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5دروس نظرية وتطبيقية من القرآن الكريم

مقدمة  

للقراآن الكرمي ما ل يخفى من الدور العظيم يف تثبيت الإن�صان واملجتمع على �صراط 

النجاة امل�صتقيم. وقد ورد العديد من الآيات القراآنية والروايات املباركة التي اأّكدت اأهمية 

جعل القراآن رايًة نورانية مت�صي الأمة حتت ظلها. فالتحّديات العاملية التي تواجهها الأمة 

القراآن  من  يجعل  اجتاه،  كل  من  بالأمة  يحيط  الذي  املادي،  كما  الثقايف،  والغزو  اليوم، 

اأن ينقذ روحانية الإن�صان،  اء الذي ي�صتطيع  الكرمي خري قائد ودليل، ومنبعًا للفكر الو�صّ

وكيانه ووجوده، ويبقي على ارتباطه املعنوي باحلق عز وعال، بل اإن حمور بقاء دولة احلق 

(((

ووجودها مرتهن بوعي وفهم حلقتني اأ�صا�صيتني هما »كتاب اهلل  وعرتتي اأهل بيتي«.

فالقراآن الكرمي هو د�صتور اهلل ال�صامل للب�صرية جمعاء، وقد قدم لالإن�صانية اأ�صول الت�صريع 

اإىل جانب املنهج والذي ينبغي لالإن�صان �صلوكه لئاّل يخرج عن الهدي الرّبايّن الذي قّدمه 

له القراآن الكرمي، وميثل املرجعية احلاكمة على كل الأ�صول الفكرية والثقافية يف جمال 

الرتبية والتعليم وغريه، ولهذا فاإّن العرتاف مبرجعية القراآن الكرمي املعرفية يف جمال 

الت�صريع الإ�صالمي مبا ميّثل من فكر عاملي �صامل، هو النقطة امل�صيئة التي جتعلنا قادرين 

على العودة اإىل كتاب اهلل لن�صتلهم املنهج، ون�صتجلي كلمة الف�صل يف ما يحتاجه الجتماع 

الب�صري، ولهذه الغاية فقد وّجه اهلل دعوته يف القراآن اىل الب�صر جميعًا ودعاهم للغور اإىل 

اأعماق القراآن، ودرر حكمه ومكنون اأ�صراره.

)))  الكايف، ج2، �ص 5)4.
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اهلل  قبل  من  ماأمورون  فنحن  وحياة،  واإميان  هداية  كتاب  تعاىل  اهلل  كتاب  ولأن 

)تعاىل( يف القراآن، ومن قبل الر�صول والئمة فيما ورد عنهم من اأخبار اأن نتدّبر يف اآيات 

القراآن  تعلم  فاإن  تعّلمها،  بعد  بها  والعمل  والّتعاظ  القراآن  معاين  يف  بالتفكري  القراآن، 

وتعليمه هو املدخل الطبيعي لفهم القراآن والتفكر باآياته،  قال اهلل تعاىل :{ِكَتاٌب اآنَزْلَناُه 

 ووّبخ الذين ل يتدبرون هذا الكتاب 
(((

ر اآْوُلوا الأْلَباِب} ُروا اآَياِتِه ولَيَتَذكَّ بَّ اإِلْيَك ُمَباَرُك ُلَيدَّ

تاَلفًا  العزيز، قال تعاىل: {اَفاَل َيَتدبَّروَن الُقراآَن وَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اهلل َلَوجُدوْا ِفيِه اْخِ

(2(

كثريًا}.

وقد حر�ص النبي P على مبا�صرة تعليم القراآن لأ�صحابه، واأمرهم بتعليم بع�صهم 

البع�ص؛ ليتحول تعّلم القراآن وتعليمه اإىل فري�صة واجبة، قال ر�صول اهلل P: “القراآن 

ماأدبة اهلل فتعلَّموا من ماأدبة اهلل ما ا�صتطعتم، اإنه النور املبني، وال�صفاُء النافع، تعلموه فاإن 

 
(3(

اهلل ي�صّرفكم بتعلُّمه”.

يف  يكون  اأو  القراآن،  يتعّلم  حتى  ميوت  ل  اأن  للموؤمن  “ينبغي  ال�صادق:  الإمام  وقال 

.
تعلُّمه”)4)

وللتاأكيد على هذه ال�صنة اأكرم اهلل تعاىل حملة القراآن، ووعدهم بالثواب اجلزيل، 

ما خال النبيني واملر�صلني،  الآدميني  درجة من  اأعلى  القراآن يف  اأهل  قال ر�صول اهلل: “اإن 

.
فال ت�صت�صعفوا اأهل القراآن حقوقهم، فاإن لهم من اهلل العزيز اجلبار ملكانًا عليًا”)5)

))) �صورة �ص، 29.

)2) �صورة الن�صاء، الآية 82.

)3) بحار الأنوار، ج 89، �ص 267.

)4) بحار الأنوار، ج 89، �ص 89).

)5) بحار الأنوار، ج 89، �ص 80).
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 آثارُ القراءة وقيمتها

 
َ
قراأ وَمن  الغافلني.  يكتب من  ليلة مل  اآيات يف   ع�صر 

َ
قراأ »َمن   :

(((Pر�صول اهلل قال   

 مائتي اآية 
َ
 مائة اآية ُكِتب ِمن القانتني. وَمن قراأ

َ
خم�صني اآية ُكتب ِمن الذاكرين. وَمن قراأ

 خم�صمائة اآية كتب 
َ
ائة اآية كتب ِمن الفائزين. ومن قراأ  ثالثمَّ

َ
كتب ِمن اخلا�صعني. وَمن قراأ

لف مثقال 
َ
- والقنطار خم�صون اأ لف اآية كتب له قنطار -ِمْن ِترْبٍ

َ
 اأ
َ
من املجتهدين. ومن قراأ

ال�صماِء  بني  ما  اأكربها  ُحد، 
ُ
اأ مثل جبل  �صغرها 

َ
اأ وع�صرين قرياطًا،  ربعة 

َ
اأ واملثقال  ذهب، 

والأر�ص«.

  أفضل العبادة

ف�صل العبادة قراَءُة القراآن«.
َ
: »اأ

(2(Pقال ر�صول اهلل

عطي فقد 
ُ
اأ ف�صل مما 

َ
اأ عطي 

ُ
اأ حدًا 

َ
اأ نَّ 

َ
اأ  القراآَن فظنَّ 

َ
»من قراأ  :

(3(Pقال ر�صول اهلل

َر اهلل«. َم ما حقَّ َم اهلل وعظَّ ر ما عظَّ حقَّ

مَّ 
َ
 كتاَب اهلل، واأ

َ
: »ثالثٌة على ُكثبان امِل�ْصِك يوَم القيامة: رجٌل قراأ

(4(Pقال ر�صول اهلل

قومًا وُهْم به را�صون«.

)))  الكايف، ج2، �ص448.

)2)  جممع البيان، ج)، �ص5).

)3)  جممع البيان، ج)، �ص6).

)4)  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص288.
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القراآن عن دعائي  بقراَءة  �ُصِغل  وتعاىل: من  تبارك  »قال اهلل   :
(((Pر�صول اهلل قال 

اكرين«. ف�صَل ثواِب ال�صَّ
َ
عطيُته اأ

َ
لتي اأ

َ
وم�صاأ

القراءة كّفارة للذنوب

للذنوب.  كفارة  قراَءته  فاإنَّ  القراآن  بقراَءة  عليك  �صلمان  »يا   :
(2(Pر�صول اهلل قال   

 بكلِّ اآيٍة ثواَب مائة �صهيد، ويعطى بكلِّ 
َ
ماٌن من العذاب. وُيكتب ملن يقراأ

َ
ار. واأ و�صرٌت من النَّ

حمة، وت�صتغفر له املالئكة، وا�صتاقت اإليه  ُل على �صاحبه الرَّ �صورٍة ثواَب نبّي مر�صل، وُتنزَّ

عطاه بكلِّ 
َ
 اإِليه بالرحمة، واأ

ُ
 القراآن َنَظَر اهلل

َ
ة، ور�صي عنه املوىل. واإِنَّ املوؤمن اإِذا قراأ اجلنَّ

حرٍف نورًا على ال�صراط...«.

قراءة القرآن أفضل من الذكر

غري  يف  القراآن  قراَءة  من  ف�صل 
َ
اأ الة  ال�صَّ يف  القراآن  »قراَءة   :

(3(Pاهلل ر�صول  قال 

ف�صل من ذكر اهلل«.
َ
الة اأ الة. وقراَءة القراآن يف غري ال�صَّ ال�صَّ

القراءة والنظر في المصحف

امل�صحف  يف  القراَءة  من  يطان  ال�صَّ على  �صدَّ 
َ
اأ �صيٌء  »لي�ص   :

(4(Pاهلل ر�صول  قال   

نظرًا«.

َع  ُمتِّ امل�صحف  يف  القراآن   
َ
قراأ »من   :

(5(

Qد بن حممَّ جعفر  ال�صادق،  الإمام  قال 

َف عن والديه واإْن كانا كافرين«. بب�صره، وُخفِّ

)))  بحار الأنوار، ج92، �ص200.

)2)  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص292.

)3)  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص292.

)4)  بحار الأنوار، ج92، �ص202.

)5)  الكايف، ج2، �ص449.
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 اقرأ وارقَ

 ثلثي القراآن 
َ
ة، ومن قراأ وتي ثلَث النُّبوَّ

ُ
ا اأ  ُثُلَث القراآن فكاأنَّ

َ
: »من قراأ

(((Pقال ر�صول اهلل

 
ْ
ة. ثمَّ يقال له: اقراأ وتَي متام النُّبوَّ

ُ
ا اأ  القراآن كلَُّه فكاأنَّ

َ
ة. ومن قراأ وتي ثلثي النُّبوَّ

ُ
ا اأ فكاأنَّ

ة بكلِّ اآية درجة حتَّى يبلغ ما معه، من القراآن، ثمَّ يقال  وارَق، بكلِّ اآية درجة فريقى يف اجلنَّ

اليمنى  يده  فاإِذا يف  فيقول: ل،  له: هل علمت ما يف يدك؟  يقال  ثمَّ  فَيقِب�ُص،  اقب�ص  له: 

عيم«. خرى النَّ
ُ
اخللد، ويف الأ

: »ُيدعى بابن اآدم املوؤمن للح�صاب فيتقدُم 
(2(

Qد قال الإمام ال�صادق جعفر بن حممَّ

نا القراآن وهذا عبدك املوؤمن قد كان ُيتِعب 
َ
ح�صن �صورة فيقول: يا رب اأ

َ
ماَمه يف اأ

َ
القراآن اأ

ر�صاين. 
َ
ي كما اأ ِه عنِّ نف�صه بتالوتي، ويطيل ليله برَتتيلي، وتفي�ص عيناه اإِذا تهجد، فار�صِ

فيقول العزيز اجلبار، عبدي اب�صط ميينك، فيمالأها من ر�صوان اهلل، وميالأ �صماله من 

 اآيًة �صعَد درجًة«.
َ
 وا�صعد، فاإِذا قراأ

ْ
ة مباحة، فاقراأ رحمة اهلل، ثمَّ يقال له: هذه اجلنَّ

التالوة بصوت حسن

ـ �صلوات اهلل  بن احل�ّصني  »كان علي   :
(3(

Qد ال�صادق جعفر بن حممَّ الإمام  قال 

ون فيقفون ببابه ي�صمعون قراَءته،  اوؤوَن ميرُّ ا�ص �صوتًا بالقراآن، وكان ال�صقَّ ح�صن النَّ
َ
عليه ـ اأ

ي يف قراَءة القراآن-«.
َ
ا�ص �صوتًا -اأ ح�صن النَّ

َ
بو جعفر الباقر Q اأ

َ
وكان اأ

�صواتكم«.
َ
ُنوا القراآن باأ : »َزيِّ

(4(Pقال ر�صول اهلل

وت زينة القراآن«. :»اإِنَّ ُح�ْصَن ال�صَّ
(5(Pقال ر�صول اهلل

)))  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص293.

)2)  الكايف، ج2، �ص449.

)3)  الكايف، ج2، �ص)45.

)4)  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص295

)5)  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص295.
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ح�صن �صوتًا بالقراآن؟ فقال: »َمن اإِذا �صمعَت قراَءته 
َ
ا�ِص اأ يُّ النَّ

َ
: »اأ

(((Pصئل ر�صول اهلل�

يت اأنَّه َيخ�صى اهلل«.
َ
راأ

المداومة على التالوة

د بن احلنفية: ٍة لولده حممَّ ، يف و�صيَّ
(2(

Qقال الإمام علي بن اأبي طالب

وحرامه،  وحالله  و�صرائعه،  فرائ�صه  ولزوم  ونهارك،  ليلك  يف  القراآن  بتالوة  »عليك 

مره ونهيه، والتهجد به، والتِّالوة يف ليلك ونهارك فاإنَّه عهد من اهلل تعاىل اإِىل خلقه فهو 
َ
واأ

ْن ينظر كّل يوم يف عهده«.
َ
واجب على كّل م�صلم اأ

مأدبة اهلل

ه الّنور  دبة اهلل ما ا�صتطعتم، اإنَّ
ْ
دبة اهلل فتعلَّموا ِمن ماأ

ْ
: »القراآن ماأ

(3(Pقال ر�صول اهلل 

املبني، وال�صفاُء النافع، تعلَّموه فاإنَّ اهلل ي�صّرفكم بتعلُّمه«.

تعلُّمُ القرآن حقٌّ وواجبٌ 

اإِل وهلل عليه حق  و مملوكًا، 
َ
اأ نثى، حرًا 

ُ
اأ و 
َ
اأ »ما ِمن موؤمن ذكرًا   

(4(Pقال ر�صول اهلل

ْن يتعلََّم من القراآن«.
َ
واجب اأ

جرها ما ُتليت«.
َ
: »َمن َعلَّم اآية من كتاب اهلل تعاىل كاَن له اأ

(5(Pقال ر�صول اهلل

)))  بحار الأنوار، ج92، �ص95).

)2)  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص293.

)3)  م�صتدرك الو�صائل، ج)، 287.

)4)  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص287.

)5)  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص288.
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 ثوابُ تعلُِّم القرآن 

: »من َتَعلََّم القراآن وتوا�صع يف العلم وعلَّم عباد اهلل وهو يريد ما 
(((Pقال ر�صول اهلل

ة منزلة  عظم منزلة منه، ومل يكن يف اجلنَّ
َ
عظم ثوابًا منه، ول اأ

َ
ة اأ عند اهلل مل يكن يف اجلنَّ

�صرف املنازل«.
َ
وفر الن�صيب، واأ

َ
َول درجة رفيعة ول نفي�صة اإِل وكان له فيها اأ

   ثواب معلِّم القرآن

: »معلِّم القراآن ي�صتغفر له كّل �صيء حتَّى احلوت يف البحر«.
(2(Pقال ر�صول اهلل

: »تعلَّموا القراآن فاإنَّه ربيع القلوب، وا�صت�صفوا 
(3(

Qقال الإمام علي بن اأبي طالب

ح�صن( الق�ص�ص فاإنَّ العامَل العامَل 
َ
نفع )اأ

َ
ه اأ ح�صنوا تالوته فاإنَّ

َ
دور، واأ بنوره فاإنَّه �صفاُء ال�صُّ

عظُم واحل�ّصرُة له 
َ
ُة عليه اأ بغري علمه كاجلاهِل احلائر الذي ل ي�صتفيق من جهله، بل احُلجَّ

لوم«.
َ
لزم، وهو عند اهلل اأ

َ
اأ

   إكرام القرآن

ر القراآن فقد ا�صتخفَّ  ر اهلل، وَمن مل يوقِّ ر القراآن فقد َوقَّ : »َمن َوقَّ
(4(Pقال ر�صول اهلل

بحرمة اهلل، حرمُة القراآن على اهلل كُحرَمِة الوالد على وَلِده«.

: »اإِذا جمع اهلل عّز وجّل الأّولني والآخرين 
(5(

Q د ال�صادق قال الإمام جعفر بن حممَّ

ح�صن �صورًة منه، فاإِذا نظَر املوؤمنون اإِليه -وهو القراآن- 
َ
ْقَبَل مَلْ ُيَر قّط اأ

َ
اإِذا ُهْم ب�صخ�صٍ قد اأ

ينا. فاإِذا انتهى اإِليهم جازهم، ثمَّ ينظر اإِليه ال�صهداُء 
َ
ح�صن �صيء راأ

َ
قالوا: هذا منا، هذا اأ

)))  عقاب الأعمال، �ص)5.

)2)  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص288.

)3)  نهج البالغة، اخلطبة رقم 0)).

)4)  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص288.

)5)  الكايف، ج2، �ص440.
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حتَّى اإِذا انتهى اإِىل اآخرهم جازهم فيقولون: هذا القراآن، فيجوزهم كلهم حتَّى اإِذا انتهى 

هذا  فيقولون:  املالئكة  اإِىل  ينتهي  حتَّى  فيجوزهم  القراآن،  هذا  فيقولون:  املر�صلني،  اإِىل 

القراآن فيجوزهم ثمَّ ينتهي حتَّى يقف عن ميني العر�ص فيقول اجلّبار: وعزتي وجاليل، 

هاَنَك«.
َ
كرَمك، ولأِهيننَّ من اأ

َ
وارتفاع مكاين لأكرمنَّ -اليوَم- من اأ

   إكرَامُ حمَلةِ القرآن

النبّينَي  خال  ما  الآدميني  من  درجٍة  على 
َ
اأ يف  القراآن  هَل 

َ
اأ »اإِنَّ   :

(((Pر�صول اهلل قال 

ملكانًا  العزيز اجلبار  لهم من اهلل  فاإنَّ  القراآن حقوَقُهم،  هَل 
َ
اأ ت�صت�صعفوا  واملر�صلنَي، فال 

عليًا«.

يبة امل�صلم، واإِكراُم حملة  با ذر ِمن اإِجالل اهلل: اإِكراُم ذي ال�صَّ
َ
: »يا اأ

(2(Pقال ر�صول اهلل

لطان املُق�ِصط«. القراآن العاملني به، واإِكراُم ال�صُّ

 العمل بالُقرآن وتطبيقه

وزينتها  نيا  الدُّ ُحبَّ  عليه  واآثَر  به  يعمْل  ومل  القراآن  تعلََّم  »َمن   :
(3(Pاهلل ر�صول  قال 

رجِة مع اليهوِد والن�صارى الذين ينبذون كتاب اهلل وراَء  ا�صتوجب �صخَط اهلل، وكان يف الدَّ

عمى، فيقول: يا رب مل 
َ
ظهوِرهم. ومن تعلَّم القراآن ومل يعمل به، ح�صره اهلل يوَم القيامة اأ

ُتن�صى،  اليوم  اآياتنا فن�صيتها وكذلك  تتك 
َ
اأ عمى وقد كنُت ب�صريًا؟ قال كذلك 

َ
اأ ح�صرتني 

ار«. فيوؤمُر به اإِىل النَّ

ربعٌة: فقلٌب فيه اإِميان ولي�ص فيه قراآن. وقلٌب فيه قراآٌن 
َ
: »القلوُب اأ

(4(Pقال ر�صول اهلل

)))  الكايف، ج2، �ص)44.

)2)  راجع م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص290.

)3)  عقاب الأعمال، �ص 52.

)4)  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص287.
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ما القلب الذي 
َ
واإِميان. وقلٌب فيه قراآٌن ولي�ص فيه اإِميان. وقلب ل قراآَن فيه ول اإِميان. فاأ

ما القلب الذي فيه قراآن 
َ
ٌب طعمها لي�ص لها ريح. واأ رة طيِّ فيه اإِميان ولي�ص فيه قراآن كالثمَّ

ما القلب الذي فيه اإِميان وقراآن 
َ
ٌب ريحها خبيٌث طعمها. واأ  طيِّ

(((

ولي�ص فيه اإمِيان كالأ�صنة

ُفِتَح ِطْيبًا واإِن وعى وعى ِطْيبًا. واأما القلُب الذي ل قراآن فيه ول  ُفِتَح  اإِْن  كِجراب امل�صلك 

اإِميان كاحلنظلة خبيٌث ريحها، خبيٌث طعمها«.

ورَة ثمَّ  اإِذا كان يعلم ال�صُّ »اإِنَّ الرجل   :
(2(

Q د ال�صادق  قال الإمام جعفر بن حممَّ

تعرفني؟  فتقول:  �صورة  ح�صن 
َ
اأ يف  فوٍق  من  عليه  �صرفت 

َ
اأ ة  اجلنَّ ودخَل  ترَكها،  و 

َ
اأ ن�صَيَها 

نا �صورة كذا وكذا مل تعمل بي، وتركتني، واهلل لو عملَت بي لبلغُت بك 
َ
فَيقول: ل. فتقول: اأ

�صارت بيدها اإِىل ما فوقها.«
َ
هذه الدرجة، واأ

)))  تاج العرو�ص، ج8)، �ص )2، وفيه عن الأ�صنة »هو �صيء يلتف على �صجر البلوط وال�صنوبر كاأنه مق�صور من عرق، وهو عطر اأبي�ص.«

)2) الكايف، ج2، �ص445.
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المحور األول

دروس في تعّلم التالوة
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موضوعات المحور

   �صفاُت احلروف وخمارجها.

 اأحكاُم لم التَّعريف وهمزتا الو�صل والقطع.

�صم القراآين والإمالئي.  الوقُف والبتداء والفرُق بني الرَّ

أهداف المحور األوّل

ف على نبذة من الأحاديث التي وردت يف ف�صل قراءة القراآن الكرمي       التعرُّ

         وتالوته. 

ُف على اأهّم مبادئ تالوة القراآن وقواعده.     التعرُّ

حيحة.     معرفة تالوة القراآن الكرمي ال�صَّ
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قراءة  اإىل  الو�صول  اأجل  من  العربّي  باحلرف  ال�صحيح  النُّطق  من  ن   . التمكُّ

�صحيحة للقراآن الكرمي.

ة واأق�صامها. ف على �صفات احلروف العربيَّ  . التعرُّ

 . تعلُّم الفرق بني �صفات احلروف وخمارج احلروف.

ف على خمارج احلروف العربيَّة وما نعنيه مب�صطلح املخرج.  . التعرُّ

 .  التدرُّب على كيفيَّة ُنطق احلرف من املخرج ال�صحيح.

ِة للحروف العربيَّة. ف على املخارج الرئي�صيَّ  . التعرُّ

صفات الحروف 

مُتّيز  عالمٌة  فة:  بال�صِّ واملق�صود  حرف،  لكلِّ  العاّمة  ال�صفة  هذا  در�صنا  يف  �صنذكر 

الأدنى خم�ُص  باحلدِّ  الهجاء  ولكلِّ حرٍف من حروف  امل�صتمع،  ُذن 
ُ
اأ �صواه يف  احلرَف عن 

�صفات، وباحلّد الأق�صى �صبُع �صفات.

القراءة  فات مفيدٌة يف جمال  الأ�صا�صّية، ومعرفُة هذه ال�صِّ فات  وللحروف بع�ص ال�صِّ

حيحة من معرفتها والتدّرب على  حيحة للقراآن الكرمي، ول بّد ملن يتعّلم القراءة ال�صَّ ال�صَّ

النُّطق بها لئاّل يقع يف اخلطاأ، وهي: 

1- اال�ستعالُء: هو تفخيم خمرج احلروف عند النُّطق به يف الفم. وهذه ال�صفة ت�صمُل 

هذه  يف  فرق  ول  قظ.  �صغط  خ�ّص  قول:  يف  املجموعَة  التاليَة  بعَة  ال�صَّ احلروَف 

احلروف بني كونها �صاكنة اأو متحركة، لكن ُيقلَُّل من تفخيمها حالَة الك�صر. {َخَلَق 

 الدرس األول

صفات الحروف ومخارجها
دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم

أهداف الدرس
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.
(((

يٌم ُمِبنٌي} َذا ُهَو َخ�صِ الإِْن�َصاَن ِمْن ُنْطَفٍة َفاإِ

َف�ِص عن النُّطق باأحد احلروف الع�صرة التالية املجموعة يف قول:  2- الهم�س: جريان النَّ

بُب يف ذلك �صعُف العتماد على املخرج، وُي�صرتُط فيها  فحّثه �صخ�ص �صكت، وال�صَّ

ال�ّصكون، لذا فاإّنها تاأتي يف منت�صف واآخر الكالم، ول تاأتي يف ابتداء الكالم {َل 

.
(2(

ُروَن} �صَ َرُهْم َوُهْم َلُهْم ُجْنٌد حُمْ َي�ْصَتِطيُعوَن َن�صْ

3- القلقلُة: ارتعاُد خمرج احلرف عند النُّطق به، وهي �صغرى يف و�صط الكالم وكربى 

يف اآخره، وحروفها خم�صٌة جمموعٌة يف كلمتْي  »قطب جد« وي�صرتط فيها ال�ّصكون. 

.
(4(

، {اْذَهْب اإِىَل ِفْرَعْوَن اإنَّه َطَغى}
(3(

{ُقل اأعوُذ بَربِّ الَفَلق}

ني-  ال�صِّ التالية:  الثَّالثة  احلروف  باأحد  النُّطق  عند  يخرج  زائٌد  �صوٌت  فرُي:  ال�سَّ  -4

اي )�ص- �ص- ز( وي�صرتط فيها ال�ّصكون اأو الت�صديد، مثال:  اد- الزَّ ال�صَّ

.
(5(

ِعيدًا َزَلقًا} ِبَح �صَ َماِء َفُت�صْ {َوُيْر�ِصَل َعَلْيَها ُح�ْصَبانًا ِمَن ال�صَّ

فات،  5- اللثوّيُة: وهي احلروُف التي تخرُج من خارج اللّثة وتتعّلُق باملخارج ولي�ص بال�صِّ

هنا  اأوردناها  فقد  القراءة  مبتدئو  فيها  يقُع  التي  الأخطاء  لكرثة  نظرًا  لكن 

لال�صتفادة، وعددها ثالثة حروف هي: )الثاء- الذال- الظاء( �صواء جاءت �صاكنة 

.
(6(

اأو متحّركة. {اْنَطِلُقوا اإِىَل ِظلٍّ ِذي َثاَلِث �ُصَعٍب}

ل�صان اإىل  وِت من اأّول حاّفِة الِّ اد، لمتداد ال�صَّ 6- اال�ستطالُة: �صفٌة تطلق على حرف ال�صَّ

تم-  ا�صطر- خ�صْ الني- فمن  ال�صّ نحو:  اكنة،  ال�صَّ اد  ال�صَّ وتظهر جلّيًة يف  اآخرها، 

اأف�صتم.

�صاع الفم عنَد النُّطق به،  اكن، وذلك لتِّ حوُك: �صفٌة ُتطلُق على حرف العني ال�صَّ 7- ال�ضَّ

نحو: يعلمون- تعتدوا...

))) النحل، 4.

)2)  ي�ص، 75.

)3)  الفلق، ).

)4)  طه، 24.

)5)  الكهف، 40.

)6)  املر�صالت، 30.
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�ُس: �صفٌة تطلق على حرف اجليم، �صواء كان �صاكنًا اأم متحّركًا، وذلك لإ�صباع  8- التعطُّ

النُّطق به عند خروجه من الفم، نحو: اجتمعوا - رج�صًا- احلّج- اجلبال...

َف�ِص يف الفم  اكنة اأو امل�صّددة، لنت�صار النَّ ني ال�صَّ 9- التف�ّسي: �صفٌة تطلق على حرف ال�صِّ

عند النُّطق به، نحو ا�ْصرتاه- ال�صم�ص...

ِة حركتان،  الُغنَّّ امل�صّددة، ومقداُر  والنون  امل�صّددة  امليم  �صفة حلرفني هما  الغّنُة:   -10

- هّماز... ا�ص- ثمَّ ة- النَّ نحو: اجلنَّ

ما هي مخارج الحروف؟

خمارج احلروف اأي موازيُنها: جمُع خمرٍج، واملخرج لغًة: حملُّ اخلروج. وا�صطالحًا: 

حملُّ خروج احلرف ومتيُّزه عن غريه.

ٍة  وعددها على راأي املختار �صبعُة ع�صَر خمرجًا، وينطوي عنها خم�صُة خمارَج تف�صيليَّ

وهي:

وفيه خمرٌج واحد. اجلوُف: . )

احللٌق:. 2 وفيه ثالثُة خمارج.

ل�ضاٌن:. 3 وفيه ع�صرُة خمارج. الِّ

فتان:. 4 وفيهما خمرجان. ال�سَّ

وفيه خمرٌج واحد. اخلي�ضوُم: . 5

اأ- حروُف اجلوف: وُيق�صد به جوُف احللق والفُم معًا ومنه َتخرُج احلروف الثالثة:

اكنُة املفتوُح ما قبلها. نحو: قال- زادكم. الألُف ال�صَّ ( .

اكنُة امل�صموُم ما قبلها. نحو: يقول- ر�صولكم. الواُو ال�صَّ 2 .

دينكم. اكنُة املك�صوُر ما قبلها. نحو: قيل – . 3 الياُء ال�صَّ

َقًة، مثل: قال، يقول، قيل. رٌة ولي�صت حَمقَّ وهي خمارُج مقدَّ

ب- احللُق: وينق�ضم عنها ثالثُة اأق�ضام وهي:

اأق�ضى احللق:. ) وله حرفان: الهمزُة والهاُء. اأ�صلم- اهدنا- يوؤْمن- هاد.
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عاقب- فا�صفْح- احلاكمني. و�ضط احللق: وله حرفان: العنُي واحلاُء. اأعطى – . 2

اأدنى احللق:. 3 وله حرفان: الغنُي واخلاُء. املغ�صوب- غالبني- يْخ�صر- خالدون.

د- ال�ضفتان: وفيهما خمرجان:

فلى واأطراف الثَّنايا الُعليا: خمرُج الفاء يْفرح- كافًة. فِة ال�صُّ - ما بني باطن ال�صَّ

فتان معًا:  - ال�صَّ

فتني وان�صمامهما. اأّواب- خْوف. الواو:. ) تخرج بانفتاِح ال�صَّ

فتني. واأّبًا- احلطْب. تخرج باإطباِق ال�صَّ الباء: . 2

عليْم. فتني وا�صرتاك الغنة. اأّما – . 3 امليم: تخرج باإطباِق ال�صَّ

هـ- اخلي�ضوم: وله خمرج واحد: 

به،  للِّ�صان  الأنفيِّ ل عمل  التَّجويِف  يخرُج من  ُة: هي �صوٌت  والغنَّ ة.  الغنَّ منه  وتخرُج 

باختالِف  زمنها  ويختلُف  اأو�صاعهما  بكلِّ  والنُّون  امليم  العربيَّة حريَف  اللغة  وي�صاحب يف 

احلكم.

نحو: مْن زكاها – اإّن- من م�صد.
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المفاهيم الرئيسة

ُذِن امل�صتمع، ولكلِّ 
ُ
فة: عالمٌة متّيز احلرف عن �صواه يف اأ املق�صوُد بال�صِّ ( .

حرٍف من حروف الهجاء باحلّد الأدنى خم�ُص �صفات، وباحلّد الأق�صى 

�صبُع �صفات.

وهذه  الفم.  يف  به  النُّطق  عند  احلروف  خمرج  تفخيم  هو  ال�صتعالء  2 .

�صغط  قول: خ�ّص  املجموعة يف  التالية  بعَة  ال�صَّ احلروَف  ت�صمُل  ال�صفة 

قظ.

التالية  الع�صرة  احلروف  باأحد  النُّطق  عند  النف�ص  جريان  هو  الهم�ص  3 .

املجموعة يف قول: فحّثه �صخ�ص �صكت. 

. 4 القلقلة هي ارتعاد خمرج احلرف عند النُّطق به، وهي �صغرى يف و�صط 

الكالم وكربى يف اآخره.

ال�صفري هو �صوت زائد يخرج عند النُّطق باأحد احلروف الثالثة التالية:  5 .

ال�صني- ال�صاد- الزاي �ص- �ص- ز. 

احلروف اللثوّية هي احلروف التي تخرج من خارج اللّثة وتتعّلق باملخارج  6 .

ولي�ص بال�صفات.

اأخرى من  والغّنة هي �صفات  والتف�ّصي  والتعّط�ص  وال�صحوك  ال�صتطالة  7 .

�صفات احلروف.

خمارُج احلروف اأي موازينها: جمع خمرج، واملخرج لغًة: حمل اخلروج.  8 .

ا�صطالحًا: حمل خروج احلرف ومتيزه عن غريه.

حروف اجلوف: ويق�صد به جوف احللق والفم معًا. 9 .

اأدنى  و�صط احللق،  اأق�صى احللق،  اأق�صام:  ثالثة  وينق�صم عنها  احللق:  (0 .

احللق.

ال�صفتان: وفيهما خمرجان: ما بني باطن ال�صفة ال�صفلى واأطراف الثنايا  (( .

العليا، ال�صفتان معًا.

اخلي�صوم: وله خمرج واحد وتخرج منه الغنة. (2 .

الغنة هي �صوت يخرج من التجويف الأنفي ل عمل لل�صان به، وي�صاحب يف  (3 .

اللغة العربيَّة حريف امليم والنون بكلِّ اأو�صاعهما ويختلف زمنها باختالف 

احلكم.



الم التعريف وهمزتا الوصل والقطع
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أهداف الدّرس

ف على حقيقة لم التَّعريف واأنَّها لم زائدة.  . التعرُّ

حيحة. ف على حكم لم التَّعريف مبا يعني على القراءة ال�صَّ  . التعرُّ

ُف على اأحكام لفظ اجلاللة.  . التعرُّ

ف على اأنواع الهمزة: قطع، وو�صل.  . التعرُّ

ة للهمزة يف موردي الو�صل والقطع.  . معرفُة الأحكام التَّف�صيليَّ

التدرُّب على الَّلفظ ال�صحيح للهمزة يف مواردها. . 

ما هي المُ التعريف؟

كرة  خول على الأ�صماء النَّ ٌة بالدُّ ُبنية الكلمة، وخمت�صَّ لم التَّعريف هي لٌم زائدٌة عن 

فقط للتَّعريِف بها، نحو:

- موؤمنون: ا�صم نكرة

- املوؤمنون: ا�صم معرفة

- دار :ا�صم نكرة

ار: ا�صم معرفة. - الدَّ

وتدّوُن لُم التَّعريف بوجود همزِة و�صٍل لت�صهيل النُّطق بها عند البتداء كوُنها �صاكنًة، حيث 

ُتقلُب همزُة الو�صل اإىل همزِة قطٍع مفتوحٍة عند البتداء طبعًا ُتْلَفُظ ول ُتْكَتُب.

الدّرس الثاني

الم التعريف وهمزتا الوصل والقطع
دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم
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حكم الم التعريف

وتدخل لم التَّعريف على جميع احلروف الهجائيَّة، فينتُج عنها حالتان اأو حكمان 

هما:

اإبانة التَّعريف عندما ياأتي بعدها اأحُد احلروف القمرّية الأربعة  الإظهاُر القمرّي:. ) وهو 

ع�صر، املجموعِة يف كلمات: ابغ حّجك وخف عقيمه. اأمثلة تطبيقّية: القمر- الأّول- 

البا�صط- الغفور- احلكيم- اجلليل- الكرمي- الودود- اخلبري- الف�صل- العليم- 

القاهر- اليقني- امللك- الهادي- اأمثلة من القراآن:

ا}  جمًّ
       {حتبون املال حباًّ

      {التي مل يخلق مثلها يف البالد}

      {اإرم ذات العماد...}

هو حذُف لم التَّعريف لفظًا عندما ياأتي بعدها اأحُد الأحرِف ال�صم�صّية  2 . :
ّ

الإدغاُم ال�ضم�ضي

الأربعِة ع�صر. املجموعة يف اأوائل كلم هذا البيت:

نعم ذا  �صف  تفز  رحمًا  �صل  ثــمَّ  للـكــرمطب  �ــصـــــريــفــًا  زر  ــّن  ظـــ �ــصــــــــوء  دع 

املني،  حمة، الظَّ ابرين، الرَّ ارق، ال�صَّ م�ص، الطَّ على نحو اإدغام لم التَّعريف يف كلمات: ال�صَّ

ياطني. اأمثلة من القراآن: كاة، ال�صَّ ماء، الزَّ ال�صَّ

{وال�صم�ص و�صحاها}

{واإىل ال�صماء كيف رفعت}

{اإن هذا لفي ال�صحف الأوىل...}

مالحظة:
ا�ص عند اإدخال لم التَّعريف   يف حرف اجليم، فيلِفُظُه كثرٌي من النَّ

ُ
اأكرُث ما يقُع اخلطاأ ( .

التَّعريف كونُه حرفًا قمرّيًا.       اإظهاُر  لم  بينما يجُب  بالإدغام حرفًا �صم�صيًّا،  عليه 
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. 7 .
(((

ِحيِم}، {بكلَِّمٍة ِمْنُه ا�ْصُمُه} ْحَمِن الرَّ ا�صم: {ِب�ْصِم اهلِل الرَّ

الهمزة في األسماء واألفعال

فة: ُتفَتُح الهمزُة دائمًا عند البتداء، نحو: اأحلمد 
َّ
). همزُة الو�ضِل يف الأ�ضماِء املعر

لإن�صان.
َ
حيم، األ�صماوات، الأر�ص، القراآن، اأ حمن، األرَّ هلل، األرَّ

2. همزة الو�ضل يف الأفعال: يتّم النظر اإىل عني الفعل )اأْي ثالِث حرٍف منه( فاإذا 

كان مك�صورًا اأو مفتوحًا، فيبداأ بهمزِة قطٍع مك�صورٍة دائمًا. نحو: اإ�صتغفر، اإذهب، 

اإ�صرب، اإنطلق، اإ�صتخلف، اإ�صتكبارًا، اإعلم، اإرجع.

اأنظر،  نحو:  بالهمزة م�صمومة  فيبداأ  لزماً:  �ضّماً  م�ضموماً  الفعل  عنُي  كان  اإذا   .3

اأعبد، اأخرج.

4. اإذا كان عني الفعل م�ضموماً �ضّماً عار�ضاً: فيبداأ بالهمزة مك�صورة، نحو: ام�صوا، 

ابنوا، اقب�صوا...

)))  اآل عمران، 45.
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المفاهيم الرئيسة

خول على  ة بالدُّ لم التَّعريف هي لم زائدة عن بنية الكلمة، وخمت�صّ ( .

الأ�صماء النكرة فقط للتعريف بها. 

اأحد  بعدها  ياأتي  عندما  التَّعريف  لم  اإبانة   هو  القمري:  الإظهاُر  2 .

احلروف القمرّية الأربعة ع�صر. 

الإدغاُم ال�صم�صّي: هو حذف لم التَّعريف لفظًا عندما ياأتي بعدها اأحد  3 .

الأحرف ال�صم�صّية الأربعة ع�صر.

لفظ اجلاللة اهلل هو ا�صم قائم بذاته، ول تعترب لم التَّعريف مزيدة  4 .

قيق. عليه، وله حالن: التَّفخيم والرتَّ

لُم ال�صم املو�صول، كالذي والتي ل تو�صف بكونها �صم�صّية اأو قمرّية،  5 .

كذلك الالم يف لفظ اجلاللة اهلل لأّنهم من اأ�صل ُبنية الكلمة.

همزة القطع، هي التي تثبت و�صاًل وبدءًا، وتقع يف اأّول الكلمة واأو�صطها  6 .

وطرفها.

همزة الو�صل، هي التي تثبت يف البتداء وت�صقط يف الو�صل. 7 .

ُتك�صر همزة الو�صل دائمًا يف الأ�صماء النكرة عند البتداء. 8 .

ُتفتح همزة الو�صل دائمًا يف الأ�صماء املعرفة عند البتداء. 9 .

همزة الو�صل يف الأفعال، يتّم النظر اإىل حركة عني الفعل. (0 .
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الدرس الثالث
الوقف واالبتداء

و الفرق بين الرسم القرآني واإلمالئي
دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم

: أهداف الدّرس

 . الّتعّرف على معنى الوقف والبتداء يف التِّالوة.

حيحة للوقف والبتداء. ف على املوارد ال�صَّ  . التعرُّ

 . التدرُّب على التطبيق ال�صحيح لأحكام الوقف والبتداء واأنواعها.

 . التعّرف على الفروق بني الكتابة القراآنّية والكتابة العادية.

ف على القواعد التي تتبعها هذه الفوارق.  . التعرُّ

 . التدرُّب على النُّطق ال�صحيح لهذه الفوارق بني الر�صم القراآيّن والإمالئي.

الوقف وأنواعه

اإىل  العودة  الكلمة بق�صد  اآخر  التنف�ص عند  ي�صريًا مع  ال�صوت زمنًا  هو قطع  الوقف: 

القراءة.

اإىل فرتة  َف من فرتٍة  ْن يتوقَّ
َ
اأ اأنَّ القارئ ل ي�صتطيع ال�صتمراَر يف القراءة بدون  ومبا 

َف�ِص ل ُيِخلُّ باملعنى، ويكون الوقُف عند روؤو�ِص  ليجّدد َنَف�َصُه، ينبغي اختيار وقف منا�صب للنَّ

الآيات ويكون يف و�صطها. ولي�َص يف القراآن وقٌف واجٌب ياأثم القارئ برتكه، ول حراٌم ياأثم 

َد الوقَف على نحو ما من اإله، فاإْن  بفعله اإّل اأْن يكوَن له �صبٌب يقت�صي التَّحرمَي، كاأْن يتعمَّ

اء للوقف اأنواعًا اأربعة: الوقف التام- الكايف-  ق�صد املعنى كفر. لهذا قد ا�صطلح �صيوخ الُقرَّ

احل�ّصن- القبيح:

ام: هو الذي يتمُّ به الكالم لفظًا ومعنًى ويكون يف و�صط الآية ويف اآخرها  1- الوقف التَّ



ظــــالل الـــنور

38

تام  املعنى  فاإنَّ  البقرة،  �صورة  اأول  يف   
(((

امْلُْفِلُحوَن} ُهُم  وَلِئَك 
ُ
{َواأ اآخر  على  كالوقف 

 
(3(

 َربُّ اْلَعامَلِنَي}
ُ
 ،وكالوقف على {... َتَباَرَك اهلل

(2(

ِذيَن َكَفُروا...} ومنقطع عن {فاأّما الَّ

 ،
(4(

عًا َوُخْفَيًة...} رُّ ُكْم َت�صَ من �صورة الأعراف فاإنَّ املعنى تام ومنقطع عن { اْدُعوا َربَّ

ومن عالماته البتداُء بال�صتفهام، وابتداء ق�صة، اأو البتداء بياء النداء، اأو بفعل الأمر 

اأو بالم الق�صم الخ.

2- الوقُف الكايف: هو الذي َيْح�ُصُن الوقف عليه، ومل ينقطع عّما بعده من حيث املعنى، 

مَلْ  ْم 
َ
{...اأ على  وكالوقف  للمتقني}  بـ {هدًى  ُيبتداأ  ثمَّ  فيه}  ريَب  على {ل  كالوقف 

 فاإنَّه متعلق 
(6(

 َعَلى ُقُلوِبِهْم...}
ُ
 ثمَّ يح�صن البتداء بـ {َخَتَم اهلل

(5(

ُتْنِذْرُهْم َل ُيوؤِْمُنوَن}

به من حيث املعنى، لكن يح�صُن الوقُف عليه والبتداء بعده.

ِة تعلُّقه  حُّ البتداُء مبا بعده ل�صدَّ 3- الوقُف احل�َضن: هو ما َيح�صُن الوقف عليه، لكن ل َي�صُ

به، فال ُبدَّ من اإعادة ما قبله، كلَّه اأو بع�صه، لأجل ارتباط الَّلفظ واملعنى معًا، اإل اإذا 

كان راأ�َص اآيٍة كالوقف يف الفاحتة على {احلمد اهلل} فاإنَّ املعنى ح�صن، لكْن ل ي�صح 

البتداء بـ {رب العاملني} لأنَّه �صفٌة تابعٌة فال بدَّ من اإعادة ما قبله، واأكرُث ما يكون يف 

ٌة ح�صنة. روؤو�ص الآيات فالوقف عليه حينئٍذ �صنَّ

ة تعلقه، مبا بعده كالوقف على امل�صاف  4- الوقف القبيح: هو ما يقبح الوقف عليه، ل�صدَّ

دون امل�صاف اإليه مثاًل. كالوقف يف الفاحتة على {مالك} فاإنَّ الوقف عليه قبيح ل�صّدة 

فاإنَّه قبيـــح ل�صدة تعلــقه  وكالوقــف على {اْهِدنا ال�صراط}  بـ {يوم الدين}  تعلــــقه 

�صبحــانه  قوله  يف  للُم�صّلني}،  {فويٌل  تعالــــى:  قوله  يف  وكالـــوقف  بـ{امل�صتقيم}، 

. والوقف على قوله 
(7(

اَلِتِهْم �َصاُهوَن} ِذيَن ُهْم َعْن �صَ لِّنَي * الَّ وتعالـــــى:{َفَوْيٌل ِلْلُم�صَ

ْنُتْم 
َ
َواأ الة  ال�صَّ َتْقَرُبوا  {َل  وتعاىل:  �صبحانه  قوله  يف  الة}،  ال�صَّ تقربوا  {ل  تعاىل: 

)))  اآل عمران، 04).

)2)  اآل عمران، 56.

)3)  الأعراف، 54.

)4)  الأعراف، 55.

)5)  ي�ص، 0).

)6)  البقرة، 7.

)7)  املاعون، 4 و5.
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نَّ  د الوقف عليه اإذا غرّي املعنى كالوقف على {َوَما َخَلْقُت اجْلِ . ول يجوُز تعمُّ
(((

�ُصَكاَرى}

َف�ص. َوالإِْن�َص} اإل ل�صرورِة �صيِق النَّ

وما هو االبتداء وأنواعه؟

 اأي�صًا 
ٍ
�ِص يف اأثنائها وهو اأربعُة اأق�صام روع بالقراءة ابتداًء، اأو بعد التنفُّ االبتداُء: هو ال�صُّ

كالوقف:

ام: هو البتداُء مبا لي�ص له عالقٌة مبا قبله، لفظًا اأو معنى، كالبتداء بقوله  )- البتداُء التَّ

.
(2(

احِلًا َفِلَنْف�ِصِه} تعاىل: {َمْن َعِمَل �صَ

2- البتداء الكايف: هو ما يح�صن البتداء به وله عالقٌة مبا قبله لفظًا اأو معنى، كالبتداء 

هي  واملعنوّية  العطف،  هي  الَّلفظية  فالعالقة  فعليها}.  اأ�صاء  {َومن  تعاىل:  بقوله 

املقابلة.

3- البتداُء احل�ضن: هو البتداء مبا يكون معناه ح�صنًا، لكن له عالقٌة �صديدٌة مبا قبله، 

كالبتداء يف اأوائل �صورة البقرة: {ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي}. فالعالقة �صديدٌة بالآية التي 

قبلها: { َذِلَك اْلِكَتاُب َل َرْيَب ِفيِه}.

4- البتداُء القبيح: هو البتداء مبا ُيف�صد املعنى ل�صّدة تعلُّقه مبا قبله، كالبتداء بـ {َوَما 

ْبُعوِثنَي}. وهو غري جائز فالعالقة �صديدة مبا قبلها ول ميكن ف�صلها عّما  َنْحُن مِبَ

 كما ل ي�صحُّ 
(3(

ْبُعوِثنَي} نيا َوَما َنْحُن مِبَ َل َحَياُتَنا الدُّ ابتداأت به الآية: {َوَقاُلوا اإِْن ِهَي اإِ

ِذيَن َقاُلوا   ُهَو امْلَ�ِصيُح}، من قوله تعاىل: { َلَقْد َكَفَر الَّ
َ
البتداء بقوله تعاىل: {اإِنَّ اهلل

 
َ
. كما ل ي�صحُّ البتداء بقوله تعاىل: {...اإِنَّ اهلل

(4(

{...  ُهَو امْلَ�ِصيُح اْبُن َمْرمَيَ
َ
اإِنَّ اهلل

 .
(5(

 َثاِلُث َثاَلَثٍة...}
َ
ِذيَن َقاُلوا اإِنَّ اهلل َثاِلُث َثاَلَثٍة...}، من قوله تعاىل: {َلَقْد َكَفَر الَّ

وهو من اأقبح القبيح.

)))  الن�صاء، 43.

)2)  ف�صلت، 46.

)3)  الأنعام، 29.

)4)  املائدة، 72.

)5)  املائدة، 73.
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هجاوؤها األف لم ميم وي�ص- امل.

اءات املربوطة  �ضم القراآيّن، من حيث املقطوع واملو�ضول واحلذف والإثبات والتَّ
َّ
ُق بالر 5- فيما يتعلَّ

الطويلة.

ا. رحمت / نعمت/ غيابت. ميُح/ بهاِد/ والباِد. مال هذا/ ويكاأنه/ حيثمَّ نحو:  -

(((

ِغرَيًة َوَل َكِبرَيًة} مثال: - {َمْاِل  َهَذا الِكتاِب ل ُيَغاِدُر �صَ

(2(

ُه َل ُيْفِلُح الَكاِفُرون } نَّ
َ
- {َوْيَكاأ  

))) الكهف، 9 .

)2) الق�ص�ص،  8.
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المفاهيم الرئيسة

 . الوقف: هو قطع ال�صوت زمنًا ي�صريًا مع التنف�ص عند اآخر الكلمة بق�صد 

العودة اإىل القراءة.

 . ينبغي اختيار وقف منا�صب للنف�ص ل يخل باملعنى.

 . الوقف التام: هو الذي يتم به الكالم لفظًا ومعنى ويكون يف و�صط الآية 

ويف اآخرها.

 . الوقف الكايف: هو الذي يح�صن الوقف عليه ومل ينقطع عّما بعده من حيث 

املعنى.

 . الوقف احل�صن: هو ما َيح�صُن الوقف عليه، لكن ل ي�صح البتداء مبا بعده 

ل�صّدة تعّلقه به فال بد من اإعادة ما قبله كله اأو بع�صه لأجل ارتباط اللفظ 

واملعنى معًا.

 . الوقف القبيح: هو ما يقبح الوقف عليه ل�صدة تعّلقه مبا بعده كالوقف على 

امل�صاف دون امل�صاف اإليه. 

	. البتداء: هو ال�صروع بالقراءة ابتداء اأو بعد التنف�ص يف اأثنائها وهو اأربعة 

اأق�صام اأي�صًا كالوقف.

خم�صة فوارق فيما بني الر�صم القراآيّن والر�صم الإمالئي احلديث وفق ما  8 .

حدده علماء ال�صبط لر�صم امل�صحف ال�ّصريف، وهي يف ما يلي:

اأ- حروف مكتوبة يف اخلط وهي غري منطوقة. 

ب- حروف ُتنطق وُتلفظ وهي غري مكتوبة يف اخلط. 

ة ثانية. ج- حروف ُتكتب بكيفيَّة، وُتقراأ بكيفيَّ

د- حروف ُتكتب وُتقراأ اأ�صماوؤها.
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المحور الثاني

علوم قرآنية
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موضوعات المحور

 تاريُخ القراآن الكرمي.

 حقيقُة القراآن وف�صله.

 القراآن الكرمي املعجزة اخلالدة.

 �صالمُة القراآن من التَّحريف.

أهداف المحور الثاني

ف على حقيقة القراآن وتاريخه وف�صله.            التعرُّ

ُف على معنى اإعجاز القراآن ووجوهه.            التعرُّ

           اإثبات �صالمة القراآن من التحريف.
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أهداف الدّرس

 . بياُن اأ�صماء القراآن وكيفيَّة نزوله.

ف على �صور الوحي واأناطه.  . التعرُّ

 . بياُن الفرق بني النزول الدفعيِّ والتدريجيِّ للقراآن.

ة واملدنيَّة. ور املكيَّ  . معرفُة الفرق بني ال�صُّ

ِة حفِظ القراآن وتدوينه وجمعه.  . بياُن كيفيَّ

القرآن وأسماؤه

يف  املكتوُب   ،Pد حممَّ النبيِّ  على  وحيًا  املنَزُل  املعجُز  الكالُم  هو   

;

الكرمُي القراآن 

امل�صاحف، واملنقوُل عن الر�صول الأكرمP بالتواتر. وقد اختار اهلل لهذا الكالم املعجز 

اه الكتاب حيث قال تعاىل: {ذِلَك اْلِكتاُب ل َرْيَب  الذي اأوحاه اإىل نبّيه اأ�صماًء خمتلفًة، ف�صمَّ

.
(((

فيِه ُهدًى ِلْلُمتَّقنَي}

.
(2(

اُه القراآن: {ط�س ِتْلَك اآياُت القراآن َوِكتاٍب ُمبنٍي} و�صمَّ

.
(3(

اآٌن ُمبنٌي}
ْ
 َوُقر

ٌ
كر: {اإِْن ُهَو اإِلَّ ِذْكر اُه الذِّ �صمَّ

.
(4(

ِدِه ِلَيُكوَن ِلْلعامَلنَي نَذيراً}
ْ
قاَن َعلى  َعب

ْ
َل اْلُفر اُه الُفرقان: { َتباَرَك الَّذي نَزَّ و�صمَّ

(5(

ُحفاً مطّهرة} حف: { َر�ضوٌل من اهلل يتلو �ضُ و�صّماه ال�صّ

الت�صمية:  ل  الو�صف  �صبيل  على  الكرمي  القراآن  على  طلقت 
ُ
اأ عديدٌة  األفاٌظ  وهناك 

)))  البقرة، 2.

)2)  النمل، ).

)3)  ي�ص، 69.

)4)  الفرقان، ).

)5) البينة 2.

الدرس األول

تاريخ القرآن
دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم
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ْنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن}. وكان اإنزاله على �صبيل 
ُ
ْنَزْلناُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر}، و{�َصْهُر َرَم�صاَن الَِّذي اأ

َ
اأ

الإجمال مرة واحدة لأّن الهدف منه تنوير قلب النبي P بالر�صالة التي اأعده حلملها.

الثانية: النزول التدريجي للقراآن: وهو نزول القراآن تدريجا وعلى �صبيل التف�صيل خالل 

التدريجي  النزول  وا�صتغرق  وفاته،  اإىل  بعثته  منذ  اأمته  P يف  النبي  ق�صاها  التي  املدة 

)  ( عامًا، اأي طوال فرتة نبّوة الّر�صول الأكرم P، وعرّب عنه بـ )التنزيل( كما ورد يف 

ا َنْحُن  ْلناُه َتْنِزيال} وقوله {اإِنَّ ا�ِص َعلى  ُمْكٍث َوَنزَّ ُه َعَلى النَّ
َ
قوله تعاىل: {َوُقْراآنًا َفَرْقناُه ِلَتْقَراأ

 .
(2(

ا َلُه حَلاِفُظوَن} ْكَر َواإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ، {وقوله اإِنَّ
(((

ْلنا َعَلْيَك اْلُقْراآَن َتْنزياًل} َنزَّ

دة واآياته املتعاقبة والتي  والهدف من نزوله على �صبيل التف�صيل هو نزوله باألفاظه املحدَّ

كانت يف بع�ص الأحيان ترتبط باحلوادث والوقائع يف زمن الر�صالة وكذلك مواكبة تطّورها. 

وكان اإنزاله على �صبيل التف�صيل تدريجيًا لأنه ي�صتهدف تربية الأمة وتنويرها وتروي�صها 

اإىل  النبي يف مواقفه وت�صديده فيها، وهذا يحتاج  الر�صالة اجلديدة، وكذلك تثبيت  على 

التدرج. 

اأ�صار  اللتني  املرحلتني  اأي�صًا  لنا  تف�ّصر  بّيناها  التي  بال�صورة  التنزيل  تّعدد  وفكرة 

َحكيٍم  َلُدْن  ِمْن  َلْت  ُف�صِّ ُثمَّ  اآياُتُه  ْحِكَمْت 
ُ
اأ {ِكتاٌب  تعاىل:  قوله  يف  الكرمي  القراآن  اإليهما 

. فهذه الآية املباركة ت�صري اإىل مرحلتني يف وجود القراآن؛ اأولهما اإحكام الآيات، 
(3(

َخبرٍي}

والثانية تف�صيلها. وهذا ين�صجم مع فكرة تعّدد التنزيل، فيكون التنزيل مرة واحدة على 

�صبيل الإجمال وهي مرحلة الإحكام، والتنزيل على �صبيل التف�صيل تدريجًا وهي املرحلة 

P يف  النبي  التي ق�صاها  ا�صتمرت طيلة ثالث وع�صرين �صنة هي املدة  التي  التف�صيل، 

اأمته منذ بعثه اهلل تعاىل اإىل حني وفاته. فقد بعث P لأربعني �صنة من ولدته ومكث مبكة 

ثالث ع�صرة �صنة يوحى اإليه، ثم هاجر اإىل املدينة وظّل فيها ع�صر �صنني، والقراآن ينزل 

تدريجًا عليه حتى تويف وهو يف الثالثة وال�صتني من عمره ال�ّصريف. وقد امتاز القراآن عن 

الكتب ال�صماوية ال�صابقة عليه باإنزاله تدريجا بخالف ما ي�صري القراآن الكرمي من اإنزال 

التوراة على �صكل األواح دفعة واحدة اأو يف مدة زمنية حمدودة. وقد كان لهذا التدّرج يف 

)))  - الإن�صان،  .

)2)  - احلجر،9.

)3) - هود،  .
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.
(((

اإنزاله اأثر كبري يف حتقيق اأهدافه واإجناح الدعوة وبناء الأمة

السور واآليات المكية والمدنية

ُل اآياٍت نزلت  يتاألف القراآن من     �صورة وحتتوي كلُّ �صورٍة على عدٍد من الآيات. واأوَّ

كما ُينقل عن الإمام ال�صادقQ هي اخلم�صة الأوائل من �صورة العلق قال Q: »اأول 

، اأّما يف اآخر 
(2(

ما نزل على ر�صول اهللP ب�صم اهلل الرحمن الرحيم اإقراأ با�صم ربك..«

ُل  اأوَّ اآيٍة نزلت. و�صورُة فاحتة الكتاب هي  الآيات فهناك تبايٌن �صا�صٌع يف الآراء حول اآخر 

�صورة نزلْت ب�صكٍل كامل، و�صورُة النَّ�صر هي اآخر �صورة نزلت ب�صكل كامل. 

ة. وال�صابط واملعيار يف التمييز بني الآيات  وتنق�صم �صور القراآن واآياته اإىل مكيَّة ومدنيَّ

ة واملكيَّة هو ال�صابط الزماين، حيث جعلت هجرة الر�صولP هي املعيار،  ور املدنيَّ وال�صُّ

فكلُّ اآيٍة اأو �صورٍة نزلت قبل الهجرة اأو اأثناءها وقبل الو�صول اإىل املدينة فهي مكيَّة. وكلُّ ما 

نزل منها بعد الهجرة حتَّى واإن نزلت يف مّكة فهي مدنيَّة. وعليه يكون لدينا يف القراآن 8  

�صورة مكيَّة و 8 �صورة مدنيَّة.

ور املكيَّة، فهي عبارة عن: الدعوُة اإىل اأ�صول العقائد  ا اخل�صائ�ُص الغالبة على ال�صُّ واأمَّ

ار، جمادلُة امل�صركني، كرثُة الق�صم، ق�ص�ُص  ة والنَّ والأخالق، احلديُث عن القيامة واجلنَّ

ور وق�صُر الآيات والإيجاز يف اخلطاب. الأنبياء، �صغُر ال�صُّ

اأهل  والآيات، جمادلُة  ور  ال�صُّ طوُل  فهي:  املدنيَّة  ور  ال�صُّ على  الغالبة  اخل�صائ�ص  اأّما 

الكتاب، جمابهُة املنافقني، ذكُر اجلهاد واأحكامه، بياُن اأحكام احلدود والواجبات واحلقوق 

والإرث، بياُن القوانني ال�صيا�صية والقت�صادية واملعاهدات.

حفظ القرآن

 عقد الر�صولP واأ�صحابه العزم على حفظ القراآن يف �صدورهم. 

;

يف بداية الدعوة

ة احلفظ يف حدِّ الكمال. فكانوا يحفظون  وكان العرب يتمتَّعون بهذه الهبة الإلهّية وهي قوَّ

)))  - امليزان يف تف�صري القراآن، ج  ، �ص، 	)بت�صرف(

)2)  الكايف، ج2، �ص628.
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العربيُّ  وكان  ال�صعر،  من  دواوين  ذاكرتهم  ويختزلون يف  �صهولة،  بكلِّ  الطويلة  الق�صائد 

يحفظ ما ي�صمعه مرًة واحدًة، ويودعه ذاكرته اإىل الأبد.

وقد قّدم لهم القراآن ببيانه ال�صاحر يف �صياغته وحمتواه، اأروع كالم ور�صالة تنفذ اإىل 

عًة وموزونًة تقريبًا.  ور الأّوىل التي نزلت يف مّكة م�صجَّ اأعماق الروح، حيث كانت الآيات وال�صُّ

ابًا بحيث كان يبهرهم. وكان ر�صول اهللP يحثُّ  اذًا وجذَّ اأخَّ ور  اإيقاع الآيات وال�صُّ وكان 

عوة يف مدينة مّكة مل يكن عدد  ور، حيث اأنَّه يف بداية الدَّ اأ�صحابه على حفظ الآيات وال�صُّ

َف امل�صلمون قوَة حفظهم يف اأكرث  الًكتَّاِب كثريًا، ول اأدوات الكتابة كانت متوفرًة. وهكذا وظَّ

ة. ًة، وجعلوا من �صدورهم وقلوبهم مو�صعًا لآيات القراآن النريِّ بِل قد�صيَّ ال�صُّ

مرحلة كتابة القرآن

كانت �صرورة كتابة القراآن وا�صحًة متامًا يف حياة الر�صولP لأّن العتماد على حفظ 

دور مل يكن يبعث على الطمئنان فيما يتعلق ب�صيانته واحلفاظ عليه. ومع  القراآن يف ال�صُّ

اأنَّ عدَد الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة يف ع�صر نزول الوحي قليٌل جدًا، بحيث ذكر 

ا. اإل  َة مل يتجاوز �صبعَة ع�صر �صخ�صً البع�ص اأنَّ عدَد من كان يجيُد القراءَة والكتابَة يف مكَّ

القراءة  يعرفون  من  ا�صتدعاء  اإىل  دفعه  الوحي،  وكتابة  بالقراآن   Pالر�صول اهتمام  اأنَّ 

والكتابة من اأجل كتابة و�صبط اآيات القراآن الكرمي. فمتى ما كانت تنزل اآيات من القراآن 

»كّتاب  بـ  ى  ُت�صمَّ وكانت هذه اجلماعة  بكتابتها،  وياأمرهم  الوحي  كّتاب  يدعو  الكرمي كان 

الوحي «. وكان الإمام علي بن اأبي طالبQ كما ي�صّرح اجلميع تقريًبا من اأوائل كّتاب 

الوحي واملداومني على كتابته، حيث اإنَّهQ كان يكتب اأكرث الوحي ويكتب غري الوحي 

بي بن كعب وزيد بن 
ُ
اأي�صًا. وجتدر الإ�صارة اأنَّه كان هناك اآخرون يكتبون الوحي اأي�صًا كاأ

ثابت ومعاذ بن جبل وعبد اهلل بن م�صعود، ولي�ص كّل من كان يجيد الكتابة كان يوؤذُن له 

بكتابة الوحي، بل كان دوُر البع�ص منهم مقت�صٌر على اأْن يكتب لر�صول اهللP الر�صائل 

والعهود وعقود ال�صلح وغريها من حوائج النبّي P املختلفة.

كانوا  ب�صملة  نزلت  ما  ومتى  نزولها،  ت�صل�صل  الآيات ح�صب  يكتبون  الوحي  كّتاب  وكان 

ال�صادقQ قال:  الإمام  اأخرى فعن  �صورة  وبداأت  انتهت  ال�صابقة  ورة  ال�صُّ اأنَّ  يعرفون 
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واإنا كان يعرف  الرحيم  الرحمن  ب�صم اهلل  اإل وفاحتته  ال�صماء كتاًبا  اأنزل اهلل من  »ما 

. وهكذا كانت تنتظم 
(((

ورة بنزول ب�صم اهلل الرحمن الرحيم ابتداء لالأخرى« انق�صاء ال�صُّ

اآيات القراآن على �صكل �صور على اأ�صا�ص الرتتيب الطبيعي وهو ترتيب نزولها، فتاأخذ الآيات 

ور املدنيَّة، حتَّى واإن  ور املكيَّة، وتاأخذ الآيات املدنيَّة مو�صعها يف ال�صُّ املكيَّة مو�صعها يف ال�صُّ

ورة التي تنزل اآياتها جمزاأة.  ُة اإكمال ال�صُّ كان من املمكن اأْن تطوَل مدَّ

 Pوي�صتفاد من الوثائق التاريخية اأنَّه كانت اأحياًنا تنزل اآية اأو اآيات ولكن كان ر�صول اهلل

ياأمر كّتاب الوحي بكتابتها يف ثنايا �صورة كانت قد َنزلت وُختمت من قبل. وهذا النمط من 

تنظيم الآيات الذي كان ياأتي خارج امل�صار الطبيعي لنزول الآيات، كان يحتاج اإىل ت�صريح 

وتعيني من الر�صول P نف�صه. ول �صك يف اأنَّه كانت تكمن يف ذلك حكمٌة وم�صلحة.

جمع القرآن

 ،Pاإنَّ كتابة وتنظيم اآيات القراآن الكرمي، ح�صلت بال �صكٍّ قبل وفاة الر�صول الأكرم

فكان كلما هبط الوحي بالآيات الكرمية، ثبتت يف ذاكرة الر�صولP واأ�صحابه، و�صّجلتها 

ور  فورًا اأيدي كّتاب الوحي يف الو�صع الذي كان ياأمر به النبّيP، فرتتيب الآيات يف ال�صُّ

اأنَّ جمع القراآن على �صورة م�صحف من�ّصِق الآيات  كان يتّم باأمر من ر�صول اهللP. اإل 

ور ومنتظم الأوراق مل يتم يف عهد الر�صول الأمنيP، وذلك لأنه كانت تنزل بع�ص  وال�صُّ

ورة اأو بعدها،  ور ومن ثمَّ تنقطع بنزول اآيات �صورٍة اأخرى قبل تلك ال�صُّ اآيات �صورة من ال�صُّ

ورة الأّوىل وهكذا حتَّى كمل التَّنزيل.  ثمَّ َي�صتاأِنف الوحي من جديد اآيات ال�صُّ

يف  مبا�صرة  القراآن  جمع  معها  ي�صتحيل  بل  ُر،  يتعذَّ كهذه  حالًة  اأنَّ  فيه  �صك  ل  ومما 

ًا يف الّرقاع  م�صحف واحٍد عند نزوله، لأّن النزول التدريجي لالآيات ي�صتلزم تغيريًا م�صتمرَّ

املدّون عليها لتو�صع الآية اجلديدة حملها، وامل�صقة فيه غري خافية. كما اأنَّه بعد ختم اهلل 

الوحي واإمتام النعمة واإكمال الدين مل يع�ص ر�صول اهللP فرتة منا�صبة ليقوم هو برتتيب 

وجمع الرقاع ونحوها يف م�صحف من�ّصق واحد، فاإنَّهP قب�ص يف ال�صنة التي نزلت فيها 

حابة،  الغفرَي من ال�صَّ العدَد  اأعلم  اأْن  اإل بعد  اأنَّهP مل يتوفَّ  القراآن. غري  اآية من  اآخر 

)))  بحار الأنوار، ج82، �ص20.
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نحو  على  مرتًبا  كاماًل  يقروؤونه  الكرمي  القراآن  اظ  ُحفَّ �صار  حتَّى  الكرمي  القراآن  برتتيب 

ور والآيات يف  ما اأمر به الر�صولP بتعليم من جربائيل، فكان ذلك �صمانًا لرتتيب ال�صُّ

م�صحٍف واحد. وقد اأمر النبّيP اأمرَي املوؤمنني عليQ باأن ياأخَذ القراآن بعد وفاته 

ويجَمَعُه كلَّه، فعن الإمام ال�صادقQ قال:

واحلرير  امل�صحف  يف  فرا�صي  خلف  القراآن  علّي  يا  لعلّي  قال   Pاهلل ر�صول  »اإنَّ 

والقراطي�ص فخذوه واجمعوه ول ت�صّيعوه كما �صّيعت اليهود التوراة فانطلق علّي فجمعه يف 

ثوب اأ�صفر ثمَّ ختم عليه يف بيته وقال ل اأرتدي حتَّى اأجمعه واإن كان الرجل لياأتيه فيخرج 

.
(((

اإليه بغري رداٍء حتَّى جمعه«

وعن الإمام عليQ قال:»اإنَّ ر�صول اهللP قال يل واأو�صاين اإذا واريته يف حفرته اأْن 

. وحني 
(2(

ل اأخرج من بيتي حتَّى اأوؤلف كتاب اهلل فاإنَّه يف جرائد النخل ويف اأكتاف الإبل..«

ا�ص من�صرفون اإىل �صوؤون البيعة واخلالفة  Q جتهيَز ر�صول اهللP وتكفينه ودفنه والنَّ اأمتَّ

يف �صقيفة بني �صاعدة، ان�صرَف اأمري املوؤمننيQ اإىل تن�صيق تلك الّرقاِع وتنظيمها وترتيب 

عٍة وغرِي منتظمة.  �صورها واآياتها، وجْعِلَها كتابًا واحدًا بعد اأْن كانت يف رقاٍع متنوِّ

غِم من جمع القراآن وتن�صيقه يف م�صحٍف واحٍد، يقروؤونه  ولكْن ظلَّ امل�صلمون، وعلى الرَّ

بقراءاٍت �صتَّى لختالف األ�صنتهم، فكان الختالُف يف احلركة الإعرابيَّة مثاًل مثاًرا للخالف 

بينهم وت�صتيت كلمتهم، وقد زادت حّدة هذا الأمر بعد فتح بالد اأرمينية واآذربيجان، اإذ 

اأكرث  كانت  اأن  بعد  واحدة  قراءة  فاأ�صبحت  للقراآن،  قراءتهم  بتوحيد  امل�صلمون  بعده  قام 

 ،P  من قراءة، وهي القراءة املعروفة الآن بني امل�صلمني والتي تلقوها بالتواتر عن النبي

وبذلك منعت �صائر القراءات املختلفة.

)))  بحار الأنوار، ج89، �ص48.

)2)  بحار الأنوار، ج28، �ص227.
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المفاهيم الرئيسة

 . للكتاب الإلهّي املنزل اأ�صماء عديدة منها القراآن والفرقان 

والذكر.

الوحي  ر�صول اهللP .  عن طريق  الكرمي على  القراآن  نزل 

تعاىل  اهلل  بها  يت�صل  التي  اخلا�صة  الطريقة  هو  الذي 

بر�صوله.

 . للوحي ثالث �صور واأناط خمتلفة: اأّما اإلقاء املعنى يف قلب 

اأو من خالل ملك  اأو تكليم النبّي من وراء حجاب،  النبّي، 

مر�صل من اهلل اإىل النبّي.

 . نزول القراآن كان على مرحلتني؛ النزول الدفعي وهو الذي 

اأنزل دفعة واحدة على قلب اخلامت، وهو النزول الإجمايل 

للقراآن. والنزول التدريجي هو الذي ح�صل طيلة فرتة بعثت 

النبّيP، وهو النزول التف�صيلي للقراآن.

 . يف بداية الدعوة كان حفظ القراآن من خالل ما يختزنه العرب 

ور، وما يحفظونه منها. يف ذاكرتهم القوية من الآيات وال�صُّ

 . مبا اأنَّ العتماد على حفظ القراآن يف ال�صدور مل يكن يبعث 

القراآن  تدوين  اإىل   Pالر�صول عمد  لذا  الطمئنان  على 

باأ�صخا�ص  ال�صتعانة  خالل  من  اآية  نزلت  كلما  وكتابته 

راأ�صهم علي بن  الوحي، وكان على  عرفوا فيما بعد بكّتاب 

.Q اأبي طالب

اأو�صى ر�صول الأكرمP	.  قبل عروج روحه املقّد�صة وهو على 

ما  كان  الذي  القراآن  بجمع   Q املوؤمنني  اأمري  فرا�صه 

يزال يف جرائد النخل ويف اأكتاف الإبل، فان�صرف الإمام 

عليQ اإىل تن�صيق تلك الرقاع وتنظيمها وترتيب �صورها 

واآياتها حتَّى �صارت يف كتاب واحد.
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أهداف الدّرس

 . بيان حقيقة القراآن وبعده الغيبّي، واأنه لي�ص كتابًا ك�صائر الكتب.

ف على اأهّم الآثار النُّورانية للتم�ّصك بالقراآن.  . التعرُّ

 . بيان الهدف احلقيقي من القراآن الكرمي.

ما هو القرآن الكريم

�صريعته  فيه  اأودع  الذي  اهلل  كتاُب  وهو  الإ�صالم،  وباُب  ين  الدِّ اأ�صا�ٌص  الكرمي  القراآن 

ا�ص هاديًا و�صراجًا منريًا ليخرجهم من الظلمات اإىل النور. واأمرهم  وحقائق دينه، اأنزله للنَّ

بالتم�ّصك به لأنه كلمة اهلل التامة واإرادته الكاملة للب�صرية يف كّل زمان ومكان؛ {َوهذا ِكتاٌب 

اأْن  اإل  اإىل اهلل ما عليه  الو�صول  اأراد  ، فمن 
(((

َحُموَن}
ْ
ُتر ُكْم  َلَعلَّ ُقوا  واتَّ ِبُعوُه  َفاتَّ ُمباَرٌك  نَْزْلناُه 

َ
اأ

ي�صلك �صبيله ويهتدي بهداه، ومن اهتدى اإنا يهتدي به، ومن �صل فهو الذي يزيغ عنه.

 تعاىل نحن 
ُ
فالقران كالم اهلل تعاىل اإىل خلقه، وهذا لي�ص اأمرًا عاديًّا، فاأْن يكلَِّمنا اهلل ( .

بعينها  الكرامة  هو  بل  الب�صيط،  بالأمر  لي�ص  فهذا  والألفاظ  باحلروف  ولو  الب�صر 

بع والأر�صني، واإله العاملني  موات ال�صَّ وال�صرف العظيم. فمن نحن حتَّى يكلِّمَنا ربُّ ال�صَّ

بيته  واأهل   Pر�صول اهلل عهد  كان  لذا  لعظمته!؟  منتهى  ول  لقدرته  حدَّ  ل  الذي 

عها اأبدًا، لأنه نعمة اهلل الكربى  الأطهار اإلينا باأن نحفظه ونراعي حدوده فال ن�صيِّ

 :Qالتي من مت�ّصك بها فاز، ومن تخّلف عنها خ�صر. فقد �صئل اإمامنا الر�صا

ما تقول يف القراآن؟ فقالQ:»كالم اهلل ل تتجاوزوه ول تطلبوا الهدى يف غريه 

)))   الأنعام، 55).

الدّرس الثاني

حقيقة القرآن وفضله
دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم
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ردمت عي�ص ال�صعداء وموت ال�صهداء 
َ
�صول الأكرمP قال:»اإْن اأ . وعن الرُّ

(((

فت�صلوا«

والنجاة يوم احل�صر والظل يوم احلرور والهدى يوم ال�صاللة فادر�صوا القراآن فاإنَّه 

.
(2(

يطان ورجحان يف امليزان« كالم الرحمن وحرز من ال�صَّ

»القراآن غنى  وهو الكمال احلقيقي والغنى الذي ل غنى بعده. عن ر�صول اهللP قال: . 2

. فمن اأعطي القراآن فقد اأعطي اخلري املطلق والكمال 
(3(

ل غنى دونه ول فقر بعده«

الذي ل حّد له واأف�صل ما يف الوجود، لأنه ل غنى ول كمال فوقه على الإطالق، ففيه 

علم الأّولني والآخرين، ومن حتّقق به كان من حملة القراآن واأولياء احلّق املقربني. 

ف�صل 
َ
عطَي اأ

ُ
حدًا اأ

َ
نَّ اأ

َ
فعن النبّي الأكرمP اأنَّه قال:«ل ينبغي حلامل القراآن اأْن يظنَّ اأ

.
(4(

ا ملكه« ف�صل ممَّ
َ
نيا باأ�صرها لكان القراآن اأ مما اأعطي، لأنه لو مَلك الدُّ

نها باأنواٍع ل تعدُّ ول حُت�صى من الأطعمة العمليَّة  وهو ماأدبُة اهلل تعاىل اإىل خلقه، التي زيَّ 3 .

ما  كلَّ  املاأدبة  هذه  على  وو�صع  احلقيقي،  وكمالها  وح  الرُّ غذاء  هي  التي  واملعنوّية 

ُهْم  َلَعلَّ َمَثٍل  كّل  ِمْن  القراآن  هَذا  يف   ا�س  للنَّ ْبنا 
َ
ر �ضَ {َوَلَقْد  ينفعه.  وما  الإن�صان  يحتاجه 

. وعن ر�صول اهللP قال: »اإنَّ هذا القراآن ماأدبة اهلل فتعلموا ماأدبته 
(5(

ُروَن} َيَتَذكَّ

 .
(6(

ما ا�صتطعتم«

ة. فعن  اأهل اجلنَّ ا�صتفا�ص منها كان من عرفاء  التي من  الإلهّي،  العلم  وفيه خزائن  4 .

. وعن الإمام زين العابدين
(7(

ة« ر�صول اهللP قال: »حملة القراآن عرفاء اأهل اجلنَّ

ما  تنظر  اأْن  لك  فينبغي  ُفتحت خزانٌة،  فكلَّما  العلم  القراآن خزائن  Q:»اآيات 

.
(8(

فيها«

 

)))   بحار الأنوار، ج 89، �ص 7)).

)2)   م�صتدرك الو�صائل ج4، �ص 232.

)3)   و�صائل ال�صيعة، ج6، �ص68).

)4)   م�صتدرك الو�صائل ج، 4 �ص، 237.

)5)   الزمر، 27.

)6)   م�صتدرك الو�صائل ج، 4 �ص، 232.

)7)   م�صتدرك الو�صائل ج، 4 �ص، 243.

)8)   م�صتدرك الو�صائل ج، 4 �ص، 238.
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َ َلُهُم الَِّذي اْخَتَلُفوا فيِه َوُهدًى َوَرْحَمًة  َك اْلِكتاَب اإِلَّ ِلُتَبنيِّ
ْ
نَْزْلنا َعَلي

َ
{َوما اأ ا�ص:. 9 احلكم بني النَّ

.
(((

ِلَقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن}

آثار التمسك بالقران

مه اآثار طبية منها: القراآن الكرمي كالم اهلل وللتم�صك بكالِّ

من  النجاة  و�صّر  اهلل،  هداية  مظهر  الكرمي  القراآن  ال�صاللة: .   من  الهداية 

َيْعَمُلوَن  الَّذيَن  امْلُوؤِْمننَي  ُر  َوُيَب�صِّ ْقَوُم 
َ
اأ ِهَي  ِللَّتي   َيْهدي  القراآن  هَذا  ال�صاللة:{اإِنَّ 

. وعن ر�صول اهللP:»اإين تارك فيكم الثقلني 
(2(

ْجرًا َكبريًا}
َ
نَّ َلُهْم اأ

َ
احِلاِت اأ ال�صَّ

هل بيتي واإنَّهما لن يفرتقا حتَّى 
َ
ما اإْن مت�صكتم بهما لن ت�صلُّوا كتاب اهلل وعرتتي اأ

.
(3(

يردا عليَّ احلو�ص«

ُل درجًة من درجات  الرتقاء يف مراتب الآخرة: .  كلُّ اآيٍة من اآيات القراآن الكرمي متثِّ

ارتقى يف مراتب  كلَّما  الإلهّي،  الكتاب  اآيات  باآيٍة من  الإن�صاُن  َق  وكلَّما حتقَّ ة،  اجلنَّ

دخل  فاإذا  القراآن،  اآيات  عدد  ة  اجلنَّ درج  قال:»عدد   Pاهلل ر�صول  فعن  ة.  اجلنَّ

ة قيل له؛ اقراأ وارق لكلِّ اآية درجة فال تكون فوق حافظ القراآن  �صاحب القراآن اجلنَّ

.
(4(

درجة«

القلوب،  لأمرا�ص  املزيل  النفو�ص  لأمرا�ص  احلقيقي  ال�صايف  هو  القراآن  فاُء:  .  ال�صِّ

ارين. فمن اأراد اأْن يطهر باطنه من الأمرا�ص والرذائل  وهو اإك�صرُي ال�صعادة يف الدَّ

نوب املمحقة ما عليه �صوى التَّم�صك بهذا النور الإلهّي. قال تعاىل: الأخالقية والذُّ

.
(5(

امِلنَي اإِلَّ َخ�صارًا} ِمننَي َول َيزيُد الظَّ ُل ِمَن القراآن ما ُهَو �ِصفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُموؤْ       {َوُنَنزِّ

)))  النحل، 64.

)2)   الإ�صراء، 9.

)3)   و�صائل ال�صيعة، ج27، �ص33.

)4)   م�صتدرك الو�صائل، ج4، �ص)23.

)5)   الإ�صراء، 82.
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وعن اأمري املوؤمننيQ يف خطبة له قال:»واعلموا اأنَّه لي�ص على اأحد بعد القراآن 

دوائكم وا�صتعينوا به على 
َ
اأ من فاقة ول لأحد قبل القراآن من غنى فا�صت�صفوه من 

. وعنه
(((

لأوائكم فاإنَّ فيه �صفاء من اأكرب الداء وهو الكفر والنفاق والغي وال�صالل«

�صفاء  فاإنَّه  بنوره  وا�صت�صفوا  القلوب  ربيع  فاإنَّه  القراآن  قال:»وتعلموا  اأي�صًا   Q

.
(2(

ال�صدور«

ثواَب  يرزقه  اأْن  القراآن  حامل  على  اهلل  كرامة  من  الأنبياء:  .  مع  يح�صرون  حملته 

كرم العباد اإىل اهلل بعد 
َ
الأنبياء ويح�صرَه معهم، فعن النبّي الأكرمP قال:»اإنَّ اأ

نيا كما يخرج الأنبياء وُيح�صرون  الأنبياء العلماء، ثمَّ حملُة القراآن يخرجون من الدُّ

من قبورهم مع الأنبياء، وميّرون على ال�صراط مع الأنبياء وياأخذون ثواب الأنبياء، 

 .
(3(

فطوبى لطالب العلم وحامل القراآن مما لهم عند اهلل من الكرامة وال�صرف«

�َص برداء القراآن ظاهرًا وباطنًا،  ُب من تلبَّ النجاة من العذاب: .  لأّن اهلل تعاىل ل يعذِّ

النبّي  نف�صها. فعن  ة  القراآن هو اجلنَّ ولأّن  وُخلقا،  َخلقا  للقراآن  لأنه �صار مظهرًا 

وعى  قلبا  يعذب  ل  تعاىل  اهلل  فاإنَّ  وا�صتظهروه  القراآن  قال:»اقروؤوا   Pالأكرم

.
(4(

القراآن«

: فهو الكتاب ال�صماوي الوحيد الذي يهدي اإىل �صبل  اخلروج من الظلمات اإىل النور . 

امل�صتقيم  وال�صراط  وال�صماء،  الأر�ص  بني  املت�صل  اهلل  نور  وهو  الم،  وال�صَّ اخلري 

ِ ُنوٌر َوِكتاٌب ُمبنٌي > 
َّ
الذي من �صلكه جنا ومن تخلََّف عنه هلك:{َقْد جاَءُكْم ِمَن اهلل

ُلماِت اإِىَل النُّوِر ِباإِْذِنِه 
الم َوُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ واَنُه �ُصُبَل ال�صَّ َبَع ِر�صْ  َمِن اتَّ

ُ َّ
َيْهدي ِبِه اهلل

 .
(5(

راٍط ُم�ْصَتقي} َوَيْهديِهْم اإِىل  �صِ

)))   جامع اأحاديث ال�صيعة، ج5)، �ص63.

)2)   و�صائل ال�صيعة، ج 6، �ص67).

)3)   م�صتدرك الو�صائل، ج4، �ص244.

)4)   م�صتدرك الو�صائل، ج4، �ص245.

)5)   املائدة، 5) 6).
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فاعَة  ِك بالقراآن الكرمي، اأْن يرزَقه ال�صَّ ابغة على املتم�صِّ ال�صفاعة:	.  من نعم اهلل ال�صَّ

 Pهداء، فعن الر�صول الأكرم التي هي من اأهّم خ�صائ�ص الأنبياء والأولياء وال�صُّ

به  اهلل  اأدخله  حرامه،  وحّرم  واأحل حالله،  وحفظه،  القراآن  ا�صتظهر  »من  قال: 

.
(((

ار« عه يف ع�صرة من اأهل بيته كلهم قد وجب له النَّ ة و�صفَّ اجلنَّ

ر الإميان يف النف�ص وتكامله، هو من اأهّم الآثار املرتتبة عن التم�ّصك  الإميان:8.  جتذُّ

 َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َواإِذا 
ُ َّ
ا امْلُوؤِْمُنوَن الَّذيَن اإِذا ُذِكَر اهلل َ احلقيقي بالقراآن الكرمي: {اإِنَّ

.
(2(

ُلوَن} ِهْم َيَتَوكَّ ُتِلَيْت َعَلْيِهْم اآياُتُه زاَدْتُهْم اإميانًا َوَعلى  َربِّ

ق باآيات القراآن، اأْن يلني  ة التي يهبها اهلل تعاىل للمتحقِّ نـيَّ اخل�صوع:9.  من املواهب ال�صَّ

ْيَتُه خا�ِصعًا 
َ
َلَراأ ْنَزْلنا هَذا القراآن َعلى  َجَبٍل 

َ
اأ قلبه ويجعَلُه خا�صعًا من خ�صيته: {َلْو 

ِكتابًا  ديِث  احْلَ ْح�َصَن 
َ
اأ َل  َنزَّ  

ُ َّ
ا�صمه: {اهلل وقال عزَّ    .

(3(

{
َّ
َخ�ْصَيِة اهلل ِمْن  عًا  دِّ ُمَت�صَ

ُهْم ثمَّ َتلنُي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم اإِىل   ُمَت�صاِبهًا َمثايِنَ َتْق�َصِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَّذيَن َيْخ�َصْوَن َربَّ

.
(4(

{
َّ
ِذْكِر اهلل

)))   م�صتدرك الو�صائل، ج4، �ص245.

)2)   الأنفال، 2.

)3)   احل�صر، )2.

)4)   الزمر، 23.
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المفاهيم الرئيسة

 . القراآن الكرمي كالم اهلل اإىل خلقه، وحقيقُته الكمال املطلق 

والألفاظ،  له، والذي جت�ّصد ب�صورة احلروف  الذي ل حدَّ 

اأنزله اهلل تعاىل من مقام قربه وُقْد�ِصِه اإىل عباده، ليخرجهم 

من ظلمة ال�صرك والأنا اإىل نور التَّوحيد والفناء. واأودع فيه 

كلَّ ما يحتاجه الإن�صان وينفعه، وفيه خزائُن علم احلّق. 

الإن�صان  قلب  على  ٌة  نورانيَّ اأثاٌر  الكرمي  بالقراآن  ك   . للتم�صُّ

يف  الإميان  وجتذر  الهداية  من  بدءًا  الآخرة،  يف  وم�صريه 

القراآن  �صفاعة  ونيل  ة  اجلنَّ بدخول  انتهاًء  ولي�ص  القلب 

فيها.

ا�ص اإىل �صبيل   . لنزول القراآن اأهداٌف عديدٌة، منها: هدايُة النَّ

وحثُّهم  وطاعته،  اهلل  تقوى  على  وحثُّهم  واإنذاُرهم  اهلل، 

بيان  الأ�صا�صية  القراآن  اأهداف  ومن  والتعّقل.  ر  التفكُّ على 

الأحكام والقوانني الإلهّية على ال�صعد املختلفة.



القرآن الكريم المعجزة الخالدة
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أهداف الدّرس

ا�ص اإىل اهلل.  . بياُن �صرورة املعجزة واأهّميِتها يف هداية النَّ

 . بياُن اأنَّ معجزة الإ�صالم الأ�صا�صية والكربى هي القراآن الكرمي.

 . بياُن الأوجه املختلفة لإعجاز القراآن.

ضرورة المعجزة

تقت�صي احلكمة الإلهّية تزويد الإن�صان بطريق للهداية اإىل اهلل تعاىل، غري طريق احل�ّص 

والعقل لق�صورهما وعدم قدرتهما بذاتهما على معرفة طريق الهداية اإىل اهلل بكلِّ اأبعاده 

هو طريق  الطريق  وهذا  والعقل،  احل�ّص  اأخر غري  اإىل طريق  احلاجة  فكانت  وتفا�صيله. 

 .
(((

ك }
ْ
ِب ُنوحيِه اإَِلي

ْ
نْباِء اْلَغي

َ
ة، اأي طريق الغيب {ذِلَك ِمْن اأ الوحي والنُّبوَّ

ا�ص لي�صوا جميعهم موؤّهلني ل�صتقبال الوحي، فال بدَّ اإذن من الوحي  ومبا اأنَّ اأفراد النَّ

اأمرًا  لي�ص  الوحي  اأنَّ  ومبا  وم�صيئته.  الرب  اإرادة  ملعرفة  اإليهم  الآخرين  ورجوع  لبع�صهم 

حم�صو�صًا لالآخرين حتَّى يروه ويعرفوا اأنَّ هذا ال�صخ�ص الذي قد اأوحي اإليه اأنَّه هو النبّي، 

كان ل بد من وجود طريق نعرف من خالله ذلك ال�صخ�ص ولياقته لتلقي الوحي الإلهّي، ول 

بدَّ اأْن تكون لديه عالمٌة على ذلك من قبل اهلل تعاىل. اأي ل بدَّ اأْن يكون فيه اأثٌر يدلُّ على 

ارتباطه باهلل عز وجل. وهذه العالمة اأو الطريق لي�صت �صوى »املعجزة« التي ُيخت�صُّ بها 

ا�ص عن فعلها والإتيان مبثلها.  ُنه من فعل اأ�صياَء يعجُز �صائر النَّ النبّي وحده، والتي متكِّ

واملعجزة؛ هي اأمٌر خالٌف املجاري العادّية وال�صنن الطبيعية والتي ل حت�صل اإل بقدرة 

)))  اآل عمران، 44.

الدّرس الثالث

القرآن الكريم المعجزة الخالدة
دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم
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ة ارتباط هذا ال�صخ�ص باهلل،  احلّق عّز وجل واإرادته، فتكون هذه املعجزة دلياًل على �صدَّ

املرَء  التي جتعل  الباهرات  باملعجزات  اأنبياءه  يوؤّيد  وتعاىل،  �صبحانه  ته. فاحلّق  نبوَّ وعلى 

ا هو  م�صدوهًا اإىل �صاحبها والذي ما يلبث اأْن يعرتف اأنَّه ل ميلك �صيئًا من عند نف�صه، واإنَّ

مبعوث من اهلل احلّق. 

الإتيان  على  يقدروا  مل  اأنهم  ومبا  للعادة،  خارق  هو  ما  اإىل  ينجذبون  ا�ص  النَّ اأنَّ  ومبا 

اإىل  ويلفتهم  اآيات اهلل  يتلو عليهم  الذي راح  النبّي  اأمام  فاإنهم يعرتفون بعجزهم  مبثله، 

وتاأييد  النبوات،  كّل  اإًذا ظاهرة عامة يف  العامل. فاملعجزة  �صّر  التي هي  الكربى  املعجزة 

ملّدعاهم بال�صفارة من اهلل. وهي فعل يعجز الآخرون عن الإتيان مبثله، لذا اأ�صبحت طريًقا 

ملعرفة النبّي. وللمعجزة عالمتان اأ�صا�صيتان: 

الأوىل: اأنَّه ل ميكن اأْن يتغّلب عليها اأّي عامٍل اآخر اأقوى منها.

اإلهية مينحها اهلل ملن  ا هي موهبة  واإنَّ والتَّعليم،  للتَّعلم  اأنَّها غري قابلة  الثاين: 

ي�صاء من عباده.

معجزة القرآن

العقل الإن�صاين يحكم ب�صرورة املعجزة لالأنبياء فيما اإذا توّقف عليها اإمتام احلجة على 

ا�ص وهدايتهم، والأنبياء ب�صكل عام ل بدَّ اأْن يكونوا موؤّيدين بالإعجاز. ولكن يف القراآن  النَّ

ا بدل املعجزة ا�صتخدم القراآن كلمة »الآية« {َكذِلَك  الكرمي مل يرد لفظ »املعجزة«، واإنَّ

. والآية يف 
(2(

ِ �َضرُييُكْم اآياِتِه َفَتْعِرُفونَها}
َّ

ْمُد هلِل ، {َوُقِل احْلَ
(((

ُكْم َتْهَتُدون }  َلُكْم اآياِتِه َلَعلَّ
ُ َّ
ُ اهلل ُيَبنيِّ

اأم عالمة  املح�صو�صة  الكونية  كالظواهر  ح�ّصّية  كانت عالمة  �صواء  العالمة،  اللغة مبعنى 

ل فيها يلفت  عقلية. والقراآن الكرمي يعّد جميع ظواهر العامل اآيات اإلهية، مبعنى: اإنَّ التاأمُّ

الإن�صان اإىل اهلل تعاىل و�صفاته املختلفة. والآيات الإلهّية تنق�صم اإىل فئتني:

ِمْن  َخَلَقُكْم  ْن 
َ
اأ اآياِتِه  {َوِمْن  تعاىل:  .  التكوينيَّة: وهي خملوقات اهلل. قال اهلل  الآيات 

)))  اآل عمران، 03).

)2)  النمل، 93.
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َواْخِتالُف  ْر�ِس 
َ
َواْلأ ماواِت  ال�ضَّ َخْلُق  اآياِتِه  {َوِمْن   .

(((

َتْنَت�ِضُروَن}  
ٌ
َب�َضر نُْتْم 

َ
اأ اإِذا  ثمَّ  ُتراٍب 

.
(2(

ْلواِنُكْم اإِنَّ يف  ذِلَك َلآياٍت ِلْلعامِلنَي}
َ
ْل�ِضَنِتُكْم َواأ

َ
اأ

َك اْلِكتاَب ِمْنُه 
ْ
نَْزَل َعَلي

َ
{ُهَو الَّذي اأ الآيات التَّ�صريعيَّة: وهي كالم اهلل. قال اهلل تعاىل:  . 

نَّ 
َ
ناٍت َواأ نَْزْلناُه اآياٍت َبيِّ

َ
. {َوَكذِلَك اأ

(3(

َخُر ُمَت�ضاِبهات }
ُ
مُّ اْلِكتاِب َواأ

ُ
َكماٌت ُهنَّ اأ اآياٌت ُمْ

.
(4(

 َيْهدي َمْن ُيريد}
َ َّ
اهلل

فالقراآن الكرمي قد ذكر الكثري من معاجز الأنبياء والر�صل كمعجزة »املائدة« و »الناقة« 

و »ولدة النبي عي�صىQ« ومعاجز »مو�صىQ« و معاجز »نوحQ« و »اإبراهيم

ة يف جمال  . واملالحظة املهمَّ
Pوالكثري من املعاجز التي ح�صلت للر�صول الأكرم »Q

الأكرم الر�صول  معجزة  با�صتثناء   Qوالر�صل الأنبياء  معجزات  جميَع  اأنَّ  املعجزات 

P كانت مق�صورة على احلا�صرين، حيث كانت تثبت عندهم بامل�صاهدة ثمَّ يتم اإثباتها 

ابقة على الإ�صالم كانت حمدودًة  ماوية ال�صَّ �صالت ال�صَّ للغائبني عن طريق النقل. فجميع الرِّ

مان واملكان، والآيات القراآنّية ت�صرُي اإىل ذلك بو�صوح. يف الزَّ

د  �صالة اخلامتة حيث اإنَّه ل نبّي بعده {ما كاَن ممَّ  هي الرِّ
Pولكن ملَّا كانت ر�صالة النبّي

 Pومبا اأنَّه ،
(5(

 بكلِّ �َضيٍء َعليما}
ُ َّ
ِ َوخاَتَ النبّينَي َوكاَن اهلل

َّ
َحٍد ِمْن ِرجاِلُكْم َولِكْن َر�ُضوَل اهلل

َ
با اأ

َ
اأ

ا�ص  ر�صل اإىل النَّ
ُ
، اأو زمان خا�ص، واإنا اأ ة يف مكاٍن حمّدد، وزمان معنيَّ ٍة حمددَّ مل يبعْث لأمَّ

كاّفًة كما ت�صرُي الآيات القراآنّية ابتداًء اإىل �صموليَّة دعوتهP وعمومية نبّوته جلميع الب�صر 

، فال بد اأْن تتبعه 
(6(

ا�س ل َيْعَلُموَن} ْكَثَ النَّ
َ
َولِكنَّ اأ َونَذيراً  ا�س َب�ضرياً  ًة للنَّ لَّ َكافَّ ْر�َضْلناَك اإِ

َ
{َوما اأ

اأْن يرث اهلل الأر�ص ومن عليها، لذا كانت احلكمُة الإلهّيُة  الب�صرية منذ ذلك الوقت اإىل 

تقت�صي تزويد النبّيP مبعجزة خالدة ل تقت�صر على زمان خا�ص، ول على مكاٍن معنٍي.

يف  ذلك  ق  حتقَّ وقد  كذلك  معجزته  تكوَن  اأْن  بد  ول  عامليٌة،  ٌة  اأبديَّ الإ�صالم  فر�صالُة 

)))  الروم، 20.

)2)  الروم، 22.

)3)  اآل عمران، 7.

)4)  احلج، 6).

)5)  الأحزاب، 40.

)6)  �صباأ، 28.
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ح بذلك حيث ينقل عن البع�ص قولهم اأنَّه لو اأردنا اأْن ناأتَي  القراآن الكرمي، وهو بنف�صه ي�صرِّ

�ضاطرُي 
َ
اأ اإِلَّ  اإِْن هذا  َلُقْلنا ِمْثَل هذا  َلْو نَ�ضاُء  اآياُتنا قاُلوا َقْد �َضِمْعنا  ِهْم 

ْ
{َواإِذا ُتْتلى  َعَلي مبثله لفعلنا: 

اْجَتَمَعِت  َلِئِن  {ُقْل  تعاىل:  قوله  منها  متعددة  ب�صوٍر  القراآن حتّداهم  ولكن   .
(((

الأّولني }

  .
(2(

ُهْم ِلَبْع�ٍس َظهرياً} ْثِلِه َوَلْو كاَن َبْع�ضُ ْن َياأُْتوا ِبِْثِل هَذا القراآن ل َياأُْتوَن ِبِ
َ
نُّ َعلى  اأ اْلإِنْ�ُس َواجْلِ

ُتوا  ْم َيُقوُلوَن اْفَتاُه ُقْل َفاأْ
َ
وال�صورة الأخرى هي اأنَّه حتّداهم اأْن ياأتوا بع�صر �صور مثله:{اأ

َتجيُبوا َلُكْم 
ْ

ْ َي�ض ِ اإِْن ُكْنُتْم �ضاِدقنَي * َفاإِلَّ
َّ

ياٍت َواْدُعوا َمِن ا�ْضَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اهلل ِبَع�ْضِر �ُضَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَ

  .
(3(

{ِ
َّ

نِْزَل ِبِعْلِم اهلل
ُ
ا اأ نَّ

َ
َفاْعَلُموا اأ

ْم َيُقوُلوَن اْفَتاُه ُقْل َفاأُْتوا ِب�ُضوَرٍة 
َ
وال�صورة الثالثة هي اأنَّه حتّداهم اأْن ياأتوا ب�صورة مثله: {اأ

  .
(4(

ِ اإِْن ُكْنُتْم �ضاِدقني }
َّ

ِمْثِلِه َواْدُعوا َمِن ا�ْضَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اهلل

َواْدُعوا  ِمْثِلِه  ِمْن  ِب�ُضوَرٍة  َفاأُْتوا  ِدنا 
ْ
َعب َعلى   ْلنا  نَزَّ ِمَّا  َرْيٍب  يف   ُكْنُتْم  تتحدى:{َواإِْن  اأخرى  واآية 

ا�س  ار الَّتي  َوُقوُدَها النَّ ُقوا النَّ ِ اإِْن ُكْنُتْم �ضاِدقنَي * فاإنَّ َلْ َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا َفاتَّ
َّ

�ُضَهداَءُكْم ِمْن ُدوِن اهلل

   .
(5(

ْت ِلْلكاِفريَن} ِعدَّ
ُ
جاَرُة اأ َواحْلِ

ر اإن�صاٌن فيه ف�صوف يقطع باأنَّ هذا  ه لو فكَّ هكذا كان جوُّ املعار�صة يف القراآن، بحيث اأنَّ

الكتاب منزٌل من اهلل تعاىل، فهو حديث باللغة العربيَّة مكّون من حروف وكلمات ت�صتعمل 

يف احلوار اليومي، اإل اإنَّ اأحًدا ل ي�صتطيع اأْن ياأتي ب�صورة مثله مكّونة من �صطر واحد، لذا 

كان القراآن الكرمي معجزة الر�صول الكربى واخلالدة.

)))  الأنفال، )3.

)2)  الإ�صراء، 88.

)3)  هود، 3)-4).

)4)  يون�ص، 38.

)5)  البقرة، 24-23.
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وجوه إعجاز القرآن

الإطالق. وقد كتبت  الإتيان مبثله على  واأنه ل ميكن  اأنَّه معجزة  يوؤكد  الكرمي  القراآن 

موؤلفات لهذا الغر�ص، ولكن ن�صري اإجماًل اإىل وجوه اإعجاز القراآن:

الكالم  �صياغة  هي  والبالغة  بالغته.  اإعجازه،  وجوه  جملة  من  والف�صاحة:. )  البالغة 

اأف�صل وجه. فالبالغُة  اأهداَف القائل على  ي  بحيث يتفق مع مقت�صى احلال، ويوؤدِّ

ا ل بد بالإ�صافة اإىل ذلك  ابة، واإنَّ ل تقت�صر على اختيار الكلمات اجلميلة واجلذَّ

يعرف  تعاىل  اهلل  كان  وملا  امع.  ال�صَّ وو�صع  القائل  هدف  الإعتبار  بعني  الأخذ  من 

هدفه اأف�صل من اجلميع ويعرف و�صع عباده اأح�صن من كّل اأحد، وهو املحيط بكلِّ 

حال  تقت�صيه  ما  اأ�صا�ص  على  هدفه  بيان  ي�صتطيع  تعاىل  فاإنَّه  الُّلغوية،  الرتكيبات 

عباده وباأف�صل وجه ممكن، اأّما الآخرون فهم حمرومون من مثل هذه اخل�صائ�ص. 

وال�صاهد على كونه اإعجاًزا، اأنَّه مل ي�صتطع اأحد على طول التاريخ اأْن ياأتَي مبثله مع 

خم ووجود كلِّ الدواعي التي حتمل على  وجود كلِّ هذا الرتاث الأدبي والبالغي، ال�صَّ

املعار�صة، فكلما �صاغ اإن�صاٌن ما كالمًا وجده املّطلعون وذوو اخلربة اأخف�ص منزلة 

من القراآن.

عدم وجود الختالف فيه:. 2 ومن وجوه اإعجاز القراآن اأي�صًا عدم وجود الختالف فيه: قال 

. فلو 
(((

تعاىل:{اأفال يتدبرون القراآن ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالًفا كثرًيا}

كان الكالُم �صادرًا من اإن�صاٍن لُوِجَد فيه الختالف، لأنَّ الإن�صان كجميع املوجودات 

املختلفة  املحيطة  العوامل  لتاأثري  يخ�صع  فهو  وم�صتمر،  دائٍم   ٍ تغريُّ حالة  املادية يف 

فيتكامل وتزداد معلوماته وتتغريَّ حالته، كلُّ هذه الأمور توؤّثر يف كالمه فال ي�صتطيع 

اأْن يحافظ على لون واحد من الكالم والبالغة طيلة عمره. فتارة ينخف�ص م�صتوى 

كالمه واأخرى يرتفع. 

وكانت  العلماء،  در�صا من  يتلق  �صخ�ص مل  اأّن حامله  اأي�صًا  القراآن  اإعجاز  وجوه  ومن  3 .

)))  الن�صاء، 82.
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والعلماء  النا�ص  اعرتاف  واأي�صا   .
(((

القيامة« يوم  اإىل  غ�صٌّ   
ٍ
قوم كّل  وعند  جديٌد، 

واملف�ّصرين بعجزهم عن الإحاطة التامة به رغم ما تقّدم من تفا�صري واأبحاث حول 

اآياته ومو�صوعاته، لهو دليل اآخر على اإعجازه.

ومن وجوه الإعجاز الأخرى اإتيانه مبوا�صيع علمية مل تكن مقبولة يف ذلك الزمان، من  6 .

ثبتت �صحتها..
ُ
ِقَبِل املحافل العلمية، ثمَّ تقدمت بعد ذلك واأ

ومن وجوه اإعجاز القراآن اإخباره بالغيب، وتنق�صم هذه الأخبار اإىل ق�صمني: ق�صم منها  7 .

نْباِء 
َ
ا�ص �صبيل اإليها: {ذِلَك ِمْن اأ يتعلَّق باحلوادث املا�صية التي مل يكن لأحد من النَّ

َيَ َوما ُكْنَت َلَدْيِهْم اإِْذ  ْ
ُهْم َيْكُفُل َمر يُّ

َ
ْقالَمُهْم اأ

َ
َك َوما ُكْنَت َلَدْيِهْم اإِْذ ُيْلُقوَن اأ

ْ
ِب ُنوحيِه اإَِلي

ْ
اْلَغي

 .
(2(

ُموَن } َيْخَت�ضِ

وُم * 
ُّ
والق�صم الآخر يتعلَُّق بالأحداث التي �صتقع يف امل�صتقبل منها قوله تعاىل:{ُغِلَبِت الر

قِّ َلَتْدُخُلنَّ  وؤْيا ِباحْلَ ُّ
 َر�ُضوَلُه الر

ُ َّ
َدَق اهلل . {َلَقْد �ضَ

(3(

ْر�ِس َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم �َضَيْغِلُبوَن}
َ
ْدنَى اْلأ

َ
يف  اأ

ريَن ل َتخاُفوَن َفَعِلَم ما َلْ َتْعَلُموا َفَجَعَل  لِّقنَي روؤو�َضُكْم َوُمَق�ضِّ  اآِمننَي ُمَ
ُ َّ
راَم اإِْن �ضاَء اهلل ِجَد احْلَ

ْ
امْلَ�ض

 .
(4(

ِمْن ُدوِن ذِلَك َفْتحاً َقريباً}

)))  - بحار الأنوار،ج ،�ص 08

)2)  اآل عمران، 44.

)3)  الروم، 2- 3.

)4)  الفتح، 27.





ظــــالل الـــنور

77دروس نظرية وتطبيقية من القرآن الكريم

المفاهيم الرئيسة
بوا�صطة  اهلل  طريق  اإىل  الهتداء  مبقدوره  لي�ص   . الإن�صان 

احلوا�ص والعقل لق�صورهما وعجزهما، لذا كانت احلاجة 

الوحي  طريق  هو  الطريق  وهذا  غيبّي،  اآخر  طريق  اإىل 

ة. والنُّبوَّ

للتعّلم  قابلة  غري  اأنها  هما:  اأ�صا�صيتان  عالمتان   . للمعجزة 

والتعليم، واأنه ل ميكن اأْن يتغّلب عليها اأيُّ عامل اآخر اأقوى 

منها.

 . املعجزة ق�صمني: معجزة تكوينية ومعجزة ت�صريعية.

 . القراآن الكرمي معجزة الإ�صالم الت�صريعيَّة اخلالدة، فكوُن 

الإ�صالم ر�صالة اأبدية عاملية، وكون دعوُة النبّي P ونبوته 

دٍة مبكان خا�ص وزمان خا�ص،  جلميع الب�صر، فهي غرُي حمدَّ

ا�ص كافة.  واإنا اأر�صله اهلل تعاىل اإىل النَّ

املنقطعة  البالغة  منها؛  عديدة  اأوجه  القراآن   . لإعجاز 

النظري، عدم وجود اأي اختالف اأو تناق�ص فيه، اأنَّ حامله 

لكلِّ مراتب  واأنه جامع  اأحد،  در�صًا يف حياته على  يتلَق  مل 

واحد  كلَّ  اإنَّ  بحيث  الإن�صان  يحتاجه  ما  كّل  وفيه  الهداية 

يجد فيه ريًّا لعط�صه، اإخباره بالغيب يف موارد كثرية �صواء 

التي ح�صلت اأو التي �صوف حت�صل، اإتيانه مبوا�صيع علمية 

مل تكن معروفًة �صابقًا. 
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أهداف الدّرس

 . بياُن معنى التَّحريف واأق�صامه.

ف على نوعي التَّحريف املعنوّي واللَّفظي.  . التعرُّ

 . معرفة اأدلة �صيانة القراآن عن التَّحريف.

خاتم الكتب السماوية

ة املتعلقة بالقراآن الكرمي مو�صوع عدم حتريفه. فالكتب ال�صماوية قبل  من البحوث املهمَّ

الإ�صالم تعّر�صت للتغيري والتَّحريف، وهذا ما اأّدى اإىل زعزعة الثقة فيها والعتقاد بها. 

والإ�صالم باعتباره اآخر واأكمل واأف�صل الأديان الإلهّية، وفيه الت�صريعات التي ت�صمن تكامل 

يبقى طريق اهلل،  التَّحريف كي  الإن�صان ورقّيه مادّيًا ومعنوّيًا كان ل بد من �صالمته من 

ريعة اخلامتة. ففي  باب الهداية اإليه مفتوًحا، واإل لنتفت احلكمة من كونها الر�صالة وال�صَّ

ال�صابق رغم اأنَّ التغيري والتَّحريف الذي ح�صل يف الكتب ال�صماوية قد فتح الباب للت�صكيك 

يف اأ�صول واأركان تلك الأديان، اإل اأنَّ امل�صار التدريجي للت�صريعات الإلهّية وتوايل ال�صرائع 

ال�صماوية لتحّل كّل واحدة مكان �صابقتها قد عّو�ص اإىل حّد ما عن اخل�صارة الناجتة عن 

التَّحريف. 

احلّق  من  املنزلة  الكتب  اآخر  كونه  الكرمي  القراآن  على  ينطبق  اأْن  ميكن  ل  ما  وهذا 

�صبحانه وتعاىل.

الدّرس الرابع

سالمة القرآن من التحريف
دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم
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ة  ثمَّ الفتنة. ولي�ص  اإثارة  لتاأويل باطلهم رغبة يف  املت�صابهة ذريعة  الآيات  البع�ص يتخذون 

�صك يف ح�صول التَّحريف املعنوّي للقراآن، لأّن التَّف�صري بالراأي، يعني حتريف املعنى وهو 

القراآن مذاهُب كالمية وفرق;  ما ح�صل يف موا�صع كثرية. فقد ظهرت يف تاريخ تف�صري 

كان املن�صاأ الأ�صلّي لظهورها الفهم املغلوط لآيات القراآن الكرمي، اأمثال املفّو�صة واملج�ّصمة 

وغريهم..

وقد ورد املنع عن التحريف بهذا املعنى وذّم فاعله، فعن الإمام الباقرQ اأنَّه قال:

يرعونه  ول  يروونه  فهم  حدوده  وحّرفوا  حروفه  اأقاموا  اأْن  الكتاب  نبذهم  من  »..وكان 

.
(((

واجلهال يعجبهم حفظهم للّرواية والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية..«

التحريف اللفظي

كرث الكالم يف التحريف اللفظي للقراآن الكرمي، وُذكرت اأوجه عديدة اأغلبها ل عالقة له 

بالتحريف. وميكن ح�صر اأهم ما ا�صطلح عليه بالتحريف اللفظي يف موارد ثالثة، القا�صم 

امل�صرتك بينها النق�ص اأو الزيادة يف بع�ص احلروف اأواحلركات اأوالآيات، ويف ما يلي اإ�صارة 

موجزة اإىل اأهم هذه املوارد:

النق�ص اأو الزيادة يف احلروف، اأو يف احلركات، مع حفظ القراآن وعدم �صياعه، وهذا   -( 

واقع يف القراآن، ومثاله اختالف القراءات وعدم تواترها.

التحريف بالزيادة والنقي�صة يف بع�ص الآيات مع التحفظ على القراآن املنزل، ومثاله   -2 

الختالف الواقع على جزئية الب�صملة من كل �صورة، حيث اأجمع الإمامية على ذلك، 

وخالف غريهم...

القراآن  ي�صمل على جميع  باأيدينا ل  الذي  امل�صحف  اأن  بالنقي�صة، مبعنى  التحريف   -3 

فاأثبته  وقع يف اخلالف،  الذي  هو  املعنى  بهذا  والتحريف  ال�صماء...،  نزل من  الذي 

قوم، ونفاه اآخرون، ووّجهت التهم اىل بع�ص حمّدثي ال�صيعة بتبني هذا القول، ا�صافة 

�صة  اىل جماعة من اأهل ال�صنة، والتف�صيل يف هذه الأقوال يحتاج اىل درا�صة متخ�صّ

(2)
مف�صلة...

)))  الكايف، ج8، �ص52.

)2)  ال�صيد اأبو القا�صم اخلوئي، البيان يف تف�صري القراآن، من �ص 97) وجتى  0 .
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أدلة عدم تحريف القرآن

زيادة  وجود  اأو  الكرمي،  القراآن  يف  وقوع  حتريف  عدم  امل�صلمني  علماء  بني  املعروف 

اهتمام  لأّن  وذلك  التَّحريف  وقوع  عدم  على  اأي�صًا  عقلي  دليل  وهناك  وكلماته.  اآياته  يف 

امل�صلمني الفائق بحفظ وتعلم القراآن وقراءته، خَلَق بينهم جّوًا جعل اآيات القراآن معروفًة 

وماأنو�صًة لديهم جميعًا. وعلى هذا الأ�صا�ص لو كانت هناك جملة اأو جمل تطرح كاآيات من 

القراآن لنك�صفت وبانت للجميع ولرف�صوها. وقد �صّرح اأعاظم علماء الإمامية واأعالمهم 

من املتقّدمني واملتاأخرين بعدم وقوع التحريف يف الكتاب، واأجمعوا على اأن ما بني الدفتني 

هو القراآن الذي اأنزله اهلل تعاىل على نبيه P دون زيادة اأو نقي�صة.

وء  هناك اأدلة كثرية على �صالمة القراآن من التَّحريف ناأتي فيما يلي على ت�صليط ال�صّ

على ق�صم منها:

اأوًل: الدليل القراآيّن:

. {واإِنَُّه َلِكتاٌب 
(((

 َواإِنَّا َلُه حَلاِفُظوَن}
َ
ْكر ْلَنا الذِّ وهي قوله تعاىل يف كتابه الكرمي: {اإِنَّا نَْحُن نَزَّ

.
(2(

َعزيٌز * ل َياأْتيِه اْلباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َول ِمْن َخْلِفِه َتْنزيٌل ِمْن َحكيٍم َحميٍد}

دت على ذلك بعبارات  لقد حتّدثت هاتان الآيتان عن �صالمة القراآن من التَّحريف، واأكَّ

»نحن«  املنف�صل  وال�صمري  »اإّن«  و�صعت  الأّوىل  الآية  ففي  والطمئنان.  الثِّقة  على  تبعُث 

ة  ولم التاأكيد يف »حلافظون« و�صعت اإىل جانب بع�صها البع�ص لبيان هذه احلقيقة املهمَّ

اخلالدة. وخال�صة ال�صتدلل اأن املراد من الذكر هو القراآن الكرمي، واملراد من حفظه هو 

اإبقاءه على ما كان عليه، وكما نزل على النبي P، فلو فر�ص اإ�صقاط اآية منه فال يكون 

حينئذ حمفوظا من قبل اهلل، ومل يف اهلل مبا وعد والعياذ باهلل.

ويف الآية الثانية جاءت كلمة العزيز التي تعني املنعة وعدم اخل�صوع للعوامل الأخرى 

ول التاأّثر بها، لتبنّي هذه احلقيقة وهي اأنَّ اآيات القراآن واألفاظه وعباراته على درجة من 

فيه  اْلباِطُل}  َياأْتيِه  {ل  بـ:  اإليها. فالتعبري  النفوذ  الباطل عن  الثبات واملنعة بحيث يعجز 

دللة وا�صحة على اأن التحريف باطل، فال �صبيل لتطّرقه اإىل القراآن الكرمي.

)))  احلجر، 9.

)2)  ف�صلت، )42-4.
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ثانيا: الدليل الروائي:

ة. فعن  ة واخلا�صَّ حديث الثقلني: وهو من الأحاديث املتواترة واملنقولة عن طريق العامَّ ( .

الر�صول الأكرمP قال:»اإين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتي اأهل بيتي واإنهما 

. هذا احلديث 
(((

لن يفرتقا حتَّى يردا علّي احلو�ص ما اإْن مت�صكتم بهما لن ت�صلوا«

اأنَّ  �صراحًة  يعلن  وهو  التَّحريف،  من  القراآن  �صالمة  على  قاطع  ودليل  تام  �صاهد 

اأمكن  فَلَما  القراآن  التَّحريف  طال  لو  اأّما  القيامة.  يوم  اإىل  ا�ص  النَّ يف  باٍق  القراآن 

التم�صك به ول بالعرتة، لأّن العرتة ل ُتعترب حّجًة م�صتقلًة مبعزٍل عن القراآن. فاإْن 

كانت العرتة باقية والقراآن غري موجود، فهذا معناه افرتاق العرتة عن القراآن، اإذًا 

ل بد من وجود القراآن لكي ل يفرتقا.

»اإذا ورد عليكم حديثان  حديث العر�ص على كتاب اهلل: عن الإمام ال�صادقQ قال:. 2

خمتلفان فاعر�صوهما على كتاب اهلل فما وافق كتاب اهلل فخذوه وما خالف كتاب 

اهلل فردوه فاإنَّ مل جتدوهما يف كتاب اهلل فاعر�صوهما على اأخبار العامة فما وافق 

القراآن  على  وايات  الرِّ عر�ص  .اإنَّ 
(2(

فخذوه« اأخبارهم  خالف  وما  فذروه  اأخبارهم 

الكرمي من الأدلة الأخرى على �صالمة القراآن من التَّحريف، لأنه ل يعقل اأْن يكون 

وايات يف عر�صها على القراآن الكرمي، مع اإمكان وقوع التَّحريف  امليزان يف �صحة الرِّ

يف هذا الكتاب املنزل، فتنتفي بذلك احلكمة من الرجوع اإليه وي�صقط اعتبار كونه 

ميزانا وي�صبح لغوا. 

ثالثاً: الدليل العقلي:

ا�س  نِْزَل فيِه القراآن ُهدًى للنَّ
ُ
ا�ص {�َضْهُر َرَم�ضاَن الَّذي اأ نزل لهداية النَّ

ُ
القراآن الكرمي كتاٌب اأ

 .
(4(

ْقَوُم}
َ
 اأ

َ
 ويهدي للتي هي اأقوم {اإِنَّ هَذا القراآن َيْهدي ِللَّتي  ِهي

(3(

قاِن}
ْ
ناٍت ِمَن اْلُهدى  َواْلُفر َوَبيِّ

 Pوالنبّي ،
(5(

نِْذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغ}
ُ

َ اإَِلَّ هَذا القراآن ِلأ
وِحي

ُ
ا�ص {َواأ وهو كتاب اإنذٍار جلميع النَّ

ا�ص بالرجوع اإليه كما ذكرنا يف الرواية ال�صابقة، وال�صرورة  واأهل بيتهQ ياأمرون النَّ

)))  بحار الأنوار، ج35، �ص84).

)2)  و�صائل ال�صيعة، ج27، �ص 8)).

)3)  البقرة، 85).

)4)  الإ�صراء، 9.

)5)  الإنعام، 9).
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العقلية تقت�صي اأْن تكون املعارف الدينية والأ�صول العامة ود�صتور الإ�صالم مدونة يف كتاب 

بني يدي الإن�صان مثلما كان عليه احلال يف الأديان ال�صابقة. لذا من غري املعقول اأْن ي�صع 

ا�ص ثمَّ يرتكه ليزيد عليه من ي�صاء منهم وينق�ص منه من ي�صاء!!  اهلل كتابًا بني اأيدي النَّ

بعبارة اأخرى ي�صبح الأمر مبثابة انتفاء للحكمة والهدف من اإنزال الكتاب الإلهّي، لأنه لو 

ا�ص ونذيرا للعاملني ولكلِّ الع�صور والأجيال، فمعنى  وقع التَّحريف يف كتاب يعترب هدى للنَّ

ذلك اأنَّ الهدف من اإنزاله مل يتحقق ول يبقى له اأي اعتبار.

رابعاً: التحليل التاريخي:

الدليُل الآخر على عدم وقوع التَّحريف يف القراآن، هو التَّحليُل التَّاريخّي ملكانة القراآن 

بني امل�صلمني، فالتاريخ ي�صهُد اأنَّه كان حلفظ وقراءة القراآن مكانة متميزة لدى امل�صلمني 

حفظه  اإىل  يو�صُف  ل  ب�صغٍف  الإ�صالم  �صدر  م�صلمو  هبَّ  بحيث  الآن،  واإىل  البداية  منذ 

ب�صكٍل تدريجّي. وكان هناك  التي نزلت  اآياته  ٍة ق�صريٍة من نزول  وتعليمه وتعلُّمه بعد مدَّ

ون لكتابة القراآن، وكان لقّرائه اأعلى منزلًة يف الو�صط الجتماعي. ُكّتاب خا�صُّ

الإ�صالم  على  الأخرى  ال�صعوب  واإقبال  الإ�صالمية  الفتوحات  �صاع  اتِّ مع  وبالتَّزامن   

والقراآن; ابتداًء من قلب اأوروبا و�صوًل اإىل �صبه القارة الهندية، غدا القراآن ُيتلى يف كلِّ 
دور، وا�صتن�صخت منه  البالد والبيوت. فاإذا كان القراآن قد اأودع على هذا النَّحو يف ال�صُّ

ن�صٌخ ل تعدُّ ول حت�صى فهل ميكن اأْن يتعر�ص للزيادة اأو النق�صان على يد فرد اأو اأفراد 

ا�ص  النَّ عامة  من  يرجى  ل  هذا  كان  واإذا  عنها.  وي�صكتون  اخليانة  هذه  الآخرون  وي�صهد 

ا يف زمن اأمري املوؤمنني علي فهل من املنطقي اأْن ي�صهد جهاز اخلالفة الإ�صالمية خ�صو�صً

ٍة فائقٍة  ى له؟! يف حني اأنَّهQ كان يتعامل بح�صا�صيَّ Q حتريف كتاب اهلل ول يت�صدَّ

مع م�صائل تعدُّ من فروع الدين، فما بالك بالقراآن، وامل�صا�ص به وهو ل يرى نف�صه اإل حار�ًصا 

له ومدافًعا عنه. وقد انتهج �صائر الأئمة هذا النهج اأي�صًا واتبعوا هذه ال�ّصرية مع القراآن 

واأثبتوا عملًيا �صالمته من التَّحريف.

خام�ضاً: اأ�ضلوب القراآن اخلا�س وم�ضمونه الفريد:

بني  املوجود  التفاوت  حيث  من  �صواء  خا�ص،  وبناء  ب�صياغة  الكرمي  القراآن  يّت�صف 

اأو من حيث حمتوى دعوته  اأو من حيث تدّرج نزول الآيات،  ة،  ور املدنيَّ ة وال�صُّ ور املكيَّ ال�صُّ
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المفاهيم الرئيسة

ى  امل�صمَّ وهو  الكالم  معنى  تغيري  معناُه  لغة   . التَّحريف 

بالتَّحريف املعنوّي.

امل�صمى  وهو  الكالم،  األفاظ  تغيري  ا�صطالحًا،   . التَّحريف 

بالتَّحريف اللفظّي.

األفاظ  تغيري  اللفظّي مبعنى  التَّحريف  عن  م�صون   . القراآن 

تاأويِل  تغيرِي  املعنوّي مبعنى  التَّحريف  اأّما  وكلماته،  القراآن 

وجود  ب�صبب  الوقوع  فممكن  تف�صريها،  اأو  الآيات  بع�ص 

املحكم واملت�صابه فيها.

 .  هناك اأدّلٌة عقليٌة ونقليٌة ف�صاًل عن ت�صريح القراآن نف�صه 

نف�ص  هو  حافظه  كون  فيه  التَّحريف  وقوع  اإمكان  بعدم 

منزله.
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المحور الثالث
آداب التمسك بالقرآن الكريم  

(((

    عند اإلمام الخميني }

))) هذه الدرو�ص م�صتخرجة من كتاب الآداب املعنوية لل�صالة لالإمام اخلميني }، بت�صّرف وتب�صيط اأحياًنا.

ّ
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موضوعات المحور

 اأحكام القراآن واآدابه.

 فهم مقا�صد القراآن.

 نظرة التعليم والتعظيم اإىل القراآن.

 اإزالة املوانع واحلجب.

 التفّكر والتدّبر يف القراآن الكرمي.

   
أهداف المحور الثالث

ُف على اأحكام القراآن وفهم مقا�صده.     التعرُّ

ة اإىل القراآن الكرمي.     النَّظرة احلقيقيَّ

    الّتعّرف على املوانع واحلجب التي حتول دون فهم   

القراآن.     

    بيان املراد من التفكر والتدّبر وكيفية حتققهما.



أحكام القرآن وآدابه
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أهداف الدّرس

ف على ف�صل قراءة القراآن الكرمي.  . التعرُّ

ة للتم�ّصك بالقراآن الكرمي.  . بياُن اأهّم الآداب الظاهريَّ

 . بياُن اأهّم الأحكام ال�صرعية اخلا�صة بالقراآن الكرمي.

مقدمة

يف حديث الثقلني امل�صهور عن ر�صول اهللP اأنَّه قال:»اإين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل 

 .
(((

وعرتتي اأهل بيتي، لن ت�صلوا ما مت�ّصكتم بهما واإنهما لن يفرتقا حتَّى يردا علّي احلو�ص«

ُك ال�صحيح بكتاب اهلل كما  التم�ّصك بالقراآن الكرمي من اأعظم التكاليف الإلهّية. والتم�صُّ

اإل من خالل مراعاة جمموعة من  املطلوب  بال�صكل  متاحًا  يكون  لن   Pر�صول اهلل اأمر 

اهلل  كتاب  من  احلقيقية  ال�صتفادة  تتحّقُق  والتي مبراعاتها  واملعنوّية،  ة  الظاهريَّ الآداب 

ثمَّ احلديث عن  القراآن، ومن  اأحكام  اإىل بع�ص  نتطّرق  رو�ص �صوف  الدُّ العزيز، ويف هذه 

ة التي ذكرها الإمام اخلميني }.  اآدابه املعنوّية الأ�صا�صيَّ

فضل قراءة القرآن وآثره

: اإنَّ القلوب  ( .P وقال ،
(2(

جالُء القلوب: قال النبّيP: اأف�صل عبادة اأمتي قراءة القراآن

القراآن  قراءة  فقال  وما جالوؤها؟  اهلل  ر�صول  يا  فقيل:  احلديد  ي�صداأ  كما  ت�صداأ 

)))  بحار الأنوار، ج5، 68.

)2)  �صنن الدرامي، ج2.

                     الدرس األول

أحكام القرآن وآدابه
دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم
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.
(2(

ث رّبه فليقراأ القراآن ، اإذا اأحّب اأحدكم اأْن ُيحدِّ
(((

وذكر املوت

»يا �صلمان عليك بقراءة القراآن، فاإنَّ قراءته كّفارة  2 . :P نوب: قال ر�صول اهلل ارُة للذُّ كفَّ

.
(3(

ار واأمان من العذاب« للذنوب و�صرت يف النَّ

»ل تغفل عن قراءة القراآن فاإنَّ القراآن يحيي القلب  3 . :P اإحياء للقلوب: قال ر�صول اهلل

.
(4(

وينهى عن الفح�صاء واملنكر والبغي«

نيا ويدفع عن م�صتمع  »ُيدفع عن قارئ القراآن بالء الدُّ 4 . :P دفع البالء: قال ر�صول اهلل

.
(5(

القراآن بالء الآخرة«

آداب القرآن الظاهرية

ِكتاٍب  يف   ( . < اآٌن َكرٌي 
ْ
َلُقر {اإنَّه  الّطهارة: وهي من الأحكام الأ�صا�صّية كما قال عز وجل: 

.
(6(

ُروَن} ُه اإِلَّ امْلَُطهَّ َمْكُنوٍن > ل َيَ�ضُّ

تنظيُف الفّم: عن الإمام ال�صادقQ قال: »قال ر�صول اهللP. 2 نّظفوا طريق القراآن، 

 .
(7(

قيل: يا ر�صول اهلل وما طريق القراآن، قال: اأفواهكم قيل مباذا قال بال�ّصواك«

جيم،  الرَّ يطان  ال�صَّ من  باهلل  ال�صتعاذة  من  بالقراءة  البدء  قبل  بدَّ  ل  ال�صتعاذة:. 3 

ال�صراط  على  القعود  على  اأق�صم  قد  يطان  ال�صَّ لأّن  احل�صني  كهفه  اإىل  واللجوء 

راَطَك  �ضِ َلُهْم  ْقُعَدنَّ 
َ
لأ ْغَوْيَتني  

َ
اأ تعاىل:{َفِبما  قال  عنه:  املوؤمنني  لي�صّد  امل�صتقيم 

�صره: قال اهلل  وال�صتعاذة من  اإليه،  باللجوء  تعاىل  اأمرنا اهلل  لذا   .
(8(

َتقيَم}
ْ

امْلُ�ض

.
(9(

جيِم}
َّ
يطان الر ِ ِمَن ال�ضَّ

َّ
اأَْت القراآن َفا�ْضَتِعْذ ِباهلل

َ
تعاىل: {َفاإِذا َقر

)))  م�صتدرك الو�صائل، ج2، �ص04).

)2)  كنز العمال، تالوة القراآن، ح2257.

)3)  بحار الأنوار، ج89، �ص7)، ب).

)4)  كنزل العمال، خ4032.

)5)  امل�صدر نف�صه، خ )403.

)6)   الواقعة، 79-77.

)7)  و�صائل ال�صيعة، ج2، �ص22.

)8)   الأعراف، 6).

)9)   النحل، 98.





ظــــالل الـــنور

96

 .»
(((

فاإنَّه نزل باحلزن القراآن باحلزن  »اقراأوا   :Pد النبّي حممَّ واخل�صوع. قال 

.»
(2(

»اتلوا القراآن واأبكوا فاإنَّ مل تبكوا فتباكوا

. ويقول الإمام علي 8 .
(3(

قفاُلها}
َ
فال يّتدبَّرون القراآن اأْم على ُقلوٍب اأ

َ
التدّبر: قال اهلل تعاىل: {اأ

.
(4(

Q: األ ل خري يف قراءة لي�ص فيها تّدّبر

أحكام القرآن الشرعية

اآياته  بني  فرق  ول  القراآن،  كتابة  م�صَّ  والأكرب  الأ�صغر  باحلدث  املحدث  على  يحرم  ( .

وكلماته، بل واحلروف واملد والت�صديد واأعاريبها.

امل�ص  جواز  يبعد  ل  نعم  وباطنًا،  ظاهرًا  البدن  اأجزاء  بني  امل�ص  حرمة  يف  فرق  ل  2 .

بال�صعر. 

اإقراأ والنجم  اآيات ال�صجدة من �صور العزائم الأربع - وهي  يحرم على املجنب قراءة  3 .

(5(

واآمل تنزيل وحم ال�صجدة - ولو بع�ص منها حتَّى الب�صملة بق�صد اإحداها.

يكره للمجنب قراءة ما زاد على �صبع اآيات غري العزائم. وت�صتدُّ الكراهة اإْن زاد على  4 .

�صبعني اآية، وكذلك م�ص ما عدا خط امل�صحف من اجللد والورق والهام�ص وما بني 

ال�صطور، وكذا حمل امل�صحف وتعليقه.

ور الأربع: اآخر النجم والعلق، و{ل ي�ضتكربون}. 5  يجب ال�صجود عند تالوة اآيات اأربع يف ال�صُّ

يف �صورة ال�صجدة و{تعبدون} يف �صورة ف�صلت، وكذا عند ا�صتماعها دون �صماعها 

على الأظهر، ولكن ل ينبغي ترك الحتياط عند ال�صماع. وال�صبب املوجب لل�صجود 

اأحوط،  كان  وان  منها  ال�صجدة  لفظ  ولو  بع�صها  بقراءة  يجب  فال  الآية،  جمموع 

 
(6(

ووجوبها فوري ل يجوز تاأخريه، ولو اأخرها ولو ع�صياًنا يجب اإتيانها ول ت�صقط.

)))  كنز العمال، خ 2777.

)2)  �صنن ابن ماجه، خ 96)4.

د، 24. )3)  حممَّ

)4)  بحار الأنوار، ج89، �ص0)2، ب26.

ورة. )5)  الإمام اخلامنائي: احلرام هو قراءة نف�ص الآية دون بقية ال�صُّ

)6)  الإمام اخلامنائي: اإذا ا�صتمع اإىل اآية ال�صجدة من الراديو اأو التلفاز اأو امل�صّجل واأمثال ذلك يجب عليه ال�صجود.
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املوا�صع  و�صع  والحوط  املكان  واإباحة  النية  اه  م�صمَّ بعد حتقق  ال�صجود  يعترب يف هذا  6 .

ال�صبعة. وو�صع اجلبهة على ما ي�صح ال�صجود عليه، واإن كان الأقوى عدم اللزوم، نعم 

 ول 
(((

الحوط ترك ال�صجود على املاأكول وامللبو�ص، بل عدم اجلواز ل يخلو من وجه،

يعترب فيه ال�صتقبال، ول الطهارة من احلدث واخلبث، ول طهارة مو�صع اجلبهة، 

ول �صرت العورة.

للرفع  التكبري  ي�صتحب  نعم  افتتاح  ت�صليم ول تكبرية  ت�صهد ول  ال�صجود  لي�ص يف هذا  7 .

عنه، ول يجب فيه الذكر، بل ي�صتحب ويكفي مطلقه، والأّوىل اأْن يقول: »ل اإله اإل 

اهلل حًقا حًقا، ل اإله اإل اهلل اإمياًنا وت�صديًقا، ل اإله اإل اهلل عبودية ورًقا، �صجدت لك 

يا رب تعبدا ورقا، ل م�صتنكفا ول م�صتكربا بل اأنا عبد ذليل خائف م�صتجري«.

عنه.  النجا�صة  اإزالة  ويجب  وغالفه  جلده  حتَّى  الكرمي  امل�صحف  تنجي�ص  يحرم  8 .

القدرة  مع  املبادرة  يجب  اأنَّه  كما  يخت�ص مبن جن�صه،  ل  كفائي  تطهريه  ووجوب 

على تطهريه، ولو توقف ذلك على �صرف مال وجب.

اأو عمدًا  ولو كتب جهاًل  النَّج�ص،  باملداد  كتابته  امل�صحف، يحرم  تنجي�ص  كما يحرم  9 .

يجب حموه فيما ينمحي، ويف غريه كمداد الطبع يجب تطهريه.

له  الو�صية  ول  هبته  ول  له  بيعه  ي�صحُّ  فال  امل�صحف،  متّلك  منه  ي�صح  ل  الكافر  (0 .

ملك  اإىل  للقراآن  الناقلة  الت�صّرفات  اأنواع  �صائر  وكذا  له،  واإعارته  بل  بالقراآن 

(2(

الكافر.

)))  الإمام اخلامنائي، يجب يف �صجود التالوة و�صع امل�صاجد ال�صبعة على الأر�ص وو�صع اجلبهة على ما ي�صح ال�صجود عليه اأي�صًا.

)2)  الإمام اخلامنائي، اإذا كان متكني الكافرين من امل�صحف لغر�ص الهداية، فال اإ�صكال مع الأمن من هتكه وتنجي�صه.
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المفاهيم الرئيسة

نوب،   .  قراء القراآن عبادة حتيي القلوب وجتليها، وتكفر الذُّ

وتدفع البالء.

الفم،  تنظيف  الطهارة،  هي:  ظاهرّيٌة  اآداٌب   . للقراءة 

اختيار  ح�صن  القراءة،  على  املواظبة  الرتتيل،  ال�صتعاذة، 

مكان القراءة، التحّزن والتدّبر اأثناء القراءة.

 . القراآن الكرمي مثل بقية العبادات له اأحكامه اخلا�صة التي 

ينبغي اللتزام بها ومراعاتها بدقة.
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: أهداف الدّرس

ة  الظاهريَّ اآدابه  ي�صتلزم مراعاة  الكرمي  بالقراآن  ال�صحيح  التم�ّصك  اأنَّ   . بيان 

والباطنّية.

 . بيان املراد من مقا�صد القراآن واحلديث عن الأدب الباطني الأّول وهو فهم 

مقا�صد القراآن.

ف على اأهّم مقا�صد القراآن الكرمي واأهدافه الأ�صا�صية.  . التعرُّ

مقدمة

ة والأحكام ال�صرعّية املتعّلقة بالقراآن الكرمي  اأهّم الآداب الظاهريَّ بعد ذكر نبذة عن 

بالقراآن  للتم�ّصك  والباطنّية  املعنوّية  الآداب  عن  باحلديث  يليه  وما  الّدر�ص  هذا  نبداأ يف 

الكرمي، والتي تعّد �صرطًا اأ�صا�صّيًا لتح�صيل الفائدة املرجّوة منه.

ال�صماوي.  الكتاب  هذا  مقا�صد  فهُم  الكرمي،  بالقراآن  ك  للتم�صُّ املعنوّية  الآداب  من 

التوجه والبحث عن  ال�صيء. وفهم مقا�صد القراآن يعني  واملق�صد هو املراد والهدف من 

مراد كّل اآية من اآيات اهلل الكرمية، ليكون هذا الفهم مقدمة �صرورية واأ�صا�صية لأمر اآخر 

ر يف الآيات ال�ّصريفة لال�صتفادة العملية منها. ومن اأهّم مقا�صد هذا  اأهّم هو التدّبر والتفكُّ

الكتاب ال�صماوّي: 

الدّرس الثاني

فهم مقاصد القرآن
دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم
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هداية اإلنسان إلى كماله الحقيقي

اإنَّ هذا الكتاب ال�ّصريف كما �صّرح بنف�صه؛ هو كتاب هداية  وهو هادي �صلوك الإن�صانية 

، ومربّي النفو�ص و�صايف الأمرا�ص 
(2(

ُر امْلُوؤِْمنني}  َوُيَب�ضِّ
(((

ْقَوُم
َ
 اأ

َ
{اإِنَّ هَذا القراآن َيْهدي ِللَّتي  ِهي

، ومنري 
(3(

امِلنَي اإِلَّ َخ�ضاراً} ِمننَي َول َيزيُد الظَّ ُل ِمَن القراآن ما ُهَو �ِضفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُموؤْ القلبية {َوُنَنزِّ

 .
(4(

ِ ُنوٌر َوِكتاٌب ُمبنٌي}
َّ

طريق ال�ّصري اإىل اهلل {َقْد جاَءُكْم ِمَن اهلل

وباجلملة، فاإنَّ اهلل تبارك وتعاىل ل�صعة رحمته بعباده اأنزل هذا الكتاب ال�ّصريف من 

بيعة، ف�صار  نيا الظلماين و�صجن الطَّ مقام قربه وقد�صه، وتنّزل به حتَّى و�صل اإىل عامل الدُّ

وجناة  املظلم  نيا  الدُّ �صجن  امل�صجونني يف  احلروف خلال�ص  و�صورة  الألفاظ  ك�صوة  على 

املغلولني باأغالل الآمال والأماين، ولإي�صالهم من ح�صي�ص النف�ص وال�صعف واحليوانية اإىل 

، بل الو�صول 
(5(

يطان اإىل مرافقة امللكوتيني اأوج الكمال والقوة الإن�صانية، ومن جماورة ال�صَّ

اأهل اهلل ومطالبهم.  اأعظم مقا�صد  التي هي  اإىل مقام القرب وح�صول مرتبة لقاء اهلل 

ومن هنا اأي�صًا اأ�صبح هذا الكتاب كتاب الدعوة اإىل احلّق وال�صعادة.

الدَّعوة إلى معرفة اهلل

ة اأي�صًا الدعوة اإىل معرفة اهلل، وبيان املعارف الإلهّية واأكرثها   من مقا�صد القراآن املهمَّ

يف  ذكرت  وقد  والأفعايل،  وال�صفاتّي  الذاتي  ؛ 
(6(

الثالثة باأق�صامه  التَّوحيد  هو  مطلوبّية 

راحة وبع�صها بالإ�صارة. وهذه املعرفة باهلل �صبحانه وتعاىل باأق�صامها  القراآن بع�صها بال�صَّ

الثَّالثة، قد ذكرت يف هذا الكتاب اجلامع الإلهّي القراآن الكرمي على نحو تدركه كّل طبقة 

نور  و{اهلل   
(7(

والباطن} والظاهـر  والآخر  الأّول  {هو  الكرميـة  فالآية  ا�صتعدادها.  قدر  على 

)))  الأقوم، الأ�صد ا�صتقامة.

)2)  الإ�صراء، 9.

)3)  الإ�صراء، 82.

)4)  املائدة، 5).

نيا و�صهواتها. )5)  امللكوت: هو عامل املجردات، وامللكوتيني هم اأهل الآخرة الذين تخل�صوا من قيود الدُّ

)6)  التَّوحيد هو الإميان والعتقاد باخلالق الواحد وبطالن الإثنينية والتعددية. وهذا التَّوحيد قد يكون ذاتيا؛ وهو الإميان بوحدانية الذات، اأي اأْن 

ذاته واحدة. وقد يكون �صفاتيا؛ وهو الإميان باأن �صفاته هي عني ذاته ولي�ص �صيء منف�صال عنها. وقد يكون فعليا؛ وهو الإميان باأنه ل فاعل ول 

موؤثر يف الوجود اإل اهلل �صبحانه وتعاىل.

)7)  احلديد، 3.
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عليه  بـ{جنَّ  امل�صلك  ذلك  يف  عنها  عرّب  التي  بيعة  الطَّ ُظلمة  منتهى  من  املعنوّي  ال�ّصلوك 

ف�ص، والو�صول اإىل   وترك عبادة النَّ
(2(

 والأنانية
(((

الليل}، اإىل التَّخّل�ص من مطلق الإّنّية

خول يف حمفل الأن�ص؛ حيث اأ�صري اإىل هذا امل�صلك بقوله {وجهت وجهي  مقام الُقد�ص والدُّ

ة  . وعلى هذا املنوال �صائر الق�ص�ص واحلكايات، مثل ق�صَّ
(3(

للذي فطر ال�ضموات والأر�س}

اآدم واإبراهيم ومو�صى ويو�صف وعي�صى �صلوات اهلل عليهم اأجمعني وغريها.

بياُن أحوال المؤمنين والكفار في الدُّنيا

حيفة النُّورانية اأي�صًا، بيان اأحواِل الكّفار واجلاحدين واملخالفني  من مطالب هذه ال�صَّ

ُة عواقِب اأمورهم،  الم. وبيان كيفيَّ للحّق واحلقيقة، واملعاندين لالأنبياء والأولياء عليهم ال�صَّ

ُة بوارهم وهالكهم؛ كاأحوال فرعون وقارون ونرود و�صّداد واأ�صحاب الفيل وغريهم  وكيفيَّ

من الكفرة والفجرة. ففي كّل واحدة منها مواعظ وحكم ومعارف ل ُتعدُّ ول حُت�صى. ويف 

هذا الق�صم تدُخل ق�صايا اإبلي�ص امللعون. 

وفيه اأي�صًا ق�صايا غزوات ر�صول اهللP؛ فاإنَّ فيها اأي�صًا مطالُب �صريفٌة مذكورُة منها؛ 

كيفيَُّة جماهدات اأ�صحاب ر�صول اهللP لإيقاظ امل�صلمني من نوم الغفلة، وحتري�صهم على 

اجلهاد يف �صبيل اهلل وتنفيذ كلمة احلّق واإماتة الباطل.

بيان الشريعة وأحكامها

نن الإلهّية.  ريعة والآداب وال�صُّ من مطالب القراآن ال�ّصريف اأي�صًا، بياُن قوانني ظاهر ال�صَّ

عوة اإىل  وقد ُذكرت كّلّياتها واأ�صولها يف هذا الكتاب النورايّن. والعمدة يف هذا الق�صم الدَّ

واجلهاد  وال�صوم  واحلج  واخلم�ص  والزكاة  الة  ال�صَّ باب  مثل  و�صوابطها  املطالب  اأ�صول 

اإنَّ هذا الق�صم هو علُم  والنكاح والإرث والق�صا�ص واحلدود والتجارة واأمثالها... وحيث 

نيا والآخرة،  بقات من اأجل عمارة الدُّ ريعة، وهو عاّم املنفعة، وجمعوٌل جلميع الطَّ ظاهر ال�صَّ

)))  الإنية، هي روؤية النف�ص.

)2)  الأنانية، هي حب النف�ص.

)3)  الأنعام، 79.
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عوة اإليه كثرية.  ا�ص ال�صتفادة منه، لذا كان بياُنه والدَّ وباإمكان جميع طبقات النَّ

بيان أحوال المعاد وأدلة إثباته

ة  ة للقراآن الكرمي، بياُن اأحواِل املعاد وبراهنُي اإثباته، وكيفيَّ ومن املطالب ال�ّصريفة واملهمَّ

ار والتَّعذيب والتَّنعيم. وقد ذكر  ة والنَّ العذاب والعقاب واجلزاء والثواب فيه، وتفا�صيُل اجلنَّ

اأهل  اإىل  اأهل املعرفة واملقّربني  ال�صعادة ودرجاتهم من  اأهل  اأي�صًا يف هذا الق�صم حالت 

قاوة ودرجاتهم  ا�صكني. وكذلك حالت اأهل ال�صَّ الكني وحتَّى اأهل العبادة والنَّ يا�صة وال�صَّ الرِّ

ار واملحجوبني واملنافقني واجلاحدين واأهل املع�صية والفا�صقني. من الكفَّ

بيان البراهين على إثبات الحقائق اإللهية

اأقامها احلّق  حيفة الإلهّية كيفيَّة الحتجاجات والرباهني التي  ومن مطالب هذه ال�صَّ

ة واملعارِف الإلهّية، كالأدلة على اإثبات  �صبحانه وتعاىل بنف�صه، لإثبات بع�ِص املطالِب احلّقَّ

التَّوحيد والتَّنزيه والعلم والقدرة و�صائر الأو�صاف الكمالية للحقِّ عز وجل. وميكن اأْن جنَد 

يف هذا الق�صــم، براهنَي دقيقًة ي�صتفيــد اأهل املعرفة منها ا�صتفــادًة كاملًة مثل قوله تعالــى

.
(((

{�ضهد اهلل اأنَّه ل اله اإل هو}

اآخر،  بنحٍو  ا�ص  النَّ ُة  وعامَّ ريعة  ال�صَّ وعلماء  احلكماء  منها  ي�صتفيد  براهنَي  وقد جند   

، ومثل الآية الكرمية {اإذاً لذهب كّل اله 
(2(

كالآية الكرمية {لو كان فيهما اآلهة اإل اهلل لف�ضدتا}

، ومثُل اآيات اأول �صورة احلديد و�صورة التَّوحيد املباركة وغريها.. وكالرباهني 
(3(

با خلق}

اهلل  مالئكة  اإثبات  على  ُة  والأدلَّ الآخرة.  �صاأة  والنَّ الأرواح  ورجوع  املعاد  اإثبات  على  اأي�صًا 

والأنبياء العظام املوجودة يف موارد خمتلفة من هذا الكتاب ال�ّصريف.

)))  اآل عمران، 8).

)2)  الأنبياء، 22.

)3)  املوؤمنون، )9.
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المفاهيم الرئيسة
َق  ٌة وباطنّيٌة ل بدَّ من مراعاتها كي تتحقَّ  . للقراآن اآداٌب ظاهريَّ

ال�صتفادُة املطلوبة منه.

�صرٌط  مراعاتها  عديدة،  ٌة  ظاهريَّ اأحكاٌم  الكرمي   . للقراآن 

اأ�صا�صيٌّ لال�صتفادة املعنوّية الالحقة منه.

 . اإنَّ معرفة وفهم مراد الآيات القراآنّية وما تق�صد الو�صول 

رَط الأ�صا�صّي والأدَب املعنوّي الأّول لال�صتفادة  اإليه ُيعترب ال�صَّ

حيحة من كتاب اهلل العزيز.  ال�صَّ

اإىل �صبيل  ا�ص  النَّ القراآن الكرمي؛ هدايُة  اأهداف  اأهّم   .  من 

 القرب واللقاء الإلهّي.
ِ
احلّق ومقام

باِب معرفة  فْتُح  اأي�صًا  ة  املهمَّ واأهدافه  القراآن   . من مقا�صد 

البني. اهلل وتوحيِده اأمام الطَّ

ف�ص  ا�ص اإىل تهذيب النَّ  . من غايات القراآن الكرمي دعوُة النَّ

نيا الفانية. ف�ص والدُّ وتطهريها من حبِّ النَّ

	. من مقا�صد القراآن التعرُّف على ق�ص�ص الأنبياء والأولياء 

والدرو�ص  الإلهّية  احلقائق  من  الق�ص�ص  هذه  تختزنه  ملا 

والعرب الرتبوية التي هي قّرة عني ال�صالكني اإىل اهلل.

8. من اأهداف القراآن الكرمي بيان اأحوال الكفار واملوؤمنني يف 

نيا وعاقبة اأمرهم يف املعاد والآخرة لالتعاظ واحلذر. الدُّ

التي  ال�صرعية  الأحكام  بيان  الكرمي  القراآن  مقا�صد  9. من 

ا�ص يف عبادتهم للحق جل وعال. يحتاجها النَّ

. 0) من اأهداف القراآن اأي�صًا بيان الأدلة والرباهني على اإثبات 

التَّوحيد واملعاد وغريها من احلقائق واملعارف الإلهّية.





ظــــالل الـــنور

09)دروس نظرية وتطبيقية من القرآن الكريم

: أهداف الدّرس

 .  بياُن اأنَّ القراآن الكرمي هو كتاب تعلٍُّم وتربية ولي�ص كتابًا لنيل الثواب والترّبك 

فقط.

 . معرفة حقيقة القراآن وعظمته.

 . بيان بع�ص اأوجه عظمة كتاب اهلل العزيز.

النظر إلى القرآن نظرة تعّلم

ة التي يك�صُف التَّوجه اإليها  حيفة الإلهّية العظيمة ومطالبها املهمَّ من مقا�صد هذه ال�صَّ

اأهمَّ طريٍق لال�صتفادة احلقيقيَّة من الكتاب ال�ّصريف، والذي يفتح على قلب الإن�صان اأبواب 

املعارف واحلكم، هو اأْن يكوَن نظُر الإن�صان اإىل الكتاب الإلهّي ال�ّصريف نظَر التَّعلُّم، واأن 

يراه كتاب التعليم وال�صتفادة، واأن يرى الإن�صان نف�َصه مكّلفا بالتعّلم وال�صتفادة منه. 

رف،  ولي�ص املق�صود من التعّلم وال�صتفادة اأْن نتعلَّم منه اجلهات الأدبية والّنحو وال�صَّ

ننظَر يف ق�ص�صه  اأو  ة،  والبديعيَّ ة  البيانيَّ كات  والنِّ والبالغة  الف�صاحة  منه جهة  ناأخذ  اأو 

وحكاياته بالنَّظر التاريخّي والّطالَع على الأمم ال�صالفة... فلي�ص �صيٌء من هذا داخاًل يف 

مقا�صد القراآن، بل هي اأمور بعيدة عن املق�صد الأ�صلي واحلقيقي للكتاب الإلهّي. 

الفهم  هذا  هو  جّدًا  قليلًة  العظيم  الكتاب  هذا  من  ا�صتفادُتنا  تكون  اأْن  اأوجب  والذي 

نقراأه  نا  اأنَّ اأو  علينا،  الغالب  هو  كما  وتعليٍم  تعلٍُّم  نظرَة  اإليه  ننظُر  ل  اأنَّنا  فاإما  اخلاطئ. 

نناَل  حتَّى  �صحيحًة  قراءًة  وقراءته  جتويده  على  جهدنا  فين�صبُّ  فقط،  والأجر  للثواب 

الثَّواب فقط، ونحن واقفون عند هذا احلدِّ وقانعون بهذا. وعليه ميكن لأحدنا اأْن يكون قد 

الدّرس الثالث

نظرة التعليم والتعظيم للقرآن
دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم
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قراأ القراآن لأكرث من اأربعني �صنًة، ولكن دون اأْن حت�صل ال�صتفادة منه اإل من جهة الأجر 

وثواب القراءة.

َر اهتمامنا اإْن كان هدفنا التعّلم وال�صتفادة، بالّنكات البديعّية والبيانية  واإما اأْن نح�صُ

اأو اأعلى من هذا بقليل باجلهات التاريخية و�صبب نزول الآيات واأوقات  ووجوه اإعجازها، 

ة اأو مدنيَّة، واختالف القراءات واختالف املف�ّصرين من  ور مكيَّ النزول، وكون الآيات وال�صُّ

املنزل.  للكتاب  املق�صد احلقيقي  العر�صية اخلارجة عن  الأمور  و�صائر  العامة واخلا�صة 

حتَّى �صارت هذه الأمور بنف�صها �صبًبا لالحتجاب عن القراآن والغفلة عن الذكر الإلهّي. 

فهذا الكتاب ال�ّصريف الذي هو ب�صهادٍة من اهلل تعاىل كتاُب الهداية والتَّعليم ونوُر طريق 

ٍة من ق�ص�صه، بل  �صلوك الإن�صانيَّة، على الإن�صان اأْن يجل�ص على ماأدبته ليتعلََّم من كّل ق�صّ

عادة والكمال الإن�صاين.  من كّل اآية من اآياته جهة الهتداء اإىل عامِل الغيِب واإىل طريق ال�صَّ

من  ال�صبب  ل  الآيات  نزول  من  املق�صد  يفهَم  اأْن  الكرمي  للقراآن  احلقيقي  القارئ  فعلى 

النُّزول. 

ففي ق�صة اآدم وحواء مثاًل اأو ق�صاياهما مع اإبلي�ص الَّلعني من ابتداء خلقهما اإىل نزولهما 

ًا يف كتابه كّما هائاًل من املعارف واملواعظ، التي  اإىل الأر�ص، وما َذَكره احلّق تعاىل مكررِّ

اإبلي�ص والتي نحن غافلون عن  ف�ص وكمالتها ومعارفها واأخالق  اأ�صري فيها اإىل معايب النَّ

معظمها.

عادة والكمال، وعلى القارئ  فكتاب اهلل هذا هو كتاب املعرفة والأخالق والدعوة اإىل ال�صَّ

اأْن ل ي�صرف النَّظر عنها ويهتمَّ مبا هو اأقل اأهّمية منها، لأّن الغافل عنها غافل عن مق�صود 

�صل. القراآن والهدف الأ�صا�صي لإنزال الكتب واإر�صال الرُّ

 وهذا هو اخلطاأ الذي حَرَمنا ال�صتفادَة من القراآن ال�ّصريف و�صدَّ طريق الهداية على 

ا�ص، ول بدَّ لنا اأْن ناأخذ املق�صود من تنزيل هذا الكتاب من نف�ص هذا الكتاب فم�صنف  النَّ

�صوؤون  اإىل  يرجع  فيما  امل�صنف  هذا  قاله  ما  اإىل  نظرنا  فاإذا  مبق�صده.  اأعَرف  الكتاب 

الكتاب  . فعّرف هذا 
(((

للمتقني} فيه هدى  ريب  الكتاب ل  {ذلك  يقول  اأنَّه  نرى  القراآن، 

)))  البقرة، 2.
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على اأنَّه كتاب الهداية، ويف �صورة ق�صرية كّرر مّرات عديدة {ولقد ي�ّضرنا القراآن للذكر فهل 

ولعلهم  اإليهم  نّزل  ما  ا�س  للنَّ لتبني  الذكر  اإليك  {واأنزلنا  يقول:  اأخرى  اآية  . ويف 
(((

مّدكر} من 

اأولو  وليتذّكر  اآياته  ليّدّبروا  مبارك  اإليك  اأنزلناه  {كتاب  اأي�صًا:  ا�صمه  ، ويقول عزَّ 
(2(

يتفكرون}

، اإىل غري ذلك من الآيات ال�ّصريفة التي يطول ذكرها.
(3(

الألباب}

ا�ص طريق ال�صتفادة من هذا الكتاب ال�ّصريف الذي هو  فالهدف الأ�صا�ص هو اأْن يفتح للنَّ

الكّتاب الوحيد يف ال�ّصلوك اإىل اهلل، والكتاب الأحدي يف تهذيب النفو�ص والآداب وال�صنن 

الإلهّية، واأعظم و�صيلة للربط بني اخلالق واملخلوق والُعروُة الوثقى واحلبُل املتني للتم�ّصك 

بعّز الربوبيَّة من خالل ت�صحيح نظرتنا اإليه، فهذا الكتاب املقّد�ص هو كتاب لرتبية الب�صر 

وتعليمهم ل للتربك ونيل الثواب فقط.

التعظيم

والعاّمي، وحت�صل  العامل  فيه  ي�صرتك  والتي  الإلهّي  الكتاب  لقراءة  ة  املهمَّ الآداب  من 

منه النتائج احل�ّصنة ويوجب نورانيَّة القلب وحياة الباطن: التعظيم. وهو موقوٌف على فهم 

عظمِة القراآن وجالله وكربيائه. وهذا املعنى وان كان بح�صب احلقيقة خارًجا عن نطاق 

البيان وفوق طاقة الب�صر، لأّن فهم عظمة كّل �صيء بفهم حقيقته، وحقيقة القراآن ل حت�صل 

بيته  واأهِل   P اهلل  ر�صوِل  روحانية  ا�صرتكوا يف  الذين  اهلل  اأولياء  من  اخلّل�ص  اإل  لأحد 

الأطهار وفنوا فيهم من خالل التبعية التامة لهم �صلوات اهلل و�صالمه عليهم اأجمعني، اإل 

ة اإىل عظمة هذا الكتاب املنّزل، هي يف متناول جميع الب�صر وموجبة  اأْن الإ�صارة الإجماليَّ

لفوائد كثرية.

)))  القمر، 7).

)2)  النحل، 44.

)3)  �ص، 29.
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أوجه عظمة القرآن المختلفة

مطالبه  بعظمة  واإما  وكاتبه  متكّلِّمه  بعظمة  ا  اإمَّ ُتقا�ُص  وكتاب،  كالم  كلِّ  عظمة  اإنَّ 

ا بعظمة  ا بعظمة الر�صول والوا�صطة فيه، واإمَّ راته، واإمَّ ا بعظمة نتائجه وثمَّ ومقا�صده، واإمَّ

املر�َصل اإليه وحامله، واإّما بعظمة حافظه وحار�صه، واإما بعظمة �صارحه ومبّينه، واإما بعظمة 

ا  وقت اإر�صاله وكيفيته. وبع�ص هذه الأمور دخيل يف العظمة ذاًتا وجوهًرا، وبع�صها عر�صً

وبالوا�صطة، وبع�صها كا�صف عن العظمة. وجميع هذه الأمور التي ذكرناها موجودة يف هذه 

من  اأنَّ غريه  بحيث  اتها  بل هي من خمتَّ�صَّ والأوفى،  الأعلى  بالوجه  النُّورانية  حيفة  ال�صَّ

الكتب اإّما اأّل ي�صرتك معه يف �صيء منها اأ�صاًل، اأو ل ي�صرتك معه يف جميع املراتب.

الذي  املطلق  العظيم  وتعاىل،  �صبحانه  اهلل  فهو  و�صاحبه:. )  وُمن�صئه  متكلِّمه  اأّما عظمة 

رة، ما هي اإل ر�صحة من جتليات عظمته التي ل ميكن  جميع اأنواع العظمة املت�صوَّ

اإل من وراء اآلف احلجب وال�صرادقات، كما يف احلديث:  اأْن يتجلَّى بها على اأحد 

»اإنَّ هلل تبارك وتعاىل �صبعني األف حجاب من نور وظلمة لو ك�صفت لأحرقت �صبحات 

 .
(((

وجهه ما دونه«

ي�صتدعي احلديث عن ذلك عقد ف�صل على  واأما عظمة حمتوياته ومقا�صده ومطالبه: . 2

حيز  اإىل  منها  نبذة  تخرج  حتَّى  م�صتقل  وكتاب  م�صتقلة  واأبواب  ف�صول  بل  حدة، 

البيان والتحرير. 

واأما عظمة ر�صول الوحي ووا�صطة الإي�صال:. 3 فهو جربائيل الأمني والروح الأعظم الذي 

يت�صل به الر�صول الأكرمP بعد خروجه عن اجللباب الب�صري. وهو امَللك املوكل 

وحانية. ونظرٌة اإىل ما ورد يف  بالعلم واحلكمة و�صاحب الأرزاق املعنوّية والأطعمِة الرُّ

كتاب اهلل ويف الأحاديث ال�ّصريفة تكفي لإدراك مدى الإجالل والتعظيم الذي حبي 

به جربائيل وكيف اأنَّه مقدم على �صائر املالئكة.

 واأما عظمة املر�صل اإليه وحامله:. 4 فهو القلب التقي النقي الأحمدي املحمدي الذي جتلى 

وهو  املطلقة.  والولية  اخلامتة  ة  النُّبوَّ �صاحب  وهو  �صوؤونه.  بجميع  تعاىل  احلّق  له 

)))  بحار الأنوار، ج55، �ص 45.
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اأكرم الربية واأعظم اخلليقة وخال�صة الكون وجوهرة الوجود وع�صارة دار التحقق 

و�صاحب اخلالفة العظمى.

واأما حافظه وحار�صه:. 5 فهو ذات احلّق املقّد�صة جّل جالله، كما قال يف الآية الكرمية 

.
(((

املباركة: {اإّنا نحن نّزلنا الذكر واإّنا له حلافظون}

حّجة  اإىل   6 .P اهلل  ر�صول  من  للمع�صومني  املطهرة  فالذوات  ومبّينه:  �صارحه  واأما   

ومعادن  الكربياء،  وخمازن  الوجود  مفاتيح  هم  الذين  فرجه  اهلل  عّجل  الع�صر 

احلكمة والوحي واأ�صول املعارف.

 < َلِة اْلَقْدِر. 7
ْ
نَْزْلناُه يف  َلي

َ
واأّما وقت الوحي: فهو ليلة القدر اأعظم الليايل وخري الأ�صهر {اإِنَّا اأ

.
(2(

ْلِف �َضْهٍر}
َ
ٌ ِمْن اأ ْ

َلُة اْلَقْدِر َخري
ْ
َلُة اْلَقْدِر > لي

ْ
ْدراَك ما َلي

َ
َوما اأ

)))  احلجر، 9.

)2)  القدر، ) اإىل 3.
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المفاهيم الرئيسة

مبعنى  تعليم،  نظرة  تكون  اأْن  يجب  القراآن  اإىل   . نظرتنا 

من  التعّلم  هو  واحد  لهدف  مائدته  على  جلو�صنا  يكون  اأْن 

علومه، وال�صتفادة من حقائقه، والعتبار بعربه.

اأمًرا ممكًنا ما مل  القراآن  والتعّلم من  ال�صتزادة   . لن تكون 

تدرُك حقيقُة هذا الكتاب ومدى عظمته. لذا ُتعترُب معرفُة 

ًة لال�صتفادة منه. عظمة القراآن مقدمًة اأ�صا�صيَّ

ٍر اإل لر�صول اهلل   . اإدراك عظمة القراآن احلقيقية غري متي�صَّ

P واأهل بيته والتابعني لهم باإح�صان والفانني فيهم. ولكن 

ة اأمر ممكن للجميع وفيه فوائد عظيمة. املعرفة الإجماليَّ

ٌل من عند اهلل تعاىل، واأنَّ   . عظمة القراآن تكمن يف اأنَّه منزَّ

فيه بيان لكلِّ �صيء، واأنَّه الوا�صطة يف اإي�صاله هو جربائيل

 ،Pواأنَّه نَزَل على القلب املقد�ص للر�صول اخلامت ،Q

َ اأحكامه واأ�صراره  واأنَّه نزل يف ليلة القدر، واأنَّ �صاَرحه ومبنيِّ

ة ومعدن الر�صالة. هم اأهل بيت النُّبوَّ
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((( أهداف الدّرس

لمانية التي حتول بني الإن�صان وال�صتفادة من كتاب اهلل.  . معرفة احلجب الظَّ

ف على اأهّم هذه احلجب واملوانع التي ت�صدُّ عن �صبيل كتاب اهلل.  . التعرُّ

 . ال�صتفادة من معرفة احلجب واملوانع يف عملية رفعها واإزالتها.

مقدمة

الإن�صان طريُق  على  وانفتَح  اجلهات،  من جميع  معلومًة  اهلل  كتاب  �صارت عظمة  اإذا 

ال�صتفادة احلقيقية منه، عندها ينبغي على املتعّلم وامل�صتفيد من كتاب اهلل اأْن يجري اأدبًا 

ة حتَّى حت�صل ال�صتفادة التَّامة، وهو رفع املوانع والعوائق الأ�صا�صية  اآخر من الآداب املهمَّ

امل�صتفيد  بني  باحلجب  عنها  نعرّب  املوانع  وهذه  منه.  الكاملة  ال�صتفادة  دون  حتول  التي 

والقراآن، وهذه احلجب كثرية ن�صري اإىل بع�صها:

حجاب رؤية النفس مستغنيًة

 من احُلجب العظيمة التي حتول بني الإن�صان وبني ال�صتفادة من كتاب اهلل العزيز؛ 

حجاُب روؤية النف�ص م�صتغنية عن كتاب اهلل، حيث يرى املتعلم نف�صه ب�صبب هذا احلجاب 

يطان  م�صتغٍن عنه اأو غري حمتاٍج لال�صتفادة منه. وهذا ُيعترب من اأكرب واأخطر مكائد ال�صَّ

الذي يزّين لالإن�صان دائما الكمالت املوهومة، وير�صيه ويقنعه مبا هو عليه، ومبا يف يديه 

من الكمالت املحدودة الفانية والزائلة، وي�صقط من عينه كّل ما لي�ص بحوزته.

مثاًل قد يقنع اأهل التجويد بذاك العلم اجلزئي ويزّينه يف اأعينهم وي�صقط �صائر العلوم 

)))  احلجب جمع حجاب وهو ال�صاتر اأو العائق الذي بني �صيئني، ويف موردنا احلجاب هو املانع الذي يتو�صط بني اخلالق جال وعال والعبد.

الدّرس الرابع
إزالة الموانع والحجب)1(

دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم
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من اأعينهم ويطّبق معنى »حملة القراآن« عليهم، ويحرمهم من فهم الكتاب الإلهّي النوراين 

ورة اللغوية والظاهريَّة  ومن ال�صتفادة منه. وميكن اأن ُير�صَي اأ�صحاب الأدب واللغة بتلك ال�صُّ

الفاقدة لّلب، وي�صّوَر لهم اأنَّ جميع �صوؤون القراآن موجودة عندهم. وقد ي�صغل اأهل التفا�صري 

املتعارفة بوجوه القراءات، والآراء املختلفة لأ�صحاب اللغة، ووقت النزول، و�صاأن النزول، 

ة اأو مدنيَّة وتعدادها، وتعداد احلروف واأمثال تلك الأمور...  وكون الآيات مكيَّ

فعلى كلِّ باحث عن ال�صتفادة احلقيقية من كتاب اهلل، اأْن يخرَق جميع هذه احلجب، 

فال يقف عندها بل عليه اأْن ينظَر اإىل ما هو اأبعد من هذه الأمور، ول يقنع عند حد معني من 

عوات الإلهّية لال�صتفادة  القراآن ال�ّصريف لكي ل يتاأّخر عن قافلة ال�صالكني فُيْحَرَم من الدَّ

من هذه املاأدبة ال�صماوية. 

كليم اهللQ مع  فمو�صى  القراآنّية كثرية.  الق�ص�ص  املعنى يف  اإىل هذا  والإ�صارة 

علمه  مقام  عند  يتوقف  ومل  املقام  بذلك  يقتنع  مل  ة،  النُّبوَّ يف  العظيم  املقام  من  له  ما 

التوا�صع  مبنتهى  له  قال   Qكاخل�صر كامل  باإن�صان  التقى  اأن  د  مبجرَّ بل  امخ،  ال�صَّ

 و�صار مالزًما خلدمته حتَّى 
(((

ر�ضدا} ّما عّلمت  تعّلمني  اأن  اأّتبعك على  {هل  واخل�صوع: 

اأخذ منه العلوَم التي احتاج اإليها.

واإبراهيمQ مل يقتنع مبقام الإميان والعلم ال�صامخ اخلا�ص بالأنبياء فقال: {رّب 

، فاأراد اأن يرتقي من مقام الإميان القلبي اإىل مقام الطمئنان 
(2(

اأرين كيف حتيي املوتى}

د ال�صهودي. وهناك ما هو اأعظم من ذلك حيث ياأمر اهلل تبارك وتعاىل نبّيه اخلامت حممَّ

 
(3(

P وهو اأعرف خلق اهلل على الإطالق يف الآيِة الكرميِة ال�ّصريفِة {وقل رّب زدين علما}

باأْن ل يقف عند حد يف طلب العلوم الربانية وال�صتزادة منها. فهذه الأوامر الإلهّية ونقل 

ا�ُص وي�صتيقظوا من نوم الغفلة الذي  َه النَّ ق�ص�ص الأنبياء وغريها، اإنا هي لأجِل اأْن يتنبَّ

يتخبَّطون فيه.

)))  الكهف، 66.

)2)  البقرة، 260.

)3)  طه، 4)).
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حجاب اآلراء الفاسدة والعقائد الباطلة

الكرمي؛  القراآن  من  حيحة  ال�صَّ ال�صتفادة  عن  ت�صّد  التي  اأي�صًا  املانعة  احلجب  ومن 

ال�صخ�ص،  ا�صتعداد  �صوء  �صببها  يكون  التي قد  الباطلة،  والعقائد  الفا�صدة  الآراء  حجاب 

ُة والتَّقليُد الأعمى للغري.  والأغلب اأنَّ �صَبَبها الأ�صا�صيَّ هو التبعيَّ

ئي�صة التي حتُجُب الإن�صان عن معارف القراآن وحقائقه  وهذا احلجاب من احلجب الرَّ

النُّورانيَّة، فمثاًل اإذا ر�صخ يف قلوبنا اعتقاٌد ما مبجّرد ال�صتماع اإىل الأب اأو الأم اأو بع�ص 

واإذا  الإلهّية.  ال�ّصريفة  الآيات  بيننا وبني  تكون حجابًا  العقيدة قد  فاإنَّ مثل هذه  اجلهلة، 

وايات التي تخالف تلك العقيدة، فاإّما اأن ن�صرفها عن ظاهرها اأو  وردت اآلف الآيات والرِّ

اأن ل ننظر فيها نظر الفهم. والأمثلة فيما يرجع اإىل العقائد واملعارف كثرية، ن�صري اإىل 

ه اأ�صهل للفهم. واحدٍة منها من باب املثال حيث اأنَّ

وايات الكثرية يف هذا املو�صوع،  اإنَّ تلك الآيات الكثرية الراجعة اإىل معرفته ولقائه، والرِّ

 ،R الأئمة  اأدعية ومناجاة  املتنوعة يف  والت�صريحات  والكنايات  العديدة  والإ�صارات 

ا�ص  مثل هذه ال�صواهد الكثرية مبجّرد ما ت�صطدم بتلك العقيدة التي انت�صرت بني عوام النَّ

اأن طريق معرفة اهلل م�صدود ب�صكل كامل اأمامنا نحن الب�صر العاديون، حيث يقي�صون باب 

ر بذاته املقّد�صة. فاإّما  معرفة اهلل وم�صاهدة جماله على باب املمنوع بل واملمتنع يف التفكُّ

وايات، وكذلك الإ�صارات والكنايات والت�صريحات يف  اأن يوؤّولوا ويوّجهوا تلك الآيات والرِّ

اأدعية الأئمة ومناجاتهم، واإّما اأّل يدخلوا يف هذا امليدان اأ�صاًل ول يفتحوا على اأنف�صهم 

ديد لأهل اهلل،  تلك املعارف التي هي قّرة عني الأنبياء والأولياء. ومّما يوجب الأ�صف ال�صَّ

اأنَّ بابًا من املعرفة الذي ميكن اأن يقال اأنَّه غاية بعثة الأنبياء ومنتهى مطلوب الأولياء، قد 

ا�ص حتَّى �صار التفّوه به، عند البع�ص كفرًا حم�صًا وحم�ص الزندقة. �صّدوه على النَّ

ونحن اإن اأردنا اأن نذكر الآيات والأخبار يف لقاء اهلل ومعرفته بالتف�صيل لف�صح هذه 

يطاين، ل�صتلزم ذلك كتاًبا على حدة؛  العقيدة الفا�صدة النا�صئة عن اجلهل والغرور ال�صَّ

ب�صبب هذا  الن�صيان  �صرت  وراء  وقعت  التي  املعارف واحلقائق  الكثري من  ف�صاًل عن ذكر 

احلجاب الغليظ، وُيعلم اأن اأحد مراتب مهجورية القراآن وهجرانه هو هذه؛ كما يقول تعاىل 

.
(((

يف الآية الكرمية ال�ّصريفة: {وقال الر�ضول يا ربِّ اإّن قومي اتخذوا هذا القراآن مهجورا}

اإنَّ ملهجورية القراآن مراتب كثرية ومنازل ل حت�صى، ولعلنا مّت�صفون ببع�صها. اأُترى 

)))  الفرقان، 30.
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مًا، وعند قراءتها اأو ال�صتخارة بها  حيفة الإلهّية جلدًا نظيفًا وقيِّ اأننا اإذا جّلدنا هذه ال�صَّ

قّبلناها وو�صعناها على اأعيننا ما اتخذناه مهجورا؟ 

قد  ِة  والبديعيَّ ِة  والبيانيَّ الُّلغوّية  اإذا �صرفنا معظم عمرنا يف جتويده ويف جهاته  اأترى 

اأخرجنا هذا الكتاب ال�ّصريف عن مهجوريته؟ 

القراآن؟  واأمثالها قد تخّل�صنا من عار هجران  القراءات املختلفة  تعّلمنا  اإذا  نا  اأنَّ هل 

هل اأننا اإذا تعلَّمنا وجوَه اإعجاز القراآن وفنون حم�ّصناته قد جنونا من �صكوى ر�صول اهلل؟ 

هيهات... فاإنَّه لي�ص �صيء من هذه الأمور مورد نظر القراآن ومنّزله العظيم ال�صاأن.

 اإن القراآن كتاب اإلهي وهو احلبل املت�صل بني اخلالق واملخلوق، فال بد اأن يكوَن هناك 

رابٌط معنويٌّ وارتباط غيبيٌّ بتعاليمه بني عباد اهلل ومرّبيهم، ول بد اأن حت�صَل من القراآن 

اآية  ثالثة؛  العلم  »اإنا  قال:  اأنَّه   Pر�صول فعن  اللدنيَّة.  واملعارف  الإلهّية  العلوم  الكرمي 

.
(((

حمكمة وفري�صة عادلة و�صّنة قائمة«

 فالقراآن ال�ّصريف حامل لهذه العلوم، وعندما نتعّلم من القراآن هذه العلوم فما اّتخذناه 

مهجوًرا. واإذا قبلنا دعوات القراآن واأخذنا التعاليم من ق�ص�ص الأنبياء R، امل�صحونة 

الأنبياء  ومواعظ  تعاىل  اهلل  مواعظ  من  نحن  اتعظنا  واإذا  واحلكم،  واملعارف  باملواعظ 

ة  الظاهريَّ ورة  ال�صُّ يف  فالغور  واإل  مهجوًرا،  اّتخذناه  فما  القراآن  يف  املذكورة  واحلكماء 

باهلل  ال�صتعاذة  بد من  ول  يطان  ال�صَّ و�صاو�ص  الأر�ص، وهو من  اإىل  اإخالد  اأي�صًا  للقراآن 

منه.

حجاب شبهة التفسير بالرأي

حيفة النُّورانية: العتقاد باأنه  ومن احلجب الغليظة املانعة من ال�صتفادة من هذه ال�صَّ

وفهموه.  املف�ّصرون  كتبه  ما  اإل من خالل  ال�ّصريف  القراآن  من  ال�صتفادة  لأحٍد حقُّ  لي�ص 

ر والتدّبر يف الآيات ال�ّصريفة بالتف�صري بالراأي املمنوع. ومن  ا�ص التفكُّ فقد ا�صتبه على النَّ

خالل هذا الراأي الفا�صد والعقيدة الباطلة جعلوا القراآن عاريًا من جميع فنون ال�صتفادة 

َة وال�ّصلوكيَة ل ربط لها  َة والإميانيَّ واتَّخذوه مهجورًا ُكليًا؛ يف حني اأنَّ الإ�صتفاداِت الأخالقيَّ

بالتف�صري، فكيف بالتف�صري بالراأي.

ة تعاملهما، و�َصدُّ مو�صى  ة تباحث مو�صى مع اخل�صر وكيفيَّ فمثاًل اإذا ا�صتفاد اأحٌد من كيفيَّ

)))  الكايف، ج)، �ص32.
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ُة عر�ص حاجته على  ة لأخذ العلم منه، وكيفيَّ اإليه مع ما له من عظمِة مقام النُّبوَّ رحاله 

 ،
(((

اخل�صر كما ُذكرت يف الكرمية ال�ّصريفة: {هل اأّتبعك على اأن تعّلمني ّما عّلمت ر�ضداً}

وكيفيَّة جواب اخل�صر والعتذارات التي وقعت من مو�صى، اإذا ا�صتفاد منها عظمَة مقام 

العلم واآداب �صلوك املتعلم مع املعّلم، والتي تبُلغ يف الآيات املذكورة نحَو ع�صرين اأدًبا، فما 

اأي؟! عالقة هذه ال�صتنتاجات بالتف�صري، ف�صاًل من اأن تكوَن تف�صريًا بالرَّ

اأحد  ا�صتفاد  اإذا  مثاًل؛  املعارف  ففي  كثرية،  القراآن  القبيل يف  هذا  من  وال�صتفادات 

ويخ�ص�ص  باهلل  املحامد  جميع  يح�صر  الذي  العاملني}  رب  هلل  {احلمد  تعاىل  قوله  من 

ي�صتفاد من  باأنه  الأفعايل، وقال  التَّوحيد  ا�صتفاد منها  اإذا  تعاىل،  الثناءات باحلق  جميع 

الآية ال�ّصريفة اأن كّل كمال وجمال وكّل عّزة وجالل موجودة يف العامل والتي ين�صبها القلب 

املحجوب اإىل اخلالئق واملوجودات، هي من احلّق تعاىل وحده واأنه لي�ص ملوجود من قبل 

نف�صه �صيء، لذا تكون املحمدة والثناء خا�صة باحلق ل ي�صاركه فيها اأحد.

 فاأّي ربط لهذا بالتف�صري حتَّى ي�صّمى بالتف�صري بالراأي اأو ل ي�صمى؟! اإىل غري ذلك من 

الأمور التي ت�صتفاد من لوازم الكالم والتي ل ربط لها باأي وجه بالتف�صري بالراأي.

 م�صاًفا اإىل اأن يف التف�صري بالراأي كالمًا اأي�صًا، وهو اأنَّه من املحتمل بل من املظنون 

اأن التف�صري بالراأي املنهي عنه هو الراجع اإىل اآيات الأحكام ال�صرعية التي تق�صر عنها 

التعّبد والنقياد من خّزان الوحي  اأيدي الآراء والعقول، والتي ل بد واأن توؤخذ ب�صرف 

اأكرث  اأن  كما  والأخالقية.  العقلية  والعلوم  املعارف  اآيات  اإىل  ل  اهلل،  مالئكة  ومهابط 

يفهموا  اأن  يريدون  كانوا  الذين  العامة  فقهاء  مقابل  وردت يف  الباب  هذا  وايات يف  الرِّ

�صيء  »لي�ص  اأنَّه:  من  ال�ّصريفة  وايات  الرِّ بع�ص  يف  وما  وقيا�صاتهم.  بعقولهم  اهلل  دين 

، وكذلك الرواية ال�ّصريفة: »ان دين اهلل ل 
(2(

اأبعد عن عقول الرجال من تف�صري القراآن«

 ت�صهُد باأنَّ املق�صود من دين اهلل الأحكام التعّبدّية للدين، واإل فباب 
(3(

ي�صاب بالعقول«

مطلق  حٌق  املعارف  مطلق  بل  ة  والنُّبوَّ املعاد  واثبات  والتقدي�ص  والتَّوحيد  ال�صانع  اإثبات 

اتها.  للعقول ومن خمت�صَّ

)))  الكهف، 66.

)2)  بحار الأنوار، ج89، �ص95.

)3)  بحار الأنوار، ج2، �ص303.
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نوب والمعاصي حجابُ الذُّ

ومن احلجب املانعة من فهم القراآن ال�ّصريف، ومن ال�صتفادة من معارف هذا الكتاب 

نوب احلا�صلة من الطغيان وع�صيان رب العاملني؛  ماوّي ومواعظه، حجاب املعا�صي والذُّ ال�صَّ

التي حتجب القلب عن اإدراك احلقائق الإلهّية العزيزة.

امللكوت  وعامل  الآخرة  وتاأثرٌي يف  �صورٌة  ال�صيئة  اأو  ال�صاحلة  الأعمال  من  عمٍل  فلكلِّ 

بوا�صطتها  الإن�صانيَّة وملكوتها، حت�صُل  ف�ص  النَّ وتاأثرٌي يف  اأي�صًا  تتنا�صب معه، وله �صورٌة 

ف�ص  النَّ تكون  احلالة  هذه  ويف  رًا،  ومنوَّ رًا  مطهَّ القلب  فيكون  ف�ص،  النَّ يف  النُّورانيُة  اإّما 

كاملراآة امل�صقولة �صافيًة، الالئقة للتجليات الغيبّية وظهور احلقائق واملعارف فيه.

ورة يكون   واإما اأن ي�صري باطن النف�ص بهذه الأعمال ظلمانيًا وخبيثًا، ويف هذه ال�صُّ

الغيبّية.  احلقائق  ول  الإلهّية  املعارف  فيها  تنعك�ص  فال  واملدّن�صة،  املرّينة  كاملراآة  القلب 

يطان، ويكون اإبلي�ص الَّلعني  فيقع قلب الإن�صان يف هذه احلالة وبالّتدريج حتت �صلطة ال�صَّ

اأي�صًا حتت ت�صرف  القوى  و�صائر  والب�صر  ال�ّصمع  ويقع  روحه.  ُف يف مملكة  املت�صرِّ هو 

مُع بالكلِّية عن املعارف واملواعظ الإلهّية.  ذاك اخلبيث، وين�صدُّ ال�صَّ

ول ترى العني الآيات الباهرة الإلهّية، وتعمى عن احلّق واآثاره واآياته، ول يتفّقُه القلب 

{لهم قلوب  اآيات احلّق وتذكرها، كما قال احلّق تعاىل  ر يف  ين ويحرم من التفكُّ يف الدِّ

هم  بل  كالأنعام  اأولئك  بها  ي�ضمعون  ل  اآذان  ولهم  بها  يب�ضرون  ل  اأعني  ولهم  بها  يفقهون  ل 

والتدّبر،  ر  التفكُّ نعمة  من  املحرومة  الأنعام  كنظر  العامل  اإىل  نظره  فيكون   .
(((

اأ�ضّل}

اأْن  ميكن  بل  والتذّكر،  ر  التفكُّ من  لها  ن�صيب  ل  التي  احليوانات  كقلوب  قلبه  وي�صبح 

تزداَد حالُة الغفلة وال�صتكبار فيه يومًا بعد يوم من جراء عدم النظر يف الآيات الإلهّية 

ل من احليوان. و�صماع املواعظ الربانية، فيغدو اأرذل واأ�صّ

حجاب حب الدُّنيا

ومواعظه؛  القراآن  معارف  وبني  بيننا  �صميك  مانع  هي  التي  الغليظة  احلجب  ومن 

نيا فتكون وجهة القلب متاًما  نيا. حيث ي�صرف القلب متام هّمته يف الدُّ حجاُب حبِّ الدُّ

ازداد  وكلما  عنه.  ويعر�ص  اهلل  ذكر  عن  املحبة  هذه  بوا�صطة  القلب  ويغفل  نيا  الدُّ اإىل 

نيا و�صهواتها ازداد حجاب القلب وال�صاتر �صخامة. ورمبا تغلَّبت هذه العالقة  التعلق بالدُّ

)))  الأعراف، 79).
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اهلل  فطرة  نور  فينطفئ  القلب  على  وال�صرف  اجلاه  حبُّ  �صلطان  ويت�صّلط  القلب  على 

يف  املذكورة  القلوب  اإقفال  من  املراد  ولعل  الإن�صان.  على  ال�صعادة  اأبواب  وُتغلُق  متامًا، 

الأغالل  الأقفال  هذه  هو   
(((

اأقفالها} قلوب  على  اأم  القراآن  يتدّبرون  {اأفال  ال�ّصريفة  الآية 

الدنيوية. والعالئق 

يطّهَر  واأن  لبّد  الإلهّية  املواعظ  من  ن�صيبه  وياأخَذ  القراآن  من  ي�صتفيَد  اأن  اأراد  فمن 

قلبه من هذه الأرجا�ص، ويزيل اأدران املعا�صي القلبية وال�صتغال بغري اهلل من القلب، لأّن 

القلوب غري املطّهرة لي�صت حرمًا لهذه الأ�صرار كما قال تعاىل: {اإنَّه لقراآٌن كري > يف كتاٍب 

 .
(2(

مكنون > ل ي�ّضه اإل املطّهرون}

يف  وم�ّصه  الكتاب  هذا  ظاهر  عن  ممنوع  الظاهريَّة  بالطهارة  املطّهر  غري  اأن  فكما 

العامل الظاهر ت�صريًعا وتكليًفا، كذلك من كان ملّوًثا باأرجا�ص التعلقات الدنيوية واملحدودة 

والفانية ممنوع من معارفه ومواعظه وباطنه و�صّره قال تعاىل: {ذلك الكتاب ل ريب فيه 

...اإىل اآخره. فغري املتقي وغري املوؤمن حمروم من اأنوار القراآن مواعظه 
(3(

هدى للمتقني}

وعقائده احلقة. والآية ال�صريفة التالية تكفي لأهل اليقظة ب�صرط التدّبر فيها، حيث قال 

الم  تبارك وتعاىل: {قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني يهدي به اهلل من اّتبع ر�ضوانه �ضبل ال�ضَّ

.
(4(

ويخرجهم من الظلمات اإىل النور باإذنه ويهديهم اإىل �ضراط م�ضتقيم}

د، 24. )))  حممَّ

)2)  الواقعة، 79-77.

)3)  البقرة، 2. 

)4)  املائدة، 5)-6).
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المفاهيم الرئيسة

 . اإزالُة احلجب واملوانع بني امل�صتفيد والقراآن �صرط اأ�صا�صي 

لتحقيق ال�صتفادة الكاملة من كتاب اهلل. 

عور بال�صتغناء   . من احلجب التي ت�صدُّ عن �صبيل القراآن، ال�صُّ

اإليه يف  وال�صرورية  الفعلية  وعدم احلاجة  كتاب اهلل،  عن 

م�صرية الإن�صان الإميانية والتكاملية.

القراآن الكرمي  التي حتوُل دون ال�صتفادة من   . من احلجب 

ة والعتقادات اخلاطئة املتعلِّقُة بالقراآن  بهاُت العقائديَّ ال�صُّ

فهمًا وتاأوياًل وتف�صريًا.

 . من احلجب التي متنع من فهم حقائق القراآن وال�صتفادة 

نوب. فمعارف  منه اأي�صًا، تلوث باطن الإن�صان باملعا�صي والذُّ

هذا الكتاب املقد�ص وحقائقه ل مي�صه اإل املطهرون من دن�ص 

اخلطايا والآثام.

نيا اأي�صًا والتعلق بها ي�صرف القلب عن اهلل فتكون   . حب الدُّ

وجهته اإىل غريه فيغفل القلب بوا�صطة هذه املحبة عن ذكر 

اهلل ويعر�ص عنه.
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أهداف الدّرس

 . 
(1)
ر والتدّبر يف الآيات القراآنّية واأهّميته. بيان املراد من التفكُّ

ر على عملية التعّلم وفهم من الكتاب العزيز.  . بيان تاأثري عملية التدّبر والتفكُّ

ر والتدّبر يف القراآن الكرمي.  . بيان كيفيَّة ح�صول عملية التفكُّ

ر معنى التفكُّ

الآيات  يف  يبحث  اأن  ر  التفكُّ من  واملق�صود  ر.  التفكُّ ة؛  املهمَّ القراآن  قراءة  اآداب  من 

ال�ّصريفة عن املق�صد واملق�صود من كّل اآية. واأح�صن التعبري فيه ما قاله اخلواجة عبد اهلل 

، يعني اأنَّ 
(2(

ر باأنه: »تلّم�ص الب�صرية ل�صتدراك البغية« الأن�صاري }، حيث عّرف التفكُّ

 للو�صول اإىل املق�صد واملق�صود من 
(3(

ر هو التج�ص�ص والبحث بوا�صطة نور الب�صرية التفكُّ

كّل اآية �صريفة. ومن املعلوم اأن املق�صد الأ�صا�صي من وراء القراآن ومن وراء كّل اآية فيه هو 

عادة املطلقة التي حت�صل بالكمال العلمي والعملي. الو�صول اإىل ال�صَّ

الهدف من التفكر

الم  حيفة النُّورانية هو الهداية اإىل �صبل ال�صَّ ُ هذه ال�صَّ من مقا�صد القراآن الكرمي كما تبنيِّ

واخلروج من جميع مراتب الظلمات اإىل عامل النور، والهداية اإىل الطريق امل�صتقيم {قد 

الم ويخرجهم من الظلمات  جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني يهدي به اهلل من اّتبع ر�ضوانه �ضبل ال�ضَّ

)))  تراجع  بطاقات التدبُّر يف القراآن الكرمي، يف  دفرت التطبيقات، وتطّبق

ر. )2)  منازل ال�صائرين، باب التفكُّ

)3)  وهي ب�صر القلب ل ب�صر العني.

الدّرس الخامس

ر والتطبيق)1( التدبر بين التفكُّ
دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم

ّ
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المة تبداأ  ، وحت�صيل هذه الهداية ومراتب ال�صَّ
(((

اإىل النور باإذنه ويهديهم اإىل �ضراط م�ضتقيم}

الو�صول  النهاية، وهي  اإىل منتهى  الإن�صان احل�ّصية  اإىل قوى  اجعة  الرَّ انية  الدَّ من املرتبة 

اإىل مقام القلب ال�صليم، الذي على ما ورد ذكره عن اأهل البيتRاأن حقيقته اأن يالقَي 

. وحت�صيل هذه الهداية غري ممكن اإل من 
(2(

الإن�صان احلّق ولي�ص يف قلبه غريه عز وجل

ر. فتكون �صالمة القوى احل�ّصية واملعنوّية �صالة قارئ القراآن، فاإنها موجودة  خالل التفكُّ

ر. واإذا �صارت قوى الإن�صان احل�ّصية  يف هذا الكتاب ال�صماوي ول بد اأن ي�صتخرجها بالتفكُّ

يطاين و�صلك طرق ال�صالمة وعمل بها، فاإنَّه يف كّل مرتبة  واملعنوّية �صاملة من الت�صّرف ال�صَّ

من ال�صالمة حت�صل له ينجو من الظلمة ويتجّلى فيه النور الإلهّي ال�صاطع قهرا، حتَّى اإذا 

بيعة بجميع �صوؤونها واآخرها  خل�ص من جميع اأنواع الظلمات التي اأولها ظلمات عامل الطَّ

طريق  اإىل  ويهديه  قلبه  يف  املطلق  النور  يتجّلى  وجل،  عز  احلّق  غري  اإىل  التوّجه  ظلمة 

.
(3(

الإن�صانية امل�صتقيم وهو يف هذا املقام طريق الرّب {اإن ربي على �ضراط م�ضتقيم}

التفكر في اآليات والرِّوايات

ر ومتجيده وحت�صينه يف القراآن ال�ّصريف حيث قال تعاىل:  لقد كرثت الدعوة اإىل التفكُّ

 .
(4(

ا�س ما نّزل اإليهم لعّلهم يتفكرون} {واأنزلنا اإليك الذكر لنبنّي للنَّ

العظيم  ال�صماوي  الكتاب  اإنزال  للتفّكر، لأنها جعلت غاية  الآية مدح عظيم  ففي هذه 

ر، وهذا من �صّدة العتناء به حيث اأن جمرد  حيفة النُّورانية املجيدة احتمال التفكُّ وال�صَّ

احتماله �صار موجًبا لهذه الكرامة العظيمة. وقال تعاىل يف اآية اأخرى: {فاق�ض�س الق�ض�س 

.
(5(

لعّلهم يتفكرون}

اأي�صًا.  كثرية  ر  التفكُّ يف  وايات  والرِّ كثرية،  منها  يقرب  ما  اأو  القبيل  هذا  من  والآيات 

ال�ضموات  خلق  يف  {اإّن  ال�ّصريفة  الآية  نزلت  ملا  اأنَّه   Pاخلامت الر�صول  عن  نقل  فقد 

)))  املائدة، 5)-6).

)2)  عن اأبي عبد اهللQَقال، »�صاألته عن َقول اهلل عز وجل {اإل من اأتى اهلل بَقلب �َضِليٍم} قال، القلب ال�صليم الذي يلقى ربه ولي�ص فيه اأحد �صواه«. 

بحار الأنوار، ج67، �ص 239 .

)3)  هود، 56.

)4)  النحل، 44.

)5)  الأعراف، 76).
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 اإىل اآخرها.. قالP: »ويل ملن قراأها ومل يتفكر 
(((

والأر�س واختالف الليل والنهار لآيات}

.
(2(

فيها«

ر يف معاين القراآن والتعاظ به والتاأثر به،  وقد وردت روايات كثرية يف خ�صو�ص التفكُّ

كما يف الكايف ال�ّصريف عن الإمام ال�صادقQ قال: »اإن هذا القراآن فيه منار الهدى 

ر حياة قلب الب�صري  وم�صابيح الّدجى فليجل جال ب�صره ويفتح لل�صياء نظره فاإنَّ التفكُّ

. ومق�صودهQاأن الإن�صان كما اأنَّه بحاجة اإىل 
(3(

كما مي�صي امل�صتنري يف الظلمات بالنور«

النور الظاهري اإذا كان مي�صي يف الظلمة حتَّى ي�صون نف�صه من خطر ال�صقوط يف املهاوي، 

كذلك ال�صالك طريق الآخرة وطريق احلّق �صبحانه وتعاىل عليه اأن يتم�صك بالقراآن الكرمي 

الذي هو نور الهداية وامل�صباح املنري ويتفكر فيه، كي ل يقع يف املزّلت املهلكة.

وعن اأمري املوؤمننيQاأنَّه قال: »الفقيه من ل يرتك القراآن رغبة عنه ويتوّجه اإىل 

غريه، األ ل خري يف علم لي�ص فيه تفّهم، ول خري يف قراءة لي�ص فيها تدّبر، ول خري يف عبادة 

.
(4(

لي�ص فيها تفّقه«

اأن  . ول يخفى 
(5(

ة« اأهل اجلنَّ اأنَّه قال: »حملة القراآن عرفاء   Pوروي عن ر�صول اهلل

املراد من هذا »احلمل« هو حمل معارف القراآن، الأمر الذي �صيجعل الإن�صان يف الآخرة 

من اأهل املعرفة واأ�صحاب القلوب، واإل فاإنَّ حمل ظاهر القراآن دون التعاظ مبواعظها، 

واإدراك معارفه وحكمه والعمل باأحكامه و�صننه ف�صوف يكون م�صداًقا من م�صاديق الآية 

.
(6(

ال�ّصريفة:{مثل الذين ُحّملوا التوراة ثمَّ ل يحملوها كمثل احلمار يحمل اأ�ضفارا}

)))  اآل عمران، 90).

)2)  نور الثقلني، ج)، �ص350.

)3)  الكايف، ج2، �ص 600.

)4)  معاين الأخبار، �ص 226.

)5)  معاين الأخبار، �ص 323.

)6)  اجلمعة، 5.
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آثار التفكر في القرآن

نيا هو الو�صول اإىل ال�صعادة  اإّن الهدف واملق�صد من وجود الإن�صان يف هذه احلياة الدُّ

والكمال  ال�صعادة  هذه  م�صاديق  من  الكرمي  والقراآن  املطلق.  الإن�صاين  والكمال  املطلقة 

الذي ل حدَّ له ول منتهى.

لذا على الإن�صان التائق اإىل نيل ال�صعادة الإن�صانية احلقيقية اأن يبحث عنها يف الآيات 

ال�ّصريفة للكتاب الإلهّي ويف ق�ص�صه وعربه.

وحيث اأنَّ ال�صعادة تكمُن يف الو�صول اإىل ال�صالمة املطلقة وعامل النور والطريق امل�صتقيم، 

فعلى الإن�صان اأْن يطلب من القراآن املجيد �صبل ال�صالمة ومعدن النور والطريق امل�صتقيم 

�صري اإليه يف الآية ال�ّصريفة ال�صابقة. 
ُ
كما اأ

ائفة،  ة والزَّ َزه عن املقا�صد الأخرى والوهميَّ اأدرك القارُئ املق�صَد احلقيقيَّ وميَّ فاإذا 

�صار ب�صريًا يف حت�صيله وانفتح له طريُق ال�صتفادة من القراآن ال�ّصريف وُفتحت له اأبواب 

لي�صت  اأمور  على  �صعادته  حت�صيل  وراأ�صماَل  الق�صري  عمره  ي�صرْف  ومل  احلّق،  رحمة 

.Pمق�صودة لر�صالة الر�صول

 واإذا اأ�صخ�ص ب�صريته مّدة اإىل هذا املق�صود، و�صرف نظره عن �صائر الأمور، ف�صوف 

ر يف القراآن للنف�ص اأمًرا عادًيا، فتنفتح  ينفتح عني قلبه ويكون ب�صره حديًدا، وي�صبح التفكُّ

اأمامه طرق ال�صتفادة وتفتح له اأبواب مل تكن مفتوحة حلينها، وينهل من مطالب ومعارف 

القراآن التي ما كان لينالها من قبل. حينها يفهم معنى كون القراآن �صفاء لالأمرا�ص القلبية، 

ويدرك مفاد الآية ال�ّصريفة {وننّزل من القراآن ما هو �ضفاء ورحمة للموؤمنني ول يزيد الظاملني اإل 

، ومعنى قول اأمري املوؤمنني �صلوات اهلل عليه: »وتعلموا القراآن فاإنَّه ربيع القلوب 
(((

خ�ضارا}

. ول ُيطلب من القراآن �صفاء الأمرا�ص اجل�صمانية 
(2(

وا�صت�صفوا بنوره فاإنَّه �صفاء ال�صدور«

فاإنَّ  القراآن.  مق�صد  هي  التي  الروحانية  الأمرا�ص  �صفاء  املق�صد  عمدة  ُيجعل  بل  فقط 

 R القراآن ما نزل ل�صفاء الأمرا�ص اجل�صمانية وان كان يح�صل به. كما اأنَّ الأنبياء

للقلوب  وال�صافني  النفو�ص  اأطباء  فهم  ي�صفون،  كانوا  وان  اجل�صماين  لل�صفاء  يبعثوا  مل 

والأرواح.

)))  الإ�صراء، 82.

)2)  نهج البالغة، خطبة 09).
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ر وضرورة التطبيق على النفس التفكّّ

ل  وفوائَد  كثريًة  نتائَج  الإن�صان  ُتك�صب  والتي  القراآن  لقراءة  اأي�صًا  ة  املهمَّ الآداب  من 

ُته اأنَّه عندما يتفّكر الإن�صان يف كّل اآية من الآيات ال�ّصريفة عليه  حُت�صى هو التَّطبيق. وكيفيَّ

ر وبعده اأن يطّبق مفاد هذه الآيات ال�ّصريفة على حاله ونف�صه، فريفع نق�صانه  اأثناء التفكُّ

بوا�صطة هذا التطبيق وي�صفي اأمرا�صه من خالله.

وباإمكاننا القول اإّن وظيفة وتكليف القارئ هي اأن يعر�ص نف�صه على القراآن ال�ّصريف من 

ة احلديث وعدم �صحته  َر فيه على نف�صه. فكما اأنَّ امليزان يف �صحَّ خالل تطبيق ما قراأُه وتفكَّ

باطل  فهو  اهلل  كتاب  خالف  فما  اهلل،  كتاب  على  ه  يعر�صَ اأن  يف  اعتباره  وعدم  واعتباره 

وزخرف وما وافق فهو حق. كذلك فاإنَّ امليزان يف ال�صتقامة والعوجاج وال�صقاء وال�صعادة 

هو اأن يكون م�صتقيًما و�صحيًحا يف ميزان كتاب اهلل. وكما اأن خلق ر�صول اهلل هو القراآن 

واأما  اأي�صًا.  الكامل  الويّل  خُللق  مطابًقا  يكون  حتَّى  للقراآن  موافًقا  ُخلقه  يجعل  اأن  فعليه 

اخُللق الذي يكون خمالًفا لكتاب اهلل فهو زخرف وباطل. وكذلك جميع معارف الإن�صان 

واأحوال قلبه، واأعمال الباطن والظاهر لبد اأن يطّبقها على كتاب اهلل ويعر�صها عليه حتَّى 

يتحقق بحقيقة القراآن ويكون القراآن �صورته الباطنية.

فعن ر�صول اهللP اأنَّه قال: »اأنا اأول وافد على العزيز اجلّبار يوم القيامة وكتابه واأهل 

 .
(((

بيتي ثمَّ اأّمتي ثمَّ اأ�صاألهم ما فعلتم بكتاب اهلل وباأهل بيتي«

واإذا مل يحيي الإن�صان اأحكام القراآن ومعارفه من خالل العمل بها والتحقق بحقيقتها، 

ن من اأْن ُيجيَب ر�صول اهللP يف ذلك اليوم عما فعله بهذه الأمانة، لأنه ل  فاإنَّه لن يتمكَّ

توجُد اإهانٌة اأعظُم من اأن ينبَذ الإن�صان مقا�صد القراآن ودعواته وراء ظهره. فلي�ص اإكرام 

مرتبة  فهذه  فقط،  جلده  بتقبيل   Rوالطهارة الع�صمة  بيت  اأهل  وهم  واأهله  القراآن 

واأوامرهم عليهم  باأوامره  اإذا عملنا  �صعيفة من الحرتام والتكرمي، وهي ت�صبح مقبولة 

الم، واإل فهو �صرب من ال�صتهزاء واللعب. ال�صَّ

 وقد حّذرت الأحاديث ال�ّصريفة ب�صدة من قارئ القراآن الذي ل يعمل به ول يطبقه على 

نف�صه فعن ر�صول اهللP اأنَّه قال يف حديث: »من تعّلم القراآن فلم يعمل به واآثر عليه حّب 

)))  الكايف، ج2، �ص600.
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نيا وزينتها ا�صتوجب �صخط اهلل وكان يف الدرجة مع اليهود والن�صارى الذي ينبذون  الدُّ

نيا لقي اهلل  كتاب اهلل وراء ظهورهم، ومن قراأ القراآن واأراد به ال�صمعة والو�صول اإىل الدُّ

مع  ار  النَّ وي�صقط يف  ار  النَّ يدخل  حتَّى  قفاه  على  القراآن  وزجه  فيه  ل حلم  ووجهه عظم 

الذين �صقطوا، ومن قراأ القراآن ومل يعمل به ح�صره اهلل يوم القيامة اأعمى فيقول {َربِّ ِلَ 

َتْتَك اآياُتنا َفَن�ضيَتها َوَكذِلَك اْلَيْوَم ُتْن�ضى } فيوؤمر 
َ

ْعمى  َوَقْد ُكْنُت َب�ضرياً * قاَل َكذِلَك اأ
َ
َتني  اأ

ْ
َح�َضر

الثواب مثل  له من  كان  الدين  وتفقها يف  ابتغاء وجه اهلل  القراآن  قراأ  ار، ومن  النَّ اإىل  به 

جميع ما يعطى املالئكة والأنبياء واملر�صلون، ومن تعّلم القراآن يريده رياء و�صمعة ليماري 

نيا بّدد اهلل عّز وجل عظامه يوم القيامة ومل  به ال�صفهاء ويباهي به العلماء ويطلب به الدُّ

ار اأ�صّد عذابا منه ولي�ص نوع من اأنواع العذاب اإل ويعذب من �صّدة غ�صب اهلل  يكن يف النَّ

عليه و�صخطه، ومن تعّلم القراآن وتوا�صع يف العلم وعّلم عباد اهلل يريد ما عند اهلل مل يكن 

ة منزلة ول درجة رفيعة ول  ة اأعظم ثوابا منه ول اأعظم منزلة منه ومل يكن يف اجلنَّ يف اجلنَّ

.
(((

نفي�صة اإل كان له فيها اأوفر الن�صيب واأ�صرف املنازل«

)))  و�صائل ال�صيعة، ج6، �ص83).
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Q التدبر في قصة آدم

يطان من جناب  ت اإىل طرد ال�صَّ ر يف الأ�صباب التي اأدَّ يف ق�صة اآدم، على الإن�صان اأْن يتفكَّ

القد�ص مع تلك ال�صجدات والعبادات الطويلة، فيطّهر نف�صه منها، لأّن مقام القرب الإلهّي 

اجلناب  ذلك  اإىل  التقدم  ل ميكن  يطانية  ال�صَّ والأخالق  الأو�صاف  ومع  املطّهرين،  حمل 

النف�ص  روؤية  هو  اإبلي�ص  �صجود  عدم  مبداأ  اأن  ال�ّصريفة  الآيات  هذه  من  وُي�صتفاد  الرفيع. 

 .
(((

والعجب بها حيث قال {اأنا خري منه خلقتني من نار وخلقته من طني}

فاإنَّ روؤيَة اإبلي�ص لنف�صه �صارْت �صببًا للُعجب والكرب، وهذا الكرب �صار �صبًبا لال�صتقالل 

يف  �صبًبا  كان  وما  املقّد�صة.  احل�صرة  من  مطروًدا  ف�صار  الأمر  وع�صيان  احلّق  مقابل 

مطرودية اإبلي�ص من جناب القد�ص، اإذا كان موجوًدا يف اأي �صخ�ص فهو مطرود مثله اأي�صًا، 

القد�ص  اإبعاده عن جناب  �صبًبا يف  كان  وما  دون غريه.  يطان  ال�صَّ ت�صمل  يجعلها  قيد  فال 

�صيوؤدي اإىل احليلولة بينه وبني الو�صول اإىل تلك احل�صرة الإلهّية.

التدبر في أوصاف المؤمنين

قلنا اأنَّه من اأراد اأن ينال من القراآن ال�ّصريف احلظ الوافر والفائدة الكافية، عليه اأن 

يطّبق كّل اآية من الآيات ال�ّصريفة على حالت نف�صه حتَّى حت�صل له ال�صتفادة الكاملة. مثاًل 

يقول اهلل تعاىل يف �صورة الأنفال يف الآية ال�ّصريفة: {اإنا املوؤمنون الذين اإذا ذكر اهلل وجلت 

اأن  ر  املتدبِّ الإن�صان  ، فعلى 
(2(

يتوّكلون} رّبهم  وعلى  اإيانا  زادتهم  اآياته  عليهم  تليت  واإذا  قلوبهم 

يالحظ هل هذه الأو�صاف الثالثة تنطبق عليه؟ هل اأن قلبه يوِجُل ويخاف اإذا ذكر اهلل؟ 

اعتماده  وكذلك  قلبه؟  الإميان يف  نور  يزداد  الإلهّية هل  ال�ّصريفة  الآيات  تليت عليه  واإذا 

كّل هذه اخل�صائ�ص  متاأخر، ومن  املراتب  كّل هذه  اأنَّه عن  اأم  تعاىل؟  وتوكله على احلّق 

)))  الأعراف، 2).

)2)  الأنفال، 2.

أمثلة على كيفية التطبيق
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حمروم؟ من اأراد اأن يفهم اأنَّه من احلّق تعاىل خائٌف وقلبه من خوف اهلل َوِجٌل، فلينظر 

اإىل اأعماله. فالإن�صان اخلائف من اهلل ل يتجا�صر عليه يف حم�صره، ول يهتك احلرمات 

الإلهّية يف ح�صوره. 

ي�صري  �صوف  الإميان  نور  فاإنَّ  الإلهّية،  الآيات  بتالوة  القلب  الإميان يف  نوُر  قوَي  واإذا 

اإىل ظاهر الإن�صان اأي�صًا. فمن غري املمكن اأن يكون القلب نورانًيا ول يكون الل�صان والأذن 

والعني وال�صمع نورانًيا. فالإن�صان النوراين هو الذي ت�صّع قواه الظاهرة احل�ّصية والباطنة 

امللكوتية باأ�صرها بالنور. وهو يف هذه احلالة م�صاًفا اإىل اأنَّه اهتدى اإىل ال�صعادة والطريق 

امل�صتقيم اإل اأنَّه يكون م�صيًئا ل�صائر اخللق اأي�صًا ويهديهم اإىل طريق الإن�صانية. 
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المفاهيم الرئيسة

ر يف القراآن البحث عن املق�صد واملق�صود   . املراد من التفكُّ

من كّل اآية �صريفة.

 . اإذا كان الهدف الأ�صا�صي من نزول القراآن هو ح�صول الهداية 

بالقراآن  الهتداء  فاإنَّ  النور،  اإىل  الظلمات  من  واخلروج 

ر يف اآياته والتدّبر فيها.  الكرمي غري ممكن من دون التفكُّ

اإىل  الو�صول  هو  العامل  هذا  يف  الإن�صان  وجود  من   . الغاية 

الكرمي  والقراآن  له.  الذي ل حد  والكمال  املطلقة  ال�صعادة 

ول  له  حد  ل  الذي  والكمال  ال�صعادة  هذه  م�صاديق  من 

منتهى، لأّن حقيقته لي�صت �صوى الكمال الالمتناهي.

 . ح�صول ال�صتفادة النُّورانية من القراآن الكرمي متعذر من 

دون التطبيق العملي لالآيات على اأنف�صنا.

 . املق�صود من التطبيق اأن يعر�ص الإن�صان نف�صه على القراآن 

ال�ّصريف من خالل تطبيق ما قراأه وتفكر فيه على نف�صه.
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Rقصص وعبر من سير األنبياء
في القرآن الكريم)))

))) هذه الق�ص�ص م�صتخرجة من كتاب الأمثل يف تف�صري كتاب اهلل املنزل لآية اهلل العظمى

 ال�صيخ نا�صر مكارم ال�صريازي -بت�صّرف-

المحور الرابع
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موضوعات المحور

Q النبّي اآدم 

Q النبّي اإبراهيم 

Q النبّي نوح 

أهداف المحور الرابع

   الإطاللة على جوانب من �صري وق�ص�ص بع�ص الأنبياء 

R من خالل القراآن الكرمي.    

ة يعيها الطالب     ا�صتخال�ص عرب وا�صتفادات �صخ�صيَّ

ويحاول تطبيقها يف حياته العامة واخلا�صة.    
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أهداف الدّرس

 التعّرف على العرب الواردة يف ق�صة النبي اآدم Q .  والتدّبر بها.

 .  احلثُّ على التفكر يف مفهوم اخلالفة الإلهية لالإن�صان. 

ف على اإبلي�ص واأ�صل العداوة عنده لالإن�صان.  .  التعرُّ

النبيّ آدم Q ومشروع الخالفة

من  قب�صًا  ويحمل  خليفته،  فيها  يكون  موجودًا،  الأر�ص  ظهر  على  يخلق  اأن  اهلل  �صاء 

وما  ونعمها  الأر�ص  تكون  اأن  �صبحانه  و�صاء  املالئكة.  مكانة  على  مكانته  وت�صمو  �صفاته، 

قابليات  اإىل  يحتاج  الذي  الإن�صان،  هذا  ت�صرُّف  واإمكانات حتت  ومعادن  كنوز  من  فيها 

وا�صتعدادات خا�صة، كي ي�صتطيع اأن يتوىل هذه املهمة الثقيلة.

ْر�ِص 
َ
الأ يِف  َجاِعٌل  اإِينِّ  ِلْلَماَلِئَكِة  َربَُّك  َقاَل  {َواإِْذ  الكرمي:  القراآن  يتحدث  هذا  وعن 

 
(((

َخِليَفًة}.

فما هي حقيقة هذه اخلالفة؟ وما الذي ن�صتفيده نحن من معرفتنا باأن لالإن�صان موقع 

اخلالفة من اهلل تعاىل؟

وقد تعددت الأقوال يف معنى خالفة الإن�صان هلل �صبحانه يف الأر�ص، فقيل: 

»اأ- اأّنه يخلف اهلل يف احلكم والف�صل بني اخللق.

واإخراج  الزرع  اإنبات  وا�صتثمارها، من  الأر�ص  �صبحانه يف عمارة  اأّنه يخلف اهلل  ب- 

)))  البقرة، 0 .

القصة األولى

Q النبيّ آدم
دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم
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الثمار و�صق الأنهار وغري ذلك.

ج- اأّنه يخلف اهلل �صبحانه يف العلم بالأ�صماء. 

د- اأّنه يخلف اهلل �صبحانه يف الأر�ص مبا نفخ اهلل فيه من روحه ووهبه من قابليات غري 

حمدودة.")))
اأّن دور الإن�صان يف خالفة اهلل يف الأر�ص ميكن اأن ت�صمل جميَع هذه  وباإمكاننا القول 

الأبعاد وال�صور. فهو يخلف اهلل يف احلكم والف�صل بني العباد مبا منح اهلل هذا الإن�صان 

:{َيا   Q داوود  نبي اهلل  يقول احلق عن  النا�ص باحلق كما  من �صالحية احلكم بني 

لََّك َعن  ِبِع اْلَهَوى َفُي�صِ قِّ َوَل َتتَّ ا�ِص ِباحْلَ ْر�ِص َفاْحُكم َبنْيَ النَّ
َ
ا َجَعْلَناَك َخِليَفًة يِف اْلأ َداُووُد اإِنَّ

واإخراج  الزرع  اإنبات  من  وا�صتثمارها  الأر�ص  عمارة  يف  يخلفه  وكذلك   
(2(

.{ ِ
َّ
اهلل �َصِبيِل 

ِمن  َوُكُلوا  َمَناِكِبَها  يِف  َفاْم�ُصوا   } ذلك:  وغري  الأنهار  و�صق  املياه  وتفجري  واملعادن  الثمار 

اأريد  وا�صتخالف(  وخلفاء  ا�صتعمال )خالئف  موارد  اأكرث  ولعل   
(3(

النُّ�ُصوُر}. َواإَِلْيِه  ْزِقِه  رِّ

ْر�ِص 
َ
ُكْم يِف الأ

َ
اأ منه هذا النوع من ال�صتخالف: {َواْذُكُروْا اإِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّ

ْر�ِص 
َ
ِ َوَل َتْعَثْوا يِف الأ

ّ
َباَل ُبُيوًتا َفاْذُكُروْا اآلء اهلل وًرا َوَتْنِحُتوَن اجْلِ َتتَِّخُذوَن ِمن �ُصُهوِلَها ُق�صُ

(4(

ُمْف�ِصِديَن}.

 وكذلك ميكن اأن يخلف الإن�صان اهلل يف الأر�ص مبا وهبه من العلوم والكمالت واملعارف 

اهلل  نحو  بها  وي�صري  يتكامل  اأن  ي�صتطيع من خاللها  التي من  لها  التي ل حد  والقابليات 

(5(

تعاىل.

)))  علو م القراآن، حممد باقر احلكيم، �ص    .

)2)  �ص،   .

)3)  امللك،   .

)4)  الأعراف،  	.

)5)  علوم القراآن، باقر احلكيم، 	  .
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المالئكُة تسأل

يذكر القراآن الكرمي اأن املالئكة �صاألت الباري عّز وجّل بل�صان ال�صتف�صار ل العرتا�ص: 

؟ 
(((

�ُص َلَك} ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َماء َوَنْحُن ُن�َصبِّ َعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِصُد ِفيَها َوَي�ْصِفُك الدِّ جَتْ
َ
{َقاُلوْا اأ

وي�صفك  الأر�ص  يف  يف�صد  موجود  الإن�صان  اأنَّ  علمهم  املالئكة  ت�صاوؤل  من  يبدو  كما  و 

الدماء، فكيف عرفوا ذلك؟! 

يف  الإن�صان  م�صتقبَل  قبُل،  من  للمالئكة  ك�صف  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  باأن  قال  البع�ص 

الأر�ص وما يفعله فيها، على وجه الإجمال.

ْر�ِص} لأنهم علموا اأن هذا الإن�صان 
َ
 وقيل اإن املالئكة فهموا ذلك من خالل عبارة {يِف الأ

يخلق من الرتاب، واملادة ملحدوديتها هي حتمًا مركز للتناف�ص والنزاع. 

�صبقت  ال�صابقة مع خملوقات  اإىل جتربتهم  يعود  املالئكة  تنبوؤ  اأنَّ  اإىل  والبع�ص ذهب 

اآدم، وهذه املخلوقات تنازعت و�صفكت الدماء وخلَّفت يف املالئكة انطباعا مراًّ عن كائنات 

الأر�ص.

اأنف�صهم  يف  يرون  وهم  والطاعة،  العبودية  هو  اخللقة  من  الهدف  اأنَّ  املالئكة  وتعلم 

باخلالفة  لئقني  اأنف�صهم  وجدوا  لذا  غارقني.  العبادة  يف  كونهم  لذلك،  كاماًل  م�صداقًا 

اأكرث من غريهم. لكنهم مل يدركوا اأن بني عبادة الإن�صان املليء باألوان ال�صهوات، واملحاط 

باأ�صكال الو�صاو�ص ال�صيطانية واملغريات الدنيوية، وبني عبادتهم -وهم خالون من كّل هذه 

العاتية، من  الأمواج  الغارق و�صط هذه  املوجود  فاأين عبادة هذا  �صا�صعًا.  بونًا  املوؤثرات- 

عبادة تلك املوجودات التي تعي�ص على �صاحل اآمن؟!

ماذا تعرف املالئكة عن اأبناء اآدم اأمثال الأنبياء: حممد P، و اإبراهيم، و نوح و مو�صى 

من  وامل�صّحني  وال�صهداء  ال�صاحلني  اهلل  وعباد   R البيت  اأهل  من  والأئمة  وعي�صى 

الرجال والن�صاء، الذين قّدموا وجودهم على مذبح الع�صق الإلهي، والذين ت�صاوي �صاعة 

من تفّكرهم �صنوات متمادية من عبادة املالئكة.

وكما بّينت الآية الكرمية، فاإنَّ املالئكة ركنوا يف بيان ف�صلهم اإىل ثالثة اأمور: الت�صبيح 

)))  البقرة، 0 .
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العبادة  اأو  والعبودية  الطاعة  هو  كان  اإذا  الهدف  اأن  حالهم  ول�صان  والتقدي�ص.  واحلمد، 

فنحن على هذه احلالة دائمًا، واإذا كان املق�صود هو تطهري النف�ص اأو تطهري الأر�ص ف�صوف 

ننفذ هذا الأمر، يف حني اأن الإن�صان املادي م�صافًا اإىل ف�صاده، فاإنه �صوف يف�صد الأر�ص 

حتمًا. ومن اأجل اأن تتَّ�صح احلقيقة للمالئكة، جعلهم اهلل يف بوتقة الختبار ليعلموا الفرق 

.Q ا�صع بينهم وبني اآدم ال�صَّ

المالئكة في بوتقة االختبار

كان اآدم Q ميلك بف�صل اهلِل تعاىل قابليًة وا�صتعدادًا خا�صًا لفهم احلقائق الإلهية. 

و�صاء احلق تعاىل اأن ينقل هذه القابلية من مرحلة القوة اإىل مرحلة الفعلية، وهذا ما عربَّ 

ْنِبُئوين  
َ
اأ َفقاَل  امْلَالِئَكِة  َعَلى  ُهْم  ُثمَّ َعَر�صَ ُكلَّها  �ْصماَء 

َ
اْلأ اآَدَم  بـ: {َوَعلََّم  عنه القراآن الكرمي 

(((

ْن ُكْنُتْم �صاِدقنَي }. �ْصماِء هوؤُلِء اإِ
َ
ِباأ

م�صعر باأن هذه الأ�صماء اأو اأن م�صمياتها كانوا موجودات اأحياء عقالء،  القول  "وهذا 
حمجوبني حتت حجاب الغيب، واأن العلم باأ�صمائهم كان على نحو مغاير للعلم الذي عندنا 

اه اآدم Q ول�صاروا  باأ�صماء الأ�صياء، واإل لكان املالئكة على دراية ومعرفة مبا اأنباءهم اإيَّ

                         .Q م�صاويني له ورمبا اأ�صرف، وملا كان يف ذلك اأي كرامة وف�صل لآدم

بالأ�صماء هو  Q لهم  اآدم  اإنباء  بوا�صطة  العلم  للمالئكة من  وباجلملة فما ح�صل 

ا ا�صتحق  غري ما ح�صل لآدم من حقيقة العلم بالأ�صماء بتعليم اهلل تعاىل. واآدم Q اإنَّ

اخلالفة الإلهية لعلمه بالأ�صماء ل لإنباء املالئكة بها، لذا يف مقام اجلواب قالت املالئكة: 

 فنفوا �صفة العلم عن اأنف�صهم. فظهر اإذًا اأنَّ العلم 
(2(

{�ُصْبحاَنَك ل ِعْلَم َلنا اإِلَّ ما َعلَّْمَتنا}

Q و�صببًا يف اخلالفة  اآدم  بهذه امل�صّميات امل�صتورة حتت �صرت الغيب كان حكرًا على 

ُهْم } دال على كون كل ا�صم من هذه الأ�صماء ذا حياة  الإلهية. وقوله تعاىل اأي�صا {َعَر�صَ

 
(3(

وعلم مع كونها يف حجاب الغيب".

)))  - البقرة،  .

)2)  البقرة،   .

)3)  - العالمة الطباطبائي، امليزان يف تف�صري القراآن،ج ،�ص	  
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واأمام هذا الختبار تراجعت املالئكة لأنهم اكت�صفوا اأنهم ل ميلكون قدرات اآدم العلمية 

 ،
(((

كيُم} ْنَت اْلَعليُم احْلَ
َ
َك اأ  ما َعلَّْمَتنا اإِنَّ

التي منحه اهلل اإياها {قاُلوا �ُصْبحاَنَك ل ِعْلَم َلنا اإِلَّ

يا  واأ�صرارها {قاَل  اأ�صماء هذه احلقائق  Q كي ي�صرح لهم  وعندما حان الدور لآدم 

ماواِت  ْعَلُم َغْيَب ال�صَّ
َ
اأ ُقْل َلُكْم اإِينِّ 

َ
اأ مَلْ 

َ
اأ �ْصماِئِهْم قاَل 

َ
ِباأ ُهْم 

َ
ْنَباأ

َ
اأ ا  �ْصماِئِهْم َفَلمَّ

َ
ِباأ ْنِبْئُهْم 

َ
اأ اآَدُم 

اأنَّ هذا املوجود هو  اأدركت املالئكة  . هنا 
(2(

َتْكُتُموَن} ُكْنُتْم  ُتْبُدوَن َوما  ْعَلُم ما 
َ
َواأ ْر�ِص 

َ
َواْلأ

وحده الالئق لال�صتخالف على الأر�ص.

ط إبليس يأبى السجود، ويخطِّ

واإبلي�ص -كما �صرح القراآن الكرمي- مل يكن من جن�ص املالئكة بل كان من طائفة اجلن، 

ولكنه لكرثة   ،
(3(

اإبلي�ص كان من اجلن} اإل  تعاىل {ف�صجدوا  وهي خملوقات مادية، قال 

بني. عبادته كان يعترب يف م�صاّف املالئكة املقرَّ

على  ا�صتوىل  خا�ص  ب  وتع�صُّ وغرور  كرب  ال�صجود  عن  المتناع  على  باعثه  كان  ولقد 

نف�صه، حيث اعتقد اأنه اأف�صل من اآدم، واأنه ل ينبغي اأن ي�صدر له اأمر بال�صجود لآدم {َواإِْذ 

 
(4(

َبى َوا�ْصَتْكرَبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن}.
َ
 اإِْبِلي�َص اأ

ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْصُجُدوْا لآَدَم َف�َصَجُدوْا اإِلَّ

ْذ  اإِ َت�ْصُجَد   
لَّ
َ
اأ َمَنَعَك  َما  {َقاَل  و  اإبلي�ص على ع�صيانه وطغيانه،  اأخذ  اإّن اهلل تعاىل  ثّم 

ِمن  َوَخَلْقَتُه  اٍر  نَّ ِمن  َخَلْقَتِني  ْنُه  مِّ َخرْيٌ  َنْا 
َ
اأ بعذر غري وجيه {َقاَل  اإبلي�ص  فاأجاب  َمْرُتَك} 

َ
اأ

�ْصُجَد ِلَب�َصٍر 
َ
أ ُكن لِّ

َ
 وكاأن اإبلي�ص كان يت�صّور اأّن النار اأف�صل من الرتاب،{َقاَل مَلْ اأ

(5(

ِطنٍي}.

القاتلة،  واأخطائه  اإبلي�ص  ا�صتباهات  . وهذا من 
(6(

�ْصُنوٍن} مَّ َحَماإٍ  ْن  مِّ اٍل  ْل�صَ ِمن �صَ َخَلْقَتُه 

(7(

َك َرِجيٌم}. ت اإىل طرد اإبلي�ص ولعنه { َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفاإِنَّ التي اأدَّ

باأنه �صار مطرودًا من  تنته عند هذا احلد، فهو عندما عرف  ال�صيطان مل  ة  اإنَّ ق�صّ

)))  - البقرة،  .

)2)  - البقرة،  .

)3)  الكهف، 0 .

)4)  البقرة،   .

)5)  الأعراف،   .

)6)  احلجر،  .

)7)  احلجر،   .
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ح�صرة ذي اجلالل زاد من طغيانه وجلاجته، وبدل اأن يتوب اإىل اهلل ويعرتف بخطئه، بادر 

 
ِ
نِظْريِن اإِىَل َيْوم

َ
اإىل الطلب من اهلل تعاىل اأن ميهله ويوؤّجل موته اإىل يوم القيامة: { َقاَل اأ

.
(2(

َك ِمَن املُنَظِريَن} . وقد ا�صتجاب اهلل لهذا الطلب، فـ {َقاَل اإِنَّ
(((

ُيْبَعُثوَن}

َك  ولكنه مل ينظره اإىل يوم البعث، بل اأنظره اهلل تعاىل اإىل يوم الوقت املعلوم { َقاَل اإِنَّ

. وهو ل حمالة قبل يوم البعث، وهو الوقت الذي 
(3(

ِمَن املُنَظِريَن اإىل يوم الوقت املعلوم}

يعلمه اهلل تعاىل.

َلُهْم  ْقُعَدنَّ 
َ
ْغَوْيَتِني لأ

َ
اأ َفِبَما  وال�صيطان كان هدفه من ذلك هو اإغواء بني الب�صر {َقاَل 

. بل زاد على ذلك باأّنه لن يكتفي بالقعود باملر�صاد لهم، بل �صياأتيهم 
(4(

َراَطَك امْلُ�ْصَتِقيَم} �صِ

ْيِديِهْم َوِمْن 
َ
ن َبنْيِ اأ ُهم مِّ من كّل حدب و�صوب، وي�صّد عليهم الطريق من كّل جانب { ُثمَّ لآِتَينَّ

(6(

.
(5(

ُهْم �َصاِكِريَن} ْكرَثَ
َ
ُد اأ اِنِهْم َوَعن �َصَماآِئِلِهْم َوَل جَتِ مْيَ

َ
َخْلِفِهْم َوَعْن اأ

ولهذا �صدر الأمر بخروجه، وجاء الأمر امل�صّدد: {قال اأخرج منها مذمومًا مدحورًا}. 

ِمنُكْم  َم  َجَهنَّ ْمالأنَّ 
َ
لأ ِمْنُهْم  َتِبَعَك  َن  {ملَّ اأتباعه  ومن  منه  جهنم  اأن ميالأ  على  اهلل  وحلف 

 
(8(

.
(7(

ْجَمِعنَي}
َ
اأ

ويف هذا املوقف فائدة كربى يف تهذيب النف�ص وتطهريها من كل �صفات اإبلي�ص والتي 

د لهم لإيقاعهم  د بني اآدم بالرت�صُّ ياأتي احل�صد والتكربُّ على راأ�صها. فال�صيطان وعد وهدَّ

َرك الذي وقع فيه، األ وهو عبادة النف�ص والهوى والتكرّب على اهلل �صبحانه.  يف نف�ص ال�صَّ

ْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ  ر املوؤمنني يف القراآن كثريًا من هذا الفخ فقال {اإِنَّ ال�صَّ واهلل تعاىل قد حذَّ

)))  الأعراف،   .

)2)  الأعراف،   .

)3)  احلجر، 	 .

)4)  الأعراف،   .

)5)  الأعراف، 	 .

)6)  وميكن اأن يكون هذا التعبري كناية عن اأن ال�صيطان يحا�صر الإن�صان من كّل اجلهات ويتو�صل اإىل اإغوائه بكل و�صيلة ممكنة، وي�صعى يف اإ�صالله، 

وهذا التعبري دارج يف املحاورات اليومية اأي�صًا، فنقول، فالن حا�صرته الديون اأو الأمرا�ص من اجلهات الأربع. وعدم ذكر الفوق والتحت اإّنا هو 

لأجل اأن الإن�صان يتحرك عادة يف اجلهات الأربع املذكورة، ويكون له ن�صاط يف هذه الأنحاء غالبًا.

)7)  الأعراف، 8 .

)8)  هل كان ال�صجود هلل اأم لآدم )ع( ؟ ل �صك اأن ال�صجود يعني -العبادة- هلل، اإذ ل معبود غري اهلل، وتوحيد العبادة يعني اأن ل نعبد اإل اهلل. من 

هنا فاإن املالئكة مل يوؤدوا لآدم -�صجدة عبادة- قطعًا. بل كان ال�صجود هلل من اأجل خلق هذا املوجود العجيب، اأو كان �صجود املالئكة لآدم �صجود 

الر�صا)ع(، -كان  بن مو�صى  الإمام علي  الأخبار- عن  اأوامر اهلل عّز وجل. جاء يف -عيون  اإطاعة  والعبادة هي  لأمر اهلل،  امتثاًل  -تعظيم- 

لبه-. �صجودهم هلل تعاىل عبودية، ولآدم اإكرامًا وطاعة، لكوننا يف �صً
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 فالأمر حقيقة هو هكذا، 
(((

ِعرِي}. َحاِب ال�صَّ �صْ
َ
ا َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنوا ِمْن اأ َ ا اإِنَّ ِخُذوُه َعُدوًّ َفاتَّ

حالة حرب، بني عدو �صر�ٍص �صريٍر وحقود اإ�صمه ال�صيطان وبني اإن�صان له مقاٌم عظيٌم عند 

اهلل.

االستقرار في الجنة

مر اآدم وزوجه اأن ي�صكنا اجلنة {وقلنا يا اآَدُم 
ُ
بعد هذا امل�صهد وم�صهد اختبار املالئكة، اأ

َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن  َة وُكاَل ِمْنها رَغدًا َحْيُث �ِصْئُتَما َوَل َتْقَرَبا َهِذِه ال�صَّ نَّ نَت َوَزْوُجَك اجْلَ
َ
ا�ْصُكْن اأ

 .
(2(

امِلِنَي} الظَّ

اأن  �صاء  اهلل  لكن  الأر�ص  هذه  على  للعي�ص  خلق  اآدم  اأن  القراآن  اآيات  من  "ي�صتفاد 
ي�صكنه قبل ذلك اجلنة، وهي رو�صة خ�صراء موفورة النعمة يف هذا العامل، وخالية من كّل 

ما يزعج اآدم.

 Q لعل مرحلة مكوث اآدم يف اجلنة كانت مرحلة حت�صريية لكي يظهر للنبي اآدم

ويتبنّي له اأّن الأر�ص التي خلق لكي يكون خليفة فيها، فيها من ال�صعوبات والدواهي ما مل 

ه على اأمر اهلل وكيده لآدم، اإل  ي�صهده يف تلك اجلنة، وما حادثة ال�صيطان وح�صده له وتكربُّ

اأنوذج مما �صوف يواجهه اآدم يف طريق اخلالفة.

وكان من ال�صروري اأي�صًا اأن يعلم اآدم باإمكان العودة اإىل اهلل والرجوع اإليه، واأن اأبواب 

احلق ل تغلق على املوّحدين. 

فهذه املقدمات كانت �صرورية لأبناء اآدم يف حياتهم اجلديدة. ولعل الفرتة التي ق�صاها 

اآدم يف اجلنة كانت لأجل اأن ينه�ص مب�صوؤولية اخلالفة على الأر�ص.")3)

)))  فاطر،  .

)2)  البقرة،   .

)3)  امليزان، ج  ، �ص 	  . بت�صرف.
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الوسوسة سالح الشيطان الخفي

راأى »اآدم« نف�صه اأمام اأمر اإلهي يق�صي بعدم القرتاب من ال�صجرة، لكن ال�صيطان اأبى 

ذ ق�صمه يف اإغواء اآدم وذريته، فطفق يو�صو�ص لآدم ويعده وزوجه. اإل اأن ينفِّ

ورغبته  الإن�صان  حب  ي�صتغلَّ  اأن  هو  طريق  اأف�صل  اأن  راأى  الهدف  هذا  اإىل  وللو�صول 

الذاتية يف التكامل والرقي واحلياة اخلالدة، فقال لآدم Q وزوجته: {َما َنَهاُكَما َربُُّكَما 

اِلِديَن}. ْو َتُكوَنا ِمَن اخْلَ
َ
ن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ اأ

َ
َجَرِة اإِلَّ اأ َعْن َهِذِه ال�صَّ

»ال�صجرة  الأكل من  وكاأن  اآخر،  ب�صكل  الإلهي يف نظرهما  الأمر  الطريقة �صور  وبهذه 

املمنوعة« لي�ص غري م�صر فح�صب، بل ويورث عمرًا خالدًا بل قد ينال بها درجة املالئكة. 

ْلِد  ُدلَُّك َعَلى �َصَجَرِة اخْلُ
َ
اهد على هذا الكالم هو العبارة التي قالها اإبلي�ص {َيا اآَدُم َهْل اأ وال�صَّ

 
(((

َوُمْلٍك ل َيْبَلى}.

 :Q وعن الإمام علي بن مو�صى الر�صا ،Q وقد جاء يف رواية عن الإمام ال�صادق

»فجاء اإبلي�ص فقال: اإنكما اإن اأكلتما من هذه ال�صجرة التي نهاكما اهلل عنها �صرمتا ملكني، 

(2(

وبقيتما يف اجلنة اأبدًا، واإن مل تاأكال منها اأخرجكما اهلل من اجلنة«.

وملا �صمع اآدم هذا الكالم غرق يف التفكري، ولكن ال�صيطان - من اأجل اأن يحكم قب�صته 

ويعمق و�صو�صته يف روح اآدم وحواء - تو�صل بالأميان املغّلظة للتدليل على اأنه ل يريد لهما 

.
(3(

ِحنَي} ا�صِ اإل اخلري؟ {َوَقا�َصَمُهَما اإِينِّ َلُكَما مَلَِن النَّ

ومبجرد اأن ذاق اآدم وزوجته من تلك ال�صجرة املمنوعة جاءهما نداء من اهلل يقول: اأمل 

اأحذركما من القتـراب والأكـــل من هذه ال�صجرة؟ اأمل اأقل لكما: اإن ال�صيطان عدو لكمـــا؟

َعُدوٌّ  َلُكَما  ْيَطاَن  ال�صَّ اإِنَّ  ُكَما  لَّ ُقل 
َ
َواأ َجَرِة  ال�صَّ ِتْلُكَما  َعن  ْنَهُكَما 

َ
اأ مَلْ 

َ
اأ َربُُّهَما  {َوَناَداُهَما 

.
(4(

ِبنٌي} مُّ

)))  طه، 0  .

)2)  امليزان، ج ، �ص 8  .

)3)  الأعراف،   .

)4)  الأعراف،   .
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اإلخراج من الجنة

ا َكاَنا ِفيِه}. ْخَرَجُهَما مِمَّ
َ
ْيَطاُن َعْنَها َفاأ ُهَما ال�صَّ َزلَّ

َ
يقول القراآن الكرمي بعد ذلك: {َفاأ

اأثر  على  والعناء،  والتعب  الأمل  وعدم  والهدوء  الراحة  حيث  اجلنة  من  اأخرجا  نعم، 

ُكْم ِلَبْع�ٍص َعُدوٌّ  و�صو�صة ال�صيطان. و�صدر لهما الأمر الإلهي بالهبوط {َوُقْلَنا اْهِبُطوْا َبْع�صُ

اأنه ظلم نف�صه، واأخرج من  اآدم  . وهنا، فهم 
(((

اإِىَل ِحنٍي} َوَمَتاٌع  ُم�ْصَتَقرٌّ  ْر�ِص 
َ
َوَلُكْم يِف الأ

اإىل مكان مفعم  اجلّو الهادئ املليء بنعم اجلنة ب�صبب ركونه لو�صو�صة ال�صيطان. وهبط 

بالتعب وامل�صقة والعناء. ومع اأن اآدم Q كان نبيًا ومع�صومًا، فاإن اهلل يوؤاخذ الأنبياء 

برتك الأوىل - كما �صرنى - كما يوؤاخذ باقي الأفراد على ذنوبهم.

ما هي جنة آدم Q؟

يبدو اأن اجلنة التي مكث فيها اآدم قبل هبوطه اإىل الأر�ص، مل تكن اجلنة التي ُوعد بها 

ليُل على  املتقون. بل كانت من جنان الدنيا، و�صقعًا منعمًا خالبًا من اأ�صقاع الأر�ص. والدَّ

ذلك:

اأوًل: اجلنة املوعودة يف يوم القيامة نعمٌة خالدة، والقراآن ذكر مرارًا خلودها، فال ميكن 

اإذن اخلروج منها.

ثانيًا: اإبلي�ص امللعون لي�ص له طريق اإىل اجلنة، ولي�ص لو�صو�صته مكان هناك.

كانت من  اآدم  جّنة  باأن  ت�صّرح  والتي   Q البيت  اأهل  الواردة عن  الروايات  ثالثًا: 

جنان الدنيا ل جنان الآخرة: منها ما روي عن الإمام جعفر بن حممد ال�صادق Q اأنه 

�صئل عن جنة اآدم، فقال: »جنة من جنات الدنيا، يطلع فيها ال�صم�ص والقمر، ولو كان من 

(2(

جنان الآخرة ما خرج منها اأبدًا«.

على كّل حال، توجد �صواهد كثرية على اأن هذه اجلنة هي غري جنة اخللد املوعودة. لأّن 

جنة اآدم هي  بداية م�صري الإن�صان، وجّنة اخللد نهايتها. وجنة اآدم مقدمة لأعمال الإن�صان 

)))  البقرة،   .

)2)  بحار الأنوار، ج ، �ص  8 . وتف�صري امليزان، ج ، �ص 9  .
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(((

ومراحل حياته، وجّنة اخللد نتيجة اأعمال الإن�صان ونهايُة م�صريته.

رجوع آدم إلى اهلل

بعد حادثة و�صو�صة اإبلي�ص، و�صدور الأمر الإلهي باخلروج من اجلنة، فهم اآدم اأنه ظلم 

ليعي�ص يف جّو  ال�صيطان،  اإغواء  اأثر  املنّعم على  الهادئ  خرج من ذلك اجلو 
ُ
اأ واإنه  نف�صه، 

ه بكلِّ وجوده  جديد مليء بالتعب والن�صب، وهنا اأخذ اآدم يفكر يف تاليف ما وقع فيه، فاجتَّ

اإىل بارئه وهو نادم اأ�صّد الندم، فاأدركته رحمة اهلل يف هذه اللحظات كما تقول الآية:

.
(2(

ِحيُم} اُب الرَّ وَّ ُه ُهَو التَّ ِه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه اإِنَّ بِّ ى اآَدُم ِمن رَّ {َفَتَلقَّ

القبول من  ا�صتتبع  اإذا  العبد  الرجوع من  وهي  »التوبة،  باأن  الطباطبائي  ال�صيد  يقول 

جانب املوىل اأوجب كون الذنب كال ذنب، واملع�صية كاأنها مل ت�صدر، فيعامل مع العا�صي 

التائب معاملة املطيع املنقاد، ويف مورد فعله معاملة المتثال والنقياد. ولو كان النهي عن 

اأكل ال�صجرة مولويًا وكانت التوبة توبة عن ذنب عبودي ورجوعا عن خمالفة نهي مولوي 

. والتدبر يف اآيات الق�صة والدقة 
(3(

كان الالزم رجوعهما اإىل اجلنة مع اأنهما مل يرجعا«

هي املذكور مل يكن نهيًا مولويًا واإّنا  يف النهي الزائد عن اأكل ال�صجرة يوجب القطع باأنَّ النَّ

نهي اإر�صادي يراد به الإر�صاد والهداية اإىل ما فيه خري الإن�صان و�صالحه.

بعد  التوبة  اإعالن  اإىل  ي�صارع  اأن  عليه  الذي  املوؤمن  لالإن�صان  فائدة  الكالم  هذا  ويف 

الذنب، ع�صى اأن مين اهلل تعاىل عليه بالعفو والرحمة والقبول.

)))   ما هو ذنب اآدم؟ املكانة التي ذكرها القراآن لآدم �صامية ورفيعة، فهو خليفة اهلل يف الأر�ص ومعلم املالئكة، وعلى درجة كبرية من التقوى واملعرفة، 

وهو الذي �صجدت له مالئكة اهلل املقربني. ومن املوؤكد اأن اآدم هذا ل ي�صدر عنه ذنب، اإ�صافة اإىل اأنه كان نبيًا، والنبي مع�صوم.

من هنا يطرح �صوؤال عن نوع العمل الذي �صدر عن اآدم، وتوجد لذلك ثالثة تف�صريات يكمل بع�صها الآخر. 

اأو بعبارة اأخرى كان -ذنبًا ن�صبيًا-، ومل يكن -ذنبا مطلقًا-. الذنب املطلق، وهو الذنب الذي ي�صتحق  اآدم كان -تركًا لالأوىل-    - ما ارتكبه 

مرتكبه العقاب اأيًا كان، مثل ال�صرك والكفر والظلم والعدوان. والذنب الن�صبي هو الذي ل يليق مبرتكبه اأن يفعله لعلّو منزلة ذلك ال�صخ�ص، واإن 

كان ارتكابه مباحًا، بل م�صتحبًا اأحيانًا من قبل الأفراد العاديني. على �صبيل املثال، نحن نوؤدي ال�صالة بح�صور القلب تارة، وبعدم ح�صور القلب 

تارة اأخرى. وهذه ال�صالة تتنا�صب و�صاأننا، لكن مثل هذه ال�صالة ل تليق باأفراد عظام مثل ر�صول اهلل )�ص( . �صالة الر�صول ينبغي اأن تكون 

باأجمعها ات�صاًل عميقًا باهلل تعاىل، واإن فعل الر�صول غري ذلك فال يعني اإنه ارتكب حمرمًا، بل يعني اإنه ترك الأوىل. واآدم كان يليق به اأن ل ياأكل 

من تلك ال�صجرة، واإن كان الأكل منها غري حمرم بل -مكروها-.

  - نهي اهلل لآدم اإر�صادي، مثل قول الطبيب، ل تاأكل الطعام الفالين فتمر�ص. واهلل �صبحانه وتعاىل قال لآدم ل تقرب من هذه ال�صجرة فتخرج 

من اجلنة، واآدم يف اأكله من ال�صجرة خالف نهيًا اإر�صاديًا.

          - اجلنة التي مكث فيها اآدم مل تكن حماًل للتكليف، بل كانت دورة اختبارية ومتهيدية لآدم كي يهبط بعدها اإىل الأر�ص. وكان النهي ذا طابع 

اختياري. )الأمثل، ج ، �ص 8  (.

)2)  البقرة، 	 .

)3)  امليزان، ج ، �ص 	  .
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المفاهيم الرئيسة

الدر�ص الأ�صا�صي الذي تعطينا اإياه ق�صة اأدم Q .  خلقه اهلل 

تعاىل ليكون خليفته يف الأر�ص.

 . اإن ال�صيطان ميّثل لالإن�صان عدوا فّتاكًا يرتب�ص به الأذى يف كل 

ال�صيطان عدوا له  اأن يتخذ هذا  حلظة، لذلك فالإن�صان عليه 

ويكون له باملر�صاد.

والرقي،  الكمال  اأبواب  لالإن�صان  فتح  وتعاىل  �صبحانه  اهلل   . اإن 

واأمره بطاعته، وحتى لو اأخطاأ فاإن باب التوبة يظل مفتوحًا له 

متى ما اأناب وندم.

التكرب  م�صاألتي  يخ�ص  فيما  نف�صه  يراقب  اأن  الإن�صان   . على 

باأن  الذي مع علمه  اإبلي�ص،  اأ�صاب  ما  واحل�صد، كي ل ي�صيبه 

هناك معادًا وبعثًا، اإل اأنه ع�صى اهلل وخالف اأمره.
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أهداف الدّرس

 . ( .
L

ف على اأهّم اأحداث ق�صة النبي اإبراهيم وابنه اإ�صماعيل  التعرُّ

ال�صتدلل على اأّن الإلتزام بالتكليف ل ينفكُّ عن الر�صا والت�صليم به. 2 .

. 3 .L التعّرف على العرب الرتبوية من خالل ق�صة اإبراهيم وابنه

إبراهيم Q والبالء المبين

ار  قد مّرت اأعوام طوال واإبراهيم Q ينتقل من بالء اإىل بالء، فمن نرود اإىل النَّ

العظيمة، ثمَّ اإىل ابتالئه بعقم زوجته. وها هو الآن يف لهفة وانتظار للولد ال�صالح، فقد 

اإ�صماعيل  نَي}. واأخريًا ا�صتجاب له رّبه، فوهبه  احِلِ ال�ضَّ ِمَن  َهْب ِل  {َربِّ  كان دائمًا يرّدد 

اأوًل، ومن بعد اإ�صماعيل اإ�صحاق، وكان كلٌّ منهما نبّيًا عظيم ال�صخ�صيَّة.

ينقل لنا التاريخ اأنَّ النبّي اإبراهيم Q كانت زوجته �صارة عقيمًا، فلم تنجب له ولًدا 

بعد طول ال�صنني، وقد رّقت هي حلاله، فوهبته جارية لها كانت ت�صّمى هاجر. وهاجر هذه 

اه اإ�صماعيل. غري اأنَّ �صارَة مع  حملت من النبّي اإبراهيمQ و�صرعان ما رزق بولد �صمَّ

ل اأْن حتتلَّ هاجر مكانًةً  ما لها من الكرامة والف�صل، وب�صبب الطبع الإن�صاين فيها، مل تتحمَّ

د على اإبراهيم ب�صببها، عندئذ طلب اهلل من  كربى عند اإبراهيم ب�صبب الولد، ف�صارت تنكِّ

واد غري ذي  اإىل  وولَدها  ياأخَذ هاجَر  اأْن  والمتحان-  البالء  باب  Q -ومن  اإبراهيم 

زرع.

على اأي حال، امتثل اإبراهيم اأمر ربه، وذهب بهما اإىل �صحراء مّكة واأ�صكنهما يف تلك 

الأر�ص، وهّم بالرجوع، ف�صّجت زوجته بالبكاء، اإذ كيف ت�صتطيع اأْن تعي�َص امراأٌة وحيدٌة مع 

طفل ر�صيع يف مثل هذه الأر�ص؟!

القصة الثانية

L نبيا اهلل إبراهيم وإسماعيل
دروسٌ نظريَّة وتطبيقيَّة من القرآن الكريم
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اإ�صماعيل ل يزال طفاًل يف املهد،  اأنَّ  ا  وهذا املوقف ال�صعب، موقف الفراق، خ�صو�صً

وقد تركه اأبوه ابراهيم يف �صحراء قاحلة، مل يكن ابراهيم يف هذا املوقف اإل م�صّلًما خا�صًعا 

�ْضَكنُت ِمن 
َ
اأ َنا اإِينِّ  بَّ ع وخ�صوع: {رَّ را�صيًا باأمر اهلل وتكليفه، فما كان منه اإل اأْن قال بت�صرُّ

ِهْم 
ْ
ا�س َتْهِوي اإَِلي َن النَّ ْفِئَدًة مِّ

َ
الة َفاْجَعْل اأ َنا ِلُيِقيُموْا ال�ضَّ ِم َربَّ َّ

ِتَك امْلَُحر
ْ
ِ ِذي َزْرٍع ِعنَد َبي ْ

يَِّتي ِبَواٍد َغري ُذرِّ

، ثمَّ وّدع زوجه وطفله بحزن واأمل عميقني. 
(((

ُهْم َي�ْضُكُروَن} اِت َلَعلَّ
َ
ر َن الثمَّ َواْرُزْقُهم مِّ

مل مي�ص وقت طويل حتَّى نفذ طعام الأّم وماوؤها، وجّف لبنها. بكاء الطفل اأ�صرم يف 

نف�ص الأم نارًا، ودفعها لأّن تبحث بقلق وا�صطراب عن املاء. اجتهت اأوًل اإىل جبل ال�صفا 

فوجدته  اإليه  فاأ�صرعت  املروة  جبل  عند  ماء  بريق  نظرها  َلفت  ثمَّ  اأثرًا،  للماء  فلم جتد 

�صرابًا، ثمَّ راأت عند املروة بريقًا لدى ال�صفا اأ�صرعت اإليه فما وجدت �صيئًا، وهكذا جالت 

�صبع مرات بني ال�صفا واملروة بحثًا عن املاء. ويف النهاية وبعد اأن اأ�صرف الطفل على املوت، 

انفجرت عند رجله فجاأة عني زمزم، ف�صرب الطفل واأمه وجنيا من املوت املحقق.

والقوافل  الأر�ص،  نحو هذه  الآفاق  من  الطيور  جّر  العني  وانفجار  احلياة،  رمز  املاء، 

�صاهدت حركة الطيور، فاجتهت هي اأي�صًا نحو املاء.

إسماعيل في المذبح

العجيب  املنام  ذلك   Q اإبراهيم  راأى  حينما  �صنة   (3 العمر  من  لإ�صماعيل  كان 

، والذي يدلُّ على بدء امتحان ع�صري اآخر لهذا النبّي ذي ال�صاأن العظيم، اإذ راأى يف  املحريِّ

املنام اأّن اهلل ياأمره بذبح ابنه الوحيد وقطع راأ�صه. فنه�ص من نومه مرعوبًا، لأنه يعلم اأن 

ما يراه الأنبياء يف نومهم هو حقيقة ولي�ص من و�صاو�ص ال�صياطني، وقد تكّررت روؤيته هذه 

خريني، فكان هذا مبثابة تاأكيد على �صرورة تنفيذ هذا الأمر فورًا.
ُ
ليلتني اأ

وقيل: اإن اأّول روؤيا له كانت يف ليلة الرتوية، اأّي ليلة الثامن من �صهر ذي احلجة، كما 

�صاهد نف�ص الروؤيا يف ليلة عرفة، وليلة عيد الأ�صحى، وبهذا مل يبق عنده اأدنى �صّك يف اأنَّ 

هذا الأمر هو من اهلل �صبحانه وتعاىل.

 
َّ

ولكن قبل كّل �صيء، فّكر اإبراهيمQ يف اإعداد ابنه لهذا الأمر، حيث {َقاَل َيا ُبَني

)))  اإبراهيم، 37.
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ى}.
َ
 َماَذا َتر

ْ
ْذَبُحَك َفانُظر

َ
ينِّ اأ

َ
َرى يِف امْلََناِم اأ

َ
اإِينِّ اأ

الولد الذي كان مثال الولد البار املوؤمن بر�صالة والده، والذي تعّلم خالل فرتة عمره 

ب بالأمر الإلهّي ب�صدٍر وا�صع وطيبة  الق�صرية ال�صرب والثبات والإميان يف مدر�صة اأبيه، رحَّ

َبِت اْفَعْل َما ُتوؤَْمُر} ول تفكر يف اأمري، فاإنك 
َ
نف�ص، وب�صراحة وا�صحة قال لوالده: {َقاَل َيا اأ

.
(((

اِبِريَن}  ِمَن ال�ضَّ
ُ َّ
{�َضَتِجُديِن اإِن �َضاء اهلل

واملعاين  الدقيقة  الأمور  من  بواطنها  يف  تخفي  وكم  والبن  الأب  كلمات  اأعظم  فما 

العميقة؟!

منه  ويطلب  الذبح،  بق�صية  عامًا   (3 العمر  من  البالغ  ولده  ي�صارح  الأب  جهة،  فمن 

اإعطاء راأيه فيها، حيث جعله هنا �صخ�صيَّة م�صتقّلة حّرة الإرادة.

فاإبراهيم Q مل يق�صد اأبدًا خداع ولده، ودعوته اإىل �صاحة المتحان الع�صري ب�صورة 

عمياء، بل رغب باإ�صراكه يف هذا اجلهاد الكبري �صد النف�ص، وجعله ي�صت�صعر حالوة لذة 

الت�صليم لأمر اهلل والر�صا به، كما ا�صت�صعر حالوتها هو.

مر به، اإذ مل 
ُ
ومن جهة اأخرى، عمد البن اإىل تر�صيخ عزم وت�صميم والده يف تنفيذ ما اأ

ة  يقل له: اذبحني، واإنا قال له: افعل ما اأنت ماأمور به، فاإنني م�صت�صلم لهذا الأمر، وخا�صّ

َبِت} كي يو�صح اأنَّ هذه الق�صية ل تقّلل من عاطفة البن جتاه 
َ
اأنَّه خاطب اأباه بكلِّمة {َيا اأ

اأبيه ولو مبقدار ذّرة، واأن اأمر اهلل فوق كّل �صيء.

ومن جهة ثالثة اأظهر اأدبًا رفيعًا اجتاه اهلل �صبحانه وتعاىل،وهو اأْن ل يعتمَد اأحٌد على 

وبعبارة  اهلل،  وم�صيئة  اإرادة  على  يكون  اأن  ينبغي  واإنا  فقط،  وت�صميمه  واإرادته  اإميانه 

اأخرى: اأْن يطلَب توفيق ال�صتعانة وال�صتقامة من اهلل.

وبهذا ال�صكل يجتاز الأب وابنه املرحلة الأّوىل من هذا المتحان ال�صعب بانت�صار كامل.

)))  ال�صافات، 02).
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وسوسة الشيطان

يطان اإىل تكري�ص كّل طاقته لعمل �صيء ما يحول دون خروج اإبراهيم منت�صرًا  عمد ال�صَّ

من المتحان.

فاأحيانًا كان يذهب اإىل زوجته هاجر مو�صو�صًا واأخرى كان يذهب ناحية الولد ليو�صو�ص 

اأي�صا يف قلبه لكّنه ف�صل اأي�صًا اإذ مل يح�صل على اأّية نتيجة لأّن اإ�صماعيل وهاجر كانا مثاًل 

للر�صا والت�صليم.

واأخريًا اجته نحو الأب، وقال له: يا اإبراهيم اإنَّ املناَم الذي راأيته هو منام �صيطاين! ل 

يطان! تطع ال�صَّ

ة، و�صاح به: ابتعد من هنا يا عدو  فعرفه اإبراهيم الذي كان ي�صطع بنور الإميان والنُّبوَّ

اهلل.

وورد يف حديث اآخر اأّن اإبراهيم جاء يف البداية اإىل امل�صعر احلرام ليذبح ابنه هناك، 

يطان  ال�صَّ الأّوىل فتبعه  اآخر اجلمرة  اإىل مكان  املحّل وذهب  تبعه، فرتك  يطان  ال�صَّ ولكن 

الثانية �صاهد  اإىل اجلمرة  اإبراهيم ب�صبع قطع من احلجارة، وعند و�صوله  اأي�صًا، فرماه 

َخر من احلجارة، وحاملا و�صل اإىل جمرة العقبة 
ُ
يطان اأمامه اأي�صًا فرماه ب�صبع قطع اأ ال�صَّ

يطان منه اإىل الأبد. يطان ثالثة رماه ب�صبع اأَخر، وبهذا يئ�ص ال�صَّ و�صاهد ال�صَّ

إسماعيل والطاعة اإللهية

فقط  ورّكز  احلدث،  ل جمريات  يف�صِّ مل  الكرمي  القراآن  الو�صط؟  هذا  يف  يدور  ماذا 

اإ�صماعيل �صاعد والده  اإّن  البع�ص:  ة العجيبة، كتب  النقاط احل�ّصا�صة يف هذه الق�صّ على 

يف تنفيذ هذا الأمر الإلهّي، وعمل على تقليل اأمل وحزن والدته، فعندما اأخذه والده للذبح 

و�صط اجلبال اجلرداء واحلارقة يف اأر�ص منى قال اإ�صماعيل لوالده:

اأثناء تنفيذك الأمر الإلهّي،  اأحكم من �صّد احلبل كي ل تتحّرك يدي ورجلي  اأبت،  يا 

اأخاف اأْن يقّلَل ذلك من مقدار اجلزاء الذي �صاأناله.

اأمل  يكون حتّمل  كي  رقبتي  على  ب�صرعة  واأمرره  جّيدًا،  ال�صّكني  ا�صحذ  العزيز  والدي 

الذبح �صهاًل بالن�صبة يل ولك.
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والدي قبل ذبحي اخلع ثوبي من على ج�صدي كي ل يتلّوث بالدم، لأيّن اأخاف اأْن تراه 

والدتي وتفقد عنان �صربها.

اإليها كي  اأو�صل ثوبي  اإىل والدتي، واإن مل يكن هناك مانع  اأو�صل �صالمي  اأ�صاف:  ثمَّ 

ب�صيق  اأح�ّصت  وكّلما  منه،  ابنها  رائحة  �صت�صّم  لأّنها  اآلمها،  من  ويهدئ  خواطرها  ي�صّلي 

القلب، ت�صعه على �صدرها ليخّفف احلرقة املوجودة يف اأعماقها.

دموع الوداع

لالأمر  ولده  ا�صت�صالم  درجة   Qاإبراهيم راأى  لقد  احل�ّصا�صة،  اللحظات  اقرتبت 

يربز  الذي  البكاء  الثنان،  بكى  اللحظة  هذه  ويف  وجهه،  وقّبل  احت�صنه  لذلك  الإلهّي، 

العواطف الإن�صانية ومقّدمة ال�صوق للقاء اهلل.

ح هذا الأمر يف جملة ق�صرية ولكّنها مليئة باملعاين، فيقول تعاىل:  والقراآن الكرمي يو�صّ

.
(((

ُه ِلْلَجِبنِي} �ْضَلَما َوَتلَّ
َ
ا اأ {َفَلمَّ

ة ب�صدة  مرة اأخرى تطّرق القراآن هنا باخت�صار، كي ي�صمح للقارئ متابعة هذه الق�صّ

اأكرب.

ُه ِلْلَجِبنِي} هو اأنَّه و�صع جبني ولده - طبقًا لقرتاحه  قال البع�ص: اإّن املراد من عبارة {َتلَّ

- على الأر�ص، حتَّى ل تقع عيناه على وجه ابنه فتهيج عنده عاطفة الأبوة ومتنعه من تنفيذ 

الأمر الإلهّي.

على اأّية حال كّب اإبراهيمQ ابنه على جبينه، ومّرر ال�صّكني ب�صرعة وقوة على رقبة 

تنفيذ  اإىل  يدفعه  الذي  الوحيد  ال�صيء  الهيجان، وحّب اهلل كان  تعي�ص حال  ابنه، وروحه 

اإ�صماعيل  رقبة  على  اأثر  اأدنى  احلاّدة مل ترتك  ال�صّكني  اأّن  اإل  ترّدد،  اأي  دون  ومن  الأمر 

اللطيفة. 

وهنا غرق اإبراهيم يف حريته، ومّرر ال�صّكني مّرة اأخرى على رقبة ولده، ولكّنها مل توؤّثر 

ب�صيء كاملّرة ال�صابقة. 

فاإبراهيم اخلليل يقول لل�صّكني: اإذبحي، ولكن اهلل اجلليل يعطي اأوامره لل�صّكني اأْن ل 

)))  ال�صافات، 03).
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واإ�صماعيل  جربائيل  تكبريات  جمموع  اأّنها  وهي  التكبريات،  هذه  حقيقة  تّت�صح  �صابقًا، 

ووالده اإبراهيم.

وابنه  اإبراهيم  انت�صار  خاطرة  الأذهان  يف  حتيي  العبارات  هذه  فاإنَّ  اأخرى  وبعبارة 

يف  اأو  منى  يف  كانوا  �صواء  امل�صلمني،  لكلِّ  العرب  وتعطي  الكبري،  المتحان  يف  اإ�صماعيل 

غريها.

ذبح عظيم

ولكي ل يبقى برنامج اإبراهيم ناق�صًا، وتتحّقق اأمنية اإبراهيم يف تقدمي القربان هلل، 

بعث اهلل كب�صًا كبريًا اإىل اإبراهيم ليذبحه بدًل عن ابنه اإ�صماعيل، ولت�صري �صّنة لالأجيال 

.
(((

القادمة التي ت�صارك يف مرا�صم احلّج وتاأتي اإىل اأر�ص منى{َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم}

مبرور  �صنة  بعد  �صنة  العملية  هذه  نطاق  ات�صاع  هو  الذبح،  هذا  عظمة  دلئل  واإحدى 

واإحياًء  العظيم  الذبح  تيمنًا بذلك  اأ�صحية  اأكرث من مليون  الزمن، وحاليًا يذبح كّل عام 

لذلك العمل.

وب�صاأن كيفيَّة و�صول الكب�ص العظيم اإىل اإبراهيمQ، قيل اأّن جربيل اأنزله، فيما قال 

البع�ص الآخر: اإنَّه هبط عليه من اأطراف جبال منى، ومهما كان فاإنَّ و�صوله اإىل اإبراهيم 

كان باأمر من اهلل.

والنَّجاح الذي حّققه اإبراهيم Q يف هذا المتحان ال�صعب، مل ميدحه اهلل فقط 

ِه يِف الآِخِريَن}.
ْ
ْكَنا َعَلي

َ
ذلك اليوم، واإّنا جعله خالدًا على مدى الأجيال {َوَتر

واأ�صحت  الطاهرين،  لكلِّ  وقدوة  الأجيال،  لكلِّ  ح�صنة  اأ�صوة   Q اإبراهيم  غدا  اإذ 

ه اأبو الأنبياء الكبار، واإنه اأبو  اأعماله �صّنة يف احلج، و�صتبقى خالدة حتَّى تقوم القيامة، اإنَّ

.P د بن عبد اهلل هذه الأمة الإ�صالمية ور�صولها الأكرم حممَّ

بال�صالم   وجّل  عّز  الباري  ه  حميٍدة، خ�صّ �صفاٍت  من   Q اإبراهيم  به  امتاز  وملا 

اِهيَم}.
َ
اإِْبر َعَلى  {�َضالٌم  بقوله تعاىل: 

)))  ما املراد بالذبح العظيم؟ هل اأنَّه يق�صد منه اجلانب اجل�صمي والظاهري؟ اأو لأّنه كان فداًء عن اإ�صماعيل؟ اأو لأنه كان هلل 

�صحية بعثها اهلل تعاىل اإىل اإبراهيم؟ قال املف�ّصرون الكثري ب�صاأنها، ولكن ل يوجد اأي مانع يحول 
ُ
ويف �صبيل اهلل؟ اأو لأّن هذه الأ

دون جمع كّل ما هو مق�صود اأعاله.
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المفاهيم الرئيسة

اإنَّ حتمل عبء التكليف الإلهّي ي�صتلزم من الإن�صان ال�صرب،  ( .

والر�صا والت�صليم به.

ل بدَّ اأْن ينتبه الإن�صان اإىل اأنَّ المتحان الإلهّي يكون عادة يف  2 .

الأمور التي مت�ّص اأعّز الأ�صياء على الإن�صان، مثل ما ح�صل 

مع اإبراهيم Q وابنه.

به عن  الإن�صان �صدة ليجنِّ اأوقات  اأكرث  ي�صتغّل  يطان  ال�صَّ اإنَّ  3 .

طاعة اهلل، ويدخله حرم اخل�صران والعذاب الإلهّي.

اهلل  وجود  اأفرادها  كل  يعي�ص  التي  هي  احلقيقية  العائلة  4 .

والإح�صا�ص بامل�صوؤولية العظمى لأداء التكليف.

يف  العظيم  الفوز  �صّبب  الإلهّية  المتحانات  يف  النَّجاح  اإنَّ  5 .

نيا والآخرة. الدُّ
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ويبلغون دين اهلل يف املكان الذي عا�صوا وتربوا فيه، وخالطوا نا�صه واأهله، ومار�صوا 

فيها حياتهم الب�صرية الإعتيادية. واحلكمة يف ذلك وا�صحة، من حيث احتجاج اهلل 

تعاىل على قوم النبّي باأنهم يعرفون نبّيهم واأنه ب�صر مثلهم غري اأنَّه مر�صل من قبله 

تعاىل لهدايتهم. 

التَّوحيد.  الأنبياء هو  �صعاَر  اأنَّ  الآية، هو  اأي�صًا يف هذه  املهم  والدر�ص  الثاين:  الّدر�ص 

فالنبّي الأعظم P �صعاره: قولوا: ل اإله اإل اهلل، تفلحوا. وكذلك نوح Q، فاإنَّه 

يخاطب عّباد الأ�صنام، ويطلب منهم اأْن يعبدوا اهلل عز وجل. فالفالح املق�صود هو 

ذلك الربط بني العتقاد والعمل، فال ميكن اأْن ُيقرَّ اإن�صاٌن بالتَّوحيد بل�صانه ول يتبع 

ذلك عماًل �صاحًلا وجهاًدا يف �صبيل اهلل، ولذلك اأ�صاف علماء التَّوحيد قيًدا على 

العمل، فهو الفالح، والنجاح،  واأما نتيجة  بالأركان.  تعريف الإميان بقولهم وعمل 

وهما اأمران يتوق للح�صول عليهما كل اإن�صان واٍع مدرك حكيم.

الأمّرين من  عا�ص   ،Q نوحًا  النبيَّ  اإنَّ  املّر:  وال�صرب   Q نوح  الثالث:  الّدر�ص 

. فقد لبث فيهم ت�صعمائة وخم�صني 
(((

قومه {َقاَل َربِّ اإِينِّ َدَعْوُت َقْوِمي َلْياًل َوَنَهاًرا}

�صنة، وهذا عمر الدعوة، ل عمر نوح.

بع�ص  من  ويبدو   .
(2(

اًرا}
َ
اإِ�ْضر َلُهْم  ْرُت 

َ
�ْضر

َ
َواأ َلُهْم  ْعَلنُت 

َ
اأ اإِينِّ  ثمَّ  ِجَهاًرا،  َدَعْوُتُهْم  اإِينِّ  {ثمَّ 

وايات اأنَّ من اآمن مع نوح Qيف ت�صعمائة وخم�صني �صنة اأقل من مئة اإن�صان، وبع�ص  الرِّ

انني، ولعله اأقل من ذلك. وهنا در�ص عملي اأي�صًا، ينبغي اأْن ن�صتفيد  وايات ت�صّرح بالثمَّ الرِّ

تائج. فالنتائج بيده عز  منه، وهو: اأنَّ الذي يريُد اأْن يعمَل هلل عز وجل، عليه اأْن ل يهتمَّ بالنَّ

ُكْم 
ْ
َخاُف َعَلي

َ
وجل. فمع كل هذا اجلهد، ومع ذلك ال�صدود، ومع قلة الأن�صار، يقول: {اإِينِّ اأ

ا�ص من عالمات ال�صفقة، والذي يخاف على قومه،  . فاخلوف على النَّ
(3(

َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم}

يدّل على اأنَّ هنالك حالة من حالت الرتباط النف�صّي واملحبة الإجماليَّة لهم، واإن كانوا 

على غري هدى، فمجرد اأمله بهدايتهم كفيل بال�صفقة عليهم.

)))  نوح، 5.

)2)  نوح، 9-8.

)3)  العراف، 59.
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اجلانب الإعجازي لالأنبياء والأئمة، من دون الرتكيز على الفكرة والعتقاد، اأي�صًا 

من الق�صايا التي يجب اللتفات اإىل عدم املغالة فيها. فدائما نحاول اأْن نبنّيَ املنهج 

الفكري للنبّي واآله. نعم، اإنَّ هذه الكراماِت دعٌم لفكرتهم، ل اأنها اأدلة.

. لقد 
(((

اِدِقنَي} ا َتِعُدَنا اإِن ُكنَت ِمَن ال�صَّ َتِنا مِبَ
ْ
َت ِجَداَلَنا َفاأ ْكرَثْ

َ
{َقاُلوْا َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفاأ

َل رُبه عليهم العذاب. ولكن يف مقام اجلواب، نرى �صفقة نوح اأي�صًا  طلبوا من نوح، اأْن ينزِّ

. فقد جعل العذاب 
(2(

ْعِجِزيَن} نُتم مِبُ
َ
 اإِن �َصاء َوَما اأ

ُ ّ
ِتيُكم ِبِه اهلل

ْ
ا َياأ َ حيث قال لهم: {َقاَل اإِنَّ

معلقا على م�صيئة اهلل �صبحانه.

ن ُيْغِوَيُكْم ُهَو َربُُّكْم َواإَِلْيِه 
َ
 ُيِريُد اأ

ُ ّ
ن َكاَن اهلل َح َلُكْم اإِ ن�صَ

َ
ْن اأ

َ
َردتُّ اأ

َ
ِحي اإِْن اأ {َوَل َينَفُعُكْم ُن�صْ

. فت�صعمائة وخم�صون �صنة، وهو يدعو قومه: ليال، ونهارا. ولكن اإذا مل تكن 
(3(

ُتْرَجُعوَن}

الأر�صية مهياأة، واإذا كان الطرف املقابل ل يريد اأْن يهتدَي، فال خري فيه.

Q دروس مهمة من سيرته

 - النبّي نوح ميتاز بال�صفقة: من املحطات امللفتة يف حياة النبّي نوح Q، اأنَّ اهلل عز 

ْعُيِنَنا 
َ
َنِع اْلُفْلَك ِباأ وجل بعد اأْن راأى اأنَّ القوَم متت عليهم احلجج، قال لنوح: {َوا�صْ

. البع�ص ي�صتفيد من هذه 
(4(

ْغَرُقوَن} ُهم مُّ ِذيَن َظَلُموْا اإِنَّ َوَوْحِيَنا َوَل ُتَخاِطْبِني يِف الَّ

الآية كاإ�صارة خفية لل�صفاعة، فاهلل يخاطبه وهو يعرف رقة قلب نوح Q، واأنه 

�صيحاول اأْن ي�صت�صفَع لهم اهلل، فقد قّرر اهلل الإهالك، ومن الآن ف�صاعًدا يطلب من 

نوح األ يتو�ّصط بينه وبني قومه. وهذا اأي�صًا كمال ال�صفقة، حيث اإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ يرى 

نوحًا يف مظان ال�صفاعة.

اْلُفْلَك  َنِع  ت�صعمائة وخم�صني عاًما {َوا�صْ رة  الإلهّي: هذه ثمَّ والتَّ�صديد   Q نوح   -2

ْعُيِنَنا}، اأي يا نوح اأنت حتت اإ�صرافنا اأينما كنت، وهذه ال�صفينة �صتبتلى بالطوفان، 
َ
ِباأ

ولكن اأنت باأعيننا! فهنيًئا ملن و�صل اإىل هذا املقام! مقام اأْن يكون بعني اهلل عز وجل: 

)))  هود، 32.

)2)  هود، 33.

)3)  هود، 34.

)4)  هود،37.
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ِحَم َوَحاَل َبْيَنُهَما امْلَْوُج َفَكاَن ِمَن  ِ اإِلَّ َمن رَّ
ّ
ْمِر اهلل

َ
َم اْلَيْوَم ِمْن اأ ِمَن امْلَاء َقاَل َل َعا�صِ

اإنَّ نوحًا �صِمَع ِمَن اهلل تعاىل وعدًا، قال: اأركب يف هذه ال�صفينة من   .
(((

امْلُْغَرِقنَي}

ُه  بَّ كل زوجني، واأركب اأهلك. فظنَّ اأنَّ هذا اخلطاب ينطبق على ولده {َوَناَدى ُنوٌح رَّ

. اإنَّ نوحًا 
(2(

اِكِمنَي} ْحَكُم احْلَ
َ
نَت اأ

َ
ْهِلي َواإِنَّ َوْعَدَك احلّق َواأ

َ
َفَقاَل َربِّ اإِنَّ اُبِني ِمْن اأ

واأي  الغرق!  ولده يف حال  اإن�صان يرى  العاملني.  العزم، لأدبه مع رب  ي�صتحقُّ مقام 

غرق؟! غرق مع الكافرين! فمن الطبيعي اأنَّ الإن�صاَن يقول: يا ربي، اأنقذ ولدي! يا 

ربي! اأ�صاألك باأ�صمائك، وباأحب العباد اإليك، اأْن ُتنقذ ولدي مما هو فيه! ولكن نوحا 

ل�صدة اأدبه ملّح تلميحًا.

اِكِمنَي}. فهذا اأدب ويا له من اأدب! من  ْحَكُم احْلَ
َ
نَت اأ

َ
نَّ َوْعَدَك احلّق َواأ ْهِلي َواإِ

َ
{اإِنَّ اُبِني ِمْن اأ

هذا النبّي الذي يرى ولده يغرق. فرغم اأنَّه كان موؤدبا، ومل يذكر اأمرا قبيحا يعاتب عليه. 

�َس 
ْ
ولكن انظروا اإىل التعامل الدقيق من رب العاملني مع عباده ال�صاحلني! {َقاَل َيا ُنوُح اإنَّه َلي

اِلٍح}. يقول: هذا الولد لي�ص اإن�صانا فا�صدا فح�صب! بل هو عمل غري  ُ �ضَ ْ
ْهِلَك اإنَّه َعَمٌل َغري

َ
ِمْن اأ

(3(

اِهِلنَي}. ْن َتُكوَن ِمَن اجْلَ
َ
ِعُظَك اأ

َ
�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم اإِينِّ اأ

ْ
ْلِن َما َلي

َ
اأ

ْ
�صالح، {َفاَل َت�ض

َلَك َما َلْي�َص يِل ِبِه ِعْلٌم}. ثمَّ 
َ
�ْصاأ
َ
ْن اأ

َ
ُعوُذ ِبَك اأ

َ
6- اأدب املناجاة مع اهلل: {َقاَل َربِّ اإِينِّ اأ

َن  ُكن مِّ
َ
اأخذ يناجي ربه مناجاة التائبني اخلائفني فقال: {َواإِلَّ َتْغِفْر يِل َوَتْرَحْمِني اأ

ا�ِصِريَن}. اأي يا رب اعف عني، فاأنا �صوف لن اأطلب منك ما لي�ص يل به علم. اخْلَ

الم. اإذ يبدو لنا من  هنا در�ص بليغ، وهنا مفتاح ل�صتغفار الأنبياء والأئمة عليهم ال�صَّ

ٍد اإىل اهلل عز وجل. قطعًا اإذا طرحنا  َة ق�صيُة تذلٍُّل وتودُّ �صياق كالمهم يف دعائهم اأنَّ الق�صيَّ

هذه الق�صية على العرف، فاإنَّه ل يرى منق�صة يف نوح اأْن يطلَب النَّجاَة لولده، ولكن مع ذلك 

ا�ِضِريَن}.  َن اخْلَ ُكن مِّ
َ
اأ َحْمِني 

ْ
 ِل َوَتر

ْ
َتْغِفر {َواإِلَّ  بعد اخلطاب الإلهّي، يتذلل نوح لربه قائال: 

اإنها مناجاة، وتذلل، و�صكر، وتقرب. ولكن يف قالب ال�صتغفار والإنابة اإىل اهلل عز وجل.

زنا  الم، وقد ركَّ هذه اإذن، كانت بع�ص الدرو�ص والعرب من حياة نبّي اهلل نوح عليه ال�صَّ

الم نبّي جماهٌد جمدٌّ يف  ة جوانب من حياته التبليغية. فنبّي اهلل نوح عليه ال�صَّ فيها على عدَّ

)))  هود، 43.

)2)  هود، 45.

)3)  هود، 46.
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الدعوة اإىل اهلل، وحتّمل يف �صبيل ذلك الأذى املر وال�صرب العجيب، فرحمة اهلل و�صالمه 

د واآله الطاهرين. وبركاته عليه وعلى حممَّ

�صدة  بهم يف  يحتذى  الذين  الأنبياء  Q من  نوح  كان  لقد  التبليغ:  مثابرته يف  ـ   	

اهتمامه بتبليغ ر�صالة اهلل، وعدم التهاون يف حلظة واحدة ممكنة، فهو يقول بل�صانه »قال 

 اأي يف كل وقت ممكن من اليوم.
(((

رب اين دعوت قومي لياًل ونهارًا« 

ونحن نعلم ان املدة التي مكث فيها نوح Q يف قومه داعيًا ومبلغًا هلل هي 0 9 عامًا، 

لياًل ونهارًا، فما اأعجب َجَلَدُه و�صربه على الدعوة.

ومن جهة اأخرى، مل يرتك اأ�صلوبًا اإل واتبعه، باأ�صلوب العلن والدعوة اجلماهريية التي 

ال�صر حيث    ويف 
(2(

اإين دعوتهم جهارًا« ت�صلتزم القوة يف اخلطاب واحلجج الدامغة »ثم 

. 
(3(

الكالم اللني واملوعظة الدافئة رمّبا تنفع »واأ�صررت لهم اأ�صرارًا«

اذًا، ما قدمناه من مثابرة نوح Q يف التبليغ، ي�صكل لنا در�صًا هامًا يف هذا املعنى، 

خا�صة لو علمنا ان عدد الذين اآمنوا بنوح Q بعد قرابة األف عام عدد قليل جدًا، ما 

يدل على عظيم معاناة نوح Q يف �صبيل الدعوة هلل تعاىل.

)))  نوح، 5.

)2)   نوح، 8.

)3)   نوح، 9.
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المفاهيم الرئيسة

الدعوة اإىل اهلل تعاىل حتتاج اإىل ب�صرية متفتحة وارتباط  ( .

وثيق باهلل، لكي يكون الداعي موؤيدًا باهلل على الدوام.

بة  التَّعامل مع اهلل تعاىل يحتاج اإىل اأدٍب جمٍّ واأخالٍق مهذَّ 2 .

حتَّى يف اأحلك الظروف.

النت�صاب احلقيقي لي�ص هو بالدم فقط، بل الإنت�صاب يكون  3 .

اإىل اهلل تعاىل ودينه فقط.

اإنَّ جناح الدعوة والر�صالة ل يتم باجلهد القليل بل يحتاج  4 .

اإىل الوقت والتعب وال�صرب املّر.
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