أمام الفرد، 
 :وتصيب دماغه بالتحجر والجمود، وبعد الثقة بالنفس یأتي دور

 . اإلبداع- ٧
ى        ته عل ى اإلنسان أن یربي عقلي ، ویحاول أن یستنبط أفكارًا جدیدة ورؤى مبتكرة، وذلك ضمن )اإلبداع(فعل

ك یعني           ًا عنها، ألن ذل يس خارج دین، ول بدعة (حدود ال المنهي عنها في الشرع، ولنعلم أن التطور الثقافي، ) ال

 !مبدعة، فهال نكن منهم؟والحضاري، والصناعي، إنما توفر بفضل أصحاب العقول ال
 

 

 الفصل الثاني
 الفهم الحيوي للقرآن

 

 

                                            
 ).وماذا نصنع في هذه الشبهات(ـ سبق الحدیث حول هذا الموضوع بشكل أآثر تفصيًال في فصل ١
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 الفهم التجزیئي للقرآن
ى الشيء  رة النقيضة إل ان -النظ يظل  - أي شيء آ ك ألن النصف س ل، ذل ك الشيء آك يقة ذل  ال تعكس حق

 .نصفًا، ومن هنا، فهو ليس مخوًال أن یحكم على الكل
يانًا             د تجني أح ل إن النظرة النصفية ق يلة التي          ب زیتية الجم وحة ال ى ضده، فالل ل، وتحول األمر إل ى الك عل

 .رسمتها ید فنان ماهر، قد تتحول إلى منظر بشع عندما تغطي نصفها بالمندیل

ياب          ين أن راجعونه، ب ذین ی ة، تلقي بال ي أخطاء قاتل ع ف د یق م یستوعب إال نصف الطب، ق ذي ل يب ال والطب
 )!جهل المطلق خيرًا من الفهم الناقصأحيانًا یكون ال: (ولذلك قيل. الموت

 !وتقتصر على المقطع األول، فإن شعار اإلیمان هذا یتحول إلى آلمة آفر) ال إله إال اهللا(وعندما نجزئ آلمة 
 .وهكذا، یكون نصف الشيء، ضد ذات الشيء، في آثير من األحيان

ره، من                ا أصاب غي ریم م رآن الك د أصاب الق ، فتحول إلى أشالء )رات التجزیئيةالنظ(و ) الفهم النصفي(ولق
 !مبعثرة، ومقاطع متفرقة، ال یرتبط أحدها باآلخر، بل ویتناقض بعضها مع البعض اآلخر أحيانًا

رقة؟                 ى أجزاء متف ندما نأخذ الجسم الحي، ونحوله تحت ضربات المبضع، إل اذا یحدث ع أال یعني ذلك ! وم
 !تعطيله عن العمل؟

 !الكریم حينما فرقناه شيعًا، وفصلنا بين آیاتههذا هو بالضبط ما حدث للقرآن 
 :أآدوا على ضرورة الفهم الشمولي للقرآن، فقالوا) عليهم أفضل الصالة والسالم(ورغم أن األئمة الطاهرین 

 ).إن القرآن یفسر بعضه بعضًا(
 ).یشهد بعضه على بعض وینطق بعضه ببعض: (وقالوا آذلك

نا أخذت تفهم اآل           إن أجيال ك، ف يدًا عن اآلیات األخرى، بل     رغم ذل ّزأ، بع ات بشكل مج  - في بعض األحيان -ی
 .أخذوا یجزئون اآلیة الواحدة، لكي یستنبطوا منها مفاهيم ما أنزل اهللا بها من سلطان

 :للقرآن، في المظاهر التالية) الفهم التجزیئي(وقد تجلى 
 

 
)١( 

 فصل الجملة القرآنية عن السياق
ر في الدال        ر آبي ـ       للسياق أث تكلم، ونقصد ب ى مقصود الم ة عل الجو العام الذي یحيط بالكلمة، وما ) السياق(ل

 .یكتنفها من قرائن وعالمات
نائها              ة في ب ًا، دون أن تختلف الكلم ين متناقضين تمام د تحمل مدلول واحدة ق ة ال واحدة والجمل ة ال إن الكلم

 .والقرائن المحيطة) السياق(الداخلي، وإنما الذي تغير هو 
وهو یقصد المعنى الظاهري لهذه الكلمة، وقد یستخدم نفس الكلمة ) افعل األمر الفالني: ( یقول األب البنهفقد

ذي یستطيع اآتشافه من خالل القرائن، وهنا ینقلب معنى             تهدید، ال ا ال إلى معنى مناقض تمامًا ) افعل(ویقصد به
 )!ال تفعل(هو 

ریم،     رآن الك ى الق بق عل ا ینط بط م و بالض ذا ه ولها    وه ا مدل د به ر ویقص يغة األم رآن ص تخدم الق د یس فق
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 ).١) (َأِقِم الصََّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل: (الظاهري، عندما یقول

ول           ندما یق ا اإلباحة ع د یقصد به َطاُدوا  : (وق ُتْم َفاْص يب الحظر في قوله   ) ٢) (َوِإَذا َحَلْل َال َتْقُتُلوا الصَّْيَد : (عق
 ).٣) (ْنُتْم ُحُرٌمَوَأ

 ).٤) (َفاْعُبُدوا َما ِشْئُتْم ِمْن ُدوِنِه: (وقد یقصد التهدید عندما یقول
ول            ندما یق تحدي ع ز وال د یقصد التعجي وَرٍة ِمْن ِمْثِلهِ  : (وق وا ِبُس أو عندما یقول على لسان نبي اهللا ) ٥) (َفْأُت

 ).٦) (ِني َجِميعًا ُثمَّ َال ُتْنِظُروِنَفِكيُدو: (.. مخاطبًا قومه الكافرین) عليه السالم(هود 
ول    ندما یق د یقصد االستهزاء ع نم    -وق بعض أهل جه ة ل ى لسان اهللا في خطاب ُز  : (- عل َت اْلَعِزی َك َأْن ُذْق ِإنَّ

 ).٨(، وهكذا وهلم جرًا )٧) (اْلَكِریُم
يعًا صيغة األمر            ات جم د استخدمت هذه اآلی ، فما الذي )، فكيدوني، ذقأقم، فاصطادوا، فاعبدوا، فأتوا: (ولق

 جعلها تعطي مدلوالت مختلفة، بل ومتناقضة أیضًا؟
 .إنه السياق القرآني، والقرائن الخارجية، ال غير

ونحن نجد أن المسلمين األولين آانوا یستطيعون أن یحّددوا مفهوم آلمة معينة، أو آیة معينة في القرآن من    
 .خالل سياقها العام

َوَزْیُتونًا َوَنْخًال * َوِعَنبًا َوَقْضبًا * َفَأْنَبْتَنا ِفيَها َحّبًا : (لصحابة قرأ على المنبر قوله تعالىأن أحد ا: ففي الحدیث
 ).٩) (َوَفاِآَهًة َوَأّبًا* َوَحَداِئَق ُغْلبًا * 

 أن هذا لعمر اهللا هو التكلف، فما عليك: آل هذا عرفناه فما األب؟ ثم حرك عصا آانت في یده وقال   : ثم أردف 
 ال تدري ما األب؟

ر         ى الجماهي ه إل وجهًا خطاب ا ُبّين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه   : وأضاف م بعوا م ات
 ).١٠! (إلى ربه

يًا  : وفي بعض المصادر      إن معنى اللفظ موجود في اآلیة ذاتها، ألن : جاء بعد ذلك وقال) عليه السالم(أن عل
 ).١١(فالفاآهة لكم، واألب ألنعامكم ) َمَتاعًا َلُكْم َوَألْنَعاِمُكْم*  َوَأّبًا َوَفاِآَهًة: (اهللا یقول

                                            
 .٧٨: ـ سورة اإلسراء١
 .٢: ـ سورة المائدة٢
 ).األمر عقيب الحظر( األصولية في مبحث راجع الكتب. ٩٥: ـ سورة المائدة٣

 .١٥: ـ سورة الزمر٤
 .٢٣: ـ سورة البقرة٥
 .٥٥: ـ سورة هود٦
 .٤٩: ـ سورة الدخان٧

 !معنى) ١٥(، فقد ذآر لصيغة األمر ٣٩ص) معالم الدین في األصول( آتاب - للمزید من التفاصيل -ـ راجع ٨
 .٣١ - ٢٧: ـ سورة عبس٩
 .٩٩ ص - ٦ج : ـ الغدیر١٠
 .، علمًا بأن الحادثة نقلت في هذا الكتاب باختالف یسير٤٠ص: ـ بحوث في القرآن الكریم١١
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 .للناس معنى األب، من خالل السياق القرآني) عليه السالم(وهكذا آشف اإلمام علي 

فخلط له الفتى الماء بعسل . أن عمر مّر یومًا بشاب في فتيان األنصار وهو ظمآن، فاستقاه    : وفي حدیث آخر   
 ).َأْذَهْبُتْم َطيَِّباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الدُّْنَيا: (إن اهللا تعالى یقول: مه إليه، فلم یشربه وقالوقد

ى      ه الفت ال ل َوَیْوَم ُیْعَرُض الَِّذیَن (أترى ما قبلها . إنها ليست لك وال ألحد من أهل القبلة! یا أمير المؤمنين : فق
 ).٢! (آل الناس أفقه من عمر: فقال عمر) ١) (َباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الدُّْنَيا َواْسَتْمَتْعُتْم ِبَهاَآَفُروا َعَلى النَّاِر َأْذَهْبُتْم َطيِّ

ة تنهى المؤمنين عن تناول الطيبات، وتدعوهم لتأجيلها إلى اآلخرة، وتؤآد أن              د تصور عمر أن هذه اآلی لق
 .في اآلخرةالذین یعّجلون بالطيبات في هذه اآلیات ليس لهم منها نصيب 

 .وآان هذا التصور نابعًا من تجزیئه لآلیة الكریمة
راد               ى األنصاري استطاع أن یفهم أن الم نار لقد أنفذتم        (ولكن الفت ى ال رین حين عرضهم عل ال للكاف ه یق أن

بات التي      تم [الطي ا في حياتكم الدنيا        ] آن تذون به ـ المعاصي والذنوب ولذلك عبر القرآن ب:  والمراد بالطيبات-تل
 ).٣) ( فلم یبق لكم شيء تلتذون به في اآلخرة-) طيباتكم(

 .هذا من جانب. ولم یكن األنصاري ليستطيع أن یدرك هذا المعنى، إال من خالل مالحظته لسياق هذه اآلیة
ياق         ة الس الل مالحظ ن خ ات، م رابط بعض اآلی فوا ت لمين أن یكتش تطاع بعض المس ر، اس ب آخ ن جان وم

 .القرآني
 : العرب رجًال یتلو آیة هكذالقد سمع أحد

 ).والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاًء بما آسبا نكاًال من اهللا واهللا غفور رحيم(
 .أخطأت: فقال له اإلعرابي

 وآيف؟: قال
 .إن المغفرة والرحمة ال تناسبان قطع ید السارق: قال

 ).٤) (واهللا عزیز حكيم: (فتذّآر الرجل اآلیة وقال
 ).٥(نعم، بعزته أخذها، وبحكمته قطعها : يفقال اإلعراب
هو عامل حاسم في فهم القرآن الكریم، وأن المسلمين ) السياق القرآني(نستطيع أن نكتشف أن : من آل ذلك  

 .األولين استطاعوا أن یستفيدوا من هذا العامل في فهم، أو تفهيم اآلیة القرآنية
 مفاهيم - عن علم أو جهل -ن السياق، لتستنتج من ذلك وجاءت أجيال أخذت تفصل بين الجملة القرآنية وبي        

 !تتنافى مع أبسط مبادئ الدین
رآن على طریقة من یستدل على عدم وجود الصالة بقوله تعالى         يال أخذت تفسر الق َیا َأیَُّها الَِّذیَن : (هذه األج

                                            
 .٢٠: ـ سورة األحقاف١

 ).دار إحياء التراث العربي(، طبعة ٦١: ـ شرح نهج البالغة البن أبي الحدید٢
 .٢٠٦ ص- ١٨ج : ـ الميزان في تفسير القرآن٣
 .٣٨: ـ سورة المائدة٤
 .٦٨ - ٦٧ ص:ـ القرآن آتاب حياة٥



 ٨٢ من ٤٧صفحة  آيف نفهم القرآن  

 )!١) (آَمُنوا َال َتْقَرُبوا الصََّالَة

 : مجاالت مختلفة، نذآر منها ما یليوقد ترتب على ذلك مضاعفات خطيرة في
 . مجال العمل والتحرك- ١
 . مجال العقيدة واإلیمان- ٢
 .القرآنية) الكلمة( مجال فهم - ٣

 .دعنا نعرف! ولكن آيف؟
 
 

 في المجال الَعَملي: أوًال
 ).٢) (َوَال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة: (یقول القرآن الكریم

وعة   ذه المقط ل        ه ؤوليات العم ن مس رب م ریدون الته ذین ی ين ال ل المتقاعس عارًا لك بحت ش ة أص ن اآلی م
 .والتضحية

ندما یقال لهم    وال : (إن ذلك یعني نفاد أموالنا واهللا العالم یقول: یجيبون فورًا) ابذلوا المال في سبيل اهللا  : (فع

 )!تلقوا بأیدیكم إلى التهلكة
ال لهم      ندما یق ل، ونجا   : وع وا، نعم ردون       تعال ين، ی اوم المفسدین والظالم ال شأن لنا : هد في سبيل اهللا، ونق

ه یعني      ذلك، إذ أن ا في أعماق السجون، وهذا هو بالضبط      : ب نا، وإلقاءن نا، وخراب بيت التي ) التهلكة(ضياع وقت
 !نهانا اهللا أن نلقي أنفسنا، بأیدینا، فيها

 !إذن، ما العمل؟
 :دعهم یذهبوا إلى الجحيم؟ ألم یقل شاعرهم في ذلك!  فما لك ولهم؟:عليك أن تهتم بأمر نفسك، أما اآلخرون

 !على النجاة بمن قد ضل أو هلكا***وما أبالي إذا نفسي تطاوعني
لكي ال تنطحك (وماذا بعد ذلك؟ ال شيء سوى أن تنزل رأسك، وتغمض عينيك، وتذهب بهدوء، وتعود بهدوء 

ّرة  يت نفسك في ا       )! اله د ألق ون ق يها، وبئس المصير      وإال، فإنك تك دًا ف نم خال ان جزاؤك جه تهلكة، وآ َخِسَر ! (ل
 )!٣) (الدُّْنَيا َواآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبيُن

نطق  و م ذا ه زیئيين(ه ي   )التج ل، لك م أو جه ياقها، عن عل ين س رآنية وب ة الق ين الجمل ذین یفصلون ب ، ال
 )!المفاهيم المریحة(یستنبطوا منها هذه 

 !، دعنا نلقي نظرة على سياق هذه اآلیة لكي نفهم ما هو المقصود؟ولكن
 :یقول القرآن الكریم

 ).َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ِللَِّه َفِإِن اْنَتَهْوا َفَال ُعْدَواَن ِإَال َعَلى الظَّاِلِميَن(

                                            
 .٤٣: ـ سورة النساء١
 .١٩٥: ـ سورة البقرة٢
 .١١: ـ سورة الحج٣



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٤٨صفحة 

 

َرا       ( ْهِر اْلَح َراُم ِبالشَّ ْهُر اْلَح ْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم         الشَّ َتُدوا َعَل ْيُكْم َفاْع َتَدى َعَل ِن اْع اٌص َفَم ُرَماُت ِقَص ِم َواْلُح

 ).َواتَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقيَن
 ).١) (َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنيَنَوَأْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة (

ى الجهاد في سبيل اهللا، ذلك ألن الجهاد آما یحتاج                 ين عل ات تحث المؤمن ة في سياق آی د جاءت هذه اآلی فق
رجال یحتاج للمال، ورغم أن آل مسلم مجاهد آان یجّهز نفسه بعّدة القتال، ومرآب القتال، وزاد القتال، إال أن       لل

آثيرًا من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد لم یكونوا یجدون ما یزّودون به أنفسهم، وال ما یتجهزون به من  
یطلبون منه أن یحملهم إلى ميدان ) صلى اهللا عليه وآله(عّدة الحرب، ومرآب الحرب، وآانوا یجيئون إلى النبي    

رآة البعيد، الذي ال ُیبلغ على األقدام، فإذا لم ی         َتَولَّْوا َوَأْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع َحَزنًا َأَال (جد ما یحملهم عليه المع
 .٩٢: آما حكى عنهم القرآن الكریم في سورة التوبة) َیِجُدوا َما ُیْنِفُقوَن

ذا آثرت التوجيهات القرآنية إلى اإلنفاق في سبيل اهللا، اإلنفاق لتجهيز الغزاة         وصاحبت الدعوة . ومن أجل ه
 .ى الجهاد دعوة إلى اإلنفاق في معظم المواقعإل

يب هذه الدعوة یؤآد القرآن على أن عدم اإلنفاق في سبيل اهللا، یعني        ذلك أن ) إلقاء النفس في التهلكة(وعق
 .البخل یسبب تضعضع الجبهة الداخلية للمؤمنين، وبالتالي انتصار األعداء عليهم وإبادتهم مادیًا ومعنویًا

٢) (َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن: ( األمة المؤمنة بالمزید من البذل والعطاء حين یقولثم یطالب القرآن 
.( 

 ).٣) (التهلكة التي تنبع من عدم اإلنفاق(إذن، فالسياق هنا یؤآد أن المراد من التهلكة هي 
 

 

 في المجال العقائدي: ثانيًا
 ).٤) (ُسوَطَتاِنَبْل َیَداُه َمْب: (یقول اهللا تعالى

أن یفهموا أن هللا تعالى وجهًا، ) التجزیئيون(من خالل هذه المقطوعة من اآلیة، وآیات أخرى غيرها، یحاول     

 ).٥(وعينًا، ویدًا، وساقًا، إلى غير ذلك من األعضاء والجوارح 

                                            
 .١٩٥ - ١٩٣: ـ سورة البقرة١

ى     ٢ وله تعال انِ    : (ـ فسروا ق ْدِل َواِإلْحَس ُر ِباْلَع َه َیْأُم دل هو إعطاء آل ذي حق حقه  ) ِإنَّ اللَّ أن الع واإلحسان هو . ب
 .الزیادة على ذلك

هنا عدم الجهاد، لكننا لم نسجلها ألنها ال ترتبط جذریًا ) التهلكة( على أن المراد من ـ هنالك مؤشرات آثيرة تدل٣
 .بموضوع هذا الكتاب

 .٦٤: ـ سورة المائدة٤
 : ـ ویقول شاعرهم في ذلك٥

 ! ولــــربنا عيـــــنان نــــاظرتان***هللا وجــــه ال یحــــد بصــــورة
 مينه جلــــت عــــــن اإلیمانوی***وله یدان، آــــــما یقـــول إلهنا



 ٨٢ من ٤٩صفحة  آيف نفهم القرآن  

 !ولكن، هل هو صحيح ما یفهمون؟

ذا السؤال البد أن نوضح حقيقة هامة،        ى ه بل أن نجيب عل  هي أن لليد استعماالت مختلفة، بعضها حقيقي، ق
 !وبعضها غير حقيقي، والسياق هو الذي یستطيع أن یكشف المعنى المقصود؟

ثالً  غّلوا یدیه وراء ظهره، وأدخلوه : ما فعلت الشرطة بفالن؟ فأجاب: إذا سمعت شخصًا یسأل زميله قائالً    : م
ة             ذي تفهم من آلم ا ال يد (السجن، فم أنك تفهم المعنى الحقيقي لليد، أي تلك القطعة المكونة من هنا؟ ال شك ) ال

 .لحم وعظم، والمتصلة بالذراع
و تساءل أحدهما عن اآلخر، عن جود فرد معين، فأجابه           ا ل بأن یده مغلقة، أو مغلولة إلى عنقه، أو بأن : أم

، أو أن هنالك حبًال یربط یدیه یده یابسة مثًال، فهل تفهم من ذلك على أن هنالك مرضًا في یده ال یدعه أن یفتحها 
 إلى عنقه، أو أن یده غير رطبة وغير مبللة؟

رآن       ول الق ندما یق ْل َیَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَال َتْبُسْطَها ُآلَّ اْلَبْسطِ    : (أو ع فهل تجمد على ظاهر ) ١) (َوَال َتْجَع
تشّد یدیك إلى رقبتك آالكسير، وال تمدهما إلى طرفيك وال : اللفظ، بعيدًا عن الذوق العربي الرقيق، وتجعل المعنى

يًا    يد إلى العنق  (أم أنك تفهم أن   !  آالعب ریاضة؟  -أفق ّل ال تعبيران غير حقيقيين یقصد منهما ) بسط اليد(و ) غ
بخل واإلسراف      ول      ) ٢(ال يقة نق هنا لم ) اليد(إن سياق هذه اآلیة الكریمة یكشف لنا أن  : وإذا اتضحت هذه الحق

ناها الحقيقي، بل هي مجرد تعبير غير حقيقي، یقصد به التعبير عن مدى جود اهللا وآرمه، في قبال         تست  عمل بمع
                                                                                                                                

 وهما علــــى الثقلـــين منفقتان***آلتا یدیه یمــــين حين وصفهما
 واألرض وهــــو یعـمه القدمان***آرسيه وسع الســـماوات العلى

 والكيف ممتــــنع على الرحمان***واهللا یضحك ال آضـــحك عبيده
 الدنـــيا، بـــــال آتـــمانلسمائه ***واهللا ینزل آـــــل آخــــر ليـــلة
 فأنا القریب أجيـــــب من ناداني***فيقول هل من ســـائل فأجـــيبه

 ). ٩٠ ص٣ج: التمهيد: راجع (

 . أنه آان یجوز الرؤیة في دار الدنيا، وأن یزوروا اهللا ویزورهم: بل لقد تطرف بعضهم حتى حكى الكعبي عنه
 أي -هو : (وأنه قال)! ي عن الفرج واللجة واسألوني عما وراء ذلكاعفون: (وحكي عن داود الجواربي أنه قال     

 الشعر المتدلي على - ما سوى ذلك، وأن له وفرة - أي غير مجوف - أجوف من أعاله إلى صدره، مصمت -اهللا 
وأنه )! أن اهللا اشتكى عينيه فعادته المالئكة(آما أنهم رووا )!  أي قصير أجعد- سوداء، وله شعر قطط     -األذنين  

ى طوفان نوح حتى رمدت عيناه      ( أن العرش (و . ، وآأنه ندم على تسرعه بإهالآهم، تعالى اهللا عن ذلك)بكى عل
ئّط من تحته       ، وآأنه سبحانه لم یستطع أن یصنع لنفسه عرشًا قویًا ) أطيط الرحل الجدید- أي یصوت ویهتز   -لي

 ).٦٥ - ٦٤ ص١ج: راجع التمهيد. (بيرًایستطيع أن یتحمل ثقله، تعالى اهللا سبحانه عن ذلك علوًا آ
 .٦٩ -ـ سورة اإلسراء ١

ال الزمخشري في الكشاف     ٢ ه یستعمل    : (.. ـ ق ى أن ية     -حت ر الحقيق رات غي ك ال یعطي   - أي هذه التعبي  في مل
د وبسطها وقبضها           ر استعمال ی نعه إال بإشارته من غي  - أي مقطوع اليد -ولو أعطى األقطع . عطاء قط وال یم

ى ال   وا      إل اًء جزیًال لقال نكب عط يد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل        : م نوال، ألن بسط ال ده بال ا أبسط ی م
 .، طبعة دار المعرفة، لبنان٦٢٧راجع الكشاف، المجلد األول، ص) والجود



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٥٠صفحة 

 

 .أولئك اليهود الذین اتهموا اهللا بالبخل، والذین جاءت هذه اآلیة الكریمة للرد عليهم

 :على هذه اآلیة الكریمة) شمولية(واآلن، تعالوا نلقي نظرة 
 ).١) (ُد اللَِّه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْیِدیِهْم َوُلِعُنوا ِبَما َقاُلوا َبْل َیَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُیْنِفُق َآْيَف َیَشاُءَوَقاَلِت اْلَيُهوُد َی(

بمعنى أن اهللا تعالى مترّبع فوق العرش وقد بسط یدیه عن ) اليد(فماذا نفهم؟ هل نفهم المعنى الحقيقي لكلمة 
ذا درهمًا، ولذ     الجود والعطاء؟ الحكم : أم أننا نفهم المعنى غير الحقيقي، الذي یعني! اك دینارًا؟آخرهما یعطي له

 .متروك للقراء الكرام
 
 

 القرآنية) الكلمة(في مجال فهم : ثالثًا
 ).٢) (َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َیْسُجَداِن* الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن : (یقول اهللا تعالى

 رح لي معنى اآلیتين الكریمتين؟هل یمكن أن تش: قلت له
دًا،   : أجاب  أ أب يه الخط ن أن یتسرب إل يق، ال یمك يران بحساب دق ر یس دًا، فالشمس والقم ى واضح ج المعن

 !والنجم والشجر یخضعان هللا

ين               : سألته  باط ب ي عن االرت نجم (وهل یمكن أن تكشف ل حتى یسوقهما القرآن الكریم بعصا ) الشجر (و ) ال
 !واحدة؟

 !جوابًافلم یحر 
 :واآلن، لنرجع إلى اللغة، لنرى ماذا تقول

 ).ما نجم أي طلع من النبات على غير ساق، وهو خالف الشجر: النجم(
وهذا المعنى هو الذي ینسجم مع السياق القرآني إذا الحظنا . نعود إلى التفاسير لنجدها تؤآد المعنى ذاته       : ثم

ة    نجم (عالق ـ  ) ال هنا بأنه ما ال ساق له من النباتات یكون االرتباط واضحًا بينه ) النجم(، فعندما نفسر )الشجر (ب
 .هو النبات الكبير الحجم) الشجر(هو النبات الضئيل الحجم و ) النجم(، باعتبار أن )الشجر(وبين 

رنا   و فس ا ل نجم(أم ي) ال ه یعن وآب: (بأن اءل)الك نا أن نتس ندئذ ل ين : ، فع ة ب ا هي العالق وآب(م ين ) الك وب
والنجم والذرة یسجدان مثًال، أم : ( هل هي عالقة العظمة والضآلة؟ إذن، آان األحرى بالقرآن أن یقول     ؟)الشجر(

 !عالقة أخرى غيرها؟ إذن، فاشرحوها لنا
واآب        ن الك ين م ابقة آوآب ة الس ي اآلی ر ف ریم ذآ رآن الك و أن الق اني، ه ر استحس ى مؤش افة إل ذا باإلض ه

 ).الشمس والقمر بحسبان: (دما قالعن) القمر(و ) الشمس(السماویة وهما 
ان المناسب للسياق أن یذآر في قبال ذلك آائنين أرضيين، ومن هنا فقد ذآر            نا آ ، )النجم(و ) الشجر(من ه

 .حسب المعنى السالف للنجم
 .بالكوآب فإننا سنكون أمام ثالثة آائنات سماویة، وآائن واحد أرضي) النجم(أما لو فسرنا 

                                            
 .٦٤: ـ سورة المائدة١
 .٦ - ٥: ـ سورة الرحمن٢
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فصل الجملة (وآان یدور حول ) الفهم التجزیئي للقرآن(تهينا من البحث األول من بحوث إلى هنا، نكون قد ان

 ).القرآنية عن السياق
 
 

 :وتبقى هنا مالحظتان
ى  امًال هامًا في فهمنا لمعاني القرآن، إال أنه یجب أن یسير جنبًا إلى       ) السياق القرآني   (أن  : األول ان ع وإن آ

اعدة  وامل األخرى المس نب مع الع ریمة، من  ج ات الك م اآلی ى فه ير(عل روایات(و ) التفس زول (و ) ال وارد ن م
 .وما أشبه) اآلیات

ية  ة تعارض الروایات الصحيحة مع    : الثان تقدم الروایات بالطبع، وهذا ال ) السياق القرآني المتصّور(في حال

 اهللا سبحانه، وإنما یعني لسبب من األسباب ألن ذلك یعني عجز) السياق القرآني(یعني أن من الممكن أن یختل         
روایات مع           ) المدعى سياقاً   (أن   ناقض ال بارة أخرى إن ت ًأ واشتباهًا، وبع ان خط یدل على ) السياق المتصور (آ

 .دفعنا إلى اإلحساس بذلك التناقض) سياقًا موهومًا(إال أننا تصورنا ) سياق واقعي(وجود 
 

 
)٢( 

 التجزئة الموضوعية
ية التي یعاني        ر من أبناء األمة، هي    المشكلة الثان نها الكثي . في فهم القرآن الكریم) التجزئة الموضوعية( م

فهذه القطاعات تحاول أن تفهم آل آیة، آیة، من القرآن، بشكل مستقل، بعيدًا عن فهم اآلیات األخرى، وآأن آل      
 :وقد ترتب على ذلك أمران. آیة عالم مستقل، وقائم بذاته

 . القرآنية الفهم الخاطئ لبعض اآلیات- ١
رآن    یرتبط بعضه مع بعض، ویتفاعل بعضه مع بعض، والفصل بين أجزاء هذا الكائن، یعني     ) آائن حي (فالق

 !الحكم عليه بالموت
وم بـ            يه أن یق يب یجب عل ا أن الطب . لجسد المریض، دون أن یقتصر على العضو الفاسد) فحص شامل(وآم

ا أن بعض األمراض العضویة، توجد جذورها في         أعضاء أخرى، وال یستطيع الطبيب القضاء على المرض وآم
 .إال بفحص تلك األعضاء، والقضاء على النقص الطارئ فيها

ذلك    ثال        -آ د أن یجمع بعضه مع          - وال مناقشة في األم رآن بشكل سليم إال بع رد أن یفهم الق  ال یستطيع الف
 .بعض، ویالحظ التفاعل، واالرتباط فيما بين أجزائه المتفرقة

 ).یشهد بعضه ببعض، وینطق بعضه ببعض: ( هنا جاء في األحادیثومن
ى امتداد التاریخ اإلسالمي مذاهب آثيرة منحرفة مثل        د وجدت عل ) المشبهة(و ) الحشویة(و ) الصفاتية: (لق

رامية (و   ریة (و  ) الك رها ) ١) (الجب وهذه المذاهب آانت تستند إلى بعض اآلیات القرآنية في دعم أفكارها        . وغي

                                            
 .٧٢ - ٥٦ ص٣ج) التمهيد(ـ للمزید من التفاصيل راجع ١
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ته هذه المذاهب               الخ ذي ارتكب أ ال ان الخط ئة، وآ ى األصح  -اط إلى ) النظرة التجزیئية( هي -جزء الخطأ :  أو عل

رآن    ات الق ان ظاهرها یعطي معنى معينًا، فكانوا یتمسكون            . آی ين، وآ تحدث في موضوع مع ة ت وا یجدون آی آان
 .هذا، في الجانب العقائدي! ربذلك المعنى، ضاربين بسائر اآلیات الواردة في هذا الموضوع عرض الجدا

ي، فقد أخطأ الكثيرون في فهم بعض اآلیات القرآنية، التي تصوروها تدعو إلى الكسل،          ا في الجانب العمل أم
تظار             يوت، وان ا الب ى الجلوس في زوای رج (وإل أحادیة (ذلك ألنهم نظروا إلى هذه اآلیات نظرة ! من السماء) الف

 ).١(یات القرآنية التي تدعو إلى العمل، والجهاد، والتحرك ولم یجمعوها مع سائر اآل) الجانب
 .إذن، فالنظرة التجزیئية إلى آیات القرآن الكریم تعني في آثير من األحيان، فهم هذه اآلیات بشكل خاطئ

 ).الموضوعات القرآنية( الفهم الناقص لـ - ٢
نه              ل موضوع م م یوضع آ م ُیجمع بشكل موضوعي، أي ل ریم ل رآن الك في فصل مستقل، بل أن اآلیات  فالق

تعلقة بموضوع واحد تتقاسمها عشرات السور، ولذلك أصبح ضروریًا على آل من یرید أن یخرج بـ          رؤیة (الم
 .لآلیات المرتبطة بذلك الموضوع) النظرة الشمولية(حول موضوع ما، أن یمارس ) قرآنية متكاملة

ا    اقصة، ومبتورة في آثير من األحيان، هذا باإلضافة إلى فهي ال تعطينا إال رؤیة ن  ) التجزئة الموضوعية  (أم
نا نسخر بسبب ذلك من الكثير من المعطيات التي یمنحنا إیاها         حينئذ، آما سنوضح ذلك فيما ) الفهم الشمولي(أن

 .بعد
 !للقرآن الكریم؟) الفهم الموضوعي(آيف نقوم بـ : والسؤال اآلن هو

 :بع مراحلإن العملية یجب أن تسير في أر: والجواب
 . جمع اآلیات القرآنية المرتبطة بالموضوع المقصود، من مختلف السور القرآنية- ١

 :أما آيف یتم ذلك؟ فعن أحد طریقين
ه المستشرق الفرنسي       : أحدهما  ذي ألف تاب ال والذي نسق فيه اآلیات حسب مواضيعها تحت ) جول البوم(الك

 .ة ملحقة أیضًامع مالحظ) ٢) (تفصيل آیات القرآن الحكيم(عنوان 
القرآنية على أسلوب ) األلفاظ(والذي تناول فيه ) محمد فؤاد عبد الباقي(المعجم الذي وضعه األستاذ : ثانيهما

 ).المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم(المعاجم اللغویة تحت عنوان 

ذا المعجم، هو تجرید        ى ه رجوع إل صرفية، ثم البحث عنه المراد بحثه عن الزوائد ال) الموضوع(وأسلوب ال
ثالً     تاب، فم ذا الك ادة    : في طيات ه ي م زآاة ف بحث عن ال ادة    ) و. ك. ز(ت وعن ) و. ل. ص(وعن الصالة في م

 .وهكذا، وهلم جرًا) م. و. ص(الصوم في مادة 
 . فرز اآلیات، وتصنيفها، ووضع آل واحدة منها مع زميالتها المماثلة لها- ٢

ى      - ٣ رتيب هذه المجموعات، عل ا یقتضيه     ت التقدم (و ) العموم والخصوص(و ) اإلطالق والتقييد (حسب م
 .وغير ذلك) والتأخر

                                            
 .ـ باإلضافة إلى أنهم أخطأوا في فهم نفس تلك اآلیات١
ى  ٢ م إل تاب منقس ذا الك ي) ١٨(ـ ه ًا، وه د : باب تاریخ، محم ه (ال يه وآل رائيل،  )صلى اهللا عل نو إس يغ، ب ، التبل

نظام االجتماعي،          ریعة، ال بادات، الش د، الع دین، العقائ رآن، ال يد، الق يعة، التوح د الطب ا بع توراة، النصارى، م ال
 .وتندرج تحت آل باب من هذه األبواب فصول متعددة. لعلوم والفنون، التجارة، علم تهذیب األخالق، النجاحا
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 .من خالل ذلك) الرؤیة المتكاملة والنهائية( وأخيرًا، استنباط - ٤

رجوع إلى بعض التفاسير، وإلى روایات المعصومين                رة أخرى ضرورة ال نا م ؤآد ه عليهم (وال ننسى أن ن
 ).أفضل الصالة والسالم

 !بين اآلیات القرآنية؟) الجمع(ما هي صور : وهنا، ینتصب سؤال، ليقول
 :هنالك صور عدیدة للجمع نذآر منها: والجواب

 ).الجمع التفسيري (- ١
 ).الجمع الترتيبي (- ٢
 ).الجمع االستنباطي (- ٣
 ).الجمع الموضوعي (- ٤

 .آيف؟ دعنا نعرف: ولكن
 
 

 الجمع التفسيري: أوًال
ك، آش      ة أخرى تتعرض إلى الموضوع ذاته           ویعني ذل رآنية من خالل آی ة الق ول الحقيقي لآلی وهنا . ف المدل

 :نستعرض بعض النماذج
 : یقول القرآن الكریم-أ 
ا ِمْن َثَمَرٍة ِرْزقًا َوَبشِِّر الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األْنَهاُر ُآلََّما ُرِزُقوا ِمْنهَ   (

 ).١) (َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا ِبِه ُمَتَشاِبهًا َوَلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن
ند سماع هذا الثواب العظيم، تشرأب األعناق، وتتساءل      هم؟ من هم الذین آمنوا؟ وما هي مالمحهم وصفات: ع

 وما هي الصالحات؟
 :والجواب، نجده في آیة أخرى هي قوله تعالى

ُروا ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا َلُهْم َمْغِفَرٌة               ( ِذیَن آَوْوا َوَنَص ِه َوالَّ ِبيِل اللَّ ي َس ُدوا ِف ُروا َوَجاَه ُنوا َوَهاَج ِذیَن آَم َوالَّ
 ).٢) (َوِرْزٌق َآِریٌم

 :وفي قوله تعالى
ْت ُقُلوُبُهْم            ِإنَّ( ُه َوِجَل َر اللَّ ِذیَن ِإَذا ُذِآ ُنوَن الَّ ا اْلُمْؤِم  َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم آَیاُتُه َزاَدْتُهْم ِإیَمانًا - اضطربت وخافت -َم

 ).٣) (الَِّذیَن ُیِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُیْنِفُقوَن* َوَعَلى َربِِّهْم َیَتَوآَُّلوَن 
 : یقول القرآن الكریم-ب 

                                            
 .٢٥: ـ سورة البقرة١
 .٧٤: ـ سورة األنفال٢
 .٣ و٢: ـ سورة األنفال٣
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 ).١) (ِصَراَط الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّيَن* اْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم (

نذ البدایة أن لكل آیة مفهومًا ومصداقاً        فمفهوم الصراط مثًال واضح نعرفه من المعنى اللغوي . نحن نعرف م
 .للكلمة في لسان العرب

ّبد للسير      ى الطریق المع فمفهوم اآلیة . والمستقيم بمعنى المعتدل، وأقرب الطرق إلى المقصد. فالصراط بمعن
 .إذن، واضح ال غبار عليه

وال ندري من . فال ندري ما هو الصراط المستقيم الذي یجب أن نسير عليه  . ولكن مصداق اآلیة غير واضح      
م اهللا        ذین أنع تدي بطریقهم    هم ال ى نه يهم، حت ا هو الصراط         . عل ة ولسان العرب م ة واللغ ر واضح من اآلی فغي

 !المستقيم؟
 !فماذا علينا أن نفعل؟

فنقرأ في سورة . علينا أن نعرف ذلك من خالل الربط بين هذه اآلیة، واآلیات األخرى، ونكتشف مصداق اآلیة
 : قوله تعالى٦٠آیة ) یس(

َذا    ( ي َه َتِقيمٌ  َوَأِن اْعُبُدوِن َراٌط ُمْس بادة اهللا تعالى، والتزام منهجه في      ).  ِص فنعرف أن الصراط المستقيم هو ع
 .الحياة العملية واالجتماعية

 :ونقرأ في آیة أخرى قوله تعالى
٢) (الصِّدِّیِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحيَنَوَمْن ُیِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذیَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن َو(

 .هم األنبياء والصدیقون والشهداء والصالحون) الذین أنعمت عليهم(فنعرف أن المراد من ). 
ا   ام الرض ول اإلم ى ق ذا معن الم(وه يه الس ى صراط   ): (عل دي إل د ه ة فق ى محكم رآن إل ابه الق ن رّد متش م

 ).مستقيم
 ).٣) (عضًاوأن القرآن یفسر بعضه ب(

رات على           ! ؟)الضالون ( واآلن، لنتساءل من هم        -ج   وم عشر م ل ی ى آ ذین ندعو اهللا تعال من هم هؤالء ال
 !األقل، لكي یبعدنا عنهم؟

 :فيما یلي) الضالل(من خالل مراجعة اآلیات األخرى، نجد أن القرآن الكریم یحّدد 

 :ن وفي ذلك یقول القرآ- بكافة أشكاله وألوانه - الكفر - ١
 ).٤) (َوَمْن َیْكُفْر ِباللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُآُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اَآلِخِر َفَقْد َضلَّ َضَالًال َبِعيدًا(
 ).٥) (َوَمْن َیَتَبدَِّل اْلُكْفَر ِباِإلیَماِن َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل(
 : التعدي على حقوق اآلخرین، وفي ذلك یقول القرآن- ٢

 ).١) (َبِل الظَّاِلُموَن ِفي َضَالٍل ُمِبيٍن(
                                            

 .٧ و٦: ـ سورة الحمد١

 .٦٨: ـ سورة النساء٢
 .٦٢ - ٦١: ـ القرآن آتاب حياة٣
 .١٣٦: ـ سورة النساء٤
 .١٠٨: سورة البقرةـ ٥
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 : وفي ذلك یقول القرآن- بكافة ألوانه وأشكاله - االنحراف - ٣

 ).٢) (َوَال َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه(
 ).٣) (َوَمْن َیْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَالًال ُمِبينًا(

ذا، استطعن    ات األخرى     -ا أن نكتشف    وهك ـ   - من خالل اآلی راد ب هم آل المنحرفين فكریًا، ) الضالين ( أن الم
 .والمنحرفين سلوآيًا، والذین یتعّدون على حقوق اآلخرین

 ).تفسير القرآن بالقرآن(وهذا، ما یطلق عليه 
 
 

 الجمع الترتيبي: ثانيًا
ك یعني    رتيبًا م      : وذل رتيبها ت ات، وت رز مجموعة من اآلی ياً ف معطيات وفوائد، ) الجمع(ولهذا النوع من . نطق

 :منها
 . حل التناقض المتوّهم بين اآلیات القرآنية- ١

د     نا بع ات، ولكن ذه اآلی يم ه ين مفاه تالفًا ب د نتصور اخ كل فوضوي، فق ات بش ى اآلی ر إل ين ننظ نا ح ك أن ذل

أو ) التقييد بعد اإلطالق(أو ) عد العمومالخصوص ب(تنسيقها وتنظيمها ال نجد أي اختالف، بل نجد األمر من قبيل 
 . ما أشبه ذلك، مما ال نرى مثيًال له حتى في آلماتنا اليومية

 
 .هبوط األحكام اإللهية) مرحلية( فهم - ٢

تعلق بقاعدة من قواعد التصور اإلیماني، أي بمسألة اعتقادیة، فإن اإلسالم          ندما ی ك أن األمر أو النهي ع ذل
 .مًا منذ اللحظة األولىیقضي فيها قضاًء حاس

يد، أو بوضع اجتماعي معقد، فإن اإلسالم یتریث فيه، ویأخذ          ادة وتقل تعلق األمر أو النهي بع ندما ی ن، ع ولك
 .المسألة باليسر والرفق والتدرج، ویهيئ الظروف الواقعية التي تيّسر التنفيذ والطاعة

ًا عظيمًا هو          ك نستفيد درس أما ). ٤(المراحل بهدوء، وتؤّدة ) الداعية(أن من الضروري أن یطوي  : ومن ذل
 .والقفز عليها فهو ال یسبب إال الفشل، واالنتكاس) خرق المراحل(

 :واآلن، لنضرب بعض األمثلة
وإنما آان أمر عادة وُألف، والعادة تحتاج إلى .  في مسألة تحریم الخمر، لم یكن األمر أمر توحيد أو شرك-أ 

رآن من        دّرج الق ذلك ت رحلة، حتى وصل إلى التحریم النهائي   عالج، ول ى م رحلة إل وقد ورد عن اإلمام الباقر .  م

                                                                                                                                
 .١١: ـ سورة لقمان١

 .٢٦): ص(ـ سورة ٢
 .٣٦: ـ سورة األحزاب٣
تدرج    ٤ أة الطرف اآلخر بالواجبات الثقيلة في أول          : ـ ال نعني بال ل عدم مفاج يل الحرام أو تحریم الحالل، ب تحل

 .وهلة بل التریث حتى یستعد نفسيًا لذلك



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٥٦صفحة 

 

 ):عليه السالم(

يه تحریم الخمر، ولم یزل الخمر                    ( ان ف نه آ ه دی ه إذا أآمل ل ى أن م اهللا تعال ط، إال وفي عل يًا ق ا بعث اهللا نب م
 ).هم دون الدینولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع ب. حرامًا، وإنما ینقلون من خصلة ثم خصلة

يس أحد أرفق من اهللا تعالى، فمن رفقه تبارك وتعالى أنه ینقلهم من خصلة إلى خصلة، ولو حمل         : (وعنه  ل
 ).١) ( لهلكوا-مرة واحدة :  أي-عليهم جملة 

 :واآلن، لننظر آيف تدّرج القرآن الكریم في تحریمه للخمر
رآن بتحریك الوجدان الدیني، و         ) ١( دأ الق بدایة، ب المنطق العقالني في نفوس المسلمين وذلك ببيان أن في ال

 :اإلثم في الخمر أآبر من النفع فقال
 ؟)َیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر(

 ).٢) (ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َآِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْآَبُر ِمْن َنْفِعِهَما(
 .ولىوفي هذا إیحاء بأن ترآها هو األ

 :ثم جاءت الخطوة الثانية بآیة سورة النساء) ٢(
 ).٣) (َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْقَرُبوا الصََّالَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن(

ة         نها للسكر واإلفاق ا بي تقارب، ال یكفي م ا م ات، معظمه ذا تضييق لفرص  ! والصالة في خمسة أوق ي ه  وف
ية لعادة الشرب، وآسر لعادة اإلدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي، إذ المعروف أن المدمن یشعر        زاولة العمل الم
بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو مخدر في الموعد الذي اعتاد تناوله، فإذا تجاوز هذا الوقت، وتكرر هذا    

 .التجاوز فترت حدة العادة، وأمكن التغلب عليها

ى       و) ٣( وله تعال ر في ق ریم الخم ر بتح ازم األخي اء النهي الح وتان ج ان الخط دما تمت هات ُر : (بع ا اْلَخْم ِإنََّم
َنُكُم ِإنََّما ُیِریُد الشَّْيَطاُن َأْن ُیوِقَع َبْي* َواْلَمْيِسُر َواألْنَصاُب َواألْزَالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن 

 ).٤) (اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَیُصدَُّآْم َعْن ِذْآِر اللَِّه َوَعِن الصََّالِة َفَهْل َأْنُتْم ُمْنَتُهوَن
 ! ثم أخذوا یریقون الخمور في األزقة حتى جرت فيها! لقد انتهينا یا رسول اهللا! أجل: وعندئذ، قال المسلمون

 * ** * * 

 . تم تشریعه بشكل تدریجي- هو اآلخر - والقتال -ب 
ففي مكة آان المطلوب من المسلمين هو مجرد اتخاذ موقف سلبي تجاه تحرشات الكفار، ذلك ألن أي رد فعل 

 .ساخن من قبل المسلمين آان یعني القضاء التام عليهم، واستئصال جذورهم من الوجود
وي المسلمو        نة، وحيث ق ا في المدی  على حسب ما یشير -ن إلى حد ما، فقد تدرج األمر على النحو التالي أم

 :-إليه بعض المفسرین 
 :من قبل السماء، فكان قوله تعالى) اإلذن المجرد(في البدء، هبط ) ١(

                                            
 .٥، ط١٨٧صالمجلد األول، : ـ الصافي، في تفسير القرآن١
 .٢١٩: ـ سورة البقرة٢
 .٤٣: ـ سورة النساء٣
 .٩١ و٩٠: ـ سورة المائدة٤



 ٨٢ من ٥٧صفحة  آيف نفهم القرآن  

 ).ُأِذَن ِللَِّذیَن ُیَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِدیٌر(

 ).١) ( ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَیاِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإَال َأْن َیُقوُلوا َربَُّنا اللَُّهالَِّذیَن(
يًا للمؤمنين لكي یقاتلوا أعداءهم             ة نجد تحریضًا خف  - الذین ظلموهم وأخرجوهم من دیارهم -وفي هذه اآلی

 ).أن اهللا على نصرهم لقدیر(آما نجد تشجيعًا لهم على القتال ذلك لـ 
 )!اإلذن المجرد(لمسألة ال زالت في مرحلة لكن ا

ن        ) ٢( م م رض له ن یتع ة م لمين بمقاتل ر المس ي یأم ریق لك ى الط رى عل وة أخ رآن خط و الق ذ، یخط بعدئ
 :المشرآين، وفي ذلك یقول القرآن الكریم

 ).٢) (للَُّه َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيًالَفِإِن اْعَتَزُلوُآْم َفَلْم ُیَقاِتُلوُآْم َوَأْلَقْوا ِإَلْيُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل ا(
 :ویقول في اآلیة التالية

ْم             ( َنا َلُك ِئُكْم َجَعْل ُتُموُهْم َوُأوَل ْيُث َثِقْف ُتُلوُهْم َح ُذوُهْم َواْق ِدَیُهْم َفُخ وا َأْی َلَم َوَیُكفُّ ْيُكُم السَّ وا ِإَل ِزُلوُآْم َوُیْلُق ْم َیْعَت ِإْن َل َف
 ).٣) (ينًاَعَلْيِهْم ُسْلَطانًا ُمِب

رحلة، أصبح األمر أمر        فالقضية أصبحت مرتبطة بموقف أولئك ! من طرف المسلمين) رّد فعل(وفي هذه الم
 !المشرآين، إن سلمًا فسلم، وإن حرب فحرب

يها من الكفار،                   ) ٣( ة من یل ة المسلمة بمقاتل ریم األم رآن الك ر الق م تسير القضية في خط تصاعدي فيأم ث
 :ویقول
 ).٤) (ا الَِّذیَن آَمُنوا َقاِتُلوا الَِّذیَن َیُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقيَنَیا َأیَُّه(

 ).٥) (آان هذا قبل األمر بقتال المشرآين آافة: (قال الحسن

 : ال هوادة فيها ضد آافة المشرآين، حين یقولوتبلغ القضية ذروتها، حينما یأمر القرآن بشن حرب) ٤(
) (َفِإَذا اْنَسَلَخ األْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِآيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوا َلُهْم ُآلَّ َمْرَصٍد(
٦.( 

 .مؤآدإلى األمر الشامل ال) اإلذن المجرد(وهكذا، تدرجت القضية من 
 ).الجمع الترتيبي(وهذا التنظيم لآلیات الكریمة نطلق عليه اسم 

 
 

                                            
 .٤٠ - ٣٩: ـ سورة الحج١
 .٩٠: ـ سورة النساء٢

 .٩١: ـ سورة النساء٣
 .١٢٣: ـ سورة التوبة٤
 .٨٤ ص٥ج) مجمع البيان(ـ عن ٥
 .٥: ـ سورة التوبة٦



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٥٨صفحة 

 

 الجمع االستنباطي: ثالثًا
 .الجمع بين آیتين من القرآن الكریم الستنباط حكم تشریعي معين، أو فكرة معينة: والجمع االستنباطي یعني

رون   ة الطاه نا األئم ه ل ذي خلف راث ال الم (والت يهم الصالة والس ي ) عل ن غن نوع م ذا ال ع(به ذلك ) الجم ول
 :وإليكم بعض هذه النماذج. فسنقتصر في هذا الفصل على نماذج منه

 ).١(رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن یرجمها :  عن الدؤلي قال-أ 

ى علي بن أبي طالب فقالت         تها إل رًا لما إن عمر یرجم أختي، فأنشدك اهللا إن آنت تعلم أن لها عذ: فجاءت أخ
 .أخبرتني به) إال: أي(

 .فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده. إن لها عذرًا: فقال علي
 .إن عليًا زعم أن ألختي عذرًا: ثم انطلقت إلى عمر فقالت

 !ما عذرها؟: فأرسل عمر إلى علي
ال  ول  : ق ْينِ     : (إن اهللا یق ْيِن َآاِمَل نَّ َحْوَل ْعَن َأْوَالَدُه َواِلَداُت ُیْرِض ، )٣) (َوِفَصاُلُه َثَالُثوَن َشْهرًا: (، وقال)٢ ()َواْل
 ).٥(وآان الحمل هنا ستة أشهر ) ٤) (َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن: (وقال

 ).٦(ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر : قال الراوي

ذا، استطاع اإلمام علي       ) ٧(لقرآني أن یستنبط من خالل هذه اآلیة المتباعدة في الترتيب ا) عليه السالم (وهك
والتي قد ال یبدو عند النظرة العابرة وجود أي ترابط فيما بينها، استطاع أن یستنبط منها حكمًا عظيمًا من أحكام    

 .اإلسالم، وأن ینقذ امرأة بریئة من حكم الرجم
ى نفسه بالسرقة، فأحضروه إلى مجلس المعتصم الملك العباسي، آي یجري عليه       -ب    إن سارقًا اعترف عل

يهم ابن أبي داود، واإلمام العظيم محمد بن علي                الحد  داد وف اء بغ م یعرف حده، فأحضر فقه ، ولكن المعتصم ل
 من أین تقطع ید السارق؟: ، فسألهم)عليه السالم(الجواد 

 ).٨) (َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْیِدیُكْم: (من مفصل الكف واستدل بآیة التيمم: فقال ابن أبي داود
) َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْیِدَیُكْم: (ء اآلخرین أطبقوا على قطع اليد من المرفق مستدلين بآیة الوضوءولكن العلما

                                            
 .ر ریبة عمر في آونها زانية قبل زواجهاـ باعتبار أنها ولدت قبل إآمال تسعة أشهر، مما أثا١
 .٢٣٣: ـ سورة البقرة٢

 .١٥: ـ سورة األحقاف٣
 .١٤: ـ سورة لقمان٤
وآانت مدة الحمل والفصال ) أي أربعة وعشرین شهرًا( حولين - ال فرق -ـ فإذا آانت مدة الرضاع أو الفصال     ٥

 .ل ستة أشهر فقطأنه یمكن أن تكون فترة الحم: معًا ثالثين شهرًا، فالنتيجة هي

 .٣ ط٩٣ ص٦ج) الغدیر(ـ راجع ٦
رآن الكریم، والثانية في الجزء السادس والعشرین والثالثة في الجزء           ٧ ى في الجزء الثاني من الق ة األول ـ اآلی

 .الواحد والعشرین
 .٤٦: ـ سورة النساء٨



 ٨٢ من ٥٩صفحة  آيف نفهم القرآن  

)١.( 

ام الجواد         ك واإلم ل ذل غير ! ما تقول؟: حتى التفت إليه المعتصم قائًال. ساآت ال یتكلم بشيء) عليه السالم(آ
 ءلم یك یرید الرد على هؤال) عليه السالم(أن اإلمام 
 !قالوا وسمعت: فقال

ام           د یضمره اإلم ى رأي جدی تطلع المعتصم إل يه السالم  (ف ألح عليه قائالً )عل ال رأي لي عند هؤالء، باهللا : ، ف

 .عليك إال ما حكمت
ام      ال اإلم يه السالم   (فق في السجود على ) التي منها الكفان(إن النبي أمر أن توضح المواضع السبعة     ): (عل

ول اهللا ال   . األرض يم ویق هِ    : (حك اِجَد ِللَّ تقطع األصابع ) بل(فال تقطع الكف التي هي من المساجد،  ) ٢) (َوَأنَّ اْلَمَس
 ).٣) (األربع فحسب

أن یكشف حدود قطع ید السارق بالجمع بين آیتين آریمتين هما ) عليه السالم (وهكذا، استطاع اإلمام الجواد     
 ).َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّه(وقوله تعالى ) ُعوا َأْیِدَیُهَماَوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَط: (قوله تعالى

ي بن یقطين      -ج   ) اإلمام الكاظم: أي): (عليه السالم(أبا الحسن ) الملك العباسي(سأل المهدي  : قال:  عن عل
 .هل هي محرمة في آتاب اهللا؟ فإن الناس یعرفون النهي وال یعرفون التحریم: عن الخمر فقال

 .بل هي محرمة): عليه السالم(بو الحسن فقال له أ
 !في أي موضع هي محرمة بكتاب اهللا یا أبا الحسن؟: قال
 :قول اهللا تبارك وتعالى: قال

 ).٤) (ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواِإلْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ(

 .ترفعها الفواجر في الجاهلية) آانت(فيعني الزنا المعلن، ونصب الرایات التي ) ر منهاما ظه: (فأما قوله
إذا ) صلى اهللا عليه وآله(ما نكح من اآلباء، فإن الناس آانوا قبل أن یبعث النبي : یعني) وما بطن(وأما قوله 

 .ذلكآان لرجل زوجة، ومات عنها، تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه، فحرم اهللا 
ا    م (وأم ال اهللا في موضع آخر        ) اإلث د ق نها، وق ا الخمر بعي َیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم : (فإنه

 ).٥) (َآِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس

 .والميسر فهي النرد، وإثمهما آبير. فأما اإلثم في آتاب اهللا فهي الخمر
 ).٦! (فتوى هاشميةهذه واهللا : فقال المهدي

 
                                            

 .٩: ـ سورة المائدة١
 .١٨: ـ سورة الجن٢
 ).٢٦ - ٢٥العقوبات في اإلسالم ص: (ـ راجع٣

 .٣٣: ـ سورة األعراف٤
 .٢١٩: ـ سورة البقرة٥
رآن(ـ راجع  ٦ ير الق ي تفس رهان ف د الثاني ص ) الب ًا ٣، ط١٤المجل ذلك أیض رآن(، وآ ير الق ي تفس ) الصافي ف

 .٥، ط١٨٨المجلد األول ص



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٦٠صفحة 

 

 

 الجمع الموضوعي: رابعًا
وعي (و  ع الموض ي) الجم ى          : یعن نيفها إل ين، وتص وع مع ول موض تحدث ح ي ت رآنية الت ات الق رز اآلی ف

ي، ومن ثم استخراج الحكم القرآني النهائي حول             رتيب هذه المجموعات حسب تسلسلها المنطق مجموعات، وت
 .ذلك الموضوع

 :في نقاط آثيرة، منها) الجمع االستنباطي( عن )الجمع الموضوعي(ویختلف 
الث، فهو جمع محدود، بينما       ) الجمع االستنباطي    (- ١ ين أو ث ادة ضمن آیت تم ع یتم ) الجمع الموضوعي(ی

 .عادة ضمن مجموعة آبيرة من اآلیات
ون نتيجته غالبًا حكمًا شرعيًا       ) الجمع االستنباطي    (-٢  بينما تتسع آفاق - بالمعنى المتداول لهذه الكلمة -تك

 .السياسية، واالقتصادیة، واالجتماعية، والثقافية، والدینية، وغيرها: لتشمل آافة القضایا) الجمع الموضوعي(
ى فئة محدودة من   ) الجمع االستنباطي    (- ٣  - باعتبار صعوبة استخراجه -) الراسخين في العلم(یقتصر عل

 . لكل الفئات االجتماعية تقریبًا- ال فرق -)  الموضوعيالفهم(أو ) الجمع الموضوعي(بينما تفتح أبواب 
يقة أن     الجمع (آلیات القرآن الكریم، یعتبر من أهم أنواع ) الفهم الموضوعي(أو ) الجمع الموضوعي   (والحق

 :، وذلك لسببين)القرآني
 .التي یتمتع بها هذا النوع من الجمع، والتي أسلفنا بعضها قبل قليل) الميزات: (األول
رؤیة قرآنية (الخروج بـ : التي یفرزها هذا النوع من الجمع، والتي من أهمها) النتائج(و ) المعطيات: (انيالث
 .حول موضوع معين) متكاملة

آلیات القرآن، مع مراعاة االختصار، لتكون نوافذ ) الجمع الموضوعي(واآلن، لنستعرض بعض النماذج من      
 ).الفهم الموضوعي آلیات القرآن الكریم(اآلفاق الواسعة لـ متواضعة، تفتح أمام عيون القراء الكرام، 

 
 

  الشفاعة، ماذا تعني؟- ١
 :عندما نلقي نظرة موضوعية على اآلیات التي تتحدث حول الشفاعة، نجدها تنقسم إلى أربع مجموعات

 
 

 ال، للشفاعة: المجموعة األولى
 :التي تنقسم إلى أربعة أقسامویندرج ضمن هذه المجموعة آل اآلیات التي تنفي الشفاعة، و

 : اآلیات التي تنفي الشفاعة بشكل مطلق، وینحصر هذا القسم في اآلیة الكریمة التالية- ١
ْن َقْبِل َأْن َیْأِتَي َیْوٌم َال َبْيٌع ِفيِه َوَال ُخلٌَّة َوَال َشَفاَعٌة وَ            ( َناُآْم ِم ا َرَزْق وا ِممَّ ُنوا َأْنِفُق ِذیَن آَم ا الَّ ا َأیَُّه اْلَكاِفُروَن ُهُم َی

 ).١) (الظَّاِلُموَن
                                            

 .٢٥٤: ـ سورة البقرة١



 ٨٢ من ٦١صفحة  آيف نفهم القرآن  

ي تنفي   - ٢ ات الت ول       ) الشفاعة( اآلی د، یق يما بع نها ف تحدث ع يهود، والتي سوف ن ان یتصورها ال التي آ

 :القرآن الكریم
َي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلعَ         ( ُروا ِنْعَمِت َراِئيَل اْذُآ ي ِإْس ا َبِن َواتَُّقوا َیْومًا َال َتْجِزي َنْفٌس * اَلِميَن َی

 ).١) (َعْن َنْفٍس َشْيئًا َوَال ُیْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعٌة َوَال ُیْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َوَال ُهْم ُیْنَصُروَن
َواتَُّقوا َیْومًا َال ) ١٢٢(ْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَن َیا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذُآُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّي َفضَّ  : (ویقول

 ).٢) (َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئًا َوَال ُیْقَبُل ِمْنَها َعْدٌل َوَال َتْنَفُعَها َشَفاَعٌة َوَال ُهْم ُیْنَصُروَن
 :في یوم القيامة، مثل) ال شفاعة للكفار( اآلیات التي تؤآد أن - ٣
ِذیَن َنُسوُه ِمْن َقْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ َفَهْل َلَنا ِمْن ُشَفَعاَء َفَيْشَفُعوا َلَنا َأْو ُنَردُّ َفَنْعَمَل َغْيَر الَِّذي َیُقوُل الَّ(

 ).٣) (ُآنَّا َنْعَمُل َقْد َخِسُروا َأْنُفَسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َآاُنوا َیْفَتُروَن

رَِّزِت  ( اِویَن  َوُب يُم ِلْلَغ ُبُدوَن   * اْلَجِح ُتْم َتْع ا ُآْن َن َم ْم َأْی يَل َلُه ُروَن  * َوِق ُروَنُكْم َأْو َیْنَتِص ْل َیْنُص ِه َه ْن ُدوِن اللَّ * ِم
يَها ُهْم َواْلَغاُووَن        ُبوا ِف ِه ِإْن ُآنَّا َلِفي َضَالٍل ُمِبيٍن َتاللَّ* َقاُلوا َوُهْم ِفيَها َیْخَتِصُموَن * َوُجُنوُد ِإْبِليَس َأْجَمُعوَن  * َفُكْبِك

 ).٤) (َوَال َصِدیٍق َحِميٍم* َفَما َلَنا ِمْن َشاِفِعيَن * َوَما َأَضلََّنا ِإَال اْلُمْجِرُموَن * ِإْذ ُنَسوِّیُكْم ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن * 
 ).٥) ( َتْنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعيَنَفَما* َحتَّى َأَتاَنا اْلَيِقيُن * َوُآنَّا ُنَكذُِّب ِبَيْوِم الدِّیِن (.. 

 :الشفاعة، مثل:  اآلیات التي تنفي أن تملك األصنام المعبودة- ٤
 ).٦) (وَنَوَما َنَرى َمَعُكْم ُشَفَعاَءُآُم الَِّذیَن َزَعْمُتْم َأنَُّهْم ِفيُكْم ُشَرَآاُء َلَقْد َتَقطََّع َبْيَنُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُآْنُتْم َتْزُعُم(
َوَیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َال َیُضرُُّهْم َوَال َیْنَفُعُهْم َوَیُقوُلوَن َهُؤَالِء ُشَفَعاُؤَنا ِعْنَد اللَِّه ُقْل َأُتَنبُِّئوَن اللََّه ِبَما َال َیْعَلُم (

 ).٧) (ِفي السَّماَواِت َوَال ِفي األْرِض ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّا ُیْشِرُآوَن

 ).٨) (َوَلْم َیُكْن َلُهْم ِمْن ُشَرَآاِئِهْم ُشَفَعاُء َوَآاُنوا ِبُشَرَآاِئِهْم َآاِفِریَن(
 ).٩(؟ )َأِم اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَفَعاَء ُقْل َأَوَلْو َآاُنوا َال َیْمِلُكوَن َشْيئًا َوَال َیْعِقُلوَن(
 ).١٠(؟ ) ُیِرْدِن الرَّْحَمُن ِبُضرٍّ َال ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْيئًا َوَال ُیْنِقُذوِنَءَأتَِّخُذ ِمْن ُدوِنِه آِلَهًة ِإْن(
 
 

                                            
 .٤٨ - ٤٧: ـ سورة البقرة١
 .١٢٣ - ١٢٢: ـ سورة البقرة٢

 .٥٣: ـ سورة األعراف٣
 .١٠٠ - ٩١: ـ سورة الشعراء٤
 .٤٨ - ٤٦: ـ سورة المدثر٥
 .٩٤: ـ سورة األنعام٦

 .١٨: ـ سورة یونس٧
 .١٣: ـ سورة الروم٨
 .٤٣: ـ سورة الزمر٩
 .٢٣: ـ سورة یس١٠



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٦٢صفحة 

 

 الشفيع، هو اهللا: المجموعة الثانية
ية    أن الشفاعة مختصة باهللا تعالى، وليس هنالك شفيع            : المجموعة الثان ات التي تصرح ب هي مجموعة اآلی

 :وفي هذا المجال یقول القرآن. غيره
 ).١) (َوَأْنِذْر ِبِه الَِّذیَن َیَخاُفوَن َأْن ُیْحَشُروا ِإَلى َربِِّهْم َلْيَس َلُهْم ِمْن ُدوِنِه َوِليٌّ َوَال َشِفيٌع َلَعلَُّهْم َیتَُّقوَن(
َيا َوَذآِّْر ِبهِ          ( َياُة الدُّْن رَّْتُهُم اْلَح وًا َوَغ بًا َوَلْه َنُهْم َلِع ُذوا ِدی ِذیَن اتََّخ  َأْن ُتْبَسَل َنْفٌس ِبَما َآَسَبْت َلْيَس َلَها ِمْن َوَذِر الَّ

 ).٢) (ُدوِن اللَِّه َوِليٌّ َوَال َشِفيٌع
اللَُّه الَِّذي َخَلَق السَّماَواِت َواألْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش َما َلُكْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍّ (
 ).٣) ( َشِفيٍع َأَفَال َتَتَذآَُّروَنَوَال

 ).٤) (ُقْل ِللَِّه الشََّفاَعُة َجِميعًا َلُه ُمْلُك السَّماَواِت َواألْرِض ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن(

 
 

 هنالك شفعاء: المجموعة الثالثة
 :ونقرأ في هذه المجموعة اآلیات التالية. ولكن بعد إذن اهللا

 ).٥) (ُع ِعْنَدُه ِإَال ِبِإْذِنِهَمْن َذا الَِّذي َیْشَف(
 ).٦) (َما ِمْن َشِفيٍع ِإَال ِمْن َبْعِد ِإْذِنِه(
 

 

 :وفي هذه المجموعة نقرأ اآلیات التالية. شروط خاصة: المجموعة الرابعة
 ).٧) (ِعْنَد الرَّْحَمِن َعْهدًاَال َیْمِلُكوَن الشََّفاَعَة ِإَال َمِن اتََّخَذ * َوَنُسوُق اْلُمْجِرِميَن ِإَلى َجَهنََّم ِوْردًا (
 ).٨) (َوَال َیْشَفُعوَن ِإَال ِلَمِن اْرَتَضى(

 ).٩) (َوَآْم ِمْن َمَلٍك ِفي السَّماَواِت َال ُتْغِني َشَفاَعُتُهْم َشْيئًا ِإَال ِمْن َبْعِد َأْن َیْأَذَن اللَُّه ِلَمْن َیَشاُء َوَیْرَضى(

                                            
 .٥١: ـ سورة األنعام١

 .٧٠: ـ سورة األنعام٢
 .٤: ـ سورة السجدة٣
 .٤٤: ـ سورة الزمر٤
 .٢٥٥: ـ سورة البقرة٥

 .٣:  یونسـ سورة٦
 .٨٧ - ٨٦: ـ سورة مریم٧
 .٢٨: ـ سورة األنبياء٨
 .٢٦: ـ سورة النجم٩



 ٨٢ من ٦٣صفحة  آيف نفهم القرآن  

 ).١) (ُة ِإَال َمْن َأِذَن َلُه الرَّْحَمُن َوَرِضَي َلُه َقْوًالَیْوَمِئٍذ َال َتْنَفُع الشََّفاَع(

 ).٢) (َما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َوَال َشِفيٍع ُیَطاُع(
 . حول هذه المجموعات القرآنية- ولكن موجزة -واآلن، لنلقي نظرة تحليلية 

ناقض    - ١ ول الشفاعة ال تت واردة ح ات ال ى من اآلی ائر    المجموعة األول ك ألن س ية المجموعات، ذل  مع بق
نة من الشفاعة، وهذه المجموعة تنفي أقسامًا أخرى، ترتبط باألولى ال من قریب            بت أقسامًا معي المجموعات تث

 :فهذه المجموعة تنفي. وال من بعيد
 ).٣(لى الشفاعة االعتباطية، التي ال تتقيد بقيد أو شرط، آما هو مورد القسم األول من المجموعة األو) أ(
إننا أوالد األنبياء، ومهما آانت ذنوبنا ثقيلة، : الشفاعة التي آانت یحلم بها اليهود، الذین آانوا یقولون    ) ب(

 .فإن آباءنا سوف یشفعون لنا

ك ألن مجرد االنتساب إلى عائلة            رآن، وذل ة الق نوع من الشفاعة مرفوض في رؤی ذا ال ال تكفي ) الرسالة(ه
 .ي والذنوب، ومن ثم انتظار الرحمة والغفران اإللهيين من دون أي جهد أو تعبتبریرًا الرتكاب المعاص

اتهم مع اهللا، واتخذوا من دونه أوثانًا وشرآاء، هؤالء ال یمكن أن               ) ج( ل عالق وا آ ذین قطع ار ال ا أن الكف آم
 .تقبل شفاعة أحد في حقهم، یوم القيامة

ي أن ) د( ن الطبيع نام(وم ن دون اهللا) األص بودة م ل  المع ًا لك فاعة، خالف ة الش وم بمهم ن أن تق ، ال یمك
 .ولتقوم بمهمة الشفاعة لهم عند اهللا) تقربهم إلى اهللا زلفى(التصورات الجاهلية التي آانت تقّدس األصنام لـ 

ة من        - ٢ ا عن هذه األقسام األربع هذه ). الشفاعة المقبولة(، نصل إلى )الشفاعات المرفوضة( وإذا تجاوزن
ك        آ -الشفاعة    ؤآد ذل ا ت ية   (م اهللا، ویعني ذلك أن من سوى اهللا ال یستطيع أن     -) المجموعة الثان  هي مختصة ب

 .یشفع للعصاة باستقالله
 ).٤(یمكن أن تكون نصيب اآلخرین ) الشفاعة التبعية(بينما . إذن، فالشفاعة االستقاللية هي مختصة باهللا

                                            
 .١٠٩: ـ سورة طه١

 .١٨: ـ سورة غافر٢
 : ـ والذي یؤید ذلك أمران٣
 .  أن ذلك هو مقتضى الجمع بين اآلیات المختلفة الواردة في الشفاعة-أ 

ات       -ب   ك اآلی ى في تل وله تعال فَ  : ( ق ٌة َوَال َش رة ) (اَعٌةَوَال ُخلَّ ا أن المنفي في جملة   )٢٥٤: البق هو ) وخلة(، فكم

، )٦٧: الزخرف) (األِخَالُء َیْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإَال اْلُمتَِّقيَن: (الخلة الباطلة، بدليل قوله تعالى في آیة أخرى
 .هو الشفاعة الباطلة) وال شفاعة(فكذلك المنفي في قوله 

 أن یخرق حجب الغيب، ولكنه - باستقالله -مختص باهللا، لكن بمعنى أن أحدًا ال یستطيع ) لغيبعلم ا (ـ آما أن     ٤
بع وبعطاء اهللا       -یستطيع    ع على ذلك  - بالتت ُقْل َال َیْعَلُم َمْن ِفي السَّماَواِت َواألْرِض : (یقول القرآن الكریم.  أن یطل

هُ     ْيَب ِإَال اللَّ نحل ) (اْلَغ ول ) ٦٥: ال ا   : (ویق ُه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اللََّه َیْجَتِبي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َیَشاءُ     َوَم اَن اللَّ ) َآ
يطلعهم على الغيب   ( وليس بين اآلیتين أي تناقض، فاألولى تنفي أن یطلع أحد على الغيب   ) ١٧٩: آل عمران ) (ف

ة الثانية    - سوى اهللا     -باستقالله    نما اآلی ، فيكون )علم الغيب(ممكن أن یمنح اهللا لبعض رسله تؤآد أن من ال:  بي
 .علمهم بالغيب علمًا تبعيًا ال استقالليًا



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٦٤صفحة 

 

نالك شفعاء آخرین، من دون اهللا، إال     - ٣ إن ه أنهم ال یستطيعون أن یشفعوا إال من بعد إذنه، وهو ما  إذن، ف

 .من آیات الشفاعة) المجموعة الثالثة(تؤآده 
 ! ولكن متى یأذن اهللا؟- ٤

نا على هذا السؤال، فهي تحدد شروطًا خاصة في           رابعة هي التي تجيب ، ومن )المشفوع له(إن المجموعة ال
 . بالشفاعةدون توفر هذه الشروط، فإن اهللا سبحانه، ال یأذن

ه     : وهذه الشروط هي      ون المشفوع ل رحمن عهداً   (و ) مرضيًا هللا (أن یك ند ال تخذًا ع أن : ، وبعبارة أخرى)م
 ).١(في حياته خطًا إلهيًا سليمًا، وعندئذ تتكفل الشفاعة سائر انحرافاته الجزئية ) الخط العام(یكون 
  االختبار، من وجهة نظر قرآنية- ٢
نظم  ( ي موضوع   ) الجمع الموضوعي الم واردة ف رآنية ال ات الق بار(لآلی ذه  )االخت نا تصنيف ه ، یفرض علي

 :اآلیات من المجموعات التالية
 
 

 فلسفة االختبار: المجموعة األولى
 :لعدة أسباب) االختبار(في منظار القرآن الكریم، یأتي 

 : فرز المؤمنين الواقعيين عن غيرهم- ١
م   ( نَّاُس َأْن ُیْترَ     * أل َب ال َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذیَن * ُآوا َأْن َیُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم َال ُیْفَتُنوَن َأَحِس

 ).٢(؟ )َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبيَن

 ).٣) (اُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس َوِلَيْعَلَم اللَُّه الَِّذیَن آَمُنواِإْن َیْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َوِتْلَك األیَّ(
 ).٤) (َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاِهِدیَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبِریَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُآْم(
نة مما علق بها من الشوائب واألدران      - ٢ نفوس المؤم ر ال ): (.. ف والمعصية والتردد وأدران الخو( تطهي

 ).٥) (َوِلُيَمحَِّص اللَُّه الَِّذیَن آَمُنوا َوَیْمَحَق اْلَكاِفِریَن

                                            
 : ـ هنا البد أن نشير إلى نقطتين١

أننا اعتمدنا في هذا الوقت بشكل رئيسي على الدراسة المفصلة التي آتبها األستاذ الشيخ جعفر سبحاني     : األولى
 ). باللغة الفارسية) (قرآن، وحدیثعقل، : شفاعت در قلمرو: (تحت عنوان

ية  بحث إلى أبعد الحدود، وذلك لكي ال نخرج عن موضوع الكتاب، ومن أراد التفصيل          : الثان ذا ال نا اختصرنا ه أن
 .فعليه بالكتاب المذآور

 .٣ - ١: ـ سورة العنكبوت٢
 .١٤٠: ـ سورة آل عمران٣
 .٣١: ـ سورة محمد٤
 .١٤١: ـ سورة آل عمران٥



 ٨٢ من ٦٥صفحة  آيف نفهم القرآن  

 ).١) (َوِلَيْبَتِلَي اللَُّه َما ِفي ُصُدوِرُآْم َوِلُيَمحَِّص َما ِفي ُقُلوِبُكْم َواللَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر(.. 

 من أجل أن یعود اإلنسان إلى ربه، فالبعض تعيدهم -السلبي واإلیجابي :  بكال شقيه-) االختبار( قد یكون - ٣
بعض اآلخر ال یردعهم عما هم فيه من طغيان وتجّبر إال اختبارات صعبة وقاسية، التي            نما ال ى اهللا، بي نعمة إل ال

 .بالنسبة إليهم) شدة إذن(تكون بمثابة 
 ).٢) (اُهْم ِباْلَحَسَناِت َوالسَّيَِّئاِت َلَعلَُّهْم َیْرِجُعوَنَوَبَلْوَن: (.. وفي هذا المجال یقول القرآن الكریم

 
 

 مواقف الناس: المجموعة الثانية
 :موقفين متعاآسين) االختبار اإللهي(من الطبيعي أن یتخذ الناس تجاه 

ف األول ف : الموق ابرین(موق م    ) الص ؤالء ه لبة، وه وي، ونفس ص ب ق ن بقل تحملون اآلالم والمح ذین ی ال
 ).مؤمنون الصادقونال(

 .أن تكون رحمة اهللا، ورضوانه من نصيب هذا القسم: وطبيعي
ا الموقف الثاني     ومن . ، الذین ما إن تصيبهم مصيبة حتى ینقلبوا على أعقابهم  )المتراجعين(فهو موقف   : أم

 .الطبيعي أن یكون نصيبهم الخسارة في الدنيا واآلخرة
 :بالنسبة إلى الموقف األول یقول القرآن

 ).٣) (َفَلَيْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذیَن َصَدُقوا(.. 
 ).٤) (َوَلَنْجِزَینَّ الَِّذیَن َصَبُروا َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َآاُنوا َیْعَمُلوَن(

 :وبالنسبة إلى الموقف الثاني، یقول القرآن
ُبُد اللََّه َعَلى َحْرٍف        ( ْن َیْع نَّاِس َم َن ال  َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقَلَب  َفِإْن- طرف أو جانب -َوِم

 ).٥) (َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّْنَيا َواَآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبين
 ما هي وسائل االختبار اإللهي؟: والسؤال اآلن هو

تلفة التي یتعّرض لها المؤمن       : والجواب  تن المخ ا الف ون، والتي نستعرض بعضها في ضمن المجموعتين أنه
 .القادمتين

 
 

                                            
 .١٥٤: عمرانـ سورة آل ١

 .١٦٨: ـ سورة األعراف٢
 .٣: ـ سورة العنكبوت٣
 .٩٦: ـ سورة النمل٤
 .١١: ـ سورة الحج٥



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٦٦صفحة 

 

 فتن عسيرة: المجموعة الثالثة
 :یقسم القرآن الكریم الفتن العسيرة إلى ثالثة أقسام

 فتنة القوة، وهي تلك الضغوط الصعبة، التي توجهها القوى الطاغوتية، إلى المؤمنين باهللا، ویضرب لنا  - ١
 :ا یضرب النموذجين التاليينالقرآن في هذا المجال ضمن م

 :یقول القرآن الكریم.  الفتنة التي تعرض لها بنو إسرائيل على ید فرعون-أ 

ْرَعْوَن َیُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ُیَذبُِّحوَن َأْبَناَءُآْم َوَیْسَتْحُيوَن ِنَساَءُآْم َوِفي َذِلُكْم َبَالٌء ِمْن         ( ْن آِل ِف َناُآْم ِم َوِإْذ َنجَّْي
 ).١) (َربُِّكْم َعِظيٌم

 :، وفي هذا المجال یقول القرآن)أصحاب األخدود( الفتنة التي تعرض لها -ب 
 ).٢) (ِإنَّ الَِّذیَن َفَتُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َلْم َیُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوَلُهْم َعَذاُب اْلَحِریِق(

 :شاهد من هذه القصة حين یقولویستعرض القرآن بعض الم
 ).٣) (َوُهْم َعَلى َما َیْفَعُلوَن ِباْلُمْؤِمِنيَن ُشُهوٌد* ِإْذ ُهْم َعَلْيَها ُقُعوٌد * النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد * ُقِتَل َأْصَحاُب األْخُدوِد (
 .رته السليمة فتنة الضغوط االجتماعية، هذه الضغوط التي تتراآم على اإلنسان لكي تحرفه عن مسي- ٢

 .وفي هذا المجال یؤآد القرآن الكریم أن ذلك ضرورة حيویة ال یمكن التخلي عنها

 ).٤(؟ )َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َأَتْصِبُروَن(
ى استقامته وصموده، ویكون آالحدیدة المثبتة في األرض آلما          يد أن من الضروري أن یحافظ اإلنسان عل ب

 :الضربات ازدادت قوة ورسوخًا، یقول القرآنازدادت عليها 
 ).٥..) (َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َوَال َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َیْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اللَُّه ِإَلْيَك(

 :التالية وهنالك أیضًا فتن أخرى یتحدث عنها القرآن في اآلیات - ٣
 ).٦) (َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن األْمَواِل َواألْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّاِبِریَن(
َمُعنَّ ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلِ          ( ُكْم َوَلَتْس َواِلُكْم َوَأْنُفِس ي َأْم ْبَلُونَّ ِف ُكْم َوِمَن الَِّذیَن َأْشَرُآوا َأًذى َآِثيرًا َوِإْن َلُت

 ).٧) (َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َفِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم األُموِر

 
 

                                            
 .٤٩: ـ سورة البقرة١
 .١٠: ـ سورة البروج٢
 .٧ - ٤: ـ سورة البروج٣

 .٢٠: ـ سورة الفرقان٤
 .٤٩: ـ سورة المائدة٥
 .١٥٦: ـ سورة البقرة٦
 .١٨٦: ـ سورة آل عمران٧



 ٨٢ من ٦٧صفحة  آيف نفهم القرآن  

 فتن ُمغریة: المجموعة الرابعة
 :ویقسم القرآن الكریم هذه الفتن إلى قسمين

 . فتنة الشيطان- ١
ى          ية، هي أن عل رآن قاعدة آل بدایة یعطي الق واءه     وفي ال ه یحاول إغ ِإنَّ : (اإلنسان أن یحذر الشيطان، ألن

 ).١) (الشَّْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدّوًا

، )٢) (ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطيَن َأْوِلَياَء ِللَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن: (ولكن الشيطان، ال یستطيع أن یغري إال الذین ال یؤمنون
 ).٣) (ِإنَّ َآْيَد الشَّْيَطاِن َآاَن َضِعيفًا(مؤمنين فـ أما بالنسبة إلى ال

 . فتنة المادة، من األزواج، واألوالد، واألموال وغير ذلك- ٢
 :وفي هذا المجال یقول القرآن

 ).٤) (َواْعَلُموا َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالُدُآْم ِفْتَنٌة َوَأنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم(
 ).٥) ( َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواجًا ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِهَوَال(
 ).٦) (ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه* َوَأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّریَقِة َالْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدقًا (
 ).٧) (َلى األْرِض ِزیَنًة َلَها ِلَنْبُلَوُهْم َأیُُّهْم َأْحَسُن َعَمًالِإنَّا َجَعْلَنا َما َع(

 ).٨) (ِإنَّا َبَلْوَناُهْم َآَما َبَلْوَنا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة(
 .والخالصة أن االختبار یأتي من أجل الفرز أو التطهير أو اإلرجاع إلى اهللا أو العقوبة

 .ان بنجاح، وهؤالء ینالون سعادة الدنيا واآلخرةوأن من الناس من یصمد ویجتاز االمتح
 .ومنهم من ینقلب على عقبيه، وهؤالء، سوف یخسرون الدنيا واآلخرة

تحن من خاللها المؤمنون             ومن خاللها یظهر مدى صدقهم أو آذبهم، وأن ) هي الفتن(وأن الوسائل التي یم
 :هذه الفتن قسمان

 .ة القوة، وفتنة الضغوط االجتماعية، وفتن أخرى متفرقةفتن:  فتن عسيرة، ویدخل ضمن هذا القسم- ١
 . وفتن مغریة، ویدخل ضمن هذا القسم آل من فتنة الشيطان، وفتنة المادة- ٢

آلیات القرآن الكریم، رغم وجود نماذج أخرى آثيرة في إطار ) الجمع الموضوعي(إلى هنا نختم حدیثنا حول 
 .هذا الموضوع

                                            
 .٦: ـ سورة فاطر١
 .٢٧: ـ سورة األعراف٢
 .٧٦: ـ سورة النساء٣
 .٢٨: ـ سورة األنفال٤

 .١٣١: ـ سورة طه٥
 .١٧ و١٦: ـ سورة الجن٦
 .٧: ـ سورة الكهف٧
 .١٧: ـ سورة القلم٨
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آلیات القرآن في المواضيع التي تشغل تفكيرهم ) الجمع الموضوعي(اولوا القيام بـ وعلى القّراء الكرام أن یح

 . لكي یخرجوا برؤیة قرآنية شاملة حول تلك المواضيع-
 

 
 الفصل الثالث

 الفهم الشمولي للقرآن
 
 

 !الذیَن َیفهمون القرآن، آتاب َموت
 !آيف تفهم أجيالنا المعاصرة القرآن الكریم؟

 :هذا السؤال، البد أن نطرح سؤاًال آخر هوقبل أن نجيب على 

 !آيف فهم الطالئع المسلمون الذین عاشوا في عصور الرسالة األولى هذا الكتاب المجيد؟
 ).خریطة للسلوك(و ) برنامجًا للتحرك(و ) آتابًا للحياة(لقد فهموا القرآن : الجواب

ان الواحد منهم یقرأ القرآن وآأنه هو المخاطب بآیاته، وآان      یستعين ) بصيرة واضحة( یستنبط من آل آیة آ
 .بها في مسيرة الحياة الطویلة

ه، آان                    ؤدي ب دري أین ت رق طرق ال ی ى مفت نهم مشكلة، أو یجد نفسه عل واحد م ندما آانت تعترض ال وع
یلتجئ إلى القرآن، یقلب صفحاته، ویتأمل في آیاته، حتى یعثر على حل لمشكلته، ویجد الضوء الذي یكشف من      

 .مه الظلماتأما
 . أجيال، أساءت الفهم، وضلت الطریق- من بعدهم -وجاءت 

رآن          يال، تصورت الق تاب موت   (هذه األج ون   )آ دل أن یك ، فالقرآن ال یعني بالنسبة إلى حياة )آتاب حياة(، ب

ه مجموعة من القضایا الميتافيزیقية، والقصص التاریخية، والطقوس العبادیة، وأي ربط له              ذه هؤالء شيئًا، إن
 !األمور بالحياة؟

ذ  -إذن، فمن الطبيعي     ثوا عن   - بعدئ ياة  ( أن یبح يم الح في أي مكان، ) تعاليم الحياة(و ) مناهج الحياة(و ) ق
 !غير القرآن بالطبع

 :وقد نتج هذا الفصل، الفصل بين القرآن وبين الحياة المعاشة، من عدة عوامل، أهمها
 . الهوى والشهوات- ١

 :للقرآن، یعني) الواقعي(و ) ويالحي(ذلك ألن الفهم 
 .تحدید شهوات اإلنسان، وأهوائه، آما سيتضح ذلك فيما بعد) أ(

ات االجتماعية، بل، ومقاومة الكثير من        ) ب( باطات، والعالق ر من االرت نازل عن آثي التي ) مراآز القوى(الت
 .ترتبط مصالح اإلنسان المادیة بالخضوع لها، والتعاون معها
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آكتاب ميت، وعندئذ ننطلق في حياتنا آما نشتهي ) القرآن(نسان ال ترضى بذلك، إذن، لنفهم   ولكن أهواء اإل    

 .ونرید
 :ذلك ألن الدین الذي.  الفهم الخاطئ للدین- ٢
 .یأمر أتباعه بالعزلة، واالنزواء عن المجتمع) أ(
 .ویهتم باآلخرة، وال یعير الدنيا أي اهتمام) ب(

 )!ألنها خبث، وآذب ونفاق(ویرفض التدخل في السياسة ) ج(
ه          ا یفهم دین، آم ذا ال رویجه األوساط االستعماریة     )المقدسون البسطاء   (ه ا تحاول ت هذا الدین ال ) ١(، وآم

زهد في الدنيا، وصرف آل                    ى ال تاب یدعو اإلنسان إل ه آ ذلك، إن دین هو آ ذا ال رآن ه ياة بالطبع، وق رتبط بالح ی
ألنها ) دنيا(بل هي أساسًا سميت ! إنها ال تساوي عند اهللا جناح بعوضة! جهوده في اآلخرة، فما هي قيمة الدنيا؟

نة    ئة، ومتعف يا لآلخرین، دعها للكافرین، یتمتعوا بها، ویتقلدوا زمامها، أما أنت       ! دني ا؟ دع الدن نا وله ا ل إذن، م
 ! آخرتك معمورةفاعبد اهللا حتى یأتيك اليقين، لتكن دنياك خربة، ومتهاویة، ليس ذلك مهمًا، المهم أن تكون

 !انظر آيف یلبسون الحق بالباطل، ویقولون الكذب وهم یعلمون
ذا الفهم الخاطئ للدین، هل یكون القرآن آتابًا مرتبطًا بالحياة، آما عبر هو عن نفسه حين قال        َیا َأیَُّها : (وبه

 !أم یكون آتابًا مرتبطًا بالموت؟). ٢) (ِييُكْمالَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُآْم ِلَما ُیْح
نطق          نطق هو بالضبط م ذا الم بد اهللا بن عمر  (إن ه حينما مات معاویة، وقام على األمر یزید، لقد رفض ) ع

 )!أما أنا فعلّي بقراءة القرآن، ولزوم المحراب: (عبد اهللا بن عمر أن یتخذ أي موقف رافض، واآتفى بالقول
بد اهللا بن عمر         رأ في القرآن قضية موسى وفرعون، وآيف ثار موسى في وجه فرعون الطاغية،      ع ان یق آ

ك آـ          رأ ذل ان یق نه آ يه، ولك ى قضى عل ، ولذلك لم یبذل أي جهد في )آتجسيد حي(و ) آعبرة(، وليس )قصة(حت
 !، بل اآتفى بقراءة القرآن، ولزوم المحراب)یزید بن معاویة(مقاومة فرعون زمانه 

 )!الفهم الحيوي، أو الواقعي للقرآن(على ) الفهم الخاطئ الدین(وهكذا یجني 
 ).آتابًا متعاليًا عن اإلدراك البشري( اعتبار القرآن - ٣

فالذین یعتبرون القرآن مجموعة من األلغاز، واألحاجي، والرموز الغامضة، ویتصورون أن فهم القرآن وقف 

ئة محدودة من البشر، هؤالء بالطبع ال یستطيع       ى ف ون أن یفهموا القرآن، وحتى لو فهموه فإنهم لن یسمحوا عل
                                            

تابه       ١ ام الخميني في آ ول اإلم ومة اإلسالمية (ـ یق ا وسوست في صدور      ): (الحك المؤسسات االستعماریة آله

ناس  دین ال یلت    : ال . قي مع السياسة الروحانية وليس عليها، أو ليس لها أن تتدخل في الشؤون االجتماعية     أن ال
ومن المؤسف جدًا أن البعض منا صّدق تلك األباطيل، وقد . وليس من حق الفقهاء أن یعملوا لتقریر مصير األمة

ذا التصدیق أآبر أمل آانت تحلم به نفوس المستعمرین           ة فستجدون آثار ونتائج انظروا الهيئات الدیني. تحقق به
دعایات واضحة    ك ال ناء،            . تل دعاء، والث تفون بال ذین یك نالك الكسالى ال م، وه بطالون من عدیمي الهم نالك ال فه

تحدث في بعض المسائل الشرعية وآأنهم لم یخلقوا لغير ذلك      ومما یمكن رؤیته في هذا الجو من تلك اآلثار . وال
نغم التالي     تائج هو ال المجتهد ال یليق به أن یتكلم، ویحسن به أن یكثر الصمت . نافى ومقام العالمالكالم یت: (والن

 ).١٣٩ - ١٣٨( ص -الحكومة اإلسالمية )!..) ویكتفي بقول ال إله إال اهللا، أو یكتفي باليسير جدًا من الكالم
 .٢٤: ـ سورة األنفال٢
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١( هو االنحراف الصریح - في نظر بعضهم -للقرآن، بل إن ذلك ) الفهم الواقعي، والحيوي(لعقولهم أن تقوم بـ 

.( 
 :والسؤال اآلن هو

 !ما هي النتائج التي ترتبت على هذا الفصل، الفصل بين القرآن وبين الواقع القائم؟
 :والجواب

ان، وعلى امتداد فترة طویلة من                  - ١ د أن آ تًا، ال یستطيع الدفع والتحریك، بع تابًا مي ذلك آ رآن ب  أصبح الق
 .الزمن، المحرك األساسي لألمة المسلمة على طریق النمو والتقدم

رآن، وتصاعدت بفضل القرآن، واندفعت تنشر النور في                 رآن، وتحرآت بفضل الق ة بفضل الق د وعت األم لق
 . األرض، وتحطم عروش الطغاة في آل مكان بفضل القرآن، وأنجزت آل شيء بفضل القرآنأقطار

 .هذا ما آان في السابق، حين آانت األمة تنظر إلى القرآن آتابًا للحياة، ومنهجًا للتحرك، وخریطة للمسير
ا اليوم، وحين انفصل القرآن من الحياة، ولم یبق منه إال رسوم، آما یقول اإلمام عل       ، فقد )عليه السالم(ي أم

 ).٢(انتهت فاعليته، وأصبح ال یحرك فردَا، وال یبني آيانًا، وال یرهب عدوًا 
 :ذلك ألن هذه األجيال تبحث عن.  انفصل القرآن بذلك عن أجيالنا الصاعدة- ٢

 .مهاالقضایا المتحرآة، أما القضایا الجامدة، والقصص الميتة، فهي ال تستثيرها، وال تستقطب اهتما) ١(
 .األمور التي ترتبط بواقعها القائم، وتعالج مشاآلها الحاضرة) ب(

وألن هذه األجيال فهمت القرآن آتابًا، عتيقًا، ميتًا، ال یرتبط بالواقع القائم، لذلك ألقت بالقرآن وراء ظهورها، 
 !وانطلقت تبحث عن أیدیولوجية أخرى تعالج مشاآلها الحاضرة

 ).الفهم الميت للقرآن(و وآان المسؤول األآبر لذلك ه
ًا             رآن فهم وا الق د فهم ان هؤالء ق و آ يویاً (ول ياً (و ) ح د انفصلوا عنه، ونحن واثقون بأن     ) واقع وا ق ا آان لم

وهما بشكلهما الواقعي                د أن یفهم ى األیدیولوجية اإلسالمية، بع رآن، وإل ى الق ا إل ومًا م ودون ی هؤالء سوف یع
 .الحي
له، المفاهيم الخاطئة مكّرسة في نفسية األمة، بينما آان ) الفهم الواقعي(ين  ظلت بالفصل بين القرآن وب    - ٣

                                            
 .من هذا الكتاببشكل مفصل في الفصل األول ) التفسير بالرأي(ـ لقد تناولنا مسألة ١
ام الخميني      ٢ ول اإلم إنه إذا آان همنا الوحيد أن نصلي وندعو ربنا ونذآره، وال نتجاوز : وأنا أقول لكم : (.. ـ یق

ما شئت فاقرأ القرآن : ونضيف(ما شئت فصلِّ، ما شئت فأّذن . ذلك، فاالستعمار وأجهزة العدوان آلها ال تعارضنا
اك اهللا،      ) بشكل ميت    ا آت بوا بم وة إال باهللا، وعندما نموت فأجرنا على       وليذه ى اهللا، وال حول وال ق  والحساب عل

 ). وإذا آان هذا تفكيرنا فال شيء علينا، وال خوف علينا! اهللا
يل ( ذا األذان   : ق ببه ه ذي یس أل عن الضرر ال ؤذن س مع الم نما س راق حي ي للع تالل البریطان ادة االح د ق إن أح

ر ب       ا أخب ریطانية، فلم ه ال ضرر من ذلك قال  للسياسة الب وأنت إذا آنت ال . فليقل ما شاء ما دام ال یتعرض لنا: أن
. صل ما شئت. تمس السياسة االستعماریة وآنت في دراستك لألحكام ال تتجاوز النطاق العلمي فال شأن لهم معك

راجع ) آن الكریموهذا هو بالضبط ما ینطبق على القراءة الميتة للقر..) (هم یریدون نفطك أي شأن لهم بصالتك    
 .٢١ص ) الحكومة اإلسالمية
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ان    للقرآن الكریم أن یعالج الكثير من هذه المفاهيم، وسنضرب فيما بعد بعض   ) الواقعي(و  ) الفهم الحيوي   (بإمك

 .األمثلة على ذلك
، ال فرق، آلیات القرآن )الفهم الجامد(أو ) الفهم الميت(هذه، آانت بإیجاز النتائج الخطيرة التي ترتبت على          

 :وینتصب هنا سؤال، ليقول. الكریم
 !للقرآن؟) الفهم غير الواقعي(ما هي مظاهر 

 :إن هنالك ثالثة مظاهر: والجواب
 . الفهم التجریدي- ١
 . الفهم التاریخي- ٢
 . عدم إعطاء الكلمة مدلولها الحقيقي- ٣

 .دعنا، نلقي قليًال من الضوء، على ذلك
 
 

 الفهم التجریدي: أوًال
 :للقرآن الكریم على عنصرین) الفهم التجریدي(یرتكز 
 .بعالم الغيب) المفاهيم القرآنية(ربط : األول
 .عن الواقع القائم) المفاهيم(فصل هذه : الثاني

 :إذن، فللقضية جانبان

 ).العنصر األول(جانب إیجابي، یتمثل في 
 ).العنصر الثاني(وجانب سلبي، یتمثل في 

نا نرتضي الجانب اإلیجابي من القضية ألنه صحيح ومؤآد، إال أننا نرفض الجانب السلبي، ألنه      ونحن وإن آ
 ).تجزیئًا للدین(یعتبر 

 :للقرآن) الفهم التجریدي(وفيما یلي، بعض األمثلة السریعة على 
 
 
)١( 

 ).١) (َو الرَّْحَمُن الرَِّحيُمَوِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َال ِإَلَه ِإَال ُه: (یقول القرآن الكریم
اآن مختلفة من القرآن             ) التجریدیون (آيف یفهم      تلفة بالعشرات في أم ررت بصيغ مخ ة، والتي تك هذه اآلی

 !الكریم؟
نات، وهي             : الجواب  ة الكائ ردًا عن آاف ل اهللا متف زة تجع زاته، هذه المي زة من أهم مي أنه : إن هللا سبحانه مي

 ).شبيه له یعادله، وال شریك له یشاآلهال (واحد، أحد، فرد، صمد، 

                                            
 .١٦٤: ـ سورة البقرة١



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٧٢صفحة 

 

ين ) التجریدیون (ویستطرد    نظام الكوني هو خير دليل على وحدانية اهللا، ذلك ألنه لو آان هنالك      : (قائل إن ال

 ).إلهان، لتنازع أحدهما مع اآلخر، والختل نظام الكون، وتهاوت الحياة
ن بعيد، بل أنها مجرد قضية اعتقادیة ترتبط بعالم من قریب، وال م) الواقع البشري(إذن فالقضية ال ترتبط بـ 

 .الغيب والميتافيزیقيا
 :هي منهج آامل للحياة، بكل ما للحياة من ظالل وأبعاد، فهي تعني) ال إله إال اهللا(ولكن الحقيقة أن آلمة 

 : أن العبادة مختصة باهللا، وآما یقول القرآن الكریم- ١
١) (َال َشِریَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْسِلِميَن* ْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَم(

.( 
 : أن الحاآمية مختصة باهللا، وفي هذا المجال یقول القرآن- ٢

 ).٢(؟ ) اللَُّهَأْم َلُهْم ُشَرَآاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِّیِن َما َلْم َیْأَذْن ِبِه(
ُنوا ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَآُموا ِإَلى الطَّاُغوِت         ( ْم آَم ْزُعُموَن َأنَُّه ِذیَن َی ى الَّ َر ِإَل ْم َت َأَل

 ).َوَقْد ُأِمُروا َأْن َیْكُفُروا ِبِه
ى أن یقول    وَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َال َیِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرجًا ِممَّا َقَضْيَت َفَال َوَربَِّك َال ُیْؤِمنُ   : (إل

 ).٣) (َوُیَسلُِّموا َتْسِليمًا
ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَیَم َوَما ُأِمُروا    ( ِإَال ِلَيْعُبُدوا ِإَلهًا َواِحدًا َال ِإَلَه ِإَال اتََّخ

 ).٤) (ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُیْشِرُآوَن
 : أن الطاعة مختصة باهللا، وفي هذا المجال یقول القرآن- ٣

 ).٥(؟ )َأَفَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه(
 ).٦(؟ )ْعُبُدوا الشَّْيَطاَنَأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َیا َبِني آَدَم َأْن َال َت(
 ).٧) (َیا َأَبِت َال َتْعُبِد الشَّْيَطاَن(

وهكذا نجد أن الذین یخضعون لمن دون اهللا، أو یرجعون في حياتهم إلى حكم غير حكم اهللا، سواء في المجال 
آل هؤالء ليسوا التشریعي آاألحبار، أو في المجال التنفيذي آالطواغيت، أو یسيرون وراء أهوائهم وشهواتهم،   

 .بموحدین حقيقيين هللا
                                            

 .١٦٣ - ١٦٢: ـ سورة األنعام١

 .٢١: ـ سورة الشورى٢
 .٦٥ - ٦٠: ـ سورة النساء٣
توبة  ٤ ام الصادق    (٣١: ـ سورة ال ول اإلم ذا الصدد یق ي ه يه السالم (وف بادة  ): عل ى ع ا دعوهم إل ا واهللا م أم

با          ى ع و دعوهم إل دة أنفسهم لما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حرامًا، وحرموا عليهم حالًال فعبدوهم من  أنفسهم ول

 .٥، ط٦٩٦المجلد األول ص) الصافي(راجع ) حيث ال یشعرون
 .٢٣: ـ سورة الجاثية٥
 .٦٠: ـ سورة یس٦
 .٤٤: ـ سورة مریم٧



 ٨٢ من ٧٣صفحة  آيف نفهم القرآن  

شعارًا واقعيًا، بل أهم شعار مرتبط بالواقع، على اإلطالق، ) ال إله إال اهللا(وبهذا الفهم المتحرك، یصبح شعار 

 !ومن ثم یكتسب حيویة، وفاعلية، وحرارة
 
 
)٢( 

 ).١) (َوَما اللَُّه ُیِریُد ُظْلمًا ِلْلِعَباِد: (یقول القرآن الكریم
 !؟)التجریدیين(هو مفهوم هذه اآلیة الكریمة ومثيالتها، في نظر ما 

ناول مسألة         ة تت ، ویعتبر العدل هذا أهم صفة من صفات اهللا تعالى، وهو یعني أن )العدل اإللهي(إن هذه اآلی
 آل الجزاء اإللهي للبشر یوم القيامة سيجري بشكل دقيق وعادل، حيث تنصب الموازین اإللهية الدقيقة التي تزن

 ).٢) (َوَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرًا َیَرُه* َفَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َیَرُه (شيء سواء آان آبيرًا، أو صغيرًا 
إن عدالة اهللا نابعة من غناه المطلق وعلمه التام، فهو ليس محتاجًا، وليس جاهًال، ولذلك     : (ویضيف هؤالء   
 ).فهو ال یظلم الناس
يقة أن   ية(والحق ة اإلله ـ  ) العدال يات(ليست خاصة ب وانب   ) الماورائ تلف ج ذلك مخ ل هي تشمل آ ياة (ب الح

 :، ذلك ألن العدالة تنقسم إلى)الحياة البشریة(و ) الكونية
ل ما فيه بدءًا من الذرة وانتهاًء إلى المجرة ومرورًا بكل الكائنات،        - ١ ون بك ية، حيث نجد الك ة الكون  العدال

 .جده قائمًا على أسس حكيمة وعادلةن
 . العدالة التشریعية، فلم یأت تشریع من تشریعات السماء من أجل العبث، أو التضييق على الناس- ٢

 .نابعة من علم دقيق، وحكمة تامة، وعدل تام) األحكام اإللهية(إن آل 
اهللا سبحانه یفسح المجال للجميع لكي یعملوا،          - ٣ ة االجتماعية، ف  ویمّد الجميع آذلك، وإذا ما تقدمت  العدال

حتى لو آانت تلك الفئة تعتنق مبادئه، وتطبق ! فئة معينة بسبب العمل، فإنه لن یتدخل لصالح فئة أخرى ال تعمل   
ه  ه        . أحكام نوع من     ) ٣(أو باألحرى بعض أحكام ذا ال ك ألن ه تدخل اإللهي  (ذل یعتبر ظلمًا وحيفا على أولئك ) ال
 .العاملين

) بدیًال(كسالى الغارقون في األحالم، النائمون على حریر األمل الرقيق، وليعلموا أن اهللا لن یصبح فليستيقظ ال
 .عنهم، ولن یطهر األرض من أدناس الجاهلية إال بعد أن یعمل المؤمنون، ویتحرآوا

ة الجزائية، حيث یالقي          - ٤ ة       - العدال ى أسس من هذه العدال زاء  المحسن جزاء إحسانه، والمسيء ج- عل
 ).٤) (ِإنَّ اللََّه َال َیْظِلُم ِمْثَقاَل َذرٍَّة: (وآما یقول القرآن. إساءته، دون أن یظلموا مثقال ذرة

فمن أحسن یجد الحسنى في الدنيا ومن . ليست خاصة باآلخرة، بل إنها تشمل الدنيا آذلك) العدالة(ولكن هذه 
                                            

 .٣١: ـ سورة غافر١

 .٨ و٧: ـ سورة الزلزلة٢
رآن في هذا المجال    ٣ ول الق : اإلسراء) ُآًال ُنِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك َوَما َآاَن َعَطاُء َربَِّك َمْحُظورًا: (ـ یق
٢٠. 
 .٤٠: ـ سورة النساء٤



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٧٤صفحة 

 

 .لى عذاب النار وبئس المصيربعدها اآلخرة، ومن أساء یجد السوء في الدنيا ثم یرد إ

بينما . للقرآن الكریم، یجعله ینبض بالحياة وآأن آیاته قد هبطت للتّو واللحظة) الفهم الواقعي(وهكذا، نجد أن 
ریدي( م التج ّول ) الفه ية(یح رآنية الح يم الق ل یحصرها ضمن  ) المفاه ى األق تة، أو عل تة، وباه يم مي ى مفاه إل

 .إطارات محددة
 

 

 هم التاریخيالف: ثانيًا
 :للقرآن الكریم یعني أحد أمرین) الفهم التاریخي(

ى العبر                  : األول نفوذ إل ا، من دون ال نها ذاته ية، الهدف م ریم آمجرد قصص تاریخ رآن الك ي قصص الق تلّق

 .الكامنة وراءها
ذا القسم یفهم التاریخ آأحداث مضت، ویفهم قصص القرآن آقصص أفراد غابرین، ویكتفي بهذا القدر         من ه

 ).الفهم العبروي(فهم التاریخ، دون أن یمارس مع ذلك فهمًا آخر هو 
، من دون اعتبار هذه )أفراد معينين(و ) ذوات خاصة (آقصص مرتبطة بـ    ) القصص القرآنية  (تلقي   : الثاني 

 ).نموذجًا حيًا یتكرر في آل زمان ومكان(و ) رمزًا(القصص 
اآم الطاغية        ر قصة الح رآن، ذآ رعون (فالق داهن   ، و)ف ر الم ان (الوزی ذي آان في القمة، ثم   )هام الم ال ، والع

 ..، و)بني أمية(، والشجرة الخبيثة )أهل البيت(، والشجرة الطيبة )بلعم بن باعوراء(هوى إلى الحضيض 
آل ذلك مفهوم لدى هذا القسم، إنه یعرف التاریخ الذي مضى تمامًا، ولكنه یجهل أو یتجاهل التطبيقات الحية 

 ).الرموز(لهذه ) الواقعية(
رید أن یعرف        ه ال ی رعون : (إن ان (و  ) ف م (و  ) هام ، الذین یعيشون في ..و) بني أمية(و ) أهل البيت (و ) بلع

ذلك فهو یعوض عن جهله                    ه االجتماعية، ومصالحه، ول يمه، وعالقات ر من ق ك یعني ضرب آثي عصره، ألن ذل
 .بحاضره، وبمعرفته، وبتاریخه الذي مضى، وراح

 ).الفهم(ض آال النوعين من والدین یرف
 :فيقول) للعبرة( فالقرآن یؤآد أن ما ورد فيه من قصص هي - ١
رِ       ( اِرِهْم َألوَِّل اْلَحْش ْن ِدَی َتاِب ِم ِل اْلِك ْن َأْه ُروا ِم ِذیَن َآَف َرَج الَّ ِذي َأْخ َو الَّ ول .. ُه ى أن یق ي  : إل ا ُأوِل ُروا َی َفاْعَتِب

 ).١) (األْبَصاِر

اَن َلكُ     ( ْد َآ ْم آَیٌة ِفي ِفَئَتْيِن اْلَتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َسِبيِل اللَِّه َوُأْخَرى َآاِفَرٌة َیَرْوَنُهْم ِمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعْيِن َواللَُّه ُیَؤیُِّد  َق
 ).٢) (ِبَنْصِرِه َمْن َیَشاُء ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ُألوِلي األْبَصاِر

 ).٣) ( ِعْبَرٌة ُألوِلي األْلَباِب-الرسل :  أي-ِهْم َلَقْد َآاَن ِفي َقَصِص(

                                            
 .٢: ـ سورة الحشر١
 .١٣: ـ سورة آل عمران٢
 .١١١: ـ سورة یوسف٣



 ٨٢ من ٧٥صفحة  آيف نفهم القرآن  

 ).١) (ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلَمْن َیْخَشى*  َنَكاَل اآلِخَرِة َواألوَلى -فرعون :  أي-َفَأَخَذُه اللَُّه (

 !وماذا یعني االعتبار؟
، ألنه ینتقل من العين إلى الخد، )رةالعب(إنه لغویًا یعني العبور من شيء إلى شيء آخر، ولهذا سمي الدمع بـ 

راً (وسمي الجسر      ه تحصل المجاوزة، وسميت األلفاظ     ) معب ه ب ألنها تنقل المعاني من قلب المتكلم ) عبارات(ألن
 ).٢(السعيد من اعتبر بغيره، ألنه ینتقل بعقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه : ویقال. إلى عقل المستمع

، العبور من القصة، إلى مغزاها، وتجاوز سطور التاریخ، الستشفاف ما وراء )لعبرةا(وفي هذه اآلیات تعني  
 .هذه السطور

 .العبور من الماضي السحيق إلى الحاضر القائم، من الحياة التي مضت، إلى الواقع الذي نعيش: وتعني آذلك
يت          - ٢ واردة عن أهل الب روایات ال ؤآد ال يهم السالم  ( وت رآن ن  ): عل اذج حية في آل زمان  أن لقصص الق م

 .ومكان
ال         -أ   ا عبد اهللا   :  فعن الفضيل بن یسار ق ما في : (عن هذه الروایة) اإلمام الصادق) (عليه السالم(سألت أب

 ؟)القرآن آیة إال ولها ظهر وبطن
 ).منه ما مضى، ومنه ما لم یجئ بعد، یجري آما تجري الشمس والقمر. ظهره تنزیله، وبطنه تأویله: (قال

 ).یكون على األموات آما یكون على األحياء: (بر آخروفي خ
هذا المصداق الظاهري آان مورد نزول اآلیة . یعني بالظهر، المصداق الظاهري لآلیة   ) عليه السالم (واإلمام  

 .قبل ألف وأربعمائة سنة
بطن    ا ال ررة في آل زمان ومكان والتي ینطب         : أم ة، أي المصادیق المتك ق عليها فهو المصداق الباطني لآلی

 .مفهوم اآلیة
ذلك جاء في الحدیث      . أي أن المصادیق الباطنية متعددة وآثيرة، وتتكرر بشكل خفي). أن لكل ظهر بطنًا: (ول

 .اآلیات، أي ما تؤول إليه اآلیات في الواقع الخارجي وما تنتهي إليه) تأویل(وهذا هو 
 قمر؟لماذا شبهت الروایة القرآن الكریم بالشمس وال: والسؤال اآلن

واب ى   : والج وم عل ل ی بق آ ه ینط رآن إن ذلك الق د، وآ ى شيء جدی وم عل ل ی ر یشرقان آ إن الشمس والقم

بل هو لكل زمن، . فالقرآن ليس خاصًا لجيل دون آخر، أو لزمان دون زمان، أو لمكان دون مكان. مصداق جدید  
ان    ل مك األشياء، آذلك القرآن إنه یضيء لنا وآما أن الشمس والقمر، یبّددان الظلمات، ویضيئان من حولنا   . ولك

 .طرق الحياة، ویكشف ما خفي علينا من األمور
ر        -ب   ام الباق يه السالم  ( عن اإلم ه قال لحمران ) عل الذین عملوا : الذین نزل فيهم، وبطنه: ظهر القرآن: (أن

 ).بمثل أعمالهم، یجري فيهم ما نزل في أولئك
ولو آانت إذا نزلت آیة على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت : ()عليه السالم( عن أبي بصير عن الصادق     -ج  

 ).ولكنه حي یجري فيمن بقي، آما جرى فيمن مضى. اآلیة لمات الكتاب
إن اآلیة إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك ماتت اآلیة لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن یجري أوله على (

                                            
 .٢٦ - ٢٥: ـ سورة النازعات١
 .٢٨٢ ص - ٢٩ـ التفسير الكبير ج ٢



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٧٦صفحة 

 

 ).آخره ما دامت السماوات واألرض

ـ    بد اهللا    عن أ  -ه يه السالم  (بي ع ه یجري آما یجري الليل والنهار وآما      ): (عل م یمت، وإن رآن حي ل إن الق
 ).١) (تجري الشمس والقمر، ویجري على آخرنا، آما یجري على أولنا

 .إذن
 .في فهم القرآن على أفراد معينين، أو على حقب معينة) التسّمر(فمن الخطأ 

 .قبو الماضي السحيقومن الخطأ أن ندفن آیات القرآن في 
تعامل معهم ضمن هذا                   ذین ن راد ال ى األف يش، وعل ذین نع ى الواقع ال يًا عل يقًا ح رآن تطب يق الق ل یجب تطب ب

دین، والتاجر، والقوى االجتماعية، وسائر طبقات الشعب             اآم ورجل ال ع، من الح فالقرآن نزل لكل زمان . الواق
 .ومكان

 .للقرآن الكریم) الفهم التاریخي(مقابل ) م الواقعيالفه(وفيما یلي نستعرض بعض النماذج عن 
)١( 

 :یقول القرآن الكریم
ِه َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم َأْنِبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوآًا َوآَتاُآْم َما َلْم ُیْؤِت              ( َة اللَّ ُروا ِنْعَم ْوِم اْذُآ ا َق ْوِمِه َی اَل ُموَسى ِلَق َوِإْذ َق

 )ِميَنَأَحدًا ِمَن اْلَعاَل
 )َیا َقْوِم اْدُخُلوا األْرَض اْلُمَقدََّسَة الَِّتي َآَتَب اللَُّه َلُكْم َوَال َتْرَتدُّوا َعَلى َأْدَباِرُآْم َفَتْنَقِلُبوا َخاِسِریَن(
 )ْن َیْخُرُجوا ِمْنَها َفِإنَّا َداِخُلوَنَقاُلوا َیا ُموَسى ِإنَّ ِفيَها َقْومًا َجبَّاِریَن َوِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها َحتَّى َیْخُرُجوا ِمْنَها َفِإ(
ْيِهَما اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفِإَذا َدَخْلُتُموُه َفِإنَُّكْم َغاِلُبوَن َوَعَلى اللَِّه           ( ُه َعَل َم اللَّ وَن َأْنَع ِذیَن َیَخاُف َن الَّ َالِن ِم اَل َرُج َق

 )َفَتَوآَُّلوا ِإْن ُآْنُتْم ُمْؤِمِنيَن
 )َیا ُموَسى ِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها َأَبدًا َما َداُموا ِفيَها َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاِتَال ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَنَقاُلوا (
 )َقاَل َربِّ ِإنِّي َال َأْمِلُك ِإَال َنْفِسي َوَأِخي َفاْفُرْق َبْيَنَنا َوَبْيَن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن(
 ).٢) (َحرََّمٌة َعَلْيِهْم َأْرَبِعيَن َسَنًة َیِتيُهوَن ِفي األْرِض َفَال َتْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَنَقاَل َفِإنََّها ُم(

 !هذه المجموعة من اآلیات؟) الفهم التاریخي(آيف یفسر أصحاب 

يادته    ( رارات ق ى ق ردهم عل تهم، وتم بث طين يهود، وخ ناد ال ات تكشف عن ع ن اآلی وعة م ذه المجم م إن ه
د دعاهم موسى إلى قتال   . الرشيدة  ، واستخدم في سبيل ذلك آل عوامل الترغيب والترهيب، إال أنهم )العمالقة(لق

 !).أبوا، وسخروا من موسى، ومن ربه آذلك) لعنهم اهللا(
 !؟)قاتل اهللا اليهود، آم جرعوا نبيهم من الغصص، وآم أذاقوه من اآلالم: (ویستطردون قائلين

 ! في األمر، وینتهي بعدئذ آل شيءهذا إذن هو آل ما
نة        وعة بشریة معي يل من مجم ثلها، ال تهدف إال الن ات وعشرات م وعة من اآلی يهود -هذه المجم م ال  - ه

 !وتسجيل اللعنة عليهم على امتداد التاریخ؟
 !هل األمر فعًال هو آذلك؟: ولكن، لنتساءل

                                            
 .، طبعة دار الكتب العلمية، إیران٥ص) البرهان في تفسير القرآن(نا هذه الروایات من مقدمة آتاب ـ اقتبس١
 .٢٦ - ٢٠: ـ سورة المائدة٢



 ٨٢ من ٧٧صفحة  آيف نفهم القرآن  

ى هذه            آقصة مضت وانتهت، ولم یحاولوا أن یعرفوا ) القصة القرآنية(إن مشكلة هؤالء هي أنهم نظروا إل

، ولم یسعوا من أجل تطبيق ما حدث في الماضي السحيق على الواقع )بني إسرائيل عصرهم(و ) موسى زمانهم(
 .القائم

ى خطى اليهود                  ة اإلسالمية سوف تسير عل ى أن األم ؤآد عل روایات الشریفة ت نما نجد ال حتى لو (، )١(بي
وا جحر ضب لدخلتهم      ) المصادیق الجدیدة( معهم، آما جاء في الحدیث الشریف، وهذا یدفعنا إلى البحث عن  دخل

 .للقصص التي نقلها القرآن عن اليهود
 :من زوایا مختلفة على هذه اآلیات) واقعية(واآلن، لنلقي نظرة 

ى األهداف الضخمة المرسومة لهم، دون أن یبذلوا أي جهد           - ١ نو إسرائيل الوصول إل د أراد ب .  أو تعب لق
 )!َوِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها َحتَّى َیْخُرُجوا ِمْنَها َفِإْن َیْخُرُجوا ِمْنَها َفِإنَّا َداِخُلوَن: (عندما قالوا

زل   د أرادوا أن ین نهم، دون أن       ) النصر (لق بق من ذهب، وهم جالسون في أماآ ى ط يهم من السماء عل عل
 .یتحملوا مسؤولية، أو یعملوا شيئًا

 !لقمة سهلة باردة) المدینة المقدسة (لقد أرادوا
ومن هنا فإنهم ليس فقط لم یصلوا إلى الهدف، بل وأیضًا تلقوا عقابًا ) ٢(ولكن سنن اهللا في الكون تأبى ذلك 

 .إلهيًا صارمًا نتيجة هذا الكسل والتقاعس
 !أليس هذا الواقع ذاته یتكرر اآلن عند الكثير من المسلمين؟

 !وایا البيوت، وینتظرون الوصول إلى أهدافهم المنشودة من دون سعي أو عمل؟أليس هؤالء یقبعون في ز
 !خيبة األمل، والسقوط أیضًا، تمامًا آما حدث في بني إسرائيل: النتيجة هي بالطبع! والنتيجة؟

 ).التوآل(بـ ) التواآل): (بنو إسرائيل( لقد استبدل - ٢
ن بني إسرائيل أن یقتحموا أسوار المدینة ویتوآلوا على اهللا، م) الرجالن اللذان أنعم اهللا عليهم   (فعندما طلب   

 :أن یجمعوا بين السعي، واالعتماد القلبي على اهللا، بين الغيب والشهود، عندما طلبا منهم ذلك قالوا
 )! َوَربَُّك َفَقاِتَال ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن- یا موسى -اْذَهْب َأْنَت (

، بمعنى أنهم نفضوا أیدیهم من المسؤولية، وألقوها على عاتق )تواآلوا(ى اهللا، عل) یتوآلوا(عندئذ وبدل أن 

 .اهللا سبحانه
آم یتكرر هذا المشهد في واقعنا آل : واآلن، لننتقل بقلوبنا من الماضي السحيق، إلى الواقع القائم، ولنتساءل

 !یوم؟
 !التواآل؟): التوآل(أليس الكثيرون منا یستبدلون بـ 

 ).٣! (؟)التواآل(هو ) التوآل(كثيرون یعتبرون أليس ال: بل
                                            

ه      (ـ عن النبي       ١ يه وآل والذي نفسي بيده لترآبن سنن من آان قبلكم، حذو النعل بالنعل، والقذة ): (صلى اهللا عل

المجلد األول ) الصافي في تفسير القرآن(راجع ). كم سنة بني إسرائيلبالقذة، حتى ال تخطأون طریقهم، وال تخطئ
 . إیران-، طبعة دار الكتب العلمية ٤٥٦المجلد األول ص) البرهان في تفسير القرآن(وأیضًا . ٥، ط٤٣٤ص
 ).أبى اهللا أن یجري األمور إال بأسبابها: (ـ جاء في الحدیث الشریف٢
توآل ردی      ٣ ریم ال رآن الك ر الق ل، وليس بدیًال عنه، فيقول  ـ یعتب ًا للعم اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفِإَذا َدَخْلُتُموُه َفِإنَُّكْم : (ف



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٧٨صفحة 

 

 ! ومن اهللا، ننتقل إلى القيادة؟- ٣

 !في أماآنهم، وانتظروا بشكل سلبي هبوط النصر عليهم) بنو إسرائيل(لقد جلس 
 !هذا الواقع ال نشاهده اآلن؟

ذین یجلسون في بيوتهم، ویضعون آفًا على آف، ویتحسرون على فساد الوضع            ئك ال م هم أول ، ولكنهم ال آ
آما انتظر بنو إسرائيل ! إلصالح هذه األوضاع) عليه السالم(یحرآون ساآنًا، بل ینتظرون ظهور اإلمام المهدي      

 ).المتفرج(و ) المنتظر(أن یحارب موسى وربه من دونهم، واآتفوا هم بدور 
وم          د تحول ولألسف مفه ام المهدي    (لق تظار اإلم ند الكثيرین، من فكرة إیجابية  ) ان تدفع اإلنسان إلى البذل ع

مخدر یبّرر السكوت عن الواقع الفاسد، في انتظار الغيب المجهول القادم من وراء ستار ) مورفين(والعطاء، إلى 
 ).١(المستقبل 

حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة، آما تنبأ بذلك من قبل الرسول ) بني إسرائيل(وهكذا سارت أمتنا على خطي   
 ).٢) (عليه وآلهصلى اهللا (األعظم 

 
 

)٢( 
ریم      رآن الك ول الق َدْي َنْجَواُآْم َصَدَقًة َذِلَك َخْيٌر َلُكْم           : (یق ْيَن َی وا َب وَل َفَقدُِّم ُتُم الرَُّس ُنوا ِإَذا َناَجْي ِذیَن آَم ا الَّ ا َأیَُّه َی

 ).٣..) (َوَأْطَهُر
بالنجوى والكالم، فنزلت ) ه وآلهصلى اهللا علي(جاء في التفاسير أن بعض المسلمين أثقلوا على رسول اهللا            

 .هذه اآلیة الكریمة
ان الرجل إذا أراد أن یكلمه تصدق بدرهم ثم آلمه  : (.. وفي الحدیث    بما یرید، فكف الناس عن ) الرسول(وآ

ه   (رسول اهللا    يه وآل ه    ) صلى اهللا عل بل آالم وا أن یتصدقوا ق ي   . وبخل يه السالم (فتصدق عل بدینار آان له، ) عل
باعه بعشرة    ، ولم یفعل ذلك أحد من المسلمين )صلى اهللا عليه وآله( دراهم في عشر آلمات سألهن رسول اهللا    ف

                                                                                                                                
١٥٩: آل عمران) (َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوآَّْل َعَلى اللَِّه: (ویقول. آما جاء في اآلیة السابقة) َغاِلُبوَن َوَعَلى اللَِّه َفَتَوآَُّلوا

.( 

ن التفاص  ١ زید م ع     ـ للم لبي راج ي والس قيها اإلیجاب ال ش تظار بك ألة االن ول مس زرك (يل ح ي ب دي انقالب ) مه
 .١١٣ - ٨٧الذي ألفه األستاذ الشيخ ناصر مكارم شيرازي على الصفحات) بالفارسية(
د طبق       ٢ داد (ـ لق ك حين شاور الرسول        ) المق يًا، وذل يقًا واقع ة تطب المسلمين في ) صلى اهللا عليه وآله(هذه اآلی

أمض لما أمرك اهللا فنحن معك، واهللا ال نقول آما قالت بنو إسرائيل : یا رسول اهللا: وج إلى بدر فقال المقداد  الخر

ُدونَ         : (لموسى  َنا َقاِع ا َهاُه اِتَال ِإنَّ َك َفَق َت َوَربُّ ْب َأْن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون فوالذي  : ولكن ) اْذَه
فقال له رسول اهللا .  لجالدنا معك من دونك حتى تبلغه-الحبشة :  یعني-الغماد بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك   

 .٢، ط١٤٠ ص٢ ج- غزوة بدر -راجع تاریخ الطبري . خيرًا، ودعا له بخير
 .١٢: ـ سورة المجادلة٣



 ٨٢ من ٧٩صفحة  آيف نفهم القرآن  

 ).١..) (غيره، وبخل أهل الميسرة أن یفعلوا ذلك

 .ثم نسخ هذا الحكم باآلیة التي تليها
رة      : والسؤال اآلن هو     ا هو العب ية (و ) الحية (م إلضافة إلى التي نستفيدها من هذه اآلیة الكریمة با   ) الواقع

 !؟)عليه السالم(تفرد بها اإلمام علي ) فضيلة(آونها 
 ):اإلیمان(إن هذه القصة التي تضمنتها اآلیة الكریمة، تكشف لنا عن نوعين من : والجواب

 .إیمان التضحية: أحدهما
 .إیمان المصالح: وثانيهما

ستعد لتنفيذ آل القرارات، والتضحية ، أي أنه ی)جندیًا تحت الطلب(یكون الفرد المؤمن ) إیمان التضحية(في   
 .بكل ما یملك من مال، وأهل، ونفس، في سبيل اهللا، والقيم، والمبادئ

ا صاحب      ان المصلحي  (أم اب     ) اإلیم دین (فهو یسير في رآ ا دام هذا الدین ال یضر بمصالحه وال یكلفه  ) ال م
 ).٢(رب به عرض الحائط شيئًا، أما عندما یكلفه الدین مصالحه الشخصية، فهو یترك الدین، ویض

 ).عليه السالم(في شخص اإلمام أمير المؤمنين ) إیمان التضحية(وقد تجلى من خالل هذه القصة 
ى   ا تجل ان المصالح (آم ول الرسول    ) إیم تفوا ح ذین ال ياء ال ئك األغن ي أول ه (ف يه وآل وا ) صلى اهللا عل وآان

رون من مناجاته والتحدث إليه، فما أن وصل األمر إلى        اإلنفاق والبذل، انقطعوا عن الرسول، وترآوه وحيدًا یكث
 ).٣! (في داره

 !إلى أي طراز من هذین الطرازین ینتمي المسلمون في العهد الراهن؟: والسؤال اآلن
 !إن واقع المسلمين اآلن هو األجدر باإلجابة على هذا السؤال

 
 
)٣( 

) ي َوَال َتْفِتنِّي َأَال ِفي اْلِفْتَنِة َسَقُطوا َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة ِباْلَكاِفِریَنَوِمْنُهْم َمْن َیُقوُل اْئَذْن لِ   : (یقول القرآن الكریم  
)٤.( 

 ).التأویل(هذه اآلیة الكریمة، ومن ثم، ننتقل إلى ) تنزیل(في البدایة، ینبغي أن نلقي نظرة على 
یا أبا وهب أال تنفر معنا : فقال له) قيسالجد بن ) (صلى اهللا عليه وآله(لقي رسول اهللا : (ففي تفسير القمي    

                                            
 .٣٠٩ ص٤ج: ـ البرهان١
ذا الطراز من         ٢  َفِإْن - طرف أو جانب -اللََّه َعَلى َحْرٍف َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد : (یقول القرآن) المؤمنين(ـ عن ه

ِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّْنَيا َواَآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبينُ        َأنَّ ِب ٌر اْطَم اَبُه َخْي : الحج) َأَص
للَِّه َفِإَذا ُأوِذَي ِفي اللَِّه َجَعَل ِفْتَنَة النَّاِس َآَعَذاِب اللَِّه َوَلِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن َوِمَن النَّاِس َمْن َیُقوُل آَمنَّا ِبا: (ویقول. ١١

 .١٠: العنكبوت) َربَِّك َلَيُقوُلنَّ ِإنَّا ُآنَّا َمَعُكْم َأَوَلْيَس اللَُّه ِبَأْعَلَم ِبَما ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِميَن
زان ٣ ي المي ال ف ول: (.. ـ ق ي ق يكم: (هفف اب اهللا عل ة التصدق) (وت يب آی بًا  ) عق نهم ذن ك م ون ذل ى آ ة عل دالل

 ).٢، ط١٩٠ ص١٩ج: الميزان(راجع ) ومعصية، غير أنه تعالى غفر لهم
 .٤٩: ـ سورة التوبة٤



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٨٠صفحة 

 

 ).غزوة تبوك(في هذه الغزوة؟ 

ال  يهم أحد أشد عجبًا بالنساء، وإني أخاف إن خرجت           : فق يس ف ه ل يعلمون أن ا رسول اهللا، واهللا إن قومي ل ی
 ).أي بنات الروم(معك أن ال أصبر إذا رأیت بنات األصفر 

 .فال تفتني وأذن لي أن أقيم
 .ال تخرجوا في الحر: ن قومهوقال لجماعة م

 ).١) (فأنزل اهللا على رسوله في ذلك هذه اآلیة
 !بأجلى صوره وأشكاله) التبریر(إن هذا المشهد التاریخي یمثل لنا 

ر عادي           يس مجرد تبری ه ل ا أشبه     (إن رد وم ر بالحر والب ر    ) آالتبری ه تبری ل إن بمعنى أنه یتخذ من ) دیني(ب
 )!ومنهم من یقول ائذن لي وال تفتني( من المسؤولية ستارًا لتبریر الهروب) الدین(

التأآيدیتين، ) الالم(و ) إن(و ) القسم(وهو أیضًا لم یرد بصيغة عادیة، بل صاحبته مختلف عوامل التأآيد من 
 .وغير ذلك، آما نالحظ في الحدیث الشریف

ذا     ري  (ولكن ه نطق التبری ى رجل تاریخي اسمه       ) الم يس خاصًا عل ي   (ل ته  ) سالجد بن ق و وهب (وآني ). أب
 .وليس خاصًا بحقبة معينة، اندثرت في طيات الماضي العتيق

 .إنه نموذج یتكرر في آل زمان، ومكان، ولكن بأنماط وصور مختلفة
فالذین یعتذرون عن تحمل مسؤویاتهم الدینية، ویقضون أعمارهم في زوایا البيوت، بحجة أنهم یخافون على 

 .أو ما أشبه) الضالل(أو ) لكبریاءا(أو ) االنزالق(أنفسهم من 
د یعّرضهم لمطاردة السلطات والقبض                  تماء ق ذا االن ى جبهة الحق، بحجة أن ه تماء إل ذین یرفضون االن وال

 ).انحرافهم(و ) انهيارهم(عليهم، وربما 
هًا آل هؤالء وهم آثيرون في مجتمعاتنا، وآخرون غيرهم، یمكن اعتبارهم نماذج جدیدة یكررون موقفًا مشاب       

 ).الجد بن قيس(لموقف 
رّددون        ًا ی ثله تمام رات (وهم م بس بـ    ) تبری ا تل رًا م َأَال ِفي : (ولكن ليسمعوا قول اهللا تعالى) غطاء دیني(آثي

 ).٢)! (اْلِفْتَنِة َسَقُطوا َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة ِباْلَكاِفِریَن

: ص القرآنية، وهنالك نماذج أخرى آثيرة مثًالللقص) الفهم الواقعي(هذه آانت بعض النماذج السریعة حول       
، وقصة أصحاب )صاحب الجنتين(قصة آدم، قصة موسى وفرعون، قصة یوسف، قصة مؤمن آل فرعون، قصة 

 ..الكهف
عليهم (لها، مستعينين في ذلك بروایات األئمة الطاهرین ) الفهم الواقعي(وبإمكان القراء الكرام أن یقوموا بـ 
                                            

 .٧٠٥ـ تفسير الصافي المجلد األول ص١
د طبقت فاطمة الزهراء       ٢ عصرها الذي آانت تعيشه وذلك هذه اآلیة الكریمة بشكل آخر على ) عليها السالم(ـ لق

فوسمتم : (، قالت)صلى اهللا عليه وآله(في الخطبة التي ألقتها على جمع المهاجرین واألنصار، بعد وفاة الرسول 
ا یندمل، والرسول لما یقبر،                     م رحيب، والجرح لم ریب، والكل ذا والعهد ق ر مشربكم، ه م غي م، وأوردت ر إبلك غي

نة        تم خوف الفت تدارًا زعم ِرینَ      َأَال(اب يَطٌة ِباْلَكاِف نََّم َلُمِح َقُطوا َوِإنَّ َجَه َنِة َس ي اْلِفْت فاطمة الزهراء (راجع آتاب ).  ِف
 .٣٧١الذي ألفه عماد الدین حسين األصفهاني ص) بالفارسية) (سيدة نساء العالمين



 ٨٢ من ٨١صفحة  آيف نفهم القرآن  

 . وبالتفكير المنطقي السليم،)الصالة والسالم

 
 

 َعَدم فهم األبعاد الحقيقية: ثالثًا
 :لآلیات القرآنية، ینشأ عن عاملين) عدم فهم األبعاد الحقيقية(

 ).عدم الوعي بالعصر(عدم استيعاب المتغيرات الزمنية الجدیدة وبعبارة أخرى : أولهما
يهما  . ا سبب عدم فهم المغزى الحقيقي لتلك اآلیاتعدم صّب هذه اآلیات في قوالب عصریة جدیدة، مم       : وثان

 :والذي ترتب على ذلك هو ما یلي
 .ظّلت المفاهيم السلبية الخاطئة مكرسة في نفسية األمة: أوًال

 .فقدت األمة أساليب هامة للعمل والتحرك: ثانيًا
 .لآلیات القرآنية) عدم فهم األبعاد الحقيقية(وفيما یلي نستعرض نموذجين لـ 

 )ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َیا ُموَسىُثمَّ (
 )َواْصَطَنْعُتَك ِلَنْفِسي(

 )اْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك ِبآَیاِتي َوَال َتِنَيا ِفي ِذْآِري(
 )اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى(

 ) ُتَعذِّْبُهْمَفْأِتَياُه َفُقوَال ِإنَّا َرُسوَال َربَِّك َفَأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَل َوَال(.. 
 )َقْد ِجْئَناَك ِبآَیٍة ِمْن َربَِّك َوالسََّالُم َعَلى َمِن اتََّبَع اْلُهَدى(

 ).١) (ِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإَلْيَنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َآذََّب َوَتَولَّى(
 !ما الذي تدل عليه هذه اآلیات الكریمة؟

 . آل الحدود المعقولة إن هنالك حاآمًا، طغى وتجبر، وتعدى- ١
ي      يش ف رائيل تع ي إس ن بن بقات الشعب م نما آانت ط ة، بي ي القم نة ف ئة معي ع ف يش م ان یع اآم آ ذا الح ه

 .الحضيض
 .وليس ذلك فقط، بل إن هذا الحاآم صادر آذلك حریة هذا الشعب، وجعله یرزح تحت سياط التعذیب

فماذا آانت مهمة هذا ). عليه السالم(سوًال هو موسى  وفي مثل هذا الواقع الخانق، أرسل اهللا من ِقَبله ر      - ٢
 !الرسول؟

من أجل تحریر الجماهير المستضعفة، آان في طليعة المهمات التي  ) العمل السياسي (القرآن الكریم یؤآد أن     
 .ألقيت على عاتق الرسول

عب اإلسرائيلي ومن هنا فإن الخطاب األول من قبل موسى لفرعون آان دعوة صریحة إلى إطالق حریات الش 
 )!َفَأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَل َوَال ُتَعذِّْبُهْم: (ورفع أغالل الكبت واإلرهاب عنهم

 غير هذا؟) العمل السياسي(وهل 

                                            
 .٤٨ - ٤٠: ـ سورة طه١



 )دام ظله(آية اهللا السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  ٨٢ من ٨٢صفحة 

 

 !بأن الدین ال شأن له بالسياسة؟: تصرخ في آل مكان) التقدس(و ) الدین(فما بال تلك الحفنة التي تتظاهر بـ 

ا بالهم یرددون    ن على رجل الدین أن ینتقل بين البيت والمسجد، وإذا تجاوز هذا النطاق فإنما ینبغي أن   بأ: م
 !وليس أآثر من ذلك!! یكون ذلك لعيادة مریض، أو تشييع جنازة

ون      الهم یقول ا ب ة رجل الدین تنحصر في صالة الجماعة، وبيان بعض مسائل الطهارة والنجاسة،   : م إن مهم
 ).١(ونفاق، وأن على رجل الدین أن ال یلوث نفسه بأعتابها الدنسة أما السياسة فهي آفر، وشر، 

 !؟)دعوة تحریر سياسية(ألم یكن موسى رجل دین؟ ألم تكن أول آلمة قالها 
 ).٢! (فما لهؤالء القوم ال یكادون یفقهون حدیثًا؟

 
 

)٢( 
 ).٣) (ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر ُبُيوتًا َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلةَوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َوَأِخيِه َأْن َتَبوَّءآ : (یقول القرآن الكریم

ال في الميزان     الحالة التي یحصل بها التقابل بين : بناء نوع من المصدر آجلسة، أي: والقبلة في األصل: (ق
 ).٤) (واحدةاجعلوا بيوتكم متقابلة یقابل بعضها بعضًا وفي وجهة : أي. الشيء وغيره فهو مصدر بمعنى الفاعل

 :وعلى هذا، فإننا نستفيد من هذه اآلیة الكریمة درسًا عظيمًا في أسلوب العمل، وهو
من المجتمع الجاهلي الذي تعيش ) االنغالق الموقت(أن تقوم في مراحلها األولى بـ ) الفئة الرسالية (إن على   

زید من      يه، وأن ت تالحم الداخلي (ف إليها سلبيات المجتمع الجاهلي الكبير، فيما بين أعضائها، حتى ال تتسرب ) ال
ى تستطيع أن تبني نفسها بشكل قوي، ورصين، تمامًا آما تنغلق البذرة على ذاتها في التربة، وتمتص آل           وحت

 .األمالح والعناصر الضروریة للحياة، وبعدئذ تخرج من التربة عالية الرأس، جميلة القوام
 .متداد التاریخ البشريوهذا هو ما مارسته الحرآات الناجحة على ا

نو إسرائيل بأمر من موسى             ا مارسه ب ذا هو أیضًا م ) ٥(، في خالل مراحل نموهم األولى )عليه السالم(وه
 .وآما یبدو لنا من خالل هذه اآلیة الكریمة

 انتهى

                                            
نطق السقيم الذي آان یواجه به بعض           ١ نا الم ر ه . هم الممارسات السياسية لإلمام الخمينيـ من الطریف أن نذآ

ه   ون ل وا یقول زاب الشيوعية هي األخرى      : (آان وقهما، واألح ع عن حق ل والفالح، وتداف تحدث عن العام ك ت إن
نها            نك وبي ا هو الفرق بي ك، فم أن المفروض أن یسكت رجال الدین عن الطبقات المهضومة،   !! ؟)تمارس ذل وآ

 !حتى یبتلعها الشيوعيون
 .لإلمام الخميني) الحكومة اإلسالمية(د من التفاصيل راجع ـ للمزی٢

 .٨٧: ـ سورة یونس٣
 .٣، ط١١٤، ص١٠ج: ـ الميزان٤
بل بضع آیات إلى أن بني إسرائيل آانوا في تلك الحالة فئة قليلة في طور التكوین حين          ٥ رآن ق د تعرض الق ـ لق
 ).٨٣: یونس) ( َعَلى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأْن َیْفِتَنُهْمَفَما آَمَن ِلُموَسى ِإَال ُذرِّیٌَّة ِمْن َقْوِمِه: (قال


