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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيعلى أعدائهم 
 اآليات القرآنية لتأويلالضوابط الخمسة 
(8) 

ِت اْلتاتزاما ُهَو الَّذي اهلل العظيم يف كتابه الكرمي:  قال ُْْاَتمزاْت ُهزنَّ ُأ ُْزُي آيزاْت  ََْيزَ  اْلتاتزاَم ْا ََ َََل  أَنْزز
َّْا الَّزذيَن فزي َُْتشاباهاْت َفَأ ََزُم   َوُأَخُر  َُزةا َوابْتالزاَء بَْأويَازيا َوْزا يَزْع ُْزُي ابْتالزاَء اْلفاتزْ ََيْزْ  فَزَيتَّعاُعزوَم ْزا َبشزابََي ْا ْم  قُزَُزوباها

ََُي إاالَّ الَُّي  زا َوْزا يَزذَّكَُّر إاالَّ ُأولُزوا اأْلَْلعزاما بَْأوي ُْزدا رَبُا َا زْن  َْما يَزُقوُلوَم آََّْا بايا ُكلٌّ ْا ُخوَم فاي اْلعا )سوورة  َوالرَّاسا
 (.7آل عمران: اآلية 
يوودور بوواهللن اهلل  عوواض حووول ضوووابا التمويوول الاووليم الصوو يق امووائم عوورعا ، وقوود   وو   موعووة الاززدي  

 واء يف هذا الب ث على ضوابا مخاة أخرى:ضوابا وسنالا األض
ه  ووا الظوواهر وال شووا   الكتوواب العميووم، بوومن ال يت ووا  البوواسن املوودعى استك اهر  ان ال خيووالا التمويوول  ووو  أواًل:

  ا،  ا الظاهر. جه  يتناقض وال يتخالا بوجه  ن الوجوه، بل و وق هلللك جيب أن يتناسب الباسن، بو 
 في املناسبة بوجه  ا اليت هللكرت يف ال ابا األول.ك لظاهر مبناسبة قريبة، وال أن يتناسب الباسن  ا ا ثانياً:
تعمال اللفو  واسو أن  كون هنالك قرينة عقلية أو نقلية أو عر ية على  اللة الظاهر على هلللك الباسن، ثالثاً:

 نية به عنه أو التجوز به.أو على التك (1)إليهأو على االنتقال  نه  يف  عناه الظاهر ويف  عناه الباسن بقرينة عليه
 حكا ية...األو األخالقية الثقا ية، الِقيمية، احلقوقية، العقدية، أن يتناغم التمويل  ا املنظو ة القرآنية  رابعاً:

أن ال يكتفووى بالتطووابت اال فوواقي بووني البوواسن املوودعى وبووني بعووض القواعوود الكليووة الدارجووة يف علووو   خاْسززاً:
 .وأ ا  فصيل هذه ال وابا  ا هللكر بعض الشواهد  ذلك هو اإلمجال .أخرى، ك ااب األجبد  ثال .

 ام ال يخالف التأويل ظواهر التتام -أ
َوْزززا وهلللوووك ألن الظوووواهر هوووي احلجوووة إهلل الكتووواب احلكووويم،  هر   ووووا يووول  ان ال خيوووالا التمو الضزززابط األول: 

ززيا  ززْن َرُسززول  إاالَّ باَاسززاما قَزْوْا َُْا ْا (  لووو خالفهووا التمويوول والبوواسن املوودعى ملووا كووان 4يووة )سووورة إبووراهيم: اآل َأْرَسزز
زَن اْلَاز ا   إامَّ الظَّزنَّ ال يُزْلُزيال حجيوة لوه  ظون  ، بعورعا   حجة بل ملا كان جائما  إهلل ياتلم  سرح الظاهر احلجة ْا

 .(82، وسورة النجم: اآلية 63)سورة يونس: اآلية  َشْيئاً 
                                                           

 للتفصيل حول الفرق بني االنتقال واالستعمال والداللة... إخل. ،للمؤلا)املعاريض والتورية( كتاب يراجا   (1)
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 اخلاصة والثاين  ن بعض أهل التصوف. ولنمثل له مبثالني: أحدمها  ن بعض علماء
 عم المعُوية وهداية المخالفين)الصيد( هو: الُا 

سوواهر بوون حمموود أليب احلاوون  ، واملقد ووة هوويان فاووا ال هوواملطبوعووة أول قد ووة امل ووا جوواء يف  المثززال األول:
هوو  –الصويد ، قوال: )العا لي النباسي الفتوين، حيوث أولل )الصويد( مبعوت يتخوالا جودا   وا  واهر اآليوة الكر وة

ولعلوه  كون  ،هوذاومل يك حرا ا  أي ا  ولعله  ومخوهلل يف عورف أهول الشور   ،بل  ومل يك له  الك ق ،تنااحليوان املم
باملنووا ا والوونعم املعنويووة   ،سووبواملكا املنووا ا مويلووه واهلل يعلووم تاووب  ناسووب املعووت العووريف وور   مويوول أعووباهه  وون 

ورمبووا أ كون  مويلووه أي ووا  املتناسوب كونووه بالناووبة إض  ،ائووهالوويت اعت هووا اهلل وأحللهوا ألولي كوالعلو  وأ ثااووا أو املنوا ا
 .(1)الوحوش هداية أصناف املخالفني بل بقتلهم أي ا   ا هم واهلل يعلم(

 المُاقشة:
املخوالفني( ال  ، ومبعوت هدايوة أصونافواملنوا ا اللللوة كوال التومويلني )الصويد مبعوت املنوا ا والونعم املعنويوة  أقول:

َّزُي  ااغ اما باملرة إض اآليات الكر ة الوار ة يف الصيد  الح  قوله  عواض:  َُزَونَُّتُم ال يَا أَيزتَها الَّزذايَن آَُُْزوْا لََيعزْ
َََم الَُّي َْن َيَخافُُي بااْلَلْيبا َفَمنا  ْع ََزَذاْم  باَشْيء  ْاَن الصَّْيدا بَزَُالُُي أَْيدايُتْم َوراَْاُحُتْم لايزَ ََزُي  ََلازَ  فَز ََْتَدى بَزْعزَد  ا

زًدا َفَ ز ْتتزََعما زُُتم  ََزُي ْا زَن أَلايْم * يَا أَيزتَهزا الَّزذايَن آَُُْزوْا اَل بَزْقتُزَُزوْا الصَّزْيَد َوأَنزُتْم ُحزُرِْ َوَْزن قَزتزَ َْزا قَزَتزَل ْا ََاء ْاثْزُل 
ززُُتْم َهززْديًا بَززالاَ   ْا ََززْدل   َََوا  ًْا لاَيززُذوَ  الززُزََّعما َيْاُتززُم باززيا  ززَيا َا ََلاززَ   ََززْدُل  ََْسززاكايَن َأو   ُِ اْلَتْعَعززةا َأْو َكفَّززاَرَْ اََعززا

َُو انتاَقزاِ   َايزَْ  ََ َّزُي  ُْزُي َوال َّزُي ْا ََاَد فَزَيَُتقاُم ال ََمَّا َسََف َوَْْن  َََفا الَُّي  ْْراها  -44)سوورة املائودة: اآليوة  َوبَاَل َأ
  وان الصويد عليوه حمورل ، وال  كون بوجوه أن يوؤول  رِ م  والولوة علوى أن الكوال  عون ( واآلية الكر وة  واهرة الدال49
 َُِْوْا الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُر بو)ال  قتلوا املخالا وأنتم حور ،  واهللا حللوتم  لكوم قتلوها( كموا ال  كون  مويول  اَل بَزْقتُز
 َُِْوْا الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُر  م عليوه بانوه  عتود  وانل ِكوح   وإهللا كان  عناها األخا  كيوا بو)أهدوا املخالفني( اَل بَزْقتُز

ََززَذاْم أَلاززيمْ لووه العووذاب األلوويم  ََززُي  ََلاززَ  فَز ََْتززَدى بَزْعززَد  :  عوواض عليووه الكفووارة وقووال ت؟ وكيووا قوورلر َفَمززنا ا
 ْْراها َتزبوو ألوض يف اآليوة اِ  ع و؟ وكيوا (يُتقم اهلل ُْزيفْن َاد وان ) لاَيُذوَ  َوبَاَل َأ َْ ََلازَ  َفَمزنا ا َدى بَزْعزَد 

َََذاْم أَلايمْ  ََُي  إهللا كوان املورا  بوه هدايوة املخوالا أو إ اضوة الونعم املعنويوة كوالعلو  أو املنوا ا األخورى، وكيوا  فَز
 ون اسووأ أنووا  يع ل حينئذ  بالر اح إال أن يتجولز  يها بتجوز بار  هو أن يورا  ر واح الفكور وال هوانا ألويس هلللوك 

 ؟التفاا بالرأي
                                                           

، حققوه وعللوت عليوه منوة  ون العلمواء والققوني االخصوائيني،  نشووورات ألسوراراملاوماة مبورآة األنووار و شوكوة ا  قد وة  فاوا ال هوان (1)
 .664 ؤساة األعلمي للمطبوعات و باوت، املقد ة ص
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 ََََصايَ  هاي !يراد بها ثععام الُفس 
ََُمززوا )التمويوول:  ووا جوواء يف  فاووا غرائووب القوورآن ملؤلفووه نظووا  الوودين النياووابوري، قووال:  المثززال الثززاني: َفَظ

ززداينَ َاقاَعززبوومن جعلوهووا سوو را   وضووعوها يف غووا  وضووعها  باهززا الووذين أ اوودوا االسووتعدا  الفطووري  ُة اْلُمْفسا
ََززى اهللا إاالَّ اْلَازز َ بووالركون إض الوودنيا ولووذا ا  ََ َََززى َأْم ال َأقُززوَل  علووى  ألين قووائم تقووائت اممووا  ووان   َحقايززْ  

ززَي ثُزْععززامْ اخللووت وآرووار التفرقووة  ََصززايَ ألنووه أضوواف العصووا إض نفاووه يف قولووه  فَززذاَا ها ززَي  ( 12)سووه:  ها
أَْلقاهززا يززا ويعلووم  نووه أن كوول عوويء أضووفته إض نفاووك وجعلتووه حموول حاجا ووك  انووه رعبووان يبتلعووك واووذا قيوول: 

زززَي بَزْيضزززاءُ ( 14)سوووه:  ُْوسزززى  يوووه أن األيووودي قبووول  علقهوووا باألعوووياء كانووو  بي ووواء نقيوووة نورانيوووة  فَزززذاَا ها
 .(1)(روحانية

 ْخالفة هذا التأويل لُص القرآم التريم
قَززاَل إام ُكُززَ  يوول باسوول  ووالا لوون  القوورآن الكوورمي  الحوو  اآليووات التاليووة يف سووورة األعووراف: وهووو  مو 

َََ  يَززَدهُ  ْتعاززيْن * َونَززز ززَي ثُزْعَعززاْم  ََا ها َََصززاُه فَززذا ززَن الصَّززاداقايَن * فَززأَْلَقى  يَززة  فَززْأتا باَهززا إام ُكُززَ  ْا ْئززَ  بَا ززَي جا ََا ها  فَززذا
ََا بَزْيَضاء لاََّاظارايَن * َقا زُتْم َفَمزا ُا ْازْن َأْر َايْم * يُرايزُد َأم ُيْخزراَجُتم  ََ ْر  ََْوَم إامَّ َهَذا َلَساحا َل اْلَمأُل ْان قَزْوِا فاْر

َايم  * َوَجاءَ  ََ ر   رايَن * يَْأُبوَك باُتلا َساحا ْل فاي اْلَمَدائانا َحاشا ْي َوَأَخاُه َوَأْرسا ُُْروَم * َقاُلوْا َأْرجا ََزْوَم  السَّزَاَرَُ فا بَْأ ْر
َّْزا َقاُلوْا إامَّ َلَُا أَلْجًرا إام ُكَّا َنْاُن اْلَلالاعايَن * َقاَل نَزَعْم َوإانَُّتْم َلماَن اْلُمَقرَّبايَن * َقاُلوْا يَ  َْقاَي َوإا ُْوَسى إاَّْا َأم بُز ا 

َْز زا أَْلَقزْوا َسزَاُروْا َأ ََمَّ َْقازيَن * قَزاَل أَْلُقزوْا فَز ََظازيم  * َأم نَُّتوَم َنْاُن اْلُم زْار   ْرَهُعوُهْم َوَجزاُاوا باسا ُيَن الَّزاسا َواْسزتزَ
ززا َكززانُواْ  َْ ززا يَززْأفاُتوَم * فَزَوقَززَا اْلَازز ت َوَب َززَل  َْ ََْقززُف  ززَي بَز ََا ها َََصززاَك فَززذا ُْوَسززى َأْم أَْلزز ا  َُززا إالَززى   يَزْعَمَُززوَم * َوَأْوَحيزْ

ََاغارايَن * َوأُ  ََُعوْا  َاُعوْا ُهَُالاَ  َوانَق داينَ فَزُل  .(180-103)سورة األعراف: اآليات  ْلقاَي السََّاَرَُ َساجا
ززَل إالَززْيُتْم َلَمْ ُُززومْ ويف سووورة الشووعراء  ززا *  قَززاَل إامَّ َرُسززوَلُتُم الَّززذاي ُأْرسا قَززاَل َرمت اْلَمْشززرا ا َواْلَمْلززراما َوَْ

ُهَمززا إام ُكُززُتْم بَزْعقاَُززومَ  ُزَ ززَن اْلَمْسززُ وناينَ قَززاَل لَززئانا ابََّخززْذَت إا *  بَزيزْ َََّززَ  ْا ْئتُززَ  *  َلًهززا َغْيززراي أَلَْجَع قَززاَل َأَولَززْو جا
ْتعاين   َن الصَّاداقاينَ *  باَشْيء   ْتعازينْ *  َقاَل َفْأتا بايا إام ُكَُ  ْا زَي ثُزْعَعزاْم  ََا ها َََصزاُه فَزذا ََا *  فَزأَْلَقى  َََ  يَزَدُه فَزذا َونَزز

ززَي بَزْيَضززاء لاََّززاظاراينَ  َاززيمْ قَززا*  ها ََ ْر  َِا َحْولَززُي إامَّ َهززَذا َلَسززاحا ََْمزز ززْاراها *  َل لا ززُتم باسا ُا ززْن َأْر ْا يُرايززُد َأم ُيْخززراَجُتم 
ُُْرومَ  ََا بَْأ راينَ *  َفَما يا َوَأَخاُه َوابْزَعْ  فاي اْلَمَدائانا َحاشا َايم  *  َقاُلوا َأْرجا ََ َفُ ماَا السََّاَرَُ *  يَْأُبوَك باُتلا َساَّار  

َُوِ  لا  َّْْع ُعزومَ *  مايَقاتا يَزْوِ   ْتْ َتما ََُّزا نَزتَّعازُا السَّزَاَرََ إام َكزانُوا ُهزُم اْللَزالاعاينَ *  َوقايَل لاََّزاسا َهزْل أَنزُتم  زا *  َلَع ََمَّ فَز
                                                           

 .606ص 6نظا  الدين احلان القمي النياابوري،  فاا غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  ار الكتب العلمية و باوت، ج (1)
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ََْوَم أَئانَّ َلَُا أَلْجًرا إام ُكَّا َنْاُن اْللَزالاعاينَ  زَن اْلُمَقزرَّباينَ قَزاَل نَزَعز*  َجاَء السََّاَرَُ َقاُلوا لافاْر ًَا لَّما قَزاَل *  ْم َوإانَُّتزْم إا
َُْقزومَ  ْت َْا أَنُتم  ََزْوَم إانَّزا لَزَُْاُن اْللَزالاُعومَ *  َلُهم ْتوَسى أَْلُقوا  َا فاْر ََّ زيزَُّهْم َوقَزاُلوا باعاز َعزاَلُهْم َوَاصا فَزأَْلَقى *  فَزأَْلَقْوا حا

ززا يَززأْ  َْ ََْقززُف  ززَي بَز ََا ها َََصززاُه فَززذا داينَ *  فاُتومَ ُْوَسززى  ززَاَرَُ َسززاجا َّززا باززَرما اْلَعززاَلماينَ *  فَززأُْلقاَي السَّ َْ َرما *  قَززاُلوا آ
ََُمززوَم *  ُْوَسززى َوَهززاُرومَ  َََسززْوَ  بَزْع ززْاَر فَز ََّمُتززُم السا ََ َََم َلُتززْم إانَّززُي َلَتعايززرُُكُم الَّززذاي  َُْززُتْم لَززُي قَزْعززَل َأْم آ قَززاَل آ
َُّتْم َأْجَمعاززينَ ألَُق اَعززنَّ أَيْززداَيتُ  َاعزَ زز ََ ززَل   َوأَلُ ْاززْن خا ََُتززم  َاعُززومَ *  ْم َوَأْرُج َُُْق َر إانَّززا إالَززى رَبزاَُززا  ززيزْ َُ إانَّززا *  قَززاُلوا ال 

ُاينَ   .(91-87)سورة الشعراء: اآليات  َنْ َمُا َأم يَزْلفاَر َلَُا رَبزتَُا َخ َايَانَا َأم ُكَّا َأوََّل اْلُمْؤْا
واهنوم سو روا أعوني  عصويهم ئهمرة وإلقوا   صرحية يف ان الكوال  عون الا و ات يف كلتا الاور نيالكر  واآليات

عصاه  اهللا هوي  لقوا  وا يوم كون.. وان الاو رة  .. مث إلقاء  وسى الناس واسرتهبوهم وجاءوا با ر عظيم
وكيووا  ...اا ألقاهووعنوود ا رأوا هووذه املعجوومة البيلنووة أسوولموا، كمووا هووو صووريق بووان عصوواه صووارت رعبانووا   بينووا  عنوود 

.. مث اهنووم قووالوا ؟ا م هم وخيلووا ا ئودخيوول  كوون الوونفس عنود ا يلقيهووا رعبانوا   بينووا  يوراه  رعووون والاو رة،  اهووبهم و 
 ََْقاززين َّْززا َأم نَُّتززوَم َنْاززُن اْلُم َْقاززَي َوإا َّْززا َأم بُز قَززاَل أن نلقووي أنفاوونا أو  لقووي نفاووكاا و  هوول املعووت ا ووا إا

ََظاززيم  أَْلُقززوْا فَزََ  ززْار   ْرَهُعوُهْم َوَجززاُاوا باسا ززُيَن الَّززاسا َواْسززتزَ َْ ززا أَْلَقززْوا َسززَاُروْا َأ وهوول سوو روا عووني النوواس بالقوواء  مَّ
َْزا يَزْأفاُتومَ  خارج أبداهنم  ثال   أنفاهم ََْقزُف  زَي بَز ََا ها َََصزاَك فَزذا ُْوَسى َأْم أَْل ا  َُا إاَلى      وهول أكل و َوَأْوَحيزْ

 هم؟اصي  عِ  رة أو الا  وسى أنفس   نفس  
َََصاَي( أي نفسي ةخمس  أجوبة َن أم المراد بز)هَي 
) املقصووو   وون الثعبووان يف هووذه :  ووا حاصووله اسووتدالله مبووا هووو أوهوون  وون بيوو  العنكبوووت إهلل يقووول واللريززب

َََصايَ القصة هو رعبان النفس؛ ألنله أضاف العصا إض نفاه يف قوله  ، وي علم  نه أنل كل عيء أضفته هاَي 
ُْوَسزززىجعلتوووه حمووول حاجا وووك  انلوووه رعبوووان يبتلعوووك، لوووذلك قوووال لوووه: إض نفاوووك و  ، أي ألوووِت عصوووا أَْلقاَهزززا يَزززا 

 إهلل ير  عليه: (1)(النفس
َََصززايَ ه بووه خطووم  إهلل شووبل ان امل أواًل: ززَي  ززَي يف قولووه  عوواض:  ها ُْوَسززى * قَززاَل ها يُاززَ  يَززا  ززا باَْززَ  باَيما َوَْ

َها َوَأُهشت  ََيزْ ََ أُ  زَي َََصاَي أَبَزوَكَّ ََا ها ُْوَسى * َفأَْلَقاَها َفذا ََْراُم ُأْخَرى * َقاَل أَْلقاَها يَا  ََى َغَُماي َولاَي فايَها  ََ باَها 
ززيَربَزَها اأُلولَزى (  ون البووديهي 81-17)سووورة سوه: اآليووات  َحيَّزْة َبْسززَعى * قَزاَل ُخززْذَها َوال َبَخزْف َسززُُعايُدَها سا

وهووي الوويت املعهووو ة العصووا  املوورا   ووا انل  ،ضووا  لووو جوواء  وون املووري   ر  ألي عووارف بالل ووة  وون أي  يوون كووان بوول حووى
                                                           

: قاسوم البي واين،  روس حممود علوي الرضوائي االصوفهاين/  عريوب ويراجوا 89-4/84غرائب القرآن املطبو   ا ش  فاوا الطو ي  (1)
 .606العاملي للرتمجة والنشر، ص يف املناهج واالجتاهات التفااية للقرآن،  ركم املصطفى 
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  ا الراعي على غنمه. هشل ويحني املشي ناان اإليتوكم عليها 
ََا هاَي َحيَّْة َبْسَعى قوله  عاض: ثانياً: ُْوَسى * َفأَْلَقاَها َفذا  وهل ألقى نفاه  كان  حية؟ َقاَل أَْلقاَها يَا 
َََصزايَ إضوا ة العصوا إض نفاوه  ألنباألعم علوى األخو   لانه استدال ثالثاً: زَي  كموا  صوق يف عصوا  ها

ة لإلضوا ة، علووى إرا ة خصوووص )عصوواي(  ميوة  اللوو لقوو  صوق يف العصووا املا يووة إهلل  كووذلك الونفس )كمووا قوال(  
 .؟اينال الث األول

 (1) انووه رعبووان يبتلعووك()ويعلووم  نووه أن كوول عوويء أضووفته إض نفاووك وجعلتووه حموول حاجا ووك ان قولووه:  رابعززاً:
كوان  عنواه ان   (ينا القورآن قورآهوذ)لوو قلو  وتاوبها  انوك قاعودة كليوة املفاور هذا  اختلتغاية يف الاخا ة، إهلل 

نبيووي وإ ووا ي أو الكعبووة قبلوويت أو هووذا الولوود ابوو ... كووان  عووت  أو قلوو  النوو   اهووذا القوورآن رعبووان يبتلعووك
 يبتلعكااك و... رعبان نوابهلللك ان الكعبة 
َََصزايَ لو  ور  ان  خاْساً: زَي  يف هوذه اآليوة   رضوا  علوى هلللوك صوة  خا نوة  لقري ،فسأريود  وا عصوا الون ها
 يف آيوة أخورى يف سوورة أخورى، لكون هلللوك ال يصولق قرينوة علوى إخوراج لفظوة أخورى هوي )الثعبوان(  ن سورة سوه

 واهللا خورج أحودها   طلقا  على  عناهوا احلقيقوي لوضوح ان األلفاظ  بقى ؛ازيعن  عناه املوضو  له إض املعت اجمل
يرا   ا اجملواز وإن مل  ور  قرينوة  ان هذه اللفظة كلما ور تال يصق ان يقال  انه إض اجملاز لقرينة  ا،  ا يف مجلة 

 هذا املور ايف على أي  نها إال 
 قريعة ام يتُاسب العاان ْا الظاهر ُْاسعةً  -م

ل إض  عوت ال يتناسوب ؤول ، إهلل كيا ي ون املؤول إليه  ا الظاهر مبناسبة قريبةان يتناسب الباس الضابط الثاني:
 .؟ن األلفاظ جاور املعاينأ ا   عه مبناسبة قريبة وال يدل عليه الظاهر

 !بأويل باصين الفرج بقعول الوالية
ُي باوكون الوراء  –الفورج باسل متا وا ، قوال: ) (الفرج)ال هان يف  مويل   فاا قد ة يظهر ان  ا هللكره يف  ْو

هو  عروف وقد  ر يف األ هللن  وا يودل علوى أن اهلل  عواض  ور  اال وان علوى مجيوا جووارح اإلناوان،  فر ا  ومجعا  
وال خيفوووى أن  نهوووا الفووورج  علوووى هوووذا رمبوووا أ كووون  مويووول لصوووينه وحفظوووه وهوووو هلللوووك بقبوووول الواليوووة و ووور  إبووورازه 

يف املووو  ان عوها  ا علووى  ا بينواواسوتعماله  يمووا مل يور  لووه اهلل بوه و ووا هنوى اهلل عنووه  وا التماووك بالواليوة واووذ
صاحبها ألجل  ر  الوالية ألن املو   ارت يف بعض املواضا بوالفروج مث يف  فاوا القموي  عوت قولوه  عواض يف 

                                                           

 .606ص 6نظا  الدين احلان القمي النياابوري،  فاا غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  ار الكتب العلمية و باوت، ج (1)



 ه4111/ جمادى األولى  3األربعاء  .................................................................. (539)والتدبر  التفسيردروس في 

6 
 

 (8)((1)( أن أحدا  مل ينظر إليها  تم ل41)سورة األنبياء: اآلية  َأْحَصَُْ  فَزْرَجها  َوالَّتيسورة األنبياء 
 المُاقشة

)سوووورة  َواْلازززافاظيَن فُززززُروَجُهْم َواْلاافاظزززاتا ات الووووار ة  يهوووا لفظوووة الفووورج  تعووود ة و نهوووا: اآليووو أقزززول:
هاْم ( و41)سوووورة األنبيووواء: اآليوووة  َأْحَصزززَُْ  فَزْرَجهزززا  َوالَّتزززي( و69األحوووماب: اآليوووة  َوالَّزززذايَن ُهزززْم لاُفزززُروجا

َََتز ْ *  َحافاُظومَ  َْ َْزا  هاْم َأْو  ََْواجا ََى َأ ََ ينَ  إاالَّ  ََُْزوْا زُر  ََلازَ  َفُأولَئازَ  *  أَْيَمزانُزُهْم فَزذانزَُّهْم َغيزْ َفَمزنا ابْزتزَلَزى َورَاء 
ْن أَْبصاراهانَّ َوَيْاَفْظَن فُزُروَجُهنَّ ( و7-9)سورة املؤ نون: اآليوات  ُهُم اْلَعاُدومَ  ُاتا يَزْلُضْضَن ْا َوُقْل لاَُْمْؤْا

َيَُززتزَُهنَّ إاالَّ ْززا َظَهزز َََززىَوال يُزْعززديَن  ُْهززا َوْلَيْضززراْبَن باُخُمززراهانَّ  َيَُززتزَُهنَّ إاالَّ لاعُزُعززولَتاهانَّ   َر ْا  ُجيُززوباهانَّ َوال يُزْعززديَن 
 (.61)سورة النور: اآلية 

ََززى وهووي  ووا ال  كوون  فاوواها بقبووول الواليووة وهوول يعقوول  فاووا  ََ هاْم َحززافاُظوَم * إاالَّ  َوالَّززذايَن ُهززْم لاُفززُروجا
ها  ََْواجا  .؟إال على أزواجهم...( بمن املرا  )والذين هم حا ظني لفروجهم بقبول والية اإل ا   مْ َأ

أي إناوان سووي، وهلللك إضا ة إض كونوه بعيودا  عون الوذوق الاوليم جودا  بول و اوتقب ا  لودى أي  تشورِ  بول 
علوى امووارح  ر    و و   جو اععار  يها  كيا بالتمييد وكيا بالداللة؟  وان و ال عواهده وأ ا ،  ن التفاا بالرأي

بق  وون التماووك بوواألعم قووألو نهوا الفوورج كيووا يكووون  لوويال  علووى ان املوورا  بووالفرج يف اآليوة هووو قبووول الواليووة؟ انووه 
 يف آيوات أخورى لو صق  ومي ربوا لوه بتفاوا الفوروجيف بعض املواضا إلربات األخ ، و فاا املو  بالفروج 

 اا(6)الواليةبقبول 
 ُة ََى العاانأم بتوم هُال  قري -ج

؛ إهلل  أن  كووون هنالووك قرينووة عقليووة أو نقليووة أو عر يووة علووى الووبطن املوودعى  مويوول الظوواهر بووهالضززابط الثالزز : 
 .لوا اآلية مبا ال يدل عليه الظاهر  ن  ون قرينة عليه؟ؤول ن نمل القرآن يف بيو م أن ي  كيا يكون ل ا    
ََة  بأويل  َْْرُفو  األئمة  ما تَ اا ، با َوفُزُرش  

ُي ََزة  يظهر بطالن  ا جاء يف  قد ة ال هان )وقد ور  يف سورة الواقعة:  ْو َْْرُفو )سوورة الواقعوة:  َوفُزُرش  
( وسيميت هنا  التفاا بامور وب اها وقد بيلنا يف الوجه الرابا  ن الفصل الثالث  ن املقالوة األوض  ون 64اآلية 

                                                           

 .638ص 6 فاا القمي: ج (1)
هان، حققه وعللت عليه منة  ن العلماء والققني االخصوائيني،  نشوورات  ؤساوة األعلموي للمطبوعوات و بواوت،  قد ة  فاا ال   (8)

 .402املقد ة ص
 إهلل غاية األ ر عها  ا ال قبواا.  تدبر. (6)
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ووم األئمووة وآ ا ووم وهووو هللاحتمووال  مويلهووا مبووا يتلووذهلل بووه املووؤ  ،وضاملقد ووة األ ويؤيووده  ووا  ،لووكن يف الوودنيا  وون ِحك 
وعلى هذا رمبا أ كن إجراء هذا النو   ن التمويل  يما ور  يف غا  لك الاورة أي ا  وإن كوان  ،باسسيميت يف الل

 .(1)مبعت  ا يفرش واهلل يعلم(
 المُاقشة

 الحوو  اآليووات   ،؟تووابيف ك يوودولن باسوول،  كيووا بووانهووو ال وجووه لووه، بوول  االحتمووال ل ووو   وور  حووى  أقززول:
َّْْمزُدود  * َوَْزاء كلها  َْح  َُُّْضود  * َوظازل   ْدر  َّْْخُضود  * َوَا َااُم اْلَيماينا * فاي سا َْ َْا َأ َااُم اْلَيماينا  َْ َوَأ

ََزة  * إا  َّْْرُفو ََزة  * َوفُزززُرش   َْْمُُو ََزة  َوال  َْْقُ و ََُْززاُهنَّ َّْْسزُتوم  * َوَفاكاَهزة  َكثايززَرَ  * الق  نَّزا أَنَشززْأنَاُهنَّ إانَشزاء * َفَ َع
ززينا *  َُُربًززا أَبْزَرابًززا*  أَْبَتززارًا ززَااما اْلَيما َْ َ ززَن اأَلوَّلاززينَ *  ألا ْا َّززْة  ززراينَ *  ثُز ززَن اآلخا ْا َّززْة  ززا *  َوثُز َْ ززَمالا  ززَااُم الشا َْ َوَأ

َااُم الشاَمالا  َْ  (.48-87يات: )سورة الواقعة: اآل فاي َسُموِ  َوَحمايم  *  َأ
م ك  حِ ش املر وعوة بوو)ر  الف ول ؤو  وة ونعيمهوا  كيوا عر يا  بل نصوا ، عون امنلو ا  ور و ه ا  اق اآليات كلها،  ور ا  وسي

 .ملدعاه  ؤيدا  ،  ن املقالة األوض وآ ا م(ا هذا ومل جند  يما هللكره يف الوجه الرابا  ن الفصل الثالث األئمة 
قرينووة  ووا  ءجووايووب إهلل لووو  وور  ان اللبوواس ور  مبعووت لبوواس العلووم أو انووه ر غان استشووها ه باللبوواس نقووول: بوول 

ليقووال بوالتجوز  يهووا  ،وعوة(  وومي ربوا لوه بووالفرش املر 83)سوورة األعووراف: اآليوة   َولاعزاُس التزَّْقززوىيف  ةرحيصو
 .؟رينة  أو التكنية ب ا  اهرها  ن  ون قرينة جملر  ان لفظة أخرى )اللباس( أريد  ا  عت آخر بقأي ا  
ََزْيُتْم على  عناه الظاهري  الحو   إبقائهعلى  نااآليات األخرى يف اللباس  دل بل ََ ََْلَُا  َِ َقْد أَن يَا بَُاي آَد

َُّهززْم يَززذَّكَُّرو  َّززيا َلَع ززْن آيَززاتا ال ََلاززَ  ْا ززْر  ََلاززَ  َخيزْ ْقززَوَى  )سووورة  مَ لاَعاًسززا يُزززَواراي َسززْوآباُتْم َورايًشززا َولاَعززاُس التزَّ
ُهَمزززا ( و83ألعوووراف: اآليوووة ا ََُزْ َاُ   زززَن اْلَ َّزززةا يَُززز ْا زززْي َاُم َكَمزززا َأْخزززَرَج أَبَززززَوْيُتم  زززَُّتُم الشَّ َِ اَل يَزْفتاُزَ يَزززا بَُازززي آَد

ز ََُْزا الشَّ زْن َحْيزُ  اَل بَززَرْونَزُهْم إانَّزا َجَع َما إانَُّي يَززَراُكْم ُهزَو َوقَعايَُزُي ْا َيااايَن َأْولاَيزاء لاَّزذايَن اَل لاَعاَسُهَما لاُيرايَزُهَما َسْوآباها
ُُززومَ  ( 127)سووورة البقوورة: اآليووة  ُهززنَّ لاعززاْس َلُتززْم َوأَنْزززُتْم لاعززاْس َلُهززنَّ ( و87)سووورة األعووراف: اآليووة  يُزْؤْا

 (.86)سورة احلج: اآلية  َولاعاُسُهْم فيها َحريرْ و
ة القرآنية -د  أم يتُاغم التأويل ْا المُظْو

أن يتناغم التمويول  وا املنظو وة املعر يوة، القيميوة، األخالقيوة، الثقا يوة، األحكا يوة، الويت جواء  الضابط الرابا:
  ا الدين احلنيا والقرآن الكرمي، وال يتعار   عها.

                                                           

للمطبوعوات و بواوت،  قد ة  فاا ال هان، حققه وعللت عليه منة  ن العلماء والققني االخصوائيني،  نشوورات  ؤساوة األعلموي  (1)
 .419املقد ة ص
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 بالرأسمالية واالشتراكية! َبفسير االشتراكيين لَدنيا واآلخر 
َوَْزْن الويت  ت ودع عون الودنيا كوو يواتبعوض اآلر بعوض احلودارويني  ون االعورتاكيني  الوسوبيل املثوال:  فعَى

َّززيا َأْم يُززْذَكَر فيَهززا اْسززُمُي َوَسزعى َد ال َُززَا َْسززاجا َْ ززْن  مَّ ََزُم ْا َخراباهززا ُأولئاززَ  ْززا كززاَم َلُهززْم َأْم يَززْدُخَُوها إاالَّ   فززي  َأْظ
ََظزيمْ  ََزذاْم  زَرَا  َْْي َوَلُهزْم فازي اآْلخا ز نْيا خا َوَْزْن يَزْرَغزُب ( و114البقورة: اآليوة )سوورة  خائافيَن َلُهْم فازي الزدت

ززَن الصَّزز ززَرَا َلما نْيا َوإانَّززُي فاززي اآْلخا زز ََفْيُاُه فاززي الززدت َْ ززْن َسززفاَي نَزْفَسززُي َوَلَقززدا ا َْ َّززةا إابْززراهيَم إاالَّ  )سووورة  الااينَ ََززْن ْا
َّزَي َكزذاكْ ( و160البقرة: اآليوة  َُْكُروا ال زَتُتْم فَزا َُْاسا َْزْن َفذاَا َقَضْيُتْم  زَن الَّزاسا  َاْكزرًا َفما راُكْم آبزاءَُكْم َأْو َأَشزدَّ 

زززْن َخزززَل    زززَرَا ْا نْيا َوْزززا لَزززُي فازززي اآْلخا زززا فازززي الزززدت زززا آبُا ووورها )أو أولاوووا( (800)سوووورة البقووورة: اآليوووة  يَزُقزززوُل رَبَُّ   ال
 الرأمسالية إهللن  الكون واحلياةابالرأمسالية لكوهنا رأمسالية جشعة، أنانية، بشعة، حقاة،  عت  الطما وامشا حمور 

نْياهي املرا   ن  ََ الدت  يف اآليات القرآنيةا اْلَايا
زْن ر( اآليات اليت  ت دع عن اآلخرة كو)أو  ال بع هم وأولل  َاَل ْا َاَل إالَْيزَ  َوْزا أُنْز ُُوَم بامزا أُنْز َوالَّذيَن يُزْؤْا

َرَا ُهززْم يُوقاُُززومَ  َاززَ  َوباززاآْلخا َرَا فَززَل  (4ة )سووورة البقوورة: اآليوو قَزْع نْيا باززاآْلخا ََ الززدت َرُوا اْلَايززا ُأولئاززَ  الَّززذيَن اْشززتزَ
َُْصزززُرومَ  ُهُم اْلَعزززذاُم َوال ُهزززْم يُز ََزززُزْ َّزززيا ( و23)سوووورة البقووورة: اآليوووة  ُيَخفَّزززُف  إامَّ الَّزززذيَن َيْشزززتزَُروَم باَعْهزززدا ال

ْم َثَمُززاً َقَززيًَل ُأولئاززَ  ال َخززَلَ  َلُهززْم فاززي  ززةا َوال َوأَْيمززاناها َْ ْم يَزززْوَِ اْلقايا ُْظُززُر إالَززْيها َّززُي َوال يَز ززَرَا َوال ُيَتَاُمُهززُم ال اآْلخا
ََززذاْم أَلززيمْ  ََكايهاْم َوَلُهززْم  االعوورتاكية هووي احليوواة كووون باعتبووار   (1)( باالعوورتاكية77)سووورة آل عمووران: اآليووة  يُززز

  لية الصاعدةااآلخرة اليت ينتهى إليها  اار البشرية حركتها التكاوهي العليا 
لويس بوموض  ون التفاوا بوالعكس  ون هلللوك متا وا  ملون يودين بالرأمساليوة  كموا انوهوهو  فاا بالرأي  ون ريب،  

 .ااينويعت ها أمسى  راحل التطور اإلناا
 التيفية! –وبفسيرهم لَليب بمراحل الثوَر التمية 

وو كمززا ََلاززر بع ووهم عمووو  اآليووات الوويت  ت وودع عوون ال يووب كووو ال َ  اْلتاَتززاُم اَل رَيْززَب فايززيا ُهززًدى الززم * 
َُاُهْم يُُفاُقومَ  ََقزْ مَّا َر ُُوَم بااْلَلْيبا َويُقايُموَم الصََّلََ َوْا ( بومن 6-1)سورة البقرة: اآليوات  لاَُْمتَّقايَن * الَّذايَن يُزْؤْا

الت والت الكمية اليت  نتهي  الثورة التوحيدية، والم ن الذي لصل  يه جن املرا   ن ال يب هو املراحل األولية ل
 .اا(8)ةيف نقطة  ا إض الت والت الكيفي

و وون الواضووق لكوول  وون قوورأ القوورآن الكوورمي ان الوودنيا واآلخوورة وال يووب و ووا أعووبهها  وون املفوور ات، كلهووا  وودور 
                                                           

 .433و 1/439الشي  املطهري،  موعة آرار:  (1)
 .املصدر (8)



 ه4111/ جمادى األولى  3األربعاء  .................................................................. (539)والتدبر  التفسيردروس في 

9 
 

األ يان، عن الدين واآلخرة وال يب باملعت املعهو  يف كل   ت دعاليت  العا ةضمن املنظو ة القرآنية واإلسال ية 
 بال بشراعلى ختطر  ملوليس  ذه التفااات اليت 

 ام ال يستُد التأويل إلى استقراء ناقص -هز 
قرآنية مجلة أن ال يكون التمويل  اتندا  إض االستقراء الناق  وِصرف التطابت أحيانا  بني  الضابط الخاْس:

اعتموا  نفوس املعا لوة، بول عو  يول سوائر اآليوات  عا لة كمعا لة أعدا  احلروف األجبديوة،  انوه ال يصوق  مو وبني 
زززُرومَ حوووى اآليوووة نفاوووها  انوووه ال يصوووق  مويلهوووا بوووذلك العووود ، إهلل  َّزززيا بَزْفتزَ ََزززى ال ََ  ِْ َم َلُتزززْم َأ َا َّزززُي َأ )سوووورة  آل

ق االعتموا  علوى  فاوا القورآن كلوه تاوب حاوابات حوروف األجبود ص ِ ( وهل ور ت رواية  94يونس: اآلية 
 (1)الكباا الص ا أو

اسوتنا ا   708 ون ان قو وا   نبوموا تودوع الملومال يف عوا    من هلللك  ثال   وا هللكوره يف ال هوان يف علوو  القورآن
َاَلهاإض اآلية  َاْل َاَل ا اأْلَْرُض  َُْل ال هوان يف علوو  القورآن وإليك ن   ا جواء يف  (1)سورة الململة: اآلية  إاَا 

ووى:  )و قو و لِووِه  و ع وواض     ووِ  ا ر ووون    أبعووث حيوواإض قولووه:  ق ووال  إين عبوود اهلل آ وواين الكتووابع وون  ِعيا  ع  و ر ال  ر ووال 
ر ون  س ن ة . ع  و ر ال  ِلم ة  و ع م ر ه  ر ال   ك 

وووب ِعِمائ ة   ووون قولووه  عووواض:  ِ و س  وووتو ن ب ا  الن وواس  ز ل م ل وووة  ع ووواِ  ارو نو ووني  ِ   ووِان  األ    إهللا زلملووو  األر و ق ووِد اس  ل وووا  بِوووارو نو ني 
تو ن ب ا  بو ع ض  أ ِئم ِة ال ع ر ِب  و ت ق  بو ي ِ  ال م ق ِدِس و خت  ِليص ه  ِ ن  أ   ي ِدي ال ع د ِو يف أ و ِل س ور ِة و الذ ال  ِبا ب ِعِمائ ة ، و ك ذ ِلك  اس 

 .(8)الرُّوِ  تااب اممل وغا هلللك(
 االستدالل بَيات التفتر في القرآم

  على هلللك كله بان القرآن الكرمي هو الذي  عانا إض التفكا والتدبر، وهن إاموا ننطلوت  ون قد يعرت  ولتنْ 
 هذه الدعوة القرآنية الصرحية، لناتبطن القرآن ونكتشا بطونه و مويال ه ع  عملية التفكا والتدبر؟

 ال وام: ْساحات التفتير أربعة، وليس العاان ُْها
، وقود هللكور (يت، إهلل التفكا له  ااحات أربا وال غوا )وأ وا التودبر  اويمهذا االستدالل ضعيا باسل ولتنَّ 

 .ضفنا املااحتني الثالثة والرابعة نها  يما أ نيياألول نيتالعلماء املااح
 واملااحات هي:

 التفكا يف الدالئل )أي األ لة على الشيء أو  ا يدل عليه الشيء(. األولى:
                                                           

 الاند يف آية  عينة بتفااها تاب األجبد، كان حجة يف هلللك املور .  عت خ   نعم لو ور  (1)
 .121ص 8املعر ة و باوت ج بدر الدين المركشي، ال هان يف علو  القرآن،  ار (8)
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 .ةهدالواقعية واملشا التفكا يف اآليات الكونية الثانية:
: )أ ن ري يف الفووروق الل ويوة وغوواه قووالهللكرمهوا عوود   وون العلمواء، و وونهم أبووو هوالل العاووك اللووذانوهوذان مهووا 

ِئل(  . وقال بع هم:(1)التدبر  صرف ال قلب بِالنلظِر يف العواقب والتفكر  صرف ال قلب بِالنلظِر يف الد ال 
ونيوووة الواقعوووة واملشووواهدة / أ وووا التووودبر  وووم هر يف النظووور يف اآليوووات التفكووور أ هووور يف النظووور يف اآليوووات الك -

 القرآنية.
َيي:    التفكا يف الدالئل واآليات الكونية املشاهدة هو املطلوب ال التفكا يف البطون.َو
و ووا سووبقهما حقووه وال،  هووذا عليهووا هووة نبل التفكووا يف املاووتقالت العقليووة، باعتبووار أن اآليووات الكر ووة  الثالثززة:
 .؟ونيف آيا ه، وأين هلللك  ن التفكا يف البطعند األ ر بالتدبر عا إليه القرآن الكرمي هو الذي  
  واملواع  املاتفا ة  ن اآليات القرآنية.   العِ التفكا يف الرابعة: 
 يات التفتر في القرآم التريمكاْل آل  ءاستقرا
 :ور ت  يها  فر ة التفكا بتصريفا ايف اآليات القرآنية اليت  اهدا  على هلللك التفكا والتدبرع ويتفي

- َْْثُى َ  َأْم بَزُقوُْوا لاَّيا  َد َاُظُتْم باواحا َّة  إاْم ُهزَو إاالَّ   َوُفرادى  ُقْل إانَّما َأ ْن جا عاُتْم ْا ثُمَّ بَزتزََفتَُّروا ْا باصاحا
ََذام  َشديد    ن  فهموا ويدركوا أ را   شاهدا  واض ا  (  يتفكروا لي43)سورة سبم: اآلية  َنذيْر َلُتْم بَزْيَن َيَدْي 

َّة  وهو انه   ائرة احلدس القريب  ن احلس ْن جا عاُتْم ْا  .ويتعظوا بذلك ويدركوا حقانية رسالته ْا باصاحا
- زز ززُر ْا ززرا قُززْل فيهامززا إاثْززْم َكعيززْر َوَُْززافاُا لاََّززاسا َوإاْثُمُهمززا َأْكعزَ ََززنا اْلَخْمززرا َواْلَمْيسا َُوَنَ   ْن نَزْفعاهامززا َيْسززئزَ

زُرومَ  َُّتزْم بَزتزََفتَّ َّززُي َلُتزُم اآْليزاتا َلَع زياُن ال ُْفاُقزوَم قُزلا اْلَعْفزَو َكزذلاَ  يُزعزَ َُوَنَ  ْزا َا يُز )سوورة البقورة: اآليووة  َوَيْسزئزَ
والف وول  انووه إحاووان  ات اوون عقووال   ون  العفووو(  هووو  فكوور يف املاووتقالت العقليووة )أن ينفووت اإلناووان 814

  فكر يف بديهة عقالئية )ان اخلمر وامليار  يهما إمث كبا.. إخل(.ريب( وهو 
-  ْن ُكلا ْن َبْاتاَها اأْلَْنهاُر َلُي فيها ْا َُْام  َبْ ري ْا ْن َنخيل  َوَأ الثََّمراتا أَيَزَودت َأَحدُُكْم َأْم َبُتوَم َلُي َجَّْة ْا

ز ُُزَعفاُء َفأََ َُرايَّزْة  زُر َولَزُي  ابَُي اْلتاعزَ َُّتزْم َوأََ َّزُي َلُتزُم اآْليزاتا َلَع زياُن ال َْصزاْر فيزيا نزاْر َفاْحتزََرقَزْ  َكزذلاَ  يُزعزَ ابَها إا
 بالتفكر. نالاليت    (  هذا املثل يرا  به املوعظة 833)سورة البقرة: اآلية  بَزتزََفتَُّرومَ 

-  َََُم اْلَلْيَب و َْ َائاُن الَّيا َوال َأ ُْدي َخ َا ََْ  إاْم أَبَّعاُا إاالَّ ْزا يُزوحىُقْل ال َأُقوُل َلُتْم  َْ   ال َأُقوُل َلُتْم إاناي 
َْمى (  هو  فكر يف  اتقل عقلوي 90)سورة األنعا : اآلية  َواْلَعصيُر َأَفَل بَزتزََفتَُّرومَ   إاَليَّ ُقْل َهْل َيْسَتواي اأْلَ

َْمى بول بالوذات، لرسوول ال  لوك  ون لدنوه عويئا  ويف حقيقوة  كوينيوة )أن النو  وا َواْلَعصزيرُ   َهْل َيْسَتواي اأْلَ
                                                           

 .79ص 1أبو هالل العاكري، الفروق الل ويه،  ج (1)
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 إاما هو رسول يتبا  ا يوحى إليه(.
-  * َْتازززيْن َازززي َلُهزززْم إامَّ َكْيزززداي  ْْ ََُمزززوَم * َوُأ زززْن َحْيزززُ  اَل يَزْع ْا يَاباَُزززا َسَُْسزززَتْدراُجُهم  بُوْا بَا َأَولَزززْم َوالَّزززذايَن َكزززذَّ

َّة  إا  عاهام ْان جا َْا باَصاحا ْتعاينْ يَزتزََفتَُّروْا  ( وهوو  فكور يف 124-128)سورة األعراف: اآليوات  ْم ُهَو إاالَّ َنذايْر 
 .إ موهليس مبجنون كما   ن احلس انه  ريبائرة املشاهدات أو احلدس القأ ر  كوي   ن  

- ُزَهُ   َأَوَلْم يَزتزََفتَُّروا في َّزُي السَّزماواتا َواأْلَْرَض َوْزا بَزيزْ ََزَ  ال هاْم ْا َخ َُْسزم ى أَنْزُفسا مزا إاالَّ بازاْلَا ا َوَأَجزل  
َن الَّاسا باَاقاءا رَباهاْم َلتافاُرومَ  ( وهوو  فكور يف الودالئل واملاوتقالت العقليوة 2)سوورة الورو : اآليوة  َوإامَّ َكثيرًا ْا

 علم املؤرر وقدر ه وحكمه. ياتإهلل األرر يدل على املؤرر ونو  األرر وخصوصيا ه  دل على  د
- َََىالَّذي زُروَم فزي  َن َيْذُكُروَم الََّي قاياًْا َو قُزُعودًا َو  زا   ُجُُوباهاْم َو يَزتزََفتَّ َْز ا السَّزماواتا َو اأْلَْرضا رَبَُّ َخ

لا الَّاَر فَزَقْد َأْخََيْزَتُي َوْزا لا  َْْن ُبْدخا ا إانََّ   ََذاَم الَّارا * رَبَُّ زْن َظَّزْا َخََْقَ  هذا باااًَل ُسْعااَنَ  َفقاُا  الاميَن ْا
 ( وهي صرحية يف التفكر يف التكوينيات والدالئل.148-141)سورة آل عمران: اآليتان:  أَْنصار  
-  َْْززبا إاْم َبا ََززَد إالَززى اأْلَْرضا َوابزََّعززَا َهززواُه َفَمثَزَُززُي َكَمثَززلا اْلَت ززْئُا َلَرفَزْعُززاُه باهززا َولتاَّززُي َأْخ ََْيززيا َولَززْو شا ََ ززْل  ما

ََْهزْ  َأوْ  ززُرومَ  يَز َُّهزْم يَزتزََفتَّ ززا َفاْقُصززصا اْلَقَصززَص َلَع يابُا بُوا بَا َْثَززُل اْلَقززْوِا الَّززذيَن َكزذَّ ََْهززْ  َلازَ   رُْكززُي يَز )سووورة  بَزتزْ
 يف األ ر بالتفكر ليكون  وعظة ام و م جرا .  اهرة( وهي 173األعراف: اآلية 

-  ََُْلُاه نْيا َكماء  أَنْز َا الدت ََْثُل اْلَايا ُِ  إانَّما  مَّا يَْأُكُل الَّزاُس َواأْلَْنعزا َََط بايا نَعاُت اأْلَْرضا ْا َن السَّماءا َفاْختزَ ْا
ُرنا لَزْيَلً  ْْ ََْيها أَباها َأ ََ َُها أَنزَُّهْم قاداُروَم  ََّيزََُّْ  َوَظنَّ َأْه َُْخُرَفها َوا َُْاهزا  َحتَّى إاَا َأَخَذتا اأْلَْرُض  َأْو نَهزارًا َفَ َع

زززُرومَ  َحصزززيدًا َكزززَأمْ  ( وهوووي  84)سوووورة يوووونس: اآليوووة  لَزززْم بَزْلزززَن بازززاأْلَْْسا َكزززذلاَ  نُزَفصازززُل اآْليزززاتا لاَقزززْوِ  يَزتزََفتَّ
 كاابقتها متا ا .

-  ََُْوَجْينا اثْزُزَْينا يز ْن ُكلا الثََّمراتا َجَعَل فيها  َي َوأَْنهارًا َوْا ي َوُهَو الَّذي َْدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل فيها َرواسا ْلشا
زززُرومَ   َّْيزززَل الَّهزززاَر إامَّ فزززيال  كوينيوووات و شووواهدات  ( وهوووي6)سوووورة الرعووود: اآليوووة  َلازززَ  آَليزززات  لاَقزززْوِ  يَزتزََفتَّ

 املاتقالت العقلية. و الالت  ن  ائرة
-  ُْزُي َشزَ ْر ُْزُي َشزَراْم َوْا ْا ززاء لَُّتزم  َْ زَن السَّزَماء  َََل ْا ََّرَْ  ُهزَو الَّزذاي أَنز زيُموَم * يُُعازُ  َلُتزم بازيا الزز فايززيا ُبسا

ززُروَم * َوَسززخَّ  ََلاززَ  آليَززًة لاَقززْوِ  يَزتزََفتَّ ززن ُكززلا الثََّمززَراتا إامَّ فاززي  َُززاَم َوْا َْ يززَل َواأَل ََّيْزتُززوَم َوالَّخا َّْيززَل َوال َر َلُتززُم ال
َُْسخََّراْت  َُومَ َوالُزََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالُتُ وُِ  ََلاَ  آَليَات  لاَقْوِ  يَزْعقا ْْراها إامَّ فاي  سورة الن ل: اآليات  باَأ

 ( وهي يف الدالئل واآليات الكونية.10-18
- * ََُمززوَم ي إالَززْيهاْم َفاْسززأَُلوْا َأْهزَل الززذاْكرا إام ُكُززُتْم اَل بَزْع َاززَ  إاالَّ راَجزااًل نتززوحا ززن قَزْع ََُْا ْا يزا  َوَْزا َأْرَسزز َُززاتا بااْلعزَ
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زُرومَ  َُّهزْم يَزتزََفتَّ َاَل إالَزْيهاْم َوَلَع َْزا نُزز ََْلَُا إالَْيَ  الذاْكَر لاُتعزَياَن لاََّزاسا  َتبُرا َوأَن ( 44-46)سوورة الن ول: اآليتوان  َوال
 ، وهوووبيووان الرسووول  ( املووذكر مبوعظووة أو مباووتقل عقلووي أو مسووا قطعووي، كمووا انووه  وواالززذاْكريف )وهووو  فكوور 

  تم ل ال ابا الذي  صللناه يف  رس سابت.
- َُتي  ثُزمَّ ُكَزي زْن ُكزلا الثََّمزراتا َفاْسز َازْف أَْلوانُزُي فيززيا   ْا ُْْخَت زْن بُُ وناهزا َشزراْم  َُلُزًَل َيْخزُرُج ْا ُسزُعَل رَباز ا 

فاْء لاََّاسا إامَّ في  .(34)سورة الن ل: اآلية  َلاَ  آَليًَة لاَقْوِ  يَزتزََفتَُّرومَ   شا
-  ْن آيَابايا َأْم َخَََ  َلُتم ْازْن ُروَم * َوْا ََا أَنُتم َبَشْر بََُتشا ْن آيَابايا َأْم َخَََقُتم ْان بُزَرام  ثُمَّ إا زُتْم َوْا أَنُفسا

ََلاززَ  آَليَززات  لاَقززْوِ   ًَ َورَْحَمززًة إامَّ فاززي  َّْززَودَّ ززَُُتم  َهززا َوَجَعززَل بَزيزْ ََْواًجززا لاَتْسززُتُُوا إالَيزْ َْززُ  َأ ززْن آيَاباززيا َخ ززُروَم * َوْا يَزتزََفتَّ
ْن آيَابا  ََلاَ  آَليَات  لاََْعالامايَن * َوْا َُتاُتْم َوأَْلَواناُتْم إامَّ فاي  َّْيزلا السََّماَواتا َواأَلْرضا َواْختاَلُ  أَْلسا ُُْتم باال َُزا َْ يا 

ََلاَ  آَليَ   (.86 – 80)سورة الرو : اآليات:  ات  لاَقْوِ  َيْسَمُعومَ َوالُزََّهارا َوابْتاَلااُُكم ْان َفْضَايا إامَّ فاي 
- َْْوباهززا َوالَّتززي ززَوفَّى اأْلَنْزُفززَس حززيَن  َّززُي يَزتزَ ززُ  الَّتززي  لَززْم َبُمززْ  فززي  ال هززا فَزُيْمسا َهززا اْلَمززْوَت   َقضززى  َُْاْا ََيزْ ََ

ُل اأْلُْخرى َُْسم ى إامَّ في  إالى  َويُزْرسا  (.48)سورة الم ر: اآلية  َقْوِ  يَزتزََفتَُّرومَ َلاَ  آَليات  لا   َأَجل  
- َُّتززْم َبْشزز َايا َوَلَع ززن َفْضزز ْْراها َولاَتْعتزَلُززوا ْا َْززُ  فايززيا باززَأ َّززُي الَّززذاي َسززخََّر َلُتززُم اْلَعْاززَر لاَتْ ززراَي اْلُف ُتُروَم * ال

ُْزز ْا يًعززا  ززا فاززي اأَلْرضا َجما ززَماَواتا َوَْ َّْززا فاززي السَّ ززُرومَ َوَسززخََّر َلُتززم  ََلاززَ  آَليَززات  لاَقززْوِ  يَزتزََفتَّ سووورة  ُي إامَّ فاززي 
 (.16-18امارية: اآليتان: 

ة والوووودالئل، و وووون مث  كوهنووووا  نبهووووات علووووى داه  وكلهووووا  وووون  ائوووورة التفكووووا يف اآليووووات الكونيووووة الواقعووووة واملشوووو
  اتقالت عقلية و واع  وزواجر إاية.

- َََزز ََْلُززا هززَذا اْلُقززْرآَم  ثززاُل َنْضززرابُها   ىلَززْو أَنْز ْْ َّززيا َوباَْززَ  اأْلَ ززْن َخْشززَيةا ال ْا َُْتَصززداَاً  ززعاً  َجَعززل  َلَرأَيْزَتززُي خاشا
ززُرومَ  َُّهززْم يَزتزََفتَّ إض  الئوول التوحيوود ويتعظوووا  يؤ نوووا بوواهلل بووالتفكا (  يصوولوا 81)سووورة احلشوور: اآليووة  لاََّززاسا َلَع

 .ه يم نوا بذلك غ به وأليم عقاب الواحد األحد
 عوووعور  ثووول ال الشوووعور  ووون آخووور بقاوووم لكووون ، عووواعرة كلهوووا الكوووون هللرات  وووان فاوووا  بيوووني القووورآن: )ويف 
عاً  َلَرأَيْزَتيُ  واحليوان اإلناان نْ   تشققا َُْتَصداَاً  خاشا  خيشوا ال كيوا لإلناان  وبي  وهذا اهللا  َخْشَيةا  ْا
ْْثالُ  َوباَْ َ  للقرآن َُّهمْ  لاََّاسا  َنْضرابُها اأْلَ   وا وغواه املثول هوذا ،األ ثوال بتلك واملرا  ، يتعظون يَزتزََفتَُّرومَ  َلَع
 ... وللب ث  تمة باهللن اهلل  عاض(1)(القرآن يف هللكر

َى اهلل ََى ْامد والي ال يعين ال اهرين  وآخر دَوانا ام الامد هلل رم العالمين َو
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