
 ثعم اهلل الصخهو الصخیم

 تبیین قرآن

 گفدةرٌةیی از: نعػَد ثعیعی درس

ظزو رَاٌیم گفح؛ و ثً ایو  یىَراى کدةب ویا حیٌسا از ينيس ثٍصه ي ىدَه و قصآن وییخج ي درثةره دوره ویا در

و ظی  خَان نيظَر خقیقی رسا را از کالنغ دریةفح. ایو نجدذ در ٌفح گفدةر پصدازیم کً چگَىً نی نَضَع نی

   گصدد.   ي غالقهيسان ارااً نی ي ندَالی جٍح اظدفةده ٌفح ٌفدً

 

 اغؿةري  درس چٍةرم: ضصورت وجَد نجیّو در ٌهً

 

 ي گشػدً ثً ایو نَضَع پصداردیم کً:ٌة در درس

رسا خَان نيظَر قعػی  هیو ندؼةثًِ ثعیةري در قصآن وجَد دارد؛ و خة اثٍةم ایو آیةت، ثصظصف ىؼَد، ى نُجهَلآیةت 

و الٍی ضصوري اظح خة کالم رسا را آىگَىً کً نقؿَد ٌهیو رو وجَد یک نػلم و نجیِّ از  را از کالنغ دریةفح.

اولیو نزةظت قصآن کً کالم  -رسا ثَده ثصاي نصدم خؼصیح و خجییو کيس. رساوىس ایو ػأن ویژه را ثً رظَل اکصم 

ه داده ػسه در قصآن، در گصو نصاجػً ثً نجیِّوِ آن اردؿةص داده اظح. کعت ٌسایح وغس – 1وخی ثص او ىةزل ػسه

 اظح و اظةظة قصآن جض ثصاي آىکً خَظط رظَل رسا ثصاي نصدم خجییو ػَد، ىةزل ىؼسه اظح.

 ، عقالنیعادیثصاي فٍم کالم رسا انصي « نجیِّو قصآن»ي نصدم ثً ایؼةن ثً غيَان  در غؿص رظَل اکصم، نصاجػً

 ثَده اظح.  بدیهیو 

 و کصدىس ین نصاجػً ةنجصیپ ثً داػديس آن مینفةٌ و نآقص نَرد در کً یظَال ٌص قصآن، ىضول غؿص زثةنِ غصب نصدم

 ظَاالت کً ثَد یٍیثس و یػیظج کةنالظَر کً ذکص ػس ثصاي ٌهگةن  ٌهةن. گصفديس ین پةظذ و سهیپصظ ؼةنیا از

داىعديس نزةظت  نصدم نی .کصد ین خالوت منصد يثصا را آن او و ػس ین ىةزل او ثص قصآن کً ثپصظيس یکع از را رَد

داىعديس ندزؿؽ قصآن و کعی کً نقؿَد رسا را از کالنغ  ي کالم وخی، پیةنجصِ رساظح. آىٍة نی اؾلی و اولیً

و ثً نصدم  2داىس، ػزؽ رظَل رساظح. رساوىس، رَد ثً ؾصاخح نجیِّو قصآن را نػصفی کصده ثَد  ثً درظدی نی

. از ایو رو نؼدةقةن ٌسایح، ىً فقط در نَرد 3گَیس ثپشیصىس و اىجةم دٌيس رظَلغ نیانص فصنَده ثَد ٌص آىچً 



کصدىس و خجییو  ي خک خک آیةت و کلهةت قصآن، ثً پیةنجص نصاجػً نی آیةخی کً نُجهَل یة نجٍم ثَدىس؛ ثلکً درثةره

 ىهَدىس. آیةت را از ایؼةن ظلت نی

 انة ...

ت قصآن را ثصاي نصدم زنةن رَد خجییو کصد؟ آیة زنةن و ظعح فٍم نصدم، آیة پیةنجص، خهةنی آیةت و خک خک کلهة

 داد؟  ایو انکةن را ثً ایؼةن نی

کصد، ایؼةن ثعدً ثً نیضان فٍم و درك آن فصد،  اي ظَال نی ي آیً واقػیح ایو اظح کً: اگص کعی از پیةنجص درثةره

نة چً ثعیةر ظَاالت و اثٍةنةخی کً خَظط نصدمِ فصنَد. ا ي آن ظَال رةص خجییو نی داد و درثةره پةظزغ را نی

 آن غؿص پصظیسه ىؼس و غهصِ رظَل رسا ٌم ثصاي خجییو و خَضیح خهةنی قصآن کفةیح ىکصد. 

 . ثة ایو4از ظصفی، قصآن کالم جةري و جةویس رساوىس اظح کً ثةیس ثصاي خهةنی نصدنةن خة قیةم قیةنح راٌگؼة ثةػس

از رظَل رسا چیعح؟ چگَىً از نفةٌیم، غلَم، ػِفة و ظةیص رَاص قصآن  خعةب، خکلیف ٌسایح نصدنةنِ پط

کصیم، ثٍصه نيس ػَىس؟ آیة نهکو اظح رسا و رظَلغ ثصاي ٌسایح آیيسگةن خسثیصي ىیيسیؼیسه ثةػيس؟! الجدً کً 

 ىً!

وجَد قصآن، کدةب ٌسایح ثؼصیح اظح و خيٍة ثً نصدنةن غؿص پیةنجص اردؿةص ىساػدً اظح. ثيةثصایو، لضوم 

نجیّيی زىسه پط از پیةنجص اظالم، ضصوري و غقالىی اظح. رؿَؾة آن کً پیةنجص، نجةل آن را ىساػح کً خهةنی 

جَاىت نػيةیی، غلهی، نػصفدی و ٌسایدیِ قصآن را ثصاي ٌهگةن خجییو کيس. از ٌهیو رو ثةیس پط از رَد، راٌيهة، 

خة آىٍة ثدَاىيس ثة نصاجػً ثً آن ػزؽ از ىَر، ػِفة، کصد  نػلّم و نجیِّو نعهبيی ثصاي ٌسایح نصدم نػصفی نی

نيس ػَىس. ثسیٍی اظح خجییو کالم رسا در ؾالخیح ٌص کعی ىزَاٌس  ٌسایح و ظةیص ثصکةت نَجَد در قصآن ثٍصه

 ثَد. خيٍة افصادي ایو ػةیعدگی را دارىس کً وارث غلم ىجَي ثةػيس و خَظط ػزؽ رظَل رسا نػصفی ػسه ثةػيس.  

، ثً انص رساي خکیم، ؾةخت غلم قصآن و نجیِّوِ پط از رَیغ را ثً نصدم نػصفی ىهَد. پیةنجص، رظَل اکصم

 ٌةي ندػسد و در خضَر اقؼةر نزدلف نصدم ثة چيیو غجةراخی ػيةظةىس: جةىؼیو رَد را در نَقػیح

ي  کً ثً وظیلً. او رٌجص قصآن اظح 5ایو )غلی( جةىؼیو نو اظح ثص انّح و ثص خفعیص کدةب رساي غضّ و جلّ "

. ٌص کط نعلجی از قصآن ثصایغ روػو ىجَد و 6رَاىس  کيس و نصدم را ثً ظَي قصآن نی قصآن، نصدم را ٌسایح نی

از ظةٌص و ثةظو،  –از نو یةد ىگصفدً ثَد، وظیفً دارد ثً او نصاجػً کيس کً او ىیض نةىيس نو خهةنی داىغ قصآن را 

 .7داراظح  –و ندکم و ندؼةثً آن 



ػَد؛ و ٌصکط غلم آن را از غیص انیص  آن را ثص نو ىةزل کصده اظح. ٌص کط ثة آن نزةلفح کيس گهصاه نیرسا قص

 .8گصدد؛ و ٌص کط ٌسایح را از غیص اٌل ثیح نو جَیة ػَد، نصا خکشیت کصده اظح نؤنيةن ظلت کيس ٌالك نی

ایؼةن آىچً از خأویل قصآن را کً کيی و ثً  یة غلی! خَ پط از نو آىچً نصدم در آن اردالف دارىس، خجییو نی

 .9دٌی داىيس یةد نی ىهی

ٌصگض کعی ثصاي ػهة قصآن را )ثً درظدی( خفعیص ىزَاٌس کصد نگص ایو کعی کً نو ثةزوي او را گصفدً ام و او 

 .10غلی ثو اثیعةلت اظح 

غلی ثصاي ػهة از  گشارم: کدةب رسا و غلی ثو اثیعةلت. ثساىیس کً نو در ثیو ػهة دو گٌَص گصاىعيگ ثً جة نی

 ". ....11کدةب رسا افضل و ثصخص اظح؛ چَن او ندصجم و ثیةىگص قصآن اظح 

پیةنجص، ثةرٌة ثً نصدم خشکص داده ثَد غلی ثو اثیعةلت خهةنی غلم قصآن را نةىيس رظَل رسا در ظیيً دارد و نصدم 

 ؾصاخح اغالم کصد: . رظَل رسا در غسیص رُم ث12ًخَاىيس ثة اظهیيةن رةظص ثً او نصاجػً کييس نی

آىچً پصوردگةرم از کدةثغ و خالل و خصانغ ثً نو آنَردً، نو ثً او )غلی( ظپصدم ... ٌیچ غلهی ىیعح نگص "

ام و ٌیچ  آىکً رساوىس آن را در نو جهع کصده اظح و ٌص غلهی را کً آنَردً ام در انةم الهدقیو جهع ىهَده

.. اي نصدم! نو ثصایدةن خجییو کصدم و ثً ػهة فٍهةىیسم و ایو غلی . ام غلهی ىیعح نگص آىکً آن را ثً غلی آنَردً

 13."فٍهةىس اظح کً ثػس از نو ثً ػهة نی

از جهلً خأویل،  -اي از قصآن ثص پیةنجص ىةزل ىؼس نگص آىکً ثص غلی ثو اثیعةلت قصااح کصد و غلم آن را  ٌیچ آیً

ي قصآن  خیت، نصدم ثة قیّم، ظصپصظح و خجییو کييسه. ثسیو خص14ثً ایؼةن آنَرح   –خفعیص، ندکم، ندؼةثً و... 
 ، پط از پیةنجص آػية ػسىس. 15

از آىجة کً نصاجػً ثً نجیّيی الٍی ثصاي ثٍصه نيسي از قصآن ثعیةر خیةخی و نٍم ثَد، رساي ندػةل خَظط رظَلغ 

 سایح ندصوم ىهةىيس. خجییو کييسگةنِ پط از غلی ثو اثیعةلت را ىیض نػصفی فصنَد خة نصدنةنِ ٌیچ غؿصي، از ٌ

داىیس ثصاي ػهة  دٌيس و آىچً را ىهی او )غلی( و آىةن کً از ىعل نو ٌعديس از آىچً ظَال کيیس ثً ػهة رجص نی"

ي آىٍة را ثؼهةرم و نػصفی کيم ... پط  کييس. ثساىیس کً خالل و خصام ثیغ از آن اظح کً نو ٌهً خجییو نی

ثسٌم ثص ایيکً قجَل کيیس نَضَغی را کً از ظصف رساوىس غض و جل  نةنَرم از ػهة ثیػح ثگیصم و ثة ػهة دظح

ي انیص نَنيةن غلی و جةىؼیيةن ثػس از او آورده ام کً آىةن از ىعل نو و اویيس؛ )و آن نَضَع( انةندی اظح  درثةره

... اي نصدم! ثة رسا ثیػح کيیس و ثة نو ثیػح  اظح« نٍسي»کً فقط در آىٍة ثً پة رَاٌس ثَد؛ و آرصیو ػةن 



ىهةییس و ثة غلی انیص نَنيةن و خعو و خعیو و انةنةن پط از ایؼةن در دىیة و آرصت، ثً غيَان انةندی کً در 

 16"ىعل ایؼةن ثةقی اظح ثیػح کيیس

َد را ثً نصدم نػصفی ثيةثصایو، رظَل رسا ثً فصنةن رساوىس ندػةل، ٌسایدگصان و خجییو کييسگةن قصآن، پط از ر

ثً وضَح نػصفی فصنَد. ایؼةن خضهیو ىهَد ٌصکط ثً قصآن و  -خدی غؿص نة را  –کصد. پیةنجص، نجیّوِ ٌص غؿص 

 .17ایو نصثیةن الٍی ندهعّک ػَد، ٌصگض گهصاه ىزَاٌس ػس

 خهعّک ثً قصآن رَاٌیم پصدارح.ي  و ىدَه« خهعّک»آیيسه، ثً خَضیح نػيةي ي  در جلعً

 ایو جلعً:ىکةت نٍم 

غةدي، ثصاي فٍم کالم رسا انصي « نجیّو قصآن»نصدم ثً ایؼةن ثً غيَان ي  در غؿص رظَل اکصم، نصاجػً -

 ثَده اظح. غقالىی و ثسیٍی

پیةنجص، نجةل آن را ىساػح کً خهةنی جَاىت نػيةیی، غلهی، نػصفدی و ٌسایدیِ قصآن را ثصاي ٌهگةن  -

  کيس.خجییو 

 ثصاي ثٍصه نيسي از قصآن، ثً نجیّو الٍی ىیةز داػديس )و دارىس(.نصدنةنِ پط از رظَل رسا ىیض  -

قصآن، کدةثی جةویس و ثصاي ٌسایح ٌهً ي نصدنةن اظح؛ ثيةثصایو ثةیس در ٌص غؿصي یک نجیِّو در کيةر  -

 رَد داػدً ثةػس.

اىيس رظَل اکصم، ثً فصنةن رساوىس خکیم، ثصاي نصدم ٌص غؿصي، یک نجیّو زىسه نػصفی کصد خة نصدم ثدَ -

 ثة نصاجػً ثً او از ٌسایح و ثصکةت نَجَد در قصآن ثٍصه نيس ػَىس.

و قصآن، پط از رظَل رسا، غلی ثو اثیعةلت ثَد و ظپط فصزىسان ایؼةن خة آرصیو آىٍة نجیِّ ىزعدیو -

 غلیً العالم.« نٍسي»

 اظح. و آن ندهعّک ػَىس، خة قیةنح ضهةىح فصنَدهپیةنجص، ٌسایح کعةىی را کً ثً قصآن و نجیِّ -

 

 

                                                           
نصاجػً « ندهس»در ثزغ آرةر و نقةالت ظةیح « راه ثٍصه نيسي از ٌسایح قصآن»خَاىيس ثً  غالقهيسان ثً ثدذ نزةظت اولیً قصآن، نی  -1

 .ىهةیيس

 «.خجییو قصآن»ثيگصیس ثً درس ظَم از دوره  . ثصاي خَضیح ثیؼدص،1و ظَره اثصاٌیم، آیً  64و 44 ةت، آیىدلقصآن کصیم، ظَره   -2

قصآن کصیم، یػيی: آىچً رظَل ثً ػهة داد آن را ثگیصیس و از آىچً ثةزداػح، ثةز ایعدیس:  "فَةىدٍََُا غَيًُْ ىٍََةکُمْ وَنَة فَزُشُوهُ الصَّظَُلُ آخَةکُمُ وَنَة"  -3

 .7آیً ، خؼصظَره 



                                                                                                                                                                                           
 "ػٍَْصُ رَنَضةنَ الَّشي أُىْضِلَ فیًِ الْقُصْآنُ ٌُسىً لِليَّةس ..." فصنةیس: نیو فصظدةده و چيی)ىةس( نصدنةن ي  ٌهًرساوىس ندػةل، قصآن را ثصاي ٌسایح  -4

کِدةبٌ أَىْضَلْيةهُ إِلَیْکَ ". ؛ 185، ظَره ثقصه، آیً : قصآن کصیمراٌيهةیی ثصاي نصدنةن ثةػس ...ػسه کً یػيی: نةه رنضةن کً در آن قصآن فصو فصظدةده 

ٌة )ي گهصاٌی( ثً ظَى روػيةیُ  ایم خة نصدم را از خةریکی یػيی: )ایو( کدةثُ اظح کً ثص خَ فصو فصظدةده "هةتِ إِلَُ اليَُّرِ ...لِدُزْصِجَ اليَّةسَ نِوَ الظُّلُ

 .1: قصآن کصیم، ظَره اثصاٌیم، آیً ")ٌسایح( ثصون آورى ...

 .209، ص 37دةراالىَار، ج ث :"وجل غض اهلل کدةب صیخفع یوغل یث آنو نو یغل یاند یف یفدیرل ... یغل ٌشا"  -5

 . 487، ص 22ثدةراالىَار، ج : "عةلتیاث ثو یغل ٌَ... و  ًیإل سغَی و ثً يٍسی قةاس لً و ،يسٌ إنةم القصآن"  -6

 ندکهً و ثةظيً و ظةٌصه غلهدً قس کهة غلم قس فإىً ظةلت یأث ثو یثػل ًیفػل ظهػً وال یني غلهً کوی لم ػئ غهلً نو ًیغل یغه فهو"  -7

 . 260، ص 2ثدةراالىَار، ج : "ندؼةثًٍ و

... اىٍم اٌل ثیدی ... و نو ظلت الٍسي  ٌلک یغل صیغ غيس غلهً یاثدغ نو و ضل رةلفً نو يالش ٌَ و القصآن یغل اىضل جل و غض اهلل ان"  -8

 . 94، ص 38ثدةراالىَار، ج : "فی غیصٌم فقس کشّثيی

  .134، ص 38ثدةراالىَار، ج : "یػلهَا لم نة القصآن خةویل ون خػلهٍم و ثػسي فیً اردلفَا نة لٍم خجیو"  -9

 . 209، ص 37ثدةراالىَار، ج : "... و ٌَ غلی ثو اثیعةلت سهیث آرش اىة يالش اال صهیخفع لکم َضحی وال"  -10

نةاً : "اهلل کدةب غو لکم دصجمن ألىً اهلل کدةب نو أفضللکم  ةیغل ان واغلهَا ظةلت أثی ثو غلی و اهلل کدةب الزقلیو فیکم خةركاىی "  -11

  .161نيقجً، الهيقجً العةدظً و الزهةىَن، ص 

یػيی: "... غلهدً قس کهة غلم قس فةىً العالم ًیغل ظةلت اثُ ثو ثػلُ ًیفػل ظهػً ال و نيُ غلهً کوی لم ػُء غلهً نو ًیغل غهُ فهو"  -12

ٌهةىة او )ثً قصآن(  کيس نصاجػً ظةلت اثُ ثو غلُ ثً سیثة اظح سهیيىؼ و ىگصفدً ةدی نو از و اظح سهیپَػ غیثصا قصآن غلم کً کط ٌص

 . 260، ص 2ثدةراالىَار، ج  :ٌهةىگَىً کً نو غلم دارم، غةلِم اظح

 غلهح غلم کل و ،یف اهلل اخؿةه قس و اال غلم نو نة...  ًیال خصانً و خاللً و کدةثً نو یرث یغلهي ثهة حیافض اىة": صیغس رعةثً از یثزؼ  -13

، ص 37ثدةراالىَار، ج : "يثػس فٍهکمی یغل ٌشا و افٍهدکم، و لکم يحیث قس! اليةس نػةػص...  ةیغل غلهدً اال غلم نو نة و و،یالهدق انةم یف دًیاخؿ فقس

 .213و  208

 ةءیالض و ججل ال و والظٍل الىةر و جية ال و آرصة وال ةیالدى و الارض و الظهةء و الىٍةر و لیل یف ةیآ ًیغل ىضلح نة"فصنةیس:  نیانیص نَنيةن   -14

 ویا و غةنٍة و رةؾٍة و ندؼةثٍٍة و ندکهٍة و نيعَرٍة و ىةظزٍة و صٌةیخفع و لٍةیخأو یغلّهي و يسیث فکدجدٍة یّغل انالٌة و ٍةیاقصأى اال الظلهة و

 ىً آرصت، درثةره ىً و ةیدى درثةره ىً و،یزن در ىً و آظهةن در ىً روز، در ىً و ػت در ىً يا ًیآ چیٌیػيی:  "ةنةیالق َمی یال ىضلح میف و ىضلح

 انال و فصنَد قصااح نو ثص آىکً نگص ىؼس ىةزل ةنجصیپ ثص یکیخةر در ىً و یروػيةا در ىً کَه، در ىً و ؾدصا در ىً دوزخ، درثةره ىً و ثٍؼح درثةره

 روز خة را آن ىضول غلح و ىضول يجة و آن غةم و رةص ؼةثً،ند و ندکم نيعَخ، و ىةظذ ص،یخفع و لیخأو ىَػدم و رَد رط ثة را آن نو خة کصد

 .196خدف الػقَل، ص : خػلیم ىهَد نو ثً ةنحیق

یػيی: ػٍةدت  "فةػٍس ان غلی ثو اثیعةلت ع کةن قیم القصآن"فصنةیس:  نی -ػؼهیو جةىؼیو رظَل رسا  –جػفص ثو ندهس ؾةدق  -15

  .17، ص 23راالىَار، ج : ثدة"دٌم کً غلی ثو اثیعةلت ظصپصظح قصآن ثَد نی

 أَکْزَصُ  وَالْدَصامَ الْدَاللَ نَّا أاَل خَػْلَهَُنَ ال نة لَکُمْ يَُنَیِّجَیُوَ غَيًُْ خَعْأَلَُنَ ثِهة زْجِصُوىَکُمْیُ یدیَّذُرِّ نِوْ زْلُفُیَ وَنَوْ وٌَََُ"ثزغ ٌةیی از رعةثً غسیص:   -16

 نِوْ  وَاالْاِهَّةَ وَیصِالْهُؤْنِيیأَن غَلٍُِّ فُ وَجَلَّ غَضَّ   اللًّ غَوِ ثًِِ جِبْحُ نة ثِقَجَُلِ لَکُمْ وَالؿَّفْقَةَ نِيْکُمْ ػَةَیْالْجَ آرُشَ أَنْ أُنِصْتُفَ ... وَأُغَصِّفٍَُهة ٍُهةیَأُخْؿِ أَنْ نِوْ

 ةیّ غَلِ ػَُایِوَثة یػَُىیِوَثة   اللًّ ػَُایِفَجة اليّةسِ، نَػةػِصَ...  الْهٍَْسِى هٍُةرةخِ" .213، ص 37: ثدةراالىَار، ج "قةاِهَةًاََْاِهَّةَ  وَنِيًُْ نِيُّ ٌُمْ وَیالَّش ثَػْسِهِ

  .360و  358الیقیو، ص : "ةًیَثةقِ کَلِهَةً رِصَةِوَاالْ ةیالسُّىْ فُِ نِيٍُْمْ اِهَّةَوَاالْ وَیْوَالْدُعَ وَالْدَعَوَ وَیصَالْهُؤْنِيیأن

نو دو رقل غظیم در  یػيی: "أثسا خضلَا لو ثٍهة خهعکدم إن ثیدی أٌل وغدصخی اهلل کدةب الزقلیو فیکم خةرك إىی": اىس رظَل اکصم فصنَده - 17

نعدسرك الَظةال، ثً ایو دو ندهعک ثةػیس ٌصگض گهصاه ىزَاٌیس ػس:  اگصغدصخم. اٌل ثیح گشارم. کدةب رسا و  نیةن ػهة ثً یةدگةر )انةىح( نی

 .374، ص 11ج 


