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  مةمقدّ 

...َ�ـ� اخـتالف: ﴿ال يوجـد فيـه أدىن خلـل و  العـدل و الکون هو فعل اهللا القـائم بالقسـط و کلّ 
َ�ـِني َی�َ
ِ	ـ�  � َ

�ٍر * مث� �ْرِ�� �ْ�َ��ـَ� ��ِ! ِ�! َ)َ'�ُوٍت َ �ْرِ�� �ْ�َ��َ� َهْ# َ�َ�" ِ�! ُ  ْمحَ � ِإ1ْ�َـ0 �ْ�َ��ـُ� َ+�ِ/ـ.ً� َو ُهـَ�َ�" ىف َ+ْ	ِ* ����َ
 ١﴾.َح5ٌِري 

فإن كتاب التكوين وكتاب التشريع متناغمـان فيمـا بينهمـا. فآيـات كتـاب ساس على هذا األ
آيــات كتــاب التشــريع هــي  اإلنســان (العــامل الصــغري)، و التكــوين هــي العــامل (العــامل الكبــري) و

  احلجج اإلهلية (كتاب التشريع الناطق) و الكتب السماوية (كتاب التشريع الصامت). 
كمــا أن :يف تنــاغم مــع بعضــهم و مــع األئمــة األطهــاراألوليــاء اإلهليــني  األنبيــاء و يــعمج

  ن الكرمي الذي يهيمن عليها مجيعها.آمع القر  الكتب السماوية متناغمة مع بعضها و
التشـريعية متناغمـة مـع بعضـها كمـا أن  مجيـع الكتـب التكوينيـة واأليـات داخـل  فإنأخرياً  و

رآن الكــرمي أيضــاً هــي يف قمــة التنــاغم و اإلنســجام فيمــا بينهــا،  مبعــىن أن الداخليــة للقــ األجــزاء
املســتويات: الكلمــات يف اآليــات، اآليــات يف الّســَور، الّســَور يف كــّل مجيــع  علــىألفــاظ القــرآن (

  منسجمة فيما بينها. أغراضها القرآن)، املواضيع و 

                                                           

  .٤- ٣. سورة امللك، اآليات ١

 



  12  القرآنرسالة التدبّر الرتتيّيب يف 

األبـــدي و التـــدبّر هـــو الفهـــم  اهللا إن التنســـيق علـــى مجيـــع هـــذه املســـتويات هـــو نتيجـــة تـــدبري
 و القرآن الكرمي مأدبـة مساويـة مت فرشـها يف هـذا العـامل ليسـتفيد منهـا البشـر، الواعي هلذا التدبري.

  مواضيع و توجيهات القرآن الكرمي.  املنسق ملعاين و ظم وق شامل لتعميم الفهم املنالتدبّر طري
ن معتــربين أن ذلــك أحــد أيضــاً إىل التــدبّر يف القــرآ:رةالعــرتة الطــاه لقــد دعــا كتــاب اهللا و

اخلــالص مــن أهــداف نــزول كــالم الــوحي وهــو الطريــق الطبيعــي للتــذّكر واســتفادة أصــحاب العقــل 
  نبع الوحي الصايف. 

فأصــل فــن التفهــيم تــدبّر القــرآن مبعنــی تفّهــم نــص القــرآن؛ يعــين فهــم الشــيء الــذي يقولــه القــرآن. 
ِ�ٍ القرآن الكرمي يف هذا الصدد: ﴿ هو عمل القرأن. كما يقول  �7 8� !�ِ #ْ9َ َ ِ

ْ
� 
ْ�َء�َن ِ>;:ُ�ْ� �?َ�ْ �@Aَ 7ْ
    ١﴾. َو َ�َ

يـــدينا تـــدرس مبـــاديء و أســـس وأســـاليب فهـــم تـــدبري اهللا احلكـــيم يف  أإن الســـطور الـــيت بـــني 
  كتاب التشريع الصامت الشامل؛ يعين القرأن الكرمي وهذا هو التدبّر يف القرآن.

خامتتـه،  رّي بنا أن نقّدم خالص الشكر إىل مجيع الذين أّدوا دورًا يف هذا الكتاب بدايته وح و
املســلمني الســّيد علــي شــيخ  الفضــيلة كــّل مــن حجــة اإلســالم و ال ســّيما أصــحاب الســماحة و و

الســّيد و املســلمني حجــة اإلســالم  املســلمني الســّيد علــي تــوّكلي زاده، و حجــة اإلســالم و زاده، و
  زاده.  أكرب تقي علي

  مؤسسة التدبّر في القرآن والسيرة

  مشهد المقّدسة

  ش  ١٣٩٥ ماه ارديبهشت ١٢

  هـ  ١٤٣٧ رجب المرجب ١٣الموافق لـ  

   7العليذكرى والدة اإلمام 

                                                           

  .١٧ية آل. سورة القمر، ا١
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 القرآن في تدبّرال مبادئ
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  تدبّرال معنی. لاألوّ 
لكلمــــة  يقــــوم علــــى التعــــّرف علــــى املفهــــوم اللغــــويّ » للتــــدبّر يف القــــرآن«التعريــــف الصــــحيح 

هلـذه الكلمـة » اهليئـة«و» املـاّدة«التعّرف على املفهوم حيتاج إىل دراسـة معـىن  كما أنّ ». التدبّر«
  ».تفّعل«و هيئته » رد ب «ة أيضاً. مادة التدبّر املصادر اللغويّ  يف القرآن و

 اختالف كلّ  كما أنّ   ،ما ان ملفهوم كلمةٍ مها العنصران األساسيّ » کلياهل«و » اجلذر« إنّ    
يف هـــذا الســـياق دوراً » املـــاّده« ثّـــلز مفـــاهيم الكلمـــات عـــن بعضـــها؛ بـــالطبع متمنهمـــا ميّيـــ واحـــدٍ 

الكلمـــات املختلفـــة  قـــد اعتـــربوا معـــىن بعـــض الـــبعض بتغاضـــيهم عـــن هـــذا األمـــر اهلـــامّ  أكـــرب. إنّ 
 والعامــة  هــذه نظــرة متســاحمة، وهــي ممكنــة فقــط يف احملــاورات العاديــة و واحــداً؛ لكــن يبــدو أنّ 

، »التـــدبّر«اعتبـــار  لـــيس يف القـــرآن الكـــرمي البعيـــد عـــن التســـامح يف التعبـــري. ـــذه الطريقـــة فـــإنّ 
النظــر عــن عــدم  بصــرف -شــيئاً واحــداً  ،مــا شــابه ذلــك و» التأويــل«، »التفســري«، »التفّكــر«

يف  التوفيـــق عـــدم و ،ةنيّــآســـتفادة مـــن بركــات املعـــارف القر ة االي إىل قلّــيـــؤدّ  -ةة علميّــوجــود دقّـــ
  ة. العمل باألوامر اإلهليّ 

  هيئته: ته وخالل دراسة دقيقة ملادّ من » التدبّر«اآلن سنتطرق لتعريف 
  ماّده ال   . أ

  ة التدبّر:مادّ ح معىن وضّ رأي خرباء اللغة يرة سريعة على ظإلقاء ن إنّ 
C َْشــي بُر ِمــْن ُكــلرُه  الــدٍء: َعِقُبــه و ُمــَؤخB

ْنَســانُ C؛ ١ Bَمــا أَْدبـَــَر َعْنــُه اْإلِ
ــC؛ ٢ َخْلُفــه  و ئآِخــر الش

Bخالُف قـَُبِله
هـذا املفهـوم  و ،اإلقبـال األصل الواحد يف هذه املادة هو ما يقابـل القبـل و إنّ C ؛٣

  ٤.Bوادّ امل اهليئات و خيتلف باختالف الصيغ و

                                                           

  .٣٨٣، ص ٦ العروس من جواهرالقاموس، ج  حممد، تاج ، حممدبن. مرتضى الزبيديّ ١
  .١٨٨، ص ٢ أمحد، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ج  بن . الفّيومي، أمحد٢
  .٣٢٤، ص ٢ ، معجم مقاييس اللغة،  ج  فارس بن . ابن فارس، أمحد٣
  .١٧٤، ص ٣ . مصطفوي، حسن، التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ج ٤
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  ١ئ.الش» خلف«و» الَعقب« مبعنی اللغة يف» دبر« ماّدة، على هذا األساس
   ٢:ضاً يأ قرآينّ  استخدام» تدبّرال«لکلمة 

ِ�یَ	 �َ�ُ���: ﴿ ٣. دابر١   .٤﴾ َ�ُ�ِ�َ� َد�ِ�ُ� �ْ�َ�ْ�ِم ��
��ٍ� ُدُ�َ�ُ� : ﴿ ٥. ُدبُر٢َ ْ�َ �ْ ِ

هل� َ�ُ 	�  . ٦﴾ َو َ
 + ُی*(ُ�وَن ِإن ُ&َ%$ِ#ُ��ُ"ْ : ﴿ ٧أدبار ُ

ْدَ�$َر مث
َ
.� ُ"ُ�/� َ�َه$ 1َ  ...﴿٨﴾  ُ �6�ِ ُو�5ُهً$ 3ُ�َد ن 7

َ
	 َ;ْ:9ِ أ ��ْدَ�$ِرَه$ 

َ
    ٩﴾  أ

ْد�َ$َرُ>ْ ﴿ 
َ

ِ:ْ� أ ْ=9ِ َو �# ��� 	َ �� 
ٍ

ْهِ�? ِ<ِ%��
َ

@�ِ �ِA
َ

@�َ ﴾١٠.  
يل: ﴿ ١١أدبَر َCَ ْدَ�َ� َو

َ
�ْ	 أَ ��DُEْ#َ ﴾١٢.  

�ِم  َو إدبار: ﴿  ُF /G�� َو ِإْد�َ$َر HُIْ �JK�َ 9ِ=ْ �� 	َ�ِ ﴾١٣.  
Mَ$ 5َ$نL َويلُمدِبر: ﴿ 

َ
@Nَ /OPQْ $َرَء�َه $ ��َ�َ  �ً��ِEْ�ُ ﴾١٤.  

                                                           

  بقية املعاجم العربية لديها عبارات مشاة حول ذلك. ملفردات و، االعرب، املصباح املنري، صحاح اجلوهريّ  . لسان١
  بإحدى عشرة طريقًة. مرة  و ٤٤. هذه املاّده استخدمت يف القرآن  ٢
انقضاء اآلخر حبيث أن ال يكون جريانه  نقطاع وعن اال ةو قطع الدابر عبار ئآخره و ما يتأخر من الش ئدابر كل ش. «٣

  .١٧٥ـ  ١٧٤، ص ٣ ات القرآن الكرمي، ج التحقيق يف كلم». ا.مداومً 
  .٤٥ة ي. سورة األنعام، اآل٤
  .١٧٥، ص ٣تابع. التحقيق يف كلمات القرآن، ج  . يطلق علی كل ما هو متأّخر و٥
  .١٦. سورة األنفال، اآلية ٦
  ».ُدبُر«. مجع ٧
  .١١١. سورة آل عمران، اآلية٨
  .٤٧. سورة النساء، اآلية ٩

  .٦٥. سورة احلجر، اآلية ١٠
  .١٧٥، ص ٣ التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ج ». و أدبر عنه أي جعله يف دبره و هو مدبر ،يقال أدبر أي صار ذا دبر. «١١
  .١٧. سورة املعارج، اآلية ١٢
  .٤٩. سورة الطور، اآلية ١٣
  .١٠. سورة النمل، اآلية ١٤
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Eِْ�ِ�یَ	 مدِبرين: ﴿  /�ْ=ُمت  $ َرT:َUُ مث َو� ْرض ِمبَ
َ
.� �ُX=ْ�َDَ T;َ$Y ﴾١ .  

ُ�  1َ  يمث �PَAَ� ر: ﴿ دب يُ  ��Eَْ�ِش ُی\َ�ْ�  �َ�ْ
َ
.� ﴾٢.  

��ً� : ﴿ اْلُمَدبـرَاتْ
َ

َ�ِت أ ��Eَُ٣﴾ َ�$ْمل.  
ْم 1َ : ﴿ يـََتَدبـُرونَ 

َ
ُ�وَن �ْ�ُ�ْ�_َن أ �Eَ َ َ̀  a�َ 

َ
ْ;b$ُهل$  أ

َ
  . ٤﴾ ُ;ُ��ٍب أ

ُ�و� َء�َی$ِ#Hِ : ﴿ يَدبـُروا � E=َ Hُ*َ�ْOَ7 ِإَ�ْ=? ُ�َ:$رٌك ��
َ

  .٥﴾ PَNِ$ٌب أ
شــتقاقات الســبعة األوىل وفقــاً ة قــد ترمجــوا االن إىل اللغــة الفارســيّ رآمجــي القــالعديــد مــن مرت  إنّ 

قــة ببــاب شــتقاقات املتعلّ لکــن يف اال» خلــف« أو» الَعقــب « ، »دبــر«ملــادة  للمفهــوم األصــليّ 
واســتخدموا الكلمــة  ،ة واهليئــةمعــىن املــادّ عــن فقــد تغاضــوا  »تفّعــل= تــدبّر«و » تفعيــل= تــدبري«

و » لّمــــالتأ«مبعنــــی » التــــدبّر«يف الرتمجــــة؛ كمــــا اعتــــرب الــــبعض » تــــدبّرال«و » التــــدبري«ة العربيّــــ
ة (خلـف، وراء) يف مجيـع هلـذه املـادّ  ذكور آنًفـاه مت قبـول املعـىن املـ، لكن جيب العلم أنّـ»ريالتفک«

للمــاّدة يف  د ذلــك؛ ويف اللغــة أيضــاً يوجــد املعــىن األساســيّ آيــات القــرآن تؤيّــ كمــا أنّ   ،اشــتقاقاا
  . اشتقاقاا
   الهيئةب. 

، لـــذلك مـــن أجـــل حتديـــد معـــىن ٦»تفعيـــل« مطاوعـــة لــــ» تفّعـــل«هيئـــة  عتـــرب خـــرباء اللغـــة أنّ ي
  ».التدبري«من دراسة مفهوم  بدّ فال » التدبّر«

  كثرية للتدبري:  وردت معانٍ  مصادر اللغةيف 

                                                           

  .٢٥. سورة التوبة، اآلية ١
  .٣اآلية سورة يونس، . ٢

  .٥ات، اآلية . سورة النازع٣
  .٢٤. سورة حمّمد، اآلية ٤
  .٢٩اآلية سورة ص، . ٥

  ».دبر« ١٧٦، ص ٣. التحقيق يف كلمات القرآن، ج ٦
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Cَظُر يف عاِقَبِة اَألْمرْدِبُري: النالتB
١  

Cورالتدبُري: التفّكُر يف دبِر األمB٢  
Cعاقبـة حسـنة ونتيجـة مطلوبـة و  ىعلـ ئيكـون الشـ ذا عاقبـة بـأنْ  ئو أما التدبري تصـيري الشـ

 معلــوم وتــدبريه تعــاىل اهللا تعــاىل التــدبري بالنســبة إلــی رويّــة...معىنالعمــل عــن فكــر و  ىنهــذا معــ
  ٣.Bتقن صنع منتجأأحسن نظام و  ىل األمور علعبارة عن تنظيم أمور العامل وترتيبه وجعْ 

ف، لكن ليس هلما يلتعر لجنس » التفكر«و » النظر«ألّن  ؛ل والثاين غري مقبولنيعىن األوّ امل
و   »يف عاقبـة األمـر«تتمة هـذين التعـريفني  على الرغم من أنّ عالقة واضحة مبادة وهيئة التدبري؛ 

ريفني التعـــ ومهــا مرتبطــان مبعــىن التـــدبري، التــدقيق يف التعريــف الثالــث يظهــر أنّ » يف دبــر األمــور«
  السابقني مها من لوازم التدبر.

هـذا املعـىن يتوافـق مـع ». حبکمـةوالرتتيـب تنظـيم ال«يقتضـي للتـدبري  ةبنية اللفظيّـلاو  ادة اللغويّةامل
ـfُْده أيضاً: ﴿ ة تؤكّ ستعماالت القرآنيّ اال التعريف الثالث كما أنّ  Xُـ� ِ�ِ�َ�ـ$ِء َر�� �َ� ُ&h� 9ُ)iََی$ِت َ�َ\�ْ

َ
.� �ُ ��Eَُی 

  ٤﴾ Cُِ;ُ*�َن 
  :�مة الطباطبائيّ کتب العّال 

مهـا دة املختلفـة ونظْ شـياء املتعـدّ ويراد به ترتيب األ ،لشئ عقيب الشئتيان با" التدبري هو اإل
لفائـدة منها ما يقصـد بـه مـن الغـرض وا حبيث يلحق بكل  ،به شئ يف موضعه اخلاصّ  ع كلّ بوضْ 

  .هااء وتزامحُ جز د األاألصل وتفاسُ  ياحلال بتالش وال خيتلّ 
  کتب:ي مثّ 
ى إىل صـالح شـأنه دّ حبيـث أ ،فات العائـدة إليـهره والتصـرّ مـو م أر أمـر البيـت أي نظّـيقال دبّـ 

                                                           

  .٣٨٩، ص ٦ . تاج العروس من جواهر القاموس، ج ١
  . ٣٠٧. مفردات ألفاظ القرآن، ص ٢
  .١٧٥، ص ٣ . التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ج ٣
  .٢ة ي. سورة الرعد، اآل٤
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 ه بـه  حبيـث يتوّجـ نـاً تقَ مُ  داً جيّـ جزائه نظماً م أع أهله باملطلوب من فوائده. فتدبري أمر العامل نظْ ومتت
ى مـا ينسـاق به ومنتهـ ه من الكمال اخلاصّ نوهى آخر ما ميكّ  ،إىل غايته املقصودة منه شئٍ  كلّ 

ة يّـه إىل غايتـه الكلّ حبيـث يتوّجـ ،العـامليّ  جـراء النظـام العـامّ إ ى وتـدبري الكـلّ إليه مـن األجـل املسـمّ 
  ١.خرة بعد الدنياالرجوع إىل اهللا وظهور اآل يوه

 ع كـلّ دة املختلفـة وراء بعضـها حبيـث يوضـهـو ترتيـب األشـياء املتعـدّ » التـدبري«فبحسب رأيه 
ترتيـب العـامل  كمـا أنّ ب عليه حصول الغرض والفائدة واملقصود،  به ليرتتّ  يف موضعه اخلاصّ  ئش

: ويســري إليهــا إىل غايتــه ئشــ حبيــث يصــل كــلّ  ،نــاً تقَ داً مُ مــاً جّيــظم أجزائــه نظْ بــن مــن قبــل اهللا يــتمّ 
وراء بعضـــها ذلـــك املقـــال يف الکـــالم والکتابـــة أيضـــاً مبعـــىن أن تـــأيت حـــروف وكلمـــات » التـــدبري«

بـل جيـب أن  ،ترتيب لألشياء وراء بعضها ق على أيّ طلَ ؛ لذلك فالتدبري ال يُ ُمتَقناً ونظمها نظماً 
  . ي إىل املقصود، يعين حبكمةٍ حبيث يؤدّ  ،ع تلك األعمال أو األلفاظ والعباراتيكون تتابُ 

  التدبري يف القرآن. ر علىهو مؤش املطاوعّي هتمام مبعناه مر بالتدبّر يف القرآن واالاأل إنّ  
اهللا  نّ أمعنــاه » تــدبري القــرآن« ضــح أنّ حســب التعــاريف والتوضــيحات الــيت ذكرناهــا فقــد اتّ 

 ،نـــةتقَ ومُ وحكيمــة ة تعــاىل قــد وضــع األلفــاظ واحلــروف والكلمــات عقــب بعضــها بطريقــة خاّصــ
  ورتّبها ليصل إىل هدفه ومقصوده. 

احلــروف، الكلمــات، العبــارات واجلمــل إىل  آخــر هــو نتيجـة تــدبري كــالمٍ   القـرآن الكــرمي أو أيّ 
 جانــب بعضــها، مثــل منظومــة الســّيارات والثابتــات الــيت هــي نتيجــة تــدبريها جبانــب بعضــها. إنّ 

بــل   ؛ة بــهكلمــات القــرآن مل تكــن خاّصــ  ؛ ألنّ خصوصــية كــالم اهللا أيضــاً مرتبطــة بتــدبريه اخلــاصّ 
  شأن التكليم و وصفه.  المالعرب أيضاً؛ إذاً التدبري يف الك ةلسنأكانت جتري على 

  ».التدبري«مطاوعة » التدبّر«فنتناول معىن التدبّر.  ،معىن التدبريبّني بعد تا اآلن أمّ  
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  كتب مصطفوي:
فحقيقــة معنــاه حصــول مفهــوم التــدبري واختيــار  ،ل ملطاوعــة التفعيــلفهــو تفعــ ،ا التــدبّروأّمــ«  

  ١»فتدبّر األمر... ،فيقال دبّر األمر ،ذلك املفهوم
لرتتيـــب ا(املطاوعـــة)  تلّقـــي«أن نعتـــربه  انســـتدعيت» للتـــدبّر« يـــة اللفظيّـــةالبنادة اللغويّـــة و املـــ 

» التـدبّر«يقوم البعض بدون اسـتنتاج صـحيح للمـاّدة واهليئـة بتعريـف ». املتقن، (التدبري)احلكيم 
  کما يلي:

Cما تؤول إليه عاقبته والتدبّر التفّكر فيه التدبري أن تنظر إلیB
٢  

Cتدبر التفكر أي حتصيل املعرفتني لتحصيل معرفة ثالثةالB
٣  

 ويف التعريــف الثــاين ُنســيت املــادة و ،ل مل يكــن للمــاّدة دور يف أصــل املعــىنوّ أليف التعريــف ا
  اهليئة. 

معـىن يف  ظَ وحِ لُـه ة، ألنّـشـياء اخلارجيّـألة للتدبري من قبل احلروف واالتدبّر ليس مطاوعة قسريّ 
نفعـال، لـذلك الاإلرادة والوعي؛ علـى عكـس معـىن املطاوعـة يف بـاب امن  ضربٌ مطاوعة التدبّر 

ا تظهــر علــى فإّــ ،ة يف قالــب اللفــظة للحــروف أو األشــياء اخلارجّيــإذا كانــت املطاوعــة الالإراديّــ
  شياء أو الكالم. كشف الواعي للتدبري احلاصل يف األإذاً التدبّر هو القبول وال». اندبار«شكل 
ح تدبّرها وفهمها وقبوهلا، وحيث يطـرح تـدبري طرَ يُ  ،ةالعينية اخلارجيّ  األشياء تدبري حيث يتمّ ف

مــن قبــل املخــاطبني، وهــذا نفــس العنصــر » ٤التــدبري املوجــود يف الكــالم«الكــالم فســوف حيصــل 
فـی » تـدبّر القـرآن«ن واإلميـان بأنـه إهلـي. إذاً آالذي جيعل التـدبّر طريقـاً لفهـم الـنظم اخلـاص للقـر 

» للتــدبّر«ســتعماالت القرآنيــة كمــا أن اال». فهــم الرتتيــب احلکــيم آليــات القــرآن«نــاه اللغــة مع

                                                           

  .١٧٦، ص ٣ . التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ج ١
  .٢٧٣، ص ٤. لسان العرب، ج ٢
  .٣٨٩، ص ٦ . تاج العروس من جواهر القاموس، ج ٣
  اخلطاب احلكيم هللا. عين ذلك النظم وترتيب الكالم الذي وجد نتيجة يغة مصدر التدبري. يعين صي، »التدبري املوجود يف الكالم. «٤
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  تؤكد هذا املعىن أيضاً:
ِ Eُ5َ�َ�َو� ِ�=kِN $ًb�َPِlْ� Hِريً� . ﴿ ١ m� ِريnَ Eِ*Dِ 	ْ�ُ�وَن �ْ�ُ�ْ�َء�َن  َو َ�ْ� Кَن ِ �Eَ َ َ̀  a�َ 

َ
      ١﴾ أ

  :�کتب العّالمة الطباطبائي
ل وهو يف مورد اآلية التأمل يف اآلية عقيب اآلية أو التأمّ  ،ر هو أخذ الشئ بعد الشئالتدب  

ا يكون بني القرآن ال اختالف فيه، وذلك إمنّ  لكن ملا كان الغرض بيان أنّ  ؛ل يف اآليةبعد التأمّ 
كان   ل يف اآلية عقيب اآلية هو العمدة وإنْ التأمّ  ل أعينوّ كان املعىن األ  ،د من آية واحدةيَ أزْ 

 ة، ويراجعوا يف كلّ روا يف اآليات القرآنيّ ا. فاملراد ترغيبهم أن يتدبّ املعىن الثاين أيضً  يذلك ال ينف
اآليات املرتبطة به مما نزلت  مجيعَ  ،ة أو عظة أو غري ذلكنة أو قصّ نازل أو حكمة مبيّ  حكمٍ 
ه ال يظهر هلم أنّ وا البعض إىل البعض حىت ، وحمكمها ومتشاها، ويضمّ نّيتهاتها ومدمكيّ 

من غري أن يكون  ،ها، ويشهد بعضها على بعضها حديثَ ق قدميُ اختالف بينها، فاآليات يصدّ 
ال أو يتدافعا، و  بعضها بعضاً  يَ ينف : ال اختالف التناقض بأنْ اختالف مفروض بينها أيّ 

اصد بكون يتان من حيث تشابه البيان أو متانة املعاين واملقيتفاوت اآل اختالف التفاوت بأنْ 
  ٢ مثاىن تقشعر منه اجللود. متشااً  كتاباً   ،من بعض ركناً  وأشدّ  م بياناً كَ حْ البعض أَ 

ومــع مــا » تنــاقض يف القــرآنالخــتالف و االنفــي وجــود «الــذي يفيــد علــى أســاس ظــاهر اآليــة   
ب يــوالوقـوف علــی الرتتق ياکتشــاف التنســ«هـو » التـدبّر يف القــرآن«فــإن  ،نقلنـاه مــن کـالم العّالمــة

    ».م للقرآنياحلک
ْ�َ:$ِب . ﴿ ٢

َ
وُ��� �.

ُ
َ أ p�َPَ=َ�ِ َو Hِ ِ

َ̀ ُ�و� َء� � E=َ Hُ*َ�ْOَ7 ِإَ�ْ=? ُ�َ:$َرٌك ��
َ

  ٣﴾ qٌPَNِ أ
  ية: آلكتب العّالمة أسفل هذه ا

 دون التنزيل الدالّ زال املشعر بالدفعة إلنوتوصيفه باية كالم عن إنزال الكتاب، آليف هذه ا
                                                           

  .٨٢ة ي. سورة النساء، اآل١
  .١٩، ص ٥. انظر: امليزان، ج  ٢
  .٢٩ة ي. سورة ص، اآل ٣
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  ١قة.ا مفر ا ال جنومً ر والتذكر يناسب اعتباره جمموعً من التدبّ  رَ كِ ما ذُ  نّ أل ؛على التدريج

ال خيلو من اإلشعار فإن التدبّر يناسب اعتبار جمموع الكتاب وهو  ،علی هذا األساس
  ». واموعيّ  وايللرتتيب املتالنظم وا(املطاوعة) تلّقي « بـمفهوم
   قرآنال فيتدبّر لل صطالحيّ العريف االت

  سنشري إىل بعض منها:  »للتدبّر يف القرآن«تقدمي تعاريف كثرية  إىل اآلن متّ 
 يفتــــدبّر ال منهجيــــة( "متــــدولوژي تــــدبّر در قــــرآن"كتــــاب   يفان بازرکــــ يّ العلعبــــد دالســــيّ  .١

ورد يف هــذا الكتــاب بعـض قواعــد التــدبّر يف ، ٢فســر التـدبّر بــالتفّكر والتأمــل يف القـرآني ،)قـرآنال
واضـــح و  حـــل  آليّـــة وم ومل يقـــد  ،التـــدبّر والتفّكـــر والتفســـري عـــن بعضـــهايفَصـــل مل لكـــّن  �القـــرآن

  شّفاف للتدبّر.
حبـــث ( " قـــرآن در تـــدبر پريامـــون پژوهشـــي "املعنـــون بــــ  هکتابـــ  يفور بـــ اهللا نقي ويل الســـيد .٢

. يف هــذا الكتــاب مت ٣عــّرف التــدبّر علــى أنــه الــتالوة الصــحيحة للقــرآن) حــول التــدبّر يف القــرآن
ضــيح مفهــوم و أســلوب التــدبّر بطريقــة تشــمل التفّكــر والتفســري وحــىت كشــف البــاطن والتأويــل تو 

ع سري اآليات ودراسـة كيفيـة ارتباطهـا تتبّ  ر مؤلف هذا الكتاب فإنّ ظأنه من وجهة نعلى ؛ أيضاً 
خــتالف يف القــرآن هــو مــن معــاين نســجام والتوافــق وعــدم وجــود االببعضــها مــن أجــل كشــف اال

  . التدبّر أيضاً 
ة للتـدبّر مثـل الرتمجـة، حيـث جتعـل عامّ  امفاتيح وشروطً  ،ف كتاب التدبّر يف القرآنيذكر مؤلّ 

حيث ترتقـي ة  خاصّ  امن التدبّر ممكنة للجميع. من جهة أخرى فقد ذكر مفاتيح وشروطً  درجةً 
مثّ مـن واألوليـاء و  � املعصـومنيينـاط علـى والقيام ا مراتب من التدبّر إىل درجة االختصاص، 

  علماء الدين.
                                                           

  .١٩٧، ص ١٧. انظر: امليزان، ج ١
 .٤٤، متدولوژي تدبّر در قرآن(منهجية التدبّر يف القرآن)، ص . بازرکان٢
  .٣٣ور، حبث حول التدبّر يف القرآن، ص ب . نقي٣
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ويف ايــة هــذا الكتــاب أيضــاً وردت أمثلــة علــى تــدبّر القــرآن. مــع التــدقيق يف بعــض األمثلــة 
 ة لآليــاتباجلوانــب التفســرييّ  كاتــب هــذا األثــر قــد اهــتمّ   ضــح أنّ مثــل التــدبّر يف ســورة احلمــد يتّ 

                 .أكثر
سّلطوا الضـوء علـى كما  ١والباطناهر ه التفسري الصحيح للظدبّر على أنّ تشرح البعض ال .٣
 . أكثر من غريمها وأهدافهالتفسري  ّيةمنهج

يف   ئتفسـريها مـن وجهـة نظـره بشـكل خـاط جـرىف الكتـاب آيـات وكلمـات لقد شـرح مؤلّـ
 دقــائقه جـاء بنقـاط و نّــلكمل يتنـاول مجيـع جوانــب اآليـات والكلمـات،  وإنْ ه نـّـإكتـب املفسـرين. 

هذا الكتـاب مـع نظـرة التـدبّر وطبًعا ال تتطابق مقاربة الناس. عديدة من سورة احلمد حىت سورة 
  . كامًال   اتعارضً وأسلوبه تعارض معىن التدبّر  يوه ،اوأسلو اومعناه
  اكتشاف التنسيق يف سياق النشاطات التالية: اعترب البعض التدبّر . ٤
 ٢هاهدفر و و السوكشف موضوع  ة لألصنافالداخليّ العالقة ، فيالتصنأ. 

  .سورالوكشف موضوع  األصناف، نيب العالقة، فيالتصنب. 
 ٣ها.هدفو السورة و كشف موضوع  تصنيفهاو  هندسة السورج. 
  ٤) السورنيبتدبّر الصحف (املترتيب  حسب، ة للسوراهلندسة الکليّ ت. 

  ه مل ينظر فيها ملاّدة التدبّر وال هليئته.ألنّ  ؛التعاريف الثالثة األوىل غري مقبولة
مـن حيـث  افيـه نقًصـ لكـنّ  ؛مشـاكل التعـاريف السـابقةمن بعـض  خال وإنْ الرابع التعريف  و

                                                           

  .١٨)، ص التدبّر يف القرآنودي، تدبّر در قرآن(ب. بودي، ١
 . يقوم العّالمة الطباطبائي يف تفسري كل سورة أوًال بتقسيم آيات السورة إىل أقسام خمتلفة مث يشرح اآليات املرتبطة يف فئة وجمموعة،٢

ة السابقة، كذلك يف بداية كل سورة تطرق إىل شرح موضوع هذه اموعة من اآليات ويوضح ارتباطها مع اموعي» بيانٌ «وبعنوان 
  يتم شرح موضوعها.     

  .، التفسري البنائيّ . البستاينّ ٣
  وی، تفسري األساس.احل. ٤
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التــدبّر ف؛ كمــا يلــي  تقــدمي تعريــف أمشــل للتــدبّرو إصــالحه وإكمالــه  تداركــه وكــن ممــا مية الشــموليّ 
  ».والمنّسق لظاهر القرآن الکريم م المنهجيّ فهّ تال«عبارة عن: 

   هذا التعريف: مفردات جدير بنا أن نتناول  و
أصــل فــن  وألنّ  .م؛ مثــل الــتعّلم الــذي هــو فــرع علــى التعلــيميفــرع التفهــالــتفّهم  تفّهم:الــ. ١

ه وبالغــــة معانيـــه يفّهــــم فصــــاحة ألفاظـــبالقـــرآن  التفهـــيم قـــد ُنســــب للقـــرآن نفســــه، لـــذلك فــــإنّ 
والعمــل بـــه  ،األنــس بــالقرآن تلّقــي هــذا التفهــيم. لــذلك فــإنّ  ينعــيمقصــوده ملخاطبيــه؛ فــالتفّهم 

ة أشــياء تنــدرج عــدّ  حــال فــإنّ  علــى أيّ . التعريــفهــذا رج مــن اخــمــا إىل ذلــك، وتطبيقــه و ونشــره 
  : حتت الفهم

  مالزم لقراءة القرآن.  ل. فهم نفسيّ األوّ 
   ق للقرآن يف التدبّر. الفهم املنسّ  الثاين.

  .بينييف الت أسسهو القرآن  ئفهم مباد الثالث.
  الرابع.الفهم الدقيق للقرآن يف التفّقه.

  يف التفّكر.املعرفّية القرآن مستويات امس.فهم اخل
  .لطائفهو  يف إشارات القرآن شهوديّ وال السادس.الفهم الذوقيّ 

  السابع.فهم املصداق يف التطبيق.
  ة يف التأويل.ة اخلارجيّ الثامن.فهم احلقيقة العينيّ 

 ،ة التعريـفة جمموعـات مـن نطـاق مشوليّـة أو عـدّ ج جمموعـة فرعيّـِر من هـذه القيـود ُخيـ قيدٍ  كلّ 
   ة التعريف.للحصول على مانعيّ 

ــهــو ت: المنهجــيّ . ٢ ؛ لــذلك همبادئــو  علــى أســس احلــوار العقــالينّ لقيامــه  ممــنهج ومــنّظم مٌ فه
  ال مكان له يف هذا التعريف.    الذوقيّ م فهّ تال فإنّ 

 وال ميكــن ،ه فهــم شخصــيّ مــن التعريــف؛ ألنّــ» شــهوديّ وال الــذوقيّ  الفهــمَ «هــذا القيــد ج ِر ُخيــ
لـه قابليــة التعلـيم والنشــر والتقيـيم ولــن يكــون  تليســ يــا. فـالفهم الــذي لـيس منهجالـه منهجيــجع
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أوامــر القــرآن يف هــذا  ألنّ حيتــاج إىل األســلوب والتعلــيم؛  التــدبّر واجــب عــامّ  نّ إاً؛ لكــن قيــل عاّمــ
ُ�وَن �ْ�ُ�ْ�_نة:﴿ اخلصوص عامّ  �Eَ َ َ̀  a�َ 

َ
ُ�و﴿  ١﴾،  أ � Eَ�َملْ َی 

َ
ُ�و� _ی$ِ#H﴿  ٢﴾،  � �ْ�َ�ْ�لأ � E=َ�ِ  ﴾٣.  

ــ. ٣ ال ه ألنّــ ؛»املــالزم للقــراءة الفهــم النفســيّ «مــن نطــاق التــدبّر ج ِر هــذا القيــد ُخيــ :قالمنس
؛ ولكـّن فهمهـا بشـكل مسـتقلّ  ريآيـة جيـ ، وكـلّ يف الفهم النفسيّ  آيات القرآنتنسيق بني يوجد 
ِ 5َ�َ�َـEُو� ِ�=ـb�َPِlْ� Hِـً$ ﴿  ق للقرآن الكرمي:هو الفهم املنس التدبر  m� ـِريnَ Eِـ*Dِ 	ْـ�ُ�وَن �ْ�ُ�ْ�َء�َن َو َ�ْ� Кَن ِ �Eَ َ َ̀  a�َ 

َ
أ

  ق.  الفهم املنس لن يتيّسر إال بختالف عن القرآن ع االفْ د لذلك فإنّ  ٤﴾ kِNريً� 
   معاين ألفاظ القرآن الکرمي. » ظاهر«و» نصّ « ظاهر:ال. ٤

فهـم  «، »ريف التفّكـ أسسـهالقـرآن و  ئفهـم مبـاد « مـن كـال  ،التدبّر نطاقن مج ِر هذا القيد خيُ 
 يفصـــداق املفهـــم «، »الفهـــم الـــدقيق للقـــرآن يف التفّقـــه «، »بيـــنييف التاملعرفّيـــة القـــرآن مســـتويات 

 ة عـــناحلـــاالت الثالثـــة األوىل خارجـــ ؛ ألنّ » ة يف التأويـــلة اخلارجيّـــاحلقيقـــة العينيّـــفهـــم «و» تطبيـــقال
تناســب مــع ظــاهر  ينطــاق اللفــظ واملعــىن، لكــّن التــدبّر  ة عــنواحلــاالت األخــرية خارجــ ،الظــاهرنطــاق 

ِ خــتالف عـن القــرآن: ﴿ ع االدْفــ مالزمـةبســبب  ،كـالم اهللا m� ــِريnَ Eِــ*Dِ 	ْــ�ُ�وَن �ْ�ُ�ــْ�َء�َن َو َ�ــْ� Кَن ِ �Eَــ َ َ̀  aَ�ــ 
َ

أ
  ﴾. Eُ5َ�َ�َو� ِ�=kِN $ًb�َPِlْ� Hِريً� 

ضــح ة للفهــم مــن جــنس التــدبّر، وبــذلك يتّ رج ســبع جمموعــات فرعيّــختــثالثــة للتعريــف القيود الوبــ
ة األدلّـــيف ضـــوء  التعريـــفنطـــاق ختـــرج أيضـــاً مـــن وطبًعـــا ، »للتـــدبّر يف القـــرآن«التعريـــف اجلـــامع املـــانع 

ــاثلــة ممأخــرى  أنــواعٌ  ورة،ذكاملــ ــ ،ة للفهــممــن اموعــات الفرعّي ة هــذا ولــيس هنــاك إشــكال حــول مانعّي
  تعريف.ال

ق  طلِــه ميكــن أن نُ هــذه الكلمــة يف التعريــف؛ ألنّــ رِجــتْ دْ أُ  بســبب اّتســاع معــىن الــنصّ : .الــنصّ ٥
                                                           

  .٨٢ة ي. سورة النساء، اآل١
 .٦٨ة ي. سورة املؤمنون، اآل٢
  .٢٩ة ي. سورة ص، اآل٣
 .٨٢ة ي. سورة النساء، اآل٤
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  ر بني الّسور).واألكرب من السورة (يف التدبّ  ،والسورة ،على جزء من السورة »النصّ «كلمة 
  تهوأهميّ تدبّر ال الثاني. ضرورة

ـــ ،ةآنيّـــالتـــدبّر يف القـــرآن باعتبـــاره أحـــد النشـــاطات القر إّن  ة مـــن ة خاّصـــع بضـــرورة وأمهيّـــيتمّت
  ها:سنشري إىل بعض من أمهّ  ،وعلماء الدين �منظور القرآن وأهل البيت

  تدبّرال. آيات الف
ْ�َ:$ِب : ﴿ اآلية األوىل

َ
وُ��� �.

ُ
َ أ p�َPَ=َ�ِ َو Hِ ِ

َ̀ ُ�و� َء� � E=َ Hُ*َ�ْOَ7 ِإَ�ْ=? ُ�َ:$َرٌك ��
َ

  ١﴾ qٌPَNِ أ
ـــ ةالتـــدبّر يف القـــرآن مهّمـــ فـــإنّ  ،ذه اآليـــةبنـــاءاً علـــى ظـــاهر هـــ      ة؛ ألن ضـــمري مجـــع الغائـــب يف عاّم

ُ�وْ� ﴿  � E=َ�ِ  .نـزول  دفَ يف القـرآن هـ ر التـدبـّرُ ـعتبَـيُ يف هـذه اآليـة ومن جهة أخـرى ﴾ يعود جلميع الناس
ُ�وْ� القرآن. والدليل على ذلك هو تعلّـق ﴿  � E=َ�ِ  ﴿ ـ$�﴾ بفعـل*�ْOَ7

َ
ُ�وْ� يف ﴿ » لـالما«ألن  ؛﴾ أ � Eـ=َ�ِ  ﴾

    ».روا فيهأنزلنا هذا الكتاب لكي يتدبّ «ومعىن هذه اآلية هو  ،للتعليل
ِ�ني: ﴿ اآلية الثانية و

َ
ِت َء�َ�$َءُ>ُ �ْ.

ْ
$ َملْ َی@ �ْم 5َ$َءُ> 

َ
ُ�وْ� �ْ�َ�ْ�َل أ � Eَ�َملْ َی 

َ
  ٢﴾ أ

  القرآن هو أحد عوامل الشرك وعدم اإلميان.  عدم التدبّر يف فإنّ الشريفة، بناءاً على ظاهر اآلية 
ْم 1َ : ﴿ الثالثة اآلية

َ
ُ�وَن �ْ�ُ�ْ�َء�َن أ �Eَ َ َ̀  aَ�َ أ $ ْ;bَ$ُهلَ

َ
  ٣﴾ ُ;ُ��ٍب أ

عــدم التــدبّر يف القــرآن إىل جانــب قفــل القلــب هــو ســبب لعــدم  أنّ فيــد بــهــذه اآليــة يظــاهر 
 aَ�َ يف عبـارة ﴿  وردالتوبيخ الذي وباإلميان. 

َ
ُ�وَن أ �Eَـ َ اهللا  ر يف القـرآن، ألنّ ة التـدبّ أمهيّـ تتجلّـى﴾  َ̀

  على ترك التدبّر. ناسَ ّبخ ال و
  تدبّرالروايات   . ب

    سنشري إىل بعضها: ،وأمهيّته يف القرآن ضرورة التدبّر هناك روايات كثرية تناولت

                                                           

  .٢٩ة ي. سورة ص، اآل١
  .٦٨ ةي. سورة املؤمنون، اآل٢
  .٢٤ة ي. سورة حمّمد، اآل٣
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ه لــى أنّــع �يــاعلاإلمــام يف خطبــة الغــدير  �بعــد أن قــّدم الرســول األكــرم :الروايــة األولــى
خاطب النـاس مجيعـاً فقـال: ﴿ َمَعاِشـَر النـاِس  Bمن کنُت مواله فهذا علٌي موالهCلجميع: ل موىلً 

مـن مـن فهـم القـرآن يشـمل مجيـع النـاس. و  املقصود هو مسـتوىً  لذلك فإنّ  ١﴾  َتَدبـُروا ِيف اْلُقْرآن
  ته. أمهيّ  فيدوهذا ما ي ،لواليةملوضوع امتكافئ وِعْدٌل ه أنّ ب فَ صِ التدبّر يف القرآن وُ  فإنّ جانب 

Bأال ال خَري يف قراءٍة ليس فيها تدبرٌ C: (ع)قال أمرياملؤمنني :الرواية الثانية
٢  

يـذّكر أمـري علـى أمهيـة ذلـك.  تـدلّ » أال«التـدبّر وصـف مـالزم للقـراءة، و فإنّ  ،حبسب هذه الرواية
  فال فائدة منه. ،ال تدبّرالقرآن ب ئَ أنه إذا قُرِ  ،نفي اجلنس» ال«املؤمنني(ع) من خالل 

َمَعاِشـَر  ﴿يـات اإلرث: آة بعد بيان يف اخلطبة الفدكيّ  �الزهراء دةيّ الس تقول :الثالثة الرواية
  ٣قـُُلوٍب أَْقفاُهلا ﴾  ىَتَدبـُروَن اْلُقْرآَن أَْم َعلتأََفال املسلمني 
وهو ذا الدعاء  يدعوويفتحه، قبل أن يقرأ القرآن  �صادقالمام کان اال:الرابعة الرواية

بل اجعلين  ؛ال تدبّر فيها بسم اهللا ... اللهم ... ال جتعل قرائيت قراءًة C :ىنيأخذه بيده اليم
Bأتدبّر آياَته وأحكاَمه آخذاً بشرائِع ديِنك ...

٤   
   ور علماء الدين ظمن منالتدبّر : ج

  :�يقول اإلمام اخلميينّ 
 نيمّتصفال يبعد أن نكون ، و حل تفوق العّد واحلصركثرية، ومرا  إّن مهجوريّة القرآن هلا مراتب

أو إذا قّبلناه ووضعناه على  ،بالعمدة منها. أترى أنّنا إذا جّلدنا املصحف الشريف جلداً نظيفاً وقّيماً 
جتويده  علىغالب عمرنا أنفقنا ال نكون هاجرين له؟ أترى إذا أف، لدى القراءة أو االستخارة أعيننا

؟ هل أنّنا إذا تعّلمنا أ أبعدناه عن زاوية املهجوريّةاللغويّة والبيانّية والبديعّية،  واالهتمام يف جهاته

                                                           

  .١٩٣، ص ٢٧، ج ة. وسائل الشيع١
  .٣٦، ص ١. الکايف، ج ٢
  . ٢٣٢، ص ٢٩. حباراألنوار، ج ٣
  . ٣٧٢، ص ٤الوسائل، ج  . مستدرك ٤
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أختّلصنا من شكوى  ؟وما شاها، نكون قد ختّلصنا من وصمة عار هجر القرآنالقراءات املختلفة 
هذه هيهات! فإنّه ليس أّي واحٍد من ناته؟ إذا تعّلمنا وجوه إعجاز القرآن وحمس  �رسول اهللا 

   1 منظورًا للقرآن ومنزله العظيم...مقصوًدا و  شؤونال
قراءتـــه كـــان حملـــض   ، وإنّـــه وإنّ القـــرآن الكـــرمي هـــذا املنبـــع للفـــيض اإلهلـــيّ يف تـــدبّري  :أقـــول البنـــيت

بـة، لكـن التـدبر فيـه يهـدي اإلنسـان حمب تـأثريات طيّبـة له  ،باعتباره رسالة احملبوب إىل السامع احملجوب
ْم 1َ ﴿  :علــى وأمســىإىل مقامــات أ

َ
ُ�وَن �ْ�ُ�ــْ�_َن أ �Eَــ َ َ̀  aَ�ــ 

َ
ْ;b$ُهلــ$  أ

َ
ح هــذه األقفــال مــا مل تُفــتَ و  ٢﴾ ُ;ُ�ــ�ٍب أ

  ٣.حيصل من التدبر ما هو نتيجة ، فإنّه لنمواألغالل وتتحطّ 
  قول مساحة قائد الثورة:ي

قــّرب إىل اهللا. وت ومســوّ  القــرآن كتــاب نــور، كتــاب معرفــة، كتــاب جنــاة، كتــاب ســالمة، كتــاب رقــيّ 
يكفـي أن نضـع القـرآن يف جيوبنـا؟ أََو  ؟أيّهـا األخـوة األعـزّاء مـن القـرآن سـماتلفمىت نكتسب هـذه ا

ة لــتالوة املشــاركة يف جلســ نــاهــل تكفيأقــول اليــوم: أَوَ يكفــي العبــور مــن حتــت القــرآن عنــد الســفر؟  وَ أَ 
، بــل بــه؟ كــّال  بصــوت حســن ونلتــذّ ل القــرآن أو نســتمع إىل ترتيلــه القــرآن فقــط؟ أو هــل يكفــي أن نرتّــ

  ٤.ر يف القرآنه التدبّ ؟ إنّ ئآخر، فما هو هذا الش ئاجة إىل شه حبإنّ 
بــني النــاس، وأن يصــبح تعّلمــه والتــدبّر والتعّمــق فيــه أمــراً  فلــيكن كتــاب اهللا حاضــراً بشــكل واقعــيّ 

فــني ة العلمــاء واملثقّ يّ مســؤولســتكون  ،فــي هــذه احلالــةفالشــباب واليــافعني. الســّيما جلميــع بــني ا شــائعاً 
  ٥.ة للغايةة وخطري والكتّاب واخلطباء و وسائل اإلعالم العامة مهمّ 

اً. اجلميــع يعشـق القـرآن وحيرتمونــه، يف جمتمعنــا أمـراً عاّمـبعـُد  يصـبح ملالقــرآن  احلقيقـة املـرّة هـي أنّ 

                                                           

  .١٩٨ ص ،ةالصلو  آداب .١
  .٢٣٢، ص ٢٩. حباراألنوار، ج ٢
  .  اطبائيّ فاطمة الطب ةد، رسالة إلی السيّ ٤٤٦، ص ١٨ مام، ج إل. صحيفة ا٣
  .١٤/١٠/٧٣سابقات قراءة القرآن إىل احلفلة اخلتامّية مل. کلمة مساحة قائد الثورة ٤
  .١٠/٣/٦٩ � ينيمام اخلمالسنويّة األوىل لرحيل اإلذکری ال. کلمة مساحة قائد الثورة يف ٥
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  .١تتدبّر فيه وفئة أقلّ  ،لكّن فئة قليلة يتلونه بشكل دائم
البشــــر ر افكــــأهدايــــة علــــى قدرتــــه و  هســــلطتالقــــرآن  رَ ظِهــــة ليُ ة واســــتثنائيّ ارخيّيــــوم فرصــــة تيــــالهنــــاك 
، وأن نفهــم تــهوهداي النبــع الفــوّار ملعــارف القــرآن نــال بأنفســنا؛ لكــّن ذلــك يتوقــف علــى أن نوأعمــاهلم

  ٢.نسرب أغوارهر فيه، أن جنعله حموراً للبحث والدراسة و القرآن، نتدبّ 
نـوا مـن قـراءة القـرآن، يتمكّ و مع القـرآن، أن يتواصلوا اتمع  بناءميع أجله ينبغي نعتقد أنّ حنن 

الـــذي يوصـــلنا إىل احلقـــائق  ئنـــوا مـــن التـــدبّر يف القـــرآن. الشـــيتمكّ و نـــوا مـــن فهـــم القـــرآن، يتمكّ و 
 . ٣ر يف القرآنة هو التدبّ النورانيّ 
ام بكتــاب هتمــاال هــيواملســلمني فــرداً فــرداً  ام اإلســالميّ ظــالنواجبــات  ات ودى مســؤوليّ إحــ
إلغـاء مـا بوسـعها مـن أجـل  كـلّ ل  ة أن تبـذة اإلسـالميّ هتداء به. جيب على األّمـقتداء واالاهللا واال
﴿ َو : �شكوى رسـول اإلسـالم األكـرميف يوم القيامة طاهلم كي ال ت؛  ة القرآن الكرميمهجوريّ 

ِإن قـَْوِمي اختُذوْا َهـَذا اْلُقـْرَءاَن َمهْ  وظيفـًة هـذا العمـل إضـافة إىل كونـه  ٤ُجـورًا ﴾قَاَل الرُسوُل يَاَرب ِ
  . اأيضً  اتسعادة األفراد واتمعله سبيل فإنّ  اإهلي  او واجبً 

  م في المجتمع اإلسالميّ يمکانة القرآن الکر طّلعات لت
من  مبلًغا الناسبلغ أن ي يه مكانة القرآن الكرمي يف اتمع اإلسالميّ التطّلعات بشأن  إنّ 

  :من بفضله ننو فهم القرآن يتمكّ 
علـــــى القـــــرآن الكـــــرمي مـــــوا بصـــــريم علـــــى أســـــاس فهمهـــــم للقـــــرآن؛ وأن يعرضـــــوا .أن ينظّ ١

ميّـــــزوا يفاملتعّلقـــــة بعصـــــرهم وحيـــــام،  واملســـــموعات واملقـــــروءات الرئيســـــة خبـــــاراألو  شـــــاهداتامل
عــن تني للرؤيــة الكونّيــة واأليــديولوجيا الــدينيّ الشــامل  الفهــمُ  جلميــعَ عــّم احــّىت ي ،تها وســقمهاصــحّ 

                                                           

  .٢٠/٧/٦٨ ثانويّاتلل األّول للعامالقرآن سي ماّدة مؤمتر مدرّ  إىل ةسالميّ . کلمة مساحة قائد الثورة اإل١
 .٢٠/٧/٦٨ اتالقرآن للعام األّول للثانويّ  ماّدة مدّرسيمؤمتر اإلسالمّية إىل . کلمة مساحة قائد الثورة ٢
 .١٩/٤/٩٢. كلمة مساحة قائد الثورة يف حمفل األنس بالقرآن، ٣
  .٣٠ة ي. سورة الفرقان، اآل٤
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  طريق القرآن. 

من خالل ذلك يكون ف ،ةيّ لدوافعهم العم الكرمي للقرآن فهمهم أساس علىأن ينّظموا  .٢
  من احلياة.  خطوةٍ  اختيارهم الواعي يف كلّ بفضل  هممهامّ جناز إل راسخة صادقةلديهم عزمية 

تعميم فهم القرآن  عربة كتاب اهللا ة إلزالة مهجوريّ األرضيّ  وّفريأسلوب التدبّر يف القرآن  إنّ 
للمجتمع لتحقيق التطّلعات املرسومة املنشودة ويعّبد الطريق  ،ة نشرهالكرمي وتأمني إمكانيّ 

  . القرآينّ 
  ���: ،انتأساسيّ  خطوتانللتدبّر 

  إعداد الجمهور لفهم القرآن الكريم. لاألوّ 
كتفـاء بالتوصـيات والتشـجيع اال  جـرى ،فهـم القـرآن بغيـةة النـاس اليوم ويف سـياق إعـداد عاّمـ

 ،لفهـم القــرآن الكــرمي الــنهج العــامّ  علـى القــراءة أو تعلّـم الرتمجــة والتفســري، بينمـا التــدبّر الــذي هـو
مطروحـاً  ظـلّ ه  أنّـإّال ؛ �ملعصـومنيثـري للقـرآن واوبالرغم من التأكيـد الك ،غري مألوف امازال أمرً 
  مبا فيه الكفاية.  تنيمعروف اطريقة التدبّر ليستماهّية و  لدرجة أنّ 

يف التواصــل الصــحيح  نشــلو اهم فلكــنّ  ؛ةالنشــاطات القرآنيّــخمتلــف الــبعض بشــوق يف يشــارك 
ا خيــافون مــن الســقوط يف وادي إّمــل هــؤالء األشــخاص ْثــمِ ف. هومعارفــ والكامــل مــع معــاين القــرآن

أسـلوب التـدبّر و  ؛ن عـن فهـم القـرآن الكـرمييم يرون أنفسـهم عـاجز أو أّ  ،التفسري بالرأي املذموم
   فهم كتاب اهللا:اللتني حتوالن دون  اخلطريتني ني العقبتنيهاتيُزيل يف القرآن الكرمي، 

 التــدبّر يف القــرآن مــن حيــث املوضــوع خــارج عــن التفســري بــالرأي؛ ألنّ إزالــة العقبــة األولــى: 
  .ليس تفسرياً  -كما ذكرنا يف تعريف التدبّر -التدبّر 

د، أو يـرى نفسـه أمـام ْعـبالبُـ مواجهـة القـرآن لـدى الشـخص يشـعر ام مادإزالة العقبة الثانية: 
ك نظــم ادر إاهر، ولــيس لديــه القــدرة علــى ظــمــة وأحيانــاً متضــادة يف الظتمواضــيع متداخلــة وغريمن

علـى الـرغم مـن  ؛يف األنـس بكـالم اهللا والتواصـل معـه شـًال افظّل ه سـيفإنّـ ه،وتنسيقالقرآن الكرمي 
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  .نقصنيته اخلالية من البُ و مه اخلاص ظنب هدعتقااإميانه بكالم اهللا و 
مـع  صاصـاتتلـك الق أُلِصـَقتْ  ، مثّ فقـرةً  أو فقـرةً  عبـارةً  ه عبـارةً قصـ متّ  اهنـاك كتابًـ لنفرض أنّ 
فــق؛ فهــل ســنفهم بقراءتنــا هلــذا الكتــاب معنــاه ورســالته وغرضــه؟! وكيفمــا اتّ  مٍ نْظــ بعضــها بــال أيّ 

م والتنسـيق بـني ظيف قـراءة القـرآن بـالن لكـن إذا مل ـتمّ ، القرآن الكـرمي لـيس لـه مثـل تلـك املكانـة
يف التواصـل بقى عـاجزين فاشـلني وسن ،ثنا عنهالذي حتدّ  ئنا سنرى القرآن كالشفإنّ  ،آياته وسوره

   معه.
مشــروع و  ،امظــالكــالم الصــادر عــن منبــع الفــيض ميتلــك أعلــى املضــامني وأفضــل نإّن ، أجــل

  ة الناس.لعامّ  م اإلهليّ ظة فهم هذا النلق إمكانيّ صدد خبر يف القرآن الكرمي التدبّ 
  ريم القرآن الکمعاني نشر عنّية وإعدادها لسات المالمؤسّ تمهيد . الثاني

يف إزالـة  حامسًا هامـاة دوراً واحلكوميّ  ،ةة، الثقافيّ ة، العلميّ القرآنيّ اإلسالمّية ،املؤسسات  ؤّدىت
عالقـة صـحيحة  مْ ِقـمل تُ طاملا  هالكنو لمجتمع القرآين، األفق املستقبلّي لة القرآن وحتقيق مهجوريّ 

املؤّشــرات إىل ، هــذه الرســالةأداء يف تصــل لــن  افإّــ ه،معارفــالقــرآن و معــاين و اجلمهــور قوميــة بــني 
ة إعداد األرضـيّ هو ملأسسة العالقة مع القرآن اهلدف األساس  ، ألنّ واألهداف املرسومة املنشودة

هـــذا ق ال يتحّقــ ة لألشــخاص واتمعــات مـــن القــرآن، ووالســلوكيّ ة ســتفادة الفكريّـــمــن أجــل اال
تـوفري إىل مشروع التدبّر يسعى . هومعارفالقرآن تواصل اجلمهور مع معاين   يف ظلّ إّال  األمر اهلامّ 
طريقــة تقـدمي مــن خـالل ، سـاتوالشـامل للقـرآن مــن أجـل املؤسّ  الفهـم اجلمــاعيّ تثقيـف إمكانيـة 

  . هومنوذج التدبّر
  تدبّرال. تقسيمات الثالث

منهمـا أيضـاً علـى نـوعني مـن  وكـل  ،وموضـوعيّ  التدبر من حيث الطريقة علـى نـوعني: تـرتييبّ 
  . حيث النطاق

يف داخـل  أو واحـد، ا يف داخـل آيـات سـياق قـرآينّ إّمـجيـري من حيث النطاق  التدبّر الرتتييبّ 
فهــم التنســيق بــني  وأ الرتتيــيبّ التــدبّر إّن بعبــارة أخــرى ســور القــرآن أو بــني ســور القــرآن.  ىحــدإ
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فهـم التنسـيق داخـل يـُْرَصـد ، أو »داخل اآليات«ق عليه التدبّر طلَ واحد يُ  سياق قرآينّ يف يات اآل
فهــم التنســيق بــني ســور القــرآن يُــدَرس ، أو »بــني اآليــات«التــدبّر ، ممــا يـَُعــرب عنــه بســورة واحــدة 

  .»بني السَور«التدبّر َسمى ويُ 
ق عليــه اســـم طَلـــويُ  ،و التــدبّر يف اآليـــات حــول موضـــوع واحــدهـــأيضــاً،  وضـــوعيّ التــدبّر امل و

  ١.»املوضوعايتّ «عليه التدبّر  قطلَ يُ و أكثر،  أو أو التدبّر بني موضوعنيِ » داخل املوضوع«التدبّر 

                                                           

 .)رسالة التدبّر املوضوعيّ ( عيي تدبّر موضو  درسنامهحسني،  دزاده، حممّ   هليّ إ. انظر: ١
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  ة األخرىبقية األنشطة القرآنيّ  ر والفرق بين التدبّ . الرابع    
  الترجمة وتدبّر ال الفرق بين

   لف الرتمجة عن التدبّر من عدة جهات: ختت
  . ّتصالد عادة هذا االوجيلآليات، لكن يف الرتمجة ال  متصلةة نظر  قرآنال. تدبّر ١
 و لكن الرتمجة هي خمتار التفسري ل لفهم معاين القرآن، واألوّ ستوى هو امل ،قرآنال. تدبّر ٢
  .  زبدته
  ة.القرآنيّ للمفردات عادل صياغة مهي  الرتمجة معىن القرآن، لكن يعين تلّقي قرآنال. تدبّر ٣
  ص. الرتمجة نشاط متخصّ  لكنّ  ،نشاط عامّ  تدبّرال. ٤

 تـوِل اهتماًمـا  ا ملإال أّـ ؛يف مكانتها الرفيعـة هادور  ؤّديالرتمجات الرائدة ت على الرغم من أنّ 
آيـة آيـة؛ لـذلك عنـدما نتلـو نقل الـنّص القـرآّين ة تبنظم املواضيع يف القرآن. الرتمجات احلاليّ كافًيا 

ا نالتبعثر يسلباالنفصال و وهذا عن بعضها. بل تكون منفصلة  ا واتصاًال،ستمرارً ااآليات ال نرى 
 وفّريــوال تــرتبط مبــا قبلهــا ومــا بعــدها؛ لكــّن التــدبّر  ،آيــة نزلــت لوحــدها نظــم البحــث؛ وكــأن كــلّ 

  القرآن الكرمي.  لنصّ  صلةمتّ ترمجة 
  تفسيرلا وتدبّر ال الفرق بين

معــــىن التفســــري. يعتــــرب الــــبعض  بــــّني ال بــــّد أوًال مــــن ت ،لتوضــــيح الفــــرق بــــني التــــدبّر والتفســــري
؛ ســواء  اتفســريً  ،فــاهيم القــرآنتعّلقــة مبنــوع مــن األنشــطة امل كــلّ ويســّمون   ، واســعمعــًىن ذا  التفســري

علـى  ادقيًقـو  اعميًقـ اقرآنيـ اموضـوعً كـان أو   ،كان شرحاً بسيطاً على مستوى شرح كلمـة واحـدة
أيضـــاً » التـــدبّر« يف هـــذه الرؤيـــة فـــإنّ و . هوحقائقـــ لطـــائف القـــرآنوحـــىت القـــرآن إشـــارات مســـتوى 

   بطريقة ما.ريفسمّثل التسي
، ١بالتوضــــيح صــــحوبالشــــرح املهــــو أو ، ١وإظهــــاره ظمعــــىن اللفــــكشــــف  هــــو التفســــري لغــــةً 
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والبعض  ،تفسري وختصيصهاة تعاريف خمتلفة أيضاً: قام البعض بتحديد دائرة الواصطالحاً له عدّ 
  عض تلك التعاريف:سنشري فيما يلي إىل ب ،بشكل كبري وّسع نطاقها املفهوميّ 

   . ر تعريفٍ هذا أشهَ  ٢.»التفسري هو كشف القناع إنّ « .١
ـــ« .٢ ـــه حمّمـــد ىل علـــم كتـــاب الّلـــه املنـــز ف بـــه فْهـــعـــرَ يُ  مٌ التفســـري عْل  وبيـــان معانيـــه و �نبّي

 ٣».حكامه وحكمهأاستخراج 
 اإلفراديــة أحكامهــا و ومــدلوالا، القــرآن، بألفــاظ النطــق كيفيــة عــن فيــه ْبحــثُ يُـ  علــم « .٣

   .٤» ذلك وتتمات الرتكيب حال عليها ُحتَْمل اليت ومعانيها والرتكيبية،
 .٥» الَبشرية الطاقة بقدر تعاىل اهللا مراد عن يبحث علمالتفسري « .٤
  .٦»دها ومداليلهاالتفسري هو بيان معاين اآليات القرآنية والكشف عن مقاص« .٥
فقـــد اعتـــرب الـــبعض  ،التعـــاريفمـــن هـــذه  واحـــد يف كـــلّ خمتلـــف نطـــاق التفســـري  ظ أنّ الَحـــي

التفسري مبثابـة شـرح األلفـاظ وتفسـري املعـاين؛ مثـل التعريـف الثـاين والثالـث واخلـامس؛ بينمـا اعتـرب 
  والرابع.ل ليس يف نطاق الظاهر؛ مثل التعريف األوّ  التفسري هو شرح ما البعض اآلخر أنّ 
  ة تعريف المصطلحات القديمة للفهم الجديدعدم صالحيّ 

يتبـــادر هـــذا الســـؤال: أّي مـــن هـــذه التعـــاريف صـــحيح؟ طروحـــة آنًفـــا، التعـــاريف املويف ضـــوء 
  ؟ تهكلمة التفسري حبسب عقليّ كّل واحٍد مّنا    فعرّ أن يُ صطلح املع وضْ بميكن أ

وهـي  ،قـرونمنـذ ت منتشـرة بـني النـاس بل كانـ ،ةالتفسري ليست كلمة عصريّ  احلقيقة هي أنّ 

                                                                                                                                              

 .٨، ص ٩ . التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، ج ١
  .٢٦٧. البيان يف تفسري القرآن، ص ٢
  .١٣، ص١کشي، الربهان يف علوم القرآن، ج الزر . بدرالدين ٣
  .١٢١، ص ١ان، تفسري البحر احمليط، ج بوحيّ أ. ٤
  ل: معين التفسري.ألوّ ، املبحث ا٥، ص١رون، ج دحسني، التفسري واملفسّ ، حممّ . الذهيبّ ٥
 .٤، ص ١. امليزان يف تفسري القرآن، ج ٦
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ثري وسـي ،لـيس صـحيحاً  جديـدٍ  ع تعريـفٍ وْضـ من مصطلحات مرحلة صدر اإلسالم. لـذلك فـإنّ 
  لذلك ال ميكن تعريف املصطلحات القدمية بالفهم اجلديد. أكثر. ات أكثر فشبهال

نطـاق  نبحـث عـن أنْ  ومن الضروريّ  ،ل توضيحات خمتلفة يف األحاديث حول التفسرينقْ  متّ 
ــــة  أنّ ال خيفــــى ولــــيس يف هــــذا الوقــــت.  ه،نفســــ هــــذه الكلمــــة يف ذلــــك الوقــــت الشــــحنة الداللّي

يف  هـــاومفهوم يف األوقــات املختلفـــة؛ لــذلك ســـنبحث عــن نطـــاق هــذه الكلمـــة تغـــّري تلكلمــات ل
  :األحاديث

غ يف خطبــة يــالبل �كــالم رســول اهللايف هــذا اــال  الصــرحية الروايــات الواضــحة  ىحــدإ    
َو َال تـَتِبُعـــوا  ،َوُحمَْكَماتِـــهِ   َوافْـَهُمـــوا آيَاتِـــهِ  ، تَـــَدبـُروا اْلُقـــْرآنَ  ! َمَعاِشـــَر النـــاسِ C حيـــث قـــال:  ؛رالغـــدي

  B١  فـََو اللِه َهلَُو ُمبَـنيٌ َلُكْم نُوراً َواِحداً َو َال يـَُوضُح َلُكْم تـَْفِسريَُه ِإال الِذي أَنَا آِخٌذ بَِيِده ،ُمَتَشاَِهُ 
كمــا ُنســب التــدبّر والفهــم   ،م التفســري يف مقابــل التــدبّر وفهــم اآليــاتســُتخدِ أُ يف هــذه الروايــة 

ه أوكـل التفسـري مجيـع النـاس بالتـدبّر وفهـم آيـات القـرآن، لكنّـ �ة الناس. لقـد أمـر الرسـوللعامّ 
  Bإال الذي انا آخذ بيدهC. �عليّ إلمام ل

َبْطنـاً َو   يَـا َجـاِبُر ِإن لِْلُقـْرآِن َبْطنـاً َو لِْلـَبْطنِ C :�يقـول اإلمـام البـاقر ،يف حديث آخر مشـهور
ٌء أَبـَْعـَد ِمـْن ُعُقـوِل الرَجـاِل ِمـْن تـَْفِسـِري اْلُقـْرآِن ِإن اْآليَـَة  َلُه َظْهٌر َو لِلظْهـِر َظْهـٌر يَـا َجـاِبُر لَـْيَس َشـيْ 

   ٢.B ُوُجوه يُهَو َكَالٌم ُمتِصٌل ُمْنَصِرٌف َعلَ  ٍء وَ  ٍء َو آِخُرَها ِيف َشيْ  َيُكوُن أَوُهلَا ِيف َشيْ 
ى اإلمـام وهـو بعيـد عـن عقـول النـاس؛ لـد تفسري القرآن خاصّ  ضح من هذه الرواية أيضاً أنّ تّ ي
   سلسلة فهم التفسري ليست من نوع الظواهر لتحيط ا عقول الناس.  وكأنّ 

   : ةً ضحاو  فسريخصوصية علم الت تحنيفة أيضاً جاء يف حديث قتاده وأيب
C اِم قَاَل: َدَخَل قـََتاَدُة ْبُن ِدَعاَمَةحأَْهـلِ   فَِقيـهُ   فـََقاَل يَا قـََتاَدُة أَْنتَ  �َأِيب َجْعَفرٍ  عليَعْن زَْيٍد الش  

                                                           

  .١٩٣، ص ٢٧، ج ةحسن، وسائل الشيع دبن، حممّ العامليّ  . الشيخ احلرّ ١
  .٣٠٠، ص ٢. احملاسن، ج ٢
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ـُر اْلُقـْرآَن فـََقـالَ  �اْلَبْصرَِة؟ فـََقاَل َهَكَذا يـَْزُعُموَن؛ فـََقاَل أَبُوَجْعَفرٍ  َك تـَُفسلَـُه قـَتَـاَدُة نـََعـْم (إَيل  بـََلَغِين أَنـ
َا َفسْرَت اْلُقْرآَن ِمْن تِْلَقاِء نـَْفِسـَك فـََقـْد َهَلْكـَت َو  �أن) قَاَل أَبُو َجْعَفرٍ  َوْحيََك يَا قـََتاَدُة ِإْن ُكْنَت ِإمن

َـا يـَْعـِرُف اْلُقـْرآَن أَْهَلْكَت َو ِإْن ُكْنَت َقْد َفسْرتَُه ِمَن الرَجاِل فـََقْد َهَلْكَت َوأَْهَلْكَت َوحيَْ  َك يَـا قـَتَـاَدُة ِإمن
   ١.Bَمْن ُخوِطَب بِهِ 

 ،»اتفســـريً «الـــذي كـــانوا يعتربونـــه يف املاضـــي  ئالشـــ ضـــح مـــن خـــالل هـــذه األحاديـــث أنّ تّ ي
مـن  نوع خاصّ  � . فالتفسري من منظور املعصومنيواخلواصّ   العوامّ نيوم بي الريتفسخيتلف عن 

ـــم. مصـــطلح التفســـري مـــن منظـــور  وخـــاصّ ر علـــيهم دون غـــريهم قصـــو وم ،فهـــم القـــرآن الكـــرمي
  األحاديث يشمل املفاهيم العميقة للقرآن الكرمي. 

  الروايات: أورد بعد أن  �کتب آية اهللا اخلوئيّ 
فهمـــه، ومعرفـــة ظـــاهره وباطنـــه،  فهـــم القـــرآن حـــقّ  إن املـــراد مـــن هـــذه الروايـــات وأمثاهلـــا أنّ «

   ٢.»به بَ وطِ مبن خُ  وناسخه و منسوخه خمتصّ 
لـذلك فالتفسـري خيتلـف  فقـط. ظـاهر ألفـاظ القـرآن الكـرميدبّر نطـاق التـهذا وقد مّر آنًفا أّن 

  ة جهات:عن التدبّر من عدّ 
 .ةخاصّ  فئة ،تفسريالخماطب  ولکنّ  ،الناس ةعامّ  ،قرآنيف التدبّر ال. خماطب ١
ولکن يف  "،بالقرآن تدبّر القرآن" قرآنالآيات  منفقط ستفادة اال تمّ يتدبّر، ال يف. ٢

 ة املصادر األخرى. ات العقل وبقيّ يالرواو ستفادة من آيات القرآن، اال التفسري يتمّ 
التأمل  ولکن التفسري هو ؛ن الكرميآلفهم معاين القر  مستوىل هو أوّ  قرآنال. تدبّر ٣

 لكنّ  ،آنبعبارة أخرى؛ التدبّر هو السباحة يف سطح القر  ن العميقة.القرآمستويات والتعّمق يف 
 التفسري هو الغوص يف أعماق القرآن. 

                                                           

  . ١٨٥، ص ٢٧، ج ة. وسائل الشيع١
   .٢٦٦. البيان يف تفسري القرآن، ص ٢
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التفسري هو التعامل مع آيات القرآن  للقرآن، لكنّ  يلّ املعىن األوّ  تلّقيهو  قرآنال. تدبّر ٤
  ستنتاج من القرآن. ة واالجتهاديّ واألسس اال ئبواسطة املباد

إضافة إىل ا، أيضً  زئيّ يشري إىل الفهم اجلالتفسري  بينما، يتناول الفهم اموعيّ تدبّر ال. ٥
  . والكليّ  الفهم اموعيّ 

للمفّسر مداخالت  تفسريال يف ولکنسان مستمع. إلنوا ،عّلمامل اهللا هوتدبّر، کتاب ال يف. ٦
  فّعالة.
 .ريقبل التفستدبّر ال منزلة. ٧

  حول هذا األمر:املعّظم يقول مساحة القائد 
 تلّقىنسان أن يلإلبل من أجل فهم املراد. فمن أجل التفسري؛  ليس من األساس التدبّرإّن 

، ...روح االستطالع و اآلخر بعنايةٍ و ل باعتباط وإمهال؛ ألوّ كالم حكيم على نوعني: ا  أيّ 
   ١.»التفسري بالرأي« التدبّر ال يقرتب أبداً من عاملَ  قصدي أنّ 

 رأيوالتفسير بال ،تدبّرال نيالفرق ب 
  اإلمام:مساحة حول هذا األمر يقول  و

ألحد  يف ّق ال حيه أنّ اإلميان ب ة هوذه الصحيفة النورانيّ النتفاع احلجب األخرى اليت متنع ا أحد
وقد خلطوا التفكر والتدبّر يف  ،غري الذي كتبه املفسرون أو فهموهيف ستفادة من القرآن الكرمي اال

لفاسد والعقيدة الباطلة اآليات الشريفة بالتفسري بالرأي الذي يعترب ممنوعاً، وبواسطة هذا الرأي ا
 ات؛ بينما اإلفادوجعلوه مهجورًا بشكل كليّ  نتفاع،ن مجيع فنون االعجّردوا القرآن الشريف 

  ٢.بالرأي اكون تفسريً تل ،من األشكال شكلٍ  بأيّ بالتفسري ق ة ال تتعلّ ة والعرفانيّ ة و اإلميانيّ األخالقيّ 
التدبّر من ولوج يف مضمار مجة؛ لذلك وقبل المنزلة التدبّر قبل التفسري وبعد الرت  وبالتايل فإنّ 

                                                           

  .١٨/٧/٧٧  �ة مبناسبة والدة فاطمة الزهراء. حديث مساحة قائد الثورة اإلسالميّ ١

 .١٩٨، ص �الصلو اخلميين، روح اهللا، آداب )اإلمام(. ٢
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  تعّلم القراءة، طالقة القراءة، التجويد واملعىن واملفاهيم والرتمجة. الضروريّ 
  تطبيقال وتدبّر ال الفرق بين

يف و . مــــع املصــــداق اجلزئــــيّ  هــــو تطبيــــق املفهــــوم الكلــــيّ  ،التطبيــــق يف مصــــطلح علــــوم القــــرآن
؛ إذا كانــت اآليــة الــيت نريــد تطبيــق اواملصــداق جزئيــ ،مــاً و د االتطبيــق جيــب أن يكــون املفهــوم كّليــ

ـــمف بالتـــايل ميكـــن تطبيـــق و  ،باإلمكـــان مباشـــرة التطبيـــق فـــإنّ ، ةً ّيـــة كلّ هومهـــا علـــى املصـــاديق اجلزئّي
حبســب القواعــد؛ ولكــن إذا كانــت  ةعلــى املصــاديق اجلزئيّــ اآليــةمــن ســتخَلص امل املفهــوم الكلــيّ 

  تطبيقها. لآلية مثّ  املفهوم الكليّ  كشفو » اجلري« الً ة فيجب أوّ اآلية جزئيّ 
  كذلك خيتلف التطبيق عن التدبّر:

  .التدبّر مقّدم على التطبيق.١
  ق باملصداق.التطبيق يتعلّ  لكنّ  ،ق باملعىن.التدبّر يتعلّ ٢
ن آمــن آيــات القــر  لكــن التطبيــق يــذهب أبعــدَ  ،.التــدبّر ال خيــرج عــن مســتوى ظــاهر اآليــات٣

  ة. مطابقته على املصاديق اخلارجيّ  ريجت آينّ واملفهوم القر 
  .صٌ تخصّ نشاٌط مالتطبيق  ، لكنّ .التدبّر بسيط وعامّ ٤
ــاتّبــاع نظــرة کلّ  رييف التــدبّر جيــ. ٥ اســتخالص اتّبــاع  ريلكــن يف التطبيــق جيــ ،ة حنــو اآليــاتّي

 ة.آية ومطابقته مع املصاديق اجلزئيّ  لكلّ  يّ كلّ الفهوم امل
  تأويلوال ،تدبّرال الفرق بين

مصـطلح التأويـل هـو تطبيـق  ؛١أو الرجـوع ئيف اللغة مبعىن بداية الش و» أول« مادة منتأويل ال
  له رجوع.   الذي أّدى إليه العلم و ئالش أيالعني (الوقوع يف اخلارج)،  أو مطابقة العلم و

Eُ : ﴿ الناس علي سبيل املثال يعترب القرآن نفسه شفاءاً لقلوب ، مٌ هـذا عْلـ ٢﴾ وِر bwِ$ٌء ِمل$ ِيف ��(/

                                                           

  .٣٢، ص ١١ ؛ لسان العرب، ج ٣١١، ص ٥ . جممع البحرين، ج ١
  .٥٧ة ي. سورة يونس، اآل٢
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الـذي  آليـةاتأويـل هو فهذا  ،لينال الشفاءوجلأ إىل القرآن  ،يف قلبه اا عانی شخص مرضً ذلكن إ
التأويل مبعىن مصـداق اآليـة بـل هـو ليس (شفاء املريض). إذاً  خارجي  دثٍ حليعين مطابقة العلم 

  د العمل بالقرآن.بع انظهر ية وتأويلها ق األخبار واإلنشاءات القرآنيّ ، وحتق حتّققٌ 
  الفرق بني التأويل و التدبّر يف عدة أشياء:

  ة مراتب. بعدّ تأويل ال علی ةتدبّر مقّدمال مرتبة. ١
 فحسـب؛ الظـاهرتخطّـى فقط ظاهر آيات القرآن، لكن يف التأويل ال ن ولنانتر يف التدبّ . ٢

  ة أيضاً. بل هناك حاجة لدراسة القضايا اخلارجيّ 
 .  ادً معق  و اکون متخصصً يما  اوشامل، لكن احلصول على تأويل اآليات غالبً  نشاط عامّ تدبّر ال. ٣
كمــا أن دراســة   ،تأويــل آيــةٍ  لآليــات، لكــن يف التأويــل لكــلّ  مــوعيّ افهــم الهــو التــدبّر . ٤

  . ةً كون مستقلّ تتأويلها ميكن أن 
  .ةهليّ اإليات اآلحتّقق  هو التأويل لکنّ ، ةاإلهليّ يات اآلم تفه التدبّر . ٥

  تدبّر ال. آثار الخامس
القراءة، طالقة  :مثل ،ة األخرىة العامّ لألنشطة القرآنيّ  تكملةً التدبّر يف القرآن ميّثل  من جهةٍ 

القراءة، التجويد، الرتتيل، القراءة، الصوت واللحن، الرتمجة واملفاهيم واحلفظ، وهو مثل السـقف 
ه تفسري القـرآن الكـرمي؛ ألنّـ جمالوض مة خلخرى مقدّ من جهة أإنّه ، و رةً ومؤث  هادفةً  هاالذي جيعل

 ن_ بــالطبع بعــد تــأمني بقيــة الضــروريات واملســتلزمات_ مــن أجــل الــدخول يف تفســري آيــات القــرآ
 واألهــمّ  ،معناهــا ومفهومهــا األنــس بظــاهر ألفــاظ اآلي ٍئ،شــ أيّ وأكثــر مــن كــّل شــٍئ قبــل  جيــب 

-ان السـياق؛ هـذان األمـران اهلاّمـّدة معهـا يف املتحـانـب اآليـات جبية هو النظر إىل اآلمن ذلك 
  التدبّر يف القرآن.الفوز ما يف عملّية ميكن  -كما قيل 

  هي: تأثرياتتلك ال وأهمّ  ،مثرات عديدة وخمتلفة وتأثريات للتدبّر يف القرآن 
  : أويل األلباب رتذک لممهد الطريق . أ 
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Oَ7ْْ�*$ُ� ِإَ�ْ=َ? ُ�:$َرٌك ِ�َ= ﴿ 
َ

ْ�:$ِب PNِ$ٌب أ
َ
وُ��� �ْ.

ُ
َ أ p�َPَ=َ�ِ َو Hِ#ِ$ُ�و� _ی � E ﴾١  

ُ�و� م ﴿تقدّ  � E=َ�ِ  Hِ#ِ$على﴾  _ی  ﴿ َ p�َPَ=َ�ِ ���ُو
ُ

ْ�:$ِب  أ
َ
  .ريأثتعلى هذا ال شاهد﴾  �ْ.

  ة: التعارضات القرآنيّ  وحلّ  ،سبيل الكتشاف تنسيق اآليات .ب
Eّ��وَن �ْ�ُ�ْ�_َن َو َ�ْ� Кَن ﴿  َ̀  a�َ 

َ
ِ Eُ5َ�َ�َو� �=kNَ $ً�aPِlْ� Hِريً�  أ m� ِْريnَ Eِ*ْDِ 	ْ�ِ ﴾٢.  

كـن صـادراً مـن حيـث مل ي ،تناقض يف القرآن فقطُحيتَمل ال هيصرّح اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنّ 
 الوقــوف علــى الســبيل الــذي يســتطيع اإلنســان مــن خاللــه  خيربنــا أنّ  يــة. يف هــذه اآلمصــدر إهلــي

  ».التدبّر يف القرآن« القرآن هو ختالف يفانعدام اال
  :�بيتال  هليف فضل أ الشك ينفيقرآن يف التدبّر ال .ج

ــاَل الصــاِدقُ  ــْو تــدبّر اْلُقــْرآَن ِشــيَعتُـَنا َلَمــا َشــكوا ِيف َفْضــِلَناC: �َق Bيَــا ُمَفضــُل َل
التــدبّر يف بإذاً  ٣

  .  �هل البيتإىل الصراط املستقيم الذي هو والية أ هتداءق االالقرآن يتحقّ 
  :والتعّلملالعتبار مة مقدّ قرآن يف التدبّر ال. د

ؤِمِنني
ُ
Bَتَدبـُروا آيَاِت اْلُقْرآِن َواْعَتِربُوا ِبِه فَِإنُه أَبـَْلُغ اْلِعَربِ C: �قال أِمريُامل

٤  
مـة ر هـو مقدّ عتبـار عليـه، لـذلك فالتـدبّ اال فَ وُعِطـ ،عتباريف هذه الرواية تقّدم التدبّر على اال

   عتبار بآيات القرآن.  الل
  صالح:الري و اخل طريق إىلقرآن يف التدبّر ال. ه

Bاْألَْمِر الرِشيدِ  يأَيـَها الناُس َتَدبـُروا اْلُقْرآَن اْلَمِجيَد فـََقْد َدلُكْم َعلَ C :� قال َرُسوُل اهللاِ 
٥  

   املعرفة من أبوابٍ  حفتْ  تدبّر وال: و

                                                           

  :.٢٩ة ي. سورة ص، اآل١
  .٨٢ة ي. سورة النساء، اآل٢
  .٢٦، ص ٥٣. حباراألنوار، ج ٣
  .٣١٨. اآلمدي، غرراحلكم و دررالكلم، ص ٤

  .٨٠، ص ١ ، إرشاد القلوب إلی الصواب، ج . الديلميّ ٥
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ودون  ،إىل فهمها. هـذا هـو التـدبّر واعَ سْ او  ،بتأّمل ومتّعنقراءا  لتكن ؤواة تقر آية قرآنيّ  کلّ 
 سريى أنّ  -الذي هو التفسري بالرأي -على القرآن انطباعاتهيفرض اإلنسان إىل أن حاجة دىن أ

   ١.أبواباً من املعرفة  -مهما يكن مضمون اآلية -حبسب مضمون اآليةالتدبّر يفتح عليه 
  هاتشبال عدم تأثريتدبّر و ال: ز

العديـــد مـــن  فـــإنّ  ،وأعطـــى نفســـه فرصـــة التـــدبّر يف القـــرآن ،القرآنبـــســـلم امل لشـــابّ اســـتأنس اإذا 
اجلهــات مجيــع علــى ذلــك . بــالطبع جيــب أن تســاعد عقيمــة عدميــة التــأثريشــبهات األعــداء ســتكون 

ل بشـــك راجهـــااخلـــرباء يف هـــذا اـــال وإد علـــى يـــداملفـــاهيم القرآنيـــة تصـــنيف جيـــب  .لـــبالدالثقافيّـــة ل
  ٢سواء يف املدرسة أو يف اجلامعة.- ةيف الكتب الدراسيّ الالئق متناسب ويف مكاا 

  قرآنالف فهم لطائلمفتاح  ،تدبّرالح: 
حفــظ معــاين القــرآن  التــدبّر. لـذلك فــإنّ بال ميكــن فهمهــا إال الـيت  يّــةلقرآنالطــائف مـا أكثــر ال

    ٣.أمر ضروريّ ة القرآن وتالو  هاوفهم
  ئ، يشبه الالشتدبّرٍ : أثر التالوة بال ط
، مائـة ، مخسـني آيـةً ، عشـرين آيـةً حبضور القلب عشـر آيـاتٍ  ؤوا، واقر واجِلسواالقرآن،  وافتحاِ 
وهــو أن يأخــذ اإلنســان  ،. هنــاك نــوع مــن قــراءة القــرآننتفــاعالفهــم واالمــن أجــل التــدبّر و  ،آيــةٍ 

باملناســـبة كنـــت أقـــول يف  .ه لـــريأثتـــه ال نّـــإظـــاهر القـــرآن فيقـــرأه حـــىت النهايـــة، ال نريـــد أن نقـــول 
، أثــرٍ  ه لــيس لــه أيّ أنّــبلــيس لــه أي أثــر، لكنــين أعــدت النظــر ثانيــة. ال ميكــن القــول  هالســابق أنّــ

 ٤ئ.قريب من الالشأو ، ئع من تالوة القرآن يشبه الالشلكن أثره جتاه األثر املتوق  
  

                                                           

  .١٨/٠٧/٧٧ �الزهراء  ث مساحة قائد الثورة يف ميالد السيدة فاطمهي. حد١
  .٢٨/٠٦/٨٠ يف البالد نيوالناشئ . کالم  مساحة قائد الثورة يف لقاء جمموعة من حافظي وقارئي القرآن الصغار٢
  .٨٥/ ٤/٧ ةالقرآن الدوليّ   ن ملسابقاتييف الدورة الثالثة والعشر   ني. کالم  مساحة قائد الثورة يف لقاء القرّاء املشارک٣
  .١٣٨٦/ ٦/ ٢٢ القرآن  قرّاءة يف لقاء سالميّ إل. کالم مساحة قائد الثورة ا٤
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 التدبّر في القرآن نيمبا
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  �الرسول عهد فيقرآن الع . جمْ لاألوّ 
متابعة هذا  تْ جر لقرآن الكرمي. م انظْ ل يف إثبات الرتتيب اإلهليّ  ىكرب   ةً جلمع القرآن أمهيّ  إنّ 

القرآن الكرمي ْمجع إثبات يرتبط ». ع القرآن الکرميمجْ «ة حتت عنوان املوضوع يف العلوم القرآنيّ 
 . يعتقد أهل السّنة أنّ هر وَ وسُ  هذا الكتاب اإلهليّ آيات ترتيب  ةيّ بتوقيف �يف زمن رسول اهللا

عدم  دور يف ذلك. إنّ  لرسولل يكن ومل �ل قام جبمع القرآن بعد وفاة الرسولاخلليفة األوّ 
  .والعقليّ  والروائيّ  ظهر بالدليل القرآينّ يس عتقادة هذا االصحّ 
    ةة القرآنيّ . األدلّ أ

  كلمة كتابستخدام  .ا١
  يف آيات من القرآن:  »کتاب« وردت كلمة

  ١﴾ ذِ�َ� �ْ�ِ���ُب � َرْیَ� ِ��ِ� ﴿ 
�ْ�ٍم َیْ�َ�ُ��ن﴿ َ �� � �َ�ْ' َء�َی�ُ&ُ� ُ%ْ َء�ً#� َ!َ ِ�� �  ٢ ﴾ ِ*َ��ٌب ُ�)
ْ�َ+�ب﴿ 

َ
ْوُ��ْ� �ْ,

ُ
َ أ ُ وْ� َء�َی�ِ&ِ� َو 01َ�َ�َ�ِ/ /� /2�َ �#6ُ�7َ�ْ8َ ِإَ�ْ�َ� 4َُ+�َرٌك �

َ
  ٣ ﴾ ِ*َ��ٌب أ

  ٤﴾  ِ&ْ�َ� َء�َی�ُت �ْ�ِ�َ��ِب �;ْ:ِ�مي﴿ 
                                                           

  .٢. سورة البقرة، اآلية ١
  .٣. سورة فصلت، اآلية ٢
  .٢٩. سورة ص، اآلية ٣
  . ٢. سورة لقمان، اآلية ٤
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إّن مهّم بالنسبة للكاتب مثل مضمون ذلك الكتاب.  هوترتيبما  مواضيع كتابٍ  بناء إنّ 
هيكله. يف هذه بنائه و برتتيب  مرتبط ،على مّر التاريخ رهتطوّ من إنتاج العلم و  قسطًا كبريًا

الشارع  ل من عنده؛ لذلك فإنّ مرسَ  يّ هذا الكتاب إهل اآليات يبّني اهللا تعاىل بصراحة أنّ 
؛ لذلك هوترتيب ببناء كتام السماويّ  ،وا أكثر من غريهمجيب أن يهتمّ  �س والرسول املقدّ 

ومثل ذلك  ،بالدليل والربهانإّال إذا ثبت غري ذلك  ،للقرآن ترتيب توقيفيّ  فالرتتيب احلايلّ 
  الدليل غري موجود.

، كرسالةٍ  قصريةكلمة الكتاب على الكتابة الأيضًا  ق طلَ تُ ه أحيانًا استدّل البعض بأنّ لقد 
تأليف أيضاً، وإطالق اسم  قصريةيف تلك الكتابة ال فإنّ  ،ة ذلكه على فرض صحّ فاجلواب أنّ 

   أو مجلٍ  كلماتٍ  عد بضوليس رّ  ،مع تأليف عباراا ومواضيعهاالكتاب على الرسالة أيضًا 
وهذا يستلزم  ،ق على مجيع القرآن الكرميطلَ تُ  الكتابكلمة   ة أنّ م وترتيب؛ خاصّ بال نظ تْ بَ تِ كُ 

  وترتيب وتأليف يف مجيع موارده. مٍ ظوجود ن
  قرآنلل اإللهيّ جمع ال. ٢

َ�ُ� َو ُ%ْ َء�َ#ُ� على اآلية الشريفة ﴿  ابناءً  ع القرآن. هنا مْ ـفقد توّىل اهللا تعاىل ج ١﴾ ِإن/ َ!�7َ�ْ�َ َجخْ
استنادًا إىل بعض الروايات املخالفة  ،نيوالتابع من الصحابة فئةرب كيف اعت  :سؤالهذا اليتبادر 
ها على ضُ ما عرْ  ة روايةٍ ل؛ بينما املعيار لصحّ اخلليفة األوّ ْمجَع القرآن من إجنازات  ،للقرآن

  القرآن؟!
  تاب حول الک نيالمشرکمناقشة . ٣

كان ة. فمكّ  ومشركي �موضوع للصراع والنقاش بني الرسول أهمّ  اکان القرآن دائمً 
هم كانوا لكنّ  ا،وموضوعه اعلى بّينة من دعوكانوا ة، و لديهم علم كامل باآليات اإلهليّ 

ّطالع على دعوة ل أيديهم من أجل االيعارضون اإلسالم. كما كانت آيات القرآن يف متناوَ 

                                                           

  .١٧امة، اآلية ي. سورة الق١
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ات آيترتيب  ،من اهللا وطلبٍ  قد توّىل بأمرٍ  �الرسول واملؤمنني أيضاً. واضح أنّ  �الرسول
حسب رغبته وأهوائه برتتيب اآليات إىل جانب  شخصٍ  كلّ   يقوم ، ال أنْ هام تسلسلونظْ  القرآن

املشركني   بة ومنّظمة لدرجة أنّ ا كانت كتابات مرت ستخدمها، لذلك جيب القبول أّ يبعضها و 
ِ�َني َ%�ُ��ْ�  َو قد اكتتب القرآن عن أساطري األولني: ﴿ ) �ا(النيبّ دً حممّ  نّ إكانوا يقولون  و/

َ
Aَِ@ُري �ْ,

َ
أ

B� BDِ�َ �Dَ+َТَ�َ*ْ�  F�Gِ ُمتْ
َ

   ١.﴾ َ!َ�ْ�ِ� ُ�ْ�َ ًة َوأ
   جانب بعضهما إلىتاب القرآن والک استعمال. ٤

دة جاء فيها القرآن والكتاب مع بعضهما؛ فمثًال قوله: ة هناك حاالت متعدّ يف اآليات املكيّ 
  ٣﴾ I �َ�ْ&ِ JKی�ُت �ْ�ُ�ْ Iِن َو ِ*��ٍب 4ُ+ٍني أو قوله: ﴿  ٢﴾ ��  ِ&ْ�َ� Iی�ُت �ْ�ِ���ِب َو ُ%ْ Iٍن 4ُ+ٍني ﴿ 

أكرب دليل على الرسول وحدها تلك آيات الكتاب وقرآن مبني، إذًا كتابة مقروءة وهي 
ُ وَن والرسالة. كذلك يقول: ﴿  /D@َُ/ �ْمل�ِإ �ُ MNَ/ َمي��7ٍُن Pْ ٌمي يف ِ*َ��ٍب 4/ �ْ َء�ٌن 0َُِ�َ �ُ   ٤﴾ ِإ#/

   "صحف"الو "صحيفة"الاستخدام كلمة . ٥
. كما يطلق على سور القرآن أحياناً "فٌ حُ صُ "الها ومجعُ  ،على الكتابة تدلّ  "الصحيفة"كلمة 

Sٍ4َ   يف﴿ يقول يف سورة عبس:  حيث، »صحف« / Pَ4ُ Tٍ:ُUُ ﴾أو فی سورة البيّنة:   ٥ ﴿ ِ /V� Wَ4ِ ٌل�Aَُر
َ ًة  /D@َ4ُ �ًY:ُUُ ���ُ ْZَ﴾يف كان  �رسول اهللا ضح أنّ و يتّ  ،ان السورتان نزلتا يف األعوام األوىل للبعثةهات ٦

إطالق كلمة فواحدة من سور القرآن الكرمي يف صحيفة واحدة.  يكتب كلّ  ،تلك األيام
  .�عها يف عهد الرسولْـ ومج كتابتهاعلى   ر يدلّ وَ على الس  »صحف«

                                                           

  .٥. سورة الفرقان، اآلية ١
  .١ر، اآلية . سورة احلج٢
   .١. سورة النمل، اآلية ٣
  .٧٩ -  ٧٧، اآلية ة. سورة الواقع٤
  .١٣. سورة عبس، اآلية ٥
  .٢نة، اآلية ي. سورة الب٦
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  تحّديالآيات . ٦
شاهد  ١مثل القرآن سورٍ عشر ار يف سورة هود باإلتيان بللكفّ  �حتّدي الرسول األكرم إنّ 

املشركني ليكون  ييدأالقرآن كان ب أنّ  بّني وي ،يف ذلك الزمنعلى تدوين القرآن وتنظيمه 
هذه السورة كانت قد أُنزلت حوايل العام التاسع للبعثة  أنّ واجلدير بالذكر التحّدي صحيحاً. 

 حىت ذلك الوقت،قد نزلت آية  ٣٤٠٠كانت كذلك    ؛٢ة وقبل أربع سنوات من اهلجرةيف مكّ 
 ئش ل املشركني؛ من جهة كان جيب أن يعلموا إىل أيّ ومجيع تلك اآليات معًا كانت يف متناوَ 

  ة. عبثيّ تبدو للتحّدي؛ لذلك لو مل تكن جمموعة منّظمة لكانت دعوة الرسول  او عُ دُ 
منذ العام الثامن  على األقلّ  عَ قد مجُِ كان القرآن   نّ إبالتأكيد ذه الطريقة ميكن القول 

إذ إّن اهللا حتّدى ، اأيضً كامًال  ةً دكما كانت السور وعددها حمد   ،هلجرةللبعثة وقبل اوالتاسع 
  مثل القرآن. سورٍ عشر أن يأتوا ب "هود"يف سورة املشركني 
   ةالروائيّ  ةاألدلّ ب. 

  يات اآل موضعتعيين  .١
ات بشکل آلياإدراج باب الوحي تّ ات يأمر كُ يآلبعض ا صّ خيما يف �کرمألکان الرسول ا

   ضعوا.يموضع  حمدد يف السورة و يف أيّ 

  اس:يقول ابن عبّ 
يأيت عليه الزمان وهو تنزل عليه السَور ذوات العدد ، فكان إذا نزل  �كان رسول اهللا

ذا دعا بعض َمن كان يكتب فيقول: (ضعوا هذه اآليات يف السورة اليت يذكر فيها ك ئعليه الش
  ٣.وكذا )

                                                           

 ﴾أَْم يـَُقولُوَن افْـَرتاُه ُقْل فَْأُتوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمثِْلِه  ﴿:١٣. سورة هود، اآلية ١

 .١٤٣. بازرکان، مهدي، سري حتّول قرآن، ص ٢
 .٤٣، ص ٢اليعقويب، ج   بن واضح اليعقويب، تاريخ. أمحد٣
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  : العاص  يبأ بن كذلك يقول عثمان
 ،إذ شخص ببصره مث صّوبه حىت كاد أن يلزقه باألرض ،جالساً  �كنت عند رسول اهللا

شخص ببصره فقال: "أتاين جربيل عليه السالم فأمرين أن أضع هذه اآلية بـهذا املوضع  قال: مثّ 
فُجعلت يف سورة الَنْحل بني ذي القرىب) من هذه السورة (إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء 

  .١آيات االستشهاد وآيات العهد
4ً� ُ&ْ َ\ُ��َن ��ِ� ِإَيل �V/ وحول اآلية الشريفة: ﴿    ْ]َ �� ُ̂  اآلية األخرية اليت نزلت علىوهي  ٢﴾  َو �_/

  ٣.شار أن توضع بني آيَيت الرِبا والَدين من سورة البقرةأ �بأنّهيقال ، �الرسول
حتت إشراف ترتيب آيات القرآن الكرمي كان  هو أنّ  اجلي ضح من هذه األحاديث يتّ  ذيوال

  . على الوحي اإلهليّ  كتابته والقيام به بناءً   متّ ، األمر الذي قيق من رسول اهللاد
خر آ دليالً  تشّكلحول ثواب قراءة سور القرآن  �رسول اهللاأّن الروايات املأثورة عن كما 

لسور اة ا تؤيد توقيفيّ فإّ  ،على إكمال السور تدلّ الروايات ملا أّن هذه و على هذا الكالم. 
  أيضاً.  

فقبضه اهللا يف تلك  ،من قرأ خواتيم سورة احلشر يف ليل أو ار : «�يقول رسول اهللا
  ٤»الليلة أو ذلك اليوم غفرت ذنوبه.

  .النزول عندكتمل ر كان قد ا وَ للس  البناء الكّليّ  على أنّ  ،هذا احلديث وأمثاله يدلّ 
  أيضاً حول ذلك:  يقول جالل الدين السيوطيّ 

 َوآلِ  اْلبَـَقرَةِ  َكُسورَةِ  َعِديَدةٍ  ِلُسَورٍ  قراءته من ثـََبتَ  َما ِإْمجَاًال  َذِلكَ  َعَلى الدالةِ  النُصوصِ  َوِمنَ 
 وَقدْ  املغرب، يف قرأها أَنهُ  ُبَخارِي الْ  َصِحيحِ  ِيف  َواْألَْعرَافِ  ُحَذيـَْفةَ  َحِديثِ  ِيف  َوالنَساءِ  ِعْمرَانَ 

                                                           

 .٥٧٩، ص ٣فعال، ج ألقوال واألال يف سنن ا، کنز العمّ اهلنديّ   الدين حسام  بن . عالء الدين علي املتقي١
  .٢٨١. سورة البقرة، اآلية ٢
 .٦٧٦، ص ٢. جممع البيان، ج ٣
 .٣٠٩، ص ٩٢نوار، ج أل. حبارا٤
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   .١ و...الصْبِح  ِيف  قـََرأََها أَنهُ  النَساِئي  َرَوى أَفْـَلَح،
بدايتها كانت (من قبل  ر كانت جمموعة ومرتّبةوَ الس  بوضوح على أنّ  هذه النصوص تدلّ 

عهم على يشجّ  �رسول وكان ال ،ل املسلمنيكانت يف متناوَ   امن جهة أيضً  ،وايتها واضحة)
  النوم.  عندر خمتلفة يف صالة الصبح والعشاء و وَ قراءة سُ 

 �اهللارسول  منمصحف ال ذأخْ  .٢

َ ًة ﴿ َور بالصحف: القرآن الكرمي قد وصف الس  نّ إل يق /D@َ4ُ �ًYُ:Uُ ���ُ ْZَ ﴾به صرّح  األمر الذي  ٢
 واخذأقد كانوا و  ،»صحفامل«أيضًا يستخدمون كلمة  �رون. كما كان أصحاب الرسولاملفسّ 

ق على مجيع القرآن. طلَ وكانت تُ » فحُ صُ «ن آيات كرمية اسُتخدمت فيه کلمة عهذا اإلسم للقرآن 
و عن C كثرية:  يف روايات» صحفامل«وبقي هذا املصطلح بني املسلمني. كما اسُتخدمت کلمة 

 ىفدخلوا علمع ناس من ثقيف،  �رسول اهللا ىلإأيب حمرز عن عثمان بن أيب العاص وفد 
ه مصحفاً كان عنده فأعطانيه واستعملين عليهم، فسألتُ  �رسول اهللا ىقال: فدخلت عل �النيبّ 

  ٣.Bوجعلين إمامهم وأنا أصغرهم
حول   وال يرتك أدىن شك  �هذا احلديث يُثبت وجود مصحف مكتوب لدى رسول اهللا

  . � عه يف زمن رسول اهللاكتابة القرآن ومجْ 
  مصحف ال إلىنظر ال .٣
  ٤.Bاْلُمْصَحِف ِعَباَدٌة  :... َو النَظُر ِإَىل �قال رسول اهللاC .األولی روايةال

لو كان غري  غري النظر إىل جمموعة؟» النظر إلی املصحف«م من هذا الكالم؟ فهَ ما الذي يُ 

                                                           

 .٢١١، ص ١قم، بيدار للنشر، ج تقان يف علوم القرآن، إل. ا١
  .٢، اآلية ةن. سورة البيّ ٢
  .٩٨. املعجم الكبري، ج ٣

  العلماء.  وجمالسة ،العلم ة: مذاكر٤، باب ٢٠٤، ص١. حباراألنوار، ج ٤
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  . معىن خاصّ نّم عن ي» مصحف«استعمال كلمة  ا. إذً 
	����� ��� �الرسول ستخدمال ،هذا
َمْن قـََرَأ اْلُقْرآَن ِيف اْلُمْصَحِف ُكِتَب َلُه أَْلَفا َحَسَنٍة،  : �قَاَل َرُسوُل اهللاC .الثانية الرواية

  ١.Bَوَمْن قـََرأَُه ِيف َغْريِ اْلُمْصَحِف َأظُنُه قَاَل: فَأَْلُف َحَسَنةٍ 
من بعد موته  سبعة جيري للعبد أجرهنّ :  �نس قال: قال رسول اهللاأعن C .الثالثة الرواية

مسجداً، أو  أو كري راً، أو حفر بئراً، أو غرس خنالً، أو بىن يف قربه: من عّلم علماً، و هو
Bورث مصحفاً، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته

٢.  
ْعُت َرُسوَل اللهِ C .الرابعة الرواية يـَْوَم اْلِقَياَمِة َثَالثٌَة َيْشُكوَن  ئُ يـَُقوُل جيَِ  �َعْن َجاِبٍر قَاَل مسَِ

َرةُ  ِإَىل   ،َحرُقوِين َو َمزُقوِين  !يَا َرب  :يـَُقوُل اْلُمْصَحفُ  ،اللِه َعز َوَجل اْلُمْصَحُف َواْلَمْسِجُد َواْلِعتـْ
َرةُ  ،َعطُلوِين َوَضيـُعوِين  !يَا َرب  :َويـَُقوُل اْلَمْسِجدُ  Bقـَتَـُلونَا َوَطَرُدونَا َوَشرُدونَا !يَا َرب  :َوتـَُقوُل اْلِعتـْ

٣.  
عه يف زمن مجْ  داللتها على كتابة القرآن و و» مصحف«ضح يف هذه الروايات كلمة تتّ 
  . �اهللا رسول

  صحفالم معر فَ س ال .٤
عن اصطحاب  ىينه �كانو  ،وأصحابه يسافرون إىل أرض األعداء �کان الرسول

؛ القرآنب عداءألايظفر وكان السبب وراء ذلك النهي كيال  ٤.يف مثل تلك األسفاراملصحف 
 ّيف ذلك  ، فلو مل تكن اآليات مدّونة وجمموعة ومكتوبةبالقرآن ويعرفونه على علمٍ كانوا م  أل

  بال فائدة.  الكان ذلك النهي عبثي ناس، بني ال ينِ منتشر استنساخه وحيازته كن ي، ولو مل الزمن
ليعّلم أهل  ،عمرو بن حزم إىل اليمن �أرسلبعّدة أشُهٍر،  �قبل ارحتال رسول اهللا

                                                           

  .٥٠٧، ص ٣. شعب اإلميان ج ١
 .٥٢٠الفصاحة، ص  . ج ٢
 .١٧٥، ص  ١. اخلصال، ج٣
  .١٩، ص ٢؛ حباراألنوار، ج ٣٩٧، ص ١مفتاح كنوز، ج ، ٦٠، س ٤٦٧، ص ٢. املعجم املفهرس، ج ٤
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ذكر فيها رسول  ،برسالة مفّصلة قةً ة مرفَ تلك املهمّ  كانتاليمن القرآن والسّنة ومعامل اإلسالم.  
 و هو نسان اّال إفال ميّس القرآن  Cحيث يقول يف قسم من الرسالة:  ؛وصفة كاملة �اهللا

Bطاهر 
من و  ،كتاب اهللا  نصّ إعادة اسم غري  ئ. إذًا هذا احلديث ال يشري على األقل إىل ش١

بدوره وهذا  ،القرآن مت النهي عن مّسها إال على طهارة باسمجمموعة الوحي اإلهلي  أنّ واضح ال
  على وجود جمموعة مكتوبة ومنتشرة يف ذلك الزمن.  يدلّ 

ُخُذوا ِمَن اْلِعْلِم قـَْبَل أَْن  !ة الوداع: يَا أَيـَها الناسُ مامة: قال الرسول يف حجّ أُ  يقول أبو
َكْيَف يـُْرَفُع اْلِعْلُم ِمنا َوبـَْنيَ َأْظُهرِنَا   !: يَا َنِيب اللهِ عرايبّ أَوقـَْبَل َأْن يـُْرَفَع اْلِعْلُم. فقال  يـُْقَبَض اْلِعْلُم،

 ِيبَنا َوَخَدَمَنا؟ فـََرَفَع النْمَناَها ِنَساَءنَا َوَذرَارِيـْمَنا َما ِفيَها َوَعلْت َوَقْد َعلَ  �اْلَمَصاِحُف، َوَقْد تـََعل
َوْجَهُه ُمحْرٌَة ِمَن اْلَغَضِب، فـََقاَل: ِإي َثِكَلْتَك أُمَك، َوَهِذِه اْليَـُهوُد َوالنَصاَرى بـَْنيَ َأْظُهرِِهُم 

  ٢.اْلَمَصاِحُف ملَْ ُيْصِبُحوا يـَتَـَعلُقوا بَُأْحُرٍف ِمما َجاَءتْـُهْم ِبِه أَنِْبَياُؤْهمُ 
تشري إىل تعيني موضع اآليات والسَور. كان دة عديالنظر عن ذلك، لدينا أحاديث  بغضّ 
وقد بلغت ويشرف على ذلك بنفسه؛  ،د بنفسه موضع اآليات والسّورحيدّ  �األكرمالرسول 

  تثري الدهشة. الدقّة يف التحديد تناهيها وأقصاها أحيانًا حيث 
 رسول يل أغلظ وما الكاللة، يف إياه مراجعيت شئ يف اهللا رسول راجعتُ  مايقول عمر: 

 آخر يف اّليت الصيف آية يكفيك: " وقال حنري، يف طعن حّىت  فيها يل أغلظ ما شئ يف �اهللا
  ٣." النساء سورة

َا َكاَن يـُْعَرُف اْنِقَضاُء السورَِة بِنُـُزولِ 7كذلك يقول اإلمام الصادق هِ   ِبْسمِ   : ﴿ َوِإمنالل  
  .٤﴾ ىاْبِتَداًء لُألْخرَ   الرْمحِن الرِحيمِ 

                                                           

  .٥٤، ص ٢خلدون، ج  . تاريخ ابن١
  .٢٦٦، ص ٥محد، ج أ؛ مسند ٢١٥، ص ٨. الطرباين، املعجم الكبري، ج ٢
  .٩١، ص ١. جامع العلوم و احلکم، ج ٣
  .٢٠، ص ٨٢ بريوت)، ج  -؛ حبار األنوار (ط ١٦٦، ص ٤ . مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، ج ٤
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  القرآن مكتوب أنّ  علىتها ودالل ،»تينفّ ما بين الدّ « عبارة .٥
 ،جامعه الصحيح حديثًا صحيحًا عن عبدالعزيز بن رفيع يف ) ـه ٢٥٦(م  يّ بخار نقل ال

ِمن  �النيب  كَ رَ تَـ أَ  :اد بن معقلفقال له شدّ  ،اساد بن معقل على ابن عبّ دخلت أنا وشدّ  :قال
 فـََقالَ  ، َفَسأَْلَناهُ  اْحلََنِفيةِ  ْبنِ  ُحمَمدِ  َعَلى َوَدَخْلَنا:  قَالَ  ، ،»فّتنيالدّ  ما بني« ما ترك إّال  :قال ؟ئٍ ش

فـتَـْنيِ  بـَْنيَ  َما ِإال  تـََركَ  َما: "  د بن احلنفية.وقد مسعا نفس هذا اجلواب من حممّ  ١." الد  
، بل كان  بحسف �يف زمن الرسول بْ ُيکتَ مل ع القرآن و  ُجيمَ من الواضح أّن القرآن ملو 

   د.ضمن جملّ كتاباً منّظماً 

  فاتحة الکتاب .٦
 القرآن  على أنّ  بفاحتة الكتاب. هذه التسمية تدلّ  �سورة احلمد يف كالم الرسول َيتْ ُمس

  بسورة احلمد املباركة.ستهّل القرآن ي ؛ ألنّ وترتيبه توقيفيّ  ،مكتوب
  المتواترثقلين الحديث  .٧

. على أساس �ى مجع القرآن يف زمن رسول اهللاعل ،کذلك يدّل حديث الثقلني املتواتر
َرِيت   تَارِكٌ   ِإينC  : �األعظمرسول اليقول  ،هذا احلديث Bِفيُكُم الثـَقَلْنيِ ِكَتاَب اللِه َوِعتـْ

٢  
اسم  وعرتته. فهل ميكن أن نطلقَ  ،ن: كتاب اهللاان اثناتراثه شيئ أنّ  �عترب الرسولي

ا يف  اليت كانت ُحتتَـَفظو خمتلفة، عثرة املكتوبة على أشياء من اآليات املب على سلسلةٍ  ،كتابال
أم على وحدة  ،ق اسم الكتاب؟ على وحدات جمزّأة ومبعثرةطلَ جمموعة يُ  ؟ على أيّ ناسمنازل ال

  ٣هلا وآخرها يف مكان واحد؟منسجمة ومدّونة مت مجع أوّ 

                                                           

: جاء يف ٥١تني، فضائل القرآن ابن كثري ال ما بني الدفّ إالنيب(ص)  كباب من قال مل يرت  ١٦. البخاري: فضائل القرآن ١
أكثر  النصّ املذكور يف ديث احل، ولکن ٢٢٠: ١محد أ ،ّال ما بني هذين اللوحنيإمکان آخر: ما ترك رسول الّله(ص) 

  .اعتبارًا
   .٤١٥، ص ٢. الکايف، ج ٢
  .١٦٠، نزاهة القرآن من التحريف، ص مليّ اآل  اهللا جوادي . عبد٣
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  هعبْ ورُ ، قرآناللث ثُ  .٨
ومن أخذ  ،ه فقد أخذ أمر ثلث النبوةوعمل ب ،أخذ ثلث القرآنمن : «�يقول الرسول

نصف القرآن وعمل به فقد أخذ أمر نصف النبوة، ومن تعّلم القرآن كله وعمل به فقد أخذ 
ه قرأ ربع القرآن، فكأنّ » ها الكافرونأيّ قل يا «من قرأ  كلّ «: �كذلك يقول .١»النبوة كلها

   ٢.»له ثواب الثلث يَ عطِ من قرأ سورة التوحيد أُ  وكلّ 

م  أّ  حبيث ؛كان حمّدداً ومعيّناً بشكل كامل لدى الناسالقرآن   على أنّ  بوضوحٍ  الروايةذه تدّل ه
بني يدي  هوكون ا،كتابً كون القرآن  ق إال بوهذا ال يتحقّ  ،كانوا يستطيعون حتديد ثلثه وربعه ونصفه

  ة الناس. عامّ 
  قرآن التقسيم  .٩
املثاين مكان اإلجنيل  يتُ عطِ أُ و  ،لوامكان التوراة السبع الط  يتُ عطِ أُ : «�قول الرسولي

 )،ائة آيةٍ وي ما ال يقّل عن م(اليت حت املئنيوأعطيت مكان الزبور ، (من هود حتی النحل)
ة الكتب على بقيّ مهيمن القرآن و  ٣»نافلة (بعد احلواميم إىل خامتة القرآن) لي املفص ـوأعطاين ربّ 

  ة. السماويّ 
السور السبع الطوال، مث املثاين، بعد ذلك املئون  ئش لم احلايل للقرآن؛ فأوّ ظهذا هو الن 

من جهة كان و ، �الرسولويف النهاية السور القصرية (املفّصل)؛ إذًا ترتيب السور كما قال 
  ٤.د موضع اآلياتهو أيضاً حيدّ 

                                                           

  .٥٢٤، ص ١قوال، ج ألل يف سنن ا. كنز العماّ ١
  .٤١٦، ص ٢. سفينة البحار، ج ٢
  .٤٦٥، ص ٢بيهقي، ج للميان إل؛ شعب ا٢٠١، ص ١تقان، ج إل. ا٣

قابلة للتطبيق بشكل كامل  ،�ل األكرمكعب، عن الرسو  بن ّ يف حديث عن أيبالصورة املنقولة حول أمساء السور . ٤
متان يف علوم القرآن ) جاءتا يف مكان واحد. مقدّ ٣٢) مع سورة السجده (٦٧مع املصاحف املوجودة. فقط سورة امللك (

٧٤ - ٦٤. 
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ضوه على كتاب عرِ أ، عندما تسمعون حديثًا عين الكّذابون عّين لقد كثر «كذلك يقول:   
  ١»ا وافق كتاب اهللا وما خالفه فارموا به عرض احلائط.فاقبلوا م ،اهللا

  على هذا األساس كان هناك جمموعة على شكل كتاب معهود ومعروف لدى الصحابة. 
  شعار حسبنا کتاب اهللا  .١٠
ائتوين بقلم ودواة ألكتب لكم شيئًا لن تضلوا به من : «عند ارحتاله �سول اهللار قال 

. إذاً كتاب اهللا يف ذلك الوقت كان جمموعًا وحمفوظاً ٢»حسبنا كتاب الّله«بعدي. فقال عمر: 
  . اوإال لكان مثل هذا التربير عبثي  ،الناس إليهِحيَل حيث أُ  ؛ل الناسومعلوماً ويف متناوَ 
  اس:يقول ابن عبّ 

   .٣»فّصليعين امل �مجعت احملكم على عهد رسول اهللا«

 �عهد رسول اهللاكان يف   ،حىت آخر القرآن» دحممّ «سورة ترتيب السور املفّصلة من 

  واحملكم هو املفّصل. ،ترتيبه احلايلّ  سَ نفْ 
  رقاعال منقرآن التأليف  .١١

  ». نـَُؤلُف اْلُقْرآَن ِمَن الرقَاعِ  �ُكنا ِعْنَد َرُسوِل اللهِ  :٤يقول زيد بن ثابت
  ٥.ومسلم) شرط الشيخني (البخاريّ على هذا احلديث صحيحاً  مستدركه يفيعترب احلاكم 
َا« :يقول البيهقيّ  هُ  -أَرَاَد  َوِإمنقَةِ  اآليَاتِ  ِمنَ  نـََزلَ  َما تَْألِيفَ  -أَْعَلُم  تـََعاَىل  َواللِيف  ، اْلُمتَـَفر 

                                                           

   .٧٨، ص ١٨، ج ة. وسائل الشيع١
  .٧٦، ص ٥؛ صحيح مسلم، ج ٢١٤٦، ص ٥. صحيح البخاري، ج ٢
  .٥٨٩، ص ٢ال، ج ؛ كنزل العمّ ٢٣٤، ص ١٠، ج . املعجم الكبري الطرباين٣
  .� بكر وعثمان. كما كان كاتباً للوحي يف زمن رسول اهللا . وهو الذي كان املباشر األصلي للجمع والتدوين زمن أيب٤
ّمتت اإلحالة إليه و  ،البيهقي دالئلن كتب املدخل و عبوشامه هذا احلديث أ؛ نقل ٢٤٩، ص ٢. مستدرك احلاكم، ج ٥

 ة؛ مقدم٥و ح  ٤٤؛ واملرشد الوجيز، ص ٨٩، ص ١؛ وكتاب االنتصار، ج ٣٧٩، ص ١ميان، ج إلشية شعب ايف حا
  .٤٩تفسري املباين 
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؛ أليفأيضاً، هو اجلمع والت بيانذا ال املقصود ١»�النِيب  ِمنَ  بِِإَشارَةٍ  ِفيَها َوَمجََعَها ُسوَرَِا
   هو مكتوب. من بني الرقاع، إذاً كان مجع ما حيث يقول زيد: كّنا نؤلفه

ويقولون:  ،على وجهة نظرهم بعض أهل السنة يعتربون هذا احلديث دليًال  أنّ  اجلدير ذكره
 ٢»�تكتب الوحي لرسول الّله كنتَ «ليجمع القرآن. فهو يقول لزيد:  القد دعا أبوبكر زيدً 

كان زيد    ،بكر على أساس قول أيب ألنّه ؛أيضاً ال يستطيع إثبات اّدعائهم ستخداملكّن هذا اال
إذاً ّمت مجع القرآن يف عهد  �دون غريه �وكان يكتب الوحي للرسول �كاتب رسول اهللا

؛ �قى لدى الرسول األكرم ة للوحي تبالنسخة األصليّ ����  �وبأمر منه  �النيب
بغية القرآن،  كتابةب �مثل هذا األمر من الرسولوكان  ؛كان الصحابة يستنسخون عنه أيضاً و 

قد » �کان زيد يکتب لرسول اهللا«عبارة  أنّ  وجيدر ذكرهحفظ القرآن ومنع تغيريه و زواله. 
  رت كثرياً. تكرّ 

  ستنساخ أيضاً.مع واالا تاله من مساعي اجلمل االكتابات أساسً  كانت هذهذا،  كه
  عقليّ الدليل ال. ج

وبإشراف  �قد ّمت بأمر الرسولبته وكتاحفظ القرآن  ة أنّ ة النقليّ ثبت باألدلّ اجنلى و لقد 
  : ّدعاءذا االهل منه؛ واآلن سنتناول الدليل العقليّ  ْينِ مباشرَ 

م هذا هتمام حبفظ نظدون اال يؤيت ُأُكَله تهوكتابن فظ القرآحب �اهتمام الرسولكان هل  
   ؟ تهومشوليّ  هوترتيب الكتاب السماويّ 

هتمام بنظمه اال من دون ،ةٍ إهليّ  نعمةٍ  ربَ لتزام بالوحي إىل آخر رمق واعتباره أكميكن االأ
فاترًا ال  فجأةً يبقى  ته،وكتابّمته العالية تلك يف تعليم القرآن  � الرسول ق أنّ يصد أ وتأليفه؟ 

                                                           

  .٣٧٨ص  ٢تقان يف علوم القرآن ج إل. ا١
، ٩، الرتمذي، تفسري سوره، ج ٣٧حكام أ؛ ٤، ص ٣؛ فضائل القرآن، ج ٢٠، ص ٩. البخاري، تفسري سورة، ج ٢

  .١٨نوع  ٢٠٣، ص ١ج ؛ اإلتقان، ١٨ص 
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و ة وهو حمور احلضارة اإلنسانيّ  �القرآن الذي أبلغه بنفسهل يكون مستقبَ أ عه؟ مْ جب مبالًيا
   ؟ ا ضبابياغامضً  ، يكونحىت قيام الساعة هاركن

العقل السليم والقرائن واألحوال أيضاً  فإنّ  ،ةوشهادة تارخييّ  لو مل يكن هناك دليل نقليّ 
  �الرسولقّدَم ي ه ليس مقبوًال أنّ ؛ ألنّ �من الرسول تنظيمه وتأليفه بأمرٍ جرى القرآن  ت أنّ ثبِ تُ 

 ه الكتاب اإلهليّ ويعتربَ  ،٢نه املنبع األساسي آلخر األديايَ ويسمّ  ،١اخلالدةته معجز بوصفه  اكتابً 
 ،يف اخلشب، والعظام ،ربعثَ منه مُ  وجزءٍ  قسمٍ  ه يرتكه على حاله، بينما كلّ ، لكنّ ٣اهللا وحبلَ 

ه ّمة، لكنّ لألُ بّينها وكان ي ها،وأصغر ة الرسول الذي اهتم بأدّق املسائل الفقهيّ إّن واجللد و...؛ 
عه، لكان القرآن معّرضًا للفناء ل ولو مل يقم جبمْ ه لوال شفقة اخلليفة األوّ يرتك القرآن لدرجة أنّ 

  !!!همومقتل مبوت احلّفاظ
 على األوراق وأدوات التحرير لذلك العصر �يف عهد رسول اهللا القرآن ُكِتَب  هفإنّ  هكذا

؛ كما كان لدى �وكان بني يدي أصحاب الرسول ،إىل حفظه يف الصدور إضافةً ، أيضًا 
  أيضاً.  �منه بأمرٍ  مت ترتيبها نسخةٌ  �رسول اهللا

  نظم غيربشريّ 
هو نوع ترتيب القرآن الذي يتعّدى  ،�ع القرآن يف عصر رسول اهللاة جلمْ دات العقليّ املؤي  أحد

ع القرآن. لو كان القرآن مجْ كي عن وحيانّية حي اخلاصّ اهلادي . هذا الرتتيب ويفوقه الذوق البشريّ 
، تهامدنيّ  وأ َور، لكان عدد اآليات، حجم السَور، مكّية الس اس الذوق البشريّ على أس عَ قد مجُِ 

كسر؛ بينما ال نشاهد ني الطبيعيّ  ه، وملا كان نظمةً وقطعيّ  ةً ثابت معايريَ  ،ترتيب النزول وأمثال ذلك
على أساس ر ليس وَ ترتيب الس إّن ي أ؛ اثابتً عيارًا للقرآن باعتباره م هذا النظم يف الرتتيب احلايلّ 

                                                           

  Bخلقه ىهذا حجة اهللا علC: ٤٧٤، ص ١٢، حممدباقر، مرآة العقول، ج . السيّ ١
 .Bالثقلني كمفي ك تار ينّ إC: ١٠٩، ص ٢٣نوار، ج أل. حبارا٢
 .Bو هو حبل اهللا املتنيC: ٧٩، ص ١رشاد القلوب، ج إحممد،  بن ، حسن. الديلميّ ٣
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وال حىت  ،عدد اآلياتعلى أساس من الصغري إىل الكبري، أو الكبري إىل الصغري، وليس ج التدرّ 
  ة واملدينة. حبسب ترتيب النزول يف مكّ 

   العلماء رأي. د
  : العامل املصريّ  الزرقاينّ يقول 

البدع،  من وال اخلارجة األمور حمدثات من ] ليسبكر) ع القرآن يف زمن أيبمجْ [( وأنّه
 القرآن كتابة بتشريع الرسول وضعها اليت القواعد من مستمد هو بل. لفاسقةا واإلضافات

  ١.عليه وسالمه اهللا صلوات مات حىت عنده كتبوه ما ومجع للوحي كتاب واختاذ
 نّ أة نّ تعتقد جمموعة كبرية من علماء أهل الس  رة ظهذه الن ٢.ر ترتييبّ وَ ترتيب اآليات والس

  ويف زمنه. �لقرآن بأمر من الرسولع ار على مجْ آخَ  دليًال متّثل 
القرآن يف  عَ مجْ  ،، سواء يف املاضي أم يف احلاضراد الكثري من علماء الشيعة أيضً كما أكّ 

سالم إلا ، أمني ٣دوقخ الصّ يأعاظم مثل الشميكن اإلشارة إىل ومن بينهم  �الرسول عهد
، ٨ينالدّ  شرف ةمالعّال  ،٧العامليّ  الشيخ احلرّ  ،٦طاووس ابن د ، سيّ ٥کاشاينّ الاهللا   ، فتح٤الطربسيّ 

، الدکتور ١مليّ اآلزاده   ، آية اهللا حسن١٠عسکريّ ال ىد مرتضسيّ  ةم، العّال ٩دتقي شريعيتحممّ 

                                                           

  .٢٤٣ـ  ٢٤٢، ص ١ن، ج  عن مناهل العرفاالسند نقًال  . شرح١
 .١٧١، ص ١. انظر: االتقان يف علوم القرآن، ج  ٢
  .۳۱، باب ۸۲. اإلعتقادات، ص ٣
 .۱۳، ص ۱. جممع البيان، ج ٤
  .۱۳، ص ۱. منهج الصادقني، ج ٥
  .٤۰ـ  ۳۹. سعد السعود، ص ٦
  .۱٦٦. الفصول املهمه، ص ٧
  .٤۰ـ  ۳۹. أجوبة املسائل، ص ٨
  .۱٦ث، ص ي. التفسري احلد٩

  .٦٨. القرآن الکرمي و روايات املدرستني، ص ١٠
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  .٤الکوراينّ  وعليّ  ،٣يّ العامل ىجعفر مرتض  د، سيّ ٢الصغري    عليّ نيحس دحممّ 
ة عقليّ الة و روائيّ الة دلّ األ �الفقيه الكبري آية اهللا اخلوئيّ قد أيّد ومن بني املعاصرين، هذا 

  ٥.مفّصلضاٍف ببحث الرصينة هلذا الرأي 
  القرآن ال يقبل التحريف. الثاني
  ويف املصطلح مبعىن التصّرف يف ألفاظ القرآن وتغيريها. ،ف يف اللغة مبعىن اإلمالةيالتحر 

ف يف التصرّ  أنّ أو  ،التحريف املعنويّ ب َعرب عنهوهذا ما يُـ  ،ا يف معىن اآلياتالتصّرف إمّ 
ا حتريف والتحريف اللفظي نفسه على ثالثة أقسام: إمّ  .ى التحريف اللفظيّ م سَ يُ  األلفاظ و

  ٦.الرتتيببأو حتريف  ،أو حتريف بالنقصان ،بالزيادة
جتسيد منحرف وتفسري بالرأي  لق ت كل   ؛ ألنّ عنويّ املف يتحر الالقرآن لقد طرأ على 

 ف، لكنّ ية مبثل هذا التحر الفرق اإلسالميّ خمتلف ليت قد ابتو  مصداق للتحريف املعنويّ و 
هذا النقاش هو فإّن الباعث على ر للجدل بني الشيعة والسّنة. بالطبع امث التحريف اللفظيّ 

  . آيات التحّديا، يف ضوء التحريف بالزيادة غري مقبول أبدً  التحريف بالنقصان؛ ألنّ 
  :٧قرآنال فيعدم تحر على   ةأدلّ 

   القرآن ال يقبل التحريف:  ة على أنّ لّ هناك أربعة أد

                                                                                                                                              

  .۲٦، ص قرآن هرگز حتريف نشده است (فصل اخلطاب يف عدم حتريف كتاب رّب األرباب). ١
  .۷۲ـ  ٧۰. دراسات قرآنيه، ص ٢
  .٤۷، ص )حقائق هامة حول القرآن الکرميحقايقي مهم پريامون قرآن کرمي (. ٣
 .۲۳۱. تدوين القرآن، ص ٤
  .٢٧٨ -  ٢٥٥ص . البيان، ٥
يـَُعّد  ،شهادة العرفتغيري املوضع على حسب ؛ لذلك فإن داللتها يفيؤثر  ،الكلمات واجلملمواضع تغيري  . ال شك أنّ ٦

ِ��حتريف الكالم؛ كما يقول: ﴿ ضربًا من  ِ̀ ��4َ Wْ!َ َُ��َن �ْ�َ�ِمل � َ:bُ ه�ُدو� Wَ1ی /�� Wَ4ِ   ٤٦﴾ سورة النساء، اآلية.   

  .٢٠٧فسري القرآن، ص . البيان يف ت٧
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  . دليل قرآنيّ أ
� َ�ُ� َ;:��eُ�َِن ﴿  0َْ َو ِإ#/ �1�� �7َ�ْ /8#َ Wُ:ْfَ �   ١﴾ ِإ#/
 ه هو حافظ للقرآن. لذلك فإنّ أنّ  د مبا ال يدع جماًال للشكّ اهللا تعاىل يف هذه اآلية يؤكّ  إنّ 

ومل يصل  فَ ذِ من القرآن حُ  اقسمً  قاد بأنّ عتواال ،صدق هذه اآلية ال يتطابق مع حتريف القرآن
  . اآلية ونّصها صريحلوهو خالف  ،إلينا

 ﴿ �ِYِ�ْgَ Wْ4ِ � ْنيِ َی2َْیِ� َو�َ Wْ4ِ hُKِ�+�ْ� �ِi
ْ

jَی �٢﴾   
حد مصاديق أا والتحريف أيضً  ؛ال سبيل للباطل إىل القرآن ،حبسب منطوق هذه اآلية

  وال مكان له يف القرآن.  ،الباطل

  هذه اآلية:   ذيل العّالمة الطباطبائيّ كتب 
إتيان الباطل إليه وروده فيه وصريورة بعض أجزائه أو مجيعها باطال بأن يصري ما فيه من 
املعارف احلقة أو بعضها غري حقة أو ما فيه من االحكام والشرائع وما يلحقها من األخالق أو 

" من بني يديه وال من خلفه " زمانا احلال وعليه فاملراد بقوله:  .بعضها لغى ال ينبغي العمل به
واالستقبال أي زمان النزول وما بعده إىل يوم القيامة، وقيل: املراد مبا بني يديه ومن خلفه مجيع 
 اجلهات، كالصباح واملساء كناية عن الزمان كله فهو مصون من البطالن من مجيع اجلهات

 إىل يتطرق بطالن وال أخباره، يف كذب وال بياناته، يف تناقض ال أنه حال أي على واملدلول
 وجه من آية بتحريف أو فيه منه ليس ما بإدخال يغري وال يعارض وال وشرائعه، وحكمه معارفه

  ٣.وجه إىل

                                                           

  .٩. سورة احلجر، اآلية ١
  .٤٢. سورة فصلت، اآلية ٢
  .٣٩٨، ص ١٧ . انظر: امليزان، ج ٣



  58 قرآنفي ال تيبيّ تر التدّبر ال رسالة 

  ةالروائيّ  ةاألدلّ . ب
َرِيت أَْهَل بـَْيِيت   : الثـَقَلْنيِ   ثقلني: ﴿ ِإين تَارٌِك ِفيُكمُ الحديث  إِنـُهَما َلْن يـَْفَرتِقَا وَ  ،ِكَتاَب اللِه َوِعتـْ

 وا ﴾ َحىتَِما ملَْ َتِضلِ ْكُتْماحلَْْوَض َما ِإْن َمتَس ١يَرَِدا َعَلي .  
على عدم  ؛ هذا احلديث املتواتر دليل قويّ ٢ةنّ حديث الثقلني بكثرة عن الشيعة والس  لَ قِ نُ 

كهم بالقرآن بتمسّ وا أبدًا لن يضلّ الناس  قد قال بوضوح: إنّ  �الرسول حتريف القرآن، ألنّ 
 ه مع قبول التحريفوهذا الكالم ال يتطابق مع قبول القرآن للتحريف؛ ألنّ  ،�وأهل البيت

الناس من  مَ وُحرِ  ،ُحذفت من القرآن وأمبقدار اآليات اليت ُحّرفت  نقصت هداية القرآن أيضاً 
  . خبطوا يف عمياءو  ،تلك اهلداية

اْلِكَتاِب َوالسنِة وَُكل َحِديٍث َال يـَُواِفُق   َمْرُدوٌد ِإَىل  ئٍ ل شَ كُ    عرض األحاديث على القرآن: ﴿
 ٣ .ِكَتاَب اللِه فـَُهَو ُزْخُرٌف﴾

 أحالحيث  ؛ينللد  ساساألصدر القرآن هو امل من جمموع تلك الروايات نستنتج أنّ 
املكانة املذكورة  لذلك فإنّ  ؛لوالباط لقياس احلقّ  اميزانً  ين إيّاهعترب إليه، ماملسلمني  �املعصومون

 اخلربُ  عتَرب يُ أن كن إذ ميللتحريف؛  خضوع القرآنشكل من األشكال مع  بأيّ للقرآن ال تتوافق 
من  اقسمً اخلرب وافق إذا بينما  ؛للقرآن وافقلى القرآن ومل يإذا ما ُعِرَض ع ،ذ بهؤخَ باطًال وال يُ 

ميكن للقرآن احملّرف أن يكون مالكًا وميزاناً ال  فبالتايلض للتحريف واحلذف، القرآن قد تعرّ 
  وكامالً لتقييم األحاديث.  مضبوطًا

  جماعإلا. ج
املعروف واملشهور بني  ٤.عون على عدم قبول القرآن للتحريفمِ علماء الشيعة جمُ إّن كبار 

                                                           

  .٢٢٦، ص ٢ . حبار األنوار، ج ١
  .١١١١٩، حديث ١٤ص  ٣، القاهرة، ج ةحنبل، مؤسسة قرطب . مسند اإلمام أمحدبن٢
  .٦٩، ص ١ . الكايف، ج ٣
  .٢٠٠ص  ،١. البيان يف تفسري القرآن، ج ٤
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الكتاب املوجود بني  آيات القرآن، وأنّ  على قط  طرأمل ي التحريف املسلمني أيضًا هو أنّ 
وسي الذي يخ الطّ ؛ مثل: املرحوم الشّ �على الرسولـُمنَزل يديهم اآلن هو نفس القرآن الأ
 ١.حاسم يف هذا االتفسريه املشهور حبث واضح و مستهّل يف فله ائفة. ى شيخ الطّ سم يُ 

يخ واملرحوم الشّ  ،٣بن بابويه د بن عليّ دوق حممّ ، املرحوم الصّ ٢ثنيرتضى رئيس احملد املد السيّ 
املفّسر الكبري  ،إىل هذا األمر اهلامّ أيضًا ال يقبلون التحريف يف القرآن. كما أشار  ٤فيدامل

ة نّ كبار أهل الس   أيضاً. كما أنّ  ٦واملرحوم كاشف الغطاء ،٥يف مقدمة تفسريه املرحوم الطربسيّ 
  ٧.على هذه العقيدة أيضاً  هموباحثي
  عقلال. د

�س kُه2شر: ﴿القرآن من أجل هداية الباهللا نزل ألقد  رجع الناس إليه يف أعماهلم أو  ٨﴾7��ِ/
أهوائه  حسبشخص  ليس معقوًال أن يرتك اهللا هذا الكتاب ليقوم كلّ إذن املختلفة، وشؤوم 

  سينتقض بذلك.  الغرض اإلهليّ  ، ألنّ فيه ئشزيادة منه أو  ئبإنقاص ش

لة لسعادة ة املرسَ ديان السماويّ هو الدين اخلامت واآلخر وأكمل األ بعبارة أخرى، الدين اإلسالميّ 
لدين هو القرآن الكرمي؛ الكتاب اخلالد ذا اهل رئيَسْنيِ وال األساسنيِ  صدرَْينِ أحد امل من جهة فإنّ ، البشر

مثل  أنّ ب القبول، لذلك ال ميكن ٌئ ومل يُغاَدرك شرتَ داية مجيع األجيال إىل يوم القيامة ومل يُ هل لَ الذي أُنزِ 
                                                           

 .٣، ص نفسه املصدر. ١
 .٤٣، ص ١جممع البيان، ج  نقالً عن. ٢
 .٨٤صدوق، االعتقادات، ص ال. ٣
 .٨٢، ص ةاملسائل السرويّ   فيد،امل. ٤
 .٨٣، ص ١حسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج  بن طربسي، فضلال. ٥
 .٢٩٩  -  ٢٩٨، ص ةيعنجفي ( کاشف الغطاء)، کشف الغطا عن مبهمات الشر الخضر،  . جعفربن٦
، ص ٢دسوقي، ج الظهار احلق، حتقيق إ؛ ١٦٦ -  ١٦٤، ص ة؛ الفصول املهمّ ١٢٠- ١١٩، ص ١سالميني، ج . مقاالت اإل٧

٢٠٩ -  ٢٠٦.  
  .١٨٥، اآلية ةبقر ال. سورة ٨
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من جهة  .للدين اخلامت ضه سيستلزم النقمنه؛ ألنّ  ف قسمٌ ذَ أو أن حيُ  ،لتحريفل ضعهذا الكتاب خي
ر يكّمل هذا الدين، لذلك جيب عقالً على الشارع أن حيمي مثل هذا أخرى لن يكون هناك دين آخَ 

  الكتاب من التحريف. 
ما بعد  عصريف  دئملباسائر االقرآن للتحريف هو حارس ل خضوععدم  اجلدير بالذكر أنّ 

ام يف روره مبواطن اإله أثناء مالقرآن قد تعّرض للتحريف، فإنّ  أنّ  ه إذا اعترب أحدٌ النزول أيضاً؛ ألنّ 
حرم من بركات كشف يوس ،بدل البحث عن احلكمة يف ذلكاعترب ذلك اإلام حتريًفا م القرآن ظن

  نظم القرآن الكرمي. 
  قرآنال لغة. الثالث

 القضاياذلك شرح طبيعة بواملقصود  ،ةاهلامّ واألحباث اضيع  معرفة لغة القرآن من املو عتَرب تُ 
لغة ». مفردات القرآن« ختتلف عن» لغة القرآن«ة نقل مفاهيمها. وكيفيّ  ّيةالقرآنواألخبار 

عديدة مثل لغة العرف  أشكاًال ألوانًا و ومتتلك  ،داية الناسهلالقرآن، لغة ذات مغزى أرسلها اهللا 
لغة إّا ، ةعامليّ ال فائدةالبع ة مثل: اهلداية والتمت خاصّ يزات ومسات لك ملغة القرآن متتإّن . العامّ 

  . و...  اصّ اخلعرف الو  عامّ العرف لغة النة من كاملة ومكوّ 
  قرآنال لغة خصائص

  قرآن ال لغة ةشفهيّ . ًال أوّ 
 ﴿ يقول: حيث  ،يف القرآن إىل ذلك شريَ وقد أُ  ا،هتُ إحدى خصائص لغة القرآن شفهيّ 

ْ
 �ْ%َ أ

 mَ�َgَ 1ي /�� �َ ��ْ Iَن pِ�َ�َ �ْه2�َ: ﴿ يقول کذلكو  ١﴾ ِ��oِAْ َر�ُ�ْ� ��َ�ُ&ْ
َ

ْن أ
َ

َ#�   يَو أ
َ

� أ �hْ ِإمن/ُ�َ /h َ̀  Wْ4َ َو �ِNِYْ7َ�ِ 2�َي ْrَ � sِ�َمن/
 Wَْمل1ِ7ُْری� Wَ4ِ ﴾٢  

أّن ، و ْيسرَ وأَ  لَ سهَ م أَ فهم كالم املتكلّ املخاطب ي أنّ  واخلطايبّ  من خصائص الكالم الشفهيّ 

                                                           

  .١علق، اآلية ال. سورة ١
  . ٩٢نمل، اآلية ال. سورة ٢
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ل مقصوده ه يوصّ ؛ بل إنّ التعبري عن خمتلف اجلملة يف خاصّ عالمات م ال حيتاج إىل املتكلّ 
ة؛ لكّن ة والتعجبيّ اخلربيّ و ، ستفهامّيةاجلمل االاللحن؛ مثل: اإليقاع و من خالل تغيري  خاطبللم

يختلف وعليه ف يف القرآن؛ال ُتستخَدم العالمات و  طاب التحريرّي،يف اخل ليست ةصيهذه اخلص
  . اخلطاب التحريرّي عن الشفهيّ 

  قرآنال لغة ةواقعيّ . اثانيً 
 ظواهرث عن ؛ سواء عندما يتحدّ اتهاخلصائص األخرى للغة القرآن الكرمي واقعيّ إحدى 

ِ تها: ﴿ كيفيّ  سواء عندما خيرب عن وقوع القيامة وصفاا و و ه،حوادث و العاملَ  /V� Wَ4ِ 2َُقGْ
َ

َو Wْ4َ أ
uو ١﴾ �َح2ی ﴿ F�% ِ /V� Wَ4ِ 2َُقGْ

َ
� َو Wْ4َ أ ��ِ َح /V� 2َ!ْ٢﴾َو.  

وأن  ،ث القرآن عن الفرضياتيتحدّ  حقائق اهلداية ليس سببًا يف أنّ بيان  أنّ در ذكره جيو 
فليس يف أجواء  اث عن القوانني الكّلية أيضً بل حىت عندما يتحدّ  حسب؛التنظري فعمد إىل ي

 غري انِ عينيّ  تهولغكالم القرآن الكرمي   ؛ لذلك فإنّ خارجيّ واقع عن  فهو حيكي ،ة خاليةذهنيّ 
  . نيِ ذهنيّ 

  العربيّ  األدب على قرآنيّ ال األدب ةأفضليّ . ثالثًا
  : واألدب العريبّ  رات بني األدب القرآينّ تصوّ  ةهناك ثالث

   يف مجيع استخداماته. يتبع األدب العريبّ  قرآينّ ال األدب. ١ 
  من األشكال. شكلٍ  بأيّ  ال يتبع األدب العريبّ و  ،جديد قرآينّ ال األدب. ٢
منفصل عن  إنّه ابأدب جديد. إذً  ومل يأتِ  ألدب العريبّ ل ابعً ات يسل قرآينّ ال األدب. ٣

 دبألشاهد ومشرف على ا ،ما بطريقةٍ  عنه؛ لذلك فاألدب القرآينّ  ومستقلّ  األدب العريبّ 
فيه م و قيالت؛ ويف بعض احلاالت ده يف معظم احلايّ ه يؤ فإنّ  ،عليها له من هيمنٍة ومب ،العريبّ 

                                                           

  .٨٧ نساء، اآليةال. سورة ١
 .١٢٢ ، اآليةنفس السورة. ٢
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  زمخاً.  األدب العريبّ  ليعطي والتعديل صالحاإلب
بني قواعد  شهودختالف املاال إىل لألدب العريبّ  السبب يف عدم اتّباع األدب القرآينّ يعود 

» َمنْ «كة أّن املوصوالت املشرت باب يف جاء فقد ؛ على سبيل املثال األدب القرآينّ و  دب العريبّ ألا
لغري ذوي العقول؛  ُتستخَدم ااملوصولة أيضً » ما« ، وأنّ م يف ذوي العقولستخدَ موصول مشرتك يُ 

ذوي ل ْنيِ من هذين املوصولَ  م كل حيث اسُتخدِ  ؛ةيف التعابري القرآنيّ هذه القاعدة  ما ُرْوِعَيتْ لکن و 
ِ َو ِ��ْ�َ�ْ�ِم �gِxِْ  َو Wَ4ِ ْwُ �4 ��﴿  غري ذوي العقول. كما جاء يف اآلية:كذلك لالعقول و  /V��ِ � /74َI ُل� ُ̂ yَ Wْ4َ ِس� /7

74ِzْني  َو َ\�D�� oْ�ُ�َ �7�ْ�َ ��4َِیَ{ َو Nْ�َ Wْ4َُمتْ َ�ُ� ية: ﴿ اآللإلنسان، ولكن يف » َمنْ « تْ لعمِ ستُ حيث اُ  ١﴾ِمبُ
1ي oْ�ُ�َ mَ�َgَ ية ﴿ اآليف  . أيضاً -احليوانات- لغري ذوي العقول »َمنْ « تْ لعمِ ستُ اُ  ٢﴾ِ� �ِز%ني  ُهَ� ��/

ْرِض َجخ��ً� 
َ
�ه�﴿ ية: اآللغري ذوي العقول، ولكن يف » ما« تْ لعمِ ستُ اُ  ٣﴾�4 ِيف �ْ, /�Aَ �4 َو Jٍ�ْ�َ ٤﴾ َو 

  هللا. تْ لعمِ ستُ اُ 
القرآن باللغة  ؛ ألنّ عن األدب العريبّ  ومستقال  اجديدً  القرآن أدبً ل نّ إكذلك ال ميكن القول 

 دركواث بلغتهم ليأن يتحدّ  وعليه فال بّد مندايتهم؛ هلوجاء  ،وقد نزل بني العرب ،ةربيّ الع
ملا استطاعت أن ختاطب أهل  ،جديدةٍ  وقواعدَ  ة بأدبٍ قوا أوامره؛ فلو نزلت اآليات اإلهليّ وليطبّ 

  ذلك العصر أو ديهم. 
 )عامّ العرف ال لغةقرآن (ال لغة ةعرفيّ . ارابعً 

شأن القرآن أعلى من ذلك،  أم أنّ ، ث القرآن بلغة العرف العامّ ة وحتدّ فيّ هل لغة القرآن عر 
  ة أو ...). ة أو فلسفيّ ة أو فقهيّ ؟ (مثًال ميتلك لغة علميّ من لغة العرف العامّ  مسىأوأّن لغته 

                                                           

  .٨ ، اآليةةبقر ال. سورة ١
  .٢٠ جر، اآليةاحل. سورة ٢
  .٢٩ ، اآليةةبقر ال. سورة ٣
  .  ٧شمس، اآلية ال. سورة ٤
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ليست لغة  لغة العرف العامّ  أنّ  ًال أن نعلم أوّ  ال بدّ  ،من أجل اإلجابة على هذا السؤال
مق ومضمون وفاقدة للمفاهيم؛ بل إن اهللا احلكيم حبكمته وعلمه وصفاته األخرى ة، بال ععاميّ 
. من جهة ا هلموهاديً ة الناس عرف وعامّ لدى ال امفهومً القرآن كون يحبيث  ؛يف القرآنجتّلى قد 

، ةً أمهيّ لعرف العام ا وىلة قد أ يف بيان األحكام اإلهليّ الشريف حّىت  الدين اإلسالميّ  أخرى، فإنّ 
لغة  هلاة اآليات اإلهليّ  ّدعاء أنّ ال ميكن اال؛ لذلك نقائصال سدّ بعد التصحيح و فع عنه داو 

  .إطار لغة العرف العامّ  ة عنخارج

. بعبارة أخرى، تهاوترمجمؤثر للغاية يف فهم مفردات القرآن  ةً اعتبار لغة القرآن عرفيّ  کما أنّ 
هتمام بلغة جيب اال مفردٍة، ل وظهور كلّ وّ ، ويف املعىن األلعرف العامّ موضوعة لألفاظ القرآن إّن 

و...  ةة والفقهيّ ة واألدبيّ ة والفلسفيّ و ليس باملصطلحات اخلاصة والتفاسري العقليّ  ؛العرف العامّ 
حباجة  هفإنّ  ،م يف العرف العامّ و فهأن حنمل اللفظ غري املعىن امل ،ما وطنٍ . لذلك إذا أردنا يف م

  إىل قرينة. 
التمّتع بلغتهم  بٍ وشعْ  قومٍ  ن كلّ ليتمكّ  ،عامّ العرف الة و عرفيّ اللغة الرآن وبالتايل ميتلك الق

ه بعد الرتمجة إىل اللغات فإنّ  ؛ةً ه لو كانت لغة القرآن عرفيّ ر أنّ ذكَ ، يُ هومفاهيم قائق القرآنحب
لفئة . لكن لو كانت لغة القرآن ، وهاديًا هلمل مجيع الشعوبسيكون يف متناوَ  ااألخرى أيضً 

استخدامه  وبالرتمجة ة تلك اللغة اخلاصّ فقد سي ،ة لغة أخرىه بعد الرتمجة إىل أيّ ، فإنّ ةدون فئ
  .العامّ 
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التـدبّر  أسـس، سـندرس يف هـذا الفصـل سـسٌ أ كغريه من النشاطات القرآنيّـة  يف القرآنللتدبّر 
 ،استكشاف البناء(الثالثة  رمن خطوات التدبّ  واحدةٍ  كلّ   باملناسبة جيب التذكري أنّ و يف القرآن. 

منهـا يف  ث عن كـل ث سنتحدّ حي ،خاصة أيضاً  ئبادمب تتمّتع) م النصّ فهّ ت، واستكشاف اجلهة
   .ا خاص  قسمٍ 

  تهوبالغ القرآنوضوح ل.األوّ 
م القرآن واجب على اجلميع؛ لذلك فهْ  التدبّر، فإنّ  املتعّلقةا على آيات القرآن الكرمي بناءً  

هذا مثل  أن نعلم أنّ  وإْن كان من الضروري؛ القرآن مفهْ ميع البشر جلميكن  هأنّ بجيب القبول 
  مات. بات ومقدّ تطلّ الفهم له م

  :مليّ اآل كتب آية اهللا جواديّ 
 الزماناألرض و نطاق مجيع الذين يسكنون  فإنّ  ،داية اجلميعهلنزل قد القرآن ا كان مل 
بدوا  يتعّطلحبيث  ؛ةثقافة خاصّ اعتباَر ب ال ّيةعارف القرآناملم ويف فهْ عون بنور هدايته، سيتمتّ 

نتفاع االحبيث ال يتيّسر يف ظّلها  ؛ذلكمتنع  خاّصةة ، وال حضار ّيةسرار القرآنناه األتكا 
  ١ميع البشر.جل وهادٍ  ،، فالقرآن نذير للعاملنيّيةف القرآنئطابالل

                                                           

  .٣٥٣، ص ١قرآن، ج ال يفقرآن ال، وضوعيّ املتفسري ال. ١
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القرآن يف  باحثنيالله. مجيع  فهمٍ  كلّ واعتبار  يمة طعن يف قي ،م القرآنة فهْ عموميّ إّن رْفض 
ة كثرية غري املعصومني؛ لقد وردت أدلّ ل ام القرآن مفتوحً يرون طريق فهْ  ،منهم ماعدا قّلة قليلة

قاالت املمتت دراسته يف كما  ،دعتقَ مُ ـغموض يف هذا الال انعدامو  هوإثباته نفيلهذا الرأي  على
  علوم القرآن. املتعّلقة بكتب الو 

اهر ظه إذا مل يكن يف مقصوده؛ ألنّ  تهوبالغالقرآن وضوح سنكتفي يف هذه الدراسة بإثبات 
سيكون  إيّاه اإلنسان تكليف سيکون لغواً أو أنّ  ١األمر بتدبّر القرآن فإنّ  ا،يغً بلو  االقرآن فصيحً 

توصيات الإّن بعيد عن ساحة اهللا. فمن جهة  ئ؛ ومثل هذا الشوطاقته خارج قدرة اإلنسان
على  تشهد ،مه والعمل بهقراءة القرآن وفهْ بيف اآليات والروايات الواردة كثرية الوامر األو 

   .تهوبالغ فصاحة القرآن

  ةقرآنيّ ال ةاألدلّ 

ْ�َ�� كما يقول: ﴿   ،ة فهمهوعموميّ  تهوبالغ تهيف آيات القرآن إىل فصاحُأِشَري لقد  ��	َ 
َو َ�َ�ْ
 ٍ�ِ �
�ُ �ْ�ِ �ْ�َ�َ ِ

ْ
� وَن کذلك يقول: ﴿   ٢﴾�ْ�ُ�ْ��َن ِ��� ُ �

��َ َ�َ �ْ�ُ �� َ�َ !َ�ِ�"�ِ#ِ $ُ���ْ ��	َ � يف  دار احلديث ،٣﴾ َ�ِ&من�
  هاتني اآليتني حول تيسري القرآن ألفهام الناس.

0َ�ْْ�)� ِإَ�ْ.ُ-ْ� ُ,رً� ُ�*()ً� : ﴿ يقول کذلك
َ

2ُْ َو أ ه�ٌن ِ�ْ� َر#� �ُس 9َْ
 �8َء6ُْ 5ُْ �(�� � َ ;<
َ

�  : ﴿أو يقول ٤﴾ ی� أ َ ;<
َ

ی� أ
2ُْ َو Aِ@�ٌء ِمل� ِيف  � BٌCَDِEْ�َ ِ�ْ� َر#�ْ-ُFْ�8َء 
�ُس 9َْ �(�� 

وِر َو ُهُ ;G��JْKُْ�ِ Bٌِ�)َني  ي � : ﴿ يقول کذلك ٥﴾ َو َرْمحَْE(ُ�ِ��َ

 �ِ ���Eِر  ;(��ِ َو َرُسEِ�ِه َو  �O�#ِري ي*ِQَ َنE�ُKَ ْFَ � ُ ِمبَ �O��0َْ�َ)�  َو 
َ

  ٦.﴾ أ

                                                           

ُ�وَن �ْ�ُ�ْ��َن : ﴿ ٨٢ اآليةنساء، ال سورة. ١ �#
َ َ�َ S�َ 
َ

  ﴾ أ
  .١٧. سورة القمر، اآلية ٢

  .٥٨. سورة الدخان، اآلية ٣
  .النساء سورة.٤

  .٥٧ اآليةونس، ي سورة. ٥
  .٨ اآليةتغابن، ال سورة. ٦
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 فصيحٍ  هرٍ ظى بظاحي ،وموعظةً  اوذكرً  ا،مبينً  انورً  بوصفهذكره يف هذه اآليات جرى ما  إنّ 
شهدان بوضوح يذلك، على  هموتشجيعالتدبّر يف آيات القرآن إىل  اسالدعوة النإّن . يغٍ وبل

  . اة الناس إىل التدبّر عبثً على فصاحة آياته وبالغة آياته ومعانيه، وإال لكانت دعوة عامّ أيضاً 
  روائيّ دليل 

 : غريهمك المّهدوا هلو  ،القرآن مبهم قد هلكوا أنّ زعمون الذين ي أنّ  �يعترب اإلمام الباقر
َهٌم فـََقْد َهَلَك َو أَْهَلك ﴾   .١﴿ َمْن َزَعَم َأن اْلِكَتاَب ُمبـْ

  األلفاظظاهر  علی عتماداال. الثاني

ستدالالت وليس على اال ة،اللفظيّ  اتستنديقوم على أساس املو  ،التدبّر عمل لفظيّ إّن 
للدخول  نا سنضطرّ ة، فإنّ دالالت العقليّ ستة، إذا استفدنا يف التدبّر من مصدر العقل واالالعقليّ 

  عن التدبّر.  نابتعدقد ا نكونو  يف جمال التفسري العقليّ 
على  وال يوجد دليل عقليّ  ،ًال مستدّ  سلي ،التدبّر حصادنا يف عملّية أنّ  يعين هذا الكالم ال

اهر؛ رج من نطاق الظختوال  ،ستند إىل ظاهر ألفاظ القرآنتالتدبّر  حصيلة بل إنّ  ته؛صحّ 
 وبالتايل فإنّ ومفهوم للجميع.  ،ظاهر األلفاظ حّجة ألنّ  ؛ستدالل العقليّ لذلك ال حاجة لال

 ،من الظاهر ُيستفادوبالطبع ما  ،النهج األساس يف التدبّر هو ظاهر ألفاظ القرآن الكرمي
  . على أساس الدليل العقليّ  ةٍ حجيّ ذو و  كّله،  مستدلّ 

  اتيلآل رؤية التكاملّيةال. الثالث
ر يف نظَـ؛ لـذلك ال يُ جتزيئيّـةولـيس نظـرة  ه،ر وَ وُسـالكـرمي آليـات القـرآن  رؤية تكاملّيةالتدبّر إّن 

كمـا ينبغـي ،  املرتابطـة املتناسـقةر إىل جممـوع اآليـات نظَ ؛ بل يُ ةمستقلّ منفصلًة و آية  التدبّر إىل كلّ 
ــةقرآنســتنباط الرؤيــة الالعمــل ال  حــول واحــدةٍ  آيــةٍ  اّختــاذ. لــذلك ال ميكــن حــول موضــوع خــاصّ  ّي
رؤيــة ب القــرآن ميكــن اســتنباط رأي ومــن مثّ  ،هــاع اآليــات كلّ ْمجــال بــّد مــن ؛ بــل عيــارًامــا م موضــوعٍ 

                                                           

  .١٩ ، ص٢٧الشيعة، ج  . وسائل١
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  . م جمموع تلك اآلياتوفهْ  تكاملّية
 حّىت  ا،عن بعضه ةومنفصل ةمستقلّ قراءة ة آيات كتفاء بقراءة آية أو عدّ ال ميكن اال وبالتايل 

 لآلياتنظرة أن تكون الات من سورة واحدة أيضاً؛ بل جيب ة آيم عدّ يف قراءة القرآن وفهْ 
لآليات  التكامليّ  من الفهم فال بّد أوالً  واحدة،فهم الصحيح آلية . من أجل التكاملّية

حنصل على  مثّ  ،السياقذلك س يف نفْ واقعة وكذلك لآليات ال السابقة والالحقة لتلك اآلية،
  معىن تلك اآلية. 

  يّ اإلرشاد النهج. الرابع
إىل سعادة الدنيا واآلخرة. فالقرآن  هوإيصالوصول البشر ل لَ نزِ وقد أُ  ،القرآن كتاب اهلدايةإّن 

 كلّ ب مستقال  فصًال  ّصصخيكي  ،وأمثال ذلك ا، علمي ا، أخالقي ا، تارخيي افقهي  اليس كتابً 
يتسّىن اهلداية ل ال بّد من جف ،ه؛ لذلك ويف التعامل مع القرآن أيضاً ف موادّ ويصنّ  ،موضوعٍ 

 اله جاء يف القرآن . اجلدير بالذكر أنّ تهداياالنتفاع و...علميّ وال، ارخييّ والت، فقهيّ الهج ن ، 
 أنّ و  ،ج القرآن هو ج هدايةٍ  وهي أنّ أال  ؛ذه احلقيقةالتصريح نسعى إىل نا أيضاً، لكنّ 

  .النهج اإلرشاديّ لوصول إىل لالنهج األخرى هي أدوات 



  70 قرآنفي ال تيبيّ تر التدّبر الرسالة  

 

 



  71  التدبّر في القرآنسلوب أ  

 آنالقر  في التدبّر أسلوب
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األدىن واملستوى األدىن يف  للقرآن الكرمي مستويات خمتلفة من الفهم، والتدبّر هو ج احلدّ 
فْهم القرآن. اعتربت اآليات والروايات أيًضا التدبّر واجًبا عاما، يدّل يف حّد ذاته  على كون 

من التدبّر مثل التفسري، ى أعلمستويات  ىاجلميع قادرون علال التدبّر يف احلد األدين، لكن 
  والتأويل، والتطبيق والبطن،  وال أّم مكّلفون إيّاها. 

لذلك من الضرورّي  ؛مثل املهارات القرآنّية األخرى ،للتدبّر يف القرآن مقّدمات ومتطّلبات
ءة أن حنصل بدايًة على مقّدمات التدبّر يف القرآن. ويلزم قبل التدبّر، توفري مقدمات مثل: القرا

  برتمجة القرآن ومفاهيمه. الصحيحة للقرآن، التعّرف على األدب القرآّين السهل، واإلملام
  تفّهم النصّ 

التفّهم العاّم «مّر معنا يف تعريف التدبّر أّن التعريف اجلامع واملانع للتدبّر عبارة عن: 
  ».املنهجّي لظاهر نّص القرآن الكرمي

وتدبّر القرآن يعين تفّهم النّص. ويف أسلوب تدبّر  تفّهم النّص هو اهلدف األصيل للتدبّر،
القرآن، يتم تفّهم نّص القرآن بآياته وُسَوره عّدة مرّات، مرًّة بغية فْهم املفردات الصعبة يف اآليات 

 َور، ومرّة ثالثة لفْهم جهة اآليات ووَ والسَور. ر، ومرّة أخرى من أجل فْهم بنية اآليات والسالس  
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فّهم النّص هناك حاجة للقراءة ثالث مرّات: يف القراءة األوىل نتعّرف على يف عملّية ت
ومفرداا، يف القراءة الثانية نطّلع على بناء اآليات والسَور، ويف القراءة  كلماا اآليات والسَور

  الثالثة ندرك اجلانب اإلرشادّي يف اآليات والسَور. 
   من شرحها. قيود وخصائص ال بدّ » التفّهم«لكلمة 

  . التفّهم١
يف علم الصرف باب التفّعل ». ف هـ م«ومن جذر » التفّعل«مصدر باب » تفّهم«

والتفهيم هو اآلخر مبعىن  أن ». تفهيم«، مطاوعًة للـ»التفّهم«مطاوعة لباب التفعيل؛ إذًا يعترب 
  ىل الفهم. جتعل أحًدا يفهم أمرًا، والتفّهم مبعىن قبول هذا التفهيم وتلّقيه والوصول إ

يف القرآن الكرمي قد حتّقق من جانب اهللا احلكيم، وعلى املتدبّر » التفهيم«التفّهم معناه أّن 
بعبارة أخرى؛ التفّهم فرع للتفهيم، ». التفّهم«أن يتمّكن من قبول التفهيم اإلهلّي، ويصل إىل 

خالق القرآن؛ لذلك وعندما يدور احلديث عن تفّهم القرآن، فإّن تفهيمه قد مت من جانب اهللا 
جيب على املتدبّر أن يسعى لتكون قراءة القرآن قراءةَ تدبٍّر، ومثل هذه القراءة رهني بالتفّهم 
التفصيلي لنّص القرآن، الذي يتبعه سالسة النّص وتسهيله من جهة، ومن جهة أخرى يعّرف 

   املخاطب خالًدا. املخاطب على النّص بالتفصيل، ومثرة ذلك هي التذّكر وبقاء القرآن يف روح

يف أسلوب تفّهم النّص، جيري توظيف مخسة أنواع للفهم القرآّين، يدور مجيعها يف نطاق 
  . ّي، واإلرشاديّ التكاملظاهر املفردات القرآنّية: الفهم السباقّي، السياقّي، القياسّي، 

  أ. الفهم السباقيّ 
ة واآلية، وهو النّص أو الظاهر. السباق هو املعىن الذي يتبادر إىل الذهن من اللفظ والعبار 

�ِ�ُ� مثل معىن مجلة ﴿ 
ُ

ْ�ِم اْ�ِ��َ�	﴾ يف اآلية ﴿  � أَ�ِ �ُ�ِ�ْ
ُ

لدى دراسة هذه اآلية، ومن دون  ١﴾. � أ
�ِ�ُ� أّي فرض مسَبق خاّص، خيطر ببال القارئ أّن ﴿ 

ُ
  نافية.» ال«﴾ مبعنی أنين ال أحلف، و � أ
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  ب. الفهم السياقيّ 
عنی احلاصل من العالقة بني اجلمل ذات السياق الواحد؛ تلك العالقة اليت تّتضح التفّهم هو امل

بداللة االلتزام البّني، ونطاقها هو ما بني اجلمل واآليات. اجلدير بالذكر أنّه ال ينبغي يف تفّهم 
ح عالقة منقطعًة عّما قبلها أو بعدها، بل تّتض –ولو يف الظاهر  - النّص، تصور أي مجلٍة أو آيٍة 

اجلملة واآلية مبا قبلهما وبعدمها تلقائيا. يف بعض األحيان ميكن على ضوء السياق، الوصول إىل 
ُ��َن فهم أكمل لآلية، كما هو احلال يف اآلية الشريفة ﴿  �� َ�ُ � �ْ�َ�َ ْ�ُ���ْ�َ�َ �ر  يُذكَ ملحيث  ١﴾ َ ْ�ُ

ُ��نمفعول الفعل ﴿  �� ه بناءًا على سياق اآلية نّ إولكن ميكن القول  ﴾ وهو متعّلق بالتصديق، ُ�َ
� ق التصديق سيكون كما يلي: ﴿ متعل  فإنّ  ،الذي يدور حول خلق اإلنسان على يد اهللا تعاىلُ�ْ َ

!�ُ��َن �ْ�َ�$� �ّ!" أ �� َ�ُ � �ْ�َ�َ ْ�ُ���ْ�َ�   ميكن استخالص هذا املعىن بالتأّمل يف السياق. ، و﴾ %َ
  ج. الفهم القياسيّ 

شرتاكات، تناسب األصوات وكذلك اال من التناسبات، التعارضات،اصل و الفهم احله
الفئات ويف و وما بني الفئات والسياقات، ونطاق ذلك بني السياقات،  ه،وذيل هتمام بصدر النصّ اال

  بأكمله.  النصّ 
ت يف فإننا نشري إىل الفهم احلاصل من املقارنة بني جمموعتني من اآليا ،على ما قيل ابناءً 

  سورة الواقعة: 
  من هذه السورة على قسمني: ٤٠ حّىت  ١١اآليات 

  بني:قة  باملقرّ اآليات املتعلّ  المجموعة  األولی.
ُ'َن (﴿  وَ�ِ+َ* اْملَُ�!)

ُ
ِ/ِمي (--أ (��ِت ا� (�ِ�َني (4-) ِيف 1َ � ا6و)َ�ِ 8ٌ (�9ُ (-:) �� ا>ِ�ِ!یََ�ِ =ٌ) ٥-Cُ َDَ () 8ٍُ!ٍر َ�ْ�ُ@�َ? ٤-) َوَ�ِ�

ُ �Gَ�Fََ��ِ�ِ�َني (ْ�َHَ َني+ِ$ِ (F�ُ-٦) ُ�وَن (� َJKُ ِوْ�َ�اٌن ْ
ِLْ�َHَ ُف�Nَُی (-O) ٍني/ِ�َ �َ��ِریSَ َوQْRٍَس ِ�ْ

َ
�Hَُن UْQَ�ِ  (-Vَ�اٍب َوأ (� َWُ �(

�Gَ� َو� ُیْ�Xُِ��َن (ْHَ-Y) وَن ُ ري) َJ[َ8ٍ ِمم)� َیGَUِ��َ4) َو] (ْريٍ ِمم َ̂ �GُFََن () َوَ_ْ�ِ�  ْ̀ aَ �4-) ٌنيHِ ِن 44) َوُح�ٌر��) ْQَRَ�gَ�ِل اcِ�ُcْde اْملَْ$ُ
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� iُКَا َیْ/hَُ��َن (:4(   ﴾)4٦( ) ِإ� ِ�ًrCَ r�� rCًَ��hَqْaَ � (4٥ُ/�َن ِ�pْ�َ �Gًَ�ا َو� nً9ِQْoَ (4٤) Xَ1َاًء ِمبَ
tَْ��ُب اْ�َhِِني (َو قة بأصحاب اليمني: ﴿ اآليات املتعلّ  المجموعة الثانية. َ

tَْ��ُب اْ�َhِِني َ�� أ َ
) ِيف 4Oأ

�vٍُد ( ْwKَ ْ�ٍرCِ4V) ٍد�xُ�ْ�َ yٍ�ْ َ̂ ) � َ�ْ~8ٍHَ�Nُ َو� 4:) َوَ��gِRَ 8ٍGَUَِريٍة (-:) َوَ��ٍء َ�ْ�ُ|�ٍب ([:)َوِ}=z َممُْ�وٍد (4Y) َو
) 8ٍHَ��Qَْ?�ُه ٤:) َوُ�ُ!ٍش َ�ْ!8ٍHَ��ُ (::َممُْ َ̀ ْ� َ

� أ �ًء () ِإ?) َ̀ ْ�َ$�ًرا (٥:�) ِإ�ْ
َ

��ُه�) أَ�ْ/َ oَْ!اً�� (٦:) َ��َ
َ

) tْ6 (:Vَ��ِب اْ�َhِِني Hُ (:O)ُ!ً�� أ
ِ�َني ( � ا6و)َ�ِ 8ٌ (�9ُ:Y) �� ا>ِ�ِ!یََ�ِ 8ٌ   ١﴾.)[٤) َو�9ُ)

الفرق يف يظهر  هم،عندما نقارن بني منزلة املقربني وأصحاب اليمني ونعم ،التفّهمعملّية يف 
  : اام جلي درج

ِ/ِمي « بني: املقرّ بشأن فقد قال  (��ِت ا� (�ِيف « أصحاب اليمني:  حبقّ ويف املقابل يقول  ،» ِيف 1َ
��xٍُد َوِ}=z َممُْ�وٍد ْ�َ yٍ�ْ َ̂ �vٍُد َو ْwKَ ْ�ٍرCِ « ًو ،بني احلدائق املليئة باألشجار اكبريً   او واضح أّن هناك فرق 

  موز.   شجرة سدر و
َ��ِریSَ َوQْRٍَس ِ�ْ� َ�ِ/ٍني : « بنياملقرّ  حبقّ قال  ايةيف البدکذلك 

َ
ُ�وَن  UْQَ�َِ�اٍب َوأ (� َJKُ ِوْ�َ�اٌن ْ

ِLْ�َHَ ُف�Nَُی
�Gَ� َو� ُیْ�Xُِ��َن ْHَ َن�Hُ (� َWُ � « ْ�ُ|�ٍب « أصحاب اليمني:  حبقّ ويف املقابل يقول�ٍء َ��ذكر ه مل يلكنّ » َوَ

بل  ؛نيبكالذي ذكره للمقرّ   "شراب مما يتخّريون"و "ولدان خمّلدون"ومل يذكر  وضونةً م اسررً هلم 
بل  ؛ذكر املاء املسكوب الذي عليهم أن يشربوا منه، وذلك الشرب ليس بأكواب وأباريقإّمنا 

    عليهم أن يشربوا بأيديهم.
وَن « يقول: نياملقرببشأن و  ُ ري) َJ[َ8ٍ ِمم)� َیGَUِ��َنة و  فواكه معيّ ه يذكر ألصحاب اليمني ، لكنّ »َو
  ألصحاب اليمني مثل تلك النعمة.  ه مل يعدّ لكنّ  ،بني حلم الطري؛ كذلك يذكر للمقرّ طبًعا كثرية

ر فرقهّن عن نساء ظهِ يُ  ،بنيحول احلور العني املذكورة للمقرّ  واردةالتدقيق يف التعابري ال إنّ 
  . ااجلنة ألصحاب اليمني أيضً 

� ا>ِ�ِ!یَ� َوَ� «بني: املقرّ  حبقّ يقول أخريًا و َ�ِ =ٌبشأن ه يقول يصلون إىل هذا املقام، لكنّ » ِ�
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� ا>ِ�ِ!یَ� « أصحاب اليمني: َ�ِ 8ٌ   صلون إلی هذا املقام.أي كثري منهم ي» َو�9ُ)
  د. الفهم التكامليّ 

داخل آيات  واملوضوعيّ  ،اللفظيّ و ، األديبّ على الصعيد تصال هو اال التكامليّ الفهم إّن 
. يف اخلطوتني السابقتني ذا الفهم دور كبري يف تفّهم النصّ هل. هذه اآليات وفيما بني السورة

التأسيس كّون وت ،دبشكل جيّ  مرهذا األحصل التوجيه)  استكشافو  ،البناءاستكشاف (
املتدبّر يف هذه اخلطوة مجيع  درس. يالتكامليّ ا حتتاج إىل الفهم للتفّهم. هذه اخلطوة أيضً 

بعكس وذلك ، تكامليا اويقوم بتفّهمها تفّهمً يات كال على حدة، اآليع مفردات مجاأللفاظ و 
  . فقط اآلياتيف  اخاص  اقسمً  لو انالتوجيه الذي يتاستكشاف البناء أو استكشاف 

 وأصحاب اليمني وأصحاب للمقرّبني املكانة األخرويّة بالتفصيل وردت فقد ،كما مّر معنا
احلديث دار يف اية السورة أيضًا  واقعة، مثّ من سورة ال ٥٦حىت  ١١يف اآليات  الشمال

ِ�َني (بشكل جممل عن مكانة اموعات الثالث املذكورة: ﴿  � ِإْن Кََن ِ�َ� اْملَُ�!) (�Qَ�َVV ٌن��ْوٌح َوَرْ�َ!َ�َ (
8ُ َ?ِ/ٍمي ( (�tَْ��ِب اْ�َhِِني (VYَو1َ َ

� ِإْن Кََن ِ�ْ� أ (�
َ

Y] tْ) َوأ
َ

ِ�َني -Yَ��ِب اْ�َhِِني () r�َ�ٌَم َ�َ* ِ�ْ� أ � ِإْن Кََن ِ�َ� اْملَُ$ِ�ّ (�
َ

) َوأ
َني ( ّ�ِ� (xا�Y4) ٍمي �Xٌُل ِ�ْ� َمحُِ�َ )Y:ٍمي ( ِ��َ 8َُ�ِ َ� َحdS اْ�َِ�ِني (Y٤) َوَ�ْ َ* اْ�َ/ِ�ِمي Y٥) ِإن) َهَ�ا َهلُ ْ� ِ��Cِْ� َرِ�ّ ّ�ِ�َ�َ (Y٦( ﴾ .   

أّن  نّ ظ قدف لتكاملّي،االسورة م نتبه لفهْ قد ا ،ذه اآلياتاملتدبّر أثناء مواجهته هليكن إذا مل 
 ا عادوتو  ،رةهذه اآليات مكرّالثالث،  الفئاتة هلذه خرويّ ألعن املكانة ا ،ث ثانيةً يداحل أ

تشري إىل  ،اآليات األخرية يف السورة ه سيدرك أنّ فإنّ  لتكاملّي،الفهم اتمّتع بولكن عندما ي
   ة. ة واألخرويّ ألحواهلم الدنيويّ  توليس ،ءة هلؤالاملكانة الربزخيّ 

  هـ: الفهم اإلرشاديّ 
بأكمله. كما  النقاط الرئيسة للنصّ  ة لسري املشرتكات وهو نظرة استنتاجيّ اإلرشادّي فهم ال

الرؤية والدافع واألسلوب؛ ا إرشاديا يف تأثريً يرتك و  بأمجعه، نطاق هذا الفهم هو النصّ  أنّ 
  . اهلداية واإلرشاد يف القرآن منظارجيب أن تكون من  ،تدبّر إىل القرآننظرة امل وبالتايل فإنّ 
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  . عمومّية التدبّر٢
  :  نقاطة ة. الدليل على ذلك عدّ ل درجة لفهمه عامّ درجات فهم القرآن خمتلفة. فأوّ إّن 

ر قد أوصوا الناس بتدب  �وأهل بيت العصمة والطهارة ،اهللا سبحانه وتعاىل أنّ  :األوىل
األمر بالتدبّر سيكون لغوًا أو تكليفاً  فإنّ  ،للجميع يسورًار القرآن م؛ فلو مل يكن تدب القرآن

  خارج طاقة البشر. 

لو كان من عند غري اهللا لكان فيه أنّه و  ،ه كالم اهللا ومعجزةالقرآن الكرمي أنّ  كما يصرّح
من  إهليّ أنّه يدركوا  بالتايلقه و تناسطنوا إىل لتدبّر ليفإىل االقرآن الناس  ا؛ لذلك دع١اختالفات كثرية

 ويصّدقوا أنّ  ،؛ لذلك يستطيع مجيع الناس التدبّر يف القرآن ليفهموا تناسقه أو عدم تناسقهعند اهللا
  القرآن كالم اهللا. 

بفئة مثل  ان فهم ظاهره خمتصً كاأو   ،للجميع اكن ظاهر القرآن مفهومً مل يلو  ة:الثاني
   بال جدوى.واملنازعة ملنافسة لكان التحّدي وطلب ا ،ريناملفسّ 

 ّنةملا كان أبدًا معيارًا العتبار الس  ،للجميعمفهوًما کن ظاهر القرآن يلو مل  ة:الثالث
 ؛وجيب أن تُعرض الروايات على آيات القرآن روايات،. فالقرآن هو ميزان عرض التهايّ جّ وحُ 

وإذا كان خمالفاً  ،لكتاب اهللا فاقبلوهإذا كان موافقًا  ،كما جاء يف الروايات؛ كّل كالم نُقل عّناو 
أَيـَها الناُس َما َجاءَُكْم َعين يـَُواِفُق  Cمىن: أرض يف  �له فارموه. كذلك قال الرسول األكرم

: �كذلك يقول اإلمام عليّ » ٢ِكَتاَب اللِه فَأَنَا قـُْلُتُه َو َما َجاءَُكْم ُخيَاِلُف ِكَتاَب اللِه فـََلْم أَقـُْلهُ 
C ِه َفُخُذوُه َو َما َخاَلَف ِكَتاَب  ِإنَصَواٍب نُوراً َفَما َواَفَق ِكَتاَب الل َحِقيَقًة َو َعَلي ُكل َحق َعَلي ُكل

Bاللِه َفَدُعوه
Bَو ُكل َحِديٍث َال يـَُواِفُق ِكَتاَب اللِه فـَُهَو ُزْخُرفC:  �وكذلك يقول ٣

هذه  ٤
                                                           

 ﴿أََفال يـََتَدبـُروَن اْلُقْرآَن َو َلْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اللِه َلَوَجُدوا فيِه اْخِتالفاً َكثريًا﴾. :٨٢. سورة النساء، اآلية ١
 .٦٩، ص ١ . الکايف، ج ٢
 .٣٦٧. أمايل الّصدوق، ص ٣
 .٦٩، ص ١ . الكايف، ج ٤
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ارض بني الروايات، بل تشري إىل قاعدة عامة يف الرواية، األحاديث ليست خاصة بإزالة التع
  سواء كانت معارضة أم ال.

بإحالة اتمع  �ملا قام املعصومون ،م لدى اجلميعهو فملو كان ظاهر القرآن غري  ة:الرابع
َلْيُكْم بِاْلُقْرآِن فَِإنُه َشاِفٌع فَِإَذا اْلَتَبَسْت َعَلْيُكُم اْلِفَنتُ َكِقَطِع اللْيِل اْلُمْظِلِم فـَعَ Cإليه أبداً.  البشريّ 
 .B١ ُمَشفع

ميكن احلصول عليه من خالل تالوة القرآن  م ظاهر القرآن وجداينّ فهْ  أنّ  ة:اخلامس
وإن  ؛ مثل هذا الفهميف  لغموض والشك والتعارض سبيل لالو ما.  ومشاهدة آيات موضوعٍ 

ينبغي أن  ، مماة بذلك الكتابرف اخلاصّ املعة واإىل العلوم األساسيّ  ةٍ اجحب كتابٍ   م أيّ فهْ كان 
  . من قبلر توفّ ي

فكيف ميكن ملا هو نور أن  ئ،ش ومبّني لكلّ  ه هاٍد ونورٌ نّ أاهللا وصف القرآن ب أنّ  ة:السادس
  مستوياته العميقة؟!ضح ظاهره بغريه، ناهيك عن باطنه و يتّ 

  : �كتب املرحوم الشيخ الطوسيّ 
 يصفه أن جيوز فكيف. وتضادّ  تناقض نبيه وكالم تعاىل للها كالم يف يكون أن جيوز ال إنّه

 إال ذلك وهل شئ؟ بظاهره يفهم وال للناس بيان وأنّه قومه، بلسان وأنّه مبني، عريبّ  بأنّه
  ٢.القرآن عنه منـزّه و ذلك واملعّمى ... باللْغز له وصف
  . منهجّية التدبّر٣
 لهلذلك فو ؛ سليقّيةو  ةذوقيّ  ّيةوعمل س معرفةً يلو  ،وأسلوب مثل التفسريمهارة ر القرآن ب تد

داً ومعق  اصي هذا األسلوب ليس ختصّ  ؛ اجلدير بالذكر أنّ ةخاصّ منهجّية وأسس وأصول و  ئمباد
  موه.أسلوب بسيط وشامل يستطيع اجلميع أن يفهموه ويتعلّ  إنّهمثل بقية األساليب، بل 

                                                           

  .٥٩٨، ص ٢. املصدر نفسه، ج ١
 .٤، ص . تفسري التبيان٢
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  . ظاهر القرآن٤ 
  . معناها »ظاهر«و فاظ القرآن الكرميأل» نص«ظاهر القرآن باملقصود 

هذا املوضوع قد  ة ظواهر القرآن. على الرغم من أنّ الرأي املشهور لعلماء األصول هو حجيّ 
  ة إثباته:نا نستعرض بشكل سريع أدلّ إال أنّ  ؛ل يف األصولجاء بشكل مفصّ 

  ةة القرآنيّ ل. األدلّ وّ ألا
 إلثبات ة. لقد أشار املرحوم آية اهللا اخلوئيّ لعرفيّ ة وايف القرآن إىل هذه احلقيقة العقليّ  ريَ شِ أُ 

  إىل بعض اآليات: ،١الظواهر حجية
ْم Dَ ﴿  اآلية األولی.

َ
ُ!وَن اْ�ُ�ْ!�َن أ (��َ َ�َ r�َ 

َ
ْ���ُهل�  أ

َ
  ٢﴾ ُ�ُ��ٍب أ

ر يف القرآن الذي ليس ظاهره بّ رون يف القرآن. فكيف ميكن التداهللا يعاتب الذين ال يتدبّ  إنّ 
  ة؟حجّ 

ِ�ٍ ﴿ اآلية الثانية. (��ُ �ْ�ِ =ْGَ�َ ِ�ْ ��eِ اْ�ُ�ْ!�َن �?َ!ْ (qaَ �ْ�َ�َ ٣﴾ َو  
مفهومة أّن ظواهره للتذّكر و االعتبار، و القرآن كتاب بسيط  أمثاهلا تبّني أنّ  هذه اآلية و

  جلميع الناس و حّجة عليهم. 
  ةة الروائيّ الثاني. األدلّ 

  ة ظاهره. يّ لقرآن تتطابق مع حجّ لصائص يف بعض الروايات أيضاً خ ذُِكَرت
» نيقلالثّ «بـك لناس التمس له ينبغي فإنّ  ،على هذا احلديث ابناءً  ٤قلين:حديث الثّ  ،ىاألول

                                                           

 .٢٦١. البيان يف تفسري القرآن، ص١
  .٢٤، اآلية ٩حمّمد. سورة ٢
  .١٧. سورة القمر، اآلية ٣
إين تارٌِك ِفيُكْم ما إْن َمتَسْكُتْم ِبِه َلْن َتِضلوا بـَْعدي، َأَحُدُمها أَْعَظُم ِمَن اآلَخِر:  C. ٢٢٦، ص ٢ . حباراألنوار، ج ٤

َن السماِء إَىل األْرِض، َوِعْرتَِيت أْهُلَبْيِيت، َوَلْن يـَْفَرتِقَا َحّىت يَرَِدا َعَلي احلَْْوَض، فَاْنظُُروا َكْيَف ِكتاُب اِهللا َحْبٌل َممُْدوٌد مِ 
  Bَختُْلُفوين ِفيِهما
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وأن يستعينوا ما يف مجيع األعمال واملشاكل. معىن  �� اللذين مها كتاب اهللا وعرتة الرسول
من ظاهره، ولو مل يكن  ُتسَتخَلصاليت  حكامذ األاس للقرآن هو أخْ ة النّ ك ومراجعة عامّ التمسّ 

» قلنيالثّ «ته هلما بـك به وتسميوالتمسّ  راجعتهمب �لكان أمر الرسول  ،ةظاهر القرآن حجّ 
  . عبثًا

الروايات الكثرية املتواترة اليت اعتربت القرآن إّن  :١أحاديث العرض على القرآن ،ةالثاني
كان الكالم إذ إنّه لو   ؛ة ظاهر القرآنيّ آخر على حجّ  دليًال ، تشّكل ملعرفة األحاديث امعيارً 
 مر األللتقييم. لذلك ف وأداةً  ايكون ميزانً ملا تأّهل ل ،دًا وغري مفهوم مع ظاهر غري معتربمعق

ال ميكن أن يكون  ،ةً الذي ليس ظاهره حجّ  ئالش ر أنّ ظهِ يُ  ،ض الروايات على ظاهر القرآنعرْ ب
  ث.لتقييم اعتبار األحادي عيارًام

اليت كان  وه ظاهر ستشهادات بة ظاهر القرآن هو االخر على حجيّ اآلدليل ال و ،ةالثالث
  ة: حكام اإلهليّ أللحصول على ال اعتَمدوها �ةاألئمّ 

 أَن  َوقـُْلتَ  َعِلْمتَ  أَْينَ  ِمنْ عندما سأله زرارة:  �قال اإلمام الصادق االستشهاد األّول.
اليت » اْلَباءِ  ِلَمَكانِ «يف جوابه:  �؟ فقال اإلمام الرْجَلْني  ضِ َوبـَعْ  الرْأسِ  بِبَـْعضِ  اْلَمْسحَ 

  . ٢وليس كله ،من الرأس كافٍ  ح جزءٍ مسْ  ستفاد أنّ يف آية الوضوء. ومن ظاهرها يُ  متْ خدِ استُ 
ال حتّل لزوجها  ا،ثالثً طُلَقْت حول املرأة اليت  �قال اإلمام الصادق االستشهاد الثاني.

ْن َیَرتا1َ/�اهللا يقول: ﴿  ملؤقت واملتعة مع رجل آخر، ألنّ ل بالزواج ااألوّ 
َ

hGِ� أْ�َHَ َح��1ُ r�َ �G�َ (� َ̂  َ�ِ�ْن 
  ثانية).  لاألوّ  اتزوج زوجهت(و  تْ فال إمث عليه إن رجع ،الثاين ازوجه هافإذا طّلق  ٣﴾

 ةل مرتبطوّ ألا قة ثالث طلقات لزوجهاة املرأة املطل يّ حلّ  فإنّ  ،على ظاهر هذه اآلية ابناءً 

                                                           

  .٦٩، ص  ١. الکايف، ج ١
  .١٠٧٣، ح ٢٣، الباب ٤١٣، ص ١؛ وسائل الشيعة، ج ٢٨٩، ص ٧٧. حبار األنوار، ج ٢
  .٢٣٠ة، اآلية . سورة البقر ٣
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شرط  فإنّ  تعة؛يوجد طالق يف امل ه البزواج املرأة من رجل آخر مث انفصاهلا عنه؛ لذلك وألنّ 
  ١.القالطّ ال يتوفّر أال وهو ل الزواج بالزوج األوّ 

  الثالث. سيرة العقالء
على نطق عاقل بكالم إذا  ألنّه؛ اظاهر كالمهم معيارً  ونيعترب  حوارام يف إّن العقالء

وسيكون  ،سيكون نافذاً  - ة ظاهر الكالم يّ على حجّ  ابناءً  -عرتاف مثل هذا اال فإنّ  ه،نفس
  ه. احلكم ضدّ 
ة ظاهر كالمه حجّ  فإنّ  ،ه بكالميتفوّ  مٍ متكلّ  أيّ  ه يف سرية مجيع العقالء أنّ فإنّ  ،بالتايل

 اعرتاضٍ  يّ أ بلغنا عنهومل ي ،س ورئيسهمالشارع املقدّ هو م للمخاطبني، خاصة إذا كان املتكلّ 
   على هذه السرية.

  نطاق ظاهر القرآن
ة اآليات املتشاة أيضًا هلا حجيّ  حمكمات القرآن أم أنّ  ة الظهورالظهور وحجيّ  أخيصّ 

  ظهور؟!    ال
  الرأي المشهور

على الرأي املختار إىل نقده و  انشري بناءً  مثّ  ،مرألهذا ا يف يف البداية نتناول الرأي املعروف 
رين يف معظم احلاالت على تفسري املفسّ  قوموي ،لفاظ القرآن كثريةألة اللة الظاهريّ تكميله. الد

عبارة وسياق اجلملة يف اآلية، الكلمة أو المبعىن  اأحيانً يرتبط ظاهر آيات القرآن. ظاهر اآليات 
ات آيعلى  نطويالقرآن ي ة املستفادة من اآليات؛ لكن مبا أنّ رتبط باألحكام التكليفيّ يوأحيانٌا 

ظاهر اآليات  ؛ ألنّ ٢باآليات احملكمة نطاق ظهور اآليات خاصّ  فإنّ  ،حمكمة ومتشاة
ًا على إرادة خالف عندما منتلك دليًال قطعيّ ، تأويلالتاج إىل حيو  ةً كون حجّ ياملتشاة لن 

                                                           

  .٢٢، ح ٣٦، الباب ٣٤، ص ٨. املظّفر، حمّمدرضا، التهذيب، ج ١
 .١٥٦، ص ١. أصول الفقه، ج ٢
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ل كما يقو   ان أيًضا،احملكم واملتشابه نسبيّ  نّ إ ١.ضح معناها باآليات احملكمةظاهرها؛ من هنا يتّ 
Bَجاِهِله  َعَلى  َما اْشَتَبهَ   اْلُمَتَشابِهُ C: � اإلمام الصادق

 ةوظاهرها حجّ  ةكماحملمجيع اآليات  إنّ  ٢
  .أيضاً  العلم يف للراسخني

نصراف يصلح ال ئش الكامل عن كلّ  ة الظهور الفحصُ حجيّ ُيشَرتط يف  هاجلدير بالذكر أنّ 
ص عن دة. كذلك بعد الفحْ صة واملقيّ ملخص مثل: اآليات الناسخة واعنه ظهور عبارات القرآن 

 ٣.»أصالة الظهور«على أساس قاعدة ـ واملطلقات بالعموماتالقرائن املنفصلة ميكن العمل 
 إلميان باالظاهر  وال ينتفي ،يف العرض اوليس ا،يف طول بعضهم هظاهر القرآن وباطن ر أنّ ذكَ يُ 

  بباطن القرآن. 
  :كتب العّالمة الطباطبائيّ   

 أّما إّال  الكرمية، اآليات من يُرادان املعنيني وكال وبطن، ظهر أو وباطن ظاهر قرآنلل هذا
 تزاحم ال الباطن وإرادة الباطن، إرادة تنفي ال الظاهر إرادة فإنّ  العرض، يف ال الطول يف واقعان
   ٤الظاهر. إرادة

 َوَلهُ  َبْطٌن، َولِْلَبْطنِ  َبْطناً، لِْلُقْرآنِ  ِإن للظاهر والباطن مراتب؛ لذلك جاء يف بعض الروايات: 
بلوغ تلك املستويات ليس  .كما أنّ افهم القرآن له مستويات أيضً  إذ إنّ ؛ ٥َظْهر َولِلظْهرِ  َظْهٌر،

 ة مستويات من مستويات الظاهر أو الباطنأو عدّ  امستوى واحدً  دركون، فاملخاطبون ياعام 
ل لآليات الظهور األوّ  ستويات أعلى. على أنّ م بلغونالبعض ي قدر استطاعتهم، كما أنّ على 

  ة. باللغة العربيّ  إملاممفهوم جلميع الذين لديهم 

                                                           

 .٣٦. القرآن يف اإلسالم، ص ١
  .١٦٢، ص ١. تفسري العّياشّي، ج ٢
 .٩٧. األصول العاّمة للفقه املقارن، ص ٣
 .٢٨. القرآن يف اإلسالم ،ص ٤
 .٩١، ص ٨٩. حبار األنوار، ج ٥
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هذه  يف ظاهر بعض آيات القرآن؛ لذلك فإنّ  ،مخالف مراد املتكلّ ُحيَتَمل من جهة، 
لآلية بالتأويل أيضاً. بالطبع مجيع تلك املعاين  ىخر أن اوميكن إجياد مع ،اآليات قابلة للتأويل

ليس يف  ،هلذه اآليات وكذلك تأويلها الظهور احلقيقيّ تلّقي  أنّ  نعلمْ ليف طول بعضها، لکن 
تعارض العقل مع ظاهر عند  ١.علم التفسري ائيّ يف قدرة أخصّ إنّه بل  ؛شخص مقدور كلّ 

 ؤمنونم يعلى الرغم من أّ  ا،مً مي املعتزلة والشيعة يعتربون العقل مقد متكلّ  القرآن أيضاً، فإنّ 
  ة ظاهر القرآن. يّ حبجّ 

  دراسة ونقد؛ الرأي المشهور
نحصر يف ينطاق ظاهر القرآن  نّ إل يقحيث  ؛ة أسبابالرأي املشهور غري مقبول لعدّ 

 الثاين أنّ مبهمة.  ال ،الظواهر املتشاة جمملة ل أنّ شمل املتشاات. األوّ يوال  ،حمكمات القرآن
 بعض. من حيث اجلهة الداللية (مقام الفهم ومقام الفهم و العمل خمتلفان عن بعضهما ال

 إىل  حاجةٌ  ة (مقام العمل)ة التنجيزيّ يّ يف احلجّ وإْن كان ؛ الظهور) ميكن اعتبار الظاهر مستقال
م النهي عن فهْ يس ل ٢ه يف اآلية الشريفة من سورة آل عمران. الثالث أنّ أيًضا ةنّ ص عن الس لفحْ ا

  .  بل النهي عن اتّباع ذلك ،املتشابه
اآليات املتشاة  أنّ  يعين بذلك ال ها،لقد ى القرآن الكرمي عن تأويل املتشاات واتّباع

كّله لقرآن  لو  ،وغري قابلة للفهم. إذًا اآليات املتشاة مثل احملكمات يف الظهورمكتنفة باإلام 
َهٌم فـََقْد َهَلَك َوأَْهَلكَمْن َزَعَم َأن اْلِكَتا: �كما يقول اإلمام الباقر   إام فيه،وال ،ظهور   ٣.Bَب ُمبـْ

  قسمني: إىلاآليات املتشاة  تقسيمبعبارة أخرى ميكن 
وذلك اإلمجال يسبب احتماالت متعددة يف  ،إمجال مفهوميّ  هلا.قسم من اآليات املتشاة ١

                                                           

 .١٥٦، ص ١. أصول الفقه، ج ١
 ﴾.ِمْنهُ  َتشابَهَ  ما فـََيتِبُعونَ  َزْيغٌ  قـُُلوِِمْ   : ﴿فََأما الذيَن يف٧عمران، اآلية  . سورة آل ٢
  .١٩، ص ٢٧الشيعة، ج  . وسائل ٣
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�Cَُل َو تفاصيلها، مثل: كلمة أويل األمر يف اآلية: ﴿  ُ/�ا ا�!)^
َ

َ َو أ ُ/�ا ا�)^
َ

�ُ$� أْ�ِ !ِ�ْ
َ
وِيل ا6ْ

ُ
 ١﴾ أ

دة ومرتافقة ا قابلة للتطبيق على مصاديق متعدّ أّ بسبب إمجاهلا حيث ميكن أن يتصور 
  باستنتاجات غري صحيحة.

ة يل مع بعض األصول العقليّ ظهورها األوّ  وافقال ي ،قسم آخر من اآليات املتشاة .٢
� Dََ ﴿ ة مثل: اآلية الشريفة والشرعيّ ُ ْمحَ ة ج من ظاهرها جسمانيّ ستنتَ حيث يُ  ٢﴾ %اْ�َ/ْ!ِش اFَCَْ�  ا�!)

ظهورها ال يتعارض مع  فإنّ  ،ةستعماالت القرآنيّ اهللا، ولكن إذا شاهدنا مجيع قرائن اآلية واال
   أصول املذهب.

   ،قرينةإىل ال م أدقّ فهْ لتاج ، حيمتشاة ومتعارضةآيات  لكوااآليات  هذهظاهر مثل إّن 
يف  تهايّ عدم حجّ  اال يعين أبدً  نه يف مرحلة العمل. لكّن هذا التعارض الظاهريّ ستفاد ميُ كي 

أّن ة؛ و كما وداللتها حجّ  ،يّ اآليات ظهور يف الداللة على املعىن الكلّ  هذهثل ملظهور. المطلق 
ة؛ ستواء جمملة ذلك االاهللا على العرش استوى، ولكن كيفيّ  أنّ على  ةً دالليّ  ةً يّ حجّ لآلية املذكورة 

ستواء على العرش) مع ظهور سياقها لآلية (اال بتدائيّ قياس الظهور اال وعليه فمن الضروريّ 
 ،املوضوع هذايات األخرى اليت تتناول ألدراسة اإىل األعمق  هامفهْ حيتاج  االسابق والتايل؛ إذً 

العمق  ، لكنّ وله ظهور سياقيّ  ،على هذا الشكل مٍ متكلّ  ظاهر كالم كلّ  جلمع بينها. كما أنّ او 
التصريح به  أتىهذا نفس الكالم الذي  ؛بقية كالمهيف لكالمه يرتبط بالتدقيق  والفهم النهائيّ 

:  �مة برّدها إىل احملَكمة، يقول اإلمام الرضا، فاآليات املتشاة تصبح ُحمكَ ايف األحاديث أيضً 
ُمث قَاَل :ِإن ِيف َأْخَبارِنَا ُحمَْكماً   ،ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  َىل ُحمَْكِمِه فـََقْد ُهِدَي إِ  َمْن َرد ُمَتَشابَِه اْلُقْرآِن ِإَىل «

ُحمَْكِمَها َو َال تـَتِبُعوا ُمَتَشاََِها ُدوَن  فـَُردوا ُمَتَشاََِها ِإَىل  ،َكُمْحَكِم اْلُقْرآِن َوُمَتَشاِاً َكُمَتَشابِِه اْلُقْرآنِ 
  ».ُحمَْكِمَها فـََتِضلوا

                                                           

  .٥٩. سورة النساء، اآلية ١
  .٥. سورة طه، اآلية ٢



  85  التدبّر في القرآنسلوب أ  

ومعناها  ،تشابهٌ يف معناها الكّلّي فيها ليس وجود التشابه ل تمَ حيُ اآليات اليت  وبالتايل فإنّ 
ضح بالتدقيق يف سياق الكالم أو سياق السورة أو ه يتّ فإنّ  ،الدقيق أيضاً، فإذا كان فيها تشابهٌ 

 . كما أنّ انطاق ظاهر القرآن يشمل املتشاات أيضً  سياق مجيع القرآن الكرمي. لذلك فإنّ 
احلروف املقطّعة. هذا األمر ، إال فيما خيّص الدين مل يشريوا إىل آية ليس هلا ظهورعلماء 

  أكثر.  ةل بدقّ لكّن ظهورها جيب أن حيلّ  ا،أّن املتشاات هلا ظهور أيضً يكشف 
ومجيع آيات القرآن  ،عن الظاهر والباطن ْنيِ منفصلَ ليسا احملكم واملتشابه  فإنّ  ،من جهة أخرى

ه، عن صحَ فْ يُـ  إىل أنْ بنظر االعتبار ويُراَعى  يـُْؤَخذظهورها إال أّن كمة هلا ظهور، املتشاة واحمل
فحص، ال عن يف غىنً  يلّ األوّ  هامفهْ  املراعاة أيضًا أنّ املراد بالفحص واليأس. و ب تكتسب احلّجّيةو 
ة تأيت بعد ة والتنجيزيّ تها العمليّ يّ ولكن حجّ لآلية، ة السياقيّ  ةنظر الكتفاء بوميكن اال  ،ةهو حجّ و 

  ن القرينة. عاليأس  الفحص و
البعيدين عن عصر  خيصّ شرط الفحص واليأس يف العمل بالظاهر  اجلدير بالذكر أنّ 

ة ة العمليّ يّ ة للحجّ ة واملقاميّ واختفاء القرائن اللفظيّ  ،اختالف الزمان واملكان الشارع؛ ألنّ 
ة)؛ ة (الظواهر اللفظيّ ة دالليّ يّ حجّ  هلاكان  نْ وإكالم الشارع مشروطة بالفحص، يف  ة والتنجيزيّ 

وكانوا يعملون بظاهر كالم  ،الفحص، مل يكونوا حباجة إىل الذين كانوا يف حمضر الشارع إّال أنّ 
   .إمجالٍ  فيها أيّ  كني ومل ،للحاضرين امصداق آية الوالية واضحً ما كان الشارع، متاماً ك

   ستعماليّ والمراد اال المراد الجّديّ 
 األساس هم هدفاملتكلّ بّني ي في املراد اجلّديّ ف. ستعمايلّ منفصل عن املراد اال يّ املراد اجلدّ 

  غري ذلك.  أو ستعمايلّ للمخاطب. بالطبع ميكن أن يكون هذا املراد نفس املراد اال والرئيس
 إنّ ة. ة واجلّديّ ستعماليّ م إىل اإلرادة االس قَ تُـ ظ يف كالمه الفاستحضار األبم إرادة املتكلّ  إنّ 

د يرتسم مبجرّ  ا الذياملوضوع هل اهامعن غية التعبري عناإلتيان باأللفاظ بهي ة ستعماليّ اإلرادة اال
املراد هذا املعيار يف تعيني احلقيقة وااز هو و  ع.بالوضْ  مِ ـيف ذهن املخاطب العالِ  ،مساع اللفظ

  نفسه.
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م يف اإلرادة للمتكلّ  يّ جلدّ أيضًا هو املراد ا هأو بعض همجيع ستعمايلّ االاأللفاظ مدلول  إنّ 
. عندما يقول ة أيضًا هو املراد اجلّديّ يّ ة وعدم احلجّ يّ املعيار يف احلجّ  ة؛ من جهة فإنّ اجلّديّ 
ق ة تتعلّ ستعماليّ االاملتكّلم وإرادة  ،إكرام مجيع العلماء واجبفإّن  »اَْکرِْم ُکل عاملٍِ «م: املتكلّ 

 فإنّ  ،يف كالمه ام قيدً املتكلّ ذكر املخاطب؛ إذا مل يهذا األمر يرتسم يف ذهن  نّ أبذلك، كما 
 األصل العقالئيّ  ق بإكرام مجيع العلماء؛ ألنّ تتعلّ  اة أيضً يّ اجلدّ املتكّلم إرادة  هم أنّ فاملخاطب ي

ل: م بعد األمر األوّ ة، ولكن إذا قال املتكلّ ستعماليّ ة واإلرادة االيّ على تطابق اإلرادة اجلدّ  يدلّ 
إكرام مجيع  اإلستعمايلّ املتكّلم مراد كان  وإنْ ه أنّ  داملخاطب جي فإنّ  »العاملَِ  ادً زي مْ کرِ ال تُ «

إرادة مل يكن يريد إكرام زيد إنّه و  ،مل يكن ذلك لكّن مراده اجلّديّ  - وزيد عامل أيضاً  - العلماء
  ن كالمه الثاين. سَتنَبط مهذا الطلب يُ  نّ أل؛ جاّدة

ل هاتني اإلرادتني عن بعضهما؛ مثلما  ة ميكن فصْ متحانيّ ه يف األوامر االاجلدير بالذكر أنّ 
ة هي ستعماليّ حيث كانت اإلرادة اال؛ �مساعيلإبذبح  �براهيمإدنا كان يف أمر اهللا لسيّ 

  . �براهيمإدنا امتحان سيّ  الذبح، ولكّن املراد اجلّديّ 
  القرآن الكريم نصّ .٥

هـذا املصـطلح يشـمل آيـة واحـدة  نّ إآيات القـرآن. هو القرآن يف هذا البحث  نصّ باملقصود 
ختيــار وقــع االفقــد  ،ســاع معــىن الــنصّ تّ نظــرًا ال، ويف احلقيقــة هــاوأكثــر من أو ســورةً  اواحــدً  اوســياقً 
علـــى الســـورة وعلـــى أكـــرب منهـــا (يف التـــدبّر بـــني  ه ميكـــن إطـــالق الـــنصّ هـــذه الكلمـــة؛ ألنّـــعلـــى 

 وعلى قسم من السورة أيضاً.  ،َور)الس  
  :هوقواعد نصّ ال تفهم.أسس ٦
م النص وقواعد أسس تفه  أسلوب التدبّر. أهمّ حتكم أسس وقواعد  م النصّ طريقة تفه ل

   عبارة عن:
  ل.نظرة بسيطة وخالصة للقرآناألوّ 

وجيب عليه أن  ،بالقرآن ّققأصل التفهيم حت ألنّ لتلّقي فقط، إىل ااملتدبّر يسعى يف التدبّر 
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وأن يتلّقى تفهيم القرآن بذهن  قٍ سبَ مُ  أو حكمٍ  تعّصبٍ  حمضر آيات اهللا دون أيّ قِبل على يُ 
 االقرآن نص  سبوأن حي ،ستنتاج من القرآن. جيب أن ال يسعى املتدبّر لالصاف ومستعدّ 

حنو اآليات بنظرة  توّجههو أن يستنطقه ويستخرج منه مواضيع؛ بل عليه أن يجيب عليه  اصامتً 
ة سنذكرها قواعد خاصّ وفق ويستمع  ،حمضرها ن جيلس يفأو  ،قٍ سبَ مُ  حكمٍ  خالصة دون أيّ 

  التفّهم.بلغ مبلغ تفهيم القرآن ليإىل  ،الحقاً 
ة عامّ دى فهم للالتدبّر يف القرآن جيب أن يرافق نظرة بسيطة وقابلة ل اجلدير بالذكر أنّ 

إىل وال حيتاج  ا،يف التدبّر مع ظاهر القرآن، وظاهر القرآن واضح أيضً  لنتعامإّمنا ه الناس، ألنّ 
بنظرة  دَركالتدبّر يف القرآن يُ  فإنّ  ذادة؛ وة معقّ خمتلفة ومواضيع عقليّ تفسرييّة استخدام قواعد 
  آيات القرآن.يف بسيطة وخالصة 

  قفيةتوليس ال الداللة،الثاني: 
و  امجيعها وزنً متماثلة كلمات   َمتْ خدِ ستُ اُ  ،أواخرهاال سّيما و  ّيةات القرآنياآلمن  طائفةيف 

ة العلماء الذين يعتربون وخاصّ  - جمموعة . يرى و..» األحزاب«، »القمر«مثل سورة . قافيةً 
استخدام هذه داعي إىل ال أنّ  - وألفاظه معظم جوانب إعجاز القرآن يف نظمه ومجاله الظاهريّ 

ه على غري قابل للتصديق؛ ألنّ رأي الكلمات املوزونة هو رعاية القافية يف الكالم، لكّن هذا ال
 يف استخدام األلفاظ والعبارات املوزونة، إال ومجاًال  ،اظاهري  االقرآن ميتلك إعجازً  أنّ  منالرغم 

 ع قافيةلوضْ أتى ة مع القافية املوزونة استخدام هذه الكلمات اخلاصّ  أنّ حكرًا يف األمر ليس  أنّ 
يف اخلطوة  اهللا احلكيم ذا فقد اهتمّ معىن. و  استخدام تلك الكلمات أيضً ال ؛ بل إنّ (للتقفية)

لت مبراعاة القافية، واحدة من تلك الكلمات، واخلطوة التالية متثّ  لكلّ  األوىل باملعىن اخلاصّ 
  وليس مراعاة القافية.معىن، لفظ وكلمة  كلّ   امتالكاألصل هو  فإنّ وعليه 

  الثالث.عدم الترادف في القرآن
 ذاتة القرآنيّ  فرداتة من املألفاظاً كثري  ،ة مرتمجي القرآنلقد اعترب مجاعة من األعاظم خاصّ 

، »بـََرأ«، »َفَطرَ «، »َخَلقَ « املفردات التالية:يف هو احلال ، كما اترتادفاملوأمسوها  ، واحدمعًىن 
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 –الرتادف احلقيقّي  ؛ لكّن الصحيح هو أنّ »َخَلق«روا مجيعها مبعنی ي و...» بَدَعَ «، »َذرَأ«
، حسبليس يف القرآن ف -مجيع اجلهات واجلوانب  إذا كان يعين اّحتاد املفردتني يف املعىن من

كّل واحدٍة حتمل   ،األلفاظ املرتادفة يف الظاهر تلك ومجيع يف كالم العرب أيضاً،ال يوجد بل 
  .منها مسات ومّيزات تنفصل ا عن األلفاظ األخرى

ألنه ال يصدر  ؛خاصّ  وضعة يف مومادّ  مفردةٍ  حكمة اهللا استخدام كلّ تستدعي  كذلك 
األلفاظ اليت  نّ إمنهما معىن جديد؛ لذلك ف كل من   طلعدون أن يماثالن ن متااهللا تعبري  عن

ال ميكن  من هناات تسلبها الرتادف؛ منها خصوصيّ  لكلّ  ،يف القرآن الكرمي مرتادفةً بدو ت
بناء القرآن مثل نظام  املرتادفة بدل األخرى. بعبارة أخرى، إنّ فردات واحدة من امل استخدام كلّ 

حساب دقيق وفق  مَ خدِ ستُ قد اُ  ةواألساسيّ  ة والعميقةاجلميلية يف البن جزءٍ  كلّ   لتكوين حبيث أنّ ا
  ة. كلمة هلا ميزا اخلاصّ   وكلّ  ،وحكمة عميقة

  صليّ الرابع.استخدام الحروف في معناها األ
 انٍ ا معأيضً  العريبّ  األدب قد ذُِكَرْت يفاستعماالت كثرية يف القرآن. و  حلروف اجلرّ  إنّ 
رين يف كثري من احلروف، لكّن املفسّ  هذهمن  حرفٍ  لكلّ  )جمازيّة( فرعّية وأخرى أصلّية

على سبيل ؛ ن معىن غري معناها األصليّ حروف اجلّر تتضمّ أّن يرون  ،ةستعماالت القرآنيّ اال
كذلك ؛ و ىخر أ مع حرف جر  يأيت عادةً  لٍ بفعْ  رتافق فيه حرف اجلرّ تالذي املثال يف املوقف 

معىن غري املعىن  - من منظورهم  -حيسن يف حاالت دلون حبرف اجلّر عن معناها األصلّي يع
  . لتلك احلرف صليّ ألا

 ني،هليّ اإلرتتيب الكمة و احلعلى قائم حرف يف القرآن  كلمة أو  كلّ ستخدام  ا احلقيقة هي أنّ 
وبالتايل  .ىخر أن معىن حرف تضمّ ت اوأن نعتربه ،األصليّ  اعن معناه حرفٍ  صْرفوال ميكن 

  . م احلروف يف معناها األصليّ ستخدَ تُ 
  الخامس. أصالة الحقيقة

ــّمت تبيــني األكمــا   »يقــةاحلق ةصــالأ«حــول يف علــم أصــول الفقــه البحــث بالتفصــيل  جــرى ة دّل
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معىن هذا األصل ومـوارد تطبيقـه: فقط، إثبات ذلك، هلذا السبب سنتناول يف هذا البحث على 
 احلقيقــيّ  عــىناملونشــّك إن كــان قــد أراد  ،ورد فيهــا املــتكلم لفظــاً أيف حــاالت  قطبــيُ هــذا األصــل 

وإن كـان ذلـك علـى املعـىن اـازي أيضـاً،  ةلّـاقرينـة دمل يُعثَـر علـى و  اـازيّ اه لذلك اللفظ أم معن
، ل الكــالم علــى معنــاه احلقيقــيّ مْ ـاألصــل يقــوم علــى حــ نّ إ، يف مثــل هــذه احلــاالت يقــال حمــتمًال 

 مة للمخاطـب علـى املـتكلّ وحّجـ ،م علـى املخاطـبة للمـتكلّ حّجـالـذي هـو  قيقيّ وهذا املعىن احل
فــال ميكــن أن يــأيت بعــذر  ،لــذلك الكــالم املخاطــب املعــىن احلقيقــيّ  ضَ أيضــاً؛ ومــن هنــا إذا عــارَ 

ـــأنّ  م أن يقـــول ؛ كـــذلك ال يســـتطيع املـــتكلّ املعـــىن اـــازيّ  أردتَ قـــد ك أنّـــ تُ حتملـــاين للمـــتكّلم ب
  وكان عليك أن تعمل وفق ذلك. ،املعىن اازيّ  أردتُ ين قد للسامع أنّ 

  :املرحوم الشيخ األنصاريّ  بّني هذا األصل حيظى بقبول علماء األصول، كما 
دة عن القرائن األلفاظ ارّ  قة يفيأصالة احلق بينهم يف الرجوع إىل فال خالفَ  ،ا العلماءوأمّ 

 ١.خماطب م إىلهة من متكلّ املوج  
ة على وجد قرينة قطعيّ ما مل تو  ،األلفاظ واجلمل أيضاً  علىري جيهذا األصل  النتيجة هي أنّ 

، بل ينبغي ل لفظ من ألفاظ القرآن على املعىن اازيّ حتمال محْ د االإرادة ااز، فال ميكن رّ 
ة على املعىن هناك قرينة قطعيّ  تإال إذا كان ،ل ألفاظ القرآن على معناها احلقيقيّ محْ  ادائمً 
ازيّ ا.  

  ديمن التأک أولىس يالسادس. التأس
ومن جهة أخرى  ،سابقةمشاة ية آلن: من جهة هي تأكيد اات القرآن جانبيبعض آل

. هنا يتبادر هذا السؤال: ا جديدً معًىن  نستخلصو  ةً مستقلّ  اآلية نظرةً  تلكنظر إىل أن نميكن 
مما ة أم اعتبارها آية مستقلّ  ا،دً هذه اآلية بقرينة اآلية املشاة السابقة تأكياعتبار هل جيب 

قاعدة بالسؤال ميكن العثور على اإلجابة عن هذا ؟  جديدٍ معًىن يتمّخض عن حصول 

                                                           

  .٦٩، ص ١. فرائد األصول، ج ١
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اإلمكان اعتبار َجْهد ه جيب ة تشري إىل أنّ هذه القاعدة األصوليّ . »ديالتأک من س أوىليالتأس«
يف مقام  ام أيضً ن املتكلّ كا لها على معىن جديد، كمامْ ـحأنّه جيب و  ،ةالكلمة أو اجلملة مستقلّ 

يصدق ، يّةديعاين التأكاملعلى  ّيةسيالتأس عايناملم تقد  ان نفس هذا املعىن. اجلدير بالذكر أنّ يب
، إذا كان وفيما عدا ذلكمع ظاهر الكلمة أو اجلملة،  تطابق املعىن اجلديد واملستقلّ حيث ي

  م. ه مقد فإنّ  ،جلملةلظاهر الكلمة أو ا اقً مطابِ  نِ ـيـْ يَ حد هذين املعنَـ أ
حتمل أن  واحدة ميكنهاحرف  ت؛ فمادامايف احلروف أيضً ُتسَتخَدم هذه القاعدة  ر أنّ ذكَ يُ 

   .نِ يْ الزيادة أو التأكيد غري جائزَ  فإنّ  ا،معىن جديدً 

   لسابع. ضرورة متابعة السياقا
ي يف التدبّر، دراسة  إحدى القواعد اهلاّمة يف التدبّر هي االهتمام بالسياق ومتابعته. ال ينبغ

كّل آيٍة دراسًة مستقّلًة، بل جيب مشاهدة كّل آيٍة عقب سياقاا القرآنّية، وحتليلها بالنظر إىل ما 
  قبلها وبعدها. 

إّن كثريًا من اإلشكاالت واالختالفات اليت تظهر يف معاين آيات القرآن ومفاهيمها، يعود إىل 
لآلية. إّن السبيل حلسم النزاعات على معاين اآليات  إمهال سياق اآليات والنظرة االستقاللّية

  ومفاهيمها هو االهتمام بسياق اآليات للحصول على معىن واحد. 
  رةالثامن. القراءة المتکرّ 

رتباط ووجوه اال تها،جهو  هتمام مبواضيع السورة وباال صحوبةً رة للسورة مالقراءة املتكرّ إّن 
ا وايا ايات اآلياتدوب ،واألسلويبّ  ،، املضموينّ لفظيّ والتنسيق بني اآليات، مثل التكرار ال

  التدبّر.  مساركبري يف   دور ا [للقراءة املتكّررة]هل، ...و
  :املعّظميقول مساحة قائد الثورة  

تني؛ ة واحدة ومرّ التدبّر يف القرآن ال حيصل بالقراءة واملرور؛ كذلك ال حيصل بالقراءة مرّ إّن 
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  ١.ة التدبر فيهاار واألنس بآية من القرآن وإمكانيّ بل حيصل من خالل التكر 
  خطوات التدبّر في القرآن

 ف ضمن قراءة ، يف اخلطوة األوىل نتعرّ ) ثالث خطواتٍ م النصّ للتدبّر يف القرآن (تفه
من يف اخلطوة الثانية نضع و اآليات والعبارات، يف شكلة معاين املفردات واجلمل املعلى  ،السورة
ف ضمن قراءة ويف اخلطوة الثالثة نتعرّ  ،مبناء اآليات والسور موضع التفه  ،ورةقراءة الس خالل
  ر. وَ اآليات والس يف  يّةرشاداإلجهة الو على  ،السورة

 تفهم النّص بأسلوب فْهم معاني المفردات والجمل الصعبة لآليات و الخطوة األولى:
  السَور

ة نيّ آالكلمات والعبارات القر عل جن مثّ  ،اءة القرآننبدأ بقر  ،ر يف القرآنللتدب  ل خطوةٍ يف أوّ 
  ف على معناها. ونتعرّ يف دائرة االهتمام، الصعبة 
كلمة ومجلة   معىن كلّ  دَركْ مل يُ  ماه ألنّ  ؛م السياقيّ م على الفهْ مقد  سيّ النفْ اآليات م فهْ إّن 
 و انقطاعهلا، من  ليةآليات السابقة والتاإدراك ما بينها وبني اه لن ميكن فإنّ  وحدها،وآية ب

  . ّتصالا
  : فرداتمن امل أصناف ةنا نواجه ثالثفإنّ  ا،نفسي  امً عندما نفهم اآليات فهْ 

 معًىن  ملا حت، ألّ الفْهم واالستيعاب ات القرآن الكرمي سهلمفرد، بعض الصنف األّول
مها  ال ميكن فهْ القرآن الكرمي مفرداتبعض  ،الثاينصنف م يف اللغة. الستخدَ تُ ا أو أّ  امشهورً 

فردات وهو الذي ال ثالث من املال يأيت الصنفهناك  أخريًاسياق. و اللوحدها بل حتتاج إىل 
اعتماد معاجم لغويّة من املفردات جيب  صنفم هذا الومن أجل فهْ  ا،بالسياق أيضً  ميكن فْهمه

٢.قرآينّ ذات املنحى ال
  

                                                           

  .٢٠٠٦/  ٩/  ٢٦  للقرآن  للمسابقات الدولّية ٢٣املشارکني يف الدورة الثورة يف لقاء القرّاء . کلمة مساحة قائد ١
اهللا قـَُرشّي،  . ترمجه قرآن (ترمجة القرآن) لألستاذ رام بور، فرهنگ قاموس قرآن (معجم قاموس القرآن)، تأليف آية ٢
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  يات والسَورتفهم النّص بأسلوب فْهم بناء اآل الخطوة الثانية:
  أوالً. مبادئ استكشاف البناء:

البناء لكّل سورة قرآنّية، بناء منّظم وإهلّي. واملقصود بالبناء يف هذا البحث، هو النظم 
إهلّية ترتيب آيات  -فيما مضى  -الداخلّي اإلهلّي لرتتيب آيات سورة واحدة. وقد ثبتت 

ملتدبّر الستكشاف البناء والرتتيب اإلهلّي، ، وبالتايل يسعى ا�القرآن وجـمـْعه يف عهد النيبّ 
هناك  -الذي ميّثل أّول خطوٍة للتدبّر  -وليس إجياد ذلك؛ والستكشاف بناء اآليات لسورٍة ما 

  ». أسلوب استكشاف البناء«قواعد وقرائن ستأيت بالتفصيل يف قسم 
  السياق

 ١من الوراء. ابّ و ك سوق الدوكذل الدْفع والتسيري عينييف اللغة هو و » قو س« اّدةمن م» سياق«
  ».السائق«ة يف اللغة العربيّ يقال له إىل األمام  ودهاويقمن خلفها، الذي ميسك بزمام القافلة و 

  للسياق: صطالحيّ كتب الشهيد الصدر يف التعريف اال
كّل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دواّل أخرى، سواء كانت » السياق « ونريد بـ 

ت اليت تشّكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كالًما واحًدا مرتابطًا، أو حالّية  لفظّية كالكلما
  ٢.كالظروف واملالبسات اليت حتيط بالكالم وتكون ذات داللة يف املوضوع

صلة؛ ة املتّ ن القرائن اللفظيّ ع دَ عَ ويضّم حاالت أبْـ  ،نطاق واسعظى بهذا التعريف حي دو أنّ يب
اجلمل بوارتباطها  ،ما مجلةٍ يف كلمات الهو نوع ترتيب  ن األفضل أن نقول: السياقملذلك ف

 إىل معىن كلّ  امضافً  اأحيانً  ملحبيث حي ؛ج منهاستخرَ امل يّ السابقة والالحقة واملضمون الكلّ 
م  فهْ  للجملة. اجلدير بالذكر أنّ  امعىن آخر أيضً  ،معىن اجلملة واحدة من الكلمات ومن مثّ 

                                                                                                                                              

 تأليف سّيدهادي حمّدث، محيد صّفار هرندّي، وآموزش ترمجه ومفاهيم قرآن (تعليم ترمجة القرآن ومفاهيمه)، 
  أبوالفضل َعّالمّي.

  .١١٧، ص ٣؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ١٤٩٩، ص ٤. اجلوهرّي، صحاح اللغة، ج ١
 .١٠٤ـ  ١٠٣األوىل، ص  حللقةدروس يف علم األصول، ا، ، سّيدحمّمدباقر. الصدر٢
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 سق معاين اتنّس التغاضي عنها ميأّن جتاهلها و و  ،لقرينةنًا ايستدعي أحيا ه،وعبارات كلمات نص
  .هاوتناسب، الكلمات واجلمل

  ثانًيا. مبادئ استكشاف البناء:
  وجود نْظم هادف، وبناء في السَور

يتبادر السؤال  ،١ترتيبه وحياينّ  أنّ و  ،�الرسول على يدع القرآن قد ّمت مجْ  ثبت أنّ  بعد أنْ 
بعضها يف  متجاورًة مع تْ عَ ضِ ب ونظم هادف بني اآليات اليت وُ ناسُ عالقة وتأيوجد التايل: 

 معيارٍ  بدون أيّ  تْ عَ ضِ وُ  اَور معيار أم أّ رتتيب اآليات يف الس ل أسورة واحدة؟ بعبارة أخرى، 
كن مي إذ بالغة؛ة يّ مهّ ذات أإلجابة على هذا السؤال ا داخل سورة واحدة إىل جانب بعضها؟ إنّ 

عالقة  وجودالضرورة من لكن ليس  ،ر القرآن وحياينّ وَ ترتيب سُ  غم من أنّ الر على أن يقال 
بعضها؛ مثل مع  جتاورهاة آيات القرآن هي السبب يف واقعيّ  أنّ و بني اآليات،  ونظم وحياينّ 

املواعظ  ألنّ  ؛يف مواعظه مٍ نظْ  وال يوجد أيّ  ،األب الذي ينصح ابنه من الصباح حىت املساء
، وعليه فليس هلا نظم أيًضا آيات القرآن تتبع األحداث والوقائع ذلككتابعة ألعمال ابنه.  

ّدعاء ال هذا اال فإنّ  تباًعا،حداث، ولكن كما سنشري حسب األعلى  هادف؛ بل انتظمتْ 
 ،وفق ترتيب النزول رياع القرآن وترتيب آياته مل جيمجْ  ألنّ ، اميكن أن يكون صحيحً 

  ع القرآن. جلمْ  عيارًارتيب وقوع األحداث مترتيب النزول أو تّتخذ مل ي �والرسول
ر، وَ لآليات يف الس  رين مل يقبلوا الرتتيب والنظم التوقيفيّ بعض املفسّ  اجلدير بالذكر أنّ 

قبول نظم البناء ال عالقة له بالبحث وعليه فإّن ر القرآن، وَ لسُ  بنائيّ بالنظم ال ؤمنونهم يلكنّ 
  . أيًضا روَ للس  ئّيةنظرة البنااليعتقدون  ،النظمة مجيع من قبلوا بوحيانيّ  نّ وإالسابق؛ 
ة إىل روايات وأدلّ  استندو ا ،ر القرآن الكرميوَ لنظم اهلادف و وجود البناء يف سُ ي ادمؤيّ إّن 

  ة: عقليّ 

                                                           

  ».مجع القرآن«. متت دراسته يف الفصل الثاين، ١
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  األدلّة القرآنّية
  أ. رسم حدود اآليات باسم سورة

ْ���ه� َو َ�َ!ْ@��ه� ﴿  احلدود بني اآليات؛ كما يقول:رسم اإلشارة إىل مّرت  ةکثري آيات   يفXَ?ْ
َ

�Cَُرٌة أ
وَن  ُ (��َoَ �ْ$ُ G� �ی�ٍت َ����ٍت َ�َ/�)� ���ْXَ?ْ

َ
ِ َو 1َ�ِهُ�وا َ�َ� َر�Cِ�ِ	 کذلك يقول: ﴿ و  ١﴾ َو أ ْن َءاِ�ُ��ا ِ���)

َ
?�C ��َXَِرٌة أ

ُ
َو ِإَذا أ

 (� �ْ َو َ��ُ��ا َذْرَ?� َ?ُ$ وُ��ا ا�Nْ�ِل ِ�ْ�ُ
ُ

�� Dَ ﴿ أو يقول: ، ٢﴾ َ� اْ�َ�ِ/ِ�یَ� اFَCْ+َ�َ?* أَ�ْ (X?َ �( �ُمتْ يف َرْیٍ� مم�R ُ�ا  َو ِإنQْ�َ �?َ�ِ�ْHَ
�ُمتْ �ِ�ِ�َني Rُ ِإن ِ � ُدوِن ا�) gِْ�ِ	 َو اْد�Hُا �Gََ�اَءُ� �� �� �   ٣.﴾ ِ �qَرٍة ��

 لكلّ  جهة أخرى فإنّ  ومن ان،ر القرآن الكرمي وترتيب آياته توقيفيّ وَ بناء سُ  نّ إ سبق القول
بني  أن يكون هناك ارتباط منطقيّ  لذلك، جيب يف هذا الرتسيم التوقيفيّ  ؛٤ةة مستقلّ سورة حيثيّ 

  . غري هذا دليلٌ  ما ما داخل سورةٍ  ع آيةٍ وضْ له لن يكون واحدة؛ فإنّ السورة المجيع آيات 
نا نكون قد أقررنا أّن نّ فإ ،آيات سورة واحدةيف بناء النسجام و االنظم و بوجود الإذا مل نقبل 

. من عشوائيّ ترتيبها  ، بل إنّ اوعقالني  امنطقي  ار القرآن الكرمي غري منّظمة وال متتلك ترتيبً وَ سُ 
ال األمر الذي  ،ه تعّقد املفاهيمقبويع ،كالم اهللا  يفم النظم هذا تأثري كبري اعدالنجهة أخرى، 

  .»ابيانً «و » اتبيانً «كونه سجم مع  ين
  ي بالسورة، وليس باآلياتب. التحدّ 

آيات  وه امنسجمً  اوبناءً  ار نظمً وَ على أّن آليات الس  اليت تدلّ  ساطعةة الاألدلّ أحد 
 أتِ ه مل يإال أنّ  قصرية،السورة كانت  نْ وإر، وَ ي. جاء التحّدي يف القرآن الكرمي بالس التحدّ 

 حيث يتمّ  ؛م الكالم وبنائهجمموع نظإىل بعض فنون البالغة يعود  نّ ألة آيات. التحّدي بعدّ 

                                                           

  .١. سورة النور، اآلية ١
 .   ٨٦ . سورة التوبة، اآلية ٢
 .٢٣ . سورة البقرة، اآلية ٣
 . ستتّم دراسة هذا االّدعاء يف أسس استكشاف اجلهة.    ٤
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نتقال من اال فإنّ  اإنشاء غرض البداية و أسس الكالم على أساس ذلك؛ من جهة أخرى أيضً 
ستطراد والعودة إىل الغرض األساس إلجياد الفواصل واإلجياز واإلطناب واال ،غرض إىل آخر

اعترب شرف الدين قد ف ،عن ابن عاشور نقًال و مرتبط بنظم الكالم وبنائه.  ذلك عرتاض، مجيعواال
   ١.وقوع التحّدي بالسورة هو هذه األمور سبب أنّ  الطييبّ 

هلا هوية سوى   تكنومل ،نظم وبناء هادف دون أيّ من ة آيات، عدّ جمّرد إذا كانت السورة 
مبجموعة من بالسورة ،كذلك جيوز التحّدي التحّدي كما جيوز ة آيات، فهوية اجتماع عدّ 

من الواضح فبآية أو آيات؛ لذلك  ،القرآنمن  وضعم أيّ يف لتحّدي ا رداآليات، لكن يف مل ي
ترتيب اآليات يف السورة والبناء اهلادف فيها أّن و  ،ة اآلياتة منفصلة عن هويّ أّن للسورة هويّ 

  على منافستها.  ونقدر ي البشر ال نّ إحبيث  ؛ة جديدةهويّ  ان السورةمينح

لكّنهم عاجزون عن اإلتيان بسورة،  ،للبشر اممكنً  آيةه عندما يكون اإلتيان بواضح أنّ ومن ال
ختالف بني ترتيب االجيب أن يكون  ابني السورة وجمموع اآليات؛ إذً  اهناك اختالفً  فهذا معناه أنّ 
وتقييم مجيع اآلثار املرتتبة عليه  ،مثل هذا البناء املنظّم والرائع إّن تكويناهلادف، و  هااآليات ونظم

   عن قدرة البشر. انخارج
  :فخر الرازيّ الكتب 

نظم هذه السورة ويف بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز  لطائف ومن تأمل يف
ولعل الذين ، حبسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضا معجز حبسب ترتيبه ونظم آياته

  ٢.قالوا: إنه معجز حبسب أسلوبه أرادوا ذلك
  األدلّة الروائّية

بناء يف سور القرآن؛ الد النظم اهلادف و وجود تؤكّ وشواهَد  ةً أدلّ  اث أيضً يف األحاديُتالَحظ   . أ

                                                           

  .١٠٢، ص ١. ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ١
 ]١٣٨ص، ٧موسى. [التفسري الكبري، ج بن  . نقًال عن: املوافقات، الشاطّيب، إبراهيم ٢
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وهذا دليل على النظم يف ترتيب اآلية.  ،لها عن أجواء السورةوفصْ  ،اآليات ئةمثل النهي عن جتز 
 وحتليلها يف األجواءيتّم تفسريها و  ،من مكاا يف السورة آيةٍ  ل كلّ فصَ تُ أن ال  من الضروريّ  اإذً 

اآلية الشريفةفيما يتعّلق ب. على سبيل املثال اذا ﴿ :Sَ�_ْ��ِ �ْ$ُْ�َHَ SُNِ� قول اإلمامي ١﴾  ه�ا FRِ�ُ¡� َیْ
ُxُ/ْ�َ �ُGَ	 Dََ  ،َوَیْ�xُ/ْ�َ SُNُِ	 ِ�َ�ْ/ٍ¢ : ﴿ �عليّ  ْ̀ aَ٢.﴾ َ�ْ/ٍ¢  َو 

م  من أجل فهْ م ومن هنا فيلز الصحيح؛  هاالنظرة املنفصلة إىل اآليات متنع فهم وبالتايل فإنّ 
ترتيب اآليات، كما يوصي سائد يف النظم الإدراك ا أيضاً و هلة ر و االنظر إىل اآليات ا ،آيةٍ  كلّ 

وعلى هذا ؛  ٣: ﴿ َال تـَْنثـُْرُه نـَثْـَر الرْمِل ﴾ةمتناثر  قراءةقرأوا آيات القرآن ي ّال أأصحابه  �اإلمام
اآليات م هتمام به من أجل فهْ جيب اال امً نظ م ابناءً لك متت اوآيا ةسور  كلّ   ضح أنّ يتّ األساس 

  .ةمبعثر قراءة متناثرة عن قراءة اآليات  �ى اإلمامفقد ، هلذا وكامًال  اصحيحً فهًما 
 أّم وذلكCآيات القرآن: نتفاع بحول السبب يف عدم اال �قول اإلمام الصادقيب. 

هذا العمل يتبعه استنتاج م القرآن. فالسبب أّم مل يراعوا شروط فهْ  ٤ B ببعض القرآن بعض ضربوا
ومل ينظروا  تها،واياآليات : مل ينتبهوا لعوامل مثل بداية �ملفهوم اآليات. مث يقول اإلمام خاطئ

ستثناء االكذلك لكالم و الوصل والفصل لوا عالمات لمهأو ها، بعدو للسؤال واجلواب قبل اآليات 
  ٥.م اآلياتضّلوا يف فهْ  ...و

من  ةً ضرور أخذمها بنظر االعتبار يكون  ،سورةٍ  كلّ يف   مٍ ونظْ  بناءٍ وجود ح ضذا الكالم يتّ 
 ىما قبله وعل ىمن مل يعرف... واحملمول علC : قائًال  �اإلمامستمّر أجل الفهم الصحيح؛ كما ي

                                                           

  .٢٩. سورة اجلاثية، اآلية ١
  .١٣٣البالغة، اخلطبة  . ج٢
 : باب ترتيل القرآن بالصوت احلسن.٦١٤، ص ٢. الکليّين، الکايف، ج ٣
  .١٢٨، باب ٣، ص ٩٠. حبار األنوار، ج ٤
  .١٢٨، باب ٣، ص ٩٠. حبار األنوار، ج  ٥
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.Bبالقرآن فليس بعاملٍ  ،ما بعده
١
   

  الدليل العقليّ 
  : اأيضً  عقليّ بالدليل ال كوا هادفّيتهار و وَ م الس ظنإثبات ميكن 

  عدم النظم ليس كماالً؛ بل عيب
م اعدانكتابتنا ب  أحدٌ صف كما لو يللقرآن؛   اإثبات عدم النظم يف ترتيب اآليات يعترب عيبً  إنّ 

 منزّه عن كلّ  ،القرآن الذي هو كالم إهليّ  ا نعترب ذلك غري الئق، وبالتايل فإنّ النظم والتناسب فإنّ 
  . ما هو عيبٌ 
  اف البناءاستكش اسسثالثًا. 

  . األصل هو االتصال، وليس االنقطاع  ١
باآليات  آيةٍ  بنائها، هو العالقة والصلة بني كلّ  الستكشافما  األصل أثناء قراءة سورةٍ  إنّ 

حىت ميكن اعتبار اآلية  ،واملوضوعيّ  نقطاع األديبّ على اال دليلٌ  بني أيديناالسابقة؛ إال إذا كان 
ة إذا كان هناك إمكانيّ احلال فيما . كذلك جديدٍ  داية سياقٍ وب ،عن اآليات السابقة منفصلةً 

  األصل. االتصال هو  فإنّ  ،نقطاععلى اال اهناك قرائن أيضً مل تكن و  تصاللال
  . معيار تقسيم اآليات، هو االتصال السياقّي ٢
 عات، األعشار واألمخاس؛ ألنّ و وليس الرك ة،القرآنيّ  اتاآليات هو السياققسيم معيار ت إنّ 

آيات تتجاهل اتصال  ة،اعتباريّ  اتعات، األعشار، األمخاس، احلزب واجلزء هي تقسيمو لركا
اآليات على صنيف ، لكّن تمن حيث املضمون واملوضوع واألدب العريبّ  ها،القرآن وانقطاع

  وانقطاعها.  تصاهلاهتمام بظاهر اآليات ومراعاة اأساس السياق هو اال
 مفروضةة ة بشريّ ساس احلزب واجلزء والركوع و... عمليّ التقسيم على أ فإنّ  ،من جهة أخرى
ع تتبّ  ؛ ألنّه يف هذا األسلوب يتمّ وإهليّ  التقسيم على أساس السياق قرآينّ  على القرآن؛ لكنّ 

                                                           

  .٤. املصدر نفسه، ص ١
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من اليت تّتصل ببعضها اآليات  لنجد ،اآليات فقطبني نقطاع الوامواضع االتصال العثور على 
 اقرآني  اها سياقً ونسميّ  ،ث عن موضوع واحدوتتحدّ ، حيث الوحي والنظم و الرتتيب اإلهليّ 

  ه يف ؛ وبالتايل فإنّ اواحدً 
، ومن جهة أخرى واألديبّ  تصال املوضوعيّ العالقة واال من جهةٍ  ُروِعيَ  التقسيم السياقيّ 

  . إنساينّ  العتبار خاضًعا رأي القرآن والوحي وليسل بعٌ اتهذا اللون من التقسيم 
  اف البناء؛ ونموذج له:رابًعا. أسلوب استكش

ة ألفاظ مبحوريّ نظم النّص ر ظهِ يُ و  ،كالم اهللا  من نصّ  ُمنتزَعهو عنصر  بناء النصّ  أنّ أسلفنا 
 كان وإنْ ة؛ ة واللفظيّ األدبيّ صالت التوظيف يتم  اأيضً  بناء النصّ استكشاف يف أسلوب و . النصّ 

  البناء. استكشاف يف  دور ّيةقرائن املضمونلل
 ّونات: بالقراءة األوىل يتكبالقراءة ثالث مرّ حتققه  ميكن القرآينّ  نصّ الاء بن استكشاف إنّ 
القراءة ب أخريًاو  ،تصحيح التصّور السابق عن البناء يف الذهن، بالقراءة الثانية يتمّ أو فكرة  تصّورٌ 

بعد  أيترة تالقراءات املتكرّ  تصحيحه. اجلدير بالذكر أنّ  تصديق التصّور الذي متّ  الثالثة يتمّ 
  بناء اآليات واستخدامها.  ئ استكشافقواعد ومبادب اإلحاطة

بناء  ومتّثل دراسة االنسجام والتماسك األدّيب بني آيات سورة واحدة أهم أصٍل يف استكشاف
. ا ألجل هذا األمردور أساسي  التمّكن من قواعد األدب العريبّ يؤّدي . و هر وَ وسُ  آيات القرآن الكرمي

على انفصال السياق  ن اآليات السابقة،ع يةٍ آل نقطاع األديبّ االداللة  موضع فيما بعد،سنوضح 
  . جديدٍ  وبداية سياقٍ 

اخلطوة األوىل أن حنّدد تقسيم اآليات واجلمل داخل اآلية، لتتكّون فكرة  وحرّي بنا يف
  .إمجالّية عن اآليات وبنائها الداخلّي وعالقة كل باآليات األخرى
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ة يف البداية داللة واصلعظم اآليات املتملة، ة واستقالليّ سياقيّ  :القرآن داللتانمن  آيةٍ  كلّ ل
ة معظم اآليات املستقلّ حيظى  حبيث ،فاشتكسة حتتاج إىل االستقالليّ وداللتها اال ،ةسياقيّ 

   .ماةعمليّ ضمن  ةسياقيّ الداللة ال متتلكو  أصالًة، ةداللة مستقلّ ب
  عوامل االنسجام والتماسك األدبيّ 

متاسك نا سنقوم بدراسة عوامل فإنّ  ،بعد بيان تقسيم اآليات والعبارات داخل اآليات
  اآليات:  ماسكيف سياق واحد. احلاالت التالية هي العوامل الرئيسة لت ووقوعهاو اآليات 

  ،الذي حيتاج إىل مرجع هوب يافإن ضمري الغ قواعد األدب العريبّ  وفق ضمير الغياب:
يعوزها م ال والتكلّ  طابر اخلائيف الكالم؛ لكن ضممذكورًا  كونن ياملرجع جيب أ كما أنّ 

ث معه س الشخص الذي يتحدّ نفْ  ابمرجع الضمري يف ضمائر اخلط ؛ ألنّ مرجع لفظيّ 
ومرجعه  يابم أيضاً مرجع الضمري هو نفس املتكّلم؛ لذلك فضمري الغمائر التكلّ ضاملتكّلم. يف 

ذه الضمائر استخدامات  هلبني اآليات.  األديبّ  اسكمالسبب يف الت ايف اآليات السابقة مه
اآليات، مثل على تواصل  دليًال تكّون يف كثري من احلاالت إّا و  ،ةكثرية يف اآليات القرآنيّ 

ِ�َني(فني: ﴿ اآليات األوىل من سورة املطفّ  ��Nَhُْ �e =ٌَوْی- Dَ ُ��ْا�FَRِْإَذا ا �ِ�یَ �ِس Fَqْaَْ�ُ��َن( ) ا�) (�و  )4ا�
َ

َو ِإَذا Кَُ��ُ¤ْ أ
ِ�ُ!وَن( ُJ� ْ¤ُiَُز ﴾  َوَزiُُ¤ ﴾ و ﴿  Кُ��ُ¤ ﴾ يف ﴿  ُ¤ ﴿  ْنيِ ب املفعوليـ ياالغ يْ ضمريَ  ﴾ جند أنّ  ):و)

اآلية مع لتواصل اآلية الثالثة  العامل األديبّ يشّكالن و  ،﴾ يف اآلية الثانية ا�ّ��سإىل ﴿  انيعود
   الثانية.
 ،حروف العطف تعطف كلمة أو مجلة على كلمة أو مجلة سابقة نّ مبا أ . حرف العطف:٢

 ّاستعماالت هذه احلروف يف  نّ أبني ما قبلها وما بعدها. كما  أديبّ تواصل ي إىل ا تؤدّ فإ
ِ�َني(مثل: ﴿  القرآن الكرمي كثرية، ��Nَhُْ �e =ٌَوْی- Dَ ُ��ْا�FَRِْإَذا ا �ِ�یَ �ِس Fَqْaَْ�ُ��َن( ) ا�) (�َزiُُ¤ْ ) 4ا� و و)

َ
َو ِإَذا Кَُ��ُ¤ْ أ

ِ�ُ!وَن( ُJ�: ( ﴿ وَن ﴾ يف هذه اآليات نرى مجلة!ُ�ِ ُJ� ْ¤ُiَُز و و)
َ

﴾ يف اآلية الثالثة معطوفة  إَذا Кَُ��ُ¤ْ أ
�ِس Fَqْaَْ�ُ��َن  ِإَذا اFَRْ�ُ��ْا Dَ بواو العطف يف بداية اآلية على اجلملة ﴿  (� وهي ،﴾ يف اآلية الثانية ا�
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  عامل التواصل بني هاتني اآليتني.
وعادة ما  ئ،يستخدم اسم اإلشارة من أجل اإلشارة إىل شخص أو ش. اسم اإلشارة: ٣

َوْیٌ= : ﴿ مثلة ملا قبله وبعده ي إىل العالقة األدبيّ ويؤدّ  ،يكون املشار إليه  مذكورًا يف الكالم
ِ�َني( ��Nَhُْ �e- Dَ ُ��ْا�FَRِْإَذا ا �ِ�یَ �ِس Fَqْaَْ�ُ��َن(ا ) ا�) (�ِ�ُ!وَن(�4 ُJ� ْ¤ُiَُز و و)

َ
ْ�ُ/��9َُن(:) َو ِإَذا Кَُ��ُ¤ْ أ (� (¦

َ
ْوَ�+َ* أ

ُ
 َ� َیُ��d أ

َ
) ٤) أ

ِ�نيـُامليشري إىل كلمة ﴿  ،يف اآلية الرابعة» كَ أُولَئِ «فاسم اإلشارة  ١﴾ ��Nَيف اآلية األولی ﴾، 
  . التواصل األديبّ  يسّببو 

وهو عامل  ،سند إليه)امل، له عالقة مع املبتدأ (هسنفْ  اخلرب هو املسند المسند):. الخبر (٤
مثل آيات سورة  ،مجلةً  أيتي تارةو  ا،واحدً  امسًاو  امفردً تارًة يأيت  اخلربو . آخر للتواصل األديبّ 

َحٌ� (التوحيد اليت تقول: ﴿ 
َ

ُ أ hَُ� (-ُ�ْ= ُهَ� ا�) ُ ا�ص) hَُ�  اُ� ﴿ حيث إّن مجلة ﴾  )4) ا�) اخلرب هي ﴾  ا�ص)
  يف اآلية السابقة.  » هو«الثاين للمبتدأ 

وهو عامل آخر  ،ر يف اآليات السابقةآخَ  سمٍ ال صفةً  ،اسم أو مجلة أيتأحياناً ي . الصفة:٥
ِ�َني(: ﴿ كقوله،  من عوامل التواصل األديبّ  ��Nَhُْ �e =ٌَوْی- Dَ ُ��ْا�FَRِْإَذا ا �ِ�یَ �ِس  ) ا�) (�اسم ف﴾ )Fَqْaَ4ْ�ُ��َن( ا�

�نيـُامليف بداية اآلية الثانية هو صفة السم ﴿» الِذين«املوصول  ��Nَ.يف اآلية األولی ﴾  
هو سم الذي قبلها، و حالة من حاالت اال بّني أو مجلة ت سم مشتقّ اق على طلَ يُ  . الحال:٦

ْوُ¤ْ َ��ُ��ْا ِإن) َهcَُ�ِء :﴿ فنيآيتني من سورة املطفّ  حنوسم، اال لكة متصل بذمن الناحية األدبيّ 
َ

َو ِإَذا َرأ
�َن( d��xَ�َ:4)َح�ِ�ِ�َني ْLْ�َHَ ُ��ْاCِْر

ُ
» واوال«يف بداية اآلية الثالثة والثالثون هي » الواو«﴾ )::) َو َ�� أ

ْرCُِ��ْا Lْ�َHَْ َح�ِ�ِ�َني ومجلة ﴿  ،ةيّ الاحل
ُ

 اآلية اليت يف» قاُلوا« يف لضمري الفاعليّ عن ا ﴾ حالٌ  َ�� أ
  بني هذه اآليات. ي إىل التواصل األديبّ وتؤدّ  ،سبقتها

، طلقاملفعول ، املفيه فعولاملله،  فعولاملبه،  فعولاملمجيع أقسام املفعول (يـَُعد  . المفعول:٧

                                                           

  .٤ – ١. سورة املطّففني، اآليات ١
  



  102 قرآنفي ال تيبيّ تر التدّبر الرسالة  

اآلية الثالثة من سورة كيف القرآن،   تْ لَ عمِ وقد استُ  ،) من عوامل التواصل األديبّ املفعول معه
ِ�ُ!وَن(﴿  فني:املطفّ  ُJ� ْ¤ُiَُز و و)

َ
. ما يف هذه اآلية مفعولٌ » هم«ان ﴾ الضمري ):َو ِإَذا Кَُ��ُ¤ْ أ

َني(وكذلك يف اآلية:﴿  �ُس ِ�َ!ب� اْ�َ/�َملِ (�َم ªَُ©�ُم ا� فيه. يف اآلية السادسة من سورة  مفعول» يومَ «﴾ )٦َ»ْ
َ* К: ﴿ انشقاق أيضً اال �qْ�ُن ِإ?) � اْ¬ِ َ d

َ
ِ�ِ	  ِدٌح ِإىلی� أrhُ�َ �ًْ�حRَ *َ   مفعول مطلق.» حاً َکدْ «﴾ َر��

﴿ �ًH�F� ًْرَض َ�ْ/َ� ذِ�َ* َدح�ه� ( من سورة النازعات: ﴿ نييف اآلية الثالثة والثالث ا﴾ أيض
َ
) [:َو ا6ْ

�َ!َج ِ�ْ�G� ��َءه� َو َ�ْ!H�ه� (ْ
َ

ْرC�ه� (-:أ
َ

��َل أ ْ?/4:) َو اْ_�ِ
َ
عّلة يف تـَُعد له و  ﴾، هي مفعول)::�ِ�ُ±ْ ()  َ�H�Fً� َ�ُ$ْ� َو 6ِ

  القيام ا يف اآليات السابقة.  األعمال اليت متّ 
 ،يف اآلية أو اآليات السابقة موضوٍع مرّ ، تأكيد من العوامل األخرى للتواصل األديبّ  التأکيد:. ٨

8ُ (ة: ﴿ اآليات األوىل من سورة احلاقّ ك 8ُ (-اْ_�َ��) ْدراَك   ��  َو   )4) َ�� اْ_�َ��)
َ

8ُ (  أ     ة د حتميّ کّ ؤ تيت ﴾ ال):َ�� اْ_َ���)
 ﴿	    ﴾. ا_���)

اجلزء عن وبدل ، عن الکلّ  على ثالثة أقسام: بدل الكلّ  العريبّ  نحوالبدل يف ال: البدل. ٩
اآلية أو اآليات مع آلية  األديبّ  واصلواحد من الثالثة يستتبع الت شتمال، وكلّ وبدل اال ،الكلّ 

rRَ) ﴿  مثل اآليات اخلامسة عشر والسادسة عشر من سورة العلق: عن الكلّ  ة؛ بدل الكلّ السابق
) 8َِ�ِ� (����ِ �ً/�َ�ْ�َ�َ 	ِFَْ³َ َْمل �ْ+ِ�َ-٥) 8ٍ+َ ِ̂ ��8ِ بدل عن ﴿ ﴾  ?�ِ�َ8ٍ ﴾ فكلمة ﴿ )٦-) ?�ِ�َК 8ٍِذ8ٍ�َ َ�ِ� (�﴾ يف اآلية  ���

��ِد (ني اآليتني من سورة الربوج: ﴿مثل هات السابقة؛ بدل اجلزء عن الکلّ ُ o�َك َحِ�یµُ اْ_�ُ
َ

) O-َهْ= أ
��د﴾ بدل عن ﴿ِ�!�Hََن ﴿ نّ إحيث ﴾ )Hَ!ْ�ِ-Vْ�َن َو َمثُ�َد (ُ بدل االشتمال مثل اآليات األولی  ﴾؛ وا_�ُ

tْ��ُب لسورة الربوج: ﴿  َ
�ُ�وِد ( Fِ�َُ= أْ

ُ
�ِر ذاِت اْ�َ�ُ��ِد (٤ا6ْ (�﴾  ا6�ُ�ود ﴾ بدل من ﴿ ا�ّ��ِر ﴾ فکلمة ﴿ )٥) ا�

  يف اآلية السابقة.
وتقّدم  ،لتواصل األديبّ تعمل على اعطف البيان من التوابع األخرى اليت  عطف البيان:. ١٠
َ· َ�َ/َ= ﴿  اآليات السادسة والسابعة من سورة الفجر:ك؛  ة لهبقاسالحول الكلمة توضيًحا ْRَ !َoَ َْمل 

َ
أ

َ* ِ�/�ٍد ( dِد () ِإَرَم ذاِت ٦َر��h/ِ�ْاO( ﴿ ٍد ﴾ عطف بيان لکلمة ﴿ إَرم﴾ فکلمة�H.﴾  
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املظروف.  الظرف و ،صال اآلياتمن العوامل األخرى التّ  :١. الظرف و المظروف١١
  فعلى سبيل املثال اآليات األخرية لسورة العاديات: 

َ �� ِيف اْ�ُ�ُ��ِر (﴿  ِ̧  r�َ َیْ/َملُ ِإذا ُ�ْ/
َ

ُ�وYأ dِيف ا�ص �� =َ ِ�ٌري([-ِر () َو ُحص� َJ_َ �ٍ+ِ�َ ْ«َ ْ
ِºِ ْ ُ (ºاآلية التاسعة و)--) ِإن) َر ﴾ 

، يعين ةاآلية احلادية عشر  ضمونهو مسيتحّقق فيه املظروف، و فضاء جيّسدان و  ن،العاشرة ظرفا
  علم اهللا الدقيق ومعرفته بالبشر. 

حد عوامل أ عتَرب يُ ف ؛حكم وموضوعا سبق من ق مبستثناء يتعلّ اال مبا أنّ  . االستثناء:١٢
ٌ (آيات سورة الغاشية: ﴿ ك ،التواصل األديبّ  ���َ�ُ �َ?ْ

َ
� أ ْ ِإمن) ���َ�َ4-) !ٍNَِصْ ْ ِمبُ

ِLْ�َHَ �َ�ْ�َ (44 يل) َو َ�َ �) ِإ�) َ�ْ
) !َ�َRَ4:( ﴾من عموم  ،كفروا و وا عن احلقّ الذين تولّ قد استثىن  ،العشرين في اآلية الثالثة وف

   تذكريهم. �الرسولعلى  بالذين جي

صالن ببعضهما، متّ ومها شرط لل وجوابٍ  أداة الشرط حتتاج إىل فعلٍ  . جواب الشرط:١٣
�ِ	 (نشقاق: ﴿ االسورة مثل آيات ِhَِ�ِ 	ُ�َ�FRِ َوِيت

ُ
� أْ�َ � (�Qَ�َO) ريًاqِaَ �ً��ِح� �ُCَ���ُ َ�َ�ْ�َف (V( ،اآلية الثامنة ﴾

�جواب شرط ﴿  (�Qَ�َة السابقة.﴾ يف اآلي  
اآليتني يف ك؛  من عوامل التواصل األديب واللفظيّ  اأيضً  هالقسم وجواب . جواب القسم:١٤
)Sَqَ(نشقاق: ﴿ سورة اال Sٍ�َ(  ) َ�َرتRَُنب V-َو اhَ�َ�ِْ! ِإَذا ا½ َ̂  �Hَ ��ً�َ َ̂-Y( هي جواب  ة﴾ فاآلية التاسعة عشر

  قسم يف اآلية السابقة. ال
 ،يف اآلية أو اآليات السابقة مّر ذكرهوضوع مل أو مجلة عّلةً  إذا كانت كلمة . التعليل:١٥

 ّبني هذه اآليات، مثل اآليتني يف سورة األعلى: ﴿  عالقة وتواصًال  تكّونس افإ �ِ/َ¿َÀَ ِإْن ْ ���َ�َ
 �ْ ىشY(  %ا��� ْJ�َ �ْ�َ ُ (� (�َCَ ( )-]( ﴿بقة.﴾ يف اآلية السا َ�َ��� ﴾ فاآلية العاشرة تعليل لألمر   

التقابل. يف التقابل هو ، والتواصل األديبّ  تماسكليف اأحد العوامل األخرى  . التقابل:١٦
                                                           

. الظرف زمان أو مكان وقع فيهما أمر، أو يقع حادث فيهما، والشئ الذي يقع وحيدث يف ذلك الزمان أو املكان يُسمى ١
  املظروف.
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ومن الناحية  ،ةتكون آيتان أو جمموعتان من اآليات يف مواجهة بعضها من الناحية املوضوعيّ 
ميكن أن نشري إىل اآليات  ،آيتني بلأسلوب مماثل ومشابه، وكمثال على تقا هلما ةاألدبيّ 

��ْا ا�: ﴿ من سورة الربوج ةالعاشرة واحلادية عشر ُFَ�َ �ِ�یَ �َني َو ا�ـhُ ـِإن) ا�)ِ�ِcْـ hُ َو َ (ÂGَ1َ َ�اُبHَ �ْGُ�َ�َ ْا'ُ� ��ِت ُمثّ َملْ َ�َُ�ِcْ
)Sِِ!ی�َ�اُب ا_ْHَ �ْ[-َهل �ي ِ!ِ َ�Å ٌت� (��ِ_َ��ِت َهلْ� 1َ ِ�یَ� َءاَ�ُ��ْا َو hِHَُ��ْا ا�ص) Æْ�ُر  َذاِ�َ* اْ�َ�ْ�ُز اْ�َ$ِ�ُري ) ِإن) ا�)

َ
� َÅ�GِF� ا6ْ ﴾  

اآلية األوىل حول الكّفار الذين يعّذبون فموضوع هاتني اآليتني متقابالن فيما بينهما، 
 مهااتكلاآليتان  و  ،يف األسلوبأيًضا  ناكتشرت م ماّ وإواآلية الثانية حول املؤمنني.  ،املؤمنني

  ﴾.ا�)�ی� ن) إبعبارة ﴿ مبدوءتانو تان امسيّ 

  فني: يف آيات سورة املطفّ  اکما ميكن مشاهدة تقابل جمموعتني من اآليات أيضً 
ٍني(اموعة األوىل: ﴿  ��Çِ È�ِ�َ ِر� (�Éُ�َْب ا�FَRِ (ِإن ّrَRO)ٌني ّ

ِ�Ç ��َ *َÊْدَر
َ

ْ!ُ��ٌم(V) َو َ�� أ   ﴾)FَRِ (Y�ٌب �)
ْ� اموعة الثانية: ﴿ 

َ
َني(rَRّ ِإن) FَRِ�َب ا6ْ � ��Hِ È�ِ�َ اِر!َ-V)َن� d ��Hِ ��َ *َÊْدَر

َ
ْ!ُ��ٌم(Y-) َو َ�� أ   ﴾)[FَRِ (4�ٌب �)

   .ايف هاتني اموعتني من اآليات أيضً  انواضح شرتاك األسلويبّ واال التقابل املوضوعيّ  إنّ 
األصل، إال إذا ومتاسكها هو  تواصل اآليات أنّ ب سبق القولة: ات المعترضياآل. ١٧

 ،بني اآليات من عوامل التواصل األديبّ  على عدم التواصل؛ مثل عدم وجود أي  دليًال  ناوجد
يات آلجمموعة واحدة من ا ضمنة آيات أحيانًا عدّ تقع  جيدر ذكره أنّهة؛ وهناك بداية مستقلّ 

اليت فهي  ،مبا قبلها وبعدها دون أن يكون هلا اتصال وارتباط أديبّ  املتصلة واملرتبطة ببعضها،
  ات:يتوضيح تلك اآلنقوم ب اآلنو ». ةعرتضاملات ياآل«ى سم تُ 

هلا اتصال كن ي ومل ،ة آيات متصلة ببعضهاة من اآليات بني عدّ جمموعة مستقلّ  تْ ما أتكلّ 
ا السبب وكأّ  بدوهذه اآليات يف الظاهر ت». ات املعرتضةياآل« تْ يَ ُمس  ،بآيات اموعة املتصلة

ا قبلها مستعيًنا مبة لتلك اآليات ف الداللة السياقيّ اكشاستوجيب  ،لةيف انفصال اموعة املتص
   .وما بعدها

ة من سورة القيامة مثال على اآليات املعرتضة اليت هي مستقلّ  ١٩حىت  ١٦اآليات 
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  .٢١و  ٢٠و ١٥حىت  ٧بني اآليات  تقعو  ،كامًال استقالًال  
Ìُhْ َواV) !ُhَ�َ�ُْ! () َوَ�َ�َ· اO hَ�َ�َْ�ِ�َذا َ�ِ!َق اْ�َ�َصُ! (﴿       (Íا� �َ ْیَ� اْملََ�!d (Y) َوُجخِ

َ
َ�ِ+ٍ� أ ) rRَ � َوَزَر [-) ªَُ©�ُل ا¬�qَْ�ُن َ»ْ

َ�ِ+ٍ� اْملd!�َFَ�ُْ ( ) ِإَىل --( ْ«َ *َ َ! (4-َرِ�ّ (�
َ

َم َوأ (��َ � َ�ِ+ٍ� ِمبَ Qُ ا¬�qَْ�ُن َ»ْ (�َ³ُ (-: َDَ ُن�qَْ�¬ا =ِ�َ (  َ�ِص 	ِ�ِ¿ْÀَ) ْ�َىق ٤-َريٌة
َ

) ٥-َ�َ/�ِذیَ!ُ" ( ) َوَ�ْ� أ
) 	ِ�ِ =َ َ�ÐْFَ�ِ *َ?َ��َ�ِ 	ِ�ِ ْك ّ!ِ�َÅُ �-(٦ 	َوُ�ْ!�َ?ُ 	ُ/َ �� َجخَْْ�َHَ (ِإن (-O) 	ُ?َ�!ْ�ُ �ْ�ِ (o��َ "ُ�?َ

ْ
�َ?ُ	 (V-) َ�ِ�َذا َ�َ!أَ�َ ��َْ�َHَ (ُمث) ِإن (-Y َن� d� ِ�Åُ =ْ�َ rRَ (

  ﴾)-4) َوoََ�ُروَن ا>ِ�َ!َة ([4اْ�َ/�8َ�َ1ِ (
اآليات املذكورة  ؛ ألنّ حبالٍ  تناسب معهاتجاءت بني آيات ال  ١٩ حّىت  ١٦اآليات إّن 

يف قراءة القرآن أثناء تلّقي الوحي من جربيل،  تعّجلعن ال �تشري إىل ي الرسول األكرم
اآليات  كأنّ ترابطًا   هامرتابطة ببعض ،حول القيامةالالحقة اليت تدور و  ةقسابولكن اآليات ال

هذه  ضح أنّ يتّ  ،بت يف انفصاهلا عن بعضها. لكن بعد التدقيق يف سياق السورةاليت بينها تسبّ 
لول هذه حل . اجلدير بالذكر أنّ سابقة والالحقة هلاصل باآليات التّ ت) ١٦ -١٩اآليات (

  ١.يف مكانهتناولناه  دليًال  ،اآليات بني آيات أخرى
السياق الذي بدأ من اآلية  فإنّ هذه، آيات سورة القيامة كحلاالت  يف مثل هذه ا ا،ذهل

كانت ،   تسعة عشرواآليات ستة عشر حّىت  ،نيعشر الو  ةواحدال اآلية حّىت  الثالثة واستمرّ 
  ة بنفسها.وهي مستقلّ  ،معرتضة يف الوسط

  معيار انقطاع السياق والمجموعة
ظهر ، اوتغّري املوضوع أيضً ة، بقاساليات واآلما بني آيات  وقفٍ يف مع االتصال األدّيب انقط نْ إ

تان بطارت ا مملكنه أديبّ  صالاآليات السابقة اتو مل يكن بني آية  نوإ ،عندها سياق جديد
ع السياق السابق وال ميكن قطْ  ،، فهذه اآلية استمرار لنفس موضوع اآليات السابقةياموضوع

 ؛ إنّ نفسه السياقذلك جمموعة جديدة يف إىل ظهور ذلك ي ؤدّ ي، بل ساجديدً  اواعتباره سياقً 
: يف ل األديبّ افصنحيث حصل فيها نوعان من اال ،على هذا الكالم ر خري مثالٍ آيات سورة املّدثّ 

                                                           

  .٢٩و  ٢٨زاده، حمّمدحسني، التدبّر يف القرآن، جزء   . لالطالع على كيفّية ارتباط اآليات، انظر: إهليّ ١
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 ،جمموعة جديدة تْ جَ نتِ ه أُ إال أنّ  ؛السياقيف انقطاع هناك ه ليس ل وعلى الرغم من أنّ وّ ألالقسم ا
  جديد.  إىل سياقى االنفصال ويف القسم الثاين أدّ 

�َ�ْ�ُ� َوِح�ًا (﴿ َ ��ًا (:-) َو َ¡َِني �Gُ�ُدًا (4-) َو 1ََ/ْ�ُ� َ�ُ	 ��ً� َممُْ�ودًا (--َذْرِين َو َ�ْGِ ْ�ُت َ�ُ	 َمتْ (G�َ ْن ٤-) َو
َ

) ُمث) َیhَNُْ� أ
ِزیَ� (

َ
�ًا (٥-أ�ِHَ ��oِ�َن ِ>یК 	ُ َر () ِإ?) QُCَ (-Oْرِهُ�ُ	 َ�ُ/�دًا (٦-) rRَ) ِإ?) َ! َو َ��) ($�َ 	ُ-V) َر (��َ ·َْRَ =َFِ�ُ�َ (-Y) َر (��َ ·َْRَ =َFِ�ُ (4) ُمث] (

ْدَ�َ! َو اFَCْْ$َربَ (44) ُمث) Ìَ�َHَ َو  qَََ! (-4ُمث) َ?َ�َ! (
َ

ْ�ِ�ِ	 ) QُCَ 4٥) ِإْن ه�ا ِإ�) َ�ْ�ُل اÍَ�َ�ِْ! (4٤) َ���َل ِإْن ه�ا ِإ�) Çِْ�ٌ! ُی9َcُْ! (:4) ُمث) أ
) !َ�َCَ4٦) !ُ�َCَ �� ْدراَك

َ
اَحÈ�ِ�ْoُ � (4V) !ِÍَ�َ�ِْ� 8ٌ َو � oََ�ُر (4O) َو �� أ (��َ (4Y) !َÍَHَ 8َ/َqْ½ِ �Gْ�َHَ (:] (ِر ِإ�� (�tْ��َب ا� َ

)  َو �� 1ََ/ْ��� أ
 �ْ�eِ 8ً)ِ�یَ� Rََ�ُ!وا ِ�ََFْ�ِ (ِإ� ْ ُÔَ (�Hِ ��ِ�یَ� َ�Êِrَ$8ً َو �� 1ََ/ْ� ��ا ِإمي�?ً� َو � َیْ!o�َب ا�)ُ�َ� �ِ�یَ وُ�ا اْ�ِ$F�َب َو َیXْداَد ا�)

ُ
ِ�یَ� أ � ا�)َ�ِْFَ

ُ �Öِا  راَد ا�)
َ

ْ َ�َ!ٌض َو اْ�$�ِ�ُ!وَن �� ذا أ
ِºِ��ُ�ُ ِيف �ِ�یَ ��َن َو �َُِ��َل ا�)ُ�ِcَُْب َو اْمل�F$ِ�ْوُ�ا ا

ُ
ُ أ =d ا�) ِ×ُ *َ�ِ�Rَ rًgَ�َ ُء َو�`aَ �ْ�َ 

َ* ِإ�) ُهَ� َو �� ِهÈَ ِإ�) ِذْ�  ِ�ي َ�ْ� aَ`�ُء َو �� َیْ/َملُ 1ُُ��َد َر�� َْ%  ) !ِÍَ�َ�ْ�ِ:-( ﴾  
 ﴿) !ِhَ�َ�َْو ا (rRَ:4) !َ�َْد

َ
ِ= ِإْذ أْ Cَْ�َ! (::) َو ا��)

َ
yِ�ْ ِإذا أ dْحَ�ي اْ�ُ$َربِ (٤:) َو ا�ص ِ¬َ � (Æِ�ی!ًا ٥:) ِإ?َ ( ) !ِÍَ�َ�ِْ�:َء ٦�� �) ِملَْ

) !َ (�Qَ ْو َ�َ
َ

َم أ (��َ ْن َ�َ
َ

�ُ$ْ� أْ�ِ:O( ﴾  
 ﴿) 8ٌ�َtْ��َب اْ�َhِِني (Ìٍ¿ْÀَ d=Rُ:V ِمب� Rََ�َ�ْ� َرِه َ

��َءُ��َن (Y:) ِإ�) أ �ٍت َ�َ (�ِْ!ِ�َني ([٤) ِيف 1َ ُØْا �ِHَ (ِيف -٤ �ْ|ُ$َ�َCَ �� (
) !َ�َCَ٤4 ?َ َْني () ��ُ��ا َمل � اْملَُص��َ�ِ *ُ٤:...(﴾  

ومجيع  ،ني اآلية الثالثحّىت  استمرّ  ،هلذه السورة ةفالسياق الذي بدأ من اآلية احلادية عشر 
 ،نيوالثالث ةيف اآلية الواحد ، ولكن حصل انقطاع أديبّ اوموضوعي  اأدبي  ةتواصلمهذه اآليات 

ث تحدّ ت يوه بعد،موضوعها فيما مل يتغّري  وإنْ اآليات السابقة، و هذه اآلية ال صلة أدبّية بني و 
هذه اآلية ختلق جمموعة  ، بل إنّ جديدٍ  سياقٍ  ال ميكن اعتباره بدايةَ  ام؛ إذً ال جهنّ عن عمّ 

  .هنفس جديدة ضمن السياق
ال يوجد فيها ألنّه اآليات السابقة، ب ل أديبّ اتصا كذلك اآلية الثامنة والثالثون ليس هلا أيّ 

موضوعها خيتلف عن موضوع  . كما أنّ مل الستة عشر للتواصل األديبّ واحد من العوا أيّ 
 بداية سياق نياآلية الثامنة والثالث القرآن؛ لذلك فإنّ  ةاآليات السابقة اليت كانت حول حقانيّ 

  جديد. 
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  الخطوة الثالثة: تفّهم النص بأسلوب فْهم الجهة اإلرشاديّة لآليات والسَور
  هة:استكشاف الج مبادىأّوًال. 

  . أجواء النزول١
ة، أوصاف الناس، دراسة األوضاع العامّ ها في ويتمّ  ،ق مبجموع سورة واحدةتتعلّ » أجواء النزول«

سبق خارجها.  يف احلجاز وواحدة ة اليت كانت يف فرتة نزول سورة الظروف اخلاصّ  احلوادث و
 �q ا� ا�ّ!مح� اآلية الكرمية ﴿ نزول بر القرآن الكرمي فصل جديد يفتتح وَ واحدة من سُ  كلّ   أنّ ب القول
 ر القرآن الكرمي نزوًال وَ سُ إّن لبعض . للسورة التالية﴾  ا�ّ!مح� ا�ّ!حمي اِ�   �qنزول ﴿ ختتتم ب ﴾  و ا�ّ!حمي
 ة ر أو عدّ ة أشهُ بالتدريج خالل عدّ بعضها األنعام والنصر؛ وقد نزل  و؛ مثل سورة احلمد، ادفعي

 ةٌ خاصّ  ظروفٌ  توكان ،العامل اخلارجيّ  نطاق حياة املسلمني وأحداث يف  وقعتْ  قدسنوات، و 
تسليط إزاحة الستار عن تلك األحداث والظروف و  خالل فرتة نزول سورة واحدة؛ إنّ  سائدةً 

  ١تلك السورة. حتديد أجواء نزول انسيكون ،روَ سورة من الس  ها يف بداية كلّ األضواء علي
  . شأن النزول، وسبب النزول٢

كال العنوانني يف اآلية   استخدمو او  صطلَحْنيِ،بني هذين امل ارين ال يرون اختالفً فسّ معظم امل
من سبب  شأن النزول أعمّ  نّ ألثنني؛ االهذين بني  اهناك فرقً  احلق أنّ  ، لكنّ ةزلاأو اآليات الن

حول شخص أو حادث، سواء يف املاضي أو  قضّيةٍ آية أو آيات مبناسبة  تنزلكّلما النزول؛ ف
دنا املالئكة، سيّ و حول عصمة األنبياء،  ةآيكما لو نزلت ؛  »شأن النزول«ذلك  يَ م ـسُ  ،ضراحلا

شأن  سب رأي بعض العلماء فإنّ على حه . اجلدير بالذكر أنّ �أو آدم � ، نوح� براهيمإ
 ومتّ  ،نزول آيات القرآن بعداألشخاص أو احلوادث اليت كانت  فيما خيصّ  االنزول يصدق أيضً 

  من القرآن عليها. تطبيق آيات
أو  آيةٌ نزلت مبوجبه  ،� يف عصر الرسول أو سؤالٍ  حدثٍ  كلّ   هوف ،ّما سبب النزولأ

                                                           

  .٢٣٦ـ  ٢٣٥، ص ١. تفسري التسنيم، ج ١
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 قيدٍ  هو أهمّ » � الوقوع يف عصر الرسول«قيد  بعده؛ إنّ  متزامنًة معه أوآيات من القرآن 
 ،اسهأسباب النزول على أس نطاقمن َتخرَُج رون يف تعريف أسباب النزول، لِ به املفسّ  اهتمّ 

سبب النزول   إليها آيات من القرآن. وبالتايل فإنّ ريشتاليت وقعت قبل اإلسالم و  األحداثُ 
  .وشأن النزول أعمّ  ،أخصّ 

  استكشاف الجهة: مباني. اً ثاني
  . منزلة القرآن في هداية البشر١

َْ/�َملِنيالقرآن کتاب هداية البشر: ﴿  �e ِ�یً!ا﴿  ١﴾ ُهً�ي?َ !Íَ�َ�ْ ة وغري نقيّ خالصة ه ، فهدايت٢﴾ ��
�  َر�Cٌُل : ﴿ عوج باطل و ن كلّ عوهو طاهر  ،زجة بالرجس والشرّ تممَ�ِ  ِ ُ��ا ا�) ْ�َ  �ً�ُ�tُ  ًة!َ (GNَ�ُ ﴾إنّ  ٣ 

فَِإَذا اْلَتَبَسْت َعَلْيُكُم اْألُُموُر َكِقَطِع C: � : يقول رسول اهللايف التباس الفتنة أمر ضروريّ  مراجعته
ÈFقوم السبل: ﴿ ألهذا النور يهدي اإلنسان  B٤ فـََعَلْيُكْم بِاْلُقْرآن - اللْيِل اْلُمْظِلمِ  �ي �ِ�)   ِإن) هَ�ا اْ�ُ�ْ!�َن َْ

ْ�َ�م
َ

   .B٦مُ وَ قْـ أَ  ياليت ه ىلإ يَ دِ هُ فَـ  ،دليًال  اهللاِ  ذ قولَ من اختّ C: � كذلك يقول اإلمام عليّ  و ٥﴾ ِهÈَ أ
منّا جمّرد مراجعة القرآن الکرمي والتمسك به؛ بل إنّنا  إّن أمهّية هداية القرآن لدرجة أنّه مل يُطَلب

Bَال َتْطلُُبوا اْهلَُدى ِيف َغْريِِه فـََتِضلواC: �ُمِنْعنا من االلتفات إىل غريه أيًضا، كما يقول اإلمام الرضا
؛ ٧

  هذه هي اهلداية اإلهلّية اليت ال بديل هلا، متمثّلًة يف املصباح القرآن املنري. 

سلم املواجب  ة. كما أنّ األمّ  إعدادالقائد و  هو إعدادة ف األساس يف اهلداية القرآنيّ اهلدإّن 

                                                           

 .٩٦رة آل عمران، اآلية . سو ١
  .٣٦. سورة املدثّر، اآلية ٢
  .٢. سورة البينة، اآلية ٣
  . ١٣٦، ص ٧٤ . حبار األنوار، ج ٤
  .٩. سورة اإلسراء، اآلية ٥
 . ١٩٧٤ح  ،٥٧. غرر احلكم ودرر الكلم، ص ٦
  من األخبار اموعة. �: فيما جاء عن الرضا٣١، باب ٥٦، ص ٢ ، ج �. عيون أخبار الرضا٧
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  ة. هو قائد أم من األمّ أ يعلمَ  أنْ  اأيضً 
  .خالد ودويلّ و ، إّن نطاق هداية القرآن، عامليّ 

  ة.وبناء احلضارة القرآنيّ  ،بناء النظامهو خلق التّيار، و  ّيةداية القرآناهلق ل حتقّ يسبإّن 
  خصائص هداية القرآن
  األّول. عاّمة، وموّجهة

ها بالقرآن، لكّن رمسْ حتديدها و  يتمّ كّلها  عاّمةات والسياسات السرتاتيجيّ األهداف واال إنّ 
  . �أهل بني العصمة والطهارةبفضل كن مية تنفيذها تطبيقها وكيفيّ 

صول إىل من أجل العمل بتفاصيل األحكام، بل من أجل الو  تالقرآن ليس مراجعةإّن 
للقرآن يف  ا، إذً � للعرتةوقريًنا  اويف األحكام جيب أن يكون القرآن رفيقً  عاّمة،الاالجتاهات 

 ة. يّ ليس له مثل هذه احلجّ  ،ة، لكن يف أخذ األحكامة استقالليّ يّ حجّ  أو االجتاه هالتوج  
طُرَِح إذا ه ألنّ التشريع؛ يفرتق عن ع السياسة وضْ  وإنّ وليس التشريع،  ،القرآن يضع السياسة

ع منذ تلك اللحظة، لكن يف وضْ ا ه يصبح ملزمً فإنّ  ،عليه قَ دِ و وصُ  ا،قانونً  وصفهبموضوٌع 
  احلركة يف سياق ذلك. ها جيب أن تتمّ السياسة، بعد رمسْ 

  اجتماعّية سياسّية،   الثاني. عرفانّية،
ُ��ا َو اFَHِْص�hُا Úَِ�ْ�ِ= ؛ يقول: ﴿ اجتماعيّ  ،لقرآنوّي لرتبالنظام ال إنّ  (!¿َÛَ � َو �ً/ِ َجخ و کذلك  ١﴾ ا�)

  ٢.»يَُداِهللا َمَع اجلِْماَعه:«اأيضً  �قال رسول اهللا
  الثالث. عقالنّية

ُ$ْ� oَْ/ِ�ُ��َن ة: ﴿ منطق القرآن هو الرتبية العقالنيّ  (�/َ�َ � Ü�ِ!َHَ �ً?�!ْ�ُ "ُ���ْXَ?ْ
َ

� أ Hُِ�ُ|ْ� ِ'اِحÝٍَ ﴿  ٣﴾ ِإ?)
َ

� أ ُ�ْ= ِإمن)

                                                           

  .١٠٣. سورة آل عمران، اآلية ١
 .٤٥؛ ج الفصاحة، ص ٦٥٢، ص ١. سفينة البحار، ج ٢
 .٢. سورة يوسف، اآلية ٣
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َ

ِ َ�gْىنأ ُ!وا  %َو ُ�!اد  ْن Ûَُ©�ُ��ا ِ�) ($�َFَoَ (كما أنّ وُحيُيوها كذلك جاء الرسل ليبعثوا دفائن العقول ١.﴾ ُمث . 
   ة.العقالنيّ هو ازدهار  عّجل اهللا تعاىل فرجه الشريف، إمام الزمان السّيما �أهداف أهل البيت
  الرابع. والئّية

ضالع الثالثة األمن  اواحدً  يشّكل ،التطبيقموقف يف  القرآن كامل، ولكنّ   توجيهللقرآن 
ة يف ة استقالليّ يّ يأيت العقل. للقرآن حجّ  اوثالثً  ،ّنةـل للقرآن، الكالم الثاين للس وّ ألللتبيني. فالكالم ا

 بصفتهر يف القرآن السّنة والعقل. التدبّ إىل نضمام الة باه يف مقام العمل حجّ ولكنّ  ،اهلداية
حيتاج  ،لقرآنل، ولكّن التفسري الذي هو استنتاج وشرح وبسط رٌ عتبَـ مُ  ،ل لفهم القرآناألوّ ستوى امل

  بّية.ل القرائن اللروايات و إىل ا
ÈF﴿ ة اإلمام القرآن يهدينا حنو شخصيّ إّن  �ي �ِ�) ْ�َ�م  ِإن) هَ�ا اْ�ُ�ْ!�َن َْ

َ
يقول اإلمام  ٢﴾ ِهÈَ أ

Bمامِ اْالِ   يـَْهدي ِاَىل Cحول هذه اآلية:  �الصادق
يعين القرآن يهدي إىل اإلمام؛ واملقصود ليس  ٣

   ته.بل شخصيّ  ؛شخص اإلمام

  الخامس. الوحدويّة
ه. إذا كان وباطننسان االذات ق باهللا. فهو عامل الوحدة يف ل للوحدة يتعلّ األوّ ستوى امل

فإّن  ، يكن هناك اهتمام باهللامل. إذا باطنّيةالوحدة يف القوى الب ظفر قدف ،شخص مع اهللا
�d اْ�ُ�ُ��ُب ة: ﴿ القطبيّ  نائيّ وثُ  اداخل اإلنسان سيكون مضطربً +ِhَNْoَ ِ � ِ�ِ�ْ�ِ ا�)

َ
  .٤﴾ أ

للشيعة  اة مجعاء وليس. فالقرآن والعرتة للبشريّ �الثاين للوحدة يتعلق بالقرآن والعرتة ستوىامل
  . فحسب

                                                           

  .٤٦. سورة سبأ، اآلية ١
  .٩. سورة اإلسراء، اآلية ٢
  .٢١٦، ص ١. الکليّين، الکايف، ج ٣
  .٢٨. سورة الرعد، اآلية ٤
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ِ َجخ/ً� َو اFَHِْصhُ : ﴿ بل عقائديّ  ا؛سياسي  اليست الوحدة موضوعً  وال ينبغي  ١﴾ �ا Úَِ�ْ�ِ= ا�)
ُ��االتفرقة: ﴿ يف  ريفكالت (!¿َÛَ � ا﴾ إذا اعتربنا الوحدة جزءً  َو  من نقاط  اكثريً   فإنّ  ،ينمن الد

   الضعف تزول من اتمع؛ فالوحدة أمر بوزن التوحيد.

  ا:يقول مساحة قائد الثورة أيضً  

 اهللا. كلّ  باسمة، ناطقة هي حنجرة إهليّ  يّ  اإلسالمعاملالحنجرة تدعو إىل وحدة  اليوم كلّ 
ة إىل الطوائف اإلسالميّ وخمتلف ة، املذاهب اإلسالميّ و حنجرة ولسان حيّرض الشعوب املسلمة، 

  ٢الشيطان.باسم ناطق فهو ات ضد بعضها، ويثري العصبيّ  ،فيما بينها ءالعدا
 السادس. الواقعّية

Ìَ ﴿  وجيب أن تكون على أساس الواقع: ،دةة ليست جيّ ة أمنيّ يذّكر القرآن اإلنسان أّن أيّ ْ�َ
ْهِ= اْ�ِ$F�ِب 

َ
��ِين� أ

َ
ُ$ْ� َو � أ �?ِ��Qَ�ِ﴾على أساس املوضوعّية  تصّوركون اليجيب أن  ،ويف النهاية ٣

ات الوصول إىل الواقعيّ  ق؛ من جهة فإنّ دة ما مل تتحقّ اآلمال اجليّ االكتفاء ب، وال ميكن والتحقق
�qْ�ِن ِإ�) �� È/Cَبسعي اإلنسان: ﴿  منوط ِßِْ� Ìَْ�َ  ﴾.٤  
ق ة تتحقّ ة الرتبية القرآنيّ عمليّ  ومستوى العمل. إنّ واحلاجات هداية القرآن تتناسب مع الوقائع،  إنّ 

جبان العلم وعدم العمل يؤ  ا. إذً القرآينّ  رشدال رزحىت حن ،أن نعلم ونعمل أي ،حبضور عجلة العمل
  قساوة القلب.

  لسابع. األخرويّةا
نسان وهندستها جيب أن حياة اال ة. إنّ النظرة األخرويّ هي األخرى للقرآن إحدى الوجهات 

                                                           

 .١٠٣. سورة آل عمران، اآلية ١
  ٧/٦/٢٠١٣املعّظم للثورة مبناسبة أسبوع الوحدة، . کلمة مساحة القائد ٢
 .١٢٣. سورة النساء، اآلية ٣
  .٣٩. سورة النجم، اآلية ٤
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النزعة ثلث آيات القرآن حول املعاد. جيب أن تدخل  . إنّ ألخرويّةاالنزعة تقوم على أساس 
ف املعاد جيفّ  ألنّ  ؛ل الشهوات يف اتمعل إىل ثقافة. هذا العمل يقلّ وتتحوّ  ،ة يف احلياةاألخرويّ 

  جذور الشهوة. 
ْ/rًhَHَ =ْhَ ��ِ_�ً� ﴿ اآلخرة للقاء اهللا:  إنّ َ�ْ�َ 	ِ ترك سّبب فاخلوف من النار ي ١﴾ К àْhَ�ََن َیْ!�1ُا �ِ��َء َر��

   هو باطن األعمال. الواجبات، لكّن الرضوان اإلهليّ أداء إىل  دفعة ياجلنّ يف والطمع  ،املعاصي
  المرحلّية، والنزعة التيّاريّة الثامن والتاسع.

نطالق مراتب. جيب االذو نسان الا ، ألنّ يف مستويات ومراحل ّيةوامر القرآناأل تْ مَ ظ لقد نُ 
  . راحل واملستويات األخريةلوصول إىل املل ،األوىل رحلةمن امل

يؤثّر فيه، قرآن لا فإنّ  ،ذا النظام مرحلةٍ   أيّ من يلتحق يف. فإّن اخلطّة القرآنّية خطّة تنمويّة
  .B٢ اقْـَرْأ َو اْرقَه  Cلمرحلة اجلديدة: ل مالئًما اويقّدم له برناجمً  ،يوصله إىل املرحلة التاليةو ، نّميهو ي

لبشر ّمي اعالج املرض. فكتاب اهللا ينل جعالناى الدواء قَ نتَـ ة حيث يُ الصيدليّ يشبه القرآن إّن 
 توّىل ي ،. فالقرآن بدل هداية األفرادعريض يقيف طر  فئة كلّ   نّ إحيث ّيار وهدايته ت فئة فئة،

  اره. أوامر تيّ عمل بشخص ي ار واحد، وكلّ ن يف تيّ و ويدخل املشرتك ،اراتهداية التيّ 
 . استقالل السورة، وتبعّية اآليات٢

؛ وهنا يتبادر هذا وعلى أساس الوحي اإلهليّ  ،ر توقيفيّ وَ متوضع اآليات بني الس  أنّ  أسلفنا
 من كل  ا جزءً عتَرب ا تُ ة اآليات أم أّ ة ومنفصلة عن بقيّ ة مستقلّ وجود وهويّ  آيةٍ  لكلّ أ السؤال: 

بفهم  نوطأم أّن فهم مضمون اآلية م رسالتهاإيصال ة يف مستقلّ  آيةٍ  كلّ   أ؟ بعبارة أخرى، أكربَ 
ة يف الرسال ةمستقلّ  حيثّيةالذي ميتلك يف القرآن الكرمي  ئما قبلها وما بعدها؟ يبدو أّن الش

وال  ،آيات القرآن ليست هكذا ما قبلها وبعدها، ولكنّ إىل هو السورة وال حتتاج  ،واملضمون

                                                           

  .١١٠. سورة الکهف، اآلية ١
  .٦٠١، ص ٢. الکايف، ج ٢
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  منفصل.  ا قبلها وبعدها؛ لذلك ال ينبغي تفسريها يف جوّ ميكن رؤيتها لوحدها ومنفصلة عمّ 
  : دلّةة أد عدّ تقَ عذا املهل

 املشهور واملعروف كما يقول: مت السورة يف القرآن الكرمي مبعناهالقد اسُتخدِ  الدليل األّول.
وَن ﴿  ُ (��َoَ �ْ$ (�/َ ِ�Gَ� َءاَی�ِت َ��َ��ٍت �) ��َ�ْXَ?

َ
��َه� َو َ�َ!@َ��َه� َو أَ�ْXَ?

َ
ْ?�Cُ �ْ�َXَِرٌة كذلك يقول: ﴿   ١﴾ �Cَرٌة أ

ُ
َو ِإذا �� أ

ُ±ْ زاَدoُْ	 هِ�ِ" إمي�?ً�  dی
َ

� ªَُ©�ُل أْ�َ ْ ُ�ْhِ�َ﴾٢.   

أو غري مهموزة ومن   ،»س أ ر« اّدةسورة إما أن تكون مهموزة من مال ذلك أنّ  إيضاح
؛ ئش كلّ من   ةالبقيّ البقّية من الطعام، و يف اللغة مبعىن » س أ ر«جذر  ، إنّ »س و ر« ةدّ ام

صحيحة يف  صطلح القرآينّ املفالسورة يف  ٣ا.رتفاع أيضً واال مبعىن العلوّ » س و ر«وجذر 
ق طلَ ه يُ فإنّ  ،»س أ ر«إذا كانت من اجلذر املهموز  اّ أليني؛ املعن واحد من إطالقها على كلّ 

 ،»س و ر«وإذا كانت من اجلذر غري املهموز  ،ن القرآنعمأخوذ سم ا قألّ  ؛سورةالعليها 
. من منيعة وحصينةر مرتفع جداقلعة و كسورة من القرآن   ألّن كلّ  ؛سورةالق عليها طلَ فإنه يُ 

 لذلك ميكن أن نستنتج أنّ  رفعة،الم اهللا وهلا كرامة و منزلة و هي ك سورةٍ  كلّ   فإنّ  ،جهة أخرى
  .استقاللو  رفعةالسورة قطعة من القرآن هلا كرامة و 

سم عليها اويطلق  ،ةة وتامّ عترب السورة وحدة مستقلّ االقرآن الكرمي  ح أنّ هذا الشرح يوضّ 
  قطعة مأخوذة منه. 

 �q ا� ا�!مح� ﴿  بـ قد بدأت مين الکر آر القر وَ سُ  نّ أث النزول يجاء يف بعض أحاد الدليل الثاني.
 ﴾  �q ا� ا�!مح� ا�!حمي﴿  لذلك فإنّ  ؛٤د هلذه اآلية الشريفةالنزول اد ب تنتهي كانت ﴾ وا�!حمي 

                                                           

 .١. سورة النور، اآلية ١
  .١٢٤. سورة التوبة، اآلية ٢
 .٢٥٨، ص ٥ج  ؛ التحقيق يف کلمات القرآن،١١٥، ص ٣. معجم مقاييس اللغة، ج ٣
 .٢٣٦، ص ٨٩. حبار األنوار، ج ٤
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 إىل ذكروإّال مل يكن هناك حاجة  ؛ةجمموعة كاملة وتامّ  ْنيِ بني بسملتَـ الواقعة اآليات  ر أنّ ظهِ تُ 
  . ثانيةً البسملة 
  . ةً ل اآلية عن سياقها، لذلك ال ميكن اعتبار اآليات مستقلّ فصْ ال يصّح  ليل الثالث.الد

  : كتب الطربيّ 
 داللة من هلا التسليم جيب ةحبجّ  إال غريه إىل سياقه يف هو اعمّ  الكالم فصرْ  جائز فغري

  ١.ةحجّ  به تقوم� الرسول عن خرب أو، ظاهر
   :کذلك كتب الزركشيّ   

  ٢نظريه. يف غلط أمهله فمن املتكّلم، مراد على الدالّة القرائن أعظم من ... السياق داللة
؛ بل هي مرتبطة جبوانبها ال مستق ااآلية ال متتلك نطاقً  ر أنّ ظهِ يُ  ،إّن تفسري اآلية يف السياق

وهي  ،، على عكس السورة اليت ال حتتاج إىل تفسريها يف السياقهاكلّ  ومبقتضى السورة
   ة.مستقلّ 

حجم  مع أنّ  - حتّدي القرآن هذا وليس باآلية. إنّ  ،حتّدي القرآن بالسورة ابع.الدليل الر 
د ويؤيّ  ،السورةاآلية و بني  الفرق اجلوهريّ يكشف عن ي –ار ر قصوَ ة سُ بعض اآليات حبجم عدّ 

و   ةٍ مستقلّ  وحدةٍ  كلّ حتتاج  ة، بينما اآلية ليست كذلك. بالطبع مستقلّ   وحدةً عتَرب السورة تُ  أنّ 
د بني آيات سورة وح عامل املال أنّ  املستقبل يف. سنبّني إىل عامل توحيدٍ  ةٍ حقيقيّ  وعةٍ جمم كلّ 

 ضوءوجيب مشاهدة اآليات يف  ،مستقّال  اوجودً السورة وتعطي جهتها اإلرشاديّة، واحدة هو 
  ذلك. 

ت ذا بة من مجلة أو عدة مجلآية مركّ  وكلّ  ا،أيضً منًحى إرشاديا آليات ل أنّ  وجيدر بالذكر
جهة اجلملة ال ميكن أن تكون الغرض  فإنّ  سبق القول،، ولكن كما خاصّ منحى معىن و 

                                                           

 .٢٨٢، ص ٩البيان، ج  جرير الطربّي، جامع بن حمّمد  جعفر . أبو١
 .٣٠٣، ص ٢. الزركشّي، الربهان يف علوم القرآن، ج ٢
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ليس هو املعىن الكامل الذي  ،املعىن احلاصل من آية واحدة م، لذلك فإنّ للمتكلّ  األساسيّ 
واقعة هتمام مبجموع اآليات الاال يف ظلّ إّمنا يتّم  ،ومراده ك املعىن األصليّ ادر إ هنّ ألأراده اهللا؛ 

يرتبط  ،آيةٍ  الفهم الكامل لرسالة اهللا يف كلّ  ضمن جمموعة أكرب (السورة)، بعبارة أخرى إنّ 
  جهة السورة اليت توجد اآلية فيها.  إدراكب

  د قطب:كتب سيّ 
يلحظ من يعيش يف ظالل القرآن أّن لكّل سورٍة من ُسَوره شخصّية ممّيزة! شخصية هلا روح 

 وهلا! واألنفاس والسمات املالمح ممّيز حيّ  روح عم يعيش كان لو كما القلب معها يعيش
 يظلل خاصّ  جوّ  وهلا. خاصّ  حمور إىل مشدودة رئيسّية موضوعات عّدة أو رئيسيّ  موضوع

 بينها التناسق حتّقق معّينة، جوانب من املوضوعات هذه يتناول سياقها وجيعل كّلها، موضوعاا
 ملناسبة يتغّري  فإّمنا السياق، ثنايا يف تغّري  إذا - خاصّ  موسيقيّ  إيقاع وهلا. اجلوّ  هذا وفق

 طوال القاعدة هذه عن يشذّ  وال مجيًعا. القرآن ُسَور يف عامّ  طابع وهذا.. خاّصة موضوعّية
   ١.السَور

تسود ر القرآن هوية غري اآليات؛ وَ سُ ل أنّ ؤمنون بّتاب اآلن يمن الكُ  اكثريً   اجلدير بالذكر أنّ و 
  ٢.تبيني ذلككّلها لالسورة  نُظَمِت و  ،سورةٍ  ة كل فكرة خاصّ 

هو  ّدعاءة. دليل هذا االهلا وحدة شخصيّ  تليس ،ةاملستقلّ  ومنها أاملتصلة اآليات سواء  إنّ 
$ُ� سورة النور: ﴿ لاآلية األوىل  (�/َ ِ�Gَ� َءاَی�ِت  َ��َ��ٍت �) ��َ�ْXَ?

َ
��َه� َو َ�َ!ْ@َ��َه� َو أَ�ْXَ?

َ
ون  �Cَُرٌة أ ُ (��َoَ ﴾على  ٣

��َه� �Cَُرٌة أساس هذه اآلية، قد ُنسب إنزال القرآن إلی السورة: ﴿َ�ْXَ?
َ

��﴾ واآليات: ﴿أَ�ْXَ?
َ

ِ�Gَ� أ 
وينبغي  ،آليات غري مقبولةإىل اة النظرة األحاديّ  لذلك فإنّ  الواحدة؛ آليةإىل ا﴾ وليس َءاَی�ِت 

                                                           

 .٢٣ص   ،١هـ، ج  ١٣٦٨حمّمد قطب، يف ظالل القرآن،  . سّيد١
 .٢٨ـ  ٢٧تاب اهللا عّز وجّل، ص الرمحن امليداين، قواعد التدبّر األمثل لک . عبد٢
 .١. سورة النور، اآلية ٣
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  يف القرآن.هلا  ةلثماع اآليات املها ممالحظتأو  هلا، تايلبق والااآلية مع السياق الس الحظةم
من باحثي القرآن يعتربون التدبّر يف القرآن هو تقّصي احلقائق يف  مجاعةأّن  هذكر اجلدير 

التدبّر يف اآليات هو الرسائل والتعاليم املستفادة من اآلية،  ونخر آعة امجاعترب القرآن، كما 
لكن جيب و  الرتمجة هو التدبّر يف اآليات؛ الرتمجة والتفكري يف ونيعترب أيًضا بينما البعض اآلخر 

وكذلك مشاهدة  ،ةالسياقيّ  تهاوترمج ،ة لآلياتالتدبّر يف اآليات هو النظرة السياقيّ إّن القول: 
ف اکشاست«التدبّر يف اآليات هو فإّن  ،ات مرتبطة مع اآليات نفسها. بعبارة أخرىياآل مجل

الفهم «و  ،»اجلمل ترابطم فهْ «و  ،»اراتلعبا الوصول إىل«و  ،»ببعضها فرداتعالقة امل
  ».آليةل قيّ السيا

  . التناسب والعالقة بين أجزاء الکالم اإللهيّ ٣
كلمات ذلك احلكيم غري منفصلة عن   أنّ و  ،هناك عالقة بني أجزاء كالم اهللا أنّ  ال شكّ 

، لكّن آياتة عدّ  آية واحدة أويف مل ترابط اجل جيبيف اجلمل. ة ضحاهذه العالقة و و بعضها. 
ة رتباط بني فقرات آية واحدة أو عدّ مل يقبل االفإنّه  ،�حديث عن اإلمام الباقر فق البعض و 
  آيات. 

يَا  ،َولَُه َظْهٌر َولِلظْهِر َظْهرٌ  ا،َولِْلَبْطِن َبْطنً  ا،ِإن لِْلُقْرآِن َبْطنً  !يَا َجابِرُ C :�قول اإلمام الباقري
َوآِخُرَها  ئٍ ِإن اْآليََة َيُكوُن أَوُهلَا ِيف شَ  ،ُعُقوِل الرَجاِل ِمْن تـَْفِسِري اْلُقْرآنِ  أَبـَْعَد ِمنْ  ئٌ لَْيَس شَ  !َجابِرُ 
  ١.Bَوُهَو َكَالٌم ُمتِصٌل ُمْنَصِرٌف َعَلى ُوُجوهٍ  ٍئ،ِيف شَ 

رتباط لتناسب واالإىل ا اه ليس هناك حاجة أيضً أنّ  وايظنّ ل بعض املفّسرينبحدا هذا احلديث 
ال  هؤالءر؛ لذلك فوَ جام يف مجل آية واحدة؛ فكيف بالعالقة بني اآليات أو بني الس نسواال

  يقبلون السياق وضرورته.
بعض اآليات تفّسر اآليات  حديث آخر يعترب أنّ  ،ه فی مقابل هذا احلديثاجلواب أنّ 

                                                           

  .٣٠٠، ص ٢. احملاسن، ج ١
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  ديث.احل اهذتعارض مع ال يتفسريًا  � د الباقرجيب أن نفّسر كالم اإلمام حممّ  ااألخرى؛ إذً 

َويـَْنِطُق بـَْعُضُه  ،َوَتْسَمُعوَن ِبهِ  ،َوتـَْنِطُقوَن ِبهِ  ،ِكَتاُب اللِه تـُْبِصُروَن ِبهِ C: �يقول اإلمام عليّ 
Bبِبَـْعض

١ .  
 اآليات واجلمل؛ كذلك يف احلديث نيث إىل العالقة بييف هذا احلد �شار اإلمام فقد أ

وليس هناك   ،إىل العمق ،»بطن«و» ظهر« ني:كلمتالبأيًضا  � السابق يشري اإلمام الباقر
، اظاهر اآليات ليس تفسريً بيان  أنّ ال خيفى ت. يا مضمون اآلنية بيّ كالم عن العالقة الظاهر 

  ات. يبعد من ظهور اآلمسى و أأ ئالتفسري شألّن 
كالم اإلمام   ضح أنّ يتّ  ،مع صدر احلديث» ئيف شأَوُهلَا  «ة قارنة علّ مببعبارة أخرى، 

ر هْ حول ظَ  - � ده كالم اإلمام عليّ الذي يؤيّ  - دار حبثالكّن م ،حول بطن القرآن �الباقر
  والتناسب والعالقة بني ظاهر اآليات. ،اآلية

تكون و  ا،أحيانً مع بعضها بطة ارت ة وماآليات تكون غري مستقلّ  سيأيت أنّ  ،من جهة أخرى
ومبقتضى حكمة الكالم  ،السياق مشرتكةة اآليات غري املستقلّ  أنّ  ، ال شكّ اأحيانً مستقّلًة 

القرآن؛ لذلك وضعها من مع م جيب أن تكون اآليات املستقلة متناسبةً تناسبه مع املقام، و 
  بالنظر إىل سياقها: ترَ س اآلية فُ  يف األحاديث أنّ  رًامرا ظَ وحِ سياق. كما لُ المجيع اآليات متتلك 

أَبُوقـُرَة   قَاَل: َسأََلِين  ،َعْن َصْفَواَن ْبِن َحيَْىي  ،اْجلَبارِ  َأْمحَُد ْبُن ِإْدرِيَس َعْن ُحمَمِد ْبِن َعْبدِ 
 ،َفَدَخَل َعَلْيهِ  ،فََأِذَن ِيل  ،َذِلكَ  فَاْسَتْأَذنـُْتُه ِيف  ،� احلََْسِن الرَضا َأِيب  ىاْلُمَحدُث َأْن أُْدِخَلُه َعلَ 

�!%: فَِإنُه يـَُقولُ  :قَاَل أَبُوقـُرةَ قـَْولِِه، ِإَىل  ..َواْألَْحَكامِ  ،َفَسأَلَُه َعِن احلََْالَل َو احلَْرَامِ ْ
ُ

 ، َو َ�َ�ْ� َر�ُ" َ?8ً�َXْ أ
  ،�� Rََ�َب اc�ُ�ْاُد �� َرأ% : َحْيُث قَالَ  ،ِإن بـَْعَد َهِذِه اْآليَِة َما يَُدل َعَلى َما رََأى :� فـََقاَل أَبُواحلََْسنِ 

َناهُ  َما َكَذَب فـَُؤاُدُ َمحدٍ  :يـَُقولُ  ِ	   َ�َ�ْ� َرأ%  :فـََقالَ  ،ُمث َأْخبَـَر ِمبَا رََأى ،َما رََأْت َعيـْ � �ی�ِت َر��ْ�ِ

                                                           

  .١٣٣البالغة، اخلطبة  . ج١
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ُر اللهِ  ،اْ�ُ$ْرب%   ١...َفآيَاُت اللِه َغيـْ

   ة.قد استفاد من سياق اآلية يف جوابه أليب قرّ  � اإلمام ضح أنّ يتّ 
  رة. تسمية السَور، و دورها في تعيين جهة  هداية السو ٤

وعلى يد  ،بأمر اهللا متّ  قد ّية،توقيفكانت ر  وَ تسمية الس  أنّ إىل رين بعض املفسّ ذهب ي
ر وَ ويرون تسمية الس  ذهب،، لكّن بعض باحثي القرآن ال يقبلون ذا امل�الرسول األكرم

  . �ستخدامه الكثري يف عصر رسول اهللابا ابات وْضًعا تعييني  يابشر  عمًال 
يف  ر القرآن. وردت املعايري التاليةوَ إىل طرق تسمية سُ  ًال أوّ  رياحلّق سنش وبغية وضوح الرأي

   ر القرآن:وَ تسمية سُ 

مثل: تسمية سور  ،يف السورة نُوِقشَ أو مبوضوع  ،تسمية السورة بعنوان ورد يف السورة .١
 ».      األحزاب و..و األنبياء، و ، احلجّ و ، ةاملائدو النساء، «

مثل  ،هي املعيار يف تسمية السورة ،يف بداية السورةمذكورة ة تكون كلمة أو مجل اأحيانً  .٢
 ». التوحيد و..و القدر، و العلق، «سورة 
؛ مثل سورة احلمد اليت جاءت يف هاأو خصائص هافاوصأتسمية السورة باعتبار  أيتت اأحيانً  .٣

، أو سورة »السبع املثاين«ى سم وبسبب آياا السبعة تُ  ،»الکتاب ةفاحت«ىسم تُ ف ،ل القرآنأوّ 
 ».ديالتوح«بـ  َيتلذلك ُمس » التوحيد اخلالص«التوحيد اليت تشري إىل 

ق، ص، حم، «مثل:  ،ذه احلروف ىم سَ فتُ  ،عةقط املروف احلتبدأ السورة ب اأحيانً . ٤
 ».يس، طه

نوح، و حمّمد، «ر: وَ لتسمية السورة؛ مثل سُ  ايكون اسم الرسل أو األشخاص معيارً  تارةً  .٥
 ».و.. ،آل عمرانو مرمي، و لقمان، و وسف، ويمان، يسلو ، براهيموإ

 و، ةالبقر «مثل:  ؛خر للتسميةآ معيارٌ  ذكورة فيها،تسمية السور باسم احليوانات امل إنّ  .٦

                                                           

  .٩٦ـ  ٩٥، ص ١. الکايف، ج ١
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 ».العنکبوت والنمل،  والنحل، 
الفجر، «مثل:  ؛روَ به يف السورة معيار آخر من معايري تسمية الس أُقِسَم  ئٍ ل شإّن أوّ  .٧

 ».العادياتو الّتني، و ، ىحالضو الشمس، و 
 احلقيقة أّن تسمية الس اليت مّر ذكرها؛طرق ختلف الالناس مببل مسّاها  ا،َور مل يكن توقيفي 

معايري  تالختري � �أمر الرسول األكرم بأو  ،ر على أساس الوحيوَ ه لو كانت تسمية الس ألنّ 
 امعيارً  ها،وموضوع تها،جهو  ها،مضمون اآليات وغرضغدا ل ،؛ على سبيل املثالأفضل وأدقّ 

السورة  عتماد على اسميف تلك السورة. لذلك ال ميكن اال مذكوروليس اسم حيوان  ،لتسميتها
  .تهاجهيف استكشاف 

  . وجود منًحى إرشادّي واحد في کّل سورة٥
 هي ذاتو  دد،وحم يف سورة واحدة وراء هدف خاصّ  مةنظّ جمموع اآليات املتسعى هل 

ن يف تتكوّ  - بالرغم من وجود تناسب فيما بينها -  آياتٍ  سورةٍ  كلّ ل جهة واحدة، أم أنّ 
ر القرآن وَ سُ  أنّ  نا سابًقا؟ عرفتناسبٍ  ال يوجد بينها أيّ  رّمباو  ،اموع من مواضيع خمتلفة

. كما سورة وجود مستقلّ  كلّ لو  ،إىل جمموعات منفصلة ،بتدبري حكيم من اهللا حتّولتة و توقيفيّ 
واحد. عيار إىل م جمموعةٍ  كلّ حتتاج   ا. إذً احكيمً ا ر القرآن بناء وترتيبً وَ سُ ل أنّ  اأيضً  سبق القول

وهذا العامل بني سور القرآن هو  ،امل اشرتاكعبعبارة أخرى، أجزاء اموعة الواحدة حتتاج إىل 
 اءهذا االّدعة على . وسنورد األدلّ ااص إرشاديا خ منًحىحيث يتبع  ،سورةٍ  اجلهة الواحدة لكلّ 

  :راختصاب
  الدليل األّول. ترتيب آيات کّل سورة توقيفيّ 

منه، كما  وبأمرٍ  � ع القرآن كان يف زمن حياة الرسولمجْ  أنّ  دئلقد ثبت يف قسم املبا
يف ترتيب  � كان لرسول اهللا  أ. اآلن يتبادر هذا السؤال: و وحياينّ  ترتيب آياته إهليّ  أنّ 

مبواضيع  و قةً متفرّ  ،واحدةٍ  يف سورةٍ جاءت يات اآل أم أنّ  ،وهدف آيات السورة نظم خاصّ 
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الرسول  أنّ  ال خيفىباسم السورة؟  مستقّلةطبيعة  أخذتْ ف، غري مرتابطة مع بعضهاخمتلفة 
 ،آليات سورة واحدة يف الرتتيب اإلهليّ  ه اهتمّ أنّ و  ،حد العقالء بل رئيسهمأ � األكرم

 ةً عامّ  امجيع آيات تلك السورة روحً  والوحياينّ  مبعالقتها ببعضها؛ لذلك فقد أعطى برتتيبه املنظ 
  .واحدةً  وجهةً 

  »سورة«الدليل الثاني. حصر عّدة آيات في عنوان الـ 
للسورة  عتبار املعىن اللغويّ . مع األخذ بعني االوهذا إمجاعيّ  ،سورةً  ١١٤القرآن  يضمّ 

 تْ مّ ضَ كاجلدار، القرآن  ر وَ من سُ  سورةٍ  كلّ   مبعىن اجلدار املرتفع، فإنّ » روْ سُ «املأخوذ من 
هذه التسمية من القرآن  وقد جاء استيحاءحوهلا سور حييط ا.  بَ رِ وضُ  جمموعة من اآليات

 معهودةكن تهذه التسمية مل  ى جمموعة من اآليات بالسورة. اجلدير بالذكر أنّ َمس حيث نفسه 
ْ ِ �qٍُر َ�ُ	 ﴿ ار: يف القرآن مبعىن اجلد »سور«كلمة   تْ مخدِ واستُ  ،إىل وقت نزول القرآن ُ�َxُ�َِ!َب َ�

  ١.﴾ َ��ٌب 
(ذات  جهةمتّ السور هادفة هي أّن  ،يات يف سورة واحدةآلصر احلة إحدى احلكم واألدلّ 
يف عدد  اويرافق ذلك اختالفً  ا،اهلدف تنتهي السورة أيضً  ذلكانتهاء جهة و منحى)؛ حيث ب

 ا و رتيب وت ،بناء السورة ر. اجلدير بالذكر أنّ وَ آيات السمع  ةومتناسق ةمناسب ها،عددآيا
   ٢اإلرشادّي. منحاهاهدف السورة و 

  :  كتب العّالمة الطباطبائيّ 
Qْ�َُ�ا  وقوله: ﴿ ٣﴾ Qْ�َُ�ا ِ �qَُرٍة ِ�gِْ�ِ	 كقوله تعاىل: ﴿   ،ار ذكر السورة يف كالمه كثريً ه سبحانه كرّ إنّ 

                                                           

  .١٣. سورة احلديد، اآلية ١
 .١٦، ص ١. انظر: امليزان يف تفسري القرآن، ج ٢
 .٣٨. سورة يونس، اآلية ٣
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ی�ٍت  ْ?�Cُ �ْ�َXَِرٌة ﴿ وقوله:  ١﴾ِ�َ/Cُ !ِÍَْ�ٍر ِ�gِْ�ِ	 ُ�ْ�َرتَ
ُ

ْ���ه� َو َ�َ!ْ@��ه�: ﴿ ه تعاىلقولو ، ٢﴾ ِإذا أXَ?ْ
َ

، ٣﴾ �Cَُرٌة أ
  يَ طائفة من هذه الطوائف من كالمه اليت فصلها قطعا قطعا، وُمس  لكلّ  فبان لنا من ذلك: أنّ 

رة  سو نيو ال ب ، أبعاض من سورةنيوجد بيف والتمام، ال يوحدة التأل نا منوعً  سورةً  قطعةٍ  كلّ 
 ،واحدة منها كلّ   ر خمتلفة، وأنّ وَ لة من الس األغراض واملقاصد احملص  و سورة، ومن هنا نعلم: أنّ 

فالبسملة يف  ،السورة إال بتمامه، وعلى هذا ل ال تتمّ ولغرض حمص  لبيان معىن خاصّ  مسوقةٌ 
   ٤ .من تلك السورة سورة راجعة إىل الغرض اخلاصّ  كلّ   أبتدَ مُ 

 د مواضيع السورة؛ بل إنّ ال يتعارض مع تعد  سورةٍ  اهلدف واجلهة يف كلّ  وحدة نّ ال ننسى أ
ما ورد يف سورة واحدة من بني ارتباط منطقّي وإرشادّي ه يوجد يف هذه النظرة أنّ البيت القصيد 

الروح األصلية  د عَ يُـ الذي وغري متناسقة. هذا اهلدف  تفّرقةواضيع اليت تبدو يف الظاهر مامل
  مع بعضها البعض. هاقنسّ تو  تفّرقة،تلك املواضيع امليط بتلك السورة، حت يفوالسائدة 

القرآن الكرمي عن جه وأسلوبه  جَ ِر دون أن خيُ  - البناء يف السورةاالعرتاف ب فإنّ  ،وبالتايل
 ستعرضيو ك معارف وحقائق جديدة، ادر إم مقاصد القرآن و فهْ حنو ة خطوة هامّ  -تمّيز امل
  سورة. لل نسجام الداخليّ اال

  الدليل الثالث. بيان غرض خاّص لسورة واحدة
ذا ـ مواضـيع السـورة  مرتبطـةٌ  أنّ  علـى ،عنـوان واحـد حتـتمضمون سورة واحـدة يدّل إدراج 

مجيـــع مواضـــيع الســـورة  وهــذا العنـــوان هـــو مركــز الســـورة؛ لـــذلك فــإنّ  ه،وختدمـــ ،مابطريقـــةٍ  العنــوان
ِ َو 1�ِهـُ�وا َ�ـَ� ﴿ ول: قـيكمـا   ،ذلك العنوانجاءت لتسليط األضواء على  ْن �ِ�ُ�ـ�ا ِ�ـ��)

َ
ْ?Xَِ�ـْ� Cُـ�َرٌة أ

ُ
َو ِإذا أ

                                                           

  .١٣. سورة هود، اآلية ١
  .٨٦رة التوبة، اآلية . سو ٢
  .١. سورة النور، اآلية ٣
  .١٦، ص ١. انظر: امليزان، ج ٤
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�ْ َو ��ُ��ا َذْر?� َ?ُ$ْ� َ�َ� اْ����Hِی ْ�ِل ِ�ْ�ُ (Nوُ��ا ا�
ُ

وا نُـالسورة اليت تقـول آمِ  «يقول يف اآلية:  ١ ﴾َر�Cُِ�ِ	 اQْFَCَْذَ?َ* أ
 لكــلّ  أنّ  مـن اجللـّي البـّني  اإذً » اجلهـاد واإلميـان السـورة الـيت ذُكـر فيهـا«ومل يقـل: » دوابـاهللا وجاِهـ

  مة واملرتّبة. آياا املنظّ  هشرحوت ا،مشرتكً  احمورً  سورةٍ 

قد جاء فيها ما  ،سورةاليف بعض اآليات األخرى اليت وردت فيها كلمة  هاجلدير بالذكر أنّ 
  . ضرب الذكر صفًحا عنهاون ،يشابه تلك العبارة

  التي تبّين خواّص السَور، وفضائلها الدليل الرابع. الروايات
اآليات على بناء  رَ آخَ  دليًال  تـَُعدّ ، هاوخواصّ  روَ عن فضائل الس ّدثْت حتاليت  إّن الروايات

  . هاوالنظم اهلادف بين
موعة أخرى وا ه؛للقرآن كلّ  صّ واخ ذكرل، يهذه األحاديث ثالثة أنواع: النوع األوّ 

ر. وَ جلميع الس  وخواص  اد آثارً ها تعدّ لكنّ  ،كثرية  لثالثة وهي اموعة اتتحدث عن اآليات، و 
األحاديث الصحيحة ليست قليلة يف هذا اال،   إال أنّ  روايات؛بعض ال ضْعفعلى الرغم من 

  سورة. ستدالل على البناء اهلادف يف كلّ كما ميكن ذه األحاديث اال
ا بل ألّ  ؛من حيث جمموعة اآليات وال ،آيااليس بسبب  ،ما أثر وميزةوبالتايل إذا كان لسورةٍ 

من عثَر ه ال يُ ، وإّال فإنّ جديدةً  اوآثارً  خواصّ حىت ختلق  ،سورة، فال بّد من عالقة ونظم بني أجزائها
موع اآليات أثر منفصل  ليس ذلكواحدة؛ ك ّيةعلى أثر وخاص عدمية االرتباط،و  تفرّقةاآليات امل

  ة.ة واموعيّ الفرديّ  تهاعن هويّ  منفصلةً  ،ات (السورة)ية لآلة اجلماعيّ هلويّ عن مفرداته إال إذا كانت ا
البعض قد  لدرجة أنّ قريبة التنسيق والنظم يف السورة مع  هار وخواصّ وَ عالقة فضائل الس  إنّ  

صاحب استفاد التعّرف على نظمها وغرضها؛ كما  ،روَ فضائل الس سعوا يف ضوء االهتمام ب
 ٢.روَ م بعض الس نظْ  إدراكمن أجل » روَ ر يف تناسب اآليات والس رَ د نظم ال«تفسري 

                                                           

 . ٨٦ . سورة التوبة، اآلية ١
  .٢١٦، ص ٢٠عمر البقاعّي، تفسري نظم الدرر يف تناسب اآليات والسَور، ج  بن  . إبراهيم ٢
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  . القرآن کتاب منسق٦
واحد. فالتوحيد الكالم اهللا   هألنّ  ؛بدأ توحيديّ واملة. وغاية توحيديّ  نصّ و لقرآن الكرمي مبدأ، ل

 ةة واألخالقيّ يّ ة والفقهمعارفه العقائديّ  والقرآن بكلّ  ،نّصه توحيديّ وعليه فإّن خالصة القرآن؛ 
 ا،اإلنسان إهلي  صّري ه يريد أن ي، ألنّ اة أيضً غاية القرآن توحيديّ  االسامية هو شرح التوحيد؛ إذً 

  ه إىل اهللا الواحد. لَ وصِ ويُ 
ختالف والتنافر ة للقرآن الكرمي تزيل شائبة أّي تنافر واختالف؛ ألّن االالنظرة التوحيديّ إّن 

 هونصّ  وأّي من هذين الوصفني غري مقبول حول مبدأ القرآن اءة،كفد أو عدم الناجتان عن التعدّ 
  .تهوغاي

معارف آياته  أنّ  اليت مفادهار هذه احلقيقة ظهِ يُ  ،إّن التأّمل يف مضمون آيات القرآن
 فحسب؛ اختالفٍ  من أيّ  صونةً وم ،فيما بينها عٍ وتدافُ  تعارضٍ  من أيّ  ليست خاليةً  هاومقاصد

ات مبثابة حبّ ، قة باألرض والزمان والسماء و..قرآن، مثل املعارف املتعلّ كّل ما يتناوله ال  بل إنّ 
  ال يقبل الطعن.  ،ذا الكتاب اإلهليّ هل ضموينّ املنسجام إًذا إّن اال؛ تْ مَ ظ املسبحة اليت نُ 

  أسباب نفي التناقض في القرآن
 ناقض والروايات اليت تنفي الت بعض اآليات وعابرة يف  سنلقي نظرةً  ،يف هذا القسم

  ختالف يف القرآن الكرمي:اال
  أ. األدلّة القرآنّية

 اآلية األولى:
ِ 1َ�َ�َُ�وا �ِ	 اْ�gRَ �ً�rFِريا﴿  �ِ� áَْريِ ا�)ْHِ �ُ!وَن اْ�ُ�ْ!�َن َو َ�ْ� Кَن ِ�ْ (��َ َ�َ r�َ 

َ
  .١﴾ أ

 ريصدوره غ جد عندما يكونو ن سيآالقر  ختالف يفاال أنّ على صرّح اهللا تعاىل يف هذه اآلية ي
بيد  اأّن القرآن ليس مكتوبً  ال خيفىمن جهة و . تناقضٍ  ، يف غري هذه احلالة لن يكون فيه أيّ إهليّ 

                                                           

  .٨٢. سورة النساء، اآلية ١
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  :فيه اختالف ال ا؛ إذً وهو كالم إهليّ  ،البشر
�َ* ِإًذا َ�ْرoَ�َب اْملNِ�ُُْ��َن ﴿ ِhَِ�ِ 	ُ dâ ُwÅَ �ٍَب َو�FَRِ �ْ�ِ 	ِ�ِ�ْ�َ �ْ�ِ ��ُFْoَ �َ�ْRُ ��َ١﴾ َو.  

  ﴾:  gRَريًا  اْ��rFًِ� قيد ﴿  إيضاحيف  ئيّ كتب العّالمة الطباطبا
 ﴿ �ً�rFِ�، واملعىن: لو كان من عند غري اهللا ال احرتازيّ  يّ حيتوض ﴾ فالوصف وصفٌ  gRَريًا  اْ

ما هو  كلّ   يف ي الذرياالختالف الكث ا على حدّ ريً وكان ذلك االختالف كث ،الوجدوا فيه اختالفً 
ما من  .ريسي دون الرياملرفوع من القرآن هو االختالف الكث ، وليس املعىن أنّ  اهللاريمن عند غ

أو ما أشبه  أو صنعةٍ  ه من عملٍ ؤُ نشِ ما يُ  وأنّ  ،من أمس لُ قَ عْ ه أَ أنّ  ومٍ ي كل   ىر يإنسان إال وهو 
 العمل الواحد ّىت  حًال به أوّ  ىا أتممّ  َنتُ مْ وأَ  مُ كَ حْ أَ  ،انظر أو حنومها أخريً  ره من رأي أوبّ يدأو  ،ذلك
واخلطبة  ،قوله الشاعريوالشعر  ،كتبه الكاتبيكالكتاب   من االمتداد الوجوديّ  ئه شيف يالذ
  ٢وبعضه أفضل من بعض. ،لها من أوّ ه خريً رُ وهكذا يوجد عند اإلمعان آخِ  ،بيطبها اخلطخي

  اآلية الثانية:
 ﴿ َDَ َلXَ?

َ
ِ�ي أ ِ ا�) (�ِ �ُhْ�َ_ْا �Fَ$ِ�ْا ِãِ�ْHَ �ً1�َHِ 	ُ�َ =ْ/َ   ٣﴾: َب َوَملْ َ��ْ

  ختالف يف القرآن:اال على انعدام ةستدالل ذه اآلييف اال ئيّ كتب العّالمة الطباطبا
 ،ع جهاتهيمج م يفيفالقرآن مستق ،د العموميفي ياق النفيس ووقوع ﴿عوجا﴾ وهو نكرة يف

أمره  نه، ناصح يفيهوبرا حججه يف يّ ته، حيهدا ب يفيمعناه، مص غ يفيلفظه، بل ح يفيفص
حمفوظ من خمالطة  ،به يقضيما يه من قصصه وأخباره، فاصل فقصّ يما يه، صادق فيو
  ٤ه وال من خلفه.يدي نيه الباطل من بيأتيه، وال ي، ال اختالف فنياطيالش

                                                           

  .٤٨. سورة العنكبوت، اآلية ١
  .٢٠، ص ٥ يزان، ج املانظر: . ٢
  .١ ، اآليةکهفسورة ال. ٣
  .٢٣٧، ص ١٣ امليزان يف تفسري القرآن، ج انظر: . ٤
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  ث كتب:يح» ِعَوجال«و » َعَوجال«بني  اهناك فرقً  أنّ  رى الراغب األصفهاينّ ي و
ك درَ يقال فيما يُ   اْلِعَوجُ   كاخلشب املنتصب وحنوه. وك بالبصر سهًال رَ دْ ا يُ يقال فيم  واْلَعَوجُ 
  ١.البصرية بالفكر و

 »ِعَوج« بكلمة ميحنراف عن القرآن الكر اال يينف ٢ة املذكورةياهللا تعاىل يف اآل اجلدير بالذكر أنّ 
ختالف كيف باالوليس له سبيل إىل القرآن، ف دّق،اختالف مهما  أيّ  َرىه ال يُـ لُيفِهم أنّ 
  احنراف. أيّ  ينفي هذه الكلمة نكرةً  ئ. كما أّن جمك باحلواسّ درَ الذي يُ  يّ والسطح الظاهريّ 

  اآلية الثالثة:
� َ�gَ�ِينَ ﴿  ًÖِ�ÍَFَ�ُ ��ً�FَRِ µِِ�ی�اْ_َ �ْحَ�َ

َ
َل أ (X?َ ُ   ٣﴾. ا�)

واضح ومن الواحد؛ مجيع آيات القرآن متشاة ومن سنخ  يف هذه اآلية أنّ  تعاىلصرّح اهللا ي
  ع آياته متشاة.يال ميكن أن تكون مج ،فيه اختالف بسيط بني أجزائهليس الكتاب الذي  أنّ 

� َ�gَ�ِينَ ل ﴿ ذي ئيّ كتب العّالمة الطباطبا ًÖِ�ÍَFَ�ُ ��ً�FَRِ :﴾  
ه فإنّ  ،وهذا غري التشابه الذي يف املتشابه املقابل للمحكم ،اأي يشبه بعض أجزائه بعضً 

ة مبعىن املعطوف يوقوله: ﴿مثاين﴾ مجع مثن وهذا صفة اجلميع. ،آيات الكتاب صفة بعض
وتفسري بعضها لبعض من  ، بعضها ببعضورجوعه إليه بتبّني  ،اته على بعضيالنعطاف بعض آ
  ٤ناقضه.يو  ،ادفع بعضه بعضً يث يحب ،غري اختالف فيها

   ة الرابعة:ياآل       
� َ�ْنيِ ﴿ ْ�ِ =ُ ِ̂ ِ	 اْ�َ�� ِäQَْی �َ �ٍ �Xِیٌ= ِ�ْ� َحِ$ٍمي َمحِoَ 	ِ�ِ�ْ�َ �  .٥﴾  َیَ�ْیِ	 َوَ� ِ�ْ

                                                           

  .٥٩٢حممد، املفردات يف غريب القرآن، ص  بن  حسني  ،صفهاينّ راغب األال. ١
  ﴾. قـُْرآناً َعَربِيا َغْريَ ذي ِعَوٍج َلَعلُهْم يـَتُقون : ﴿٢٨اآلية  ،زمرسورة ال. ٢
  .٢٣ الزمر، اآلية سورة. ٣
  .٢٥٦، ص ١٧. انظر: امليزان ج ٤
  . ٤٢ سورة فصلت، اآلية. ٥
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ختالف اال فإنّ بالتايل ؛ و ١موضوع و كالم غري ثابت وتشمل كلّ  ،كلمة الباطل مقابل احلقّ 
  عن القرآن. طلٍ با والتناقض يقعان يف نطاق الباطل، وذه اآلية الشريفة ينتفي كلّ 

  ية: هذه اآلرييف تفس يّ لوسآلكتب ا
 ﴿ 	ِ�ِ�ْ�َ �صفة أخرى لكتاب، وما بني يديه وما خلفه كناية عن مجيع ﴾  ِ�ْ� َ�ْنيِ َیَ�ْیِ	 َو � ِ�ْ

  ٢اجلهات كالصباح واملساء كناية عن الزمان كله أي ال يتطرق إليه الباطل من مجيع جهاته.
  کذلك كتب العّالمة:

و  ، كذب يف األخبار الواردةوال ،ه ال يوجد تناقض ال يف مضمون اآلياتمضمون اآلية أنّ 
  ٣.ئتعارض مع ش وال يوجد أيّ  ،هِ مِ كَ ال بطالن يف معارفه وأحكامه وشرائعه وحِ 

، لكن ةً تناقضبعض اآليات ممن املمكن أن ترى العقول الناقصة واألفهام القاصرة  ،نعم
  قليل.  تأّمل يزول ب هذا التناقض الظاهريّ 

  ب. األدلّة الروائّية:
 واجهون املزاعم الواهية حول تعارض القرآن فيتعاملون معها. إنّ ي � کان املعصومون

ذا فوهون الذين كانوا يموّجهة إىل حاديث أليف ا Bكأم  كَ َثکلتْ Cو  Bَمهالً Cعبارات مثل 
  تعاملهم. كيفّية تكشف الستار عن   ،الزعم

  الحديث األّول:
  :  ما يلي كالمهل اتأييدً  ،آن الكرمييف القر  تناقضٍ  يّ أ رْفضه يف تفسريه بعد ربينقل ابن کث

َعَلى بَاٍب ِمْن أَبـَْواِبِه، َفَكرِْهَنا َأْن نـَُفرَق بـَْيَنُهْم،  �وإذا مشيخة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه 
ْم َفَخرََج َرُسوُل اللِه َفَجَلْسَنا َحْجَرًة  ِإْذ ذََكُروا آيًَة ِمَن اْلُقْرآِن فـََتَماَرْوا ِفيَها َحىت اْرتـََفَعْت َأْصَواتـُهُ 

                                                           

  .١٢٩حممد، املفردات يف غريب القرآن، ص  بن  حسني  ،صفهاينّ راغب األال. ١
  .٣٧٨، ص ١٢ . سّيد حممود اآللوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم، ج ٢
  .٣٩٨، ص ١٧  ، جمليزاناانظر: . ٣
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   َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ُمْغَضًبا َحىت اْمحَر َوْجُهُه .. َويـَُقوُل: 
C ذا أْهلَكتِ يَمهًالِ ،م الُكتَب أنبيائِهم، َوَضرْ  ىختالِفهم َعلااألمُم ِمن قبِلكم، بِ  ا َقومِ
١ق بعُضه بعضاً...صدّ ي، إّمنا نَزَل اعُضه بعضً ب بها بِبعض، إّن القرآَن َمل ينزْل يكذّ بَعضَ 

B  
والعثور على  ،ه ببعضالقرآن بعضَ  بَ يف هذا احلديث ضرْ  � لقد اعترب الرسول

نهى األصحاب عن ف ،يف هالك األمم املاضية اهذا الطريق سببً عرب ختالفات التناقضات واال
  هذا العمل.

  :�علّي  نياملؤمنري كذلك يقول أم
C ُه ،بـَْعضٍ  ىَوَيْشَهُد بـَْعُضُه َعلَ  ،ُه بِبَـْعضٍ يـَْنِطُق بـَْعضَوَال ُخيَاِلُف ِبَصاِحِبِه    ،َوَال َخيَْتِلُف ِيف الل

Bَعِن اللهِ 
٢  

  الرواية الثانية:
م يبراهإعن  � هذا احلديث يف احتجاجات اإلمام احلسن العسكريّ  ينقل العّالمة السيّ 

  كويف: صاحب تفسري فرات ال بن الفرات الكويفّ 
 ِإْسَحاَق اْلِكْنِدي َلُسوَف اْلِعرَاِق ِيف َزَمانِِه، َأَخَذ ِيف تَْألِيِف "تـََناُقِض اْلُقْرآِن" َوَشَغَل    َأن َكاَن فـَيـْ

َماِم احلََْسنِ  اْلَعْسَكرِي  نـَْفَسُه ِبَذِلَك، َوتـََفرَد ِبِه ِيف َمْنزِلِِه، َوَأن بـَْعَض َتَالِمَذتِِه َدَخَل يـَْومًا َعَلى اْإلِ
: َأ َما ِفيُكْم َرُجٌل َرِشيٌد يـَْردَُع ُأْسَتاذَُكُم اْلِكْنِدي َعما َأَخَذ ِفيِه ِمْن �فـََقاَل لَُه أَبُوُحمَمدٍ  �

ا [ضْرب القرآن بعضه ببعض]؟ فـََقاَل التـْلِميُذ: َحنُْن ِمْن َتَالِمَذتِِه، َكْيَف َجيُوُز ِمن  َتَشاُغِلِه بِاْلُقْرآنِ 
: َأ تـَُؤدي ِإلَْيِه َما أُْلِقيِه ِإلَْيَك؟ قَاَل:  �اِالْعِرتَاُض َعَلْيِه ِيف َهَذا، أَْو ِيف َغْريِِه؟ فـََقاَل لَُه أَبُوُحمَمٍد 

َعِت اْلُمَؤاَنَسُة ِيف نـََعْم، قَاَل: َفِصْر ِإلَْيِه، َوتـََلطْف ِيف ُمَؤاَنَسِتِه َوَمُعونَِتِه َعَلى َما ُهَو ِبَسِبيِلِه، فَِإَذا َوقَـ 
َها، فَِإنُه َيْسَتْدِعي َذِلَك ِمْنَك، فـَُقْل لَُه: ِإْن أَتَاكَ   َهَذا َذِلَك، فـَُقْل: َقْد َحَضَرْتِين َمْسأَلٌَة َأْسأَُلَك َعنـْ

                                                           

  .٣٢٢، تفسري القرآن العظيم، ص دمشقيّ اليل بن كثري . إمساع١
  .١٩٤، ص ١٣٣خلطبة البالغة، ا السّيد الرضّي، ج .٢
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َر اْلَمَعاِين الِيت َقْد ظَنَـْنتَـَها أَنَك  اْلُمَتَكلُم ََِذا اْلُقْرآِن، َهْل َجيُوُز َأْن َيُكوَن ُمرَاُدُه ِمبَا َتَكلَم ِبِه ِمْنهُ  َغيـْ
َها؟ فَِإنُه َسيَـُقوُل: ِإنُه ِمَن اْجلَائِِز؛ ِألَنُه َرُجٌل يـَْفَهُم ِإَذا مسََِع، فَِإَذا أَْوَجَب ذَ  ِلَك، فـَُقْل َذَهْبَت ِإلَيـْ

َر الِذي َذَهبْ  َت أَْنَت ِإلَْيِه، فـََتُكوُن َواِضعًا لَِغْريِ َمَعانِيِه، َفَصاَر َلُه: َفَما يُْدرِيَك َلَعلُه َقْد أَرَاَد َغيـْ
، فَأَ  َف ِإَىل َأْن أَْلَقى َعَلْيِه َهِذِه اْلَمْسأََلَة، فـََقاَل َلُه أَِعْد َعَليَوتـََلط ،ُجُل ِإَىل اْلِكْنِديَعاَد َعَلْيِه، الر

  ١َتِمًال ِيف اللَغِة، َوَسائِغاً ِيف النَظر.فـَتَـَفكَر ِيف نـَْفِسِه، َو رََأى َذِلَك حمُْ 
 حبيث ينقل ابن شهر آشوب عن لسان الكنديّ  ا،رً ومؤثّـ  القد كان استدالل اإلمام قوي:  

 C َوأحرَق مجيَع ما كاَن  ،ُمثّ إنُّه َدعا بالنارِ  ، ِمن ذلَك البيتِ ما كاَن ليخرَج ِمثل هذا إّال
Bألَّفه

٢  
  ن. نظم الهداية في القرآ٧

ِ�ني %ُهً� باهلداية:﴿  بناء خاصّ ب يتمّتع، بل و ال نظم حبثيّ  ،ليس للقرآن نظم تعليميّ  (Fhُْ �e ﴾٣ ،
�س %ُهً� ﴿   (��   .  ويتعامل مع مجيع جوانب روح الفرد واتمع اإلنساينّ  ،ه كتاب احلياةألنّ  ٤﴾ ��

املعتادة يف  ئاعاة املباددون مر أحيانًا القرآن يقتضي أن يشرح مواضيعه يف داية اهلإّن نظم 
ة ه جيب يف نظم اهلداية مراعاة احلاجات الروحيّ ألنّ  ؛ةيف الكتب العلميّ  هودوالنظم املع ،التقسيم

 وتقدمي مواضيع تتناسب مع ذلك، على عكس البناء العلميّ  ،ة للمخاطبالفعل العمليّ  دودو ر 
  املوضوع.  متطّلبات وفقم نظ الذي يُ 

املخاطب اإلرشادّي يف تأثري الالنظر إىل بات واملواضيع الفقهية ئد واألخالقيّ لقد مزج القرآن العقا
وإن كان باإلمكان ؛ مستقال  أو فصًال  امن هذه املواضيع قسمً  واحدٍ  ص لكلّ وبيّنها، ومل خيصّ 

  من القرآن الكرمي.  سورةٍ  وضوعات كلّ يف مفرع الصل و األ ةنظر وجدان تلك املواضيع عرب 
                                                           

١ .٣٩٢، ص ١٠لسّي، حمّمد باقر، حبار األنوار، ج ا.  
  .٤٢٤،  ص ٤ج  ع)طالب( ازندراين، مناقب آل أيباملشهرآشوب  . ابن٢
  .٢. سورة البقره، اآلية ٣
  .١٨٥ة . نفس اآلية، اآلي٤
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ه ة فإنّ ع من القرآن الكرمي النظم والبناء املعهود يف الكتب العلميّ يتوقّ  ،بّرإذا كان املتد
تبع ه سيفإنّ  ،هدايةٍ نْظَم نظم القرآن كون إذا آمن ب هعلى نتائج خاطئة، لكنّ مرارًا سيحصل 

  املعهود.  ة بني القرآن والنظم البشريّ ختالفات الظاهريّ بدل رؤية اال اهلادية، تهحكم
  استكشاف الجهة:. مبادئ اً ثالث
  . االهتمام بأركان الجملة، واستكشاف الجهة  ١
؛ على هاتمجيع متغريّ  تعاضدحيتاج إىل  ،الفهم الصحيح جلهة اجلملة أو السياق يف التدبّر إنّ 

تعليق ة، أو كتفاء بألفاظ اآلية وقواعدها األدبيّ اجلهة اال يف استكشاف ال ميكن  ،سبيل املثال
(اللفظ، واملعىن) من هذين األمرين  ؛ ال يهدي أي اومضمو اجلملةمعىن على مثًال اآلمال 

   الحظةاجلهة جيب ماستكشاف ؛ بل من أجل وحده املتدبّر إىل جهة اجلمل والسياق القرآينّ ب
ما واملعىن؛ مثل  ،اهلدفو املضمون، و وهي اللفظ،  ،ة األربعة يف اجلملةکل األرکان األساسيّ 

ما إىل ذلك من وألفاظها و  تها،أو إنشائيّ  تها، خربيّ تهاأو فعليّ ملة اجلة امسيّ يُعَثر عليه من 
نا ل. فمن جهة ينبغي قصوىة أمهيّ حيظى ب هاهتمام مبضمون اجلملة وهدفاال صائص. كما أنّ اخل

  دون سبب.تنازَل عنه وأن ال ن ،مجلةٍ  لكلّ  أن حنرتم املعىن الظاهريّ 
  ف الجهة. تکرار الكلمات والجمل، ومکانته في استکشا٢

استکشاف ملة. من أجل اجلكلمة أو ال تر ن تكرّ آة أو سور القر يف بعض السياقات القرآنيّ 
رة كتفاء مبعىن هذه الكلمات واجلمل املكر ال ميكن اال كذلك  ،هذه السياقاتيف  اجلهة

 عن التكرار؛ ألنّ  التغاضي اجهة السياق، ولكن ال ميكن أيضً  استشكاف من مثّ و  ها،ومفهوم
 استكشافقرينة ميكن أن تساعد املتدبّر يف  االكلمات واجلمل يف سياق واحد أيضً تكرار 

�َني ة لآليات؛ مثل تكرار هذه اآلية ﴿ اجلهة العامّ  ��|َhُْeِ �ٍ+ِ�َ ات يف سورة ﴾ عشر مرّ  َوْیٌ= َ»ْ
��ِن وتکرار اآلية ﴿  ،»املرسالت« ��$َoُ �h$ُ يف سورة  ةً  مرّ نيوثالث ة﴾ واحد Qَ�ِ�َي� ��ِء َر��
  جهة هاتني السورتني.استكشاف يف  اكبريً   اهذا األمر دورً ؤّدي حيث ي» الرمحن«



  130 قرآنفي ال تيبيّ تر التدّبر الرسالة  

  الکالم . صدر الکالم أصل ٣
ميكن بالنظر إىل سياق بداية السورة والتدقيق يف آياا األوىل، التعّرف على اجلهة العاّمة 

اية كّل مقال، وفيما بعد يأيت اليت تتبعها السورة؛ ألّن املوضوع األساس واجلذرّي يأيت يف بد
تفصيل ذلك. بالطبع هذه القاعدة ليست عاّمة، وال ميكن تطبيقها على مجيع سور القرآن؛ 
ألّن  املتكّلم حيتاج يف بعض احلاالت إىل مقّدمة كي يتناول صْلب املوضوع؛ والقرآن أيًضا ليس 

  مبستثىن عّما سبق. 
وکما أسلفنا، فإن هذه القاعدة دليل » الکالم أصلصدرالکالم، «يـَُعرب عّما ذكرنا بقاعدة 

وقرينة من شأنه أن يعني املتدبّر على استكشاف جهة السَور، وليس يعين أنّه ميكن االكتفاء 
  باآليات األوىل والسياق األّوّيل من أجل استكشاف جهة السورة.

  تحديد الجهة . عالقة بداية السورة بنهايتها، و٤
ر هي العالقة وَ جهة الس استكشاف أن تساعد على من شأا ى اليت القواعد األخر إحدى 

ر القرآن. على وَ وجد عالقة وتناسق بينهما يف الكثري من سُ تحيث  تها،بني بداية السورة واي
إميام «و» املؤمنني«و» املّتقني«عن  تها،احلديث يف بداية سورة البقرة وايدار سبيل املثال 

شبهة اإلنسان حول املعاد «إىل  تْ ريَ شِ أُ  ايف سورة القيامة أيضً و ، »ةإلهليّ اجلماعي باحلقائق ا
  ».وعدم وقوع القيامة

  . ُغرر اآليات والمظاهر العرفّية، و تأثيرها في محوريّة السورة٥
و  ئمباد بّني تو  ا،خاص  تألًّقاو  اهلا ظهورً  ة؛ ألنّ مهية خاصّ بأبعض اآليات يف القرآن حتظى 

؛ »اتيُغَرر اآل«بـ هذه اآليات  يـَُعرب عن؛ ..التوحيد وو املعاد، و مثل موضوع املبدأ،  ةمواضيع أساسيّ 
الكثري من اآليات األخرى،  اح أيضً ا توضّ بل إّ  فحسب؛ وحدهابهذه اآليات ليست واضحة  ألنّ 

  ضح ا اآليات املتشاة. واليت تتّ  ،ة يف موضوع التوحيداملفتاحيّ و مثل اآليات احملكمة 
ة تلك السورة حموريّ  يفمن جهة  رتأثّ  ،غرر اآلياتأّي سورة من القرآن ُوِجَدْت  يف

  السورة.  تلكجهة استكشاف املتدبّر على  تومن جهة أخرى ساعد ،هاإبراز و 
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  . نظرة إجمال إلى التفصيل٦
القصص و قصص األنبياء، و إن للقرآن يف عرض املواضيع املختلفة مثل مصري األقوام، 

ة يف إمجاليّ  إشارة ملوضوعإىل ا ريشاهللا يالتفصيل؛ فإىل أسلوب اإلمجال  ،االحكامة و األخالقيّ 
ومن يف اخلطوة األوىل ل يتناول ذلك بالتفصيل؛ ال أن يفصّ  ،اقتضت احلاجةإذا ، مث أّول األمر

  . خليصتاليقوم ب مثّ 
 من عتَرب يُ  هتمام ذا األسلوب القرآين الذياال ،ة ملعرفة جهة السورةمن األدوات اهلامّ 

القرآن  أنّ  ويدرك ا،معً ها ىل أن ينظر إىل صدر اآليات وذيلدَفع إيُ املتدبّر  قواعد التدبّر؛ ألنّ 
عن هذا  ىح املوضوع، لكن إذا تغاضوضّ يسه وأنّ  ألّوّيل،ح الستار عن ذلك اإلمجال ايز ي

على فهم صحيح و ال حيصل  ،عن اآليات التالية ةً فإنه يرى اآليات املة مستقلّ  ،األسلوب
  .رؤيته والقرآن آليات 
  . دراسة اآليات المركزيّة واستكشاف الجهة    ٧
جلهة السورة أو سياقها.  أدق  مٍ ا على فهْ أيضً  انيساعد تهادراسو ة اآليات املركزيّ وجدان  إنّ 
ية األوىل اآليات األخرى تعود إليها؛ مثل اآل، و آليات األخرىابمقارنة  أصًال تـَُعّد ة املركزيّ ة فاآلي

واآلية  ،يف اآلية األوىل من السورة» أُعوذ«ق بالفعل مجيع آياا تتعلّ  نّ إحيث  ،من سورة الفلق
سبب هذه  فيبدايتها، وذلك اجلارّة» ِمن« ـواآليات األربعة التالية ب باء اجلارّة،بابتدأت األوىل 

التفّطن ميكن  ،السورة يف هذه الذي له دور مركزيّ » أُعوذ«فعل ال يف نظربفضل الالعالقة. 
  هة سورة الفلق. جل

  :نموذجو  استكشاف الجهة؛ أسلوب. اً رابع
إىل اآليات  اإلرشاديّةة و يّ التكاملوالنظرة  ،نواملقارَ  اقيّ يوالس يّ السباقنسجام االإّن 

ألفاظ النصّ  اوأساسها مجيعً  ،جهة النصّ إىل ل يهي السب مشرتکات النصّ مسار و موعات وا، 
ات: مرّ ثالث القراءة اجلهة حيتاج إىل  استكشافأسلوب  ه. كما أنّ كلّ   النصّ  هو اونطاقه

تصحيح التصّور  عن اجلهة، يف اخلطوة الثانية يتمّ تصّور يف الذهن يتكّون وىل ألبالقراءة ا
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  تصديق اجلهة.  ويف النهاية يف القراءة الثالثة يتمّ  ،الذهينّ 
. ئهومباد اجلهة استكشافن من قواعد بعد التمكّ  رة تأيتكرّ تالقراءات امل اجلدير بالذكر أنّ 

البناء على استكشاف املتدبّر  إمجالّية،رة من خالل نظرة القراءة املتكرّ تساعد من جهة أخرى 
  آية مع اآليات األخرى. وعالقة كلّ  ،لآليات الداخليّ 

  خطوات نحو الفهم السياقّي الستكشاف جهة الهداية
من فهم  ًال فال بّد أوّ فردات، بني امل الربطلكي نستطيع  :مفرداتفهم ال الخطوة األولى.

  معناها.   
  ة أمور:   ستفادة من عدّ ميكن اال ،مال فهم معىن كلمةٍ جمن أ

  ماّدة  الکلمة (علم اللغة) األّول.

  هيئة الکلمة (علم الصرف) الثاني.
  الضمائم املتصلة واملنفصلة (علم النحو) الثالث.

معرفة العالقة بني تأيت  ،اتفردم معاين املبعد فهْ  قة الکلمات:فهم عال .الخطوة الثانية
قات. األركان حيتاج إىل دراسة شيئني: األركان واملتعلّ األمر الذي  ،اجلمل نيو وتكفردات، امل

  ستثناء والتمييز. االو احلال، و املبتدأ واخلرب. املتعلقات مثل: املفعول، و الفاعل، و مثل: الفعل، 
املتدبّر على معرفة العالقة بني  ،دقيقة إىل إعراب الکلماتالنظرة ال ساعدت ،يف هذا السياق

علم املعاين والبيان؛ نتفاع باال - احلاجةإذا استدعت  - يف هذه اخلطوة . كذلك ميكن فرداتامل
إىل عالقة األمثل للوصول ما إىل ذلك متّثل آلّيات ّمنا) و إ(بـ صر واحلّن)، إِ (بـ تأكيد فال

  الكلمات.
حرف كإىل العالقة بني اجلمل بأداة   تارًة ُيشار طوة الثالثة. فهم عالقة الجمل:الخ

�َك �Fَqَِْ/نيالعطف مثل: ﴿  �َك َ?ْ/ُ�ُ� َو ِإی) جيب كشف  تارة أخرى؛ »الواو«بطان حبرف اترت ﴾ حيث  ِإی)
  .   االعالقة أيضً 
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اإلتيان ذه اجلمل  نإذلك فإضافة إىل بطة بالتأكيد، ارت ية ستکون ماآلداخل  ملاجل إنّ 
فنقول: مثل  دركها،نا ال نلكنّ  ؛حكمةفيه : أحدحكمة، إذا قال لو من سر و خيمتجاورة لن 

 ،ي ظواهر ألفاظهأل القرآن يف بطنه األوّ  مبثابة عدم احلكمة؛ ألنّ دركها هذه احلكمة اليت ال ن
  ن كذلك.فيجب أن تكو  ،ة؛ لذلك إذا كان هناك حكمةلعامّ ل امً و فهمجيب أن يكون 

هتمام بسياق اآليات واجلمل؛ ألنه ميكن معرفة اال ،جل كشف العالقةألمن جهة جيب 
  ١.ةدراسة السياق وموضوع اجلمل السابقة والالحقة للجملة املعنيّ بالعالقة 
 قويةالتو التفريع، و التبيني، و التعميم، و التمثيل، و . فالتعليل، العالقة بني اجلمل أنواعً ل إنّ 

  . مثلَ أ مٍ لفهْ  اآلياترض مناذج من بعّضح كّل نوع عض تلك األنواع. سنو والتطبيق هي ب
حيث  ،من سورة عبس املباركة ٢و ١مجلة تبّني العّلة للجملة السابقة؛ مثل: اآلية  التعليل:

ÈhَHْيقول: ﴿
َ
ن 1َ�َءُ" ا6ْ

َ
يل٭أ ن﴾ ومجلة ﴿Ìَ�َHَ َو َ�َ

َ
ÈhَHْ 1َ�َءُ"  أ

َ
عّلة ﴾ تعليل للجملة السابقة؛ إن ا6ْ

  . إليهشخص أعمى  ئعبس هذا الشخص وتولّيه هو جم
من سورة  ٧و  ٦عن اجلملة السابقة ونتيجتها. مثل اآليات  متفرعةً  مجلةٍ كون : التفريع
�Gُ�َhَHْالزلزال: ﴿

َ
ْوْا أ ُريَ �� �oً�Fَ�ْ

َ
�ُس أ (�ُ�ُر ا� ْWَ �ٍ+�َ ا َیَ!ُ" ﴾؛ ﴿َ»ْ ٍة َ�ْريً جة يتبّني نت ٧فاآلية    ٢﴾àhَ�َ َیْ/ِ =ْhَ�gَْ��َل َذر)

  تلك اجلملة.  من  تعاصطالح علم النحو تفرّ يف و  ،٦اآلية 
من سورة   ١٣أو اجلمل السابقة؛ مثل اآلية  ةلجملل احً يتوض و اريً مجلة تفستكون  أن التفسير:

یِ� َ�� َو�È﴿الشوری  � ا���َ �� ِإَ�َْ* َو   َ�َ!َع َ�ُ$� ��َْوَحْ
َ

ِ�ي أ �� ِ�ِ	 ِإْ�َ!اِهَمي َو ُ��ِ�ِ ÈC	 iًُح� َو ا�)َْ ِ��hُْا   َ�� َو�)
َ

ْن أ
َ

�È  أHِ َو
�ُء  َ̀ aَ ��َ 	ِFَيب ِإَ�ْ َ�� ُ ُ��ْا ِ�ِ	  Rَُرب Dَ اْملRِ!ِÍَُْني َ�� �Hُ�ْoَُ¤ْ ِإَ�ِْ	  ا�) (!�َFَoَ �َ َو �یَ �ا��� ِ³ُ ��َ 	ِْن ﴾ فجملة ﴿  َو َِ�ي ِإَ�ْ

َ
 أ

ِ��hُْا 
َ

ُ��ْا  َ�  َو  یَ� ا���  أ (!�َFَoَ  	ِ�� َ��﴾ تفسري جلملة ﴿   ِ�َْ   ﴾. َو�)
تعميم بعد التخصيص؛ مثل عالقة الاجلملة السابقة باجلملة أن تكون عالقة : التعميم

                                                           

  . إّن مراجعة تفسري امليزان سيسّهل العمل، وسيكون أكثر فائدة. فقد أشار املؤّلف إىل عالقة مجل اآلية ببعضها. ١
  .٧و ٦. الزلزال، اآلية٢
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َص�è�َِ� َو 1ََ/ْ�َ��َه� ُرً�1ُ�� �e من سورة امللك: ﴿  ٦و  ٥اآليات  � ِمبََ?ْ dَء ا���hَ � ا��) (� FَHْْ�َ?� ُهلْ� Hََ�اَب َو َ�َ�ْ� َزی)
َ

ِني َو أ ِ̂ �َ (Í
ِ/ِري( َ  َو ِ�ْ+Ìَ اْملَِصُري(٥ا��) (ÂGَ1َ َ�اُبHَ ْ �º!َ�ِ وْا!ُ�َRَ �عذاب السعري جعل ﴾ ففي اآلية اخلامسة )٦) َو eِ)ِ�یَ

حيث تعترب اآلية السادسة العذاب شامًال جلميع الكفار،  ،م ذلكعمّ  مثّ  ،للشياطنيخّصيًصا 
ْ Hََ�اُب ÂGَ1َ) مجلة  ﴿ ذلك فإنّ ل �º!َ�ِ وْا!ُ�َRَ �  تعميم.الحکم هلا ﴾ َو eِ)ِ�یَ

يف اجلمل التالية، مثل آيات سورة الفيل:  يبّينهاي مثّ  ،إمجاًال بدايًة يُعَرض املوضوع التبيين: 
﴿) =َِ* tQَ�ِْ��ِب اْ�ِ� dَر� =َ/َ�َ ·َْRَ !َoَ َْمل 

َ
َ/ْ= Rَ :أ  َملْ ��َ

َ
ِ�ٍ=() أxْoَ يف ْ¤ُ�َْ4)=َ�ِ��َ

َ
ْريا أ َ̂  ْLْ�َHَ =َCَْر

َ
﴾ فاآلية ):) َو أ

 هاما بعدو ث باإلمجال عن أصحاب الفيل والبالء الذي نزل م، ومن اآلية الثانية األوىل تتحدّ 
  احلادثة. هذهيتناول شرح 
رة النازعات: من سو  ٤٦و  ٤٢للجملة السابقة؛ مثل: اآليات  متثيًال  مجلةٍ كون  التمثيل:

﴿ Cَ!ْ�ُ َن� ی)
َ

�8ِHَ أ � ا��)ِHَ *َ?َ��ُqْaَ)�Gَ٤4(؛﴾ ﴿ ُ�é ْو
َ

8ً أ (ÍِHَ (ْا ِإ��gُ�َ�َْملْ َی �Æََم َیَ!ْو ْ«َ ْ (¦QَRَ)�Gَفاآلية السادسة )٤٦ ﴾
  . بتمثيل واحدنيربعاألو انية ثلاأجابت عن واألربعون 

 ١عنوان خاص، مثل اآليات على السابقة  تقوم مجلة بتطبيق موضوع اجلملةأن : التطبيق
ی�من سورة املاعون: ﴿ ٢و ُب ِ����� ِ�ي ُیَ$��  َرَءْیَ� ا�)

َ
ني﴾؛ ﴿أ hَُْص�� �e =ٌتشري إىل  ٤﴾ فاآلية َ�َ�ْی

  ة.بتلك الصفات اخلاصّ » نياملصلّ «ق ذلك على وتطبّ  ا،عملي الدين ب شخص كذّ 
م عالقة اجلمل داخل آية واحدة. فهْ على  ايضً ساعد أتأجواء اآلية يف السورة ميكن أن  إنّ 

كشفها   نّ إحيث  ٌد؛حمدّ  لجمل نفسها تقسيمٌ أن يكون ل ا،وميكن يف اآليات الكربى أيضً 
  أفضل. فهًما ما يساعد املتدبّر على فهم آيةٍ 

  استكشاف الجهة اإلرشاديّة لسياق واحد    
ة. ة وآيات أخرى فرعيّ يات أصليّ ة آأو عدّ واحدة آية  ،كون بني آيات سياق واحدأحيانًا ت

من مثّ و  ا،ة معيارً هلذا السياق اعتبار موضوع اآلية األصليّ إلرشاديّة هة اجيب الستكشاف اجل
  ة أنواع: عدّ وأصالة اآلية على اهلداية على أساسه؛ اإلرشاد و الوصول إىل جهة 
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ية التالية واآل ،مسَ قَ الة آيات على شكل آية أو عدّ جاءت  . القسم و جواب القسم:١
Ìِhْ َو éُ��ه� (اآليات األوىل لسورة الشمس: ﴿ كجوابه؛   (Íَو ا�-) �هroَ ِإذا !ِhَ�َ�ْه� (4) َو ا (r1َ ِر ِإذا�G (�) َو :) َو ا�

ِ= ِإذا َیÍpْ�ه� (ْ h�ِء َو �� َ¡�ه� (٤ا��) ْرِض َو �� êَ��ه� (٥) َو ا��)
َ
اه� (٦) َو ا6ْ (�Cَ �� َو Ìٍ¿ْÀَ َو (O �َ () �اه�©ْÛَ َره� َو� ُ��ُ �Ghَ QَV �َëَ�ْْهلَ َ

) َ�ْ� أ
ه� ( (Кَز �ْ�َY) �ه� (Cَد �  ﴾. )[-) َو َ�ْ� ��َب َ�ْ

واآلية التاسعة والعاشرة جواب  ،مسَ ذه اآليات سياق واحد. فاآليات الثمانية األوىل قَ هل
 ااألصل، إذً يـَُعد هو جواب القسم  فإنّ  لغةٍ  عرف العقالء وأهل األدب يف كلّ كما أقّر القسم. و 

ميكن  ،جواب القسم َيتْ مة وتأكيد جلواب القسم؛ لذلك ويف هذا السياق ونظرًا آليم مقدّ سَ القَ 
 دفنواخلسران واخليبة نتيجة  ،جة تزكية النفسيالفالح هو نت«هلذا السياق  رشاديّةهة اإلاجلمعرفة 

  ١.»سة للنفْ املرآة اإلهليّ 
، فمن هوبقية اآلية جواب اانت آية أو آيات شرطً إذا ك . الشرط و جواب الشرط:٢

يف جواب الشرط؛ لذلك ميكن  ام كامنً ة يكون أصل كالم املتكلّ ة واألدبيّ ر القواعد العرفيّ و نظم
اآليات األوىل من سورة كجواب الشرط،  إىل  لتفاتمعرفة جهة تلك اآليات من خالل اال

َرْت (التكوير: ﴿  ّ�ِRُ Ìُhْ (Íُم اْ?َ$َ�َرْت ()َوِإَذ -ِإَذا ا�� ُ� dìْت (4ا ا� َ َ��ُل Cُِريّ َ�ْ� (:)َوِإَذا اْ_�ِ ّNِHُ ُر�Íَ/ِ�َْوِإَذا ٤)َوِإَذا ا(
َ!ْت (٥اْ�ُ�ُح�ُش ُحÍَِ!ْت ( ّ

ِ�Çُ ُر��1َْ� (٦)َوِإَذا اْ�ِ�َ ُ��ُس ُزِوّ d� )َوِإَذاQَ�ِ(Yِيّ َذْ?ٍ� (V) �ْ�َFِ�َُوِإَذا اْملَْ�ُءوَدُة (O) �ْ�َ+ِCَُوِإَذا ا�
َ!ْت ( ِ̀

ُ� ·ُُ� díا�-]) �ْNَÍِRُ ُء�hَ َ!ْت (--)َوِإَذا ا��) ّ/ِCُ ُمي ِ�îَ_ْْزِ�َ�ْ� (4-)َوِإَذا ا
ُ

8ُ أ (� ْحxََ!ْت (:-)َوِإَذا اْ_�َ
َ

   ﴾) ٤-)Ìٌ¿ْÀَ �ْhَ�ِHَ َ�� أ
و مجيعها  شرطٌ  ،اآلية التاسعة اليت هي مكملة لآلية الثامنة ماعدا ،اآليات الثالثة عشر األوىل

هي جواب الشرط.  اأيضً  ةاآلية الرابعة عشر «، و٢ةعها تبدأ بإذا الشرطيّ يومج ،فة علی بعضهامعطو 
ميكن معرفة  ا؛ إذً على األعمال اليت أحضرها يف يوم القيامةسيطّلع  كّل إنسانٍ   د أنّ هذه اآلية تؤكّ 

                                                           

. جيدر بالذكر أّن اآليات اليت ُتَسمى فرًعا ههنا، وليس هلا دوٌر يف استكشاف اجلهة، ستتّم دراستها وتفسريها ١
 ادّي يف تفهم النّص الذي هو اخلطوة الثالثة للتدبّر، واألمر على هذا املنوال يف احلاالت التالية. ودورها اإلرش

  هذه، الظرفّية الشرطّية؛ حيث تفيد معنی الظرف، ومعنی الشرط كليهما.» إذا«. يف األدب العرّيب ُتطَلق على ٢
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  ».التأكيد على علم اإلنسان بأعماله يف القيامة«جهة هذه اآليات كما يلي: 

 فإنّ  ،ةة والعقالئيّ من حيث القواعد األدبية والسرية العرفيّ  :١ف والمظروفالظر . ٣
يف واقع ال احلادث بيانلرضية حّىت تتوفّر األ ،مة ذلكوالظرف مقدّ  ،املظروف هو أصل الكالم

من الزمان واملكان؛ لذلك يف اآليات اليت لديها أسلوب الظرف واملظروف فإن  ظرف خاصّ 
8ُ (من سورة عبس: ﴿  ٣٧ حّىت  ٣٣؛ مثل اآليات اجلهة تأيت من املظروف (�� َم ::َ�ِ�َذا 1َ�َءِت ا�ص) ْ«َ (

) 	ِ�ِ
َ

ِ�ِ	 (٤:d!¿ِªَ اْملَْ!ُء ِ�ْ� أ
َ

ِ	 َوأ ّ�ِ
ُ

ِ	 (٥:) َوأ ِïََو 	ِFِ�َ(٦:) َوَ��ِح 	ِ�ِpٌْن ُیQْ�َ �ٍ+ِ�َ ْ«َ ْ   ﴾.)O:) �ُِ$ِ=ّ اْ�ِ!ٍئ ِ�ْ�ُ
اخلامسة والثالثني  تنياآلي روف لآليات الثالثة السابقة. كما أنّ السابعة والثالثون مظ يةفاآل

هلا؛ لذلك ميكن  اان استمرارً عتربَ تُ و  ،نيعلى اآلية الرابعة والثالث تانوالسادسة والثالثني معطوف
اإلنسان  هتمّ يامة ال ييف يوم الق« فقط:نيجهة هذه اآليات يف اآلية السابعة والثالثوجدان 
  ». نفسهبأحد إال بشئ أو 

ى النتيجة سم والذي يُ  ،التفريعهو ة يف اللغة العربيّ » الفاء«أحد أقسام  ):االستنتاج. التفريع (٤
هذا من  االستنتاجالتفريع يف » فاء«م ستخدَ فتُ ة آيات عن موضوع واحد؛ ث عدّ تتحدّ  ا. أحيانً اأيضً 

 ٢باملوضوع الذي جاء بعد الفاء. ستعانةباال أصل املوضوع. ميكن معرفة جهة النصّ بَـني يُـ و  ،املوضوع
� (: ﴿مثل سورة الزلزال � (-ِإَذا ُزXِ�َْ�ِ� ا6ْرُض ِزXَ�ْاَهلَ ñَْ©�َهلَ

َ
�َ!1َِ� ا6ْرُض أْ

َ
� (4) َوأ ُث :) َوَ��َل ا¬�qَْ�ُن َ�� َهلَ ّ�ِ�َÅُ �ٍ+ِ�َ ْ«َ(

�َ��َرَه� (ْ
َ

ْوَح ٤أ
َ

َ* أ � ( ی) Qَ�ِن) َر�) ُ�ُر ا�٥َهلَ ْWَ �ٍ+ِ�َ ْ«َ () �ْ hَHْ�َهلُ
َ

ْوا أ oً�Fَ�ْ� ِ�ُريَ
َ

�ُس أ (�ا َیَ!ُ" (٦ ٍة َ�ْريً ) َوَ�ْ� َیْ/àْhَ�َ (O =ْhَ َیْ/ِ =ْhَ�gَْ��َل َذر)
ا َیَ!ُ"  Ü!�َ ٍة   ﴾. ِ�gَْ��َل َذر)

ن من السورة مها نتيجة آيات هذه اريتألخن ااواآليت ع،يف بداية اآلية السابعة للتفري» الفاء«
هتمام اال«لسورة الزلزال:  اإلرشاديّةهة اجلحنصل على  ،هاتني اآليتني النظر إىلبالسورة. 

                                                           

 هو الشئ الذي يقع يف ذلك املكان أو الزمان. . الظرف إّما ظرف زمان أو مكان، حيث يقع فيه شئ، واملظروف ١
انظر: ». تفريع على ما تقّدم«امليزان إىل هذا املوضوع عدة مرات بعبارة   . لقد أشار العّالمة الطباطبائي يف تفسري٢

  و... ٢٨٤، ص ٨؛ ج ٣٢٧، ١٧٣، ص ٧؛ ج ٤١٨، ص ٤امليزان ج 
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  ».يوم القيامة أصغر األعمال يفالحظة مب
النظر إىل بو  ،فرعَ الة اآليات وبقيّ  ،صلَ متّثل األهناك آية  تكان  ،تيف سياق األمثلة اليت مرّ 

 فإنّ  ،العالقة يف سياقٍ هذه ر على العثو  ميكنمل إن ا ة. إذً يّ رشادهة اإلاجل ترفعُ  ّيةيات األصلاآل
 أيتت اتاج إىل دراسة مجيع اآليات. بعبارة أخرى، أحيانً السياق اإلرشاديّة حيحلصول على جهة ا
لألخرى؛ يف هذه  لةً ها مكم احدتأيت إأو  ،أو يف طول بعضها ،ما يف عرض بعضهايات سورةٍ آ

 و يتمّ  ،موضوعي  ت السياق استقاللٌ يكون جلميع آيا اإلرشاديّةهة اجل معرفةاحلالة ومن أجل 
 و ،مستقال  واحدةٍ  آيةٍ  أن يكون موضوعُ  واحد سياق يف، بالطبع ميكن ودراستها فحصها
 ههنا االكتفاء كذلك ميكن. ًال وواحدة منها تكون أص مرتابطًة،ة آيات بعد ذلك عدّ تكون 
 حاجة إىل وال ،ذلك السياقيف  اإلرشاديّةهة اجللحصول على األصلّية ل واآلية املستقّلة باآلية

  »:ق«فحص مجيع اآليات. على سبيل املثال نشري إىل اآليات األوىل من سورة 
 ﴿) �ِ ِ

َØْق َواْ�ُ�ْ!�ِن ا-) �ٌ ِ�ôَ ٌءÈْ�َ َل اْ�َ$�ِ�ُ!وَن َهَ�ا��َ�َ ْ ْن 1َ�َءُ¤ْ ُ�ْ�ِ�ٌر ِ�ْ�ُ
َ

ُ��ا أ ِ�ôَ =ْ�َ (4 �ًا!َoُ � (�Rَُو ��َFْ�ِ َ�اÊِ
َ

� َذِ�َ* ) أ
) �ٌ�َ�َ?� FَRِ�ٌب َحِ�õٌ (:َر1ٌْ� َ�ِ/ْHَِو ْ �öُ�ُ ا6ْرُض ِ�ْ�ُْoَ ��َ ��َhْ�ِHَ �ْ�َ (٤) ٍ÷�!ِ�َ !ٍ�ْ

َ
ُ'ا ِ��ْ_�Sَِّ َمل)� 1َ�َءُ¤ْ Gُ�َْ� ِيف أ (�Rَ =ْ�َ (َ�َملْ ٥

َ
) أ

�)  َیْ�ُ�ُ!وا ِإَىل  ��َه� َوَزی)ََْïَ ·َْRَ �ْGُ�َ�ْ�َ ِء�hَ � ُ�ُ!وٍج (ا��)ْ�ِ � � Rُِ=ّ ٦�َه� َوَ�� َهلَْ�ِ �Gَ�ِ ��َFَْøْ
َ

ِ�Gَ� َرَواÈَCِ َوأ ��َْ�َ�ْ
َ

) َوا6ْرَض َ�َ�ْدَ?�َه� َوأ
) ٍ÷è ِÖَ َزْوٍجO َ�ْْ�ِصَ!ًة َوِذoَ (% ) �ٍù�ِ�ُ �ٍ�ْHَ ّ=ِ$ُِ�V (�1َ 	ِ�ِ ��َFَْøْQَ�َ Кًَ��َر�ًء ُ��ِء َ�hَ � ا��)َ�ِ ��َ�ْ (X?ََو () �ِúِ َû_ٍْت َوَح�) ا�Y =َ ْJ (ìَوا� (

) �ٌxِ?َ �ٌ�ْ َ̂  � ُ!وُج ([-َ��Cَِ��ٍت َهلَ ُJ_ْا *َ�ِ�َRَ �Fًْ�َ ًÝَ�ْ�َ 	ِ�ِ ��َùْْحَ
َ

ِسّ َوَمثُ�ُد (--) ِرْزً�� eِِْ/َ��ِد َوأ tَْ��ُب ا�!) َ
َ�ْ� Gُ�َ�ْ�َْ� َ�ْ�ُم iٍُح َوأ (�Rَ (-4 (

 �َ�ِ� (:-اُن ُ��ٍط (َوHَ�ٌد َوِ�ْ!Hَْ�ُن َوِإْHَِو (Sَ��َ =َCُ d!َب ا� (�Rَ ý=Rُ �ٍ (�oُ ُب ا6ْیَ$8ِ َوَ�ْ�ُم��َtْ َ
ِل َ�ْ= ُ¤ْ ٤-) َوأ Sِ�ْ ا6و) َJ_ْ��ِ ��َùِ/َ�َ

َ
) أ

�Sٍ�ْ 1َِ�یٍ� (َ �ْ�ِ Ìٍ�ْ�َ ٥-ِيف(﴾  
 دراسةإىل حاجة وال . ١٥ حّىت  ١٢؛ ١١ حّىت  ٦؛ ٥ حّىت  ١: أقسامهذه اآليات ثالثة 

 األوىلمجيع اآليات اخلمسة عشر من أجل احلصول على جهة السياق؛ بل من بني اآليات 
 � خرب الرسولإّن : «هو كالتايلو  حمذوفٌ هو و فقط، س جواب القسم درَ يُ مسة ااخل حّىت 

 إذ مسة مجيعها جبواب القسم؛ ااخل حّىت  الثانيةاآليات من ترتبط ؛ لذلك »حول املعاد حق
ال يُدَرس إال . لذلك بينهم، واملعاد والبعث اددمن ُمْنذٍر  ئار من جمب الكفّ إىل تعجّ ْت ريَِ شأُ 



  138 قرآنفي ال تيبيّ تر التدّبر الرسالة  

  عند العثور على جهة هذه اآليات. ،املعاد) ة(أحقيّ جواب الَقَسم 
بالتدقيق يف  ،هذه اآلياتإىل جهة املتدبّر يهتدي  اأيضً  ة احلادية عشر من اآلية السادسة حّىت 

ي �ُِ$ِ=ّ Hَْ�ٍ� ﴿  ة:بعد تعداد مظاهر القدرة اإلهليّ اليت تقول نة اآلية الثام :ًال نقطتني؛ أوّ  oَْ�ِصَ!ًة َوِذْ�َ
 �ٍù�ُ!وُج  Rََ�ِ�َ* حيث تقول: ﴿  ةاآلية احلادية عشر  ا:﴾ ثانيً ُ�ِ ُJ_ّْني بت آليتني انيمن هات کلّ   ،﴾ ا 

موعة كما يلي: کن اعتبار جهة آيات هذه اميو  ،ات السابقةاإلرشاديّة لآليهة اجل ،ما بطريقةٍ 
  ».ة يف إقامة املعادحتجاج حول القدرة اإلهليّ ستدالل واالاال«

ý=Rُ بل بعبارة: ﴿ على حدة، دراسة اآليات إىل حاجة  ، الاأيضً  ١٥ حّىت  ١٢يف اآليات 
 �ِHَِو (Sَ��َ =َCُ d!َب ا� (�Rَ ّموعة من اآليات أيضً ﴾ يف اآلية الرابعة عشرة تتقد  ل: «اضح جهة هذه ا

  ».فحاق م العذاب اإلهليّ  ،هالَ سُ كّذبت أمم يف املاضي رُ 
ة كالم انيّ إثبات حقّ «ذه اآليات اخلمسة عشر هي: هل اجلهة اإلرشاديّة فإنّ  ،وبالتايل 

  ». بالعذابنيبوديد املكذ  يها،حول املعاد واإلستدالل عل �الرسول
حيث هي أجواء السورة.  هة النصّ الوصول إىل جعلى اليت تساعد املتدبّر  إحدى اآللّيات

ركزيّة النقاط امل عربو  ،احلديث اءجو خالل أمن ميكن استكشاف النقطة أو النقاط املركزيّة للنّص 
من يتسّىن استكشاف جهة النّص اإلرشاديّة ويف اخلتام  ،لنصّ اإلرشادّي لر اساملالوصول إىل  يتمّ 

ة داللة التزاميّ تتمّتع بأجواء الكالم  ذكر أنّ . اجلدير باللنصّ اإلرشادّي لر اسخالل متابعة امل
  . ذ من النصّ خَ تُؤ واضحة 

  القرآن ن نصّ عكيفية أخذ أجواء الكالم 
ة مع الواقع، والذي يعّرب عنه بيق اجلمل اخلربيّ خالل تطمن  »الکالم أجواء« فْهم يتمّ 

مع احلاجات،  ،ية اليت هي أوامر ونواهوكذلك تطبيق اجلمل اإلنشائيّ  ،بصدق الكالم اإلهليّ 
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  ة.واليت يعّرب عنه باحلكمة اإلهليّ 
 املباركة، مثّ » القلم«إىل أجواء نزول سورة  ًال سنشري أوّ  فضل،أمّر فْهًما ما  دركلكي نو 

  :طريقة معرفة أجوائهاسنشرح 
فرتاء و الّتهم باالثقلة ظهرت أجواء م ،ونزول القرآن عليه �يف بداية بعثة الرسول األكرم

 ١(وامتعاضه �رسول اإلسالم األكرم انزعاجإىل  ثارتم أهَ ) هذه التـ ٥١و ٦و  ٢ضده (
داء أل ونتصدّ ي) ١٤( الِعدةالثروة و ما بني أيديهم من على  ااملعارضون اعتمادً كان ) و ٧ حّىت 

لق خب املساومةعلى  وقْسره �الرسولوحاولوا إرغام )، ١٣ حّىت  ١٠( �رسولرسالة ال
اإلمالء ستدراج و لسّنة اال انظرً الذين )؛ هؤالء األشخاص ١٠و ٨(ّده ضم هَ التـ مليئة بأجواء 

، ١٤ة (هائلة و ثروة أصبحوا ميتلكون قوّ  -  اهللا جانبعذاب من وهي  -  (اإلمهال) اإلهلّيني
وا باعتقاد باطل، لُ ابتُـ  و ،على تفضيلهم على املسلمني دليًال عليهم ) اعتربوا نعم اهللا ٤٥و ٤٤

قني من املسلمني واملصد  أفضل ستكون - مثل الدنيا-ايف القيامة أيضً انتهم مك ون أنّ كانوا يظنّ 
و  ١٥) لذلك كّذبوا آيات القرآن (٣٦و ٣٥مساوون هلم ( على األقلّ أّم أو  �بالرسول

 ،وعدم إميام تصّرفام املشينة هذه) أعماهلم و ٥١( ا) واعتربوا من جاء ذه اآليات جمنونً ٤٤
 ٤٨ر أن يدعو عليهم)(ة فعله (قرّ وردّ انزعاجه و  �رسول األكرمحزن ال تقد استوجب

م هَ واجهة هذه التـ مل)؛ يف مثل هذه األجواء نزلت هذه السورة من مساء الوحي ٥٠حّىت 
  ثالثة.  دات الباطلة يف سياقاتتقَ عوامل

  ات سورة القلم:يآلمطابقة أجواء النزول أضواء على 
ْ?َ� ِ¡ِْ/8ِhَ من اآليات ﴿ 

َ
��ٍن َ�� أُ ْ َþِ *َ ُ±ُ﴾، ﴿  َرِ�ّ ��ٌن ﴾ و ﴿  اْمل�Fُ�َُْن  Qَ�ِِیُّْ َØَ 	ُ  ضح أنّ ﴾ يتّ  َوªَُ©�ُ��َن ِإ?)

قبل  �إليهفرتاء والّتهم االتوجيه بولّوثوها األجواء عّكروا و  ،بانون �الرسول اصفو و  نياملشرك
) َ�� -ن َواْ�َ�َملِ َوَ�� Nُqْaَُ!وَن (﴿ إىل اآليات بالنظر  آملته، قد التـَهم هذه كذلك يتبّني أنّ نزول هذه السورة.  

��ٍن (ُ ْ َþِ *َ ْ?َ� ِ¡ِْ/8ِhَ َرِ�ّ
َ

َ* َ�َ/�:) َوِإن) َ�َ* 1ْ6ً!ا áَْريَ َممُْ��ٍن (4أ ِصُ!وَن (٤ُ�Hَ Sٍ�ُِ�ٍمي ( ی) َوِإ?) ُ±ُ اْمل�Fُ�َُْن ٥) Fُ�َ�َْ�ِصُ! َوُ�ْ ) Qَ�ِِیّ
)٦ Hْ

َ
َ* ُهَ� أ Hَْملُ ِ��ْملFَGُِْ�یَ� () ِإن) َر�)

َ
ِ�ِ�ِ	 َوُهَ� أCَ �ْHَ (=@َ �ْ التنفيس عن ياق أيت يف س﴾ اليت ت )Oَملُ ِمبَ
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  .تهمواساو  �لرسولا
�ٍء ِ¡hٍَِمي ([-َو� Rُ �ْNِoُ=) َحrٍف َ�Gٍِني (اآليات ﴿ يـُْعَرف ب و (Í�َ ٍز� 9ٍِمي (--) َمه)

َ
ْريِ ُ�ْ/Fٍَ� أ َJ ْ

�ٍع ِ� (��َ (-4 FُHُ ( *َ�َِذ �َ/ْ�َ z=
ْن Кََن َذا َ��ٍل َوَ¡َِني (:-َزِ?ٍمي (

َ
ما هلم من على  اعتمادً ااولون حيکانوا   �معارضي الرسول ﴾ أنّ )٤-) أ
r�َ ضح من مضمون اآليتني ﴿كذلك يتّ  ، و�رسالة الرسولأداء  عرقلة کثرة األفراد الثروة و

ِ�َني   شحونةأجواء م خلق﴾ أّن املخالفني من خالل  rٍف َ�Gٍِني َو� Rُ �ْNِoُ=) َح ﴾ و ﴿ Nِoُِ� اْملَُ$ِ�ّ
 اية املطاف إجباره  و �الرسول األكرم يفقد حاولوا التأثري  �ضد الرسولم هَ بالتـ يف

  .مصاحلتهم مساومتهم وعلى 
َن َذا َ��ٍل َوَ¡َِني يف اآليات ﴿  و بدراسة َК ْن

َ
َ�ا اْ_ «و » أ َÖِ ُب � َ�َ�ْرِين َوَ�ْ� ُیَ$ِ�ّْ�ِ �ْGُ1ُْ�ِرFَ�ْ�َCَ µَِِ�ی�

ِ�ي َ�Fٌِني (٤٤َحْµُ � َیْ/�hُ�ََن (ْRَ (ِإن �ْ ْ�È�ِ َهلُ
ُ

 انظرً  �املشركني املخالفني للرسول أنّ  يتبّني  ﴾)٤٥)َوأ
 و ةً ميتلكون قوّ  اأصبحوا تدرجيي  - اهللا جانبعذاب من و هي  –ة اإلهليّ  اإلمالء ستدراج ولسّنة اال

ِْ!ِ�َني (حسب مضمون اآليتني ﴿ على كن ل و ،ثروة كبرية ُØْКَ َنيhِ�ِ�ُْاْمل =ُ/َ ْ�ìَ�َ َ
َ· ٥:أْRَ �ْ$ُ�َ ��َ(

لذلك  ،دليل على تفضيلهم على املسلمنيهذه، نعم اهللا  معتربين أنّ  ،﴾ قد احنرفوا)٦:Åَ��hُ$َُْن (
 على األقلّ أّم أو  ،ستكون أفضل من املسلمني - مثل الدنيا- ايف القيامة أيضً أوضاعهم  أنّ  او ظنّ 

�َِني اآليتني ﴿ بضح كما يتّ   لمسلمني،مساوون ل ُري ا6و) ِ̂ �Cَ
َ

�� َ��َل أَoُ�َی� 	ِْ�َHَ È�َFْoُ ِإَذا  ﴿ ،﴾ �َ�َ�ْرِين َوَ�ْ
 µَِِ�ی�َ�ا اْ_ َÖِ ُب  ذهآيات القرآن واصفني من جاء  وابم ذا الفكر الباطل قد كذّ ﴾ أّ  ُیَ$ِ�ّ

��ٌن  : ﴿ااآليات جمنونً َُْØَ 	ُ � ﴿  ح اآليات:ضّ و يف اخلتام ت ﴾. و َوªَُ©�ُ��َن ِإ?)ْ$ُoَ َو� *َ َ��ْ�ِربْ ِ_ُ�ْ$ِ� َرِ�ّ
�ِ�َ� ِ��ْ�َ/َ!اِء َوُهَ� َ�ْ�ُ��ٌم (٤Vَوُهَ� َ�ْ|ُ��ٌم ( %Rََص�ِحِ� اْ_ُ��ِت ِإْذ َ?�َد ُ�َ 	ِ � َرِ�ّْ�ِ 8ٌhَ/ْ?ِ 	ُRََ�اَرoَ ْن

َ
ُ	 ) َ��٤Y �َFَ1ْ) َ�ْ�� أ dَر� "ُ�

َني ( ِ�_ِ� � ا�ص)َ�ِ 	ُ�َ/َ أسفرت قد كانت عدم إميام   والقبيحة  تصرّفام أعماهلم و أنّ توّضح ﴾ )[٥َ��َ
 عليهم.اءه دعاستتبعت ف و استيائه، �الرسول األكرمعن انزعاج 



  ١٤١  الليل سورة في التدبّر  

  سورة الليلفي تدبّر ال
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  التعريف بالسورة
حيث تقع بعد سورة الشمس وقبل  ،لقرآن الكرميلن و سورة الليل هي السورة الثانية والتسع

 حى. سورة الض  
 

ِ�ِمي  ���� 	ِ ْمحَ ���� ِ �� �ِ�ْ�ِ  
ْ�ِ� ِإَذ� َیْ�ىش �ِر  َو ) �(  َو ��� ��� َو ) $(  #"!َ  ِإَذ� ���%َ  &َ َ'َ  َ(َ �)�� *

ُ
�) ٤(  3َ�َىت  ) ِإن� 0َْ/َ�.ُ� -( #َو �ْ, �%

َ
56َ  	ْ%َ  7َ8ْ

َ
َىق  َو   #أ �;� 

َق  َو ) ٥(  �AْBْCىن َ?د�Dِ  )٦ ( Fُ�ُ GA�َ�ُAَ6َ  �َAْ�ُ ْ�ِH )I ( َو � �%
َ

َب  َو ) Lَ0ْ�  )Mْ�ىن َو  JKَ�  َ%	 أ �)Oَ ىنAْBC�Dِ  )P ( Fُ�ُ GA�َ�ُAَ6َ  �َAْ/ُْQِH  )�R ( َو 
��Tُ�ُ  ُیْ�ين َ%%َ Tُ�ْ8َ ِإَذ� َ;َ�د�H )�� َد�ُْQَ �وىل َو  Wَ�َِ'َ�َة  َ�َ�� ِإن�  َو ) $�(H  ) ِإن� 8ََ ْ�َ�

ُ
Yَ(ْرُ;.ُ� ) -�( �ْ,

َ
�ًر�  56َYَ  �[ َ;َ# )َال ) �٤ ��َ] َ ْ َ̂ 

ْ_َىق  ِإال� 
َ
,ْ�)�٥ )ِ ىل ي) ��� َaَ َب َو �)Oَ  )َو ) �٦ ��ُb �� َ!cُ0َ  َىق;ْ

َ
,ْ�)�I )ِ �Tُ�َ  ُیeْيت ي) ���%َ  Oّgَhَ#  )�M ( َو �َ�ٍد  َ%

َ
,ِ  ُjَ�8ِ 	%ِ  kٍlَ/ْ GY  gَ ُ!"H 

)�P mْ
َ
,ْ� Tِ GDَر Tِnَْء َو��َLِDْ� ِإال� (  )$R ( ْوَف  َوAَ�َ r�َْی#  )$�(  

 
 الصعبة جملال م الکلمات والخطوة األولى: تفه  

    يغّطي َی�ىش:
 )اخلفاء بعد شئ ظهور( ظهر َ"!ّ #(n و):

    مبعثرة متفّرقة،) شتيت مجع( َ_ّىت:
 َوَهب منح، أ#78:
:t/Aَ��  ٌى عملاالهتمام ببالغ يـَُؤد     

:(tuو) التقوى اتّبع �ّ;ىق 
    أقرّ  ?ّدَق:

 اجلميل الوعد) موصوفها حمل حّلت صفة وهي( أفضل أحسن، A�َُىن:
:(� GA�Y)�Aّ��ُ0 سُنسّهل    

:H��vُ أسهل 



  ١٤٣  الليل سورة في التدبّر  

:�JKَ 	%َ قـََرت  من     
 حمتاج غري نفسه وجد ��Lَ0ىن (wين):

:H�A8ُ أصعب    
 هلك ;�ّدH (رْدي):

:�    بعهدتنا 8َ ��
Y(رُت:

َ
 حّذرت أ

�رً� ; ّ]#:Y ألسنتها تلتهب دخان بال نار    
:(t ْ?) # َ َ̂  النار يف يبقی ال ال 

    شقاءًا األکثر أ_ىق:
 بوجهه مال :aّىل 

:(y�n) yُ �� َ!cُ0َ  َُعد     سُيبـْ
 تقًوى األكثر �,;ىق:

    يُعطي یeيت (أيت):
h:(وOز) #Oّg وينمو يربو 

    ألحدٍ  ليس %� ِ,�د:
:Hg!"ُ تُثاب 

�ء:�LD� طلب    
:#rوف ی�Aَ�َ القريب العاجل يف سريضی بالتأكيد  
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  السورة بناءم تفه : الثانية الخطوة
  : وعشرين آيةً  ةواحد ن يفاذه السورة سياقهل
 
 
 
 
 

  ١١ى حتّ  ١ل: اق األوّ يالس
كوما إىل   اظرً كذلك، ن  مسَ يف حكم القَ لثانية والثالثة اتان واآلي ،مٌ سَ اآلية األوىل قَ 

ل: : الفرع األوّ فرعانعنها  نبثقحيث ي ؛مسَ على اآلية األوىل. اآلية الرابعة جواب القَ  تنيفو عطم
. آيات  احلادية عشرة منة حّىت اثمن الوالفرع الثاين: اآليات  ،بعةاسال مسة حّىت امن اخلاآليات 

  "الفاء" و"الواو". بعضها حبريفَ  كال الفرعني معطوفة على
  ٢١ى حتّ  ١٢السياق الثاني: 
تغيري املوضوع من هذه اآلية إىل ما و � إن� � ستئناف تبدأ حبرف اال ةاآلية الثانية عشر 

واآلية  ،معطوفة على اآلية السابقة ةبعدها يدّل على بداية سياق جديد. اآلية الثالثة عشر 
�ًر� �آخر لكلمة  اوصفً تـَُعد  ةاخلامسة عشر  عة عنها. اآليةمتفرّ  ةالرابعة عشر Y�   يف اآلية الرابعة

الْ_َىق �تصف  ة. اآلية السادسة عشر ةعشر 
َ

 اأيضً  ةاآلية السابعة عشر . يف اآلية السابقة  �أ
�ًر� �لكلمة  وهي مثلها وصفٌ  ة،معطوفة على اآلية اخلامسة عشر Y� .� ي) يف بداية   �أ��

 لفاعل  حالٌ  ةيف اآلية السابقة هلا، اآلية التاسعة عشر   �أالْ;َىق �تصف  ةاآلية الثامنة عشر 
� �Ogَ َhَ#� اآلية العشرون استثناء هلا. الضمري املسترت يف واليت تشّكل  ؛يف اآلية الثامنة عشر  
� rَ�ْاآليات الثالث السابقةيف ضمري المثل  �أالْ;َىق �يعود إىل يف اآلية األخرية   �#َی.   



  ١٤٥  الليل سورة في التدبّر  

  لسورةل يّةرشاداإل جهةالم . تفه ثةالثال خطوة
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  : يتّم أيًضا يف قسمني ،لسورةل يّةرشاداإلهة اجلم فإّن تفه  ،لبناء آيات السورة انظرً 
يخلق  والبخل بتكذيبٍ  ،الدنيا يفسح الطريق في بإخالصٍ  اإلنفاق: لاألوّ  القسم

  )١١-١(اآليات المشاكل في الدنيا
والبخل بتكذيب  ،ي إىل السعة يف حياة اإلنسانيا يؤدّ يف الدن إثبات أّن اإلنفاق بإخالصٍ 

  من اآليات. بثالث فئاتٍ  يتمّ  ،ب املشاكل يف الدنيايسبّ 
  )١-٤ اتياآل( مختلف الناس سعي. ١

�ِ� إذ� َی�َىش � :ئٍ ش ظالمه كل ب سرتيعندما م بالليل سَ السورة تبدأ بالقَ   حينماالنهار بو � و ���
�ِر إذ� َ"!َ #و ���� �: شئٍ  كل   ئضيظهر في�َ)َ و �واهللا الذي خلق الذكر واألنثى: �  �)�� &َ َ'َ �و %

 َ*
ُ
  .�3َ�َىت�   إن� 0َ/َ�.ُ� �: هممساعيالناس خمتلفون يف وهي أّن  ،د هذه احلقيقة. مثّ إّا تؤكّ �#�,

 هلما تأثرياتو  ،أمور خمتلفة ومتعارضةهي و األنثى، ذكر و وبال ،أقسم اهللا بالليل والنهار
املساعي  ختالف يف يكون االتارًة شرح اختالف الناس يف سعيهم. أتى متناقضة، وبعد ذلك 

ألنثى ؛ ولكّن الذّكر وااالليل والنهار خيتلفان كثريً ما أّن ك،  قليًال يكون  تارة أخرىو  ،للغاية اكبريً 
عمال أل ميكنه أنّ ستنتج قة بالقسم وجواا نومن خالل مقارنة اآليات املتعلّ  .١ختالفهما قليلا

  . ىمثل الذكر واألنث ًال أو قلي ،مثل الليل والنهار اريً ثكتلف  أن خت ا،أيضً الناس 
  )٥-٧ات ي(آ الدنيا في نافع، بإخالص اإلنفاق. ٢ 

العطاء ، حيث إّن خمتلفتني من الناس يف السعيفئتني إىل يف تتمة البحث، تشري السورة 
املصحوب يف الدنيا، ولكّن البخل  مور) وتعبيدهاالزمه تذليل الطرق (األالنابع من التقوى ي

  حنو املشاكل يف الدنيا. ويشّقه ميّهد الطريق  ،اهللا باالستغناء عن
 ا: من كان عطاؤه قائمً يف الدنيا اآلية اخلامسة تبّني أحد هذين النوعني من سعي اإلنسان

َىق   %ّ56� َ%	 أ7َ8ْ# �على التقوى:  َق �جزاء عطائه: اجلميل بشأن الوعد اإلهلّي صّدق يو � و �;� و َ?د�

                                                           

  .كامًال   اأن يكون إنسانً كالمها يستطيع و  ،؛ ولكّن قيمتهما واحدةانإن بنية الرجل واملرأة وأداءمها خمتلف. ١



  ١٤٧  الليل سورة في التدبّر  

�ABُCَىن Dِ� موره يف الدنيا:ّهل أفإّن اهللا سيس�H�َA�ُ �ِ Fُ�ُ GA�َ�ُAَ6َىق �كلمة   ئ. إّن جم� بعد  �إ;�
  س اإلخالص يف اإلنفاق.وهذا هو نفْ  ،يف عطائه ًياقتّ م اصف شخصً ي �أ�#7َ8ْ

  )٨-١١(يخلق المشاكل في الدنيا تكذيبالبخل مع ال. ٣
  عن اهللا: امستغنيً  رى نفسهوي ،مالهالسعي من النوع الثاين هو أن يبخل اإلنسان يف إنفاق 

َ� َو ��Lَ0َْىن � ِJKَ 	%َ �َ� �ميكن وضع  ،اخلامسة اليت تقابل هذه اآليةويف ضوء  اآلية . �و أّ% ِJKَ � 
َىق � �مقابل ��Lَ0َْىن ��و  �أ7َ8ْ#�مقابل  ستغناء أّن االب آلياتمقارنة اميكن االستنتاج عرب و  �;�

َىق ��اهللا، كما أنّه يف  االستغناء عناملذكور جيب أن يكون  ذلك . كهي املراد تقوى اهللا �;�
َ� �بعد  ��Lَ0َْىن �� ئجميوحي  ِJKَ� .أّن البخيل يريد ببخله أن يستغين عن اهللا  

 اكاذبً  وعًدا ،ثواب اإلنفاق بشأن أفضل وعد إهليّ حيسب  هامليزة األخرى للبخيل هي أنّ 
�ABُCَىن �وينكره: Dِ َب �)Oَاملشاكل: إىل أمره يف الدنيا  سّري هللا يوا. �و �H�َA/ُQِ Fُ�ُ GA�َ�ُAَ6�   لتظهر

  .تضّيق وتعّسر عليه أداء احلسناتفيه ظروف 
و %� � عندما ميوت ويفىن: ديه نفًعا املال الذي يبخل بإنفاقه، لن جي أنّ من حيّذره أنّه كما 

8َH�Tُ % ُی�ىن وال ذلك املال مينع  ،ذلك املال من الدنيامعه ه ال يستطيع أن يأخذ ، ألنّ ��Tُ�ُ إذ� َ;َ�د�
  ١م.يف نار جهنّ  البخيل سقوط

خالص ييّسر األمور يف اإلاإلنفاق ب أنّ د من جمموع اآليات يف اموعة األوىل والثانية جن
  ا.البخل مع التكذيب يوّلد املشاكل يف الدني الدنيا، كما أنّ 

ات ياآل( والبخل يستوجب النار. ،اإلنفاق يستوجب الرضوان في اآلخرة: الثاني القسم
١٢-٢١(  

                                                           

فَأَما َمْن  - ِيف قَـْوِل اللِه َعز َو َجل  �َأِيب َجْعَفرٍ فيه هذا القسم من اآليات:  َعْن موضًحا يف حديث  �. يقول اإلمام الباقر١
 قَاَل َال يُرِيُد َشْيئاً ِمنَ   َفَسنـَُيسرُُه لِْلُيْسرى - بَِأن اللَه تـََعاَىل يـُْعِطي بِاْلَواِحَدِة َعَشَرًة ِإَىل ِماَئِة أَْلٍف َفَما زَادَ   َو َصدَق بِاحلُْْسىن  َو اتقى  أَْعطى

َرُه اللُه َلهُ  َيس ٤٧، ص ٤ كايف، جال(. اخلَْْريِ ِإال( 
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والبخل يستوجب دخول  ،يف اآلخرة إثبات کيف أّن اإلنفاق يستوجب الرضوان اإلهليّ 
  مبجموعتني من اآليات. يتمّ  ،ارالنّ 

  ار في اآلخرةالبخل يستوجب النّ . ١
 احلكم اإلهلّي يف حقّ  أيستوي :جتيب على هذا السؤال، وهو آيات القسم الثاين من السورة

  هاتني اموعتني املختلفتني؟
�َد�Hد أّن اهلداية بيد قدرته: ؤكّ ت ًال أوّ ُQَ �توجيه اإلنسان ب الناسته على ّم حجّ تِ يُ  إذ �إن� 8ََ ��

ِ'َ�َة و �: ا. كما أّن الدنيا واآلخرة له أيضً ىحنو اهلد
َ

{�َ �ال أحد يستطيع وعليه، ف، ��,وَىل  و إن� َ��
علی  �,ِ'َ�َة �� ة يف ترّتب النتائج املختلفة على األعمال. إّن تقّدمأن حيول دون اإلرادة اإلهليّ 

والغاية األساس هي اآلخرة،  ئيّ اهلدف النها ألنّ  ؛ة اآلخرة على الدنياأمهيّ ب وحيي �,وَىل ��
  الزمن.  قّدمة على اآلخرة من حيثتالدنيا م وإن كانت

أشقى خبطاب مباشر، ر نذِ حيث تُ  آنًفا؛ متني املذكورتنياآلية الرابعة عشرة تستنتج من املقدّ 
� إال� �,_َىق   Y56َ(رُ;.ُ�  �م: جهنّ  دخولالناس من �� َ َ̂ #* ال  �ًر� َ;َ ]�Y�  رجًال وتعترب هذا األشقى 

ىل� �:ُمعرًِضا يكّذب ويتوّىل  َaَ َب و �)Oَ H) �ABُCَىن �لآلية  ا. نظرً �أ��D َب �)Oَفإّن  ،ومقارنة اآليات �و
  . اكذبً  ةاحلَسن ةد اإلهليّ و الوع اعتبارالتكذيب هو 

  اإلنفاق يستوجب الرضوان في اآلخرة. ٢
َعدون عن إّن أتقى الناس سيُ  � ��تلك النار: بـْ�bُ �� َ!cُ0َ نفق ماله ي. هذا املّتقي هو الذي �;َىق ,َو

ِ(ي ُیeْيت َ%��Ogَhَ Tُ�َ: ينموو  ليتزّكى ،يف سبيل اهللا مقارنة هاتني اآليتني ونستنتج من خالل . �#���
إنفاَق إخالٍص، ملال ااإلنفاق يف ل يتمثّ  ،لتقوى اهللا عملي  مصداقٍ  مع اآلية اخلامسة أّن أهمّ 

رب استعداد ورغبة أكعلى ه كلما كان اإلنسان ، ألنّ هو التزكية والرشد املعنويّ  اواهلدف منه أيضً 
اهللا  ىفإنه ينعم برض ،يف سبيل مرضاة اهللا من صميم كيانهة مال الدنيا من قلبه وإنفاقه لنزع حمبّ 

   بنفس هذه النسبة.



  ١٤٩  الليل سورة في التدبّر  

و %� ِ,َ�ٍد �ليكون إنفاقه بسبب ذلك:  ،يف عنقه له حقّ  وال أحدَ  ،نفق مالهمُ ـهذا النح مي
Hgَ ْ!"ُ kٍlَ/ GY 	%ِ ُjَ�8ِ� ّاألعلى: ينفق ملرضاة ربّه  ا؛ بل إمن�� Tِ GDَر Tِnَء َو��LِDْ� إال�, mَ� يأيت هذا .

إّن  اإنفاق مماثل من طرف آخر. طبعً على من اإلنفاق بني الناس رد  اكثريً   ألنّ  ؛الكالم
من جانب  ةاملخلص اتعن اإلنفاقتلف لكّن حسابه خم ،دعرتاف باجلميل ورّده عمل جيّ اال
  قني.ملتّ ا

حسٍن يف  بثوابٍ  اهللا عنسريضى ه رب ملثل هذا الشخص هو أنّ ّن الثواب األكوأخريًا، فإ
  كما أنفق هو ملرضاة اهللا.  امتامً  �Aَ�َوَف َیrَ�ْ# و�: القريب عاجلال

  جةيالنت
بعد يؤّكد ) فإن رّب العامل ١١- ٤ل من السورة (اآليات يف آيات القسم األوّ  ُيالَحظکما 

س خمتلف، ومن أجل اي النسعْ  و هو أنّ  خلطري،ا هذا األمر ،م يف اآليات الثالث األوىلسَ القَ 
لتكذيب كمثال على كيفية أّن اإلنفاق مع اوالبخل  باإلخالصإثبات هذا األمر يذكر اإلنفاق 

  لتكذيب يعّسر حياة اإلنسان.مع اسبيل اإلنسان يف احلياة، والبخل  ّهلخالص يساإلب
يبّني  مثّ ومن  ،اهلداية يف قبضة قدرته أنّ نذر الناس نار جهّنم مؤّكًدا يا يف القسم الثاين أيضا

  التكذيب.مع والبخل باإلخالص لإلنفاق  خرويّ ألا تجسيدال
ويف  ،الناس يف الدنيا مساعيعلى اختالف  مثالٌ  ،من السورة يف قسمٍ  ُضِربَ ه أنّ ونظرًا إىل  

فت ل« يجهة السورة هالقول بأّن ميكن  ،ختالف يف اآلخرةهذا االمت تبيني خر اآلقسم ال
  ».مثال اإلنفاقعرب الناس يف الدنيا واآلخرة  مساعياختالف نتيجة إىل  األنظار
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  فهرس المصادر
  

  الكرمي قرآنال

  ةج البالغ

 ش. ١٣٧٣هران، ط، مام مخيينّ إتنظيم ونشر آثار  ة، مؤسسالصلوة آدابروح اهللا،  ديّ ، سميينّ اخلمام) إل(ا .١

، ميينّ اخلمام اإلتنظيم ونشر آثار  ة، مؤسس(صحيفة اإلمام) مامإي  صحيفه روح اهللا، ديّ ، سميينّ اخلمام) إل(ا .٢

 .ش ١٣٧٣هران، ط

، ةقاهر ال، ّيةسالمإلالکتاب ا ، دارروَ يات والس آلر في تناسب ارَ تفسير نظم الد ، يّ بقاعالعمر   بن  ميبراهإ .٣

 م. ١٩٨٤

  ش.  ١٣٧٨هران، طنشر جهان، ،  �عيون أخبار الرضا، د بن عليّ ابن بابويه، حممّ  .٤

 . هـ ١٣٧٦، دار العلم، بريوت، ةصحاح اللغ، وهريّ اجلمساعيل ، إاد، ابن محّ  .٥
 .هـ ١٣٦٦، قم، سالميّ إلعالم اإل، مکتب اةس اللغييمعجم مقا،  فارس  بن  محدأابن فارس،  .٦

  .هـ ١٤١٥، بريوت ،ة، دار الكتب العلميّ تفسير القرآن العظيممساعيل ، إ ،دمشقيّ الابن كثري  .٧

 .هـ ١٤١٤وت، ري ، دار صادر، بلسان العربم، د بن مکرّ ابن منظور، حممّ  .٨

ي، كو فرهن ، مرکز انتشارات علميّ اباديّ جن  روينبد حممّ  ة، ترمجخلدون تاريخ ابنن، محر خلدون، عبدال ابن .٩

 ش. ١٣٦٢هران، ط

 .ـه ١٣٧٩، ةمعّال الانتشارات  ةسقم، مؤسّ  ،�طالب مناقب آل أبيشهرآشوب،  ابن .١٠

  م. ١٩٨٤، تونس، ّية، دارالتونسالتحرير والتنويرعاشور،  ابن .١١

 م.   ١٤١٣، ةقاهر ال، ةرالکتب العلميّ ، داتفسير البحر المحيطان، بوحيّ أ .١٢

 .هـ ١٤١٥، بريوت، لبنان، حياء الرتاث العريبّ إ، دار المسندبن خليل،  محدأ .١٣

، تدبّر )٣٠(رسالة التدبّر في القرآن الجزء  ٣٠تدبّر در قرآن جزء ي درسنامهحسني،  دزاده، حممّ   هليّ إ .١٤

  ش. ١٣٩٢، مشهد، (التدبّر يف القرآن والسرية) در قرآن وسريه

، تدبّر (رسالة التدبّر الموضوعّي في القرآن) ي تدبّر موضوعي قرآن درسنامهحسني،   دزاده، حممّ   هليّ إ .١٥

 ش. ١٣٩٣مشهد،  ،(التدبّر يف القرآن والسرية)در قرآن و سريه
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  .ـه ١٤١٥،  ة◌ّ ، بريوت، دارالكتب العلميروح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،دحممود، سيّ لوسيّ اآل .١٦

 ش. ١٣٧٠، قم، ّيةسالمإل، دارالکتاب اغررالحكم و دررالكلم، ديّ ماآل .١٧

 ش. ١٣٧٠، قم، سالميّ إنشر  ة، مؤسسصولألفرائد ا، ى، مرتضنصاريّ ألا .١٨
 ش. ١٣٦٠هران، انتشارات قلم، ط، (مسار تطّور القرآن) سير تحّول قرآنان، مهدي، كبازر  .١٩

هران، طانتشار،  سهاميّ  ة، شرکر في القرآن)(منهجّية التدبّ  متدولوژي تدبّر در قرآن ،ان، مهديكبازر  .٢٠

 ش. ١٣٨٩

 . هـ ١٤٠١، بريوت، حياء الرتاث العريبّ إ، دار فضائل القرآن، بخاريّ ال .٢١

  . هـ ١٤٠٨قم،  ،�البيت هلأل امع العامليّ  ئّي،دمهدي رجاسيّ  :، حتقيقالمحاسنخالد،  بن محدأربقي، ال .٢٢

، ءسراإ، (التفسري املوضوعّي، القرآن يف القرآن) رآن در قرآن، قتفسير موضوعيّ ، عبداهللا، مليّ اآل  جواديّ  .٢٣

 ش. ١٣٧٠قم، 

 . هـ ١٣٧٦، دارالعلم، بريوت، ةصحاح اللغاد، مساعيل بن محّ إ، وهريّ اجل .٢٤

 .هـ١٤١٢قم، ،  �تيالب آل ة، مؤسسةالفصول المهمّ ، عامليّ ال رّ احل .٢٥

 . هـ ١٤٠٩قم،  ، �ت يالب آل ة، مؤسسةوسائل الشيعد بن حسن، ، حممّ عامليّ ال رّ احل .٢٦

 كتاب تحريف عدم في الخطاب (فصل قرآن هرگز تحريف نشده است، حسن، مليّ اآل  زاده حسن .٢٧

  ش.  ١٣٧٣قيام، قم، منشورات ، دي شاهروديّ عبدالعلي حممّ  ة، ترمجاألرباب) ربّ 

 م.  ١٩٧٩قم، ،  �تيالب آل ة، مؤسسللفقه المقارن ةصول العامّ ألا، تقيّ  دحممّ  کيم، سيداحل .٢٨

 .هـ ١٤٠٤، ةقاهر السالم، ل، داراساسألاحوي، سعيد،  .٢٩

 ش.  ١٣٧٠، قم، ئيّ مام اخلو إلحياء آثار اإ ةسسؤ ، مالقرآن تفسير في البيانبوالقاسم، أ، ئيّ و اخل .٣٠

  . هـ ١٤١٢، ، الشريف الرضيّ الصواب ىإرشاد القلوب إلد، ديلمي، حسن بن حممّ ال .٣١

 .هـ١٤١٣رالقلم، بريوت، ، دارونالتفسير والمفسّ حسني،  د، حممّ ذهيبّ ال .٣٢

 .هـ ١٤١٢، دارالقلم، بريوت، في غريب القرآن المفردات، صفهاينّ ألراغب اال .٣٣

، دفرت نشر فرهنگ يارر حممود رامو دکتال ة، ترمج(القرآن) ي قرآن در آستانه، (رجيي بالشري)رژي بالشر .٣٤

 ش. ١٣٧٠هران، ط، (مكتب نشر الثقافة اإلسالمّية) سالميإ
 .٢٠/٧/٦٨ ئد املعّظم للثورة إىل اجتماع مدّرسي ماّدة القرآن للسنة األوىل يف الثانوياترسالة مساحة القا .٣٥

 .١٠/٣/٦٩ �ميينّ مساحة اإلمام اخلرحتال ال رسالة مساحة القائد املعّظم للثورة يف الذكرى السنويّة األوىل  .٣٦

 م.  ١٤٠٨ بريوت،  ،ة، داراملعرفالبرهان في علوم القرآنادر،   بن  د، حممّ زرکشيّ ال .٣٧

 .١، قم، انتشارات بيدار، ج تقان في علوم القرآنإلا، سيوطيّ ال .٣٨
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 .هـ ١٤١٧، بريوت، دار املعرفة، الموافقات، ىموس  بن  براهيمإالشاطيب،  .٣٩
 .هـ ١٣٨٦  ، بريوت،علميّ ألمؤسسة ا ،جوبة المسائلأاحلسني،  عبد دالدين، سيّ  شرف .٤٠

هران، ط، (مكتب نشر الثقافة اإلسالمّية) سالميّ إرهنگ ، دفرت نشر فتفسير نوين، تقيّ  د، حممّ شريعيتّ  .٤١

  ش. ١٣٦٨

(مؤسسة النشر  سالميّ إنشر  ة)، مؤسسوىلأل، (احللقة اصولألدروس في علم ا، باقر دحممّ  د، سيّ صدرال .٤٢

 ش. ١٣٧٠، قم، اإلسالمّي)
هران، ط، ة (املنشورات العلمّية اإلسالمّية)سالميّ إ ة، انتشارات علميّ االعتقاداتصدوق، ابن بابويه، ال .٤٣

 ش. ١٣٦٠

 ش. ١٣٦٣هران، ط، ة (املكتبة اإلسالمّية)سالميّ إ، کتاخبانه مالياألصدوق، ابن بابويه، ال .٤٤
 ش. ١٣٦٠هران، ط، ة (املنشورات العلمّية اإلسالمّية)سالميّ إ ة، انتشارات علميّ الخصالبابويه،  صدوق، ابنال .٤٥

 ش. ١٣٨٨، بوستان کتاب، قم، القرآن يف اإلسالمسني، ح د، حممّ ئيّ طباطباال .٤٦
 .هـ ١٤١٧، قم، (مكتب املنشورات اإلسالمّية) سالميّ إ، دفرت انتشارات الميزاندحسني، ، حممّ ئيّ طباطباال .٤٧

 .١٣٦٨هران، ط، انتشارات ناصرخسرو، مجمع البيان في تفسير القرآن، طربسيّ ال .٤٨

 ش. ١٣٧٥هران، طمرتضوي، منشورات ، رينمجمع البح د،، فخر الدين بن حممّ يّ طرحيال .٤٩

 .هـ١٣١٤، بريوت، حياء الرتاث العريبّ إ، دار ر القرآنيان في تفسيالتبحسن،   بن  د، حممّ طوسيّ ال .٥٠

  حقائق هاّمة حول القرآن.، ىجعفرمرتض دعاملي، سيّ ال .٥١

 .هـ ١٤٠٩، دارالقلم، دمشق، وّجل مثل لکتاب اهللا عزّ ألقواعد التدبّر ايداين، املالرمحن  عبد .٥٢
 ش. ١٣٧٩سراء، قم، إ، (نزاهة القرآن عن التحريف) نزاهت قرآن از تحريف، مليّ اآل اهللا جوادي عبد .٥٣

 ش. ١٣٧٨هران، ط، نشر جهان، ةالفروق في اللغ، حسن بن عبداهللا، عسکريّ ال .٥٤

  . هـ ١٤٠٤هران، ط ،ةسالميّ إل، دارالکتب االقرآن الکريم و روايات المدرستين، ىدمرتض، سيّ عسکريّ ال .٥٥

  .هـ ١٤١٣، بوستان کتاب، قم، ةدراسات قرآنيّ حسني،  دالصغري، حممّ   عليّ  .٥٦

  ش. ١٣٤٠هران،ط، ةسالميّ إلة ا، مکتبة العلميّ التفسيرمسعود،   بن  د، حممّ اشيّ عيّ ال .٥٧

 .هـ ١٤١٤، قم، ة، مؤسسة داراهلجر المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرمحد، أ  بن  محدأفّيومي، ال .٥٨

 ش.  ١٣٧١هران، ط، ةسالميّ إل، دار الکتب افرهنگ قاموس قرآنرب، کأ قريشي، علي .٥٩

  هـ. ١٣٦٨، حياء الرتاث العريبّ إ، بريوت، دار في ظالل القرآند، حممّ   دقطب، سيّ  .٦٠

 ش. ١٣٧٨، قم، (مكتب املنشورات اإلسالمّية) سالميّ إدفرت انتشارات  سفينة البحار،اس، ، عبّ قميّ ال .٦١
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 ش.  ١٣٦٠، قم، (مؤسسة النشر اإلسالمّي) سالميّ إنشر  ةمؤسس  ،البحار سفينةاس، ، عبّ قميّ ال .٦٢
  .١٨/٧/٧٧ �ة الزهراء فاطمكلمة مساحة القائد املعّظم للثورة اإلسالمّية مبناسبة مولد سيدتنا  .٦٣

قرآن كلمة مساحة القائد املعّظم للثورة اإلسالمّية يف لقاء القرّاء املشاركني يف الدورة الثالثة والعشرين ملسابقات ال .٦٤

  .٤/٧/١٣٨٥  الدولّية

  .١٤/١٠/٧٣تالوة القرآن سابقات احلفلة اخلتامّية مل كلمة مساحة القائد املعّظم للثورة يف .٦٥

  ش. ١٣٧٩هران، ط، ةسالميّ إ، کتابفروشي منهج الصادقين، فتح اهللا، کاشاينّ ال .٦٦

 ش.  ١٣٧٠، قم، ةسو أ الكافي،د بن يعقوب، ، حممّ کليينّ ال .٦٧
 ش. ١٣٦٨، دارالقرآن الکرمي، قم، لقرآنتدوين اکوراين، علي، ال .٦٨

٦٩. هـ ١٤٠٣، بريوت، حياء الرتاث العريبّ إ دار ،نوارألا بحارباقر،   د، حممّ لسيّ ا.  

٧٠. هران، ط، ةسالميّ إلدارالکتب ا، � الرسول  خبار آلأالعقول في شرح  ةمرآباقر،  دلسي، حممّ ا

 ش. ١٣٦٣

(تعليم ترمجة آموزش ترجمه ومفاهيم قرآنل َعّالمي، بوالفضأو  ،هرندي ارهادي، محيد صفّ  دث، سيّ حمدّ  .٧١

(مؤسسة القرآن والعرتة التابعة حلرس  ، بنياد قرآن وعرتت سپاه پاسداران انقالب اسالمیالقرآن ومفاهيمه)

  ش.  ١٣٨٦هران، ط، الثورة اإلسالمّية)

 . هـ ١٣٩٦، بريوت، حياء الرتاث العريبّ إ، دار رونوالمفسّ  التفسيرذهيب، الحسني،  دحممّ  .٧٢

  . هـ ١٤٠٤، نصر، دمشق، رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن الدين، ابن عريب، حميي .٧٣

 .هـ ١٤١٤، دارالفکر، بريوت، تاج العروس من جواهر القاموسد، د بن حممّ زبيدي، حممّ ال ىمرتض .٧٤

 .هـ ١٤٣٠، بريوت، ةسالميّ إلدارالکتب ا ،التحقيق في كلمات القرآن، حسن، مصطفويّ  .٧٥

 ش. ١٣٨٩، قم، (مؤسسة النشر اإلسالمّي) سالميّ إنشر  ة، مؤسسفقهال صولأ ،رضا در، حممّ ظفّ امل .٧٦
 ش. ١٣٨٠قم،  ، (مؤسسة النشر اإلسالمّي) سالميإنشر  ةمؤسس، التهذيب ،رضا در، حممّ ظفّ امل .٧٧

 ش. ١٣٦٠ة الشيخ املفيد، قم، لفيّ أل ، املؤمتر العامليّ ةالمسائل السرويّ فيد، امل .٧٨

، انتشارات دفرت ةالشريع  عن مبهمات الغطا  کشفخضر، (کاشف الغطاء)،   بن عفر، جنجفيّ ال .٧٩

، قم،  (منشورات مكتب اإلعالم اإلسالمّي التابع للحوزة العلمّية يف قم) تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

 . هـ ١٤٢٢

هران، ط، ةسو أ، )(دراسة حول التدبّر في القرآن پژوهشي پيرامون تدبّر در قرآناهللا،  پور، ويل نقي .٨٠

  ش.  ١٣٧١

 .هـ ١٤٠٩، بريوت، ة، مؤسسة الرسالفعالألقوال واألال في سنن اکنز العمّ قي، املتّ  ، عليّ نديّ اهل .٨١
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 المؤسسة  لمحة خاطفة عن
 ميزاتها سماتها و
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 سةسّ ؤ مالف اهدأ

قرآن يف الر تدبّ ال لتزيد اجلماهري إميانًا وعمًال عرب ةري سالقرآن و يف الر تدبّ ؤّسسة الُوِضَع احلجر األساس مل
 . م٢٠٠٨ش، املوافقة لـ  ١٣٨٧ة، وذلك يف سنة سري الو 

 األخواتو  خوة،إلفرع ا

 .ساء؛ حيث يقومان بنشاطات تدور يف فلك التدبّرأحدمها للرجال واآلخر للن ،فرعان مستقّالن ؤّسسةهلذه امل

 ؤّسسةموقف ال

هل أ ةبسري م، عمًال  ٢٠١٤ –ش ١٣٩٣ّمت وقف املؤّسسة بكامل امتيازاا وإمكانياا ومرافقها سنة 
 .ةري السقرآن و يف الر تدبّ ملسرية ال اواستمرارً عليهم السالم، بيت ال

 ةسير القرآن و رؤية التكاملّية للال

 ة. سري القرآن و يف الر تدبّ يف جمال ال ةسؤسّ هذه امل شاطاتنحمور هي 

 سيادة روح الوالء لكوادر المؤسسة

 . الفقيهويلّ سيادة ال مبدأو  ة،سالميّ إلا ةمهوريّ اجلنظام ؤمنون، وملتزمون بممجيع كوادر املؤّسسة 

  في حقل القرآن والسيرة، على المؤّسسة   إشراف خبير حوزويّ 
ت إشراف األستاذ البارع للحوزة العلمّية، مساحة حّجة اإلسالم واملسلمني تعمل هذه املؤّسسة حت

 .زاده ّ هليإدحسني حممّ 

  سةسّ ؤ متراخيص ال 

حصلت هذه املؤّسسة على تراخيص من كل من: وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمّي، ومنّظمة اإلعالم 
 اد املؤسسات القرآنّية.مؤّسسات القرآن والعرتة يف البالد، واحتاحتاد اإلسالمّي، و 

 ةسير القرآن و في الر تدب الرات و نشم

التنظيم وذلك سعًيا وراء  ،"التدّبر في القرآن والسيرة"رخصة النشر باسم نالت هذه املؤّسسة 
 .طباعًة وتوزيًعا ،واإلسراع يف النشاطات البحثّية املتعّلقة بالتدبّر يف القرآن والسرية

 الفروع التخّصصّية

وسريم، للمستوى الثالث احلوزوّي، والفرع املتخّصص  �رع املتخّصص يف تاريخ أهل البيت ميّر الف
ة وزار ة و علميّ ال ةحوز ميرّان بعملية املصادقة يف هيئة التوسيع لل، ملرحلة املاجستري للجامعاتقرآن ال يفر تدبّ يف ال

 .عليم العايلتال
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 رة الثقافّيةمشروع مقّرر في لجنة القرآن بالمجلس األعلى للثو 

يف الس األعلى للثورة قرآن م يف جلنة ال٢٠٠٤ –ش  ١٣٨٣ صودق على مشروع التدبّر يف القرآن سنة
 .الثقافّية

 أخيًرا وليس آخًراو 

إىل جملس احملافظة لتوسعة النشاطات  ةسسّ ؤ امل انتساب، العامه کتاب وصفب ةسري الکتاب ختيار  ا
يف  اتسؤسّ املأفضل باعتبارها  ختيارهاوا ة،ري السقرآن و يف الر تدبّ ة يف ترويج السة الوحيدة الرائدسّ ؤ امل، القرآنّية

 .حمافظة خراسان، تلك هي األخرى، نبذة من مسات املؤّسسة وميزاا

 نشاطات تعليمّية للمؤّسسة

 ات التعليمّية للمؤّسسةدور العناوين 

 ةصيّ تخصّ ات دور 

س مدرّ  إعداد ةدور . ٣ ةسري ال يفر تدبّ الس مدرّ  إعداد ةدور . ٢قرآنيف الر تدبّ الس مدرّ  إعداد ة. دور ١
 وضوعيّ املر تدبّ ال

 ١٩٢( ة تعليمّيةوحد ١٢اسّية، حيث تشمل بشكل إمجاّيل در  موادّ  ٦تضّم  ةختصصيّ كّل دورٍة 
  . )ةساع

يف املستوى الثالث من الدراسة احلوزويّة، والطلبة طالب املشاركون يف الدورات التخّصصّية هم ال
 .امعّيون يف مرحلة املاجستري، أو الناشطون يف احلقل القرآينّ اجل

 دورات عمومّية

 قرآن في الر تدبّ لل ةعموميّ ال ةدور ال. ١

 ٣٢(وحدتني دراسّيتني الدورة العمومّية للتدبّر يف القرآن تضّم ستة دروس كّل واحد منها يعادل 
 .)ةساع

 ىحضّ الناس حّىت الر من وَ س يف الر تدبّ ال): ١قرآن(يف الر تدبّ ال  •

 أنبال حّىت ليل ال ر منوَ س يف الر تدبّ ال): ٢(قرآنيف الر تدبّ ال  •

 كلامل حّىت رسالت امل ر منوَ س يف الر تدبّ ال): ٣(قرآنيف الر تدبّ ال  •

 ةادلا حّىت  ميتحر ال ر منوَ س يف الر تدبّ ال): ٤(قرآنيف الر تدبّ ال  •

 طورال حّىت د يداحل ر منوَ س يف الر تدبّ ال): ٥(قرآنيف الر تدبّ ال  •
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 9دحممّ  حّىت ات ي ارذّ ال ر منوَ س يف الر تدبّ ال): ٦(قرآنيف الر تدبّ ال  •

 .من اجلمهور املشاركني ميكن التدبّر يف السور األخرى من القرآن، بطلبٍ  و

 ةسير ال فير تدبّ لل ةعموميّ ال ةدور ال. ٢

  ).ةساع ٣٢(الن وحدتني دراسّيتني الدورة العمومّية للتدّبر يف السرية تضّم درسني، يعاد

 �ء نبياة األسري يف ر تدبّ ال): ١(التدبّر يف السرية  •

  �بيتالهل أ ةسري يف ر تدبّ ال ):٢(للتدبّر يف السرية  •

 قرآنفي ال موضوعيّ ال الدورة العمومّية للتدّبر. ٣

نها يعادل وحدتني الدورة العمومّية للتدّبر املوضوعّي يف القرآن، تضّم عشرة دروس، كّل واحد م
  ).ةساع ٣٢(دراسّيتني 

عبادات ال): ٢(ةعرت القرآن و المعارف . ٢ معرفة اهللا، والتوحيد العمليّ ): ١(ةعرت القرآن و المعارف  .١
معرفة ): ٤(ةعرت القرآن و المعارف . ٤ معرفة القرآن، ومعرفة النيبّ ): ٣(ةعرت القرآن و المعارف . ٣ ّيةجتماعالا

منط . ٧ ةفرديّ الخالق أل): ا١(ةمنط احلياة اإلسالميّ . ٦ عادمعرفة امل): ٥(ةعرت الن و قرآالمعارف . ٥ اإلمام
ية رتبال. ٩ ّيةجتماعالخالق األ): ا٣(منط احلياة اإلسالمّية. ٨ األسريّةخالق أل): ا٢(احلياة اإلسالمّية

 قرآنمسار العمل بال. ١٠ ّيةوحيانال ّيةجتماعاال ّيةسياسال

 تنظيم الدورات

 .عن بـُْعدٍ و  احضوري  ؤسسةمالدورات التعليمّية لل يمنظتّمت   •

 )على صعيد المحافظة والبالد( المشاريع التعليمّية من أهمّ  ابعضً إليكم 

املؤّسسات احتاد  التعاون معقرآن) بيف الر تدبّ لل نيسمدرّ  إعداد ة(دور  الوطينّ  أولواأللباب"مشروع "  •
  .القرآن والعرتة يف البالد

التابعة القرآن الکرمي  دارمع  لتعاون) باتعليمّية للتدبّر يف القرآن ة(دور  الوطينّ  لتقّرب""امش روع   •
  .خراسان يف حمافظةساجد شؤون املتنظيم ، مرکز للعتبة الرضويّة املقّدسة

 ةقرآنيّ السات سّ ؤ باألساتذة واملدراء واملعّلمني يف امل خاصّ  ،قرآنيف الر تدبّ مشروع تعليمّي لل  •
 مبحافظة خراسان الرضويّة.

 . الرتوحيّية التابعة لبلديّة مشهد –مع املنّظمة الثقافّية  ، بالتعاونقرآنيف الر تدبّ املشروع التعليمّي لل  •

التابعة للعتبة القرآن الکرمي  دارمع  ة،سري يف الر تدبّ الو  ،قرآنيف إقامة دورات التدبّر يف ال ةشارکامل  •
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 م .٢٠٠٥ –ش  ١٣٨٥ام منذ ع الرضويّة املقّدسة،

خاّصة باألستاذات يف احلوزة العلمّية للنساء على صعيد  ،قرآنيف إقامة دورات التدّبر يف ال ةشارکامل  •
 .قم البالد، بالتعاون مع إدارة احلوزات العلمّية للنساء يف

بالتعاون مع إدارة باألستاذات يف احلوزة العلمّية للنساء،  املشروع التعليمّي للتدبّر يف القرآن، خاصّ   •
 .احلوزة العلمّية يف خراسان

ساجد شؤون امل تنظيممرکز التعاون مع باملساجد،  ةئمّ بأ املشروع التعليمّي للتدّبر يف القرآن، خاصّ   •
 خراسان.مبحافظة 

ات وز احل إدارة لتعاون معبااملستوى الثالث، ب طّال ب املشروع التعليمّي للتدبّر يف القرآن، خاصّ   •
  م.٢٠٠٨ –ش ١٣٨٩ منذ عام خراسان،ة يف العلميّ 

  (خطوة حنو السماء) "گامي به سوي آسمان  "يف إقامة مشروع  ةشارکامل  •

  للجامعّيني. ّيةسالمإلعلوم اال ةحوز يف  ة، سنوياسري القرآن و يف الر تدبّ صفوف ال يف إقامة ةشارکامل  •

خاّص  ،مشهدمدينة  على مستوى ةقرآنيّ  اتسسّ ؤ م سبع ةمبشارکالتعليمّي،  "أهل الذْكر"مشروع   •
 .املبارك  مضانبشهر ر 

إدارة الرتبية  لتعاون مع با العمل، خاّصة باملعّلمني واملعّلمات،ضمن إقامة دورات تعليمّية متعّددة   •
  والتعليم.

 احملافظات للنخبة احلوزوّيني وأئّمة املساجد، يف ّية،انيوحال ّيةجتماعالا ّيةسياسال ةرتبيال ةدور إقامة   •
 .لستانج، ّيةنوباجل، خراسان ّيةشمالالخراسان  ،يّةرضو الخراسان األربعة: 

التابعة للعتبة القرآن الکرمي  دارمع  لتعاون مع با ،قرآنيف الر تدبّ ال يسمدرّ  إعداد ةدور إقامة   •
 "کبوتران حرم" ةسسّ ؤ هران، ميف ط ى"ذکر " ةسسّ ؤ هران. مبط ةعلميّ المشکات  ةمدرس الرضويّة املقّدسة،

القرآن  تربيز، دار يف روضة القرآنن، يقزو يف  روضة القرآنشرياز، يف ر يالغد ةسسّ ؤ يزد، م (محامات احلرم) يف
جامعة اإلمام ، ةرضويّ الخراسان مكتب اإلعالم اإلسالمّي مبحافظة بوشهر، يف حمافظة  "جمملدينة "

 .شريازجبامعة وقاف لألعارف املعلوم و ال، �صادقال

ومعهًدا ، وجامعةً ، امسجدً و ، ةسسّ ؤ م ١٥٠امة دورات التدبّر يف القرآن والسرية، يف أكثر من إق  •
 تعليميا.
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 نشاطات بحثّية 

 منشورة کتب

 زاده  لهيّ إن يسالم والمسلمإلا ةحجمؤلفات سماحة 

قرآن ال التدّبر يفرسالة . ٣) ٢٩زء اجلقرآن (ال رسالة التدّبر يف. ٢)٣٠زءاجلقرآن (ال رسالة التدّبر يف. ١
 عليّ  اإلمام ة(سري ّية وحيانعزير احلضارة ال. ت٥) ٢٧زء اجلقرآن (ال رسالة التدّبر يف. ٤) ٢٨ -٢٩ انزءاجل(
سريه يف الر تدبّ ال. ٧)تطبيقو منهجّية ، أسس، ئ(مبادقرآن ال التدبّر املوضوعّي يف. ٦)�ءزهراال السّيدةو 

يف  رتتييبّ الر تدبّ ال. ١٠ ةوحيانيّ ال ةجتماعيّ الا ةسياسيّ ال ةرتبيال. ٩ ةيّ جتماعالعبادات اال. �٨نبياءاحلضاريّة لأل
  �البيت هلأل احلضاريّة ةسري يف الر تدبّ ال.١١ )منهجّية و أسس، ئ(مباد قرآنال

 مقامي نيالمسلم سالم وإلا ةحجمؤلفات سماحة 

 ذستااأل. ٢ مساحة القائدو ، اخلميينّ مام إلاو  ،�بيتال  هلوأقرآن، الر و منظمن قرآن يف الر تدبّ ال. ١
روح (ذيب  لنبدأ بأنفسنا. �٤ادسجّ ال لإلمامقوق احل ةرسال منط احلياة وفق. ٣ذجيّ نمو ال تلميذال ثاّيل،امل

رسالة . ٧رتدبّ مالمح ال. ٦اإلدارة اجلهاديّة  الثقافة و. ٥ )من منظور مساحة القائد املعّظم للثورة العلم طلب
 يف معرفة اإلمام 

 يد الطبعق کتب

. ٣)�الرسول األعظم  ة(سري ة وحيانيّ احلضارة ال. تأسيس ٢)٢٦ زءاجل(رسالة التدبّر يف القرآن . ١
 نورال ةسور يف ر تدبّ ال. �٤وسفي ةسور يف ر تدبّ ال

 أقراص مدمجة

. ٤)٢٨زء اجلقرآن (ال يفر تدبّ ال. ٣)٢٩زء اجلقرآن (ال يفر تدبّ ال. ٢)٣٠زءاجلقرآن (ال يفر تدبّ ال. ١
 � البيت هلأل احلضاريّة ةسري يف الر تدبّ ال. ٦)٢٦زء اجلقرآن (ال يفر تدبّ ال. ٥)٢٧زء اجلقرآن (ال يفر بّ تدال
مسار . ٨)�املعصومني األربعة عشر ة(سري � البيت هلأل احلضاريّة ةسري يف الر تدبّ ال. ٧)ئومباد أسس،(
. ١١ةسري يف الر تدبّ ال. ١٠ت االجتماعّيةالعالقاعبادات و ال. ٩ �بيتال هلأ ةسري يف ضوء اتّباع قرآن العمل بال

. ١٤ءشعراال ةسور يف ر تدبّ ال. ١٣روَ س بني الر تدبّ ال. ١٢ةسري القرآن و يف الر تدبّ الشامل للنظام التعريف بال
يف  ّيةسياسال ةرتبيال. ١٧قرآنيف الر تدبّ اذج من المنإطاللة على . ١٦قرآينّ الر تذکّ ال. ١٥قرآنيف الوقف ال

أدعياء و بني أتباع احلّق  مواجهة، ةفتنال. ١٩ةحيانيّ ة الو جتماعيّ الا ة سياسيّ ال ةرتبيال. ١٨ةيّ سينامللحمة احل
  رتدبّ مالمح ال. ٢٢ريغدال ةخطبيف ر تدبّ ال. ٢١ءعاشورا ةزيار يف ر تدبّ ال. ٢٠احلقّ 
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