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 مسه تعاىلاب

 كيف نفهم القرآن

 

  تعاىل.هللاإيصال اإلنسان إىل كماله املعنوي واملادي الالئق بعبودية    هو  ةغاية البحث يف املعارف القرآني    إن  

 من خالل فهم القرآن وإدراك مضامينه ته إال   ابالرتقاء املناسب لعبودي  معنوّيً  و وال ميكن لإلنسان أن يرتقي مادّيً 
 وظائف وحقائق ومعارف.من  

ف اليت تدور حوهلا وم، وفهم املعاين القرآنية هي غاية العلوم واملعار وللتخوم خت ،قرآن ظاهر وابطن وختومولل
ميك نه من معرفة املراد من   ريف مستوى تفك   د ما مل يرتق  حأ ليس ميس ر لكل   ، وهويةالعلم اتوز األحباث يف احل

 .قرأاآلية اليت ي

 ...؟يفهم القرآن، وما هي طبيعة هذا الفهمفكيف  

واللطائف  ،واإلشارة ،على العبارة: على أربعة أشياء وجل   كتاب هللا عز  "عن اإلمام الصادق عليه السالم: 
 .1"واللطائف لألولياء، واحلقائق لألنبياء  ،واإلشارة للخواص    ،وامعالعبارة للف.  واحلقائق

داللة اإلشارة  ااملقدار امليسور للناس من هذه الدالالت هو داللة العبارة أي فهم العبارة من القرآن الكرمي. وأم   إن  
  .شاراتهإكبرية ألجل فهم معاين الكتاب و أعمارهم وبذلوا جهوًدا  أهل العلم الذين صرفوا    خواص  بعض    منفهي  

وغالًبا ال  ،ة وصفاء روحيوحتتاج إىل طهارة قلبي   ،شخص وال حتصل ألي   ،رةمتعس  ا اللطائف واحلقائق فهي وأم  
ا نبياء لألولياء واألر إال  يتوف   عالية قداسة    ا حنتاج إىل إن  فحسب،    احلصويلق ابملعرفة االكتسابية والعلم  ال تتحق    ألّن 

بغاية الصعوبة، وغاية ما  يف حد  ذاته يكون األمر الذي مرتبة فهم وإدراك اللطيفة واحلقيقةن لإلنسان بلوع ك  مت
 إىل مستوى فهم العبارة.  يصل إليه الباحث هو الرقي  

 هناك رأّين حول مسألة فهم القرآن الكرمي.
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 ة ظواهر الكتاب العزيز.يقول حبجي    :لالرأي األو  

 رون. املطه  ه إال  ه ال ميس   ملن خوطب به وأن  ينفي فهم الكتاب إال    :الرأي الثاينو 

ة جي  حبلقول ابني  جه ميكن الدمإال أن   ، بعض الشيءصعب   طيفة وفهم احلقيقةاللفهم اإلشارة وفهم  أن   صحيح
من يعرف أبسانيد الكالم واملعاين يف   فهم القرآن العزيز. فالعبارة ميكن أن يفهمها كل  بة وبني النفي  القرآني    الظواهر

ق هكذا يتحق  و  ،(رون  املطه  ه إال  هبا األنبياء واألولياء )ال ميس   تص  خيواإلشارة واللطائف واحلقائق  ،ةاللغة العربي  
  بني القولني.اجلمع الداليل

ومتفاوتة، وحينما نبحث يف املعاين دة متعد   وإنا تقع على معان   ،معاين الكتاب ليست على مرتبة واحدةكما أن  
 ما عقولنا قاصرة من فهم مراد الباري سبحانه وتعاىل إال   ما ندركه على قدران ال على قدرها، ألن   فإن   ،القرآنية

 أشارت إليه الرواّيت.

العقل،  ا من انحية اإلحاطة والشمول لكون البحث مبقدار ما يدركهرً متعذ   ةوإن كان البحث يف املعارف القرآني  
واية، مه له الر سمح للباحث االطالع على اللطائف واحلقائق ابلقدر الذي تقد  ابألنبياء واألولياء ي  الستعانة ابه لكن  

حاجة للرواية يف وكذلك يوجد  .القرآين يف فهم اللطائف واحلقائق ناء عن الرواية يف فهم النص  إذ ال ميكن االستغ
ص كالم خيص   أن املعصوميكون دور ا  تعاىل ابلواسطة، فرمب  هللاكالم املعصوم هو كالم   ن  أل ،لعبارةوا فهم اإلشارة

ة ال ميكن ة ومعرفي  ة وعقلي  أو يقيده، أو يرفع الغموض عنه، وقد يكشف عن أسرار وجودي   هر أن يفس   ، أوهللا تعاىل
 ة.يف فهم الدالالت القرآني   هللدارس يف علوم القران االستغناء عن

 ن  أذا أراد القائل بذلك فإذلك صحيح من وجه وابطل من وجه.  فإن   ،ر بعضه ببعضهيفس  القرآن  ن  إل ومن قا
غريها من و  ﴾م الرسول فخدوهكأتآ﴿ما د: يوقد ورد يف الكتاب اجمل ،تفسريه ببعضه فهذا ابطلحصر نيالقرآن 

 .﴾إال  وحي يوحى  هون  إ وما ينطق عن اهلدى﴿  ؛ةالرسول حج  كالم   أن    اآلّيت اليت تشري إىل

كالم اإلهلي، ومظهر كالم مظهر ال ؛من حقيقة واحدة جتل ت يف مظهرين وكالم هللا تعاىل  فكالم املعصوم
 ر اآلخر. وأحدمها يفس    ،املعصوم
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رها بعض اآلّيت األخرى مع عدم ة تفس  بعض اآلّيت القرآني   ن مبعىن أن  آر القر القرآن يفس   فإذا أراد القائل أبن  
يريد من هذه الدعوى االستغناء عن الرواية يف فهم القرآن... ا الذي االستغناء عن الرواية فهذا أمر مقبول. وأم  

 ة واحلديث.به السن  به القرآن وتكذ  فهذا يكذ  

ينحين أمام فهم حقيقة  لو كان من نوابغ البشر والكل  و ، نسان العاديالقرآن ال حييط به فكر اإل ن  إف ،من هنا
وال ميكن  ،لمحدود اإلحاطة ابلالحمدودلود والقرآن غري حمدود. وال ميكن اإلنسان العادي حمد  ألن   ،القرآين النص  

وال ميكنه أن يصل إىل هذه  ، العقلومن دوّنم يتحري   ،لنيب واإلماماو إدراك حقيقة القرآن إال بواسطة هللا تعاىل 
 احلقيقة.

 عصوم أن يساهم يف إدراك  أعمق لآلّيت القرآني ة، وما هو دور قارئ القرآن يف ذلك؟فكيف ميكن للم

 


