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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 كلمة املؤسسة
)مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُر٩/ اإلسراء) (إِنَّ ه.( 

القرآن الكرمي مصدر الفكر والثقافة والعقيدة، ومنهج السلوك والتربية واألخالق، ومستودع 
وهو مصدر عزة .. واخلالفالتشريع واألحكام واملعرفة، ومقياس اخلطأ والصواب، ومرجع احلرية 

هذه األُمة وأساس ضتها، فمنذ أشرقت أنوار الوحي يف ربوع مكّة املكرمة إنطلق التاريخ اإلنساين 
 ..مرحلة جديدة من الوعي واإلميان والثقافة واحلضارة

ولعظمة هذا القرآن كان النظر فيه عبادة، وتالوته عبادة، وتدبره علم ومعرفة، والعمل به 
 ..ة وجناةهداي

ومن نِعم اهللا سبحانه على البشرية مجعاء أنّ هذا القرآن حمفوظ من التحريف والتالعب يف 
واملشكلة الكُربى يف الفكر اإلنساين هو اإلختالف يف فهم القرآن وتفسريه، .. نصه النير املبارك

 ..نحرفةوالتالعب بدالالته ومعانيه، وتأويله حسب األهواء واألفكار القاصرة امل
والعلماء جهوداً عظيمةً حلفظ القرآن من التحريف والتزييف بعد ) ع(وقد بذل أئمة أهل البيت 

، فقد ألّف العلماء اآلالف من الكتب والدراسات املعنية بالقرآن وعلومه ومعارفه )ص(رسول اهللا 
 .إخل... وما يرتبط به من لغة وتفسري وقراءة وتاريخ وتشريع

املخلصون من أتباع القرآن هو أن تعود األُمة إىل كتاب اهللا ايد، منهجاً  إنما يطمح إليه
ودستوراً للحياة، ومصدراً للوعي والفكر والثقافة، ومقياساً للخطأ والصواب، ومرجعاً حلل اخلالف 

 .وأساساً للوحدة ونبذ الفرقة
اماً بنشر الفكر والثقافة ومؤسسة البالغ، هذه املؤسسة اإلسالمية، اليت سامهت عرب ثالثني ع

، ولكي )من ثقافة القرآن(اإلسالمية ومنها القرآنية، تضيف إىل عملها املعريف هذا إصدار سلسلة 
، "مبادئ أساسية يف فهم القرآن الكرمي: "يكون عمل السلسلة منهجياً، إبتدأنا ذا الكتاب

 ..جلات القرآنيةوسنواصل حبث املوضوعات الثقافية ومشاكل اتمع وفق املعا
 .إنه مسيع جميب.. نسأل اهللا سبحانه أن يأخذ بأيدينا إىل ما فيه اخلري والصالح والسداد
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 ؟ماذا تعين ثقافة القرآن
كثرياً، ما تتردد كلمة ثقافة ومثقّف، والكثري من يستعملها ال يقصد بالثقافة إال جمموع املعارف 

 .اليت حيصل عليها اإلنسان
أو هو حامل الشهادة .. حسب هذا الفهم هو من حوى قدراً من هذه املعارف أو تلكواملثقف 

 ..ذلك ما يفهم معظم الناس من كلمة ثقافة ومثقّف.. الدراسية، ال سيما يف مستوياا اجلامعية
وحنن نريد يف هذا البحث املوجز، أن نعرف مبفهوم الثقافة واملثقّف من خالل الرؤية 

 ..القرآنية
 :فتضع أمامنا املعاين اآلتية): ثقف(تعرف معاجم اللّغة بكلمة 

احلذق يف إدراك الشيء وفعله، ومنه : الثَّقْف: "جاء يف معجز مفردات الراغب األصفهاين
استعري املُثاقَفَة، ويقال ثَقفْت كذا إذا أدركته ببصرِك حلذق يف النظر، مثّ يتجوز به فيستعمل يف 

P0F١"دراك وإن مل تكن معه ثقافةاإل
P. 

ثقّف الشيء أقام املعوج منه وسواه، وثقّف اإلنسان أدبه وهذّبه : "وجاء يف املعجم الوسيط
 ".وعلّمه

الذكاء والدقة يف استقبال : وإذا عرفنا أنّ مفهوم الثقافة يف معاجم اللّغة يعين يف بعض دالالته
.. ة والصناعة، وتقومي املعوج وتسويته، وإزالة الزوائد منهاملعرفة واحلذق واملهارة يف العلم واملعرف

فمن هذا املنطلق جيب أن نفهم مصطلح ثقافة ومثقّف ونستعمله، فال نسمي املتعلِّم مثقّفاً ما مل 
 ..يسلك السلوك القومي، وينقّي سلوكه وشخصيته من االحنرافات، واهلبوط األخالقي

ثقافة القرآن تعين تقومي السلوك اإلنساين وذيبه وتنظيم البنية ومن هذا املنطق أيضاً، فإنّ 
الذاتية لإلنسان على أساس القيم واملبادئ القرآنية، ليكون شخصية قرآنية يف فكره وسلوكه 

 :وهو اإلستقامة.. وطريقة تفكريه
)يمقتساطَ الْمّرا الصند٦/ الفاحتة) (اه.( 
)ترا أُمكَم مقتفَاس ريصلُونَ بمعا تبِم ها إِنوطْغال تو كعم ابت نم١١٢/ هود) (و.( 

 :ولذلك أيضاً ينهى عن االحنراف والشذوذ، ويستنكر هذا السلوك املعوج
) نيملَى الظَّالع ةُ اللَّهنأَنْ لَع مهنيّنٌ بذؤفَأَذَّنَ م *س نونَ عدصي ينا الَّذجوا عهونغبيو بِيلِ اللَّه

 ).٤٥-٤٤/ األعراف) (وهم بِاآلخرة كَافرونَ
 .إنّ القرآن حيمل إىل البشرية مشروعاً ثقافياً، وحضارياً بناءً ومغيراً

ا اإلنسان هي ذات طابع وهدف علمي فكلّ فكره .. إنّ ثقافة القرآن الفكرية اليت خياطب
هلذا فهو .. هي أساس ومنطلق للسلوك والعمل.. حتى الثقافة العقيدية العقلية.. للعملوثقافته هو 

* يا أَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ : (جاء ذلك يف قوله تعاىل. يرفض القول دون العمل
 ).٣-٢/ الصف) (ونَكَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُ

ويعترب االنفصال بينهما خسارة .. ويف مورد آخر يربط بني اإلميان النظري والعمل التطبيقي
 .وضياع لإلنسان

                                                 
 ".ثقف"مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين، حتقيق ندمي مرعشلي، دار الفكر، بريوت، مادة  -١
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إِال الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا * إِنَّ اإلنسانَ لَفي خسرٍ * والْعصرِ : (قال تعاىل
اصوتقِّ ورِبِالْحبا بِالصسورة العصر) (و.( 

مثّ يوجه اإلنسان للعمل، وتطبيق الفكر والثقافة النظرية على السلوك واملواقف، ويدعو إىل 
 .جتسيدها عمالً منظوراً وملموساً يف احلياة

 :نقرأ من هذه البيانات
) ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعونَونمؤالْم١٠٥/ التوبة) (و.( 
 ).٤٠-٣٩/ النجم) (وأَنَّ سعيه سوف يرى* وأَنْ لَيس لإلنسان إِال ما سعى (
 ).١٠-٩/ الشمس) (وقَد خاب من دساها* قَد أَفْلَح من زكَّاها (

إال من نقّى وثقّف سلوكه وفكره من  وليس املثقّف.. وهكذا فإنّ القرآن يبين ثقافة الفكر والعمل
 .االحنراف ومساوئ األخالق، وحرص على االستقامة ومكارم األخالق
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 القرآن هو املقياس
)مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُر٩/ اإلسراء...) (إِنَّ ه.( 

وهو املنهج الواضح .. القرآن مصدر الفكر واملعرفة والثقافة والتشريع، وقيم احلضارة اإلنسانية
الذي يرسم لإلنسان طريق اهلدى واإلستقامة يف جمال العقيدة والعبادة والسياسة واالقتصاد 

 ..واألسرة واتمع والسلوك الشخصي
ومن الواضح أنّ الفكر الذي انتجه املسلمون يف جمال الدراسات الفلسفية وقضايا العقيدة 

إخل، جاء نتيجة لعمل اجتهادي، وجهود ... التصوف والعبادةوالفقه وأصوله واالجتماع واألخالق و
بعضها متهم يف إخالصه وموضوعيته وأصالته وتعبريه عن روح اإلسالم ودالالت القرآن، ويسعى 

وبعضها وقع يف اخلطأ االجتهادي وابتعد عن روح .. لتحريف العقيدة والشريعة والفكر اإلسالمي
 ..النص

.. دات، نشأت مذاهب وفرق عديدة يف جمال العقيدة وأصول اإلسالمونتيجة لتعدد االجتها
1Fأفرزها علم الكالم

 .، والفلسفة والتصوف والعرفان والتفسري املنحرف٢
كما نشأت مذاهب فقهية وأصولية وتفسريية للقرآن ذاته، وهكذا نشأت املذاهب والفرق واآلراء 

 ..االجتهاد الفكري من جهةالعقيدية والتفسريية والفقهية وغريها، نتيجة 
. وبسبب ما أفرزته االجتاهات اهلدامة من جهة أخرى اليت تسربت إىل الفكر اإلسالمي

تسربت من عقائد الشعوب واألُمم األخرى، كالبوذية واإلسرائيليات والفكر الكنسي اليوناين 
 .إخل... واهلندي والفارسي والصيين

ذا الغزو الفكري، نتيجة للترمجة يف بدايات العصر العباسي،  فتأثّر الفكر والثقافة اإلسالمية
 ..ونتيجة االختالط مع أصحاب العقائد والديانات واألفكار والفلسفات املنحرفة

وعندما ندرس تلك الظاهرة الفكرية يف اتمع، منذ ايات القرن األول اهلجري، وحىت 
 ).ع(بذهلا أئمة أهل البيت  يومنا هذا، جيب أن تدرس اجلهود العلمية اليت

وعلماء الدين الذين امتلكوا األصالة الفكرية واإلستقامة العقيدية والوضوح الكامل يف فهم 
 ..التفكري اإلسالمي

ويهمنا أن نوضح أنّ هذا االجتاه امللتزم األصيل اعتمد ثالثة مقاييس علمية للتقييم والفرز بني 
 :ما هو خطأ وما هو صواب

 .ياس األول هو القرآن الكرمياملق -١
 .املقياس الثاين هو السنة املطّهرة -٢
 .املقياس الثالث هو قواعد وأحكام العقل امللتزم -٣

إخل، ... ولكي نقيم ونزن ما بني أيدينا من تراث ونتاج فكري وثقايف وعقيدي وفقهي وتفسريي
 .ومقاييسنا هي هذه الثالثة.. منسوب إىل اإلسالم، جيب أن نتأكّد من سالمة وصحة أصوله

 القرآن فهو صحيح، وإن خالف فكلّ ما يرد علينا من فكر وثقافة نعرضه على القرآن، فإن وافق
وكثري من القضايا املفردة ال جندها يف السنة الصحيحة الثابتة ويف .. القرآن فهو باطل مرفوض

                                                 
 .  هو علم دراسات العقيدة اإلسالمية الذي يتكفّل باالستدالل على مفردات العقيدة اإلسالمية والدفاع عنها: علم الكالم -٢
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رفة وذلك السلوك أو بطالنه وتناقضه ، األدلّة على صحة هذا الفكر وتلك املع)ص(سرية الرسول 
 .معها

والعقل مبوازينه العلمية الصحيحة وضوابطه امللتزمة بالكتاب والسنة هو أحد املقاييس 
 .واملوازين اليت نزن ا ما هو خطأ وما هو صواب يف أقوالنا وأفعالنا وعموم سلوكنا

رمي كأساس ومقياس وميزان يهمنا هنا أن نتحدث بشيء من التفصيل عن اعتماد القرآن الك
 :للفكر والثقافة واملعرفة، ونوضحه كاآليت

  
 :القرآن هو املقياس لصحة العقيدة -١

 –إنّ القاعدة األساسية لبناء الفكر والثقافة والتشريع واحلضارة يف اإلسالم هي العقيدة 
تفصيالت واجبة االعتقاد وب.. ، وركّز القرآن على بيان العقيدة بأصوهلا وأسسها –عقيدة التوحيد 

بيان مفرداا األخرى اليت جيب اإلميان والتصديق ) ص(وتولّى الرسول الكرمي حممد .. فيها
حتدث القرآن عن خالق الوجود وخلقه العامل واإلنسان وصفاته وأمسائه احلسىن، وعن .. ا

اجلزاء واحلساب والثواب  األنبياء وبشريتهم، وعن الوحي والنبوة واملالئكة وعامل اآلخر، وعن
وعن احلق والباطل وعن اهلدى والضالل والكفر واإلميان، وبين أنّ اإلنسان هو الفاعل .. والعقاب

 .إخل... وهو املسؤول عن فعله
وما جاء يف .. ومن يتابع مفردات العقيدة يف القرآن الكرمي، جيدها منظومة إميانية متكاملة

 .يل وبيان ملا جاء يف هذه األصول اإلميانية يف كتاب اهللالسنة إن هو إال إيضاح وتفص
وحني بدأت الفلسفة وعلم الكالم واجلدل العقدي، ونشأت الفرق واملذاهب العقيدية واحنراف 

 .الكثري من هذه اآلراء عن أصول العقيدة ومداراا املبنية يف كتاب اهللا
جلرب املنحرفة عن أصول اإلميان يف كتاب ونشأت مذاهب التجسيم واحللول والغلو والتفويض وا

وطليعة من العلماء، للدفاع عن أصالة العقيدة اإلسالمية ونقائها ) ع(تصدى أئمة أهل البيت .. اهللا
واتخاذه مقياساً للفكر والعقيدة، فهو .. ودعوا املسلمني إىل اإللتزام بعقيدة القرآن.. القرآين

وذلك هو .. املعرفة باهللا تعاىل وبأصول اإلميان واإلسالم املقياس للخطأ والصواب، وهو مصدر
أنّ العقيدة تؤخذ من كتاب اهللا، وما خالف كتاب اهللا فليس من عقيدة ) ع(مذهب أئمة أهل البيت 

 ..فالقرآن هو مصدره ومرجعه.. املسلم املؤمن
 :يف هذا اال) ع(فيما يلي ندون بعضاً من بيانات أئمة أهل البيت 

 :حممد بن حكيم، قالروى 
إنّ اهللا أعلى وأجلّ وأعظم من أن يبلغ كنه : إىل أيب) ع(كتب أبواحلسن موسى بن جعفر "

 .2F٣"صفته، فصفوه مبا وصف به نفسه، وكُفّوا عما سوى ذلك
 :وعن املفضل، قال

 .3F٤"ال جتاوز ما يف القرآن: سألت أبا احلسن عن شيءٍ من الصفة، فقال"
                                                 

 .٩٢، ص١الكايف، جالكليين،  -٣
 .املصدر نفسه -٤
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كتبت على يدي عبدامللك بن أعني إىل أيب عبداهللا : عتيك القصري، قال وعن عبدالرمحان بن
 ):ع(الصادق 

4Fإنّ قوماً بالعراق يصفون اهللا بالصورة وبالتخطيط"

، فإن رأيت جعلين اهللا فدك أن تكتب إيلَّ ٥
لك، سألت رمحك اهللا عن التوحيد وما ذهب إليه من قب: باملذهب الصحيح من التوحيد؟ فكتب إيلَّ

فتعاىل اهللا الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصري، تعاىل عما يصفه الواصفون املشبهون اهللا 
خبلقه، املفترون على اهللا، فاعلم رمحك اهللا أنّ املذهب الصحيح يف التوحيد ما نزلَ به القرآن من 

نفي وال تشبيه، هو اهللا الثابت  صفات اهللا جلّ وعز، فانف عن اهللاِ تعاىل البطالن، والتشبيه، فال
 .5F٦"املوجود تعاىل عما يصفه الواصفون وال تعدوا القرآن فتضلّوا بعد البيان

كتبت إىل أيب احلسن : ة ابن حممدزويف توحيد الذات وترتيهه عن مشاة اخللق، قال مح
 .6F٧"جسم، وال صورةسبحان من ليس كمثله شيء، ال : "الكاظم، أسأله عن اجلسم والصورة، فكتب

  
 :القرآن هو املقياس للسنة النبوية -٢

فكما نعلم أنّ السنة النبوية عرضت للدس ووضع األحاديث املكذوبة ونسبتها إىل رسول اهللا 
يف ) ص(، بل كذّبوا عليه )ص(، وبعبارة أخرى، فقد كذّب كثري من الرواة على رسول اهللا )ص(

 :ذلك بقولهحياته الشريفة، فحذّر من 
 .7F٨"قد كثرت علي الكذّابة، فَمن كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار! أيها الناس"

، ونسبت إليهم أحاديث )ع(، فقد كُذب على أئمة أهل البيت )ص(وكما كُذب على الرسول 
 ..وضعها الكذّابون واملخربون وأعداء اإلسالم.. وروايات مل تصدر عنهم

وإىل تأسيس علم احلديث وعلم ) ص(األحاديث والروايات املكذوبة اليت نسبت إىل الرسول  إنّ
 –فإنّ كتب احلديث املوجودة بني أيدينا اآلن .. الرجال ملعرفة احلديث الصحيح من غري الصحيح

لذلك يقوم العلماء .. ال ميكن اعتبار كلّ ما ورد فيها هو صحيح –من كتب الشيعة أو السنة 
ملختصون بعلم احلديث والرجال، السيما الفقهاء، بدراسة احلديث وشخصية الراوي قبل ا

ة الراوي، وتطابق منت احلديث مع املعقول، ومع الثابت من السنة، ومع قفإن ثبت وثا.. تصديقه
 ..القرآن، اُخذ به واعترب صحيحاً، وإن تناقض مع هذه املوازين، فهو حديث مكذوب مردود

ص(نا أن نؤكِّد أنّ الرسول ويهم ( ة أهل البيتوأئم)من بعده، أكّدوا لنا ضرورة عرض ) ع
فإن عارض القرآن، فهو .. على القرآن) ع(أو إىل أحد األئمة ) ص(احلديث املنسوب إىل الرسول 

 .حديث باطل ومردود، وإن وافقه فهو صحيح جيب تصديقه والعمل به
لصحيح من غري الصحيح من الروايات املنسوبة إىل الرسول وإذن فأحد أهم مقاييس معرفة ا

 .، هو القرآن الكرمي)ع(وأهل البيت ) ص(

                                                 
 .بالشكل: بالتخطيط -٥
 .١٠٠، ص١الكليين، الكايف، ج -٦
 .١٠٤املصدر نفسه، ص -٧
 .٦٢املصدر نفسه، ص -٨
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إنّ على كُلِّ حق حقيقة، : "قوله) ص(روى اإلمام جعفر بن حممد الصادق عن الرسول الكرمي 
 .8F٩"وعلى كُلِّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتاب فخذوه وما خالف كتاب اهللا فدعوه

ما جاءكم عني يوافق ! أيها الناس: الناس مبىن، فقال) ص(خطب النيب ): "ع(الصادق  وقال
 .9F١٠"كتاب اهللا فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب اهللا فلم أقله

، عن اختالف احلديث )اإلمام الصادق) (ع(سألت أبا عبداهللا : قال عبداهللا بن أيب يعفور
حديث، فوجدمت له شاهداً من كتاب اهللا، أو  مإذا ورد عليك: "قاليرويه من نثق به ومن ال نثق به، 

 .10F١١"إلّا فالّذي جاءكم به أوىل بهو، )ص(من قول رسول اهللا 
كلّ شيءٍ مردود إىل كتاب اهللا : "يقول) ع(مسعت أبا عبداهللا : وعن أيوب بن احلر، قال

 .11F١٢"والسنة، فكلّ حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرف
ما جاءتك من رواية من بر أو ! يا حممد: "، أنه قال حملمد بن مسلم)ع(اإلمام الصادق وعن 

فاجرٍ توافق القرآن، فخذ ا، وما جاءتك من رواية من بر أو فاجرٍ تخالف القرآن فال تأخذ 
 ."12F١٣ا

 .التحريفوهكذا يتضح أنّ القرآن هو مقياس لصحة احلديث، وأحد محاة الشريعة من 
  

 :القرآن هو مقياس الثقافة واملعارف العامة -٣
والقرآن كما هو مقياس للعقيدة والسنة فإنه مقياس للفكر والثقافة يف كلِّ جمال من جماالت 

فأمامنا كم هائلٌ من انتاج املسلمني الفكري يف جمال الدراسات األخالقية واالجتماعية .. احلياة
 نشأة اإلنسان ونظريات أخرى حول املرأة وحقوق اإلنسان واملال والسلطة وفلسفة التأريخ، وتفسري

 .إخل... السياسية
والقرآن .. وحنن لسنا ملزمني بأي نظرية أو اجتهاد ال يتطابق مع القرآن وإن تأول املتأولون

 :يوضح لنا هذه احلقيقة بقوله
ه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي األمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّ(

/ النساء) (يالفَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِ
٥٩.( 

) وا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقني يصدونَ عنك صدوداوإِذَا قيلَ لَهم تعالَ(
 ).٦١/ النساء(

وبذا يحصن .. وهكذا يكون املقياس هو القرآن بالرجوع إليه واإلحتكام إىل مفاهيمه ومبادئه
 .الفكر اإلسالمي من اإلحنراف والضياع واالختالط

                                                 
 .٦٩املصدر السابق، ص -٩

 .املصدر نفسه -١٠
 ١١، ص١البهبودي، صحيح الكايف، ج -١١
 .املصدر نفسه -١٢
 .السنةالطّربسي، مشكاة األنوار، باب األخذ ب -١٣
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 ساليب البيان القرآينمن أ

كمـا هــو واضــح لــدى علمــاء اللغــة والبالغــة والبيــان، وأهــل الفصــاحة واللِّســان، فــإنّ القــرآن آيــة   
ــه اللغــوي، ويف أدبــه وبالغتــه وأســلوب خطابــه، لينفــذ إىل أعمــاق النفــوس، ويســري يف     معجــزة يف فن

ــدى املتلقِّــ       ــذوق اجلمــايل واحلــس األديب ل ــوب، ويســتهوي ال ي، ليوصــل الكلمــة واخلطــاب   منافــذ القل
 ..والفكرة واملضمون إىل املخاطب بأفضل الطرق وأيسرها

وليعرف املخاطب به أنّ هذا القرآن ليس من صنع اإلنسـان، وال ميكنـه أن يـأيت مبثلـه، ولـو كـان       
ــرتَل   .. بعــض النــاس لــبعضٍ ظهــرياً   والدراســة التحليليــة ألســاليب  .. بــل هــو معجــزة إهليــة، ووحــي م

نـذكر يف هـذا التعريـف    .. القرآين تكشف عن عدة أسـاليب وفنـون أدبيـة وتعبرييـة ومجاليـة     اخلطاب 
 :املوجز بعضاً من هذه األساليب، فهي

 
 :اخلطاب املباشر -١

ي وطـرح الفكـرة        فإنّ من أوضح أساليب اخلطاب القرآين هو أسلوب احلـديث املباشـر مـع املتلقـِّ
 :مثل قوله تعاىل.. إصدار األمر والنهي إليه عليه كجهة مباشرة يف اخلطاب والفهم، أو

ا وبـثَّ منهمـ       ( هـجوـا زهنم ق سٍ واحـدة وخلـَ اال  يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفـْ ا رِجـ
 امحاألرو اءَلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتاءً ونِسا ورياكَثيبقر كُملَيكَانَ ع ١/ النساء) (إِنَّ اللَّه.( 

)           ــك أُولَئــرِ و ــنِ الْمنكَ نَ عــو هنيو وفرعــالْم ــأْمرونَ بِ يــرِ و يــى الْخ ــدعونَ إِلَ ــةٌ ي أُم كُمــن م كُنــت ــم ولْ ه
 ).١٠٤/ آل عمران) (الْمفْلحونَ

 ).٥٦/ النور) (اةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَوأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَ(
)جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا ب٣١/ األعراف) (ي.( 
)هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بّمقَدوا ال تنآم ينا الَّذها أَي١/ احلجرات) (ي.( 
) أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّه وما أَنا من الْمشرِكني قُلْ هذه سبِيلي(

 ).١٠٨/ يوسف(
)       ـكبإِنَّ ر ن سـأَح ـيي هالَّت نة وجـادلْهم بـِ سـالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح بِّكبِيلِ رإِلَى س عاد   لَـمأَع و هـ

يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض ن١٢٥/ النحل) (بِم.( 
 ).٧-٦/ االنفطار) (الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك* يا أَيها اإلنسانُ ما غَرك بِربِّك الْكَرِميِ (

 
 :األسلوب القصصي -٢

ــة، وطــرح الفكــرة واملفهــوم      واألســلوب الثــاين مــن أســاليب اخل   طــاب القــرآين هــو أســلوب القص
ة إبـين آدم ونـوح     .. حتتاج إىل االستنتاج وفهم العربة من جممل القصة.. بطريقة قصصية مثـل قصـ

 ).ع(وموسى وعيسى ويوسف وأيوب وذا النون وغريهم من األنبياء 
فهو يعرضها كتجربة إنسانية .. ا لذا جند القرآن الكرمي يؤكِّد على االعتبار بالقصة واالتعاظ

 :قال تعاىل.. واجتماعية جسدا أحداث وسنن وقوانني اجتماعية
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 ).١١١/ يوسف) (لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ ألولي األلْبابِ(
 ).٣/ يوسف) (نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ(
 ).٣٧/ ق) (نَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدإِنَّ في ذَلك لَذكْرى لمن كَا(

 
 :األسلوب اخلربي -٣

خــرب القــرآن عــن .. صــح وتثقيــف اإلنســان هــو األســلوب اخلــربي ومــن أســاليب املوعظــة والنإذ ي
ويحــذِّر اإلنسـان مـن تكرارهــا، فـالقرآن الكـرمي يوظِّــف     .. وقـائع وأحـداث تأرخييــة حـدثت يف املاضـي    

قوم هود وصاحل ولوط .. التاريخ كمعلِّم وأداة توعية وتثقيف لإلنسان، فينقل لنا أخبار األُمم السابقة
ائيل وأصــحاب األخــدود وفرعــون وأصــحاب الــرس وصــراع الطغــاة ومــا القــوا مــن  وشــعيب وبــين إســر

ــاء      ــيهم الســالم   –مصــري وعقــاب، كمــا ينقــل لنــا جهــاد األنبي وصــربهم، ومــا القــوا مــن أذى    –عل
 .واضطهاد

رون يمشــونَ فــي مسـاكنِهِم إِنَّ     ( بلَهم مــن الْقـُ م كَــم أَهلَكْنــا قـَ لَهـ ــدهي ــي   أَفَلَـمألول ــاتآلي ك ــي ذَلـف
 ).١٢٨/ طه) (النهى
نِ ال       ( عـ مهد فَصـ مـالَهمطَانُ أَعـيالش م لَهـ ـنيزو نِهِماك سـم نم لَكُم نيبت قَدو ودثَما وادعبِيلِ  و سـ

رِينصبتسوا مكَان٣٨/ العنكبوت) (و.( 
الَ          وسكَنتم في مساكنِ ( م األمثـَ م وضـربنا لَكـُ ا بِهـِ لْنـفَع ـفكَي لَكُـم نـيبتو مه فُســوا أَنظَلَم ينالَّذ (

 ).٤٥/ إبراهيم(
ــوةً    ( ــنهم قُ م ــد وا أَشــان ــبلهِم كَ ــن قَ م ينــذ ــةُ الَّ باقــانَ ع ــروا كَيــف كَ ــي األرضِ فَينظُ وا فسِــريي ــم  أَولَ
أَثَارو        مهمظْلـيل ـا كَـانَ اللَّـهفَم ات يِّنـبِالْب مـلُهسر مهاءَت جــا ووهرما عمم ا أَكْثَروهرمعو ضوا األر  ن لَكـو 

 ).٩/ الروم) (كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ
الَّذين من قَبلهِم دمر اللَّه علَـيهِم وللْكَـافرِين   أَفَلَم يسِريوا في األرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ (
 ).١٠/ حممد) (أَمثَالُها
نِريِ       ( ـابِ الْمـتالْكـرِ وبالزو ات يِّنـاءُوا بِالْب جـ ك لـقَب ـنلٌ مسر ّبكُذ فَقَد وكآل عمـران ) (فَإِنْ كَذَّب /

١٨٤.( 
)سبِر زِئهتاس لَقَدقَـابِ    وكَـانَ ع ف فَكَيـ مهذْت أَخـ وا ثُمكَفَر ينلَّذل تلَيفَأَم كلقَب نالرعـد ) (لٍ م /

٣٢.( 
ه ويقْتلُــونَ النبِــيِّني بِغيـرِ حــق ويقْتلُــونَ الَّـذين يــأْمرونَ بِ    ( ذين يكْفُــرونَ بِآيــات اللـَّ الْقســط مــن إِنَّ الـَّ
 ).٢١/ آل عمران) (فَبشّرهم بِعذَابٍ أَليمٍ الناسِ

 
 :أسلوب املَثَل -٤

راد القـرآين         األسلوب الرابع من أساليب القرآن الكرمي هـو اسـتخدام املَثَـل كوسـيط دال علـى املـُ
 :الفكرة واملعىن وتركيزها يف النفوس من خالل ربطها بصورة حسية معبرة، كقوله تعاىل لإليصا
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)ــةُ    اللَّــه اججالز ــةاججــي زف احــب صالْم احــبصــا ميهف ــكَاة شكَم ــورِهثَــلُ نضِ ماألرو اتاوــم الس ــورن
ــا      هتيز ــاد ــة يكَ بِيال غَرو ةيقــر ال ش ــة ونتيز ــة ــجرة مباركَ ش ــن م ــد ــب درِّي يوقَ ــا كَوكَ هلَــ كَأَن ــو ــيءُ ولَ ضي م
) كُلِّ شيءٍ عليمتمسسه نار نور علَى نورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاءُ ويضرِب اللَّه األمثَالَ للناسِ واللَّه بِ

 ).٣٥/ النور(
ده شـيئًا ووجـد    والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتى ( إِذَا جاءَه لَم يجـِ

 ).٣٩/ النور) (اللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ
اس النــإِنمــا مثَــلُ الْحيــاة الــدنيا كَمــاءٍ أَنزلْنــاه مــن الســماءِ فَــاختلَطَ بِــه نبــات األرضِ ممــا يأْكُــلُ  (

ادرونَ علَيهـا أَتاهـ    ا لَـيال أَو   واألنعام حتى إِذَا أَخذَت األرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قـَ نـرا أَم
تمٍ يقَول اتّلُ اآليفَصن كسِ كَذَلبِاألم نغت ا كَأَنْ لَميدصا حاهلْنعا فَجارهونَن٢٤/ يونس) (فَكَّر.( 

ى الْ            ( ه إِلـَ كَفَّيـ ط اسـءٍ إِال كَبـيبِش ـمونَ لَهجِيبـتسال ي ونِـهد ن ونَ مـعـدي ينذ اءِ  لَه دعـوةُ الْحـقِّ والـَّ مـ
 ).١٤/ الرعد) (ليبلُغَ فَاه وما هو بِبالغه وما دعاءُ الْكَافرِين إِال في ضاللٍ

 ).١٧٦/ األعراف) (فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ(
ة  مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَ( بـائَةُ حم ة

 ).٢٦١/ البقرة) (ه يضاعف لمن يشاءُ واللَّه واسع عليمواللَّ
 ).٥/ اجلمعة) (مثَلُ الَّذين حمّلُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا(
)اةضراءَ مغتاب مالَهوقُونَ أَمفني ينثَلُ الَّذما         وهـابأَص ةو بـبِر ـةنثَـلِ جكَم فُسِـهِمأَن ـنا م ثْبِيتـتو اللَّه

ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبصي نِ فَإِنْ لَمفَيعا ضأُكُلَه تابِلٌ فَآت٢٦٥/ البقرة) (و.( 
 

 :أسلوب الرمز واإلحياء -٥
أساليب القرآن الكرمي، هو أسـلوب الرمـز واإلحيـاء باحلكمـة املسـتترة بـدالً       واألسلوب اآلخر من 

 ..من اخلطاب الصريح املباشر
، )ع(، ورؤيا إبراهيم )ع(مثل رؤيا يوسف .. ويذكر لنا القرآن صوراً من الرمزية وحلّ مغاليقها

الصـاحل   ، فقـام الرجـل  )ع(مع الرجل الصاحل الـيت استعصـى فهمهـا علـى موسـى      ) ع(وقصة موسى 
حبلِّها، وبيان احلكمة املستترة خلفها؛ ليوحي لإلنسان بأنّ كثرياً من احلوادث الـيت يواجههـا ويراهـا    

ف فيمـا بعـد        ما كـان خلفهـا حكمـة ومصـلحة تتكشـفعليـه أن يسـتفيد مـن هـذه القصـة      .. هو ضارة، رب
 .اإلحيائية املربية

 
 :أسلوب املُقارنة -٦

لقرآن يف بيانه وأدبه إليصـال الفكـرة واملفهـوم والتـأثري يف النفـوس،      ومن األساليب اليت اتبعها ا
ة واجلحـيم      .. هو أسلوب املقارنة م واجلاهل وبني املهتدي والضـالّ وبـني أهـل اجلنـكمقارنته بني العال

 :مثال ذلك قوله تعاىل. وبني احلقيقة والوهم
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) ضِ قُلِ اللَّهاألرو اتاومالس بر نـا       قُلْ مفْعن فُسِـهِمكُـونَ ألنلمـاءَ ال ييلأَو ه ن دونـِ مـ مذْتخقُلْ أَفَات
ه شـركَ       وا للـَّ ور أَم جعلـُ النـو ات وِي الظُّلُمـت سـلْ ته أَم ريصالْبى وموِي األعتسلْ يا قُلْ هرال ضوا  و اءَ خلَقـُ

ع لْقالْخ هابشفَت هلْقكَخارالْقَه داحالْو وهءٍ ويكُلِّ ش قالخ قُلِ اللَّه هِم١٦/ الرعد) (لَي.( 
) ــابِ لَعــي األلْبــا أُولي قُوا اللَّــهفَــات بِيــثةُ الْخكَثْــر ــكبجأَع لَــوو الطَّيِّــببِيــثُ ووِي الْخــتسقُــلْ ال ي لَّكُــم

 ).١٠٠/ املائدة) (تفْلحونَ
)ضو          ـهجِّهوا ي مـنأَي الهو ى مـ  ال رب اللَّه مثَال رجلَينِ أَحدهما أَبكَـم ال يقْـدر علَـى شـيءٍ وهـو كَـلٌّ علـَ

 ).٧٦/ النحل) (يأْت بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صراط مستقيمٍ
ك وبينـه عـداوةٌ كَأَنـه ولـي          وال تستوِي( نـيي بذ إِذَا الـَّ  الْحسنةُ وال السيِّئَةُ ادفَع بِالَّتي هـي أَحسـن فـَ
يمم٣٤/ فصلت) (ح.( 

 
 :أسلوب احلوار -٧

ــي هــو أســلوب احلــوار     مثــل .. ومــن األســاليب البيانيــة الــيت يوصــل ــا القــرآن معانيــه إىل املتلقِّ
ومثالـه قولـه   .. مع أقـواهلم  –عليهم السالم  –ار اإلهلي مع املالئكة ومع إبليس، وحوار األنبياء احلو

 :تعاىل
ا ويسـ     ( يهـف فْسِـدي ـنـا ميهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خي األرلٌ فاعإِنِّي ج كَةالئلْمل كبإِذْ قَالَ رو كف

 ).٣٠/ البقرة) (ح بِحمدك ونقَدّس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما ال تعلَمونَالدّماءَ ونحن نسبِّ
 

 :أسلوب اجلدل واخلصومة بني أهل النار -٨
فمـن  .. ومن أسـاليب البيـان القـرآين هـو حـديث القـرآن عـن اجلـدل واخلصـومة بـني أهـل النـار            

لقـرآن مفاهيمـاً وثقافـةً وأفكـاراً تكشـف      خالل اخلصومة واجلدل والتراشـق بـني أهـل النـار، يعـرض ا     
ح القـرآن   .. حقائق دنيوية كثرية هلذا اإلنسان املخدوع، وتوحي له باملصري الذي آل إليه أمثاله ويوضـ

 :هذه احلقيقة بقوله
 ).٦٤/ ص) (إِنَّ ذَلك لَحق تخاصم أَهلِ النارِ(

ن       اء      وينقل لنا صوراً مـن هـذه اخلصـومة والعـداوة بـني مـ كـانوا يف عـامل الـدنيا أصـدقاء وأحبـ ..
فقد صاروا اليوم أعداء، يلعن بعضهم بعضـاً،  .. كانوا مجاعة واحدة، أو حزباً واحداً، أو ديناً واحداً

 :مثل ذلك قوله تعاىل.. ويحمله مسؤولية العذاب والضالل
م إِنهـم صـا   ( ارِ  هذَا فَوج مقْتحم معكُم ال مرحبا بِهـِ لُوا النـ *       مـتأَن م ا بِكـُ بـحرال م مـتلْ أَن قَـالُوا بـ

ارالْقَر ا فَبِئْسلَن وهمتم٦٠-٥٩/ ص) (قَد.( 
 ..)      دوا النر أَسـا وادد أَنـ لَ لَـه عـجنو ه ر بِاللـَّ ةَ  بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفـُ ا  امـأَوا ر لَمـ

 ).٣٣/ سبأ) (الْعذَاب وجعلْنا األغْاللَ في أَعناقِ الَّذين كَفَروا هلْ يجزونَ إِال ما كَانوا يعملُونَ
ــبِيال   ( ا الســلُّون ــا فَأَض اءَنركُبا ونتــاد ــا س نــا أَطَع ــا إِن نبــالُوا ر ــعفَينِ * وقَ ض هِــمــا آت نبــذَابِ ر الْع ــنم

 ).٦٨-٦٧/ األحزاب) (والْعنهم لَعنا كَبِريا
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ينقـل لنـا القـرآن صـورة هـذا اجلـدل، ويتـربأ        .. بل ويتخاصـم العـدو األكـرب لإلنسـان مـع أوليائـه      
 :الشيطان من أنصاره

ه وعــدكُم وعــد الْحـقِّ     ( ا كَــانَ لــي  وقَـالَ الشــيطَانُ لَمـا قُضــي األمــر إِنَّ اللـَّ مـو كُملَفْتفَــأَخ كُمتــدعوو
ا أَنـا بِمصـ      مـ ـكُمفُسـوا أَنلُومونِي ولُومي فَال تل متبجتفَاس كُمتوعإِال أَنْ د لْطَانس نم كُملَيـا  عمو كُمرِخ

 ).٢٢/ إبراهيم) (بلُ إِنَّ الظَّالمني لَهم عذَاب أَليمأَنتم بِمصرِخي إِنِّي كَفَرت بِما أَشركْتمونِي من قَ
بــل وينقــل القــرآن الكــرمي حــوار املالئكــة املــوكّلني بالعــذاب مــع اــرمني؛ ليــوحي ملتلقِّــي القــرآن   

 :نقرأ ذلك يف قوله تعاىل.. مبفاهيم ومعارف توجيهية، لعلّه يستوعب داللة هذا اإلحياء
) زيمت كَادت يرذن كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مأَلَهس جا فَويهف يا أُلْقكُلَّم ظيالْغ نا * ماءَنج لَى قَدقَالُوا ب

ع أَو نعقلُ ما وقَالُوا لَو كُنا نسم* نذير فَكَذَّبنا وقُلْنا ما نزلَ اللَّه من شيءٍ إِنْ أَنتم إِال في ضاللٍ كَبِريٍ 
 ).١١-٨/ امللك) (فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقًا ألصحابِ السعريِ* كُنا في أَصحابِ السعريِ 

 :جاء ذلك يف قوله تعاىل. بل وينقل لنا القرآن سؤال أهل اجلنة ألهل العذاب وجوابه
قَالُوا لَـم  * ما سلَكَكُم في سقَر * عنِ الْمجرِمني * في جنات يتساءَلُونَ * إِال أَصحاب الْيمنيِ (

 ّنيلصالْم نم كن * نيكسالْم مطْعن كن لَمو * نيضائالْخ عم وضخا نكُنّينِ  * ومِ الـدوبِي ّبكَذا نكُنو
 *نيقا الْيانى أَتتح  *نيعافةُ الشفَاعش مهفَعنا ت٤٨-٣٩/ املدثر) (فَم.( 

 
 :أسلوب اإلجابة على األسئلة -٩

ضـمن  .. ويوظِّف القرآن أسلوب السؤال واجلواب ليوصـل املفـاهيم واألحكـام واملعلومـات للمتلقِّـي     
مشاكل فيسألون عنها، فقد كانت تواجه الفرد واجلماعة مسائل أو .. احلالة العملية للفرد واجلماعة

 :ليجيب عليها القرآن، مثال ذلك قوله تعاىل
ــرونَ    ( ــم تتفَكَّ ــات لَعلَّكُ اآلي ــم ــه لَكُ ــيِّن اللَّ بي كــذَل ــو كَ ــلِ الْعفْ ــونَ قُ ــاذَا ينفقُ م كــأَلُون سيالبقــرة) (و /

٢١٩.( 
ا أَكْبـر مـن نفْعهِمـا    يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما ( مـهإِثْماسِ ولنل عافنمو كَبِري إِثْم (...

 ).٢١٩/ البقرة(
إِخوانكُم واللَّـه يعلَـم الْمفْ   ( ن   ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصالح لَهم خير وإِنْ تخالطُوهم فـَ مـ سِـد

 ).٢٢٠/ البقرة) (اللَّه ألعنتكُم إِنَّ اللَّه عزِيز حكيم الْمصلحِ ولَو شاءَ
ى يطْهـرنَ    ( تـح نوه بـقْرال تـيضِ وحي الْماءَ فزِلُوا النِّستأَذًى فَاع ويضِ قُلْ هحنِ الْمع كأَلُونسيو 

ــركُم اللَّــ   ــثُ أَم يح ــن م نوهــأْت ــرنَ فَ طَهــإِذَا ت ــرِين فَ ــب الْمتطَهِّ حيو ابِنيــو الت ــب حي ــه / البقــرة) (ه إِنَّ اللَّ
٢٢٢.( 

)     ّلعت ّـبِنيكَلارِحِ مو الْجـ ـنم مت لَّمـا ع مـو اتالطَّيِّب لَّ لَكُمقُلْ أُح ملَّ لَهاذَا أُحم كأَلُونسـا   يمم نهون مـ
  اللَّـه كُملَّمـابِ             عسالْح ـرِيعس ه ه إِنَّ اللـَّ ه واتقُـوا اللـَّ لَيـع ه ا أَمسـكْن علَـيكُم واذْكُـروا اسـم اللـَّ مـوا م ) فَكُلـُ

 ).٤/ املائدة(
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تفْتونك فــي النِّســاءِ قُـلِ اللَّــه يفْتــيكُم فــيهِن ومـا يتلَــى علَــيكُم فــي الْكتـابِ فــي يتــ    ( سـيــاءِ وى النِّسام
امى  الالتي ال تؤتونهن ما كُتب لَهن وترغَبونَ أَنْ تنكحوهن والْمستضعفني من الْوِلْدان وأَنْ  تـلْيوا لقُومت

 ).١٢٧/ النساء) (بِالْقسط وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِه عليما
)   ف ا نِصـ فَلَهـ تأُخ لَهو لَدو لَه سلَي لَكه ؤرام إِن ي الْكَاللَةف يكُمفْتي قُلِ اللَّه كونفْتتسي   كـرـا تم

رك وإِنْ   ا تـ مـم ا الثُّلُثَانمنِ فَلَهيتا اثْنتفَإِنْ كَان لَدا ولَه كُني ا إِنْ لَمرِثُهي وهاءً      و نِســاال وةً رِجو وا إِخـكَـان
يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهلُّوا وضأَنْ ت لَكُم اللَّه يِّنبنِ ييثَياألن ّظثْلُ حلذَّكَرِ م١٧٦/ النساء) (فَل.( 

 
 :مقول القول -١٠

ا نقله إلينـا القـرآن   ومن أساليب البيان القرآن للمعاين واألفكار واملفاهيم والقيم واألحكام هو م
 :مثال ذلك. وكذا مقالة الضالِّني واملنحرفني.. كاألنبياء والصاحلني.. من مقالة القائلني

)يمظع لَظُلْم كّرإِنَّ الش بِاللَّه رِكشال ت ينا بي ظُهعي وهو نِهانُ البإِذْ قَالَ لُقْم١٣/ لقمان) (و.( 
ة ونجِّنِـي     وضرب اللَّه مثَ( نـي الْج ا فـ تـيب كدني عنِ لبِّ ابر نَ إِذْ قَالَتوعرأَةَ فرموا انآم ينلَّذال ل

نيممِ الظَّالالْقَو نجِّنِي منو هلمعنَ ووعرف ن١١/ التحرمي) (م.( 
 :غم عظمه وفظاعتهوينقل لنا القرآن مقالة يوسف اليت غفر ا عن جرم إخوته ر

)ثْرِيبقَالَ ال تP13F

١٤
P نيماحالر محأَر وهو لَكُم اللَّه رفغي موالْي كُملَي٩٢/ يوسف) (ع.( 

ويـأيت التـأثري يف هـذا    .. وهكذا ينقل لنا القـرآن مقالـة الصـاحلني موعظـةً وفكـراً وثقافـةً وهـدياً       
ــه عــرب عــ   عاشــةالــنمط عــن أســاليب الــدعوة والبيــان أنن جتربــة م ..  وخــرب آمــن صــدرت عــن إنســان

 .عمالًواحلياة، وجسد إميانه سلوكاً 
 

P14Fأسلوب الوصية -١١

١٥
P: 

الوصـية  .. ومن أساليب البيان وإيصال املفاهيم واألحكام الثقافية يف القرآن هو طريقة الوصـية 
 ..من اهللا سبحانه لعباده

إن هــو أدرك املعــىن والداللــة يف .. املتلقِّــيللوصــية كمــا هــو واضــح، أثــر عــاطفي خــاص يف نفــس 
 .الوصية

 :ننقل بعضاً من وصايا القرآن الكرمي لإلنسان، قال تعاىل
)   لـي ول كُر اشـ نِ أَنيـامي عف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح هيدالانَ بِوسا اإلننيصوو  كيـدالو

 إِلَيريص١٤/ لقمان) (الْم.( 
)     قْتال تا وـانسنِ إِحيـدالبِالْوئًا وـيش رِكُوا بِـه شـأَال ت كُملَيع كُمبر مرا حلُ ما أَتالَوعقُلْ ت   كُـمالدلُـوا أَو

 ر ا ظَهـم شاحوا الْفَوبقْرال تو ماهإِيو قُكُمزرن نحالقٍ نإِم نـي        مالَّت فْسوا الـن ن وال تقْتلـُ ا ومـا بطـَ هـنم
وال تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِال بِالَّتي هي أَحسن حتى * حرم اللَّه إِال بِالْحقِّ ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ 

                                                 
 .التقريع واللّوم الشديد على قبيح الفعل: التثريب -١٤
معجم مفردات ألفاظ القرآن، الراغب / أرض واصية، متصلة النبات: التقدم إىل الغري مبا يعمل به مقترناً بوعظ من قوهلم: الوصية -١٥

 .األصفهاين
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لَ والْميـ     فُـوا الْكَيـأَوو هد لُغَ أَشـبكَـانَ ذَا         ي لَـولُوا ود فَاعـ مت عها وإِذَا قُلـْ ســا إِال وفْسن ّـفكَلال ن ط سـانَ بِالْقز
ذَكَّرونَ         تـ م م وصـاكُم بِــه لَعلَّكـُ ه أَوفُــوا ذَلكـُ د اللـَّ هـبِعى و بـال   * قُرو وهبِعا فَــاتيمقـتسي ماطـرــذَا صأَنَّ هو

 ).١٥٣-١٥١/ األنعام) (لسبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَتتبِعوا ا
  

 :أسلوب الدعاء -١٢
الدعاء يف اإلسالم عبادة وتربيـة وثقافـة، وتسـام بـالنفس اإلنسـانية حنـو مكـارم األخـالق وقـيم          

ــة،    اســتعمل القــرآن هــذا ا .. احلــق واخلــري  م واملفــاهيم التربويــة واإلميانيــي ألســلوب إليصــال تلــك الق
 :نسجل هنا بعضاً من أدعية القرآن الكرمي ودالالا السامية.. واإلحياء ا للداعي

)ع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحال تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِنْ نذْناخؤا ال تنبا رنلقَب نم ينلَى الَّذ
             نـرصا فَان النـوم ـتا أَن نـمحارـا ولَن ـراغْفـا ونع ف اعـو ه ا بـِ ا ال طَاقَـةَ لَنـ ـا مـّلْنمحال تا ونبمِ   رى الْقَـو ا علـَ

رِين٢٨٦/ البقرة) (الْكَاف.( 
ي  ( ا فـافَنـرإِسا ونوبا ذُنلَن را اغْفنبر        رِينمِ الْكَـافو ا وثَبِّـت أَقْـدامنا وانصـرنا علَـى الْقـَ رِنـآل ) (أَم
 ).١٤٧/ عمران
ــا للْمـــتقني إِ   ( لْنـعاجنٍ وـــيةَ أَعــا قُـــر نـاتذُرِّيــا و اجِنـوأَز ــن ـــا مـلَن ـــبـــا هنبقُولُـــونَ ري ينــذ ) مامـــاوالـَّ

 ).٧٤/ الفرقان(
)عبِّ اجاءِرعلْ دقَبتا ونبي رتذُرِّي نمو الةالص يمق٤٠/ إبراهيم) (لْنِي م.( 
)ابسالْح قُومي موي نِنيمؤلْملو يدالولي ول را اغْفنب٤١/ إبراهيم) (ر.( 
دقٍ   ( صـ جـرخنِـي مرِجأَخقٍ ودلَ صخدلْنِي مخبِّ أَدقُلْ را       وري صـا نـلْطَانس كنلَـد ن ي مـ لْ لـ عـاجو (

 ).٨٠/ اإلسراء(
 

 :أسلوب وصف الغائب وما يراد تعريفه -١٣
 ـ ومن األسـاليب التبعهـا القـرآن، هـو أسـلوب وصـف الغائـب والتعريـف بـه         عبرييليكـون  .. ة الـيت ات

بأفكــار ومفــاهيم وقــيم عقيديــة معروفـاً لــدى املُخاطــب واملُتلقِّــي للقــرآن، وليــوحي مـن خــالل الوصــف   
... مثاهلا وصف اهللا سبحانه لنفسه وخلقه وأفعاله، ووصفه للمـؤمنني ووصـفه للمنـافقني   .. وأخالقية

 :جاء ذلك يف قوله تعاىل. إخل
)و اتاومي السا فم لَه موال نةٌ ونس ذُهأْخال ت ومالْقَي يالْح وإِال ه ال إِلَه ذَا    للَّه ـنضِ مي األر ا فـ مـ

اءَ    الَّذي يشفَع عنده إِال بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم وال يحيطُونَ بِشيءٍ مـن علْ  ا شـ إِال بِمـ ـهم
لالْع وها ومفْظُهح هئُودال يو ضاألرو اتاومالس هيسكُر عسويمظالْع ٢٥٥/ البقرة) (ي.( 

) يمحالر نمحالر وه ةادهالشبِ ويالْغ مالع وإِال ه ي ال إِلَهالَّذ اللَّه وإِال  * ه ه هو اللَّه الَّذي ال إِلـَ
رِكُونَ    هو الْملك الْقُدوس السالم الْمؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبا شــا يمع ه هـو  * ر الْمتكَبِّر سبحانَ اللـَّ

لْعزِيــز اللَّــه الْخــالق الْبــارِئ الْمصــوِّر لَــه األســماءُ الْحســنى يســبِّح لَــه مــا فــي الســماوات واألرضِ وهــو ا 
يمك٢٤-٢٢/ احلشر) (الْح.( 

 :ويف وصفه للقرآن الكرمي نقرأ
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 ).٢-١/ البقرة) (ذَلك الْكتاب ال ريب فيه هدى للْمتقني* مل ا(
) جِيدآنٌ مقُر ولْ هب *فُوظححٍ مي لَو٢٢-٢١/ الربوج) (ف.( 

 :ويف وصفه لعباد الرمحن، نقرأ
)  مهــاطَب ــا وإِذَا خـ ــى األرضِ هونـ ــونَ علـَ شـمي يننِ الَّـــذمحــر ــاد الـ ــالُوا ســـالما  وعبـ ــاهلُونَ قَـ ) الْجـ

 ).٦٣/ الفرقان(
 :ويصف املنافقني بقوله

)           نئ ه ولـَ اسِ كَعـذَابِ اللـَّ ةَ النـ نـتـلَ فعج ـي اللَّـهف يفَـإِذَا أُوذ ه اءَ  ومن الناسِ من يقُولُ آمنـا بِاللـَّ جـ 
  نيـالَمورِ الْعدي صا فبِم لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو كُمعا ما كُنإِن قُولُنلَي بِّكر نم رصلَـ * نو   ينالَّـذ ه يعلَمن اللـَّ

 نيقافنالْم نلَمعلَيوا ونآم *      ـما ه مـو ـاكُمطَايـلْ خمحلْنا وبِيلَن وا سـبِعوا اتنآم ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذو
الهِم ولَيسـأَلُن يـوم    ولَيحم* بِحاملني من خطَاياهم من شيءٍ إِنهم لَكَاذبونَ  لُن أَثْقَالَهم وأَثْقَاال مع أَثْقـَ

 ).١٣-١٠/ العنكبوت) (الْقيامة عما كَانوا يفْترونَ
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 التدرج يف التشريع

 ).١٨/ اجلاثية) (يعلَمونَثُم جعلْناك علَى شرِيعة من األمرِ فَاتبِعها وال تتبِع أَهواءَ الَّذين ال (
)   كُمفَـاح ه لَيـا ع نـميهمابِ وتالْك نم هيدي نيا بمّقًا لدصقِّ مبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزأَنـا   وبِم مهن يـب 

ا جــاءَك مـن الْحــقِّ لكُـلٍّ       مـع ماءَهــوأَه بِـعتال تو لَ اللَّــهز أَنـ    اءَ اللَّــه شـ لَــوـا واجهنمةً وعــرش كُمن ــا مـلْنعج
   كُمجِعر مـ ه ى اللـَّ جميعـا فَينبِّـئُكُم    لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن ليبلُوكُم في ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيرات إِلـَ

ن     وأَن* بِما كُنتم فيه تختلفُونَ  عـ وك نـفْتأَنْ ي مهذَر احـو ماءَهوأَه بِعتال تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُماح
بعضِ ذُنـوبِهِ        ن  بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَـاعلَم أَنمـا يرِيـد اللَّـه أَنْ يصـيبهم بـِ ا مـريث  م وإِنَّ كـَ

ومٍ يوقنـونَ  * الناسِ لَفَاسقُونَ  -٤٨/ املائـدة ) (أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقـَ
٥٠.( 

 ).١٠٦/ اإلسراء) (وقُرآنا فَرقْناه لتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْث ونزلْناه تنزِيال(
وعـــن األهـــواء والرغبـــات .. رعة واملنـــهاجقـــرآن يف اآليـــتني األوىل والثانيـــة عـــن الشـــويتحـــدث ال

ة وغريها من األهـواء  ة والعنصرية والطبقية الذاتية والنفعيالرغبات الغريزية والعاطفي.. الشخصية
اليت حترف التالذي جيب أن يقوم عليه شريع عن جمراه العلمي، وعن احلق. 

قنني، واإلسـتماع إىل مـن يريـدون    شريع والتالكرمي يحذِّر من إتباع اهلوى يف الت لذا، فإنّ القرآن
ريعة؛ لتنفيذ أهوائهم وأغراضهم الشخصية، وحتقيق منافعهم الذاتية واألنانيةتعطيل أحكام الش. 

يـدعوه إىل تطبيـق   .. وهـي دعـوة لكـلِّ املـؤمنني بـه، والسـائرين علـى جـه        ) ص(ويدعو الرسول 
الـذين يريـدون تعطيـل أحكـام      وحتدي كـلّ  –سبحانه وتعاىل  –ريعة والعمل مبا أنزل اهللا م الشأحكا

 .الشريعة واستبدال قوانينها
حكـم القـرآن ومنهجـه يف تنظـيم احليـاة      : ويوضح القرآن أنّ احلُكم يف كلِّ زمـان ومكـان حكمـان   

هوات لــى اجلهــل وهــوى الــنفس والشــ  وحكــم اجلاهليــة ومنــهجها القــائم ع  .. البشــرية وإدارة شــؤوا 
املنحرفة والنة الذّفعية والطّاتيبقيإخل... ةة والعنصري. 

 :لذلك يرفض ويستنكر هذا اإلتجاه بقوله
 ).٥٠/ املائدة) (أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ(

ة للت  لقد حوى القـرآن ا  ألُسـس العامـ قـنني يف جمـال السياسـة واحلكـم والقضـاء واملـال       شـريع والت
ي والطهـــارة والعبـــادة وأحكـــام األســـرة واملـــرياث واحلـــرب  حخصـــي والصـــلوك الشواإلقتصـــاد والســـ

ة واألطعمة واألشربة وغريهاواجلهاد والعالقات الدولي.. 
ببيان أحكـام  ) ص(الرسول الكرمي حممد وقام .. كما حوى تفصيالت هامة يف هذه التشريعات

الش   ـ        ريعة وتفصـيلها وتطبيقـات، فـبىن الدتمـع واألسـرة واحليـاة العامـة علـى أسـس الشريعة ولـة وا
 ..وقيمها وقوانينها

شـريع  ن، فاتسـعت قواعـد الت  ومثّ الفقهاء واتهـد  –عليهم السالم  –بعد ذلك جاء دور األئمة 
 ..كلّ صغرية وكبرية يف احلياةاإلسالمي وأحكامه، ومشلت 

ة وجدير ذكـره أنّ اتمـع اجلـاهلي حـني نـزول القـرآن كانـت فيـه قـيم وقـوانني ومعـامالت ماليـ            
وأسرية وسلوكين واإلجـارة وغريهـا مـن العقـود واملعـامالت، وكـان بعضـها        ة صحيحة، كالشيركة والد
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حيحة منـها، وصـححت أو حرمـت مـا كـان      ريعة اإلسـالمية الصـ  باطالً وفاسداً، فـأقرت وأمضـت الشـ   
 .فسميت هذه األحكام إمضائية. باطالً؛ كالربا والتزوج من زوجات اآلباء واملواريث وغريها

ــا اــاالت األخــرى الــيت مل يكــن فيهــا أحكــام وقــوانني إجتماعيــة صــحيحة، فقــد شــرع هلــا         أم
 .يسيةاإلسالم القوانني واألحكام، وسميت باألحكام التأس

وبذا، فإنّ األحكام الشقسم إىل قسمنيرعية ت: 
 .ةاألحكام اإلمضائي: أوالً

 .ةاألحكام التأسيسي: ثانياً
ه الكـرمي   وهو الـذي أوحـى بالشـ    –سبحانه وتعاىل  –شرع هو اهللا املُإنّ  نـها  ) ص(ريعة لنبيـبيلي

ا البشري ة مجعاءللناس ولتعمل.. 
القرآن جاء مبشروع تغيريي، يريد أن يغير منـاهج احليـاة املنحرفـة ويـبين     وجدير ذكره هنا أنّ 

وعلــى أســاس . إنســاناً وجمتمعــاً وثقافــةً وحضــارةً ودولــةً علــى أســاس عقيــدة التوحيــد واإلميــان بــاهللا  
شريعة ومنهج وقيم أخالقية متكاملة البناء واألهدافة وإنساني.. 

ه حيتـاج       .. الكـبري ونظراً لضخامة هذا املشروع احلضـاري   مشـروع التغـيري والبنـاء الشـامل، فإنـ
P15Fإىل هدم قواعد وأسس التفكري اجلاهلي

١٦
P       ـرة عـن عقيدتـهاملنحرف، وإسقاط أنظمتـه وقوانينـه املعب

إضـافة إىل مـا   .. ةة إسـالمي وفكره وثقافته وسلوكيته املنحرفة، واستبداهلا مبنظومة تشريعية وثقافيـ 
ــة، كالصــ محــل اإلســالم مــن تكــاليف    ــعبادي وم والصــ . إخل... الة واحلــجة هللا وحــده لتحقيــق العبودي

ة التغيري الباطين والسلوكي لدى اإلنسانوإلكمال عملي. 
   ومـع اعتيـاد الـن ـا، يصــعب       فس البشـري ـاة وألفتــها ألمنـاط مـن السـلوك وتفاعلــها معهـا وإميا
 .مساعدة على ذلكن غري يئة وإعداد ومقدمات متغيريها واقتالعها 

  ــراد تغــيري منظومــة ســلوكي وعنــدما ي   غــيري ة ونظــام حيــاة بأســره، فــإنّ مــن احلكمــة أن يكــون الت
 .وذلك حيتاج إىل زمنٍ وعملٍ تغيريي متواصل.. مرحلياً وتدرجيياً

قاً ومتتايل النة ثالثـة وعشـرين عامـاً، وبشـكلٍ مرحلـي وتـدرجيي       لذا جاء القرآن مفرزول، مـد ..
ل نزولهفلم يتمع يعمل به من أوم القرآن كلّما كان ابا و: حرإخل... كاخلمر والقمار والر. 

بل اتبع التدرج يف حترميه، كما أنه مل يفرض الواجبات والتكاليف من أول يومٍ نزل فيه الوحي، 
كالصجـة وعلـى مراحـل     .. كاة واجلهـاد وم والزانـت حتـدث يف   وخـالل فتـرة نزولـه ك   .. بـل جـاءت متدر

كما كانـت تطـرأ حـوادث ومشـاكل لـدى األفـراد       .. اتمع حوادث فيعاجلها القرآن ويضع هلا احللول
فكان لآليـات الـيت عاجلـت املشـاكل     .. فيجيب عليها القرآن. عنها) ص(واجلماعات فيسألون النيب 

تمع أسبابواألسئلة احلادثة يف ا ..يت بأسباب النمزولس. 
ــن ومشــروعه التبــدأ القــرآ ــ غــيريي الشة، وهــي اإلميــان بــاهللا وحــده ال  امل ببنــاء القاعــدة الفكري
ـد  شريك له والتة حممومبـا جـاء بـه مـن وحـي ورسـالة، لتكـون هـذه القاعـدة هـي           )ص(صديق بنبو ،

بىن عليه التاألساس الذي يلوك ونظام احلياة وعبادة اهللا وحدهشريع والفكر والس. 

                                                 
بل ينطبق الوصف اجلاهلي على كلِّ جمتمع ال يؤمن باهللا ويعمل أعمال .. ال يقصد باجلاهلية الفترة اليت سبقت اإلسالم فقط: اجلاهلية -١٦

 .اجلاهلية ذاا، بغض النظر عن مستواه العلمي واملدين
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ة بوة والقرآن؛ ألنه مل يرتل مجلةً واحـدةً؛ جلهلـهم باحلكمـة اإلهليـ    لتشكيك بالنحاول املشركون ا
 .البالغة من وراء نزوله بشكلٍ متدرج، وعلى فترات

 :سجل القرآن هذا االعتراض، وأجاب عليه بقوله
P16Fلك لنثَبِّت بِه فُؤادك ورتلْناهوقَالَ الَّذين كَفَروا لَوال نزِّلَ علَيه الْقُرآنُ جملَةً واحدةً كَذَ(

١٧
P يالترت (

 ).٣٢/ الفرقان(
أي نزل مفرقاً متتابعاً شيئاً فشيئاً، ليقوى قلبـك يـا   .. القرآن يوضح يف هذه اآلية أنه رتل ترتيالً

 .على حفظه وفهمه والعمل به وتبليغه للناس بشكلٍ متدرج) ص(حممد 
 :يوضح ذلك بقوله.. موضع آخر احلكمة من ترتيل القرآن مفرقاً متدرجاً ويوضح القرآن يف

)كْثلَى ماسِ علَى النع أَهقْرتل اهقْنا فَرآنقُروP17F

١٨
P زِيالنت اهلْنزن١٠٦/ اإلسراء) (و.( 

ل، يـرتل تـارةً،   أي علـى مهـ  .. يوضح أنّ نزول القرآن مفرقاً وبشكل متدرج ليبلغ للناس على مكث
 .ليسهل حفظه وفهمه واستيعابه والعمل به.. ويتوقّف تارةً

 .تعين الرتول املتدرج املتتابع –الواردة يف اآلية  –) ترتيالً(ومن املفيد أن نوضح أنّ كلمة 
ومن األمثلة على التدرج يف التشريع، أنّ الصوم فُرض يف شهر شعبان بعـد سـنة ومخسـة أشـهر     

املدينة املنورة، ومل يفرض قبل ذلك، أي فُـرض بعـد أكثـر مـن أربعـة عشـر       ) ص(رسول من قدوم ال
عاماً من البعثة النرع الصوم بقوله تعاىل.. ةبويرـا       : (شكَم امّـيالص كُمي ب علـَ وا كُتـ نـآم ينا الَّـذها أَيي

 ).١٨٣/ البقرة) (ونَكُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُ
وكان بيت املقدس قبل ذلك هو القبلة الـيت  .. ويف هذا العام متّ تغيري القبلة إىل املسجد احلرام

 :ومتّ هذا التغيري عند نزول قوله تعاىل.. يتوجه إليه املسلمون يف الصالة
)   لَـةً تبق ـكنّيلواءِ فَلَنـمي السف هِكجو قَلُّبى ترن امِ       قَدر الْحـ ـجِدسالْم طْر شـ ك هـجلِّ وو رضـاها فـَ

           ن مـ ق الْحـ ــهـونَ أَنلَمعلَي اب تـوا الْك أُوتـ ينإِنَّ الَّـذو هــطْرش كُموه جـوا و تم فَولـُّ ا كُنـ ثُمـيحو   ـا اللَّــهمو م ربِّهـِ
 ).١٤٤/ البقرة) (بِغافلٍ عما يعملُونَ

 :رض الصوم متّ تشريع الزكاة، وفرض القرآن ذلك بقوله تعاىلومع ف
P18Fخذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهِّرهم وتزكّيهِم بِها وصلِّ(

١٩
P  يعمس اللَّهو ملَه كَنس كالتإِنَّ ص هِملَيع

يمل١٠٣/ التوبة) (ع.( 
لّا بعد عام من نزول اآلية؛ ليصرفها يف جماالا الزكاة من املسلمني إ) ص(ومل يأخذ الرسول 
 .احملددة هلا يف القرآن

 .ويف بداية اهلجرة شرع اجلهاد ومل يكن مشرعاً قبل ذلك

                                                 
 .إتساق الشيء وانتظامه على استقامة، مفردات القرآن، الراغب األصفهاين: الترتيل: رتلناه ترتيالً -١٧

 .نسقه ونظّمه، املعجم الوسيط: رتل الشيء... استوى وانتظم وحسن تأليفه: رتل رتالً
 .هو التوقّف واالنتظار من غري عجلة: املُكْث -١٨
 .ادع هلم بقبول زكام واملغفرة هلم: صلِّ عليهم -١٩
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مــا يصــيبهم مــن أذى ) ص(جــاء يف أســباب الــرتول أنّ املســلمني كــانوا يشــكون إىل رســول اهللا   
املشركني؛ من الضيقول هلم) ص(اهللا  عذيب، فكان رسولرب واجلراح والت" : ري مل أؤماصربوا فإن

P19F٢٠"، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية)ص(بالقتال، حىت هاجر رسول اهللا 
P. 

 ).٣٩/ احلج) (أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير: (واآلية هي
.. فقد جاء حترمي اخلمر بثالثة مراحـل .. التشريع هو حترمي اخلمرومن األمثلة على التدرج يف 

تمــع اجلــاهلي وكــان صــعب التفكانــت املرحلــة .. غــيريألنّ شــرب اخلمــر كــان مســتحكماً يف ســلوك ا
، ليتعامـل اإلنسـان بـوعي وإرادة ذاتيـة مـع هـذا       هاألوىل هي بيان مضاره وخطـره، ومل يفـرض حترميـ   

الشحر للصراب املدمة اجلسديفقال تعاىل. ةة والعقلي: 
ــلْ فيهِمــا إِثْــم كَــبِري ومنــافع للنــاسِ وإِثْمهمــا أَكْبــر مــن نفْ  ( ــا يســأَلُونك عــنِ الْخمــرِ والْميسِــرِ قُ هِمع

 لَكُم اللَّه يِّنبي ككَذَل فْوقُونَ قُلِ الْعفناذَا يم كأَلُونسيونَوفَكَّرتت لَّكُملَع ات٢١٩/ البقرة) (اآلي.( 
ا نزلـت هــذه اآليـة    الكـثري مــن املسـلمني عـن شــرب اخلمـر    : فلمـ مثّ أنــزل اهللا سـبحانه آيــة  .. كــف

وذلـك يعـين أنّ فتـرات طويلـة     .. أخرى توجب على املصلِّي أن يقوم إىل الصالة وهو خالٍ مـن السـكر  
 :اخلمر ليأيت إىل الصالة وال تأثري للخمر عليه، قال تعاىلمن اليوم أن يكف فيها عن شرب 

ا إِال  ( بـنال جونَ و عـابِرِي   يا أَيها الَّذين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولـُ
اءَ        سبِيلٍ حتى تغتسِلُوا وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى  النِّسـ مـتسالم أَو طائ الْغـ ـنم كُمن مـ د اءَ أَحـ جـ فَرٍ أَوس

ـوا غَ            ـانَ عفـُ ـه كـَ ـديكُم إِنَّ اللـَّ أَيـو كُمـوه جـوا بِوــحسـا فَام ا طَيِّبـيدـع ـوا صـ مـميـاءً فَت وا مــد ــم تجـِ ـورافَلَ ) فـُ
 ).٤٣/ النساء(

 :املطلق بقوله مثّ أنزل اهللا سبحانه آية التحرمي
)فَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج الماألزو ابصاألنو سِريالْمو رما الْخموا إِننآم ينا الَّذها أَيي وهنِبت

 ).٩٠/ املائدة) (لَعلَّكُم تفْلحونَ
ـ     وكان هذا التـ حرمي علـى مـا جـاء يف أسـباب النة     نة الثالثـة  زول يف السمـن اهلجـرة، أي بعـد سـت

عشر عاماً من البعثة النةبوي. 
ع القرآن حترير العبيد إلنقاذ إنسانييتـهم بشـكل تـدرجيي مـن خـالل جعلـه       وشرتهم وحتقيق حر

ارة الظِّهـار، كمـا              ارة الـيمني وكفـّ ارة القتـل اخلطـأ وكفـّ ارات الواجبـة مثـل كفـّ حترير العبيد أحـد الكفـّ
P20Fة والتدبريشرع لذلك نظام املكاتب

٢١
Pوفرض جزءاً من أموال الزكاة لتحرير العبيد، قال تعاىل ،: 

P21Fإِنما الصدقَات للْفُقَراءِ والْمساكنيِ والْعاملني علَيهـا والْمؤلَّفَـة قُلُـوبهم وفـي الرِّقَـابِ     (

٢٢
P   نيارِم الْغـو

بِيلِ فَرِيضنِ السباو بِيلِ اللَّهي سفويمكح يملع اللَّهو اللَّه ن٦٠/ التوبة) (ةً م.( 
ة املكرمـة يف سـورة البلـد، يف قولـه        وأول دعوة لتحرير العبيد كانت يف بداية نزول القـرآن يف مكـّ

 :تعاىل

                                                 
 .الواحدي، أسباب النزول -٢٠
السيد والعبد على حترير نفسه، مقابل مبلغ من شرع اإلسالم نظام املكاتبة لتحرير العبيد، واملكاتبة تعين أن يتفق : املكاتبة والتدبري -٢١

 .أي أنت حر بعد وفايت: أن يقول السيد لعبده أنت حر دبر وفايت: ومعىن التدبري.. املال
 .يعين العبيد تصرف هلم الزكاة لتحرير أنفسهم: ويف الرقاب -٢٢
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P22Fفَــك رقَبــة* ومــا أَدراك مــا الْعقَبــةُ * فَــال اقْــتحم الْعقَبــةَ (

٢٣
P  *ــيف ــامإِطْع أَو ةبــغسي ممٍ ذــوي (

 ).١٤-١١/ البلد(
 .ةألنها تفك العبد من قيود العبودي" فك الرقبة"وسمي هذا التحرير 
يف الس احلج وفُرِضه الرسول .. ادسة من اهلجرةنة السألداء هذه الفريضـة،  ) ص(وحني توج

من اهلجرة، بعد صلح احلديبية الذي ابعة نة السفدخل مكّة يف الس.. صده املشركون عن دخول مكّة
اسـعة مـن   نة التويف الس.. نةيف تلك الس) ص(وبني املشركني، فقضى عمرته ) ص(جرى بني النيب 
 .ومعه عشرات اآلالف من املسلمني) ص(اهلجرة، حج هو 

نا والقذف كما تذكر الرت عقوبة الزوفُرِضوايات يف السنة السرعت هـذه  ادسة من اهلجرة، وش
 :قوله تعاىلبالعقوبة 

P23Fالزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا(

٢٤
P        ْإِن يـنِ اللَّـهـي دأْفَـةٌ فا ر بِهِمـ ذْكُم أْخـال تو ةلْدائَةَ جا ممهنم داحكُلَّ و

فَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ اآلخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متكُننِنيمؤالْم ٢/ النور) (ن.( 
احلجاب كما تذكر بعض الر وفُرِضجـاء  . نة اخلامسة من اهلجرةوايات يف ذي القعدة، يف الس

شريع يف قوله تعاىلذلك يف الت: 
P24Fوإِذَا سأَلْتموهن متاعا(.. 

٢٥
P ٍابجاءِ حرو نم نأَلُوه٥٣/ األحزاب...) (فَاس.( 

حـرمي  جـاء هـذا الت  . ائف وإسالم ثقيفا يف السنة الثامنة من اهلجرة، بعد غزوة الطّوحرم الرب
 :يف قوله تعاىل

) نِنيمؤم متا إِنْ كُنالرِّب نم يقا بوا مذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيوا  * يلُوا فَـأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
ــن اللَّــ   بٍ مــر ــونَ    بِح ظْلَمال تــونَ و مظْلال ت كُمالــو أَم ءُوسر ــم ــتم فَلَكُ بإِنْ تو هــول سرو ٢٧٨/ البقــرة) (ه-

٢٧٩.( 
 

ج يف التغيريالعربة من منهج التدر: 
   ــة وشــرعي ــة يف التغــيري تضــع أسســاً علمي ج واملرحليــة التــدر ــة، منهجي ة بــني أيــدي إنّ هــذه املنهجي

تمــع، مــن أوضــاعه غــري اإلســالمية إىل أوضــاع تقــوم علــى أســاس     عاة الــدوالعــاملني علــى تغــيري ا
 ..شريع والقيم واألعراف والعاداتقافة والتاإلسالم، يف الفكر والثّ

ولكـي يـتم   .. فإنّ جمتمعات املسلمني احلاضرة حتمل يف أبعادهـا املختلفـة أوضـاعاً غـري إسـالمية     
ها واستبداهلا بأوضـاع إسـالمية، فهـم يف حاجـة إىل أن يتبعـوا منـهج       استئصال تلك الظواهر وتغيري

غـري أنّ الغالبيـة منـهم يعوزهـا     .. القرآن يف سنة التدرج، رغم إنّ املسـلمني مجيعـاً يؤمنـون باإلسـالم    
 .فهم اإلسالم ووعي مناهجه

                                                 
 .حترير رقبة العبد من العبودية: فك رقبة -٢٣
 .وهناك شرائط وتفصيالت ترتبط باستحقاق العقاب.. أما فحكمه الرجم. لزاين غري املُحصنعقوبة ا: اجلّلد -٢٤
، تراجع مفردات "وكلّ ما ينتفع به يف البيت فهو متاع.. "إذا طلبتم منهن شيئاً تنتفعون به؛ كالطعام أو اآلنية: وإذا سألتموهن متاعاً -٢٥

 .الراغب األصفهاين
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لفـرد واتمـع   واملشكلة األخرى هي عدم العمل باإلسالم وتطبيقـه شـريعةً ونظامـاً ومنـهج حيـاة ل     
.. والدولة، لذا فـإنّ عمـل الـدعاة إىل اإلسـالم يتركّـز يف التوعيـة والتثقيـف وتعميـق الـوعي اإلسـالمي          

ومـن القـرآن   .. ، أسـوة وقـدوة  )ص(وتبصري املسلمني بدينـهم، متخـذين مـن الرسـول الكـرمي حممـد       
 .دليالً وهادياً

ماق الذات اإلنسـانية، فمـا مل تتغيـر األفكـار     إنّ التغيري كما يف ثقافة القرآن ومنهجه، يبدأ من أع
 :والثقافة والعواطف واألخالق، ال يتغير الوضع اإلجتماعي

)فُسِهِما بِأَنوا ميِّرغى يتمٍ حا بِقَوم يِّرغال ي ١١/ الرعد) (إِنَّ اللَّه.( 
يف سلوك األفراد وثقافتهم، ة هلا آثارها وبصماا ة اخلارجيجتماعيالجدير ذكره، أنّ األوضاع ا

ة هي إحدى أهـم الوسـائل يف   ة واملعاشية وحلّ مشاكل اإلنسان املاديجتماعياللذا فإنّ إصالح البيئة ا
تمع إذا قام اإلصالح املادي على أساس قومي من اإلصالح الفكري والسلوكيإصالح ا. 
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 معانيه ووعي القرآن تدبر
 ).٢٤/ حممد) (أقفالُها قُلوبٍ على أم القُرآن يتدبرونَ أفَال(
 ).١٧/ احلديد) (تعقلُون لَعلّكُم اآليات لَكُم بينا قَد(
 الناس يأْكُلُ مما األرضِ نبات بِه فَاختلَطَ السماءِ من أَنزلْناه كَماءٍ الدنيا الْحياة مثَلُ إِنما(

امعاألنى وتإِذَا ح ذَتأَخ ضا األرفَهرخز تنيازو ظَنا ولُهأَه مهونَ أَنرا قَادهلَيا عاها أَتنرال أَملَي أَو 
 ).٢٤/ يونس) (يتفَكَّرونَ لقَومٍ اآليات نفَصّلُ كَذَلك بِاألمسِ تغن لَم كَأَنْ حصيدا فَجعلْناها نهارا

)ابتك اهلْنزأَن كإِلَي كاربوا مربديل هاتآي ذَكَّرتيلابِ أُولُو و٢٩/ ص) (األلْب.( 
 مع التعامل قضايا أهم من قضية هي ومعانيه، دالالته واستيعاب وفهمه القرآن وعي قضية إنّ
 يغيب وعندما. البعيدة أعماقه وحمتوى آفاقه وإكتشاف واحلياة السلوك وبناء الرسالة، وفهم القرآن

 وفهم القرآن معاين إكتشاف ميكن فال العقول، وتغلق والتحجر، اجلمود ويسيطر العقل، دور
 ومل اآليات دالالت يف يفكِّروا ومل عقوهلم، على األقفال وضعوا الذين أولئك القرآن يذم لذا حمتواه،
 ).أقفالُها قُلوبٍ على أم القُرآن يتدبرونَ أفَال: (تعاىل قوله يف ذلك جاء معانيها، يتدبروا

 وإستخدام.. والوعي والفهم للتفكّر دعوة للعقل، موجه خطابه أنّ يرى القرآن، يستقرئ ومن
 :مثل آياته؛ من العديد يف إليه ودعا القرآن عليه حثّ ما هو.. معانيه وإكتشاف القرآن فهم يف العقل
 ).١٧/احلديد) (تعقلُون لَعلّكُم اآليات لَكُم بينا قَد(
 الناس يأْكُلُ مما األرضِ نبات بِه فَاختلَطَ السماءِ من أَنزلْناه كَماءٍ الدنيا الْحياة مثَلُ إِنما(

امعاألنى وتإِذَا ح ذَتأَخ ضا األرفَهرخز تنيازو ظَنا ولُهأَه مهونَ أَنرا قَادهلَيا عاها أَتنرال أَملَي أَو 
 ).٢٤/يونس) (يتفَكَّرونَ لقَومٍ اآليات نفَصّلُ كَذَلك بِاألمسِ تغن لَم كَأَنْ حصيدا فَجعلْناها نهارا

 :تعاىل قوله نزل حني
 ينفَع بِما الْبحرِ في تجرِي الَّتي والْفُلْك والنهارِ اللَّيلِ واختالف واألرضِ السماوات خلْقِ في إِنَّ(
اسا النملَ وزأَن اللَّه ناءِ ممالس ناءٍ ما ميفَأَح بِه ضاألر دعا بهتوثَّ مبا ويهف نكُلِّ م ةابد رِيفصتو 
 ).١٦٤/ البقرة) (يعقلُونَ لقَومٍ آليات واألرضِ السماءِ بين الْمسخرِ والسحابِ الرِّياحِ

 مثّ حلييه بني الكها لمن ويلٌ: "قال املسلمني، على) ص( اهللا رسول قرأها اآلية، هذه نزلت حني
 ".يتدبرها مل

 قفل عن القرآن ويحذِّر والتدبر، والوعي بالعقل لنتعام أن من البد القرآن، نفهم لكي وإذاً،
 وقيم وتشريع وصالح وهداية ومعارف وعلوم حقائق من للناس الكتاب هذا محل عما وغفلته العقل

 الطبيعية واآليات الدالئل وفهم العملي والوعي التدبر غياب عن القرآن ويتحدث سامية، إنسانية
 والعبر الدروس يستوعب وال فيها، يفكِّر ال ألنه يرها مل اإلنسان كأنّ حىت واإلجتماعية واحلياتية

 .الغافلني املعرضني بأولئك القرآن يندد لذلك منها،
/ يوسف) (معرِضونَ عنها وهم علَيها يمرونَ واألرضِ السماوات في آية من وكَأَيِّن: (تعاىل قال

١٠٥.( 
 .واإلميانية والتربوية العلمية أهدافها تعطي ال وعي، وال تدبر غري من الكرمي القرآن تالوة إنّ
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 الصحية األضرار ولندرس فيها، ولنتدبر موضوعية كوحدة اخلمر حترمي آيات كلّ لنقرأ
 .اخلمر اهللا حرم ملاذا لنعرف إخل،... واملالية واالجتماعية واألمنية

 للربا املدمرة اآليات ولندرس فيها؛ ولنتدبر املوضوعية وحدا يف الربا آيات كل لنقرأ
 .الربا اهللا حرم ملاذا ولنعرف املعاشية، واحلياة اإلقتصاد على وإنعكاساا

 املال، وقيمة املال فلسفة لنعرف موضوعية، كوحدة املال عن حتدثت اليت اآليات كلّ لنقرأ
 واحلرمان الفقر وأخطار واكتنازه املال جتميد أخطار ولنعي ننفقه، وكيف املال، على حنصل وكيف

 ..واألمنية والسلوكية والسياسية االجتماعية بأسرها احلياة على
 لندرك وأضرارها، أخطارها يف ونتأمل والتبذير، اإلسراف عن حتدثت اليت اآليات كل لنقرأ

 ..التحرمي من احلكمة
 وفهم، وحتليل بوعي الزوجية والعالقة واألسرة والزواج املرأة عن حتدثت اليت اآليات كل لنقرأ

 ومفهوم تشريع كل يف احلكمة ولنعي واألبناء، الزوج وحقوق األسرة وأمهية املرأة مكانة ولنعرف
 .اال هذا يف القرآن ثبته

 ويف الشريعة يف جتلِّياا ولنعي.. احلُسىن وأمسائه اهللا صفات عن حتدثت اليت اآليات لنقرأ
 واألمساء الصفات تلك دالالت وعي خالل من خبالقها املخلوقات وعالقة اخللق مع اخلالق تعامل

 عدو. يريد ما على قادر عليم، ودود حكيم عادل رحيم، غفورٍ رب مع نتعامل أننا لنعرف.. احلُسىن
 مع ونتعامل والطغيان واإلستكبار الظلم من موقفنا فيتحدد الطُّغاة، من منتقم والظاملني، للظلم
 .واملستضعفني املظلومني عن والدفاع والرمحة بالعفو اخللق

 جممل ولعين موحد، موضوع عن حتدثت اليت اآليات من جمموعة وكلّ آية كلّ مع نتعامل وهكذا
 .األرض هذه على الرائد املنقذ ومشروعه القرآن وأهداف الترتيل

 والقيم واملفاهيم األحكام وإستنتاج ووعيه العقلي القرآن تدبر من أمثلة نستعرض يلي فيما
 .املسلمني وأئمة) ص( حممد الكرمي الرسول بيان يف وردت كما منه،

 قتلتم فإذا شيء، كلِّ يف اإلحسان عليكُم كتب – عزوجلّ – اهللا إنّ: "قوله) ص( عنه روي
 .25F٢٦"ذبيحته ولرييح شفرته، أحدكم وليحد الذحبة، فأحسنوا ذحبتم وإذا القتلة، فأحسنوا

 املستحق قتل يف حىت واإلساءة والتعذيب اإليذاء عن ينهي هذا بقوله) ص( الكرمي الرسول إنّ
 ا جاء اليت واإلحسان الرمحة خلُلق خمالف ذلك فإنّ احليوان، ذبح أو احلروب ويف للقتل

 ..القرآن
 مطلق إىل الدعوة من تعاىل اهللا كتاب يف جاء ملا بيان هو الكرمي النبوي البيان هذا إنّ

 ).٩٠/ النحل...) (واإلحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ: (تعاىل قوله مثل اإلحسان،
 لكُلِّ وتفْصيال موعظَةً شيءٍ كُلِّ من األلْواحِ في لَه وكَتبنا): (ع( موسى للنيب تعاىل خطابه ومثل

 ).١٤٥/ األعراف) (الْفَاسقني دار سأُرِيكُم بِأَحسنِها يأْخذُوا قَومك وأْمر بِقُوة فَخذْها شيءٍ
 وإستنتاج القرآن، مع للتعامل وحتريكه العقل وتوجيه اهللا كتاب يف للتدبر دعوة هو البيان وهذا
 .دالالته وإرشادات حمتواه أعماق من وإستنباطها واملفاهيم األحكام

                                                 
 .١٢٤، ص٤جمسند أمحد بن حنبل،  -٢٦
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 أنّ دوماً يؤكِّدون فإنهم منه، واألخذ القرآن فهم يف) ع( البيت أهل أئمة جرى املنهاج هذا وعلى
 ).ص( حممد الكرمي نبينا وسنة اهللا كتاب من صادر هو به يفتون ما

 بن علي مسعت: قال: "قال أنه ،)ع( الصادق حممد بن جعفر اإلمام عن تغلب، بن أبان روى
 لكل سكناً الليل جعل عزوجلّ اهللا فإنّ الفجر، يطلع حىت تذحبوا ال: لغلمانه يقول وهو) ع( احلسني

26Fاملوت ختاف كنت إن: قال خفت؟ فإن فداك؟ جعلت قلت: قال شيءٍ،

 27F٢٨"فاذبح ٢٧
 ذبح عن النهي وهو احلكم، هذا بيان يف) ع( العابدين وزين الصادق اإلمامان يسري وهكذا

 قوله إىل ذلك يف ويستندان يؤصالن فهما كان، سبب ألي املوت، من عليه خيف إذا إالّ ليالً احليوان
 :تعاىل
)قاحِ فَالبلَ اإلصعجلَ وا اللَّيكَنس سمالشو رالْقَما وانبسح كذَل يرقْدزِيزِ تيمِ الْعلاألنعام) (الْع /

٩٦.( 
 اهللا خلقه الليل فإنّ ليالً، بيضه وأخذ الطائر اصطياد بكراهية احلكم ذلك على الفقهاء فأّس
 ..كلّها للخالئق وسكناً وراحة أمناً ليكون سبحانه

 حقّه، للحيوان فيحفظ ليالً، الطائر واصطياد احليوان ذبح عن اإلسالم ينهى اآلية، هذه وبفهم
 ومفاهيم قيم عن لنا فيكشف القرآن، مع ذاته والتدبر الوعي مبنهج الصادق اإلمام ويتعامل
 أخطأ الذي أصحابه أحد وبني بينه حوار عنه روي فقد والدين، القرض بأحكام ترتبط أخالقية

 سوءَ ويخافُونَ ربهم ويخشونَ: (.. تعاىل قوله دالالت، إىل اإلمام فأرجعه بدينِه املطالبة يف الفهم
 ).٢١/ الرعد) (الْحسابِ

 املفسرون ا استدلّ اليت الرواية نص يف ذلك جاء.. العملي السلوك على وطبقها له وفسرها
 ..)الْحسابِ سوءَ ويخافُونَ: (تعاىل قوله تفسري على

 لك ما! فالن يا لرجلٍ قال أنه ،)ع( عبداهللا أيب عن عثمان، بن محاد روى: "نصه ما ورد فقد
،علت: قلت وألخيكأخربين): ع( عبداهللا أبو قال عنه، حقِّي فاستقصيت شيء، عليه يل فداك، ج 

 ال يظلمهم، أو عليهم جيور أن خافوا أتراهم). الْحسابِ سوءَ ويخافُونَ: (سبحانه اهللا قول عن
 .28F٢٩"واملداقّة اإلستقصاء خافوا ولكن واهللا،

 عن مرتّه اهللا وأنّ احلساب، يف املداقّة بأنه ،)الْحسابِ سوءَ) (ع( الصادق اإلمام يفسر وهكذا
 كلِّ عن ثناؤه جلّ الباري ترتيل وهو: مهماً عقيدياً مفهوماً جند التفسري ففي احلساب، وسوء الظّلم

 وهو اآلية، هذه على مؤسساً أخالقياً مفهوماً وجند العباد، مع التعامل سوء ومنه به، يليق ال ما
 أيضاً، البيان ذلك من ويستفاد وتسامح، بيسر والتعامل باحلقوق، املطالبة يف املداقّة عن النهي
 املطالبة يف حقّه إستعمال يف تعسف الرجل ذلك فإنّ احلق، إستعمال يف التعسف عن النهي

 .ماله باسترداد

                                                 
 .يعين موت الذّبيحة -٢٧
 .٤١، ص١٤احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -٢٨
 .٢١الطّربسي، جممع البيان، تفسري سورة الرعد، اآلية  -٢٩
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 الفهم يف العقل إستعمال إىل ويدعو واجلمود التحجر حالة املنهج هذا يتجاوز وهكذا
 .ضيقة دائرة يف القرآنية الداللة حصر وعدم الواسعة، املصاديق على والتطبيق واإلستنباط

 خيافون" ومفهوم ،"باإلحسان يأمر اهللا إنّ" ومفهوم ،"سكناً الليل جعل" مفهوم توسع رأينا فقد
 من وذلك.. واحليوان والطري اإلنسان مع والتعامل لإلنسان السلوكي التطبيق يف" احلساب سوف
 .معناه وفهم القرآن، تدبر
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 املصادر األساسية للتفسري
يعرف .. أحد أبرز أساطني الفقه واإلجتهاد –رمحه اهللا  –يعرف السيد أبو القاسم اخلوئي 

التفسري هو إيضاح مراد اهللا تعاىل من كتابه العزيز، فال جيوز االعتماد فيه على : "التفسري بقوله
ة من طريق العقل أو طريق الشرع؛ للنهي عن الظنون واإلستحسان، وعلى شيء مل يثبت أنه حج

29Fهللا بغري إذنه، وحرمة إسناد شيء إىل اناتباع الظّ

٣٠. 
اللة اللّإنّ مسألة فهم النص والدة، هي من املسائل األساسية والكربى يف تشكيل الفكر غوي

لوك والبناء االجتماعي والسياسي، وغري ذلك من عناصر املنظومة قافة والسومنهج التفكري والثّ
املعرفية والسة لدى اإلنسانلوكي. 

املتحدث (وهو الوسيط يف نقلهما من صاحب النص .. واملعىن فالنص هو اإلطار اسد للفكر
ما تكون لديه  فمعىن ذلك أنّ.. وعندما يخطئ املتلقِّي واملفسر يف فهم النص.. إىل املتلقِّي) والكاتب

ر عن إرادة صاحب النصمن فهم ال ير عن فهمه اخلاطئ.. عبعبومن هنا نشأت املشكلة يف .. بل ي
 .رآن واملفاهيم والعقائد اليت مل تكن مقصودة للقرآنفهم الق

وملّا كان القرآن هو األساس واملنطلق الذي يبىن عليه الفكر والثقافة والسلوك واحلضارة ونظم 
فقد انعكس الفهم اخلاطئ للقرآن يف منظومة التفكري والسلوك . احلياة ومنهج التفكري يف اإلسالم

 .والعالقات لدى املسلمني
 وابط والنظم لتحليل النصة ملنهج الفهم والتفسري وبيان الضتثبيت املرتكزات األساسيإنّ 

 .القرآين، هي من أسس تصحيح الفهم والتفسري، وهي املنطلق لتقومي التفكري واإلعتقاد والسلوك
قافة والبناء االجتماعي لدى ة منحرفة وخطرة على الفكر والثّولقد نشأت مذاهب وآراء تفسريي

ر وتكفري املسلمني، وحتميل القرآن واإلرهاب والتحج مثل عقائد اجلرب والتجسيم والغلو.. ملسلمنيا
لذا فإنّ القرآن فضح أولئك احملرفني ملعانيه .. آراء املذاهب والفرق املنحرفة وتنسيبها إىل القرآن

ن اإلنسان املتعامل مع يف قلوم زيغ، وحذّر منهم، ليحص.. ودالالته، ووصفهم بأنهم منحرفون
 .القرآن من فهم وتفسري أولئك احملرفني املخربني

 :نقرأ من هذا البيان قوله تعاىل
لَّذين في هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما ا(

 إِال القُلُوبِهِم أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييي زونَ فخاسالرو لَّه
 ).٧/ عمران آل) (الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربِّنا وما يذَّكَّر إِال أُولُو األلْبابِ

د القرآن أمامنا صورة التحريف، حتريف املعىن والدجساوهكذا ياللة وخطور ..أما النص 
) إِنا نحن نزلْنا الذّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ: (فقد حفظه اهللا من التحريف، قال تعاىل القرآين

 ).٩/ احلجر(
).. ص(والعناية كما نقلوه عن نبيهم الكرمي حممد  وتعاهده املسلمون جيالً بعد جيل باحلفظ

ة اللة القرآنيواملعىن والد مؤامرة إخضاع فهم النص.. ويوضح لنا القرآن خطورة هذه املؤامرة
 ..ةاتيلألهواء الذّ

                                                 
 .٨، ط٣٩٨يراجع السيد أبو القاسم اخلوئي، البيان يف تفسري القرآن، ص -٣٠



۲۷ 
 

 :يوضح القرآن الكرمي ذلك بقوله
)ا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَمأْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابش( 

 .)٧/ آل عمران(
حذِّر القرآن من حتريف املعىن والداللة والتأويل املنحرف، وإدخال األهواء وامليول الذاتية لذا، ي

 .ية إىل ذلككما أشارت اآل.. والفهم غري املوضوعي يف التفسري والتأويل
حريف املقصودوباإلضافة إىل مشكلة الت ..واندساس الذاتية، وغياب املوضوعياللة ة يف فهم الد

 فإنّ الثقافة تواجه مشكلة أخرى هي مشكلة اجلهل والتعامل املتخلِّف مع النص.. واملعىن القرآين
د القرآن مراجع الفهم والتالقرآن عرضة لعبث اجلهال وأدعياء فسري؛ لئلّا يكون القرآين؛ لذا حد

 فإنّ.. العلم، ولتصان دالالت القرآن ومعانيه، ويتم اكتشاف حمتواه احلق عرب العصور واألجيال
جيل يكتشف املفسر واملتعامل مع  آيات القرآن خزائن ال ينضب عطاؤها، وال جيف رواؤها، ويف كلِّ

 .القرآن حاجة اإلنسان ومعاجلة ظروف عصره
آيات القرآن خزائن، فكلّما فتحت : "قوله) ع(بن احلسني زين العابدين  عن اإلمام علي روي

P30F٣١"خزينة ينبغي لك أن تنظر ما فيها
P. 

ت القرآن األسس واملصادر اليت جيب الرجوع إليها يف فهم القرآن واكتشاف املعىن والداللة، ثب
القرآنة ملنهج التفسري والتأويل وفهم وبذا وضع األسس العلمي.. 

 :وباإلستقراء جندها كاآليت
 

 :اللّغة -١
جوع إىل لغة العرب يف فهم القرآن ومعرفة دالالته من خالل معرفة معاين ألفاظه، وقوانني الر

فكري اللّالتغوي وبنية السراكيب والقواعد اللّياق والتمعرفة لغة  فإنّ.. ة وأساليب اخلطاب العريبغوي
راكيب والسياقات ة، وصياغة التة واستعمالية من داللة وضعيفردة القرآنيالقرآن وما تضمنته امل

القرآنية، تكشف لنا آفاقاً واسعةً من الفهم ووضوح الداالت الفكرياللة يف اة والنة فسي
والتشريعية والسإخل... ةلوكي. 

قَومه ليبيِّن لَهم فَيضلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدي من وما أَرسلْنا من رسولٍ إِال بِلسان : (قال تعاىل
يمكالْح زِيزالْع وهاءُ وش٤/ إبراهيم) (ي.( 

 ).٢/ يوسف) (إِنا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ: (وقال تعاىل
 ).٣/ الزخرف) (عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ إِنا جعلْناه قُرآنا: (وقال تعاىل
) بِلسان عربِي مبِنيٍ* علَى قَلْبِك لتكُونَ من الْمنذرِين * نزلَ بِه الروح األمني : (وقال تعاىل

 ).١٩٥-١٩٣/ الشعراء(
ة يف فهم القرآن سيوذه اآليات وبآيات أخرى، يوضح القرآن أنّ لغة العرب هي أداة أسا

 .وتفسريه واكتشاف معانيه
 

                                                 
 .الكليين، أصول الكايف، كتاب فضل القرآن -٣١



۲۸ 
 

 :تفسري القرآن بالقرآن -٢
فسر العام، ي ه، واخلاصتشابم يفسر املُكَفاملُح.. والقرآن كما يقول العلماء يفسر بعضه بعضاً

د يفسق، واملُلَطْر املُواملقير املُبن يفسليجم. 
 ..يبين ويفسر غوامض القرآن، ليكون ميسر الفهموالقرآن يوضح أنّ اهللا سبحانه 

 ).١٩/ القيامة) (ثُم إِنَّ علَينا بيانه: (قال تعاىل
 ).٣٣/ الفرقان) (وال يأْتونك بِمثَلٍ إِال جِئْناك بِالْحقِّ وأَحسن تفْسِريا: (وقال

ة على ذلك الّومن األمثلة الد– هو اآليت – فاسريكما ورد يف الت: 
)موال نةٌ ونس ذُهأْخال ت ومالْقَي يالْح وإِال ه ال إِلَه ٢٥٥/ البقرة) (اللَّه.( 

، فالقيوم هو الذي ال ينام وال )ال تأخذه سنةٌ وال نوم: (مفسرة مبا بعدها) القيوم(كلمة  فإنّ
 .يغفل وال تأخذه غفوة

-١٩/ املعارج) (وإِذَا مسه الْخير منوعا* إِذَا مسه الشر جزوعا * إِنَّ اإلنسانَ خلق هلُوعا (
٢١.( 

إنّ اإلنسان إذا مسه شر جزع، وإذا حصل على خري : مفسرة مبا بعدها) هلوعاً(فإن كلمة 
 .منعه عن اآلخرين

فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا لَست منهم في شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللَّه  إِنَّ الَّذين: (ومثل قوله تعاىل
 ).١٥٩/ األنعام) (ثُم ينبِّئُهم بِما كَانوا يفْعلُونَ

من الَّذين * الْمشرِكني  منِيبِني إِلَيه واتقُوه وأَقيموا الصالةَ وال تكُونوا من: (مفسرة بقوله تعاىل
 ).٣٢-٣١/ الروم) (فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ

 .فاآلية توضح أنّ املقصود بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وأحزاباً يف دينهم هم املشركون
وسع كُرسيه السماوات : (كقوله تعاىل.. ت اخلالقومثل تفسري اآليات اليت تعرف بصفا

ضاألرو) (ى(، )٢٥٥/ البقرةوتشِ اسرلَى الْعع نمحالر) (٥/ طه( ،) ينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسو
 ).٦/ الفتح( )غَضب اللَّه علَيهِم(، )٦٧/ الزمر) (سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

لَم : (، وباآلية)١١/ الشورى) (لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصري: (فإنها مفسرة باآلية
دا أَحكُفُو لَه كُن٤/ اإلخالص) (ي.( 

فيجب االلتزام يف تفسري الصة الواردة يف القرآن بترتيه اهللا عن صفات املخلوقني، فات اإلهلي
 .جسيم واحللول واإلنفعال وغريهاكالت

 .وهكذا تكون بعض آيات القرآن مرجعاً لتفسري آيات أخرى، وبيان املقصود فيها
 

 :السنة املُطهرة -٣
ص(جوع إىل الرسول الر (ة بكل تفاصيلهايف فهم القرآن الكرمي وتفسريه، هو رجوع إىل السن :

)قريرالقول والفعل والت.( 



۲۹ 
 

سول الكرمي اس فهمه هو الرفسري فيما يشكل على الناملرجع األول للفهم والتمن الواضح أنّ 
لذا يرجعنا القرآن الكرمي .. سالة واملخاطب بالوحي واملكلّف بالبيان، فهو حامل الر)ص(حممد 

 ).ص(سول يف فهم القرآن وتأويله، وجيعل بيان القرآن وتفسريه من مهام الر) ص(إىل الرسول 
وما أَرسلْنا من رسولٍ إِال بِلسان قَومه ليبيِّن لَهم فَيضلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدي من : (قال تعاىل

يمكالْح زِيزالْع وهاءُ وش٤/ إبراهيم) (ي.( 
زعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي األمرِ منكُم فَإِنْ تنا(

 ).٥٩/ النساء) (إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيال
لرسولِ وإِلَى أُولي األمرِ منهم وإِذَا جاءَهم أَمر من األمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى ا(

/ النساء) (ال قَلياللَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَوال فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته التبعتم الشيطَانَ إِ
٨٣.( 

بِالْبيِّنات * وما أَرسلْنا من قَبلك إِال رِجاال نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الذّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ (
 ).٤٤-٤٣/ النحل) (والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذّكْر لتبيِّن للناسِ ما نزِّلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

واملرجع يف التص(سول فسري بعد الر (هم أهل بيت النيب )ص (حابة الذين وطليعة من الص
عبداهللا بن عباس، وعبداهللا بن مسعود، وغريهم: روا القرآن الكرمي، أمثالفس. 

ر يواجه مشكلة يف اعتماد الروايات يف التفسري، هي وينبغي التوضيح هنا أنّ املفسوايات الر
عيفة واملدسوسة واملكذوبةالض ..لذا جيب التأكّد من صحة الرأو ) ص(سول وايات املنسوبة إىل الر

 .فسريقبل اعتمادها يف الت) ع(أهل البيت 
 

 :العقل -٤
ك العقل يف عمليل واالستنتاج العقلي، على أن يتحرة الفهم واالستنباط تفسري القرآن بالتأم

.. وضمن املبادئ واألسس الثالثة اآلنف ذكرها.. وفق قوانني حركة العقل العلمي واكتشاف املعىن
ل يف العشرات من اآليات، جيد أن جهة اخلطاب األساسين يتأمة اليت خياطبها القرآن هي وم

لذا فهو يكرر دعوته إىل العقل ألن يتأمل ويفكِّر ويفهم ويعي ويفقه ويستنبط ليكتشف .. العقل
 .قةاحلقي

 ..ولذا أيضاً نراه يذم الذين صادروا عقوهلم، وأقفلوا تفكريهم ووعيهم
 ).٢٤/ حممد) (أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها: (قال تعاىل

/ يوسف) (ها معرِضونَوكَأَيِّن من آية في السماوات واألرضِ يمرونَ علَيها وهم عن: (وقال تعاىل
١٠٥.( 

اعية إىل تظيفه وإطالق وللمزيد من اإليضاح، فلسنتعرض عدداً من اآليات املخاطبة للعقل والد
فكري واإلستنتاجحركة الت. 

 ).٦٥/ األنعام) (انظُر كَيف نصرِّف اآليات لَعلَّهم يفْقَهونَ: (قال تعاىل
 ).٢٤/ يونس) (اآليات لقَومٍ يتفَكَّرونَكَذَلك نفَصّلُ (
 ).١٣/ اجلاثية) (إِنَّ في ذَلك آليات لقَومٍ يتفَكَّرونَ(



۳۰ 
 

)ا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي الفتاخضِ واألرو اتاوملْقِ السي خإِنَّ ف فَعن
و اسالنو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضاألر ا بِهياءٍ فَأَحم ناءِ ممالس نم لَ اللَّهزا أَنم رِيفصت

 ).١٦٤/ البقرة) (الرِّياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ واألرضِ آليات لقَومٍ يعقلُونَ
)آي نموا إِنَّ فهتوم دعب ضاألر يِي بِهحاءً فَياءِ ممالس نزِّلُ منيا وعطَمفًا ووخ قرالْب رِيكُمي هي ات

 ).٢٤/ الروم) (ذَلك آليات لقَومٍ يعقلُونَ
 ).٢٩/ ص) (ر أُولُو األلْبابِكتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته وليتذَكَّ(

وهكذا يثبت لنا القرآن منهجه لفهم حمتواه، وبيان فكره وتشريعه وهديه، والكشف عن دالالته 
ومضامينه، وتفسري غوامضه وإحياءات سياقاته، وتأويل ما استتر وراء حجب اللّفظ والرة يف مزي

 .أعماق آياته
 

 :نظرة يف منهج الطّربسي
نذكر أنّ املفسر الكبري الطربسي قد اتبع يف تفسريه منهجاً منظّماً يف التفسري، وضح ينبغي أن 

فيه أمهِّية التمييز بني املشتركات اللّفظية وداللة املُترادف يف بيان املعىن، وعالقة املعىن اللّفظي 
بين عالقة كلّ .. لرتولواإلعراب والقراءة والسياق، الذي مساه بالنظم واحلقيقة وااز وسبب ا

وألمهِّية هذه ).. جممع البيان(هذه القضايا بالتفسري، وطبقها يف مشروعه التفسريي اخلالد 
 .املنهجية، رأينا من املفيد االستفادة منها

  



۳۱ 
 

 املشترك يف ألفاظ القرآن
 )..املشترك اللّفظي(من املباحث األساسية يف فهم القرآن الكرمي وتفسريه، هو مبحث 

 .31F٣٢"أن تكون اللّفظة حمتملة ملعنيني أو أكثر: "واملشترك يف اللّغة، كما عرفه ابن فارس بقوله هو
اللّفظ الواحد الدالّ على معنيني فأكثر، داللة على السواء عند أهل : "وعرفه السيوطي بقوله

 .32F٣٣"تلك اللّغة
وجود إمكان اإلشتراك، وهو  الشك يف: "وعرفه الشهيد الفقيه السيد حممدباقر الصدر بقوله

 .33F٣٤"وجود معنيني للفظ واحد
وإن كان اللّفظ مشتركاً بني : "وقال الطّربسي املفسر اللغوي الكبري يف تفسريه جممع البيان

 ...".معنيني أو أكثر
: وأمثلة املشترك يف لغة العرب كثرية، استعمل القرآن الكلمة الواحدة منها يف معان عديدة، مثل

 :إخل، ولنشرح بعضاً منها للبيان... ، األُمة، الرب، اإلمام، القُرء، الروحالدين
ومن يبتغِ غَير اإلسالمِ : (استعملها القرآن إمساً للرساالت اإلهلية، كقوله تعاىل): دين(فكلمة 

رِيناسالْخ نم ةري اآلخف وهو هنلَ مقْبي ا فَلَنين٨٥/ عمرانآل ) (د.( 
 ).لكُم دينكُم ويلَ دين: (كما استعملها إمساً ملا يتعبد به املشركون والكافرون

 ).مالك يومِ الدين: (قال تعاىل.. واستعملها مبعىن اجلزاء
) سِنومن أَحسن دينا ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو مح: (اعة، كقوله تعاىلواستعملها مبعىن الطّ

 ).١٢٥/ النساء(
ولْتكُن منكُم أُمةٌ : (استعملها مبعىن اجلماعة، قال تعاىل: مبعان عديدة) األُمة(واستعمل كلمة 

 ).١٠٤/ آل عمران) (يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ
أي بعد ).. ٤٥/ يوسف) (وادكَر بعد أُمة: (، فقال تعاىل)ناملدة من الزم(واستعملها مبعىن 

 .حنيٍ من الزمن
ونَ: (فقال تعاىل.. ينواستعملها مبعىن الددتهم ملَى آثَارِها عإِنو ةلَى أُما عاءَنا آبندجا وإِن (

 ..أي وجدنا آباءنا على دينٍ فاتبعنا دينهم).. ٢٢/ الزخرف(
اس ويقودهم، فقال تعاىل إلبراهيم ، مبعىن املقتدى به الذي يتبعه الن)إمام(استعمل كلمة و

 ).١٢٤/ البقرة) (إِنِّي جاعلُك للناسِ إِماما قَالَ ومن ذُرِّيتي قَالَ ال ينالُ عهدي الظَّالمني): (ع(
وكُلَّ شيءٍ أحصيناه في إِمامٍ : (، فقال تعاىلواستعملها مبعىن الكتاب، ألنه يرجع إليه ويقتدى به

 ..، أي يف كتابٍ مبني)١٢/ يس) (مبِنيٍ
مثال .. فسري واستنباط األحكام هو املشترك اللّفظيومن األسباب األساسية يف االختالف يف الت

دات ألفاظ قال الراغب األصفهاين يف معجم مفر).. القُرء: (ذلك هو االختالف يف تفسري كلمة
: القُرءُ يف احلقيقة إسم للدخول يف احليض عن طُهرٍ، وملا كان إمساً جامعاً لألمرين: (القرآن

                                                 
 .١٤٣إحسان األمني، منهج النقد يف التفسري، ص. ، يراجع د٤٥٦لصاحيب، صابن فارس، ا -٣٢
 .١٤٧إحسان األمني، منهج النقد يف التفسري، ص. يراجع د -٣٣
 .، بريوت١٩٧٨، دار الكتاب اللبناين ١، ط٩٠دروس يف علم األصول، احللقة الثانية، ص -٣٤



۳۲ 
 

ض املتعقِّب به، أطلق على كلِّالطُّهطلق على  واحد منهما، ر واحلَيألنّ كلّ إسم موضوع ملعنني معاً ي
والْمطَلَّقَات : (يف قوله تعاىل) قُرء(واستعمل القرآن الكرمي كلمة  ".كلِّ واحد منهما إذا انفرد

 ).٢٢٨/ البقرة...) (يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَالثَةَ قُروءٍ
 .اسم مشترك بني احليض والطُّهر من احليض) قُرء(وإذن، فكلمة 

ة، تتعلق بالطّومبا أنّ هذه اآلية تشريعيالق والعدب على االختالف يف فهمة والنفقة إخل، ترت 
 .ة وما يرتبط بهالق والعد، أحكام تتعلّق بالطّ)القُرء(املقصود من هذا املشترك اللّفظي 

الواردة يف هذه اآلية، ) قُرء(ومن املفيد أن ننقل تفسرياً يوضح اختالف اآلراء يف فهم كلمة 
 .وما يترتب على هذا االختالف لتكون مثاالً للمشترك اللّفظي

األطهار، عندنا، وبه قال : واملُراد بالقروء: "ربسي يف تفسريه جممع البيانقال املفسر الكبري الطّ
افعي وأهل املدينةزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر ومالك والش."... 

 ).احليض(غريهم إىل أنّ املقصود هو وويذهب أبو حنيفة 
 

 كيف منيز بني املشتركات اللّفظية؟
لآلية، جيب أن نفهم معىن الكلمة املفردة املستعملة يف هذه لكي يتضح املعىن املُراد  ،وإذاً

فظي، أي هلا أكثر من معىن يف لغة العرب، وجب وعندما تكون هذه الكلمة من املشترك اللّ.. اآلية
أن يكون لدينا قواعد وضوابط للتمييز بني املعاين؛ لنعرف املعىن املقصود من بني معاين الكلمة 

 ..املتعددة
فسري، ووضعوا األسس فظي وعلماء التتم علماء أصول الفقه بدراسة املشترك اللّولذلك اه
وابط اليت نعتمدها يف معرفة املعىن املُراد منها دون غريه من املعاينوالقواعد والض.. 

ويذهب علماء أصول الفقه إىل أنّ اللّفظ املشترك حينما يرد يف الكالم يعترب من امالت 
يها معىن على معىن آخر إال إذا وجدت القرينة اليت توضح لنا أنّ املتكلم أراد هذا اليت ال يرجح ف

املعىن ومل يرِد غريه من املعاين املشتركة، فنميزها إذا بالقرينة اللّفظية أو احلالية، أما إذا مل 
 .توجد هذه القرينة فيبقى اللفظ جممالً غري حمدد مبعىن خاص من بني معانيه األخرى

: أوضح الفقيه األصويل املُجدد الشيخ حممدرضا املظفّر ذلك يف كتابه أصول الفقه ما نصه
"نة، وعلى تقدير عدم  وال شكيف جواز استعمال اللّفظ املشترك يف أحد معانيه مبعونة القرينة املعي

 .34F٣٥"يكون اللّفظ جممالً، ال داللة على أحد معانيه القرينة
شأنه أن يدلّنا على مراد املتكلِّم، وبعض القرائن يكون لفظياً وبعضه ما من  هي كلّوالقرينة 

 .حالياً
  

                                                 
 .٣١، ١حممدرضا املظفّر، أصول الفقه، ج -٣٥
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رادف يف ألفاظ القرآنالت 
 ..حبث الترادف هو أحد املباحث اللّغوية املهمة يف فهم القرآن الكرمي وتفسريهو

رادف يف اللّغة هو إنّ إحدى معاين الت)فظ باملعىن، اللّويبحث علماء اللّغة عالقة ).. تابعالت
 ..الكتشاف املعاين من خالل األلفاظ املوضوعة هلا

 ..املهتمني باكتشاف معاين األلفاظ) االشتراك(و) رادفالت(ومن هذه املباحث، جند مبحث 
والترادف كما يفه اللّغويأن تكونا مبعىن واحد وكذلك ترادف : ترادف الكلمتني"ون هو عر
 .35F٣٦"الكلمات

ارميف، مثل السد، الصإخل... احلسام، املهن. 
ف الترهوعدة يف معىن واحد: "رادف يف االصطالح بأن36"اشتراك األلفاظ املتعدF٣٧. 

ة يف الفقه والفكر اإلسالمي املستفاد من القرآن الكرمي من الواضح لدينا أنّ املشكلة األساسي
فيه وال جدال، فإنه حمفوظ ومصون  فنص القرآن ال نقاش.. تفسري القرآن): فسريالت(هي مشكلة 

) إِنا نحن نزلْنا الذّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ: (قصان، قال تعاىليادة والنمن الز.. من التحريف
 ).٩/ احلجر(

 .إنّ املرتكز األساس لتفسري القرآن وتأويله هو فهم معاين األلفاظ
فيجب أن نفهم معاين األلفاظ لنفهم .. لفاظ القرآنفسري هو تفسري مفردات أاملنطلق يف الت

وأنّ فهم األلفاظ يتوقف عليه فهم األحكام والتشريعات .. دالالت النص جبمله ومعانيه املركّبة
 .ومفردات العقيدة، ومفاهيم القرآن املتعددة

ة هذا املوضوع، قام العلماء املختصون وأئمفردات ة التفسري بوضع تفاسري خاصة مبوألمهي
االستواء، التدلِّي، الكاللة، القُرء، : األلفاظ، يرجع إليها يف فهم معاين األلفاظ الغامضة املعىن، مثل

 .إخل... املباهلة، واللّّمم
ة املهمة هو تفسري املترادفاتومن املباحث الته فريقاً .. ويف جمال حبث الترادف.. فسرييفإن

ه .. اللغوي املساوية اللّغة ينفون وجود املرادف من أئمف آنفاً بأنردة "كما عاشتراك األلفاظ املتعد
 ".يف معىن واحد

ة لفظان أو أكثر هلا معىن واحد غة العربيليس يف اللّ إنّ احلقيقة التحليلية لأللفاظ تظهِر أنّ
 ..دون فارق بينهما

وإىل ذلك يشري أساطني العربير عنة مثل الروأتبع هذا : "ذلك بقوله اغب األصفهاين الذي عب
نسأ يف األجل، بكتابٍ ينبئ عن حتقيق األلفاظ املترادفة على املعىن والكتاب إن شاء اهللا تعاىل 

الواحد، وما بينها من الفروق الغامضة، فبذلك يعرف اختصاص كل خرب بلفظ من األلفاظ 
وحنو ذكره تعاىل . الصدر مرةاملترادفة دون غريه من أخواته، حنو ذكره القلب مرة والفؤاد مرة و

، ويف )لقومٍ يتفكّرونَ: (، ويف أخرى)٧٩/ النحل) (إِنَّ في ذَلك آليات لقَومٍ يؤمنونَ: (يف عقب قصة
: ، ويف أخرى)ألُويل األبصار: (، ويف أخرى)لقُومٍ يفقَهونَ: (، ويف أخرى)لقوم يعلَمونَ: (أخرى

                                                 
 .وسيطاملعجم ال -٣٦
 .، باب الترادف والتباين١حممدرضا املظفّر، أصول الفقه، ج -٣٧
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، وحنو ذلك مما يعده من ال يحق احلق ويبطل الباطل أنه )ألُويل النهى: (رى، ويف أخ)لذي حجر(
باب واحد، فيقدر أنه إذا فسر احلمد هللا بقوله الشكر هللا، وال ريب فيه بال شك فيه، فقد فسر 

P37F٣٨"القرآن ووفّاه التبيان
P. 

كنت : "غة، قالأساطني اللّ ومثل الراغب األصفهاين يف هذه النظرية أبو علي الفارسي، وهو من
غة، ومنهم ابن خالويه، فقال ابن ولة جيلس باحلضرة مجاعة من أهل اللّيف جملس سيف الد

ما أحفظ له إال إمساً واحداً، وهو : ، وقالأحفظ للسيف مخسني إمساً، فتبسم أبو علي: خالويه
يف، قال ابن خالويهالس :د والصارم، وكذا وكذا، ففأين املهنهذه صفات: قال أبو علي"P38F٣٩

P. 
وإذا حتقّق لنا أنّ األلفاظ اليت نسميها باملترادفات ال تكون مساوية بعضها لبعضها يف املعىن، 

رة متام التعبري عن املفردة القرآنينا بتفسري املفردة مبفردة مرادفة أخرى ال .. ة األخرىوال معبفإن
 ..نكشف عن متام املقصود القرآين

فسري القاصر عن بيان معىن املفردة القرآنية باإلعتماد على نظرية أمثلة من التولنأخذ 
فهي.. اغب األصفهاينالتساوي بني معاين األلفاظ يف نظرية الترادف، كما ذكرها الر: 

ال ) كالش(يف حني أنّ كلمة ).. الشك(وفُسرت كلمة ريب عند الكثري من املفسرين بـ: الريب"
 ..يف معناها) الريب(ة تساوي كلم

يب: اغب األصفهاينقال الرفالر :حتصيل القلق وإفادة االضطراب، والشوقوف النفس بني : ك
فاستعمال الريب . شيئني متقابلني حبيث ال ترجح أحدمها على اآلخر، فتقع يف االضطراب واحلرية

يف الشك ب وإرادة السببجماز من إطالق اسم املسب. 
فَال أُقْسِم : (قال تعاىل. مسيل عند غروب الشاختالط ضوء النهار بسواد اللّ: الشفق :اإلشفاق

عناية خمتلطة خبوف؛ ألنّ املُشفق حيب املُشفَق عليه وخياف : ، واإلشفاق)١٦/ اإلنشقاق) (بِالشفَقِ
، فمعىن )عن(إذا عدي بـ، ف)٤٩/ األنبياء) (وهم من الساعة مشفقُونَ: (ما يلحقه، قال تعاىل

إِنا كُنا قَبلُ في أَهلنا : (قال تعاىل. فمعىن العناية يف أظهر) يف(اخلوف فيه أظهر، وإذا عدي بـ
نيقفشم) (ها(، )٢٦/ الطورنقُونَ مفشم) (وا(، )١٨/ الشورىبا كَسمم نيقشفم) (الشورى /

 ).١٣/ اادلة) (واأأشفَقْتم أن تقَدم(، )٢٢
خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم مبا يخشى منه، ولذلك : اخلشية: اخلشية

 ).٢٨/ فاطر) (إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ: (خص العلماء ا يف قوله
جاء والطمع توقّع توقّع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة، كما أنّ الر: اخلوف: اخلوف

نيوية األمن، ويستعمل ذلك يف األمور الد: حمبوب عن أمارة مظنونة، أو معلومة، ويضاد اخلوف
قال تعاىل. ةواألخروي) :هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريا : (، وقال)٥٧/ اإلسراء) (وم افأَخ فكَيو

كُمافُونَ أَنخال تو مكْترا أَشلْطَانس كُملَيع زِّلْ بِهني ا لَمم بِاللَّه مكْتر٨١/ األنعام) (أَش.( 
غب وهو اجلوع مع ، يف حني كلمة مسغبة مأخذوة من الس)ااعة(بـ) مسغبة(وفُسرت كلمة 

التعبعب، وقد قيل يف العطش مع الت." 

                                                 
 .معجم مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين -٣٨
 .٩، ط٢٩٦صبحي الصاحل، دراسات يف فقه اللّغة، ص. يراجع د -٣٩
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ومن خالل هذه الناملرادف( الذي يعتمد فسريماذج نستطيع أن نفهم قصور الت (هذه  وفق
النظريراً عن املعىن املُراد ة دون أن يذكر الفارق بني اللّفظني، أو يشرح املفردة القرآنيعبة شرحاً م

فالقرآن عندما استعمل هذا اللّفظ دون اللّفظ اآلخر، إنما لقدرة املستعمل على التعبري عن .. للقرآن
يشتركان يف بعض املعىن وخيتلفان يف ) فاملترادفان(مل يف التفسري، مراده، دون املرادف املستع

 .بعض آخر، وال يتساويان يف املعىن
 
اق وبيان املعىنالسي: 

ومن القرائن املساعدة على فهم املعىن املُراد من اللّفظ املشترك ومتييزه عن املعاين احملتملة 
 ..املشتركاألخرى هو السياق، الذي يتضمن اللّفظ 

فنا السعرويديد حمم هو كلّ ما يكشف اللّفظ الذي يزيد فهمه من : "در بالسياق بقولهباقر الص
دوالّ أخرى سواء كانت لفظية كالكلمات اليت تشكِّل مع اللّفظ الذي يزيد فهمه كالماً واحداً 

 .39F٤٠" املوضوعمترابطاً، أو حالية كالظروف اليت حتيط بالكالم وتكون ذات داللة يف
وإذاً، فالسياق هو أحد وسائل الفهم والتفسري واكتشاف املعاين والدالالت ومتييز املعىن 

 .املقصود عن غريه من املعاين املشتركة معه يف اللّفظ املشترك
  

                                                 
 .، مبحث حجية الظّهور١باقر الصدر، دروس يف علم األصول، جحممد -٤٠
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 دور احلقيقة وااز يف فهم القرآن
آن أرقى أساليب البيان وقد استعمل القر.. النص القرآين هو نص عريب معجز ببالغته وبيانه

.. غويةالعريب، ومنها استعماله اللّفظ على احلقيقة وااز، فكان ااز القرآين من أهم مباحثه اللّ
 ..لذا درس علماء البالغة هذا املوضوع دراسة حتليلية وعلمية مستفيضة

ييز بينهما يترتب عليه فالتم.. ةغويإنّ الفرز بني احلقيقة وااز القرآين من أهم القضايا اللّ
معرفة الدت من أحكام وفكر وعقيدة وثقافة ومعرفةاللة القرآنيوب اخللط بني .. ة، وما حبل تسب

از يف احنرافات عقيدية خاطئةاحلقيقة وامثل ... ة خطرية، وخالفات يف استنباط أحكام فقهي
 ).٢٥٥/ البقرة) (ه السماوات واألرضوسع كُرسي: (يف قوله تعاىل).. الكرسي(لفظ 

 ).٦٧/ الزمر) (والسماوات مطْوِيات بِيمينِه: (يف قوله تعاىل) اليمني(ولفظ 
اهرية واسمة، تفسرياً جسمياً بعد أن فهمه البعض، ومها الظّ) اليمني(و) الكرسي(ففسر 

ه استعمال حقيقي وليس جمازيا الفهم منحرفاً عن عقيدة التوحيد، وعن ترتيه اهللا اً، فكان هذبأن
 ).١١/ الشورى) (لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصري: (سبحانه عن مشاة اخللق

... فانتهى هذا الفهم إىل عقيدة التجسيم اليت تؤمن بأنّ اهللا جسماً ويداً، وجيلس على كرسي
 .إخل

حنراف العقيدي، فإنه تسبب يف اخلطأ يف استنباط خلاطئ يف اإلوكما تسبب هذا الفهم ا
األحكام الشه استعمال رعيازي للّفظ بأنرين والفقهاء االستعمال اة، عندما فهم البعض من املفس

نتم سكَارى يا أَيها الَّذين آمنوا ال تقْربوا الصالةَ وأَ: (ومن أمثلة ذلك، تفسري قوله تعاىل.. حقيقي
لَى سع ى أَوضرم متإِنْ كُنسِلُوا وتغى تتبِيلٍ حابِرِي سا إِال عبنال جقُولُونَ وا توا ملَمعى تتاءَ حج فَرٍ أَو

عوا صممياءً فَتوا مجِدت اءَ فَلَمالنِّس متسالم أَو طائالْغ نم كُمنم دأَح كُموهجوا بِوحسا فَاما طَيِّبيد
 ).٤٣/ النساء) (وأَيديكُم إِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا غَفُورا

الواردة يف هذه اآلية الكرمية  )لَامستم النساءَ: (فقد فسر بعض املفسرين والفقهاء كلمة
ذلك ألنهم  اعتربه ناقضاً للوضوءو.. كلمسها باليد أو تقبيلها.. مبالمسة جسد الرجل جلسد املرأة

فسروا الكلمة مبعناها احلقيقي وليس باملعىن اازي، يف حني فسرها فريق آخر باملعىن اازي 
كناية عن املواقعة ) املالمسة(يف لغة العرب، فقد استعمل القرآن كلمة ) الكناية(من فهمهم 

 .وال يوجب الغسل ينقض الوضوء،وذلك يعين أنّ ملس الرجل للمرأة ال .. اجلنسية
يف ) احلقيقة وااز(ومن املفيد أن نعرض بعضاً من آراء الفريقني كدليل على أمهية 

أَو : (يف املُراد من املالمسة يف قوله تعاىل –رضوان اهللا عليهم  –لف اختلف الس: "التفسري، فهي
إىل أنّ املُراد به اجلُماع وهو مذهب احلنفية، ، فذهب علي وابن عباس، واحلسن )المستم النِّساءَ

ةوذهب ابن مسعود وابن عمر والشعيب إىل أنّ املراد به اللّمس باليد وهو مذهب الشافعي. 
أو : (عىن اهللا بقوله: قال واب قول منوأوىل القولني يف ذلك بالص: "ربيقال ابن جرير الطّ

أن قبل ) ص(اجلُماع دون غريه من معاين اللّمس، لصحة اخلرب عن رسول اهللا ): المستم النساء
كان رسول اهللا يتوضأ مثّ يقبل، مثّ : "مثّ روي عن عائشة، قالت. ى ومل يتوضأبعض نسائه مثّ صلَ
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P40Fقال عروة. اءه مثّ خرج إىل الصالة، ومل يتوضأقبل نس) ص(أنّ رسول اهللا : وعن عائشة. يصلِّي

٤١
P :

P41F٤٢"قلت من هي إال أنت؟ فضحكت
P. 

 :وقد اختلف الفقهاء يف مس املرأة، هل هو ناقض للوضوء أم ال؟ على أقوال"

 .فذهب أبو حنيفة إىل أنّ مس املرأة غري ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أم بغري شهوة -١

٢-  أم بغري شهوةوذهب الشافعي إىل أنّ مس املرأة ناقض للوضوء بشهوة. 
وذهب مالك إىل أنّ املس إن كان بشهوة انتقض الوضوء، وإن كان بغري شهوة مل  -٣

P42F٤٣"ينتقض
P. 

هو اجلُماع، : املقصود ذه العبارة ربسي، ومها من أعالم املفسرين، إنّوسي والطّوقال الطّ
 .وهو مذهب الشيعة اإلمامية

وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ : (اليت جاءت يف قوله تعاىل) مس(كلمة  )..المس(ومثل كلمة 
 هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعإِال أَنْ ي متضا فَرم فةً فَنِصفَرِيض نلَه متضفَر قَدو نوهسمةُ النِّكَاحِ تقْدع

لتل بفُوا أَقْرعأَنْ توريصلُونَ بمعا تبِم إِنَّ اللَّه كُمنيلَ با الْفَضوسنال تى و٢٣٧/ البقرة) (قْو.( 
، أم هل املقصود باملس هو املس احلقيقي.. فقد اختلف املفسرون والفقهاء يف تفسريها

 ..اازي
غري أنّ القرآن استعملها .. دكاملس بالي.. املس املعروف: هو) مس(فإنّ املعىن احلقيقي لكلمة 
ازيهنا على طريقة العرب اا عن ة استعماالً جمازي ىاجلماع(اً، فكن.( 

 .)من قبل أن تواقعوهن، أو تجامعوهن(: فيكون معىن اآلية
وليس املقصود هنا .. إذا طُلِّقت من قبل أن يواقعها الزوج.. ومعىن ذلك أنّ للمراد نصف املهر

 .كمسها باليد.. املس املعروفهو 
مة الثانية: "ازيقال الفخر الرالق قبل املسيس، هو أنّ املراد هاهنا وجد الطّ وهي أنّ: بيان املقد

" الق قبلهإما حقيقة اللمس باليد، أو جعل كناية عن الوِقاع، وأيهما كان فقد وجِد الطّ: باملسيس
راجع الرازيي. 

ربسي يف تفسرييهما إىل أنّ املقصود بكلمة وسي والطّيخ الطّويذهب الش)وهنهو املعىن ) متس
 .واملقصود هو اجلماع واملواقعة، فيكون للمطلّقة قبل املواقعة نصف املهر.. اازي

  

                                                 
 ).اُمه أمساء بنت أيب بكر(عوام، هو ابن أخت عائشة عروة بن الزبري بن ال -٤١
 .١٠٥، ص٥الطّربي، جامع البيان، ج -٤٢
 .٤٨٧، ص١حممدعلي الصابوين، روائع البيان يف تفسري آيات األحكام يف القرآن، ج -٤٣
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 عالقة اإلعراب بفهم القرآن وتفسريه
أو اجلملة اليت فالكلمة .. من الواضح أنّ هناك عالقة وثيقة بني فهم املعىن وإعراب الكلمة

والكلمة اليت تقع مفعوالً ألجله هلا .. تعرب حاالً هلا معىن، والكلمة اليت تعرب متييزاً هلا معىن آخر
معىن خيتلف عن الكلمة اليت تقع مفعوالً معه أو فيه أو به، وواو االبتداء خيتلف يف داللته عن واو 

كما إلعراب .. لة يرتبط فهمه بوضعه اإلعرايبوهكذا فإنّ معىن الكلمة يف اجلم.. العطف واملعية
 .اجلمل داللته على املعىن أيضاً

لذا فإنّ املفسر يعتمد يف .. ووقع اخلالف يف فهم بعض اآليات بسبب االختالف يف اإلعراب
 ..فهمه للمعىن من فهمه لإلعراب

وحسب مدارسهم .. آنحو بإعراب القرقام أكابر علماء الن.. ة اإلعراب يف فهم املعىنيوألمهِّ
بل جند املفسرين يلجأون أحياناً إلعراب .. النحوية، فإننا جند اإلختالف بينهم يف بعض املواقع

 ..الكلمة أو اجلملة مقدمة لتحديد معناها
 :وكمثل على اخلالف يف األحكام بسبب اخلالف يف اإلعراب، هو اخلالف يف إعراب آية الوضوء

)ينا الَّذها أَيوا  يحسامقِ وافرإِلَى الْم كُميدأَيو كُموهجفَاغْسِلُوا و الةإِلَى الص متوا إِذَا قُمنآم
 رٍ أَو جاءَ أَحدبِرءُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَ

هكُم منكُم من الْغائط أَو المستم النِّساءَ فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعيدا طَيِّبا فَامسحوا بِوجو
نِع متيلو كُمطَهِّريل رِيدي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يم هنم يكُمدأَيو لَّكُملَع كُملَيع هتم

P43F٤٤)تشكُرونَ
P )٦/ املائدة.( 

أو معطوفة على ).. أيديكُم(معطوفة على ) وأرجلَكُم إىل الكَعبينِ: (هل كلمة: اختلفوا يف
)كُمسؤبِر..( 

فذهب الشة إىل العطف على يعة اإلمامي)لذا جيب مسحها، وذهبت املذاهب ).. ؤوسالر
ألنّ املعطوف يأخذ حكم املعطوف .. لذا جيب غسل األرجل).. األيدي(إىل أنّ العطف على ة السني
 ).٣(عليه

 
 :القراءة وفهم املعىن

ا بعض كلمات القرآن؛ كالقراءات الس قرأبع املشهورة من الواضح أنّ هناك قراءات عديدة ت
 .بني القراء

طق حبر: "هو وتعريف القراءة القرآنية األدقالنا الن وف القرآن كما نطقص( يب"(P44F

٤٥
P. 

مثل االختالف يف .. ومن الواضح أنّ االختالفات يف القراءة ينتج عنه أحياناً اختالف يف املعىن
 :قراءة قوله تعاىل

                                                 
كان يتوضأ أمام املسلمني، واملسلمون  )ص(فإنّ الرسول .. ميكن القول أنّ املسلمني ليسوا حباجة إىل هذا النزاع يف إعراب آية الوضوء -٤٤

 .يقتدرون به لسنني عديدة، ويتوضأون كما يتوضأ
 .، دار القلم، بريوت٥٦الدكتور الشيخ عبداهلادي الفضلي، القراءات القرآنية، ص -٤٥
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)تح نوهبقْرال تيضِ وحي الْماءَ فزِلُوا النِّستأَذًى فَاع ويضِ قُلْ هحنِ الْمع كأَلُونسينَ ورطْهى ي
/ البقرة) (ينفَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللَّه إِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهِّرِ

٢٢٢.( 
 :يف جممع البيان –ربسي الطّ –قال املفسر الكبري 

)"(اخلالف فيهباجلماع، أو ما دون االزار على ) وال تقربوهن ..بالتخفيف، ) ى يطهرنَحت
يغتسلن، عن احلسن، ويتوضأن، عن جماهد : شديد، معناهحتى ينقطع الدم عنهن، وبالت: معناه

 ".وطاووس، وهو مذهبنا
: قرأ أهل الكوفة، غري حفص: فقال).. يطهرنَ(ربسي قد نقل االختالف يف قراءة وكان الطّ

 ..خفيفوالباقون بالت. طّاء واهلاء، بتشديد ال"حتى يطَّهرنَ"
ضح أثر القراءة يف فهم املعىن، واستنباط احلكم الشرعي الذي حتمله الكلمةوهكذا يت. 
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 زول يف فهم القرآنة أسباب النيمهِّأ
ومن العناصر املعتمدة يف تفسري القرآن وبيان معانيه ومقاصده ودالالته، هو أسباب نزول 

، فكانت )ص( يباآليات نزلت ألسباب وحوادث وأسئلة من اتمع املعاصر للنفإنّ بعض .. اآلية
ونزلت معظم آيات القرآن ابتداءً وبياناً للدين ومناهجه .. بياناً للحكم أو املوقف الذي نزلت بسببه

زول تدلّنا على معرفة وأنّ معرفة سبب الن.. ورسالته يف احلياة من غري أن يكون هلا سبب نزول
 ..ملقصود القرآينا

فبعض اآليات نزلت تتحدث عن مواقف بعض املشركني أو املنافقني، أو املؤمنني وااهدين، أو 
) ص(، ومل تسم أشخاص احلادثة، غري أنها مست النيب )ع(تتحدث عن أزواج النيب وأهل بيته 

 :مثل.. دثة وتبين احلكم فيهاومل تسم نساءه أو أهل بيته، ونزلت فيها آيات تتحدث عن تلك احلا
)عب فرع هلَيع اللَّه هرأَظْهو بِه أَتبا نيثًا فَلَمدح اجِهوضِ أَزعإِلَى ب بِيالن رإِذْ أَسو ضرأَعو هض

إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت * ي الْعليم الْخبِري عن بعضٍ فَلَما نبأَها بِه قَالَت من أَنبأَك هذَا قَالَ نبأَنِ
كَةُ بالئالْمو نِنيمؤالْم حالصرِيلُ وجِبو الهوم وه فَإِنَّ اللَّه هلَيا عرظَاهإِنْ تا وكُمقُلُوبظَهِري كذَل دع(P45F٤٦

P 
 ).٤-٣/ التحرمي(

وبا إىل اهللاِ: (قوله تعاىل: احديزول للوجاء يف أسباب النتأخربنا أبو منصور : "اآلية) إنْ ت
ار قطين، أخربنا احلسن بن إمساعيل، أخربنا عبداهللا بن شبيب، املنصوري، أخربنا أبو احلسن الد

وجدت يف كتاب أيب، عن الزهري، عن عبيداهللا : حدثين أمحد بن حممد بن عبدالعزيز، قال: قال
مع أم إبراهيم يف يوم عائشة، ) ص(وجدت حفصة رسول اهللا : اس، قالابن عب بن عبداهللا، عن

هي علي حرام إن قربتها، فأخربت عائشة بذلك، فأعلم ): ص(ألخربا، فقال رسول اهللا : فقالت
نبأين العليم اخلبري، : من أخربك؟ قال: اهللا رسوله ذلك، فعرف حفصة بعض ما قالت، فقالت له

إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت : (من نسائه شهراً، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل) ص(هللا فآىل رسول ا
P46F٤٧"اآلية) قُلُوبكُما

P. 
، )ع(ث عن أهل البيت طهري، اليت تتحدآية الت: ومن اآليات اليت هلا سبب نزول مفسر، هي

أهل بيت النص( يب ..( رف بذلك ما املقصود بأهل البيتفع)(، قال تعاىل)ع : اللَّه رِيدا يمإِن
 ).٣٣/ األحزاب) (ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِريا

ها نزلت يف أهل بيت النفإنوفاطمة واحلسن واحلسني) (ص( يب علي ..(هم، فسمسماهم ومل ت
ص(سول الر ( سلمة عندما مجعهم يف بيت أم)هؤالء أهل : "، وجلّلهم بردائه، وقال)رض اللّهم

P47F٤٨"بييت، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً
P. 

 :ومن األمثلة على ذلك آية املباهلة
ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم ونِساءَنا فَمن حاجك فيه من بعد ما جاءَك من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَوا (

بِنيلَى الْكَاذع ةَ اللَّهنلْ لَععجهِلْ فَنتبن ثُم كُمفُسأَنا ونفُسأَنو اءَكُمنِسو(P48F٤٩
P )٦١/ آل عمران(. 

                                                 
 .٢٤٨الواحدي، أسباب الرتول، ص -٤٦
 .٢٩٣-٢٩٢الواحدي، أسباب الرتول، ص -٤٧
 .٢٥٩، ص٣، مسند أمحد بن حنبل، ج٢٢تفسري الطربي، ج، ٣٢٥٩، ح٥صحيح الترمذي، ج -٤٨
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 يبلنفإنّ سبب نزول هذه اآلية هو جميء وفد من نصارى جنران إىل املدينة املنورة حملاججة ا
فأمره اهللا سبحانه يف هذه اآلية أن يباهلهم هو ومن أشارت إليهم .. والتعرف على نبوته) ص(

 .اآلية
اس ، فعرف الن)"ع(علي وفاطمة واحلسن واحلسني : "يوم املباهلة ومعه) ص(فخرج رسول اهللا 
 يبالن: ، وبأنفسنا)ص(سول فاطمة بنت الر: بنسائنااحلسن واحلسني، و: أنّ املقصود بأبنائنا

 يبصارى من االنتقام اإلهلي، وتراجعوا عن املباهلة، وصاحلوا النفخاف الن).. ع( وعلي) ص(
 .، وبقوا على دينهم)ص(

 :ومن األمثلة على سبب الرتول، ما جاء من آيات يف سورة اادلة
 اللَّه سميع قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي إِلَى اللَّه واللَّه يسمع تحاوركُما إِنَّ(

 ريصإِال الال* ب مهاتهإِنْ أُم هِماتهأُم نا هم هِمائنِس نم كُمنونَ مرظَاهي ينالَّذ مهإِنو مهنلَدي وئ
غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّها وورزلِ والْقَو نا مكَرنقُولُونَ مادلة) (لَي٢-١/ ا.( 

P49Fتتحدث هذه اآلية عن مظاهرة

٥٠
P النريعة اإلسالميةساء وأحكامها يف الش ..أحد  بعد أن ظاهر

الصامت زوجته خولة بنت ثعحابة أوس بن الصلبة، فآملها املوقف، وجاءت إىل النتشكو ما ) ص( يب
وهي أحكام عامة وشاملة يف كلِّ .. فعل زوجها، فأنزل اهللا سبحانه هذه اآليات لبيان أحكام احلادثة

زول ال يقتصر احلكم فيه على احلادثة، بل هو حكم عام وشامل لكلِّ فإنّ سبب الن.. زمان ومكان
 .ذاته أو أشخاص معنيني) ص( يبقصوراً على شخص النزمان ومكان إال ما كان م

ن أنّ العقاب جيب أن يكون ومن األمثلة على سبب النبيزول، ما نزل من آيات بعد معركة أُحد، ت
باملثل، وال يزيد على اجلرمية، وفيها أيضاً دعوة إىل العفو وترك العقوبة، بعد أن توعد املسلمون 

املشركني بالعقاب املضاعالن ف بسبب قتلهم محزة، عموحني نزلت اآلية)ص( يب ،: 
)ابِرِينلصل ريخ ولَه متربص نلَئو بِه متبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع متاقَبإِنْ ع١٢٦/ النحل) (و.( 

مستمر  واآلية مل ينته حكمها يف حدود احلادثة، بل هو.. عن قتلة محزة) ص(عفى رسول اهللا 
مان واملكانعلى امتداد الز.. 

ة هذا املوضوع يف التون كتباً عديدة وألمهيفسري ومعرفة مقاصد القرآن، ألّف العلماء املختص
يف أسباب الننا زول، غري أنّ هذه الكتب تأثّرت يف بعض مواردها بالروايات غري الصحيحة، لذا فإن

حنتاج إىل حتقيق وتدقيق الراواية والت تها قبل العملوثّق من صح. 
"العاملني هللاِ آخر دعوانا أن احلمد رب" 

  

                                                                                                                                            
 .ملزيد من املعلومات، يراجع تفسري الزخمشرين وتفسري الرازي وتفسري الطّربي، ويراجع صحيح مسلم والترمذي -٤٩
فحرم اإلسالم هذا ".. رِ أميأنت علي كَظَه: "وصيغته عندهم هو أن يقول الرجل لزوجته.. هو لون من ألوان الطّالق يف اجلاهلية: الظِّهار -٥٠

 .الطّالق
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