
 ه1444/ شعبان  22األربعاء  ............................................................... (369)والتدبر  التفسريدروس يف 

1 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
، سيما خليفة هللا يف األرضني، أهل بيته الطاهرينحممد و سيدان الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.أمجعنيواللعنة على أعدائهم 
 التفسري االجتماعي النهضوي

 للقرآن الكرمي
(18) 

ُُ آ    ُ لكَّمااااا   ُهاااانأ َُ   رمي: هللا العظيييييم يف هتابييييه ال يييي قاااا  نلاااا َّْ اللٌكتااااامَّ ٌٌ ََّ َّ عَّلَّيلاااا ُهااااوَّ الأاااازي َّعالاااا
ا   مَّاٌَّأاا الأااز نَّ يف ٌُتَِّباااٌٌ اُر  ََّ ٌُ  اللٌكتااٌم وََُّ نَّااٌا وَّابلٌتفااءَّ  َّلو لٌاا ُُ ابلٌتفااءَّ اللٌفتال نلا ٌاا َِّبااابََّّ ٌٌ ََّ لا   ماَّياَّتأٌبعُااونَّ  قُالُاوٌٌٌمل 

ٌاااا  اَّعللَّاااُم  َّلو لَّااا ُر ٌإالأ َُولُاااوَّ ِأ ٌاااا  َّااازأ ااانل ٌعنلاااٌد رَّبٌأناااا وَّ ااا ِّ ٌٌ ُِ ٌُ ُ وَّالرأاٌساااُنونَّ يف اللٌعللاااٌم  اَُّقولُاااونَّ آٌَّنأاااا بٌااا وا ُُ ٌإالأ اَّللأ
َّللبامٌ   (.7)سورة آل عمران: اآلية  األل

َب لٌلنأااٌس وَّباَّيٌأنااا   : سييانا هقيال و  ٌُ اللُقاارلآُن ُهااد ٌَ َّ مياا ُر رٌََّّضااانَّ الأازي َُعلاا ُاادَ شَّااهل ُل اانَّ ا  وَّاللُفرلقااانٌ  ٌٌ
 (185)سورة الاقرة: اآلية 
ََّساااراب وقيال لييل ا ييه:  َ ااُد السأاااٌلماَّ ٌإالأ  ٌٌناَّ وَّال  َّ ٌااا ُهااوَّ ٌشاافاء  وَّرَّمحلَّاا  لٌللُماازل انَّ اللُقاارلآٌن  ٌَأُ  ٌٌ  وَّعُاناَّاا
 (82)سورة اإلسراء: اآلية 

 الفرق با ٌناهج التفسري واجتاهاَُ
اب الشهر الفضيل شيهر ارييو والر ية وال،هية، ليال  ويان حميور حيديونا سييتنول  ين حيث ا نا على أبو 
وسنريييل   ( لي يون أقييرب إ  األلييواء الر ضييا ية املاارهييةاجتاهيياا التفريييو واملفريييرين)) نياه  التفريييو( إ  

ن إيضييا  النهضييويف يف سفريييو القييرآن ال ييرمي، وذهيييداد لييال  ال بييد  يي –األضييواء علييى االجتيياه االلتميياعي 
 الفرق بني املنه  واالجتاه ونقول:

األدواا أيف هيييو: املصييييدر اليييايف يعتمييييد علييييه املفرييييير يف سفرييييوه للقييييرآن ال يييرمي، والوسييييائل )املااانهج( 
، التفريييوية الييت يريييتيفد ها يف الو ييول إ  املييراداا اًدييية  نييتقالد إليهييا عيي، لرييير املييراداا االسيييتعمالية

)احلجية( اليت سعيا )ال اشيل( اليايف يلقيي الضيوء عليى  عياك اآل ا ال ر ية وبتعاو آخر: املينه  ير يإ إ  
 .وشىت دالالهتا
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 هي: أو احلج  ويه، حبريب اختالف اآلراء، و صادر التفريو
، الايف يعتمد عليى  يا يتو يل إلييه العقيل الاشيريف، وامليراد بيه األعيم وهو املريمى ابملنه  العقلي )العق (

 .يق إ  سفريو اآل ا القرآ ية ن املريتقالا العقلية، هطر 
همفريير  فرييه  القيرآن عليى ملنه  النقلي وهو على قريمني وقد يعتمد املفريير املع،ر عنه اب وهو و)النق (

عليى وقيد يعتميد املفريير  ،قيرآك –وهيو  ينه   قليي  أيف أبن يفرير بعض آ سه بياعض آ سيه األخير ، للقرآن
 روائي. –ي لقرآن وهو  نه   قلهمصدر لتفريو االروا ا  

 حبرييب  يو وذلي   يوعني  املينه  العلميي عليىو  ،ريمى ابملنه  العلمي يف سفريو القيرآنويما ي و)العلم(
العلييييو  الطايعييييية، هييييالفيإ ء وال يمييييياء والفليييي ، والعلييييو   :يف سفريييييو القييييرآن ال ييييرميالييييت سريييييتيفد  العلييييو  
والتيياريو وولريييفة التيياريو، والقييا ون... هعلييم االلتمييا  وعلييم اليينفل وعلييم الريياسيية واالقتصيياد   :اإل ريييا ية
 التفريو التجريب. ابلتفريو العلميويلنق 
أو  ظائرها وهي املريماة ابملنه  ال شفي أو الشيهوديف أو الياوقي أو  (الكِبف والِبهود َو الزوق)و
 .أو الر إيف و ا أشاه ذل  يفر اإلشا

ٌا )االجتاه(  ويقصد به أحد أ رين: َو
ى التفريييو، وقييد ي ييون ال هيييإ يف التفريييو ابألسييا، أو يف األهويير، علييى الطييابا العييا  ال الييب عليي -1

املرييييييائل ال ال يييييية أو الفقهيييييية أو األدبيييييية أو االلتماعيييييية، ويقيييييال سفرييييييو هال يييييي، أو وقهيييييي أو أديب أو 
االهتميا  ابحيد  سلي  اًوا ييب، وتفرييو التاييان  ييوالد ال هيييإ و التمياعي أو رييو ذلي ، أيف ا ييه ي ليب علييه 

األح ييا ، وسفرييو ال شيياف سفريييو آ ا  لييا ا ل يين  يا اجتيياه وقهييي واضير حيييث ا ييه يرهيإ علييى سفرييو
أو  ، هتفرييو  ين هيد  القيرآن،وهناك سفاسيو ي ليب عليهيا اًا يب االلتمياعي ،ي لب عليه اًا ب األديب

 .العرواك أو ريومها
 .ه، أو أذواقه وسالئقهوقد يقصد ابالجتاه اجتاه املفرير  فريه ويراد  ن اجتاهه:  عتقداس -2

واعتميد وعلى هاا قيد ي يون اجتياه التفرييو هال يياد وإن هيان  نهجيه روائيياد، إذا حياول اسيتومار اليروا ا 
وي ييييون  نهجييييه  اد وقييييد ي ييييون اجتاهييييه التماعييييي ،يف عملييييية التفرييييوال ييييال  طيييير   ااحييييث علييييم يف عليهيييا 

وي يييون اجتاهيييه التماعيييياد  ريل ذلييي  االجتييياهت يييهطرييييق لالعليييو   حيييىت اسيييتيفدا  العقيييل، أو رقيييا النقيييل، أو 
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 .و نهجه عقلياد أو روائياد أو ريو ذل 
واحلا ييل: ان النرييياة بييني االجتيياه وامليينه  هييي العمييو  واريصييوي  يين ولييه، إذ قييد ي ييون االجتيياه العييا  

 لتما  وقد يف قان  ن هاه اًهة أو سل .االروائياد وي ون املنه   قلياد وهي  ادة 
 النهضوي يف التفسري –جتماعي االجتاه اال

النهضويف،  ن أهيم االجتاهياا التفرييوية اليت ستنياريم  ين أليواء الشيهر الفضييل،  –واالجتاه االلتماعي 
ٌُ حيث أن شهر ر ضان هيو الشيهر اليايف أ يإل وييه القيرآن وقيد قيال سعيا :  ٌَ َّ ميا ُر رٌََّّضاانَّ الأازي َُعلا شَّاهل

َب لٌلنأاااٌس وَّ باَّيٌأناا ُاادَاللُقاارلآُن ُهااد ُل اانَّ ا ٌااا ُهااوَّ ٌشاافاء  وقييال سعييا :  وَّ اللُفرلقااانٌ  ا   ٌٌ اانَّ اللُقاارلآٌن  ٌَأُ  ٌٌ وَّعُاناَّاا
ََّساااراب  َ ااُد السأاااٌلماَّ ٌإالأ  ٌٌناَّ وَّال  َّ ويييالقرآن شييفاء ور يية.. واالجتيياه االلتميياعي يرييييتهدف  وَّرَّمحلَّااا  لٌللُماازل

لريياسييية واالقتصيادية واإلدارييية وريوهيا، إضيياوة األ ييراا االلتماعيية وا الست شيافاسيتنطاق آ سيه ال ر يية 
، وليييل ذليي  ونريييب بييل شيييهر والتعييرف علييى طييرق   اونتهييا وسييال عاللهييا إ  األ ييراا الشيفصييية

السيتنطاق القيرآن ال يرمي واالسيتلها   نيه يف هيفيية ضقييق  ضية  املالئمية بيل واالسيتونائية ر ضان هيو الفر ية
 شا لة لأل ة اإلسال ية.

 آن الكرمي حل  املعضال  والنهضا ابألٌاٌرجعيا القر 
ول شل ال ميم وقشيا الييظمل م  ءوالروا ا ال ر ة سؤهد على  رلعية القرآن ال رمي للشفاء  ن شىت األدوا

 ودوا الاالء والتصديف لألعداء.
ٌَّ َّاااابٌ قيييال:  عيين طلنييية بيين أييييد عييين أيب عاييد هللا  ُاادََّ وَّ ُل ٌَّنَّااااُر ا  ٌُ ااازَّا اللُقاارلآنَّ ٌميااا يُح الاااد جَّى ٌإنأ هَّ

اااا ااااا  َّلٌِباااي اللُمسل يَّااااُش قاَّللااااٌ  اللبٌَّ ااارٌي َِّمَّ ااارَّ حَّ اااتَُّح لٌلضٌأاااايَّاٌء عَّسَّااارَُّه مَّااااٌ نأ التاأفَّك  اااا   بَّ َّاااارَُّه وَّ اَّفل اااُ  جَّ تٌَّنرُي يف ماَّلليَّجل
  ،هاشييفة  أضيواءوعليى قمتهيا  ييوان  توهجية أو الانير  وسيي يف  سمشييردواملنيارة هييي اليت  (1)الس ُلمَّااٌ  اٌبلن اورٌ 

 الت ضلت يف عرا الانر. الريفنم  ،الاهيمهي هتتديف إليها يف ظال  الليل 
ٌَّاا  :قيال: قيال رسيول هللا  عن الري وك عن أيب عايد هللا عين آابئيه و  ... ماَّقَّاا َّ  َّ رَُّساو َّ اَّللٌأ وَّ

َ مَّاٌ اَّا اللتاَّبَّسَّالل عَّلَّايلُكُم الل عٌَّا؟ قَّاا َّ  دَّاُر بَّاالَّ   وَّاعلٌقاَّاا   ُدل ُل ٌقاَّاٌ  اللأيلاٌ  اللُمسللٌاٌم ماَّعَّلَّايلُكمل اٌبللُقارلآٌن دَّاُر ا ٌفانَُّ َِّ
 ُُ للفَّا ََّ  ُُ ٌَّانل جَّعَّلَّا ُُ قَّاادَُّه ٌإنَّ ا،لَّنأاٌاَ وَّ ٌَّا ُُ ٌََّّا ٌَّانل جَّعَّلَّا ٌَّاٌحا   ٌُ َّادأق َ وَّ ُُ ٌإنَّ النأااٌرَ مٌَّ عأُُ شَّاٌم   ٌُِبَّافأ  َ وَّ  سَّااقَّ

                                                             

 .600ي 2ثقة اإلسال  ال ليا، ال ايف، دار ال تب اإلسال ية ي طهران: ج (1)
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ََّريلٌ سَّ  ُهوَّ الدأٌليُ   َُّد   عَّلَّى  ...وَّ االستشيارة واملشيورة والشيور  حييث  يوالد  ن سرك وذل  يعا أنر  (1)ٌبي  
ااا ل عَّلَّاااى اَّللٌأ ٌإنأ اَّللأَّ ٌُِّااا   اللُمتاَّاااوٌَِّألاَّ يقيييول سعيييا :  ِأ ااالَّ ماَّتاَّوَّ ٌل ََّ اااٌر مَّاااٌ اا عَّ ٌل َّ )سيييورة آل  وَّشااااٌورلُهمل يف األل
ااُرُهمل ُشااوَر( و159عميران: اآلييية  ٌل ااناَُّهمل وٌَّ أاا وََّّ ( وقييد 38)سييورة الشييور : اآلييية  ا رَََّّقلنااُهمل  ُانلٌفُقااونَّ باَّيال

 اعرا عن القرآن ال رمي ولعله خلفه بدل أن جيعله أ ا ه ويريوقه حينئٍا إ  النار.
عيي، احليييدود اً راوييية ووييرا اًيييواأ  عيياد ط  لييإرأ األ يية اإلسيييال ية وقطرعهييا ق   ال وييييمنقييوهييال  احلييال وامل

ٌإَّنأَّاااا قولييه سعييا :  حييييث عييارابييني املييؤ نني، بييال  وريييوه وويييررق    اًمرهييية،واًنريييية واإلقا يية والرسييو 
اااوَّش   َل نُاااونَّ ٌإ ٌٌ  ٌإنأ هاااٌزٌه ٌَُأاااُتُكمل ٌَُأااااب واٌحااادَّشب وََّّفَّ رَّب ُكااامل مَّاعلبُاااُدونٌ ( 10)سيييورة احلجيييراا: اآليييية  اللُمزل

 ( وه اا وهلم لررا.92)سورة األ اياء: اآلية 
انل ٌ ا ب : ويف  ي  الاالريية انل مَّاقَّاا  وَّالَّ أٌلَّحَّاد  قاَّبلا َّ اللُقارلآٌن ٌٌ ُُ لَّايلعَّ عَّلَّاى َّحَّاد  باَّعلادَّ اللُقارلآٌن ٌٌ وَّاعللَُّماوا َّعأا

ُهاوَّ  ٌَُّ الاادأاٌء وَّ ا ِل انل َّ ٌُ ٌشاافَّاءب ٌٌ لوَّاٌكُكاامل مَّاٌ نأ ٌميا ٌُ عَّلَّاى ألَّ ااتٌَّعيُنوا بٌا انل َّدلوَّاٌكُكامل وَّاسل اُفوُه ٌٌ تَِّبل اُر وَّ  مَّاسل النٌأفَّاااُق اللُكفل
 (2)وَّاللفَّي  وَّالضأالَّ ُ 

  َُّأاااا  َّ  َّْ ُُ وَِّّلَّاا ُُ  )إ  أن قيييال(ُثُأ قَّااا َّ لَّااا ََّاٌء اللُقااارلآٌن  ُارََّأٌُلوعَّااا اا لٌااااَّ أٌلَّجل ٌَُّهمل جَّ ٌَّأااا اللأيلااا َّ مَّ َّااام ونَّ َّقلااادَّا
تٌَّنرُيونَّ  ٌُ َّعالُفسَُّهمل وَّ َّسل ٌُ  َاَّرلٌَيالب ََُِّّأٌعُونَّ ٌب  .(3)ٌب

نيا االلتماعيية وأ راضينا العا ية ئارة دواء أدواوجتياه االلتمياعي يف سفرييو القيرآن ال يرمي يرييتهدف اسيتواال
 ابلرلو  إ  القرآن ال رمي.

هميييا ارة دواء داء التيفليييل يف األ ييية اإلسيييال ية  ووأ يييا االجتييياه النهضيييويف يف سفرييييوه وا يييه يرييييتهدف اسيييت
ق النهضية ابأل ية والعيودة ابملرييلمني إ   صياف األ يم طير عين يانث ع،  ور القرآن و يرآة اآل ا ال ر ية 

 .املتقد ة
  ن اآل ا القرآ ية ال ر ة: و ن الضروريف أن منول ل ل  ن االجتاهني قوال

َوبا ٌعضلاٌرجعيا القرآن يف   الع

                                                             

 .598ي 2ثقة اإلسال  ال ليا، ال ايف، دار ال تب اإلسال ية ي طهران: ج (1)
 .176   الاالرية: اريطاة  (2)
 .570الشيو الصدوق، األ ايل، امل تاة اإلسال ية ي قم: ي (3)
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يي َوالب  ه  شي لة العإوبيية والعنوسية وهوييرة العيإاب والعياأابا يف استميا اإلسييال ي، حييث ان هللا سعيا  ولر
ٌااىاريطياب الصيرير للمجتمييا بقوليه:   َّ اانل ٌعبا وََّّعلٌكُحاوا األل انلُكمل وَّال أااحٌلاَّ ٌٌ مل وَّ ٌٌ ٌااٌكُكمل ٌإنل  َُّكوعُااوا اٌدُِ ٌإ

 ٌُ اٌل نل مَّضل ٌٌ ُ يه إ  اس َّعلٌكُحاوابيي ( واريطياب32)سيورة النيور: اآليية  مُاقَّراءَّ  ُافلٌنٌهُم اَّللأ هميا هيو تميا   ولر
 احلييياءل لايية أن الشيياب والشييابة ال   نهمييا عييادة، إ ييا لضيييق ذاا اليييد أو  ليي  هييوواضيير، والرييياب يف ذ

، التصديف للإواج بش ل  ااشر، لاا وإن استما هو امل لل بتإوي  العيإاب والعياأابا وهيو واليب  واريجل
 هفائي وحيث مل يقم به  ن ويه ال فاية وقد أمث اًميا.

هلييية استمييا اإلسيال ي بييدل الوقاويية القرآ يية، حيييث سيير  أن سيينر أن ض ييم الوقاويية ال ربيية واًا والفر ا 
، أو  يا يقاربيه الاليو هيو بعيد أن هيان سين اليإواج وذلي  أهوير ويثهور يو ياد بعيد ييو  خا يف االرسفيا  آالإواج 

األ ييم همييا سشييهد بييال   الحظيية حيال هاويية استمعيياا  يين قتلييل امللييل والننييل قاييل  مجييياحبرييب وطييرة 
 واحلواضيير أ  أ  يف املييدن والقفيار سيواء يف القيير  واألر ف أ  يف الصينار  والفيييايف هليياال ربيية رييإو الوقاويية 

 روا ا وسدعو إليه الرينن اإلهلية.ال على ذل يف القاائل والعشائر، وهما سدل 
 بينما ذل  هليه ل يال  وإذا بي  سير  الوقاوية العلما يية املعا يرة سشي   التيفيرج  ين اًا عية مث التوظيل

،  ييا أن الشيييااب يف اًا عييية يعيشييون أخطييير  راحيييل النضييي   يين بعيييد ذلييي  هشييرطني أساسييييني يف اليييإواج
يعيا سييووو أرضيية خطييوة  بعييار وآخير  ييااًنرييي، ول يين الوقاوية ال ربييية الرييائدة ضيير هم  ين الييإواج املا ير 

 ..دوا ال وو  ن الشااب إ  أحضان الفرياد دوعاد سللوقو  يف حاائل الشيطان و ذهد 
ابل ا ييل هشييير   ليييث يف  بنيياء  نيييإل أو اسييتئجاره و ثيويييه هييراد رياليييياد و مث جتييد الوقاوييية الريييائدة سشييي   

ييي او  حييول سيين  هييانالييايف  ، وه يياا جتييد أن سيين الييإواج واملإيييد  يين التييثخو ييا يعييا املإيييد  ،ورابييا الييإواج
 رييية والعشييرين.. وال أال يف و ييل إ  سيين العشييرين.. مث سيين اريا خيير حييىت الريادسيية عشييرة للشييااب.. 

ارسفا  ولعله بلي  يف بعيض استمعياا سين الوالثيني بيل واريا ريية والوالثيني بيل واألربعيني أيضياد.. ويقيرب  ين 
 ذل  بفا ل قليل حال الفتياا أيضاد..

الييايف يتجريييد يف  هيير الرييينة، والييإواج  امليففرييلوهييو املهير  وإ رييياك،بريييي   -وطييريف اإلسييال ي  واحلا 
وييال املنييإل شيير  وال التثثيييث شيير  وال التيفييرج وال التوظييل وال وطقوسييه ساريييي   راسييم الييإواج  املا يير،  ييا

يتييإوج الشيياب أو الشييابة، أن اصييف هلمييا ريرويية  ل ييييقييول: ي فييي  ريييو ذليي .. وهييان الرييييد الوالييد 
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ة ومهيييا يف احليييياة الإوليييي نيرييييتمراوه ييياا واحيييدة يف بييييت واليييد اليييإوج أو واليييد الإولييية..  ييياه الاريييياطة.. 
 الإولييان مث ينتقييل ..حيصييل علييى وظيفية.. مث حييىت ياييا بيتياد أو   نييه أن يريييتثلره ويؤثويه وإ  أنيدرسيان.. 

ابلارييياطة وستميييإ احلييياة الإوليية  وبييال  ستمتياإلييه.. ورقييا ي يوان حينئييٍا قييد أ ايا طفييالد أو اثنيني أو ثالثيية.. 
اارَّ وَّال  ُر ااُد الريييهلة امليريييرة  قاوييةاألسييرة اإلسييال ية علييى هيياه الو سوقفييتإذا  ابلعفوييية ُ ٌبُكااُم اللُيسل  ُر ااُد اَّللأ

رَّ   (.185)سورة الاقرة: اآلية  ٌبُكُم اللُعسل
: بيل ي فيي أن يتإولهيا ويعيي  هيل  نهميا يف  نيإل واليده، ويلتقييان يو يياد أيضياد  يقيولالريييد الواليد وهيان 

ال  أولية ضيرأ ليه دينيه وي يون هليا أوج حيفي  يف األساو  أو يو ني أو هل ييو  حيوميا شياءا.. وت يون ليه بي
ااٌف اللبَّاااٌقي :هلييا دينهييا وقييد قييال  ٌُ ماَّللياَّتأااٌ  اَّللأَّ يف النٌأ ل ََّ ٌع لاافَّ ٌد نٌاا اارَّ ََّوأ َّ ماَّقَّاادل َّحل َاَّاا مث قييرور  (1)ٌَّاانل 

ريتشييريف يف الييإ ن و ييا سييوور امل نيية املالييية يريييتثلران   ييااند أو يانيييان أرضيياد.. أوهيياا أوضييل.. أ  الفرييياد امل
رييائدة، نييث أن الشياب والشيابة  نعيان، حبرييب التقالييد والوقاوية الوريوهيا واملناأل واًا عياا والشيرهاا 

ن هلميا احليرا  حييث  نعيا  ين إير ويمي سيها ه الرييا ة إليهميايرييدد الشييطان   ن الإواج أبلل عار وعيار، ويان
 احلالل؟

وذليي  ألن استمييا هييو  ...وََّّعلٌكُحااوا : وبييال  يظهيير لنييا لا ييب  يين احل ميية اإلهلييية يف قولييه سعييا
الييايف حيييول يف حيياالا هوييوة  يين أواج األبنيياء والانيياا والشييااب والشيياابا، وولييب سوليييه اريطيياب هلييم 

وََّّعلٌكُحاوا وذلي  هيو  يرير قوليه سعيا   بننو الولوب ال فائي أبن يتنملوا  ريؤوليتهم يف سإوي  األ  ى
َّ ٌى  .األل

 ٌع  األميأ 
 لطيل يف  فردة االمير ا ا لاءا ملعاك ثالثة:وال

أو  تييوع عنهييا  لييه، سييواء أها ييت ابهييراد أ   طلقييةد   ييرأةهلييا، والرلييل الييايف ال  بعييلاألول: املييرأة الييت ال 
 بعض  ن أن االمير هي خصوي املرأة املتوع عنها أولها أو املطلقة. هأولها، و ن اريطث  ا يتومه

 الواك: الدخان.
 وقيل اًانر  ن احلياا. احليرةالوالث: 

                                                             

 .518الشيو الطوسي، األ ايل، دار الوقاوة للنشر ي قم: ي (1)
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 .(1)ثالثة أ ول  تااينةويف  عجم  قاييل الل ة: ان هاه املعاك 
ي شييل لنييا عيين ولييود  ييو   يين التنيياريم يف املعييت العييا  أو الييدالالا العا يية هليياه يف وقييه الل يية والتييدبر 

ث ا يه أعيإب، يضير وال ينفيا، املعاك الوالثة، وإن الشاب ريو املتإوج ي اد أن يشاه الدخان يف ا ه،  ين حيي
 وأ ياوا ه ال ينفا حيث مل ي يورن أسيرة ومل ييح  حيياة ومل ينجيب أطفياالد وليم يقيا يف دورة اإل تياج اإل رييا ية.. 

ه إن هاييت شييهوسه اًنريييية  يأ يه  ضيير وييالن رييو املتييإوج هوييواد  يا يشيي ل خطييراد علييى  فرييه أو علييى ريييوه وا
.  سضرر وإن أطلق هلا العنان اضرر

أن ريييو املتييإوج ي يياد أن يشيياه احليريية وييان احليريية سريييعى هنييا وهنيياك وسضييرب هيياا أو ذاك.. وي يياد  همييا
 حال هوو  ن العإاب أن يقرب  ن ذاك!

 ٌرجعيا القرآن يف ٌِبكلا االستبداد
 شيي لة االسييتاداد واالسييتئوار والتفييرد ابايياذ القييرار.. ولقييد أضيينت هيياه ظيياهرة عا يية يف حيييياة  اثعياااب 
عيين استشيارة أولتييه أو يرييتعلي سييال ية حييث سيير  املعليم يريييتن ل عين استشييارة سلميياه والرلييل األ ية اإل

.. وذل  هله وضيالد عين الراسياء واليوأراء واملرييؤولني والعمال استشارة املوظفني يتجنبابنائه و دير الشرهة 
 الاين اااوا االستاداد ديداند واالستئوار  نهجاد. واحل ا  والوالة واحملاوظني

والريييير يف سفيييوق ال يييرب علينيييا هيييو ذريييي هم النريييية بنظيييا  الشيييور  واملشيييورة واالستشيييارة واال تيفييياب 
 شيييوهة وا يييا ليرييييت شيييورية حمضييية.. إذ ملراهيييإ  انقصييية أو واال تيفييياابا.. و ييين الصييينير أن د قيييراطيتهم

ذلييي  ويييا م اريفيييية  ثيييو هايييو عليييى  رييييار عمليييية ااييياذ القيييرار.. ول ييين و يييا   الضيي   واللوبيييياا، والقيييو 
  ن الشورية واالستشارة...يلتإ ون  ا  الت النرياةيتفوقون علينا بنفل 

 ،الشييرهاا ال ربيية سعتميد ريالاياد علييى  ظيا  اليل األ نياء والييل اإلدارة انر و ين الطرييل أن  ياهر هنيا: 
أو رييو ذلي  الاياذ الل اإلدارة دور د، أسياوعياد  بينما جيتمالرسم الريياساا العا ة،  سنو د واألول جيتما 

وذليي   عيييروف إال أن ريييو املعيييروف أن العديييد  ييين الشيييرهاا  ذلييي ، أو  يييا يقييارب القييرار بشييي ل شييوريف
لييديها حييىت مل سعييد  قتصييرة علييى التشيياور داخييل الييل اإلدارة.. بييل ا ييم أادوا علييى  املشييورةا  ظييا  طييورر 

العميال والااعية الصي ار ورييو ذلي .. ويإذا وحيىت استشيارة اريي،اء واملهندسيني، استشيارة امليوظفني يف الشيرهة 
اسيييتدعوا اسيييتجدا  شييي لة يف اإل تييياج أو الترييييويق أو وولهيييت الشيييرهة بتنيييد هايييو  ييين شيييرهة  ناوريييية.. 

                                                             

 .166ي 1نشوراا   تب التالي  اإلسال ي التابا للنوأة العلمية يف قم: جابن وار،،  عجم  قائيل الل ة،   (1)
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ان  وطلاييوا  شييورهتم  نطلقييني  يين  اييدأ نيياا قتلفيية  يين قتلييل  ريييتو ا املييوظفني والعمييال يف الشييرهةعير 
ال يوليد   يا قيد يير   يا ال يرو يه وا يه )قيد يوليد يف االسيقا  يف انوياة  تجير عياديفالعا ل الاريي  والايائا 

 ا (.فيف االس
 يف الِبوَر واملِبورشعلى األٌا الواجبا  السبعا 

واألحاديث الناوية والعلوية وريوها سؤهد على دور االستشيارة واملشيورة املفتياحي يف شيؤون احليياة هلهيا.. 
الييييت ستعليييق بشييييؤون الشييييور  األح يييا  ان  سييييال ية(وقيييد ذهييييران يف هتييياب )شييييور  الفقهييياء والقييييياداا اإل

وهيي: وليوب اإلشيارة، عيد  ليواأ  نيا املشيو  نهيا، وليوب رد  األ ية  ا عهيا، وليوب ) – ساعةواملشورة 
 سعي املشو لتطايق حمتواها، ولوب طلاها، ولوب العمل على طاقها.

وأيضيياد ي وهييي سييابقة رسايية علييى بعييض املريييائل الريييابقة ي: ولييوب الفنييف عيين  يينة رأيف وسشيييفيف 
 و وقل الفقيه  ن احلوادث الواقعة، أو عد  الصنة قصوراد أو سقصواد قا ينايف العدالة أو ال.

داد، وهيييي هويييوة لييي اليييدليل الوييياك: اليييروا ا ال ويييوة املتنوعييية ...و  يين أن يرييييتدل ليييال  أبدلييية عدييييدة
 ، ومنها:(1)وسواسرها اإلمجايل حمرأ ال ريب ويه، إضاوة إ   نة سند بعضها

 مال َكفوا عن ٌقالا حب 
ٌااا َّ  :: قولييه 1 َل ٌق َّنل َُ ٌسااي ٌبفَّااول ااُل يف عاَّفل َأٌ لَّسل َ مَّااٌ  ٌَُِّبااورَّش  ٌبعَّاادل   ٌَّقَّالَّااا  حبَّاا أ  َّول  مَّااال َُّكف ااوا عَّاانل 

انل ٌمعللٌايَ  ٌٌ َّْ ٌُ ٌٌاينٌأ وَّال آٌَُّن اَّلٌا ُْ بٌا لَّا ٌَّاا ُهاوَّ ٌَّل ٌساي  انل عاَّفل ٌٌ ُ ٌفايَّ اَّللأ ، وهيي واضينة يف النهيي (2)(ٌإالأ َّنل  َّكل
 .(4)ابلعدل، أو املقالة حبق (3)عن عد  اإلشارة

 ين ال يل الي ك، ال خصيوي  نيا الينفل و يروها، وليو بقرينية  ناسياة احل يم واملوضيو ، وعيد  واملراد 

                                                             

هما سطرقنا ليال  يف  وضيا آخير ولواليا، وذهيران أيضياد روا ا أخير  مل  ياهرها ههنيا، هميا ذهيران هنيا بعيض  يا مل  ياهره   (1)
 هناك.

 .352، وروضة ال ايف: ي216   الاالرية: اريطاة  (2)
 لريائر املريائل قد بيرناه سابقاد. وهيفية استتاا  ذل  (3)
 عيم املعصيو  )علييه الرييال ( لييل يف قراراسيه احتميال اريطيث، هميا قيال )علييه الرييال (: )إال أن ي فيي هللا  ين  فرييي  يا هيو  (4)

 أ ل  به  ا(. ول ن اإل ا  )عليه الريال ( ياني ح م سائر الوالة.
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ي يف رييو  (1) طلق الي ك،  عليالد ذلي  ابحتميال اريطيث يف املشيار علييهولود خصو ية يف  ا هو أخف  ن 
 املعصو  ي الدال على أن علة ولوب اإلشارة احتمال اريطث، و يل يف  ورة العلم به، وتث ل.

ال يقيال: سفييد الروايية ولييوب اإلشيارة عنيد العلييم ابريطيث و يا هييو احليق أو العيدل أو  ييا هيو قنإلتيه، وأ ييا 
اريطييث ويفييارج عيين  ييدلوهلا املطييابقي أو االلتإا ييي، رياييية األ يير ولييوب الفنييف ل و ييا أ ييراد  ييورة احتمييال 

 خطواد ولو ها ت بدوية، وتث ل. 
وأ ا عد  ال ون ووق اريطث وعد  األ يان  نيه وهيو ي يف رييو املعصيو  ي يف املشيار علييه ال يف املشيو، أيف 

 عامل وهو أ ر آخر.إ ه حمتمل لليفطث يف وعله، أ ا أن املشو حمتمل أو 
إذ يقييال: داللتييه عرويياد عليييه ل ييون  رييياق ال ييال   فييياد للانيياء علييى الصيينة يف هييل  ييا يقييو  بييه احليياهم، 

 إضاوة إ  اإلطالق يف الرواية.
وبعاارة أخر ، املفاد: حيث آي ن اريطث  ين  فرييه وعلييهم املقالية ابحليق واملشيورة ابلعيدل، وهيو أعيم  ين 

قييا  العلمييي علييه، أ ييا يف  يورة الشي ، أيف شيي  املشيو ونيييث احتميل اريطييث يف   يوري  العليم ابريطييث أو
 املشار إليه ولب الفنف، وتث ل.

ِاون  املتعلييق )املشييورة ابلعييدل واملقاليية ابحليق( ال يييدل إال علييى لييإو  اإلشييارة قيا لييو قا ييت لديييه احلجيية و
ابلعيدل واحليق الوايوسيني ويف  فيل األ ير على أ ه عدل أو حق أيف  ا هو عدل وحق إثاااتد، وال ييرهتن األ ير 

حيىت يقيال بعيد  عليم أحيد  ين استهيدين أبن  يا يييراه حقياد هيو احليق ثايواتد هيي يشيمله هياا اريطياب، وذليي  
أل ه وإن ها ت األ ياء أ ياء ملرييمياهتا الواقعيية واألح يا   تعلقية ابلعنياوين الواوسيية ويالنهي عين سيرك  يا هيو 

اتد، إال أ يييه حييييث هيييان العليييم والعلميييي طيييريقني عقالئييييني إلحيييراأ املعنيييوانا  صيييداق )املشيييورة بعيييدل( ثايييو 
واملتعلقاا، هان احملمول  بتياد ل يل  يا قا يت احلجية عليى أ يه  ين أويراد املوضيو ، ومين قا يت عنيده احلجية 
 ييير  الواقييا هييو هيياا ووسييب احملمييول، وإال مل يريييتقر حجيير علييى حجيير، ومل يواييت حممييول ملوضييو ، بييل إنر 

األ ر على العلم ال وليه ليه مليا بينير  فصيالد يف وليه حجيية العلميي، هميا أن حصير )اريطيث( يف  يا هيو  قصر
  ريلرم اريطث و ا هو ابلضرورة خطث ريو ات  وبعيد عن بناء العقالء وطريقتهم، هما ال خيفى.

 ٌِباورش اوي الَري واَباعهم و...

                                                             

 الريال  ي  نتٍل، ولاا قال عليه الريال : )إال أن ي في...(.هاا االحتمال ي ابلنظر إ  عصمة اإل ا  عليه  (1)
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ٌَّاااانل َّ َّااااا َّ ا :و نهييييا قولييييه   2 ، إرشيييياد إ   ييييا يف إطيييياعتهم  يييين العقييييل (1)للُعقَّااااالءَّ َّعلقَّااااُ  النأاااااٌس 
 والريداد والعقال عن اريطث والإلل، و ظوها:

َلُ ؟ قَّاااا َّ   ٌقيااا َّ  َّ رَُّساااو َّ اَّللٌأ : قيييول الصيييادق )علييييه أوضيييل الصيييالة وأأهيييى الرييييال (: 3 ٌَّاااا احللَّااا
 .(2)ٌُِبَّاوَّرَُّش اٌَّوي الرأَلٌي وَّاَأٌبَّاُعُهم

ٌَّاانل َّ َّااا َّ اللُعقَّااالءَّ َّ املييراد  يين ولاايع  إطاعيية العقييالء  ٌُِبَّاااوَّرَُّش اٌَّوي الاارأَلٌي وَّاَأٌبَّاااُعُهمو علقَّااُ  النأاااٌس 
 ويما لو أمجعوا، ل ون ذل   الد له على الفرد النادر، بل:

 ألل: األعم  نه.
 ب: و ا ارسضاه أهوريتهم و شهورهم ويما مل ي ل  ويه عرواد استشارة الواحد.

 ضاه أحدهم ويما هفى ويه عرواد ذل .ج: و ا ارس
همييا يظهيير ذليي  بوضييا ) يين أطييا  األطايياء(  ييوالد   ييان املوضييو ، وقالحظيية )حشيير  ييا النييا، عيييد( 

 حيث إن املراد حشر  ا أهوريتهم و شهورهم ال مجيعهم.
 وحديث عد  مشول أدلة احلجية للمتعارضني قد أش لنا عليه يف  وضا آخر  ن ال تاب  فصالد.

ااا   ول اإل ييا  ال يياظم )عليييه  ييلواا املصييلني(:وقيي: 4   هِبااا ... ٌُِبَّاااوَّرَُّش اللعَّاقٌااٌ  النأاٌمااٌح ُ لاان  وَّباَّرََِّّ
 َّْ َ مٌَّ نأ يف اٌَّل فَّ كَّ وَّاْللٌالَّ َّْ اللعَّاٌقُ  النأاٌمُح مٌَّ  أ َ مٌَّ اَّا َّشَّارَّ عَّلَّيل ٌمي   ٌٌنَّ اَّللٌأ َاَّول د  وَّ  .(3)اللعَّاَّ َّ  وَُّرشل

ٌي وٌَُاي َّ ٌَرَّهُ  :وقال : 5 َُ  َن َّستٌَِّبريَّ اا الرَأ  (4)احلَّ
ٌُ  :وقيييييال  -6 فَّ عَّلَّااااايلٌهمل مَّاااااٌ نأ ٌمياااااا ٌااااااالَّ كَّ وَّاْلل بَّااااا لَ وٌَّإ أ َّْ اللعَّاقٌااااااُ  النأاٌماااااُح مَّاقال اااااارَّ عَّلَّيلااااا ٌإاَّا َّشَّ
كَّ  ُلَّالَّ  (5)ا
ٌشُدوا العَّاٌق َّ َّرُشدواَ وال َّع وُه ماَّتَّندٌَّوا :: وقال 7  (6)ٌاسَتَّ

                                                             

 .385أعقل النا،   52ريرر احل م: ي (1)
 .15582  21ب 39ي 12وسائل الشيعة: ج (2)
 عن ضل العقول. 29  4ب 154ي 1حبار األ وار: ج (3)
 .9610  20ب 342ي 8 ريتدرك الوسائل: ج (4)
 .41  48ب 105ي 72حبار األ وار: ج (5)
 .15531  9ب 19ي 12وسائل الشيعة: ج (6)
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ٌَّنٌ  اللُعُقو ٌ  اٌَّوي شَّاٌورل  :: وقال علي 8 َألَّ َّ   َّل  .(1)النأدَّ َّ وَّ  ال
ُُ  :: وقييال الصييادق 9 تٌَِّبااريَّ رَُّجااالب عَّاااٌقالب لَّاا ٌُ َّنل  َّسل ُُ بٌاا ٌَّااا الَّ ٌقبَّاا َّ لَّاا  ٌُ مل ٌإاَّا وَّرَّدَّ عَّلَّيلاا ُِ ٌَّااا  َّلنَّااُ  َّحَّاادَّ

ُ وَّرٌََّّااااُه ٌ َّاااريلٌ  ٌد ااان  وَّوَّرَّ  َ ُثُأ قَّاااا َّ َّبُاااو عَّبلاااٌد اَّللأٌ  ُُ اَّللأ َُ بَّااا ل  اَّرلماَّعُااا ُُ اَّللأ َُّل هَّلُزللااا  َّْ ُُ ٌإاَّا ماَّعَّااا َّ اَّلٌااا   ٌََّّاااا ٌإعأااا
ٌُُوٌر وََّّقالرٌٌََّّا ٌإنَّ اَّللأٌ   .(2)األل

ٌُاااُر ٌإالأ ٌ َّاااريل َ وَّإٌ  :: وعنيييه 10 ُُ الَّ ،َّل ااااٌ  اللااااوَّرٌ ََّ مٌَّ عأااا ااانَّ الرأٌجَّ تٌَِّباااٌر اللعَّاقٌااا َّ ٌٌ فَّ اسل ٌاااالَّ كَّ وَّاْلل مَّااااٌ نأ  أ
فَّ اللوَّرٌٌ  اللعَّاٌقٌ  ٌَّفلسَّدَّش  يف الدٌأ ٌن وَّالد عاليَّا الَّ ٌَ.(3) 

تٌَِّبرل  :: وقال الصادق 11 ٌركَّ  يف  اسل نَّ  الأٌز نَّ  ٌَّل  .(4)رٌَّأُمل  هَّلِبَّول
مل  ُرٌ اُد َّنل  ُافَّارٌأقَّ ا،لَّمَّاعَّااَّ وَّ اَّفلٌ ا َّ ا :: وقال 12 ٌَُِّباورَّش  ٌَّنل جَّااءَُِّ انل  َّاريلٌ  رَّهَّاا وَّ اَّتاَّاوَّنأ ٌٌ ٌُأااَّ ٌَّل ألل

 َّْ تُاُلوُهَ مٌَّ نأ اَّللأَّ عََّأ وَّجَّ أ قَّدل ٌَّانَّ يف اٌَّل  .(5)مَّاقال
 إ  ريو ذل   ن الروا ا الواردة  ن طرق اريا ة.

 داعييي وقيد ذهيران قرييماد آخير  نهيا يف  وضيا آخيير  ين ال تياب، وأ يا روا ا العا ية يف ذلي  و ويوة ال
 لاهرها اآلن.

 ..(8)وها ت الروعة ويها أيف يف املشورة، ،(7)، والرشد ويها(6)وإذا هان العقل واحلإ ، وإطاعة العقالء
، و فرييييييدة اليييييدين (2)، واريييييياالن(1)، والإليييييل(11)، والنيييييد (10)، واهليييييالك(9)وهيييييان يف خالوهيييييا العطيييييب

                                                             

 .10078شاور هؤالء   442ريرر احل م: ي (1)
 .15596  22ب 42ي 12وسائل الشيعة: ج (2)
 .15594  22ب 42ي 12وسائل الشيعة: ج (3)
 ، عن احملاسن. واحلديث  نير أو  وثق.15592  22ب 41ي 12وسائل الشيعة: ج (4)
 .254  31ب 62ي 2ج عيون أخاار الرضا )عليه الريال (: (5)
 هما يف احلديث الواك والوالث.  (6)
 هما يف احلديث الرابا والريابا.  (7)
 هما يف احلديث التاسا.  (8)
 هما يف احلديث الرابا.  (9)
 هما يف احلديث الرياد،.  (10)
 هما يف احلديث الريابا.  (11)
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 .(4)دون ريب، هان اسااعهم يف األ ور اريطوة والااد عقالد (3)والد يا
ٌااره(، و)ٌِباااورش اوي الااَري واَباااعهم... يين قولييه: )و سااتفاد هيياا،  اياا  َ ( َن َستِبااري اا الااَري َو

أن االستشييارة أ يير   يياير للعمييل ققتضيياها، لظهييور العطييل يف بينو يية املعطييوف عيين املعطييوف عليييه، وبمعييد  
ي بنفرييه  (5)وَّشَّااٌورلُهمل آيية  هو ه سفريو د، وال ي في على هياا إثاياا وليوب االستشيارة ي هميا سياق يف

إلثايياا ولييوب االساييا  ووحييدة احل ييم ريييو وحييدة املوضييو ، وينا ييي يف اآلييية الشييريفة الرلييو  إ  األلوبيية 
 .(7)، وليالح ((6)األخر  ريو داللة لف  )شاورهم(
  َ َا  والتن  الفرق با اإلع

َارياب و  ٌاا ُهاوَّ ٌشافاء  وَّرَّمحلَّااا   عنيد بعيض الاصيائر يف اآليية القرآ يية ال ر ية: لنتوقافَ انَّ اللُقارلآٌن  ٌَأُ  ٌٌ وَّعُاناَّا
ٌٌناَّ   :لٌللُمزل

ََّللناا هازَّا اللُقارلآنَّ عَّلاىالتنإيل ريو اإل إال ويإن ظياهر اإل يإال هيو اإل يإال دوعية واحيدة  -1 جَّبَّا    لَّاول َّعال
ااايٌَّا اَّللأٌ  ََِّبل ااانل  ُُ َاٌشاااعاب ٌُتَّ َّاادٌأعاب ٌٌ ٌُ و( 21 )سييورة احلشييير: اآلييية لَّرََّّ التَّاا ٌَ َّ ميااا ُر رٌََّّضاااانَّ الأاازي َُعلااا اااهل شَّ

ُاادَ ُل اانَّ ا َب لٌلنأاااٌس وَّباَّيٌأنااا   ٌٌ دوعيية واحييدة  وا ييه أ ييإل( 185)سييورة الاقييرة: اآلييية  وَّاللُفرلقااانٌ  اللُقاارلآُن ُهااد
ويإن قولييه  (دالتجيدر )و (جالتيدرر )ليلية القيدر، وأ يا التنإيييل ويان ظياهره أ يران:  عليى قليب النية املصيطفى 

ََّساراب ا : سع َ ُد السأاٌلماَّ ٌإالأ  ٌٌناَّ وَّال  َّ نَّ اللُقرلآٌن ٌا ُهوَّ ٌشفاء  وَّرَّمحلَّا  لٌللُمزل ٌَأُ  ٌٌ  ظاهره: وَّعُاناَّ
 وليييل ان ،سدرليية  ييإول الشييفاء والر يية.. علييى ا تييداد األأ ييان وعلييى حريييب سإايييد قابلييية القابييلَوالب  

                                                                                                                                                                                                                                  

 هما يف احلديث الوا ن.  (1)
 املريتفاد  ن  فهو  احلديث التاسا. (2)
هميا يف احليديث العاشيير، وال خيفيى أن الإليل والنييد  واريياالن يف احليديوني الوييا ن والتاسيا رسايت علييى عيد  املشيورة ال علييى   (3)

 عد  االساا ، وتث ل.
 هما ثات قا ذهرانه بعض املريائل األخر ، هولوب طلب اإلشارة وريوها، ألن ويها سوقياد عن إلقاء النفل يف التهل ة.  (4)
 .159عمران: سورة آل  (5)
 ه،هان ال را وأن يف عد  االساا   قضاد له والالأ  العريف وشاه ذل .  (6)
الرييد  رسضى احلريييا الشيواأيف، شيور  الفقهياء والقيياداا اإلسيال ية،  ؤسريية الياال  ي بيووا ل  ؤسريية التقيى الوقاويية ي  (7)

واليييداليل يف اليييروا ا الرييييابقة وريوهيييا،  . وراليييا ملإييييد  ييين التفصييييل والانيييث الريييينديف520-515النجيييل األشيييرف: ي
  ن  فل ال تاب. 452-415الصفناا 



 ه1444/ شعبان  22األربعاء  ............................................................... (369)والتدبر  التفسريدروس يف 

13 
 

 مث ينتهي هل شيء.  ةابلشفاء والر  سنإل دوعة واحدة آ ا القرآن
د الشييفاء والر يية، وذليي  حبريييب جتييدد األ ييراا واألعييراا واألوبئيية االلتماعييية والريياسييية جتييدر  اثعياااب 

يييد ل س ورييوالشيفصييية واألسييرية وريوهييا، وحبرييييب جتييدر  اا ر املصييائب واحملييين والفييا والييرأا  واريطييوب وامللمر
القيرآن ال يرمي هيو عليى الالرييم الشيايف والعيالج ال يايف لعوور يف اوالدواهي.. و لما استجد داء هان املرلا 

ٌَأ َّ ٌإلَّاايلٌهمل  ييا بيييان الرسييول العظيييم  ٌااا عاُاا َّ لٌلنأاااٌس  رَّ ٌلتُابَّاااٌأ ِل َّْ الاازٌأ ََّللنااا ٌإلَّيلاا ( 44)سييورة الننييل: اآلييية  وََّّعال
ا :وأهل بيته ال را  وا ا الوقالن وقد قيال  ََّ ارَّ ٌن ٌإنل َّ ٌرك مٌايكمل ٌَّل ُُتل ٌٌٌمَّاا لَّانل ٌَّضال وا ٌإٌَأ جَّ ِتَّاامَّ   -زل

ٌُدونَّ عَّلَّايأ احللَّاول  َلَّعُاوا وَّقَّادل باَّلأفلاُل ٌإعأكامل سَّاَتَّ ااَُّلكمل عَّمأاا اَّللٌأ عََّأ وَّجَّ أ وََّّهل َّ بَّيٌِت ٌعَتلَِّت َّ هَّاا النأااُس ا ضَّ مَّاَّسل
تَّاُم اَّللٌأ جَّ أ اٌ  ٌنِ  ُ  بَّيٌِت ماَّعَّللُتمل يف الثاأقَّلٌَّاَ وَّالثاأقَّالَّ  .(1)...ُِرُه وََّّهل

 ٌرجعيا اآل   احليو ا يف القرآن الكرمي
سف ييي  العوائييل وسإايييد حيياالا الطييالق بشيي ل  ييياهل  ا  عضييلة همعضييلةإذا اسييتجدر ا ييه واحلاماا   

امليفييدراا الييت استشيرا يف اتمعاسنييا بشيي ل رهييب، والييدواء هييو القيرآن ال ييرمي.. وإذا س يياثرا  وهمعضيلة
ويالعالج يف القييرآن  ،ت الصيراعاا والنإاعياا واأدادا األ ية اإلسيال ية  خيراد عليى  خيرلاحليروب واسيتفن
 .والع ة الطاهرة

املرشيد  هييع، الرلو  إ  اآل ا احليوية يف القرآن ال رمي وفيها ي مين احليل أو  :ول ن هيل؟ اًواب
يف هتيياب )الصيييارية اًديييدة، لعييامل   طريييق احلييل.. ولقييد وصرييل الرييييد الوالييد ال ييال  عيين اآل ا احليوييية إ

اإل ييان واحلرييية والرويياة والريييال ( و) ارسيية الت يييو إل قيياذ املريييلمني( و)الريييايل إ  إ يياا املريييلمني( هميييا 
يف هتاب ) ال ر العالقة بني الدولة والشعب( و) عيامل استميا امليدك يف  نظو ية  سل  اآل ا ال ر ة ذهران

 هي:الف ر اإلسال ي( واآل ا 
 (.92)سورة األ اياء: اآلية  ٌإنأ هٌزٌه ٌَُأُتُكمل ٌَُأاب واٌحدَّشب وََّّفَّ رَّب ُكمل مَّاعلُبُدونٌ  آية األ ة الواحدة

َاَّفَّرأُقوال آية االعتصا  حبال هللا  يعاب وَّالَّ   .(103)سورة آل عمران: اآلية  وَّاعلتٌَّ ُموال حبَّبلٌ  اَّللٌأ َجٌَّ
وَّش  آية االخوة اإلسال ية  َل ُنونَّ ٌإ ٌٌ  .(10)سورة احلجراا: اآلية  ٌإَّنأَّا اللُمزل
سَّانٌ آية العدل واإلحريان  ٌ  وَّاإللٌحل ٌُُر اٌبللعَّدل  .(90)سورة الننل: اآلية  ٌإنأ اَّللأَّ ،َّل

                                                             

 .294ي 1ثقة اإلسال  ال ليا، ال ايف، دار ال تب اإلسال ية ي طهران: ج (1)
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ااااُرُهمل ُشااااوَر واالستشييييارة آييييية الشييييور  ٌل ااااناَُّهمل  وََّّ وَّشاااااٌورلُهمل يف  (38)سييييورة الشييييور : اآلييييية  باَّيال
 َّ رٌ األل  (.159)سورة آل عمران: اآلية  ٌل

اعَّاالل عَّلَّاايلٌهمل آييية احليير ا  َّ لااالَّ َّ الأااٌِت َِّ اارَُّهمل وَّاألل ُهمل ٌإمل  (157)سييورة األعييراف: اآلييية  وَّ َّضَّااُ  عَّاانال
 ٌراهَّ يف الدٌأ ن ِل  (. 256)سورة الاقرة: اآلية  ال ٌإ

َّْ ماَّللياَّتاَّنَّااامٌَّع اللُمتاَّنَّامٌ آيية التعددييية  لٌا وَّلَّااول ال دَّملااُ  اَّللٌأ ( ل 26)سيورة املطففييني: اآليية  ُسااونَّ وَّيف اََّٰ
ثارياب وَّلَّياَّنل  اُم اَّللٌأ َِّ ُر ميهَّاا اسل َِّ ٌَّسااٌجُد  ُازل ٌَّلل مَّاواٌٌُ  وٌَّبيَّا   وَّمَّالَّوا   وَّ ُادٌأ َُّ ُ النأاسَّ باَّعلضَّاُهمل بٌاباَّعل    ُ ارَّنأ اَّللأ

َ اااَ   وَّلَّاااول ال دَّملاااُ  اَّللٌأ النأااااسَّ باَّعلضَّاااُهمل بٌاااباَّعل   ( 40ة احلييي : اآليييية )سيييور  ٌَّااانل  اَّنلُ اااُرُه ٌإنأ اَّللأَّ لَّقَّاااٌويِّ عَّ
َّرلُض وَّلٌكنأ اَّللأَّ ُاو مَّضل   عَّلَّى اللعالَّماَّ   (.251)سورة الاقرة: اآلية  لَّفَّسَّدٌَّ  األل

نأاااا  عَّرلُ ااا وَّساااارٌُعوا ٌإن ارييييواا سيييتااقإآييية املرييييارعة و  ااانل رَّبٌأُكااامل وَّجَّ َّرلُض ٌَّفلٌفااارَّش  ٌٌ هَّا السأاااماواُ  وَّاألل
ُ ( و133)سييورة آل عمييران: اآلييية  ٌَُعاادأ ل لٌللُمتأقاااَّ  نلهاجاااب وَّلَّااول شاااءَّ اَّللأ ٌٌ اانلُكمل ٌشاارلعَّاب وَّ ٌلُكاا أ  جَّعَّللنااا ٌٌ

مل يف ُِ اٌ  ٌإنَّ اَّللأٌ  ،ََّّعَّلَُّكامل ٌَُأاااب واٌحاادَّشب وَّلكٌاانل ٌلياَّباللُاوَّ ااتٌَّبُقوا اْللَّاريل اامل مَّاسل ُِ يعاااب ماَّيُاناَّبأٌااُ ُكمل ٌ ااا   ٌااا آج ٌَّاارلٌجُعُكمل َجَّ
ٌُ َتَّلتٌَّلُفونَّ  ُتمل مي نال ُِ  (48)سورة املائدة: اآلية. 

اَوالتعياون والتعيارف آية  ٌأ وَّالتاأقل َّعااوَّعُوا عَّلَّاى اللاٌُ وانٌ  وَّ ُثٌل وَّاللعُادل )سيورة املائيدة:  وَّال َّعااوَّعُوا عَّلَّاى اإللٌ
اااو (2اآلييية  مل ٌٌ ُِ ناااا لَّقل ََّ ااار  وََُّعلثاااىٌإفأ  مل ُشااُعوابب وَّقَّباكٌااا َّ ٌلتَّعاااارَُّموا نل اََِّّ ُِ )سيييورة احلجيييراا: اآليييية  وَّجَّعَّللناااا
13.) 

امأااب آية الريلم والريال   اللٌم َِّ لُاوا يف السٌأ َُ ( إ  رييو 208)سيورة الاقيرة: اآليية    َّ ا هَّا الأز نَّ آٌَُّنوا ادل
 ذل ، و ا ذل  هله هل ساقى  ش لة ريو قابلة للنل؟

أن  رييييل  الضيييوء عليييى الدقييية يف اختييييار املفيييرداا القرآ يييية حييييث قيييال سعيييا : أيضييياد و ييين الرائيييا  -2
  نَّ اللُقرلآٌن ٌا ُهوَّ ٌشفاء  وَّرَّمحلَّاا ٌَأُ  ٌٌ اليدواء  ولعيل الريير يف ذلي  يعيود إ  أن يا هيو دواء( )ومل يقيل  وَّعُاناَّ

النهائييية واملعييت االسييم  صييدريف واملطليييوب أ ييا الشيييفاء وهييو احملصييلة  ،قييد يييؤديف إ  الشييفاء وقييد ال يييؤديف
 األساسي، والقرآن شفاء وليل ارد دواء قد يصل ب  إ   رحلة الشفاء وقد ال يصل!

 وآَر دعواف ان احلمد هلل رم العاملا وملى هللا على  مد والُ الايبا الااهر ن
 m-alshirazi.com:   ن  الحظة الدر، والتقرير على املوقا التايل


