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الحمد هلل، نستغفره ونستعينو ونستيديو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا، ونصمي ونسمم عمى سيدنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وعمى من تبعو 

 .. واىتدى بيديو إلى يوم الدين. ثم أما بعد
 

تدبُّر القرآف الكريـ، مف أىـ المكضكعات التي يحتاج المسمـ إلى  يعد مكضكع
دراؾ كيٌفيتيا، كخطكاتيا كما يكٌصؿ إلى القدرة  معرفتيا، كاستجالء معانييا، كمعرفة كا 
، ليس كاإلتقاف في حسف ممارستيا إف شاء اهلل تعالى. ذلؾ أٌف القرآف  المجيد كتاب ككنيّّ

، ال األمة ىناؾ عمى كجو األرض اليـك كتاب  ككنيّّ غيره، كمشكالت العالـ اليـك
" كأزمات عالمٌية، كالمشكالت كونية  اإلسالمية كحدىا، بؿ العالـ كٌمو، صارت مشكالت "

"، قادر عمى معالجة ىذه األزمات، كوني  الككنٌية كاألزمات العالمٌية تحتاج إلى مصدر "
 كالتصدم ليا كمساعدة إنساف اليـك عمى تجاكزىا.

في أيامنا ىذه، " أىميَّتيا البالغة منيجي ة تدبُّر القرآن المجيدا تكتسب قضية "مف ىن
فنحف المسمميف نعاني مف أزمات عديدة، بعضيا انعكس عمينا مف أزمات عالميَّة، 
لد كنشأ في بيئاتنا، فنحف نعيش أزمات خاصة بنا، بكصفنا مسمميف، كبكصفنا  كبعضيا كي

نعيش في  أٌم كصؼ آخر يمكف أف نكصؼ بو. كما أنناشرؽ أكسطيٌيف أك ب عربنا أك 
ف كاف البعض تعالـ  جتاحو أزمات عالمية أخرل كثيرة تنعكس عمينا، كتؤثر فينا. كا 

حينما يحاكؿ المفكركف األمريكاف، بصفة خاصة، أف . يتكىـ أنيا "حكالينا ال عمينا"
، صةصفة خايرصدكا مشكالت عالـ اليكـ مف كجية نظرىـ، أك مشكالت أمريكا ب

عف إعادة  ، تفكُّؾ األسرة، كانييارىا، كسقكط قيميا، كعجز الديفيذكركف أٌكؿ ما يذكركف
، كطبعنا حيف يتكمـ المفكر األمريكي اليكـ عف الديف، فإنما يعني الديف بناء ما تفكؾ

بشقيو البركتستانٌي كالكاثكليكٌي، كأٌم كنيسة أخرل  أك الالىكت المسيحيٌ  المسيحي،
 إلى ذلؾ الديف.تنتمي 

عف إعادة تركيب األسرة فكممة "الديف"  كبطبيعة الحاؿ حيف يتكمـ عف "عجز الديف"
ىنا عامَّة شاممة تنعكس عنده عمى اإلسالـ كعمى الييكدية مف باب أكلى بعد أف 
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كاألدياف الكضعية، إضافة إلى ما شاع أك تعارؼ انعكست عمى النصرانيَّة بكؿ كنائسيا، 
 سانٌية.إلنيتو في تمؾ البيئات باألدياف االناس عمى تسم

المشكمة الثانية، التي يتعرضكف ليا، ىي مشكمة "البيئة كتٌمكثيا"، كتحكليا ال إلى 
كمنزؿ لو، يحتمي بو كيعمره، كيمارس حياتو السميمة فيو، بؿ أصبحت ساف إلنمحضف ل

التمكث في الجك  بما حدث ليا مف عمميات -تيديدنا لو في صحتو، كتيديدنا لو في حياتو
لمجاعة بعد إىالؾ الحرث كالنسؿ، كالنقص في المياه التيديد با : -كالبر كالبحر

 ىا مف مشكالت.االصالحة لمشرب، كزيادة حرارة األرض، كثقب األكزكف كالتصحر، كسك 
أك األزمة الثالثة، فكثيرنا ما يذكركف الحركب،  فإذا جاؤا إلى المشكمة الثالثة

يقاؼ ىذه الحركب، كالصراعات، كعجز  البشرية عف احتكاء ىذه الصراعات بأنكاعيا، كا 
ف الجامعات األمريكية مؤخرنا بدأت تعتني بتأسيس أقساـ عممية تختص بدراسة إحتى 

" إلحساسيـ بضغط ىذه المشكمة Conflict Resolutionsأك "تقديـ الحمكؿ لممنازعات 
كل الشعكب كمستكل األدياف ال عمى مستكل الدكؿ كالحككمات كحدىا، بؿ عمى مست

 كمستكل األسرة كالجيراف كسائر المستكيات األخرل.
ا مشكمة ا مف تسخير العمـ  ؼ في تسخير العمـ كالمعرفة فبدالن حرانالىناؾ أيضن

ساف كمعالجة مشكالتو صار العمـ كالمعرفة يسٌخراف لتصنيع كسائؿ إلنكالمعرفة إلسعاد ا
ا العالـ اليـك  كىكذا يبدك .الدمار الشامؿ كغيرىا يعاني تيديدنا في غاية الخطكرة عالمن

حيث إف نفايات مصانع الدمار الشامؿ مف األسمحة النككية كغيرىا، لـ يعد ليا في 
كأصبحت الدكؿ الصناعية  بر كال في البحر.لال في ا األرض مكاف يمكف أف تدفف فيو،

بعض الصحارل أك بعض الكبرل، كثيرنا ما تحاكؿ التسٌمؿ كما يتسٌمؿ المصكص إلى 
رل أف فييا مساحات يمكف أف تدفف فييا ىذه النفايات أك في مياه تالبمداف التي 

فيقع الضرر عمى األبرياء كفي أراضييـ أك  المحيطات كالبحار القريبة منيا، ليفعمكا ذلؾ
يناؾ فعمى ذلؾ كثيرة، كالنماذج كينجك منو صناع الدمار كلك إلى حيف. ؛  مياىيـ

أغمقت، كلكف ال يعرؼ مف أسسكىا، سكاء في يذا النكع مف أسمحة الدمار لمصانع 
ر كجكدىا عمى سائر المكجكدات اأمريكا أك في أكربا، كيؼ يتخمصكف منيا أك مف آث
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 إلفالتخمص منيا يعني تدمير البيئة أكثر مما ىي مدٌمرة، ك  إلف؛  مف الحياة كاألحياء
حياة في أقطار كثيرة أك أماكف كثيرة مف العالـ، ذلؾ يعني تعميـ التمكث، كربما إنياء ال

مصانع لمكيماكيات كغيرىا، أغمقت لعدـ صالحيتيا كلكف ال تعرؼ أمريكا   كلذلؾ فيناؾ
كال ركسيا كال المجمكعة األكربٌية كيؼ يتخمصكف منيا كمف مخمفاتيا فتكضع عمييا 

قة ىكذا فذلؾ أىكف الحراسات المشددة، كتنفؽ عمييا المالييف مف أجؿ إبقائيا مغم
ساف يمكف أف يقتمو كيقتؿ الحياة إلنكؿ األحكاؿ سيؼ مسمط عمى ااألضرار، كلكنيا في 

 في أيَّة لحظة.
كىناؾ المرض، كالجيؿ، كالفقر، كارتفاع معدالت الجريمة نتيجة تصٌحر الحياة، 

، ساف كطغياف شيكاتو عميوإلنكفقداف الركح كالجانب النفسي كالجانب الركحي لدل ا
سكاء أكاف عمى مستكل الدكؿ كالحككمات التي تغزك غيرىا الستالب مكاردىا أك عمى 

كاالستقكاء عمى الضعفاء كؿ ىذه  مستكل األفراد، فالشح كالجشع كالطمع كالغركر
عمى الحياة  اف بؿ أصبحت خطرن دة ال لمسالـ كاألمف العالمييَّ النزعات أصبحت ميدَّ 

 كاألحياء كٌميا.
نيكا : ) ؟ ربنا تبارؾ كتعالى يقكؿ ىك سبيؿ الخالص ؟ كما ما الحؿ ـٍ يىٍأًف ًلمًَّذيفى آمى أىلى

ؽّْ كىالى يىكيكنيكا كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًمف قىٍبؿي  ؿى ًمفى اٍلحى ا نىزى مى ـٍ ًلًذٍكًر المًَّو كى  أىف تىٍخشىعى قيميكبييي
ـي اأٍلىمىدي فىقىسىٍت قيميكبيييـٍ كى  مىٍيًي ـٍ فىاًسقيكفى فىطىاؿى عى ٍنيي (، كىذا مفتاح ميـ، ُٔ:  ( )الحديدكىًثيره مّْ

ساف أحياننا يطكؿ عميو األمد أك المسافة الزمنية بينو كبيف مصادر ىدايتو، فيصاب إلنفا
كحياتو بالتصحُّر، كفي ىذه الحالة يصبح ىذا  ،كتصاب نفسو بالتجمد ،قمبو بالقسكة

. أمريكا إلفمى اآلخريف، كىذا ما يحدث اساف نفسو خطرنا عمى ذاتو، كخطرنا عإلنا
 -بحسب معرفتي بالعناصر األكاديمية التي تعمؿ لمكصكؿ إلى حمكؿ -إلفتحاكؿ ا

د كحدة ، ييدٌ العمؿ عمى إنماء الجانب الركحي فتحٌكؿ إلى نكع مف التعٌصب الدينيٌ 
ب ف بالمحافظيف الجدد كحدىـ، كلكف ىناؾ تعصٌ أمريكا، ال أقكؿ تعٌصب مف يسمَّك 

الكاثكليؾ، األرثكذككس، مف الييكد، كالنصارل كأصحاب األدياف الكضعية، كبعض 
 .الذم يحمؿ سائر بذكر الصراع المسمميف كذلؾ حيث يشترؾ ىؤالء كميـ في ىذا التكٌجو
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كىي محاكلة  مع أف الدكاعي في البداية كانت سميمة، كالنكايا كانت سميمة كذلؾ
انب الركحي كمحاكلة القياـ بعممية إنماء الحياة تذكير البشر بالجانب النفسي كالج

... ليس كؿ اقتراح أك مشركع  الركحية مف أجؿ مقاكمة تمؾ النزعات المدمرة، كلكف
، كلذلؾ جاء ىذا دكف أعراض جانبيَّة إصالحي يمكف أف يؤتي ثماره المطمكبة منو

حدة كثير مف ىذه كما أشرت ك  -فآلا- ييٌدد ب دينيٌ االتجاه بتعٌصب أيديكلكجي، كتعصٌ 
 البالد.

؛  كمخاكؼ خارجيَّة داخمينا كأحدث ذلؾ التكجو الذم كاف في بدايتو إيجابيِّا تكترنا
بعض المفكريف الغربيٌيف صار يسكغو، بؿ يراه ضركرينا إلعادة المحمة بيف عناصر 
و األمة األمريكٌية، التي تعتبر األمة الكحيدة التي فييا نماذج مف العالـ كمو، أديان

إلى غير ذلؾ، كأف ىذا التكتر قد يككف في  ... كألكانو كأعراقو كقكمياتو كمذاىبو كطكائفو
ا يمكف أف ييدد كؿ  صالحو إلعادة بناء كحدتو كلحمتو، كبعضيـ يرل فيو خطرنا داىمن

تمثؿ قطبنا منفردنا في مقدرات العالـ. كاألمر قريب مف ىذا  فآلشيء، خاصة كأمريكا ا
 ة األكربٌية.بالنسبة لممجمكع

 
 أزمة البيئة:

 في مكضكع البيئة، عيقد المؤتمر الشيير، أك ما عرؼ بقمة األرض في البرازيؿ
، كشارؾ فيو ستكف كمائة مف ممكؾ كرؤساء العالـ، كاتخذكا مقررات، منذ سنكات

ما يتعمؽ بأسمحة الدمار ، كفي؟ لـ يحدث شيء كأصدركا تكصيات، كلكف ما الذم حدث
في ما كال في ما يتعمؽ بالصراعات، كال يات النككٌية كالكيماكيَّة كالحركب، الشامؿ كالنفا

األمـ المتحدة كمؤسساتيا المختمفة، تعمؿ ليؿ  .المرضك الجيؿ، ك يتعمؽ بمقاكمة الفقر، 
ى معالجة شيء مف ذلؾ دكف كبير جدكل، كحينما نرصد حجـ المأساة ككمٌية نيار عم

جد أنيـ قد فعمكا إال نال بيا معالجة تمؾ األزمات فإننا  األزمات ثـ الكسائؿ التي يحاكلكف
؟ الجكاب مرة أخرل، إٌف إصالح ىذه األحكاؿ، كمعالجة ىذه األزمات،  القميؿ، لماذا

يحتاج إلى كتاب ككنيٍّ قادر عمى إعادة تركيب ما تفكؾ، فاألسرة التي تفككت لكي 
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كـ الزكجي الذم جاءت بو تصبح ستة أنكاع، كلكي يتحكؿ مفيكـ األسرة، مف المفي
األدياف كميا، إذا بيـ يحكلكنو إلى الناحية العددية فيناؾ زكج كىناؾ فرد، فكؿ اثنيف 
 -يجتمعاف فيما زكج، كبالتالي فإذا اجتمع شاذاف كقرٌرا العيش المشترؾ فقد اعترفت بو

مف غيرىا،  كالبقية تأتي مف الكاليات المتحدة أك فآلأمريكيتاف حتى ا كاليتاف -نعمـكما 
ا مقبكالن  إلف كييعامؿ االثناف أماـ القانكف كما  ،كتكٌحد الضريبة ،ىذا يمكف أف ييعٌد زكاجن

المؤلفة مف زكج كزكجة، ككذلؾ  "باألسرة التقميدية"يعامؿ الزكجاف فيما يسمكنو اليكـ 
تبنى لقيطنا أك غير ا يى لقيطنا أك زانينا أك لكطيَّ تيف أك زانية تتبنَّ تيف أك شاذَّ بالنسبة لسحاقيَّ 

 ذلؾ.
يـ قد حطمكا مفيـك األسرة كصارت األسرة إلن "؟ أسرة"كٌؿ ىذا يجد مف يسمكنو 

زكجيَّة إنسانٌية، تخضع لنظاـ الزكجيَّة الككنٌي الذم ىك جزء مف عندىـ زكج عددم ال 
كربما كاف ىذا  -الرئيس بكش -فآلسنف الككف، كلذلؾ ينادم رئيس الكاليات المتحدة ا

رح منو مف أىـ أسباب انتصاره في معركة الرئاسة الثانية، بإعادة تعريؼ مفيكـ الط
األسرة، ليحصر بما يسمكنو بمفيكـ األسرة التقميدية. كلـ يحقؽ شيئنا يذكر في ىذا 

 المجاؿ.
فالكتاب الككنٌي الكحيد ىك القرآف الكريـ، كالقرآف الكريـ لـ يكتشفو أىمو بعد، 

تتألؼ مف أزمات  -كما قمنا -أزماتيـ ىذه التيكىـ يعيشكف  فالمسممكف كالعرب منيـ،
، كأزمات أخرل تنعكس عمييـ مف خالؿ األزمات العالمية، لـ خاصة بيـ مف ناحية

يكتشفكا ما في ىذا القرآف المجيد مف قدرات تركيبية عالية قادرة عمى إعادة تركيب ما 
 -اهلل عميو كآلو كسمـ صمى-النبينذ القرف الثاني ليجرة تفكؾ، كالجيكد التي بيذلت، م

 فآلكفي ما سكاىما، لـ تستطع لحد ا عاني القرآف في التفسير كالتأكيؿالستجالء ما في م
أف تقدـ لنا مف القرآف كتاب استخالؼ كدليؿ عمراف كمنطمقنا كمصدرنا لمعالجة أزمات 

، كجانب دمٌ بُّ ينحصر في الجانب التع النظر إلى القرآف كاد إلفالتيا، ة كمشكالبشريَّ 
العبرة كالعظة كاستخالص الدركس مف قصص القرآف كأمثالو، كفي القرآف الكريـ كؿ 

كلكف في القرآف المكنكف أمكرنا أخرل البد مف استجالئيا، كمنيا كىكنيَّتو كقدرتو ذلؾ. 
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عادة تركيب ما فككو ا يمو، أك بعديه عف بجساف إلنالبالغة عمى معالجة األزمات الكبرل كا 
عادة بنائو بالشكؿ السميـ. كالقرآف الكريـ حينما نؤكد قدرتو عمى ىذا  ،ر ىدايتومصاد كا 

ره" ف "حقيقة القرآف بتدبُّ ف ىذه القدرة بدكف أف نتبيَّ التأليؼ كالتركيب، ال يمكف أف نتبيَّ 
ميا الستجالء معانيو بأفضؿ األشكاؿ ادلتي البد لنا مف استعماليا كاستخكالمناىج ا

أخرجو الترمذم، كركاه اإلماـ فيما --رآف المجيد، يخبرنا رسكؿ اهللكأحسنيا، فالق
مف أصحاب الحديث طالب في أماليو، كابف األثير في جامع األصكؿ، كغيرىـ أبك 

كأف مف بيف ىذه الفتف، فتف ، زيد عميياتاألزمة كقد  تقابؿكالفتنة ستقكـ،  يخبرنا أٌف فتننا
كاء أكانت بمفيكميا االصطالحي أك بالمفيكـ انشغاؿ الناس باألحاديث، كاألحاديث س

مما اآلخر ما نسميو اليـك باآلراء أك التعميقات أك التعقيبات أك التحميالت أك سكاىا، 
الناس أمكر أخرل عف القرآف الكريـ، حتى جاء الحارث بف عبد اهلل بو مف  تفيفت

ارث صاحب ليخبره بما سقط الناس فيو يقكؿ الح--اليمداني صاحب اإلماـ عمي
كقد رأيت الناس يخكضكف باألحاديث، -الككفةأم مسجد -: "مررت بالمسجد عمي

قد فعمكىا كأخبرتو، فقاؿ--فدخمت عمى عميٌ  ؟ ىذا استفياـ استنكارم، يستنكر  : أىكى
قد كى أى  : اإلماـ عمي أف ينصرؼ الناس إلى األحاديث المختمفة عف القرآف الكريـ، قاؿ

يقكؿ: "أال إٌنو ستككف --أما إني قد سمعت رسكؿ اهلل : نعـ، قاؿ : فعمكىا، قمت
: "كتاب اهلل، فيو نبأ ما قبمكـ، كخبر  ؟ قاؿ : فما المخرج منيا يا رسكؿ اهلل فتنة"، قمت

ىك الفصؿ ليس باليزؿ، مف تركو مف جبار قسمو اهلل، كمف  ما بعدكـ، كحكـ ما بينكـ،
هلل المتيف، كىك الذكر الحكيـ، كىك الصراط ابتغى اليدل مف غيره أضٌمو اهلل، كىك حبؿ ا

بو األىكاء كال تمتبس بو األلسنة، كال يشبع منو العمماء كال تزيغ المستقيـ، كىك الذم ال 
:  نتو الجف إذ سمعتو حتى قالكاتيخمؽ عمى كثرة الرد، كال تنقضي عجائبو، ىك الذم لـ 

بنا ) ٍشًد فىآمىنَّا ًبوً  يىٍيًدم ًإلىى *ًإنَّا سىًمٍعنىا قيٍرآننا عىجى (، مف قاؿ بو صدؽ كمف عمؿ بو الرُّ
إليو ىدل إلى صراط مستقيـ"، انتيى ىذا الحديث  اكمف دع ،أجر، كمف حكـ بو عدؿ

الجميؿ، الذم جاء مف طرؽ عديدة، منيا ىذا الطريؽ كطريؽ آخر مف حديث معاذ عف 
اكلو العمماء حتى كتد كجاء مف طريؽ ثالثة مف حديث عمر بف الخطاب،--رسكؿ اهلل
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أخذ مكضع االشتيار، كلـ يختمؼ أحد عمى دقة كصحة معانيو، فتمقَّكىا بالقبكؿ، كذلؾ 
بؿ ىك غيض مف فيض ؛  بعض ما يمكف أف يكصؼ بو كتاب اهلل تبارؾ كتعالى

 .أكصافو
نحتاج إلى أف نرجع إلى أسالفنا، لننظر كيؼ مارسكا تدٌبر ىذا الكتاب  مف ىنا

مستعينيف بالمحددات األمثؿ طيع أف نبني عمى ذلؾ قكاعد لمتدٌبر الكريـ، ككيؼ نست
 ؟!! المنيجية كالمؤشرات المكجكدة في ىذا الكتاب

كىك جيؿ الصحابة أك جيؿ --نحف نعمـ أٌف الجيؿ الذم عاصر رسكؿ اهلل
مف  - -تمٌقاه رسكؿ اهلل كما - -التمٌقي، الذم تمٌقى القرآف الكريـ مف لدف رسكؿ اهلل

 الحكيـ الخبير. لدف
ىؤالء الذيف تمقكا القرآف عنو عميو الصالة كالسالـ، تعممكا كيؼ يتدبركف القرآف.  

مف العكامؿ المساعدة لقد كاف نزكلو مفٌرقنا كمنجمنا، كارتباطو بقضايا عصرىـ ككسطيـ 
كتمؾ حكمة بالغة  أثناء نزكلو عميو - -ككذلؾ مشاىدتيـ لرسكؿ اهلل عمى حس التدٌبر

كلذلؾ نجد عممنا مف عمكـ  لبناء الجماعة األكلى بناءنا نمكذجينا-تبارؾ كتعالى-ىا اهللأراد
، فكثيرنا ما تفرز البيئة، بيئة "مناسبات النزول" أك "أسباب النزول: بعمـ " القرآف سمي

سائميف عف --إشكاالن أك أزمة كييرع الصحابة إلى رسكؿ اهللالصحابة سؤاالن أك 
إٌما أف تككف لديو مف آيات الكتاب جممة  لجكاب، كرسكؿ اهلل الحؿ، باحثيف عف ا

يمكف أف يحيؿ عمييا كيكضح ليـ أٌف ما يسألكف عنو سكؼ يجدكف جكابو في ىذه 
ٌما أف يخبرىـ بأٌنو سكؼ ينتظر الكحي مف اهلل تبارؾ كتعالى، كتنزؿ اآليات  اآليات، كا 

مثالن في قضية اإلفؾ، حينما  لتعالج تمؾ المشكمة، كلتعالج تمؾ األزمة، حدث ذلؾ
ـٌ المؤمنيف عائشة  كأرضاىا، مف أكلئؾ المنافقيف بتمؾ التيمة كالفرية النكراء  اتييمت أ

كالحرج  كعائشة كأصحابو شيرنا كامالن كىـ في غاية الضيؽ كانتظر رسكؿ اهلل 
 -رسكؿ اهلل األثيرة لديو، كىك - -، تخيمكا أف تكٌجو التيمة إلى زكجة رسكؿ اهللكالحيرة

-  كال يككف عنده ما يقكلو أك يفعمو سكل أف يصبر كيصبر كيصبر كيتحمؿ معو أىمو
كيتحمؿ معو المؤمنكف كٌؿ تمؾ الضغكط النفسية اليائمة في مثؿ تمؾ البيئة، كالمنافقكف 
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ـٌ المؤمنيف، ثـ ينزؿ يركحكف كيجيئكف ليركجكا لما افتركه كلما حاكك  ه مف أكاذيب عمى أ
ـٍ الى  تظار ليقكؿنالالمجيد بعد شير مف االقرآف  ٍفًؾ عيٍصبىةه مّْنكي اؤيكا ًباإٍلً : )ًإفَّ الًَّذيفى جى

( )النكر ٍثـً ٍنييـ مَّا اٍكتىسىبى ًمفى اإٍلً ـٍ ًلكيؿّْ اٍمًرئو مّْ ٍيره لَّكي ( ُُ:  تىٍحسىبيكهي شىرِّا لَّكيـ بىٍؿ ىيكى خى
ذا بيذه اآليات تجيب عف ا لسؤاؿ القائـ، كتعالج األزمة القائمة في إلى آخر اآليات، كا 

تمؾ البيئة، كتعطي أحكامنا مف طبيعتيا العمـك كالشمكؿ كاإلطالؽ لكي تستفيد البشرية 
العبرة بعمكـ المفظ ال " ـ القيامة، كلذلؾ، قاؿ األصكليكفكميا بتمؾ التكجييات حتى يك 

اسية كاليـٌ األساس ىك بنظر االعتبار لكف العبرة األس ، فالسبب نأخذه"بخصكص السبب
، لتككف الحمكؿ كالمعالجات القرآنيَّة مطمقة، صالحة لكؿ الت المفظ نفسودالفظ ك بعمـك المٌ 

 .زماف كمكاف، عالمٌية صالحة لكؿ مجتمع
يريد أف يطمؽ  - -كذلؾ حينما حدثت قصة زيد بف حارثة يـك جاء إلى رسكؿ اهلل

أف يتزكج زينب،  -تبارؾ كتعالى -مره اهلليأزينب كرسكؿ اهلل يؤمر مف فكؽ سبع سمكات 
"قضيَّة التبنَّي" ، ككانت  -يكزيد بف حارثة كاف يدعى زيد بف محمد فيك ابنو بالتبنّْ 

 يسعندىـ ابف ال يختمؼ عف أبنائيـ مف أصالبيـ فم كالمتبنىعند العرب قضية كبيرة 
ذا بالقرآف الكريـ نٌ ج الرجؿ بزكجة ابنو أك متبازك قبكؿ أك تحمؿ أك تمرير مف السيؿ  اه، كا 

لىًكف رَّسيكؿى المًَّو ليقكؿ:  - -ينزؿ إلى رسكؿ اهلل ـٍ كى اًلكي دو مّْف رّْجى مَّده أىبىا أىحى )مَّا كىافى ميحى
( )األحزاب:  اتىـى النًَّبيّْيفى (، ثـ يبٌيف لنا قضية زيد كزينب بالتفصيؿ كيخاطب رسكؿ َْكىخى

عىؿى المَّوي ًلرى ) - -اهلل كفى مَّا جى ًئي تيظىاًىري ـي الالَّ كي عىؿى أىٍزكىاجى مىا جى ٍكًفًو كى جيؿو مّْف قىٍمبىٍيًف ًفي جى
ؽَّ  ـٍ كىالمَّوي يىقيكؿي اٍلحى ـٍ قىٍكليكيـ ًبأىٍفكىاًىكي ًلكي ـٍ ذى ـٍ أىٍبنىاءكي عىؿى أىٍدًعيىاءكي ا جى مى ـٍ كى  كىىيكى ًمٍنييفَّ أيمَّيىاًتكي

ـٍ آًلبى  *يىٍيًدم السًَّبيؿى  ـٍ ًفي اٍدعيكىي ـٍ فىًإٍخكىانيكي ـٍ تىٍعمىميكا آبىاءىي ـٍ ىيكى أىٍقسىطي ًعندى المًَّو فىًإف لَّ اًئًي
 ) ـٍ مىكىاًليكي  (.ٓ)األحزاب:الدّْيًف كى

مىٍيًو  - -ثـ يخاطب رسكؿ اهلل مىٍيًو كىأىٍنعىٍمتى عى ـى المَّوي عى ٍذ تىقيكؿي ًلمًَّذم أىٍنعى كيقكؿ لو )كىاً 
ٍكجى  مىٍيؾى زى ؽُّ أىٍمًسٍؾ عى تىٍخشىى النَّاسى كىالمَّوي أىحى ا المَّوي ميٍبًديًو كى تيٍخًفي ًفي نىٍفًسؾى مى ؾى كىاتًَّؽ المَّوى كى

رىجه ًفي  مىى اٍلميٍؤًمًنيفى حى كٍَّجنىاكىيىا ًلكىٍي الى يىكيكفى عى طىرنا زى ٍنيىا كى ٍيده مّْ أىف تىٍخشىاهي فىمىمَّا قىضىى زى
( )األحز  ـٍ ، فجيؿ التمقي (، فيذه نسمييا مناسبات النزكؿّٕ:  ابأىٍزكىاًج أىٍدًعيىاًئًي
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كالرتباط كثير مف نجكـ القرآف بقضايا ،  -لمشاىدتو القرآف كىك ينزؿ عمى رسكؿ اهلل
ال ميسَّرة كانكا يعايشكنيا، كانت قضية تعامميـ مع القرآف الكريـ كفيميـ لو قضية 

 -مع إعجازىا-ة جدنا مف لغتيـمؤكؿ، فمغة القرآف قريب كأ ،يحتاجكف فييا إلى مفٌسر
ات بؾ مع بيئة الخطاب التي ىي بيئتيـ في عمميَّ اتشتكالقرآف كنجكمو تتنزؿ تباعنا ك 

التغيير الدائمة المستمرة، كلذلؾ كاف ذلؾ الجيؿ، جيؿ التمقي، أفضؿ األجياؿ كىك الجيؿ 
 الذم استحؽ أف يكصؼ بأٌنو جيؿ القرآف المجيد.

 
 صغار  الذم ىك جيؿ كاف جيؿ الركاية كالنقؿ، الجيؿ الثاني: فقد  الجيؿ الثانيأما 

 يسمىٌ كاف ىذا الجيؿ  ،ككبار التابعيف - -الصحابة الذيف كبركا بعد كفاة رسكؿ اهلل
عابو كنقمو إلى ما تركو جيؿ التمقي، كيحاكؿ استي يمتقط كؿٌ و بدأ إلن؛  بجيؿ الركاية

فازدىرت الركاية، في ذلؾ الجيؿ سكاء األجياؿ األخرل، كلذلؾ نسميو بجيؿ الركاية، 
تو كأحكاـ تجكيده ااءالركاية المتعمقة بنقؿ القرآف المجيد كتعميمو لألجياؿ التالية أك نقؿ قر 

أحاديث قكلية أك الشارحة سكاء أكانت أك األحاديث النبكية  ،كالصالة بو كما يتعمؽ بذلؾ
ا كانكا أحاديث فعمية أك أحاديث تقريرية، تمؾ األحاديث الشار  حة لمقرآف المجيد، فأيضن

كشديدم التعمؽ بقضاياه.  ،عيد بجيؿ التمقي فكانكا شديدم التعمؽ بالقرآف المجيد حديثي
لـ يككنكا بمستكل جيؿ التمقي الذم كاف الخطاب القرآني يشتبؾ مع بيئتو أنيـ صحيح 

 .النصيب الكبيرإلحداث التغيير فييا بالطريقة التي أشرنا إلييا، كلكف كاف ليـ مف ذلؾ 
ثـ جاء الجيؿ الثالث، أال كىك جيؿ الفقو، كفي ىذا الجيؿ التفت عمماء المسمميف إلى 

بد مف كمف أجؿ أف يفعمكا ذلؾ كاف العمميات ضبط الحياة اإلسالمية بضكابط التشريع، 
معرفة األحكاـ ""، كالفقو كما ال يخفى ىك جيل الفقوعمييـ " تأسيس الفقو، كلذلؾ أطمؽ

مف القرآف الكريـ، كمف بيانو القكلي  : " أمعية العممية المكتسبة مف األدلة التفصيميةالشر 
كالعممي كالتقريرم في السنة النبكية، ىذا الجيؿ جيؿ الفقو، استطاع أف يغطي متطمبات 

ف أمثاؿ أبي حنيفة كمالؾ مف األئمة المعركفيالحياة، بفقو النص، فالمجتيد أك العالـ 
كميـ كانكا يقرأكف النص، كلكف مف  كسفياف كاألكزاعي كسكاىـ، ىؤالء كالشافعي كأحمد
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و ما يتعمؽ ية، كىك مدخؿ سميـ صحيح يفيد قارئمدخؿ البحث عف األحكاـ الشرع
كا ما أف يحص فحاكلك يباألحكاـ. كلذلؾ رأينا أجياؿ الذيف جاءكا بعد ىؤالء األئمة الكبار 

 ََٓبعضيـ عدىا ف ستدالؿ كاالستنباط فييا.سمكه بآيات األحكاـ ليمارسكا عمميات اال
، أك أقؿ أك أكثر مف ذلؾ بحسب قكاعد كؿ مذىب مف ىذه َّْك ََّآية كبعضيـ 

كاف مدخؿ لدييـ المذاىب. كلكف مدخؿ الفيـ أك مدخؿ الكلكج إلى القرآف المجيد 
عف ؿ التي تعج بيا الحياة، كالبحث ئمف المسا ةل: البحث عف حكـ لمسأ أم؛  األحكاـ

نكع  في ذلؾ التحديد فايء آخر، لذلؾ كبجممتيا شحكـ شيء كاستجالء معاني القرآف 
التي سنعمؿ إف شاء اهلل عمى تناكليا  "الكحدة البنائية لمقرآف المجيد"مف تجاكز مفيـك 

 .مف حمقات كعمى تكضيحيا فيما يأتي
آف المجيد، في عيد ىذا الجيؿ، الذم تأسس الفقو في زمنو، كأقبؿ الناس عمى القر 

مدخؿ  كعمى ما يبينو كيكضحو مف السنة مف أجؿ استنباط األحكاـ الفقيية، ىذا المدخؿ
ىك الذم ساد بعد ذلؾ بالنسبة لألجياؿ التي تمت ىذا  البحث عف األحكاـ في القرآف

بأف القرآف الكريـ مصدر لمتشريع -كىك فيـ فيو نظر-الجيؿ، كلذلؾ ساد نكع مف الفيـ
لمتشريع، كىذا ربما يككف  أنشمتشريع كىذا صحيح بؿ ىك مصدره مي أك مصدر أساس ل

أدؽ كأف القرآف مصدر لمعظة كالعبرة مف خالؿ قصصو كأمثالو، فحاكؿ البعض أف 
القرآف الكريـ يبٌيف لنا  : يحصر أغراض القرآف الكريـ في تمؾ األغراض الثالثة، فقالكا

فيما يتعمؽ بشؤكف الحياة، كيبٌيف لنا في يية العقيدة كعالـ الغيب، كيبٌيف لنا األحكاـ الفق
ا كأمثاالن نأخذ منيا العبر كالدركس. كلعمرم فإٌف القرآف المجيد أعظـ  الكقت نفسو قصصن
ف شاء اهلل سكؼ نحاكؿ أف نبٌيف أمكرنا أخرل  مف ىذا كأكسع مف ىذه المحاكر كميا. كا 

يف كغيرىـ ممف شغمكا غيٌ إضافية جاءت بيا فصائؿ أخرل مف العمماء كالمفسريف كالبال
بالقرآف المجيد لنضيفيا إلى تمؾ المداخؿ أك المدخميف األساسييف التي ذكرناىما أال كىما 

كال شؾ أف القرآف الكريـ أعمى )كالثكاب، مدخؿ قراءة القرآف لمعبادة كالتعبد ككسب األجر 
ساف في إلنا أنكاع الذكر، كفي قراءتو مف األجر كالثكاب ما ال يمكف أف يحصؿ عميو
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جيؿ الفقو ىك مدخؿ األحكاـ كىك مدخؿ -كما ذكرنا-كالمدخؿ الثاني (.قراءة غيره
 الشرعية أك البحث عف األحكاـ الشرعية.

لنا بإذنو تعالى سبيؿ  كلنا لقاء إف شاء اهلل لمبحث في المداخؿ األخرل التي تيسر
 معرفة منيجية تدٌبر القرآف.

حتى عصر أئمة  ألمة منذ عصر رسكؿ اهلل فيما مر ذكرنا تقسيمنا ألجياؿ ا
، : جيؿ التمقي الذم عاصر رسكؿ اهلل  : إنَّيا ثالثة أجياؿ الفقو المجتيديف، كقمنا

كجيؿ الركاية الذم تمى ىذا العصر، كنقؿ ما كرثو مف ركايات سكاء فيما يتعمؽ بنقؿ 
تطبيقات رسكؿ اهلل لمحكـ القرآف الكريـ، كلغتو، كما ذكره رسكؿ اهلل  مف بيانو كتفسيره، ك 

ت عبادتو تفسيرنا كتطبيقنا لما جاء في القرآف نككا "ُآياتو. فرسكؿ اهلل "كاف خمقو القرآف
. فنقؿ ذلؾ الجيؿ الكريـ، ككذلؾ معامالتو كعالقاتو كسائر جكانب سيرتو العطرة 

ا كاف في الثاني جيؿ الركاية كؿ ذلؾ لتطمع األجياؿ الطالعة عمى تمؾ الركايات كتمـ بم
حياة رسكؿ اهلل كحياة كبار أصحابو، فكانت عممية الركاية كتناكؿ المركيات كالتفصيؿ 
فييا بمثابة المنيج، أك أنيا كانت البديؿ عف "المنيج"، كلذلؾ كاف جيؿ الركاية يستقصي 

فمـ يكف يغادر صغيرة كال كبيرة مف حياة رسكؿ  كؿ أقكاؿ كأفعاؿ كأحكاؿ رسكؿ اهلل 
ما أثر عنو إال نقميا كركاىا، فذلؾ ىك البديؿ عف المنيج في عممية حفظ ك  اهلل 

 المعرفة المكركثة، كعممية التييئة لتناكليا بالشكؿ المناسب.
أما "جيؿ الفقو" فقد حاكؿ أف يغطي الحاجة الفقيية كالتشريعية لكؿ ما استجد مف 

كتثيرىا، كتطمب أف  قضايا، كأف يجيب عمى سائر األسئمة التي كانت البيئة تطرحيا
تشمؿ باألحكاـ الشرعية، كأكضحنا أٌف تتبُّع ذلؾ كدراستو، يرشدنا إلى مدخميف أساسييف 

 مف مداخؿ تدٌبر القرآف الكريـ كمقاربتو.
: أف يقرأ القرآف تعبُّدنا، فيقرأ في الصالة كيجرل تداكلو كتناقمو  المدخؿ التعٌبدم أم

قراؤه كجمعو كركايتو لمتعٌبد بتال ننا أف ندرجو كتو في الصمكات كخارجيا. كذلؾ كمو يمككا 
: الذم برز في تمؾ الفترة ىك "المدخؿ الفقيي  في "مدخؿ التعبُّد"، كالمدخؿ الثاني

                                                 
6أخرجو أحمذ   1
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: مدخؿ التدبُّر لمعرفة األحكاـ التي جاء القرآف المجيد بيا فاإلماـ مف  كالتشريعي" أم
حثنا عف حكـ لمسألة مف المسائؿ القرآف الكريـ باأئمة الفقو المجتيديف يأتي إلى 

المستجدة، أك لمكصكؿ إلى معرفة حكـ فعؿ إنسانٌي ٌما مف األفعاؿ كالمكاقؼ في 
المسائؿ التي تثيرىا البيئة الجديدة بكؿ ما طرأ عمييا. كلكؿ مف المدخميف مزاياه، كطرائؽ 

 مقاربتو لمقرآف الكريـ، كتدبُّره.
كريف: كال شؾ أف المدخؿ التعبدم كىناؾ مداخؿ أخرل غير المدخميف المذك

 مكف لممتدربيف أف يقاربكا القرآف بيما. لعؿ مف أقربيليما أىميَّتيما ك  يٌ يكالمدخؿ الفق
إلى المدخؿ التشريعي ىك "مدخؿ األزمة" كمعالجتيا، ككيفية التعامؿ مع المداخؿ 

ئمة الفقيية ميما األس إلف؛  سانيَّة ال تكاجو أسئمة فقيية فحسبإلناألزمات فالمجتمعات ا
لو  مف جكانب احتياجاتنا، بؿ ىي جزءه  بمغت إنما تشكؿ جانبنا ليس كاسعنا أك كبيرنا

بعضيا عقدم، كبعضيا ؛  فيناؾ أزمات مختمفة، ككثيرة؛  أىميتو لكنو ليس كؿ شيء
كبعضيا قد يتعمؽ بقضايا ؛  ، كاجتماعٌي كاقتصادٌم كسياسيٌ "كحضارم"فكرم معرفي 

ككميا البد لنا مف الكعي بيا، كمحاكلة  ،ألمـ، كغير ذلؾ مف أمكرالعالقات بيف ا
 مقاربتيا، أك مقاربة القرآف بحثنا عف رؤية قرآنية فييا كحمكؿ ليا.

ر أكد أف أنبو إلى أف خؿ األزمة" كأىميَّتة في التدبُّ كقبؿ أف نبدأ بشرح كبياف "مد
عمى القمب لو معنى شديد ، كنزكؿ القرآف القرآف المجيد نزؿ عمى قمب رسكؿ اهلل 

 -األىمية، إذ أنو يشير إلى أٌف العالقة مع ىذا القرآف ينبغي أف ال تبنى بطريؽ المساف
نما تبنى ىذه العالقة في إطار "االستيعاب القمبي"  -كحده كترديد اآليات كالكممات كا 

ف يقكؿ فحي فعاؿ بالقرآف،إلنيككف ا كفيميا كحسب استقباؿ القمب آليات الكتاب الحكيـ
كحي اأٍلىًميفي تبارؾ كتعالى  مىى قىٍمًبؾى ًلتىكيكفى ًمفى اٍلمينًذًريفى *نىزىؿى ًبًو الرُّ  -ُّٗ)الشعراء:  عى

ٍؾ ًبًو  ( كينص عمى أف النزكؿ كاف عمى القمب، ثـ يقكؿ تبارؾ كتعالى ُْٗ رّْ الى تيحى
ؿى ًبوً  قيٍرآنى  *ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى ٍمعىوي كى مىٍينىا جى ، فإٌف لذلؾ دالالت (ُٕ -ُٔ:  )القيامة وي ًإفَّ عى

ا إنمَّا يمجأ إلى تكراره، كترديده إلنىامَّة فكٌمنا  يعمـ أٌف ا ساف حيف يريد أف يحفظ نصن
 بمسانو مرات عديدة لكي يبمغ درجة الحفظ لو.
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ينزؿ أكؿ ما ينزؿ عمى القمب أكالن مما يجعؿ أما القرآف الكريـ، فاألمر معو مغاير، 
ساف حركة تابعة لحركة القمب كبشاشتو مع القرآف الكريـ، كذلؾ يعني أف حركة الم

ساف الذم يريد أف يمج إلى رحاب القرآف متدبَّرنا البد أف ينفعؿ قمبو بو أكالن، كيخبت إلنا
شيء آخر الستقباؿ أنكار القرآف المجيد كالتفاعؿ مع  أ القمب قبؿ أمٌ قمبو لو، كيتييٌ 

 خطابو.
كاستعداده، لنعرؼ كيؼ  فعاؿ القمبيٌ نالخؿ القراءة المتدبَّرة بعد افإذا جئنا إلى مدا

فسكؼ نجد ؛  يمكف أف يشتبؾ القرآف المجيد مع الكاقع الذم نحياه حتى يقـك بتغييره
أنفسنا في حاجة إلى أف نجمس بيف يدم القرآف ضارعيف خاشعيف متعمميف، فالقرآف 

، تركو اهلل بيف أيدينا، بعد أف رفع مف أنزلو الكريـ بالنسبة لنا نبيّّ مقيـ، كرسكؿه دائـ
 أف نتييأ نفسيناإلى الرفيؽ األعمى، ليككف ىك النبٌي المقيـ كالرسكؿ الدائـ، فعمينا  عميو 

كعقميِّا كقمبيِّا حينما نأتي إلي عالمو الرحب الكاسع، فيك لمذيف آمنكا ىدل كشفاء، كىك 
نما عمى غيرىـ عمى، فميست كؿ قراءة قراءة كال  تتحقؽ التالكة كؿ تالكة تالكة، كا 

رة عندما نقارب القرآف مف مداخمو األساسية، ىي تمؾ القراءة التي يمكف المطمكبة المتدبّْ 
ًتوً  أف تكصؼ بأنيا تالكة لمقرآف حؽ التالكة،  ؽَّ ًتالىكى  (.ُُِ)البقرة:  يىٍتميكنىوي حى

لمثاؿ، نأخذ عمى سبيؿ ا؟ ل دخؿ األزمة: م الثالثمدخؿ ىذا الفكيؼ نتمكه مف 
كنحاكؿ مقاربتيا بتدبرنا لما لو عالقة بيا مف  فآلأزمة "الصراع العربي الصييكني" ا

آيات الكتاب الحكيـ. كخطكتنا األكلى في أف نحاكؿ معرفة "المحددات المنيجية" التي 
نستطيع أف نستنبطيا مف القرآف الكريـ كنحف نتعامؿ مع "الظاىرة اإلسرائيمية 

؟ ال شؾ أنيا أزمة مستفحمة، مٌرت عقكد كنحف نعانييا،  يكنٌية" ما الذم نفعموكالصي
كنكابد منيا كفييا، كتطرح عمينا مختمؼ االقتراحات، كتصدر مئات القرارات مٌنا كمنيـ 

نستطيع الدكلٌية دكف أف تزيد األزمة إال استفحاالن كتعقيدنا، فيؿ كمف مختمؼ المنظمات 
دٌبريف طالبيف تالن نطرحو عمى القرآف المجيد؟!ماكنصكغيا سؤ أف نأتي بيذه األزمة، 
بعد خطكاتنا األكلى ؟  : نعـ، كلكف كيؼ ؟! الجكاب الكجيز الجكاب القرآني السديد

مف استقراء أبعاد لنا ، البد ما يتعمؽ بيذه األزمة ات المنيجٌية" خاصةلمعرفة "المحددٌ 
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ما عالقتيا  ؟ ما عالقتيا باألرض؛  ميٌ األزمة في كميَّتيا دكف مغادرة أم جانب تفصي
كبالديف، بالثقافة،  ، ما عالقتيا بالتاريخساف المسمـ عامة كالعربي الفمسطيني خاصةإلنبا

ماضي، كبالمستقبؿ، كيؼ ما صمتيا بال ؟ ، كبالسياسةبالتقاليد، كبالمكارد، كباالقتصاد
؟ ثـ نحاكؿ أف  لدكلٌيةتنعكس عمى بيئة األزمة المباشرة، ككيؼ تنعكس عمى البيئة ا

 نعطي لكؿ بعد نصيبو في األزمة.
فكؿ ىذه المتغٌيرات كالمعطيات البد أف تكضع تفصيالن، "بالنسبة لألمتيف" المتيف 

مة" باعتبارىا سؤاالن، نتكجو ز طرفي الصراع عمى طاكلة البحث، لكي تصاغ "األ فالتشك
 الكريـ.بو إلى القرآف 

ر لـ يكف قائمنا في "جيؿ التمقي"، ففي "جيؿ التمقي" كنقدمو لو كبيف يديو. كىذا أم
، ، ثـ ينزؿ القرآف الكريـ بالحؿفي كاقع عصر التمقيفتبرز األزمة كانت األزمات تحدث 
ا يمكف  كبالجكاب الشافي ليا، أٌما بعد ذلؾ الجيؿ فإٌف القرآف قد تـ كاكتمؿ كلـ يعد نجكمن

ا ليعيد تنزيمو كمتنزيميا عمى أسئمة البيئة، كال يستطيع أحد   اأف يعيد تفريقو كتكزيعو نجكمن
ا بعيدنا عف كجبريؿ قد أمرا بأف  تكىـ البعض فإف رسكؿ اهلل  يعيدا ترتيب القرآف نجكمن

اثنيف كعشريف عامنا كخمسة كمناسبتو التي كاف يمكف مالحظتيا خالؿ أسباب النزكؿ 
ا و إلى مكي كمدني كقراءتو كما لـ يعد مف الممكف تقسيم .أشير كاثنيف كعشريف يكمن

تاله جبريؿ كرسكؿ  فالقرآف بيف أيدينا، كمابيذه الطريقة، فيذا األمر ينبغي أف نستبعده، 
ف اهلل قبؿ كفاتو فيما عرؼ "بالعرضة األخيرة" كىك كامؿ، كال يمكف إعادة تفريقو بعد أ

قيٍرآنىوي( ٍمعىوي كى مىٍينىا جى ( كقد قاـ تبارؾ كتعالى بجمعو ُٕ)القيامة:  جمعو اهلل تعالى، )ًإفَّ عى
لذلؾ البد لنا أف نصكغ إشكالياتنا كأزماتنا كأسئمتنا ثـ  ،بعد ذلؾكقراءتو، فال مفٌرؽ لو 

رح بيف يديو ضارعيف، ة". كنطَّ نطرحيا عمى القرآف الكريـ في "كٌميتو" كفي "كحدتو البنائيَّ 
مف أجؿ أف نحصؿ عمى جكاب، ، مخبتيف نينزؿ آياتو كسكٌره بكٌميتيا عمى قمكبنا كعقكلنا

كقد ال نحصؿ عمى ىذا الجكاب بقراءتو مرة أك اثنيف أك عشرة، كقد نحتاج إلى قراءتو 
دراؾ معانيو، متدبّْ  ريف أضعافنا مضاعفة حتى يرتبط القمب بو، كيبدأ التفاعؿ معو، كا 

تي كتنزيؿ األزمة عميو، كالحصكؿ عمى معالجتو كجكابو عف تمؾ األزمة المستفحمة، ال
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بطرفي الصراع، كلكٌنيا تحكلت إلى أزمة عالمية، تيدد اصة خصارت ليست بأزمة 
 تيدد كؿ شيء فيو.ك تيدد استقراره، ك تيدد أمنو، حيث العالـ بأسره، 

فحينما نصكغ السؤاؿ، بعد استعراض ما ذكرنا فيما يتعمؽ باألمتيف كمييما، كنضع 
يات تغٌير ككؿ معطى مف المعطذلؾ كمو، كنصكغ اإلشكالية مف خاللو كنعطي لكؿ م

، كسكؼ نجد فآلمؼ آنذاؾ الكضع الذم نحف فيو اتخيسحقو كمكقعو مف ىذه األزمة، ف
أف ىناؾ أمكرنا كثيرة البد مف استيفائيا كاستكماليا لكي نصؿ إلى التصكر المطمكب، 

 لمعالجة ىذه األزمة.
لتي يحاكؿ الناس رات اسكؼ نجد أنفسنا أماـ كـٌ ىائؿ مف المعطيات كمف المتغيٌ 

مقررات كمرة إلى حؽ مرة إلى أٌف القضيَّة قضيَّة أرض، كمرة إلى  اليـك أف يختزلكىا
إليي أك ما أشبو ذلؾ مما نسمعو صباح مساء، دكف  عكدة أك حقكؽ الجئيف أك كعد

القرآف يممؾ أف يعطينا حالن  ليذه األزمة، إفَّ  جدكل، فكيؼ نستخرج بالتدٌبر الحؿ القرآنيَّ 
ا تدبُّره كمقاربتو، كعرفنا كيفية الكلكج إلى رحابو لنستنطقو الحؿ في شؾ لك أحسنَّ  ال
 ،كؿ المعطيات التي أشرنا إلييا باستقراء تاـ غير ناقصالجة ىذه األزمة، مستخدميف عم

فالقرآف إذا استقرأ تاريخ ىذا الشعب مف بدايتو حتى نيايتو، كتتبع سيرتو، كتصرفاتو 
و، كمكاقفو مف كؿ شيء، كبٌيف أفضؿ السبؿ كسائر مركبات شخصيَّتكعقمٌيتو كنفسيتو 

ت المعطيات التي تتعمؽ بيـ كالتي ر كمركباتيا. كيبيف كيؼ استق لفيـ تمؾ الشخصيِّة
لعالقات بالمستقبؿ كبالتاريخ تتعمؽ بنا كبتاريخنا كبالديف كبمصادر الديف بالمصالح كبا

أىـ خصائصيا، ككيؼ استحقت أف  نا مبِّيناليـ، كفعؿ الشيء نفسو مع أمت غرافياجكال
تككف أٌمة بديمة، كقكاعد "المداكلة" بيف األمتيف، كمآؿ العالقات كالتحذير مف الكقكع فيما 
كقع فيو الييكد إلى غير ذلؾ مما يجعؿ الباحثيف المحٌمميف قادريف عمى الخركج 

تبداؿ"، ليأتي المسممكف كالخضكع لسنة "االسبتصكرات كاممة بسيركرة التاريخ باألميٌيف 
 أٌمة بديمة.

في غاية األىمية فالقرآف الكريـ فإذا تـٌ تدٌبر ذلؾ فإف القرآف يقدـ لنا مؤشرات 
سيرة فييا كثير مف التفاصيؿ  َُٓإلى اآلية  ّٗيستعرض لنا في سكرة البقرة مف اآلية 
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ة القصص كيأتي في سكر أخرل مف القرآف الكريـ في مقدمتيا سكر عف بني إسرائيؿ، 
كسكرة الشعراء كسكرة اإلسراء كسكرة الحشر كبعض السكر األخرل ليستكمؿ لنا صكرة 

بياء، نألىذه األمة، طبيعتيا، نفسيتيا، طرائقيا في التفكير، طرائقيا في التعامؿ مع ا
؟ ماذا  طرائقيا في التعامؿ مع المرسميف، مع األمـ األخرل، ماذا تفعؿ عندما تنتصر

؟ كؿ ذلؾ نجده  تستغني؟ ماذا تفعؿ عندما  ؟ ماذا تفعؿ عندما تفتقر ـزتفعؿ عندما تني
: استقراء  األمر األكؿ؛  كمؿ قمت نحتاج إلى تكفير أمريف مفصالن في غاية الدقة. لكننا

جميع المعطيات المتعمقة في األمة المسممة كالشعب العربي بمثابة القمب منيا، كفي بني 
 نستقرئ ما جاء في القرآف المجيد عف األمتيف، كطرائؽإسرائيؿ أنفسيـ، ثـ بعد ذلؾ 

تعامميما كتاريخيما كغاياتيما، كأىدافيما، إلى غير ذلؾ، مف أجؿ أف نصؿ إلى تصكر 
ليذه األزمة كنحف نتعامؿ مع ىذه ما يمكف أف يكصمنا القرآف المجيد إليو مف معالجات 

لغايات كما سكل ذلؾ، كنتبيف ت كااالظاىرة، كليبيف لنا المقدمات كالشركط كاإلجراء
كلف يؤدم آنذاؾ أف أم إخالؿ في أمر مف ىذه األمكر سكؼ لف يؤدم إلى فيـ األزمة، 

 إلى حسف معالجتيا، بؿ سكؼ تستفحؿ األزمة كتستمر.
بؿ ىي ؛  كفي لبمكغيا بعض التأمالتيٌبر ىي عممية ليست بسيطة دإذف فعممية الت

مكانات ك في غاية التشعب، كتحتاج إلى قدرات  مراكز بحكث ينيض بيا أذكى األذكياء كا 
يتدبركا حمكلو ك  ،شكاؿ كيقاربكا القرآف حسبومف أبناء األمة لكي يصمكا إلى صياغة اإل

 .كمعالجاتو
لك جئنا إلى أزمة أخرل مثالن أزمة الصراع في العالـ، ىؿ لمقرآف كممة في طرؽ 

؛  نعـ-بكؿ ثقة-أستطيع أف أقكؿ ياء الصراع كلتحقيؽ السالـ العالمي،إلنمعالجة ذلؾ 
ات كيستطيع أف يقدـ لمبشرية شيئنا مف "المحددٌ قرآف الكريـ يمكف أف يعالج ىذا، إف ال

عمى التخمص مف عكامؿ الصراع كتخفيض مصادره،  ة" كالمؤشرات التي تعينيـالمنيجيَّ 
ميكٍا ًفي أك لنقؿ تجفيؼ مصادر النزاع كالصراع بينيـ تمييدنا لمناداتيـ جميعنا إلى  أف )اٍدخي

ٍمـً كى   (.َِٖ:  فَّةن( )البقرةاالسّْ
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كىنا تبرز أىمية صفة "الككنيِّة" في القرآف -؟ القرآف الكريـ يؤكد لمبشر كيؼ
مىقىكيـ مّْف يؤكد لمبشر أنيـ أسرة كاحدة ممتدة، )-الكريـ ـي الًَّذم خى بَّكي يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكٍا رى

ًنسىاء( )النساءنٍَّفسو كىاًحدىةو كىخى  االن كىًثيرنا كى ا ًرجى بىثَّ ًمٍنييمى يىا كى ٍكجى (، إذف األصؿ ُ:  مىؽى ًمٍنيىا زى
كميـ ينتمكف إلى أسرة كاحدة  نفس كاحدة، كاألصؿ الثاني أسرة كاحدة ممتدة، إذف فالبشر

ممتدة، كمكـ آلدـ كآدـ مف تراب، تيرل لك ساد ىذا الشعكر لدل البشرية ككعت بو، 
، كأديانيا كمذاىبيا، كعركقيا كمصالحيا، كالمكاقع أف اختالؼ ألسنتيا كألكانيا كأدركت

الجغرافية التي تعيش فييا، إنما ىى اختالفات طفيفة تحدث في األسرة الكاحدة ال تجعؿ 
كجدت إال إلعانتيـ عمى التعارؼ، كالتعارؼ يستدعي التآلؼ،  يا ماإلنمنيـ أممنا مختمفة 

كالتآلؼ يستدعي بعد ذلؾ التعاكف، لما كجد أمُّ أحد مبررنا لكي يقاتؿ أخاه، أك يشتبؾ 
المصالح،  مع أسرتو، أك يٌحكؿ أبناء أسرتو الكاحدة الممتدة إلى أعداء، كلكف تناقض

رآف الكريـ إلى الكثير منيا. كغياب ىذه كفقداف آليات احتكاء الصراعات التي أرشد الق
سانية المتكازنة التي أرسى القرآف المجيد دعائميا، ىذه األمكر كميا لـ تسمح إلنالنظرة ا

 ال عكامؿ االئتالؼ كالتآخي.لمبشر أف يركا فيما بينيـ إال عكامؿ االختالؼ كالتنافر 
أف يعينيا عمى رأب  جاىدة أف تجد أم مصدر "ككٌني" يمكف ؿكالبشرية اليـك تحاك 

الصدع، كقد ابتكرت الجامعات األمريكية كالغربية ما أطمقكا عميو "عمـ حؿ المنازعات" 
بالرغـ مف اآلليات الكثيرة المقترحة  فآلفمـ يستطيعكا لحد ا Conflict Resolutionأك 

ا، كقادرة رة جدن الكريـ في مؤشرات محدكدة مشكقة جدنا، كمؤثّْ أف يقدمكا لنا ما قدمو القرآف 
تماء إلى األب الكاحد كاألسرة الممتدة نالة الستقباؿ فكرة اعمى تييئة النفس البشريَّ 

كىذا االعتقاد خطكة معجزة في تييئة البشرٌية لتحكيؿ التعدد كالتنكع إلى عكامؿ  ،الكاحدة
إيجابيَّة في معالجة أسباب الصراعات كالمنازعات كالحركب إضافة إلى اإليماف بكحدة 

كمكضع عبادة كطيكر كأف مكارد األرض خمقت بمقادير كنظـ ساف، إلنرض بيتنا لاأل
 .القرآنية دقيقة لتككف كافية لألسرة البشرٌية الممتدة إذا سادت البشرٌية القيـ

ساف بمفيكمو الشامؿ، إلنا؛  سافإلنكقد أكَّد القرآف المجيد أف األرض كٌميا بيت ل
ًميعان( )البقرةىيكى الَّ يعني ىذه األسرة الممتدة ) مىؽى لىكيـ مَّا ًفي األىٍرًض جى (، ِٗ:  ًذم خى
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آتىاكيـ مّْف كيؿّْ مىا سىأىٍلتيمي  ـي المٍَّيؿى كىالنَّيىارى * ى رى لىكي سىخَّ ـي الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى دىآًئبىيفى كى ر لىكي سىخَّ كهي )كى
ف تىعيدُّكٍا ًنٍعمىتى الٌمًو الى تيٍحصيكىىا ًإفَّ ا ( )إبراىيـسىافى لى إلنكىاً  ، (ّْ-ّّ:  ظىميكـه كىفَّاره

استخمفكـ في األرض جميعنا بكصفكـ نكعنا ال بكصفكـ قبيمة أك شعبنا أك أمة مختارة. 
كأفكار االصطفاء التي طرحت فيما مٌر مف الزمف، كاصطفى اهلل تبارؾ كتعالى بعض 

يؤثر عمى النبييف، كاصطفى ليـ أقكاميـ، عمميات االصطفاء ىذه ليست مما يمكف أف 
ا–االصطفاء إلفذلؾ ؛  ىذه الكحدة قد تـٌ في إطار عممية التنكع كعممية تقديـ -أيضن

القدكة كاألسكة عمى مستكل البشر، كؿ في زمانو، كما كاف لألمـ التي اعتنقت أدياننا 
كبني إسرائيؿ الذيف فضمكا عمى العالميف في كقتيـ أف يتعالكا عمى البشرية بيذا، بؿ 

أف فضميـ عمى عالمي أىؿ زمانيـ، كأف ال يجعمكا مف ىذا -تبارؾ كتعالى-ليشكركا اهلل
التفضيؿ كسيمة استعالء عمى عباد اهلل، ككسيمة استعالء عمى بقية األمـ يمكف أف تثير 

ا، بؿ ىي كسيمة لتقديـ القدكة كاألسكة.  صراعن
 ينبغي ساف الإلنفحيف نؤمف أف البشرية أسرة ممتدة، كأف األرض كٌميا بيت ليذا ا

إليو، بؿ يحبو،  يءكال ينبغي أف يس ،ث فيو فسادنايأف يمكثو أك يفسد فيو، أك يع
امتالؾ استبداد، بؿ  باصطفائوامتمكو أنو أف يتكىـ كيستثمره، كيحرص عميو، كال ينبغي 

ساف إذا آمف أف إلنو، فسكؼ نجد أف ىذا افيو مستخمؼ إلنفحسب امتالؾ منفعة 
فساد ليا إو إلنمكف أف يجعؿ بعضيا مدفننا لمنفايات المدٌمرة، األرض كميا منزؿ لو ال ي

يا كديعة لديو كميا إلنات التمكث المختمفة، ا كنيبنا لمتصحر، كلعمميٌ تن مكاكفييا، كال يتركيا 
كلذلؾ أعاد  ،كيدرؾ كيكقف أف األرض كميا أرضو، كأرض أسرتو الممتدة ،ال إقميمو كحده

ميو ىذا المفيكـ بشكؿ قكم، بناء عمى ما كرد في القرآف رسكؿ اهلل صمكات اهلل كسالمو ع
ـٍ ًفييىا( )ىكدالمجيد ) كي بيكًر (، )ُٔ:  ىيكى أىنشىأىكيـ مّْفى األىٍرًض كىاٍستىٍعمىرى تىٍبنىا ًفي الزَّ لىقىٍد كى كى

( )ا اًلحيكفى فَّ األىٍرضى ًلٌمًو (، )إً َُٓ:  بياءنألًمف بىٍعًد الذٍّْكًر أىفَّ اأٍلىٍرضى يىًرثييىا ًعبىاًدمى الصَّ
( )األعراؼ :  يقكؿ--(. كرسكؿ اهللُِٖ:  ييكًرثييىا مىف يىشىاء ًمٍف ًعبىاًدًه كىاٍلعىاًقبىةي ًلٍمميتًَّقيفى

لو حرمة ؛  فنص عمى أف األرض كميا مسجد (ُ)"جعمت لي األرض مسجدنا كطيكرنا"
                                                 

1
 (424الصالة )، كتاب صحيح البخاري  
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يذا النكع مف الشعكر. كينبغي أف يحاط بالمسجد، كلو تقدير المسجد كطيارتو، كمحٌبتو، 
البيئة كحماية الخضرة كغيرىا، إنَّما ىي دعكات كالدعكات التي تنيض اليـك حكؿ حماية 

في ىذا يسعى إلرساء دعائمو --تالية تعد ضعيفة جدنا بالنسبة لما كاف رسكؿ اهلل
 يـ.لك الجانب في قمكب البشر كعق

كنحف نحمؿ ىذا النكع مف -يستجيب لناريف دبّْ ت: القرآف حينما نأتي إليو ما إذن 
يعطينا كغيرىما كأزمة الصراع، ، كليـ. أزمة البيئةاألزمات في قمكب البشر كعق

معالجة مشكالت كأزمات ال عالج نستطيع بحسف االستفادة بيا -عند التدبُّر-مؤشرات
 ليا بغير القرآف.

ى تبٌنييا، : إذا كاف القرآف الكريـ يحمؿ ىذه المؤشرات، كيدعكنا إل كقد يقكؿ قائؿ
: إف ىذه  ، فأقكؿ؟ "دار حرب كدار إسالـ كدار عيد"قسـ المسممكف األرض إلى  ـى فمً 

القسمة لـ تكف قسمة قرآنية، كلـ تكف قسمة نبكية، بؿ ىي تقسيـ فقيي لممعمكرة جاء بو 
( كىك يحاكؿ أف يبيف لياركف ىػ ُٖٗ-ىػ ُُّاإلماـ محمد بف الحسف الشيباني )

 رحميما اهلل، مكاقؼ الدكؿ المعاصرة لدكلة المسمميف آنذاؾ (ىػ ُّٗ-ق ُْٗالرشيد )
، فقاـ بقسمتيا كفقنا أف تفقو منيا بناء عمى ذلؾ دكلة المسمميفل الذم ينبغي مكاقؼال

ا لرسـ سياسات في مجاؿ العالقات الدكلية يتبيف مف  لذلؾ التصكر، ليقدـ لمخميفة برنامجن
يمكف أف تككف صديقة كأٌم البمداف يمكف أف يأمف خاللو الدكؿ المعادية، كالدكؿ التي 

 جانبيا، كما ىي البمداف التي ال يستطيع أف يأمف جانبيا.
ال رحمو اهلل كمع ذلؾ فإف كثيرنا مف أئمتنا قد انتقدكا ىذا التقسيـ، فالقفاؿ الشاشي 

 قسمةعف ىذه القسمة إلدراكيـ أنيا بدائؿ ككثير مف العمماء الذيف جاؤكا بعده، قٌدمكا 
مناقضة لمكٌجيات القرآف  آنية الحظت فإذا أعطيت صفة اإلطالؽ صارت ظركفنا معٌينة

في النظر إلييا، -صمى اهلل عميو كآلو كسمـ-الكريـ حكؿ األرض، كلتكجييات رسكؿ اهلل
: "األرض دار حرب كدار إسالـ كدار عيد" كىك ما  : ال ينبغي أف يقاؿ كلذلؾ قالكا

فدار اإلجابة ىي فيما بعد، بؿ يقاؿ "دار إجابة كدار دعكة"، أضافو اإلماـ الشافيي 
ابيكٍا ًلٌمًو كىالرَّسيكًؿ( )آؿ : ) الدار التي يسكنيا المسممكف أخذنا مف قكلو تعالى الًَّذيفى اٍستىجى
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كتعبير صحيح ليس فيو اعتداء (، فتسمى دار استجابة، كىذا تعبير دقيؽ ُِٕ:  عمراف
كليس فيو تقميؿ مف أىمية أك تحريضية تحيزات معادية غير محمؿ ب / كىك عمى أحد

أحد آخر، كأما الدار األخرل التي كاف يسمييا الشيباني "بدار الحرب" فقالكا ينبغي أف 
مسؤكلية المسمميف أف ييكصمكا ىذا النكر كالخير الذم فيو  إلفيطمؽ عمييا "دار دعكة"، 

قاؿ ك  : "دار دعكة، كدار إجابة" داراف اإذن اإليماف. فاألرض القرآف ك إلييا كيشرككىا بنعمة 
: "أمة إجابة" لقكلو  مة يقاؿ ليامالمس : ال ينبغي أف يقاؿ "أمة حرب"، فاألمة يٌ شالشا

ابيكٍا ًلٌمًو كىالرَّسيكًؿ(، ك"أمة دعكة" لمذيف اليزالكف عمى غير اإلسالـ، تعالى: ) الًَّذيفى اٍستىجى
 يكصؿ اإلسالـ إلييـ. فألكىـ أىؿ 
ال يٌتسع لتمؾ القسمة التي --القرآف في ىذا المجاؿ، كتكجيو رسكؿ اهلل مفيد

 -الذيف أخذكىا عمى إطالقيا–لألسؼ الشديد عند الكثيريف مف الفقياء بقي أثرىا السمبيُّ 
كاف يؤكد أنو  (ىػ َٔٔ)كمازاؿ أثرنا خطيرنا. كالفخر الرازم عميو رحمة اهلل كقد تكفي سنة 

:   -عمى قكلوءنا ٌي إليو بناش بمثؿ ما ذىب الشارض إالينبغي أف ال تسمى األ
ىيكى أىنشىأىكيـ مّْفى األىٍرًض : ) األرض مسجدنا كطيكرنا" تفسيرنا لقكلو تعالى ي"جعمت ل

ـٍ ًفييىا( )ىكد كي (، كأف البشر ال ينبغي أف يقسمكا إلى تمؾ القسمة، بؿ ُٔ:  كىاٍستىٍعمىرى
 ة" كاهلل أعمـ.يقسمكف إلى "أمة إجابة" ك"أمة دعك 

؛ إذف ىذه المنظمات الساعية لحؿ الخالفات، كلحؿ المشكالت بحاجة إلى مرجعية
كالتخمص مف آثار كمشكالت  ،تقدـ ليا المؤشرات األساسية، كتعينيا عمى رأب الصدع

ثركبكلكجٌييف الذم سيطر عمى الكثيريف، كقسـ نألالدكلة القكمية كالدكلة القطرية، ففكر ا
إلى شعكب ممكنة تعتبر أقؿ ذكاء مف شعكب أخرل، كشعكب ظالمة الشعكب قسمة 

تيا، كشعكب أخرل تعيش في مناطؽ حارة ا في كينكنتعيش في مناطؽ باردة تتمتع بمزاي
ال تتمتع بتمؾ المزايا، تمؾ القسمة كميا ىي قسمة ال تخدـ عمميات االئتالؼ كالتعاكف 

 نيـ، كاستعالء بعضيـ عمى بعض.بيف البشر، بؿ تخدـ عمميات التمٌزؽ كالصراع بي
 إذا ثكرناه كاستنطقناه، كتدٌبرناه كتمكناه "حؽ التالكة"، فالقرآف الكريـ يقدـ لنا العالج،

حتاج إلى الفيـ الشامؿ لمقرآف يأزماتنا كثيرة، كمقاربة القرآف مف "مدخؿ األزمة" إٌف 
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الكريـ مف قبيؿ تنزيؿ  كلألزمات، كدراستيا بمنتيى العناية، كمحاكلة عرضيا عمى القرآف
كاف الحاؿ في  اأال كىك القرآف الكريـ، كليس كم السؤاؿ الجزئٌي عمى المصدر الكمٌي،

عيد النبكة كجيؿ التمقي أف تفرز البيئة السؤاؿ أك اإلشكالية، ثـ يأتي الكحي بالحؿ، أك 
ف ثـ نذىب بيا إلى القرآ عصكرنا صياغات دقيقة،باإلجابة عنيا. بؿ نصكغ مشكالت 

 المجيد نستميمو الحؿ كالجكاب.
"مداخؿ ثالثة" لمقاربة القرآف الكريـ مقاربة تدبُّر:  إلفكبذلؾ نككف قد عرضنا لحد ا

 .المدخؿ التعبدٌم كالمدخؿ التشريعٌي كمدخؿ األزمة
لك استقرأنا أنٌنا الذم نعنيو بمدخؿ القيـ ك أما "المدخؿ الرابع" فيك "مدخؿ القيـ" 

كميا، كأخذناىا مف الفاتحة إلى سكرة الناس، كقمنا بدراستيا كتحميميا  آيات الكتاب الحكيـ
إرساء عدة مرات، محاكليف حصر القيـ العميا الحاكمة التي جاء القرآف المجيد مف أجؿ 

 في حدكد ما كصمنا إليو. نجدىا ثالثة ؟دعائميا، فما الذم نجد
في -تبارؾ كتعالى-نية اهلليماف بكحدا: اإل القيمة العميا األكلى ىي "التكحيد" أم .ُ

ذاتو كفي صفاتو كفي أفعالو، كتكحيده تكحيد ألكىيَّة كتكحيد ربكبٌية كتكحيد صفات، 
كنستطيع أف نقكؿ تقريبنا كؿ السكر التي نزلت في مكة كجزء  -كجٌؿ سكر القرآف الكريـ

ظيارىا  كٌجو نحك ىذه القيمة العميا كمحاكلة إبرازىا-كبير مما نزؿ في المدينة المنكرة كا 
 نزؿ الكحي بو، كجاء بو المرسمكف.باعتبارىا أىـ ما 

 ساف لنفسو كالتحمي بالطيارةإلنالقيمة الثانية ىي قيمة "التزكية" أم تزكية ا .ِ
ساف إلن، كالتزكية قيمة عميا، كفي الكقت نفسو تعتبر التزكية أىـ مؤىالت االشاممة

ألمانة، كالنجاح في ميمة االبتالء، لمقياـ بالكفاء بالعيد كبعممية االستخالؼ كأداء ا
بصفة التزكية يفقد أىـ المؤىالت التي  يتحؿَّ  ـساف الذم لـ يقـ بتزكية نفسو كلإلنفا

ـى ًمف العيد مع اهلل تبارؾ كتعالى )الكفاء بتؤىمو إلى أف يقكـ ب بُّؾى ًمف بىًني آدى ذى رى ٍذ أىخى كىاً 
مى  ـٍ عى يَّتىييـٍ كىأىٍشيىدىىي ـٍ ذيرّْ ـٍ قىاليكٍا بىمىى شىًيٍدنىا أىف تىقيكليكٍا يىٍكـى ظيييكًرًى بّْكي ـٍ أىلىٍستى ًبرى ى أىنفيًسًي

اًفًميفى  ًة ًإنَّا كينَّا عىٍف ىىذىا غى يَّةن مّْف  *اٍلًقيىامى كينَّا ذيرّْ نىا ًمف قىٍبؿي كى ا أىٍشرىؾى آبىاؤي أىٍك تىقيكليكٍا ًإنَّمى
ا فىعىؿى الٍ  ـٍ أىفىتيٍيًمكينىا ًبمى ( )األعراؼبىٍعًدًى . أك أداء مياـ (ُّٕ-ُِٕ:  ميٍبًطميكفى
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ًميفىةن قىاليكٍا االستخالؼ عمى كجييا ) اًعؿه ًفي األىٍرًض خى بُّؾى ًلٍممىالىًئكىًة ًإنّْي جى ٍذ قىاؿى رى كىاً 
نيقىدّْسي لى  ٍمًدؾى كى نىٍحفي نيسىبّْحي ًبحى يىٍسًفؾي الدّْمىاء كى ـي أىتىٍجعىؿي ًفييىا مىف ييٍفًسدي ًفييىا كى ؾى قىاؿى ًإنّْي أىٍعمى

 ) ساف قابؿ بفطرتو إلنيعمـ أف ىذا ا-تبارؾ كتعالى-(، فاهللَّ:  )البقرةمىا الى تىٍعمىميكفى
ساف إلنحراؼ بيا. كانالكخمقتو عمى أف يقـك بعممية التزكية لنفسو أك التدسية ليا كا

ٍضنىا نة )الذم ال يتحمى بالتزكية كال يكتسب ىذه الصفة، ال يصمح لمكفاء باألما ًإنَّا عىرى
مىيىا ا مى مىى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىف يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا كىحى انىةى عى سىافي إلناأٍلىمى

( )األحزاب ييكالن ساف الذم ال يتحمى بالتزكية كلـ يتمكف إلن(، كإِ:  ًإنَّوي كىافى ظىميكمنا جى
تزكية نفسو، أك تكقؼ عف القياـ بذلؾ إنساف ال يمكف أف ينجح في يحقؽ منيا كلـ 

ـٍ أىٍحسىفي عىمىالن( )الممؾ)ميمة االبتالء  ـٍ أىيُّكي كي الكفاء بالعيد، كالقياـ ف، إذف (ِ:  ًليىٍبميكى
يا كالقياـ بيا، كالنجاح في اختبار االبتالء، ئي بميمة االستخالؼ كالكفاء باألمانة كأدا

ف يككف ىذا العمراف التي سنأتي إلييا، كؿ تمؾ األمكر تتكقؼ عمى أ كالقياـ بعممية
يتحمى بالتزكية التاٌمة، تزكية النفس كالقمب كالبيئة كاألسرة ؛  ىساف إنساننا مزكٌ إلنا

شير رسكؿ اهلل في حديث شريؼ إلى كلذلؾ حيف ي؛  كالخمؽ كالبدف كالماؿ كغير ذلؾ
ا" ه إلى اهللمف أكؿ لقمة مف حراـ ال يرفع دعاؤ "أف  تعالى أربعيف يكمن

، فتمؾ إشارة (ُ)
ساف الذم سٌخر اهلل الككف لو، ككٌمؼ بعمرانو إذا خاف نفسو إلنىذا ا إلفميمة جدنا، 

كيجد  ،كأطعميا الحراـ، فمف الصعب جدنا أف يرفع يديو إلى اهلل تبارؾ كتعالى بالدعاء
ذا خاف نفسو كقد أبى أف يستجمنو سبحانو كتعالى االستجابة كالقبكؿ  يب لربو، كا 

كأطعميا الحراـ فيك لغيرىا أخكف، كذلؾ كىناؾ حديث آخر صحيح جاء فيو "دخمت 
 (ِ)مرأة النار في ىرة حبستيا ال ىي أطعمتيا كال ىي تركتيا تأكؿ مف خشاش األرض"ا

ساف لمحيكاف إلن؟ البعض يقكؿ: ىذا مف رعاية ا مف ىذا الحديثما الذم نستفيده 
يا حبست قطة حتى ماتت كىك فيـ قريب، إلنف تدخؿ امرأة النار كالرفؽ بو، أ

كبعضيـ قد يقكؿ فيو شيئنا آخر، لكف ما يمكف أف ييدينا إليو النظر كالتدٌبر كالتأٌمؿ 
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-ستخالؼ"، خانت ما ائتمنيا اهللفي أمر التزكية، أٌف ىذه المرأة قد خانت "أمانة اال
في ىذه يا إلى النكع البشرم المستخمؼ فيي بانتمائ؛  عميو مف خمقو-تبارؾ كتعالى

كمنيا األرض كما فييا، كفييا ىذه المخمكقات  ،األرض مسؤكلة عف جميع المسخَّرات
كتحسف تكظيفيا كتضميا إلى  ،الضعيفة، فميا أف تستثمر ىذه المسخرات، كتستفيد بيا

الن مف أف تفعؿ تبارؾ كتعالى، كبد -القافمة الكبرل التي تسبح بحمد اهلل؛  قافمة التسبيح
المرأة المشار إلييا ذلؾ خانت أمانتيا فحبست ىذا الحيكاف المسكيف، الذم كاف عمييا 
أف ترعاه، ككاف عمييا أف تحافظ عميو، فمـ تفعؿ، لكنيا حبستيا كحرمتيا الطعاـ 
كالشراب حتى ماتت. في ىذا األمر نستطيع أف ندرؾ أثر التزكية في عممية العمراف 

 -سبحانو كتعالى-الككف كالمحافظة عمى البيئة، كلذلؾ ينبو البارئ  كالمحافظة عمى
ساف مسئكؿ عف إحيائيا، كتييئتيا إلنإلى أف األرض قد تككف ىامدة كقد تككف ميتة، كا

بِّا فىًمٍنوي يىٍأكيميكفى لما خمقت لو. ) ٍيتىةي أىٍحيىٍينىاىىا كىأىٍخرىٍجنىا ًمٍنيىا حى ( )يس: كىآيىةه لَّييـي اأٍلىٍرضي اٍلمى
؟ اإلحياء أف نعمرىا، أف نزرعيا، أف نستثمرىا، نأخذ منيا ما  (، ما ىك اإلحياءّّ

كتعبيرىا عف الخضكع لو  -سبحانو كتعالى -ذلؾ ىك عبادتيا هلل إلفمف أجمو، خمقت 
دىاًف(  ري يىٍسجي ـي كىالشَّجى أف  ذلؾ(، سجكد ىذه األشياء ىك عبادتيا ك ٔ:  )الرحمف)كىالنٍَّج

بإحياء -صمى اهلل عميو كآلو كسمـ-ا ما خمقت مف أجمو، كلذلؾ أمر سكؿ اهللنأخذ مني
القرآف الكريـ أف األرض حينما تيمميا فال  ما عرفو الفقياء "بإحياء المكات" أخذنا مف

تزرعيا كال تستثمرىا، كال تسكف فييا فإف ذلؾ يعد مف اإلفساد فييا، كمف اإلماتة ليا 
كلذلؾ عقد الفقياء أبكابنا أطمقكا عمييا أبكاب "إحياء  كميمتؾ اإلحياء ال اإلماتة،

ساف في ىذه إلنميمة ا إلفالمكات"، أم األرض الميجكرة المترككة التي ال تستثمر، 
كأخذ أحسف ما خمقت لو منيا، كحمايتيا مف أجؿ ؛  الحياة ىي استثمار ىذه المسخرات

عكف القياـ بذلؾ. كأداء ىذا كاجب أكلئؾ الذيف يستطيإحياؤىا  ،أف تككف كافية لمبشر
ساف الذم يتحمى إلنساف الذم يقـك بيذه المياـ، اإلنالنكع مف المياـ، كتمؾ تزكية ل
 ىساف الذم دسَّ إلنيذه المياـ. أما اىك الذم يصمح لبصفة التزكية، كبصفة الطيارة 
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و أف نفسو، كأىمؿ نفسو فيك لغيرىا أكثر إىماالن، كمثمو ال يؤتمف عمى نفسو، فأنٌى ل
 ؟!! يؤتمف عمى الككف، أك يؤتمف عمى األرض، أك يحقؽ العمراف فييا

القيمة العميا الحاكمة الثالثة التي جاء القرآف الكريـ بيا، كعززىا حتى صارت  .ّ
تمثؿ محكرنا مف أىـ محاكره، أك مف قيمو العميا الحاكمة ىي العمراف، كقد أشرت في 

ىك  : ؟ العمراف كف ما الذم نريده بالعمرافإطار التزكية إلى بعض جكانب العمراف، كل
 زحضارة قائمة عمى قيـ، تعز  مطمؽ حضارة بؿ بناء بناء حضارة، كلكف ليس المراد

جاء القرآف المجيد بيا، كتنبثؽ عنيا، كأىميا القيمتاف السابقتاف "قيمة القيـ التي 
-تبارؾ كتعالى-ا اهلل، استخمفنإلييّّ  كقيمة التزكية". فالحضارة مشركع عمرانيّّ  التكحيد

في ىذه األرض لتحقيقيا، كال يمكف أف نحققيا إذا كنا متخمفيف ال ندرؾ سنف الطبيعة، 
ذا سخر أحد كال كيفية التعامؿ معيا، كال ندرؾ  ما في الككف، كال كيفية التعامؿ معو، كا 

فمـ المفاتيح، كتصٌرؼ : ىذه  لؾ شيئنا كأف قٌدـ لؾ سيارة ككضعيا عمى الباب كقاؿ لؾ
؟ يعني أنؾ  تتصرؼ كلـ تقد السيارة كلـ تتحرؾ بيا، كلـ تستخدميا، فماذا يعني ذلؾ

كاف أىممتيا، أنؾ لـ تستفد بيا، كلـ تدع غيرؾ يستفيد بيا فال قيمة لتسخيرىا لؾ. فإذا 
مف ناحيتو قد قاـ بعممية التسخير، كسخر لنا كؿ شيء مف أجؿ -تبارؾ كتعالى-اهلل

مشركع العمراف كبناء حضارة مصحكبة كمحككمة بالقيـ التي  ؛ إنجاز ىذا المشركع
أننا نحقؽ عمراننا، فذلؾ يعني  ـتتغمغؿ فييا، ثـ أىممنا ذلؾ كٌمو فمـ نبف حضارة كل

أخممنا بالقيمة العميا الثالثة، أال كىي "قيمة العمراف" كلـ نستطيع أف ندرؾ أف "العمراف 
مى جسانية بأإلنجمو كأنو يمثؿ العبادة اكالحضارة مشركع إليي" ما خمقنا إال مف أ

تيسىبّْحي حيف يقكؿ )-تبارؾ كتعالى-معانييا فالعمراف ىكالعبادة الحقيقية لألمة العابدة كاهلل
لىًكف الَّ تىٍفقىييكفى  ٍمدىًه كى ف مّْف شىٍيءو ًإالَّ ييسىبّْحي ًبحى مىف ًفيًيفَّ كىاً   لىوي السَّمىاكىاتي السٍَّبعي كىاألىٍرضي كى

( ) اإلسراءتىسٍ  ييـٍ (، فيسبح لو الشجر كالحجر كالماء كالسماء كالقمر كالنجكـ ْْ:  ًبيحى
ساف إلنكسكاىا بالشكؿ التمقائي، أم أف اهلل سبحانو كتعالى قد سخرىا لذلؾ، كجعؿ ا

و كٌمؼ مع أمانة االختيار، منحو اهلل إلنسيدىا، كىك المستفيد مف عممية تسخيرىا لو، 
الختيار كعمى الرد كعمى الفعؿ كعمى الترؾ، في حيف ال تممؾ تعالى القدرة عمى ا
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ساف، فإذا إلنالمخمكقات الباقية المسخرة إال أف تفعؿ ما خمقت مف أجمو إذا استثمرىا ا
العمراف، كلـ يحقؽ المشركع اإلليي بعمراف  : كلـ ييقـ األرض سافإلنلـ يستثمر ا

ف اهلل، كخاف األمانة التي ائتمف األرض، فذلؾ يعني أٌنو قد خالؼ العيد بينو كبي
تبارؾ -عمييا، كرسب في اختيار االبتالء، كأخفؽ باستعمار األرض التي أمره اهلل

 أف يقـك بو.-كتعالى

ا ندخؿ إلى رحاب القرآف م: "التكحيد، كالتزكية، كالعمراف" حين ىذه القيـ الثالث
أننا سندخؿ مزكديف بما يعيننا  يعنيريف لو فذلؾ المجيد بعد استيعابيا، كبعد فيميا متدبّْ 

بفيـ ما نقرأ كعمى القدرة عمى تدٌبر القرآف الكريـ تدبرنا يجعمنا قادريف عمى الكصكؿ عمى 
إلى كثير مف معانيو في حدكد السقؼ المعرفي الذيف نعيشو كنحياه، كفي حدكد إمكاناتنا 

رآف المجيد كتاب مطمؽ كقابميتنا كقكة تدٌبرنا فنحف ميما نكف نبقي بشرنا نسبييّْف كالق
.  ككتاب ككنيّّ

أف ؛  كىنا نككف قد بينا أربعة مداخؿ، المدخؿ األكؿ ىك المدخؿ الخاص بالعبادة
 نقرأ القرآف المجيد تعٌبدنا، كنجمعو كنحفظو كنصمي بو. المدخؿ الثاني ىك مدخؿ التشريع

فقيينا، لنحصؿ مف  يعني أف ندخؿ إلى رحاب القرآف نسألو، نكجو لو سؤاالن شرعينا، سؤاالن 
أشرنا إلى بعض قد ك  القرآف عمى حكـ ما نبحث عف حكمو. المدخؿ الثالث مدخؿ األزمة

المعالـ األساسية التي البد لنا مف محاكلة فيميا، كاستصحابيا مف أجؿ أف نصؿ إلى 
. ثـ مدخؿ "القيـ الحاكمة التصكر المطمكب لمعالجة األزمة، كالكصكؿ إلى حؿ فييا

كىك ما الخامس ثـ المدخؿ ، لمتدبر ثالثة كىنا نصؿ إلى "المدخؿ الخامس"العميا" ال
سٌميناه "بمدخؿ الكحدة البنائية لمقرآف" يعني أف يدخؿ القارئ إلى رحاب القرآف المجيد 
كىك مؤمف بأنو داخؿ إلى كتاب ىك بمثابة الجممة الكاحدة، أك الكممة الكاحدة، كليس إلى 

منو "كحدة مستقمة" عف الكحدات األخرل كىذا أمر كممة كتاب مجزأ تمثؿ كؿ آية أك 
ناقشكا ىذا األمر كثيرنا، كىـ يكاجيكف -فيما مر-ميـ في مجاؿ التدٌبر، فعمماؤنا

كما كاف كمازاؿ مف ال خالؽ ليـ اعتراضات حكؿ أسمكب القرآف المجيد، فالقرآف 
ة أخرل تتعمؽ بالعبادة، : أنو يذكر آية تتعمؽ بالدار اآلخرة كيتمكىا بآي يعترضكف عميو
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األقكاـ، أك مشيد بياء، أك بحديث عف قكـ مف نألكبالديف جممة أك بقصة مف قصص ا
 المجيد ال يٌتصؼ بصفةتكٌىـ بعض المستشرقيف أف القرآف مف مشاىد القيامة، كلذلؾ 

؛  ابيف آياتو كسكره، فيذه اآليات الكريمة تتنكع تناكالتيا كمكضكعاتيا تنكعنا شديدن الترابط 
 يـ لـ يدرككا كحدة القرآف الكريـ التي سميناىا "بالكحدة البنائية".إلنذلؾ 

ا كتالىـ أبك عمٌي الفارسي، كىك -بعد ذلؾ-كىذا األمر قد ناقشو الجاحظ كغيره قديمن
مف عمماء القرف الخامس اليجرم كمف أئمة القراءآت كالعربية، يقكؿ كقد نكقش حكؿ 

: أٌنو لـ يكف مكجكدنا في السكرة نفسيا  لمجنس" زعـ مناقشو بدأت "بال النافيةخبر لجممة 
: "أال تعمـ أف القرآف الكريـ  أم: "الخبر" فيرد أبك عمٌي الفارسي عمى المعترض بقكلو

ىذا الخبر قد كرد في سكرة كذا، اآلية كذا. كأف ىذا األمر غير كالكممة الكاحدة، كأف 
جيد لغتو الخاصة، فيك في بنائو مكٌحد ككأنو مألكؼ في أساليب العرب، كلكف لمقرآف الم

جممة كاحدة بؿ كممة كاحدة". كقد كتب أحد إخكاننا كتابنا في القرآف المجيد سماه مف 
، فاعتبر الخطاب القرآني كأنو جممة كاحدة مكجٌية إلى العالـ كمو، ُالجممة إلى العالـ

ف تعددت األغراض، كتنكعت المحاكر فتعدد المحاكر كتنكع  ؛ كتخاطب العالـ كمو، كا 
األغراض ال يخٌؿ بيذه الكحدة التي نؤكد عمييا، كىذه الكحدة كىي "الكحدة البنائية" 

اآليات كالسكر، ال أعني تحتاج ليدركيا الباحث إلى الكشؼ عف الركابط كالعالقات بيف 
المناسبات كحدىا، فسيأتي الحديث عف المناسبات، لكني أعني أف ىناؾ ركابط متنكعة 

يف اآليات كداخؿ السكرة كبيف السكر داخؿ القرآف المجيد، كىذه العالقات كالركابط ب
تشعبة عالقات يمكف لمباحث المرٌتؿ المتدبر أف يكشؼ عف بعضيا، ليدرؾ مالمتنكعة كال

طبيعة العالقات بيف آية كأخرل، بيف نجـ قرآني كآخر، كقد تناكؿ بعض العمماء بعض 
 (ـ 1958 : كحدة. كقد أبدع الدكتكر محمد عبداهلل دراز )تالسكر، لينبيكا إلى ىذه ال

رحمو اهلل في كتابو " النبأ العظيـ" حينما أخذ سكرة البقرة عمى سبيؿ المثاؿ مع اختالؼ 
أطكؿ سكر القرآف نجكميا كمع تنكع مكضكعاتيا كمع طكليا كتعدد آياتيا، كككنيا 

ميع اآليات في ىذه السكر، كقد قمت المجيد، كأثبت أف ىناؾ كحدة كترابطنا يقكـ بيف ج
                                                 

1
 و الذكتور وليذ منيرى   
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بمحاكلة مماثمة حكؿ السكرة نفسيا مف مدخؿ آخر في المكضكع الذم كتبتو حكؿ 
 صفحة حكؿ ىذا المدخؿ. َٓ"الكحدة البنائية"، كىك مكضكع قيد الطبع فيما يزيد عف 

فحيف ندخؿ القرآف المجيد أك ندخؿ إلى رحابو كنحف نضع في أذىاننا أننا ندخؿ 
ممة كاحدة كممة كاحدة، نجيد أنفسنا كعقكلنا كأذىاننا في محاكلة الكشؼ عف شبكة إلى ج

داخؿ كالكممات داخؿ السكرة، كالسكر داخؿ القرآف العالقات كالركابط القائمة بيف اآليات 
، نستطيع أف ندرؾ أىمية النظر كالتدبر في القرآف الكريـ كالنظر العقمٌي فيو اآلية نفسيا

الكة، كنحف مستصحبكف ليذا المدخؿ. كلذلؾ فنحف نحذر الباحثيف في كتالكتو حؽ الت
أك قضايا القرآف أف يدخمكا إليو بشكؿ انتقائي أك أف يقتحمكا عالمو بمكضكعات معيٌنة 

يات حسب اآلتكشيؼ  مفأف يقكمكا بما تعارؼ عميو بعض الباحثيف  ايحاكلك أف 
الجياد أك نحك ذلؾ، فيذا األمر في االقتصاد أك السياسة أك الشكرل أك  مكضكعاتيا

غير مجد لمباحث في ىذا المجاؿ، فالباحث البد لو مف أف ينظر لمقرآف في كميٌتو كفي 
 بسياحتو التدٌبرٌية في أركانو كميا."كحدتو البنائٌية" كيقـك 

كلقد أدرؾ بعض أئمتنا المتقدميف خطكرة ما قاـ بو جميرة الفقياء خاصة مف 
يـ أخضعكا األمر لقكاعد األمر إلنحكاـ برقـ معيف أك بعدد معيف محاكلة تحديد آيات األ

أك ثالثمئة أك أقؿ أك خمسمئة أك  كالنيي كما إلى ذلؾ، ليقكلكا أف آيات األحكاـ أربعيف 
ف في األمثاؿ أحكامن  فقاؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهللغير ذلؾ مف األرقاـ،   ا: "أال كا 

اء قد استنبطكا كثيرنا مف أحكاـ األسئمة الفقيية مف كثيرة" كمعركؼ أف كثيرنا مف الفقي
قصص القرآف الكريـ كمف أمثالو كما إلييا، فعممية الدخكؿ بتصكر التجزئة إلى بنائية 
لمقرآف الكريـ كمحاكلة الكصكؿ إلى آيات تتعمؽ بشيء قد يككف الباحث حدده مسبقنا، 

يستشيد بيا الباحثكف ألمكر كانكا قد ىذا النكع مف القراءة يحٌكؿ القرآف إلى مجٌرد شكاىد 
كصمكا إلييا أك قرركىا خارجو، كمعظـ ما ننتقده عمى بعض األصكلييف ىك أنيـ بدالن 
مف أف يأخذكا القرآف بكمٌيتو أك "بكحدتو البنائٌية" فإنيـ اتخذكا مف بعض آياتو شكاىد لما 

 .باعتبارىا أدلة عنيا ابتداءن ذىبكا إليو، بدالن مف أف يصدركا 
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نعمـ كنقرر، ككما كصفو البارم تعالى "لو الحكـ"، أم ىك المصدر  اكالقرآف كم
المنشيء لألحكاـ، كليس المصدر الذم تنشأ األحكاـ خارجو، كيطمب منو أف يرفضيا 

ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى أيٍكتيكٍا نىًصيبنا مّْفى اٍلًكتىاًب ييٍدعىٍكفى إً ) أك يؤيدىاأك يككف شاىدنا عمييا لىى أىلى
( )آؿ عمراف ٍنييـٍ كىىيـ مٍُّعًرضيكفى لَّى فىًريؽه مّْ ـٍ ثيَـّ يىتىكى ـى بىٍينىيي (. مف ىنا ِّ:  ًكتىاًب الٌمًو ًليىٍحكي

لو أخذ بعض أىؿ العمـ عمى بعض أئمة األصكؿ أنيـ قد قالكا بالقياس قبؿ أف يعرفكا 
و مف حجية القياس، ذىبكا مف القرآف الكريـ، كحيف جكدلكا كنكقشكا فيما ذىبكا إليدليالن 

كا ًمٍف يبحثكف عف دليؿ في القرآف فكجدكا في سكرة الحشر ) ىيكى الًَّذم أىٍخرىجى الًَّذيفى كىفىري
كنييي  ظىنُّكا أىنَّييـ مَّاًنعىتيييـٍ حيصي ٍشًر مىا ظىنىنتيـٍ أىف يىٍخريجيكا كى ًؿ اٍلحى ـٍ أًلىكَّ ـ أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب ًمف ًديىاًرًى

ـٍ مّْفى المَّ  ـي الرٍُّعبى ييٍخًربيكفى بيييكتىييـ ًبأىٍيًديًي قىذىؼى ًفي قيميكًبًي ـٍ يىٍحتىًسبيكا كى ٍيثي لى ـي المَّوي ًمٍف حى ًو فىأىتىاىي
اًر( )الحشر كا يىا أيكًلي اأٍلىٍبصى ( فاعتبركا يا أكلي األبصار ِ:  كىأىٍيًدم اٍلميٍؤًمًنيفى فىاٍعتىًبري

ارً فىافأخذكا ىذا الجزء مف اآلية ) كا يىا أيكًلي اأٍلىٍبصى : إف القياس عبكر مف  (، كقالكاٍعتىًبري
بعض ف بالقياس بمقتضى ىذه اآلية ك نحف مأمكرك  احكـ األصؿ إلى حكـ الفرع، فإذن 

كبعضيـ لما يستفاد مف ألفاظ القرآف في أكضاعيا المختمفة،  اكجد فيو تكثيرن قبمو ك األئمة 
يعتبر استدالالن ضعيفنا ليس لو  األمر قة عمى ىذااالستدالؿ بيذه الطريرفضو كاستبعده، 

رحمو -فعيما يؤيده كليس لو ما يعضده، كلذلؾ انتقد عمييـ. كقد نسب إلى اإلماـ الشا
نكقش في األمر كطكلب بإيراد دليؿ عمى ىذه  "حجية اإلجماع" أٌنو بعد أف قرر-اهلل

حثنا عف حجة ييسند بيا قكلو الحجية، كيركل عنو أنو قد قرأ القرآف المجيد مرات ثالثة ب
ا تىبىيَّفى لىوي : ) بحجية اإلجماع، فكاف أف قرأ قكؿ اهلل تعالى مىف ييشىاًقًؽ الرَّسيكؿى ًمف بىٍعًد مى كى

سىاءٍت مىًصيرنا(  ـى كى يىنَّ نيٍصًمًو جى لَّى كى ا تىكى لًّْو مى ٍيرى سىًبيًؿ اٍلميٍؤًمًنيفى نيكى يىتًَّبٍع غى :  )النساءاٍلييدىل كى
: إذف فاإلجماع سبيؿ المؤمنيف كمخالؼ اإلجماع مشاؽ لممؤمنيف مخالؼ  (، قاؿُُٓ

ٍيرى سىًبيًؿ لسبيميـ، متخذ لسكاه، كبالتالي فإٌف الكعيد المذككر باآلية الكريمة ) يىتًَّبٍع غى كى
سىاءٍت مىًصيرنا( ـى كى يىنَّ نيٍصًمًو جى لَّى كى ا تىكى لًّْو مى يتناكؿ منكر  (ُُٓ:  )النساء اٍلميٍؤًمًنيفى نيكى

فيو داللة عمى أف اإلماـ  إلففيو تكمفنا، ك  إلف. كقد أخذ عمى اإلماـ ىذا "حجيَّة اإلجماع"
قد قاؿ بالحجٌية قبؿ أف يذىب إلى القرآف الكريـ كيبحث فيو عما يمكف أف يككف قد 
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مجاؿ القكؿ بإجماع األمة، كحجٌية ىذا اإلجماع، ؛  تعٌرض لو فيما يتعمؽ بيذا المجاؿ
الن مف أف يقكؿ بالحجٌية، ثـ يبحث عف الدليؿ. كلذلؾ كاف في ذلؾ االستدالؿ مجاؿ بد

لمنظر. كقد كتب بعض الباحثيف دراسات جيدة حكؿ اتخاذ األصكلييف أك جميرتيـ 
اتخذكىا شكاىد بدالن -صمى اهلل عميو كآلو كسمـ-آليات الكتاب الكريـ كلسنف المصطفى

 أ، كيتخذكا مف السنة النبكية مصدرنا مبيننا لذلؾ.مف أف يتخذكا القرآف مصدرنا منشن 
كلذلؾ فإف مالحظة "كحدة القرآف البنائية" في ميداف التدبَّر سكؼ تككف مدخالن ال 

القرآف فبيذا المدخؿ نقرأ القرآف في كميتو، كىذا المدخؿ عمى  غنى عنو لمف يريد تدٌبر
ىذا المدخؿ أف نقرأ القرآف صعكبتو لكف فكائده عند التجربة ال تنحصر. فقد يقتضي 

مرات عديدة مف أجؿ أف نصؿ إلى إدراؾ يعيننا عمى تقديـ رؤية قرآنية في مسألة مف 
فال  المسائؿ، كىناؾ فكائد ال تحصى يجنييا المتدبَّر كىك يمارس التدٌبر بيذا المدخؿ

د ما الن بآراء كأفكار كحمكؿ، ليبحث فيو عما يينبغي ألحد أف يأتي إلى القرآف محمَّ  عضّْ
 ذىب إليو، كما تبناه.

: "عمكد السكرة ككحدة القرآف الكريـ" أك "مدخؿ الكحدة البنائية"  المدخؿ السادس .ْ
يأخذنا المتدٌبر كىك يمارس التدٌبر بيذا المدخؿ عندما نتعامؿ مع سكرة مف سكر القرآف 

صة بيا"، طالؽ مف "كحدة السكرة"، كالسكرة ليا "كحدتيا البنائية الخاإلنإلى مدخؿ ا
كالكشؼ عف ضمف الكحدة البنائية لمقرآف المجيد فإدراؾ الكحدة البنائية لمسكرة، 

يماننا  براز كحدتيا، يقتضي منا أف نمج رحابيا كنحف مؤمنكف بكحدتيا، كا  معانييا، كا 
 ة بيتالسكرة بمثاب إلفبكحدتيا يجعمنا نبحث عف "عمكدىا األساس" فمكؿ سكرة عمكد 

 دعامة األساسية دعامات أك أكتادسية يقـك عمييا تحيط بيذه الو دعامة أساكبير، ل
فرعية تحيط بيذا العمكد األساس. فالباحث إذا دخؿ إلى رحاب سكرة مف سكر القرآف 

دنا، أك أف ىناؾ عمكدنا يحمميا، ففي ك الكريـ كىك مؤمف بكحدتيا، مدرؾ أنيا تحمؿ عم
 عف ذلؾ العمكد.ىذه الحالة سكؼ يدرؾ معاني السكرة جممة بالكشؼ 

و حيف يكتشؼ عمكدىا إلنكالكشؼ عف عمكد السكرة يكجد ألفة بيف المتدبر كبينيا، 
األساس كيككف قد كشؼ عف محكرىا كمكضكعيا األىـ، كالمكضكعات الفرعية التي 
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عطاء القارئ الباحث ؛  تحيط بذلؾ العمكد كدكرىا في إسناده، كدكرىا في تكضيحو، كا 
ف الكريـ ما يمكف لو أف يستكعبو. فعمكد السكرة في ىذه الحالة المتدٌبر مف كـر القرآ

سيككف عكننا لمباحث كمرشدنا لو لمكصكؿ إلى أىـ معانيو، كقد كتب في ذلؾ اإلصالحي 
نبو  اكم-رحمو اهلل-كنبو إلى ذلؾ الشيخ أميف الخكلي -رحمو اهلل -مف عمماء اليند

كالنحك، كقميؿ مف المفسريف الذيف تنبيكا المتقدمكف إلى ذلؾ كفي مقدمتيـ عمماء البالغة 
 إلى ىذا األمر كاىتمكا بو االىتماـ المناسب.

ىناؾ مدخؿ آخر يجدر بنا أف نتعرض لو في ىذا المجاؿ كىك قريب مما ذكرنا  .ٓ
في مدخؿ السكرة، كالكشؼ عف عمكدىا كعف األكتاد المحيطة بيذا العمكد، كىك ما 

حيف نبتدر القرآف الكريـ كنجيؿ أفكارنا  يعرؼ بمدخؿ التصنيؼ المكضكعي، فنحف
في المكضكعات التفصيمية التي تناكليا كنمرف أنفسنا عمى تحديد مكضكعات مثؿ 
"اإليماف كالكفر كالشرؾ كالنفاؽ كالحؽ كالباطؿ كالصالة كالعمـ كاإلصالح كاإلفساد" 

ات التي كردت القرآف كمو دكف االقتصار عمى قراءة اآلي... ثـ نبدأ بقراءة  كما إلييا
ىذه الكممات المفتاحية فييا، كبعد القراءة الشاممة المتدبَّرة نرصد كنحف نقرأ القرآف في 
كميٌتو تمؾ اآليات التي كردت فييا ىذه المكضكعات، كنقـك باستقراءىا كتتبعيا 
ا في المكضكع كما لحقيا كما يمكف  كمعرفة ما سبؽ ذكر تمؾ اآلية التي تعتبر نصن

كمؤشرات تساعدنا عمى فيـ المكضكع في كميتو دكف لؾ مف إضافات أف يعطينا ذ
الكقكع في عممية التجزئة، كدكف السقكط فيما سقط بو بعض أكلئؾ الذيف تتبعكا آيات 
معينة كاقتطعكىا مف سياقيا فتخبطكا في عممية فيميا أك الكصكؿ إلى معانييا، فإذا 

أك الكفر أك النفاؽ" أك أم مفتاح ما يتعمؽ بمكضكعات "اإليماف قمنا بذلؾ كجمعنا 
أك مفيـك نبحث عنو، فميس لنا أف نتكقؼ عف التأمؿ كالتدٌبر في القرآف الكريـ في 
كميتو كتدبر اآليات الكاردة في المكضكع في إطار كحدتو، كبالتأمؿ فييا سكؼ نجد 

؛  كريـإعادة النظر المستمر في القرآف المشدكديف شئنا أـ أبينا إلى  -آنذاؾ -أنفسنا
في كميتو ككحدتو مرارنا، كعدـ الكقكؼ عند تمؾ المكضكعات، كأحياننا سكؼ نجد ما 
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يعزز ما سبؽ لنا أف تناكلناه مف القكؿ "بالكحدة البنائية، ككحدة السكرة"، كغير ذلؾ 
 مف المداخؿ.

لو البييقي ما سماه بأحكاـ  عقد جم-رحمو اهلل-إلماـ الشافعيكمما يستأنس بو أف ا
كجاء بعدد مف اآليات محدد ىي التي اعتبرىا اآليات التي استند اإلماـ الشافعي  القرآف

عمييا في بناء أصكلو كبناء فقيو. كعند التحقيؽ نجد اإلماـ الشافعي ينيى عف 
قراءة القرآف كمو، االقتصار عمى ذلؾ العدد مف اآليات، كينصح المجتيد بضركرة 

كما تقدـ فييا أحكاـ كثيرة، كلذلؾ فإننا ال  صفاألمثاؿ فييا أحكاـ كثيرة ككذلؾ القص
نستطيع أف نستنبط الحكـ بالدقة المطمكبة، كأف نحيطو باالجتياد الالـز الذم نسميو 

بدكف أف نرجع إلى القرآف المجيد في  "بذؿ الفقيو الكسع حتى يعجز عف بذؿ المزيد"
 كميٌتو، ككحدٌتو، دكف إخراج اآليات مف سياقيا بحجة المكضكع.

: كما الفرؽ بيف  مدخؿ مكٌمؿ ىك مدخؿ البحث في "المناسبات"، كقد يقكؿ قائؿ .ٔ
؟ كأقكؿ إف العمماء  مف القكؿ بكجكد عالقات كركابط كبيف المناسبات ما ذكرتو سابقنا

المتقدميف قد فرقكا كثيرنا بيف المناسبات كبيف الركابط كالعالقات التي نكتشفيا مستعينيف 
: "عمـ المناسبات  كما إلى ذلؾ، فالقاضي ابف العربي يقكؿبآليات النحك كقكاعده 

كارتباط آم القرآف بعضيا ببعض حتى تككف كالكممة الكاحدة متسقة المعاني منتظمة 
المباني عمـ عظيـ"، كيشير ابف العربي نفسو إلى أٌف ىذا العمـ لجاللة قدره كأىميتو 

قد تحاشاه كثير مف تبارؾ كتعالى كلدقتو كحاجتو إلى الكثير مف الجيد مع تكفيؽ اهلل 
العمماء، كلـ يدخمكا فيو كبعضيـ دخؿ في بداياتو ثـ تكقؼ"، كيقكؿ اإلماـ الرازم: "مف 

بحسب فصاحة أنو معجز  اكبديع ترتيبيا عمـ أف القرآف كم تأمؿ لطائؼ نظـ السكر
ا معجز بسبب تريبو كنظـ آياتو" كيقكؿ ألفاظو كشرؼ معانيو فيك لطائؼ : "أكثر  أيضن

القرآف مكدعة في الترتيبات كالركابط"، كيقكؿ برىاف الديف البقاعي كىك مف أشير مف 
كتب في ىذا كأعد تفسيرنا كامالن مطبكعنا في مجمدات ثماف في ىذا األمر، ىك )نظـ 

ف تعددت قضاياىا فيي كالـ  اآليات كالسكر(، يقكؿسب تناالدرر في  : "إٌف السكرة كا 
تتعمؽ الجمؿ  اكاحد كملو كأكلو بآخره، كيترامى بجممتو إلى غرض كاحد يتعمؽ آخره بأك 
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بعضيا ببعض في القضية الكاحدة، كال غنى لمتفيـ لنظـ السكرة عف استيفاء النظر 
القضية "ال غنى عف ذلؾ في أجزاء القضية الكاحدة"، كيريد بذلؾ  افي جميعيا، كم

 التي ىي عبارة عف جممة كاحدة. "المنطقية

حث فييا إلى القراءة المتدبرة، بيذا المدخؿ مدخؿ المناسبات كالب افإذا عمدن
دراكيا، فإ مف الممكف أف نأخذ سكرة مف تمؾ السكر التي تعددت نجكميا كتنكعت  فكا 

مكضكعاتيا ككثرت معانييا، ثـ نتمكىا بتدبر آية بعد آية، كمجمكعة بعد أخرل، كنجمنا 
انسيابيا حتى نصؿ إلى خاتمتيا، ثـ نعكد مف بعد آخر، ثـ نتفكر في بدايتيا كمسيرتيا ك 

كننظر في العالقات بيف اسميا كتسكيرىا، لتككف سكرة مستقمة، ثـ الخاتمة إلى البداية، 
عالقاتيا بما قبميا كبما بعدىا، كسنكتشؼ شبكة مف العالقات بينيا، تجعمنا نشعر أنيا 

 نزلت حيف نزلت ككأنيا نجـ كاحد أك كأنيا نزلت مرة كاحدة.
مدخؿ "عالـ الغيب كعالـ الشيادة"، أم أف  ىناؾ مداخؿ أخرل كثيرة جدنا، منيا .ٕ

يستحضر المتدبّْر كىك داخؿ إلى رحاب القرآف ىذيف العالميف، كينظر في اآليات 
الكريمة متدبرنا مع حضكر ىذا المدخؿ في ذىنو فسيجد أٌنو يستطيع أف يقكؿ ىذه 

كىذه تتعمؽ بعالـ الشيادة، أك كما ذىب  المجمكعة مف اآليات تتعمؽ بعالـ الغيب،
بعض المتقدميف إلى "عالـ األمر كعالـ اإلرادة كعالـ الخمؽ"، فيذه عكالـ ثالثة يستطيع 

 القارئ أف يستصحبيا كأف يدخؿ إلى رحاب القرآف متدبرنا كىي حاضرة في ذىنو.

كتعالى إلينا ىناؾ مدخؿ آخر يمكف أف نشير إليو، كىك مدخؿ العالقة بيف اهلل تبارؾ 
ساف مخمكقنا كمستخمفنا، كبيف الككف مخمكقنا كمسٌخرنا، كمحاكلة معرفة إلنكربنا كخالقنا كبيف ا

آيات تتعمؽ بعالـ األمر، كأخرل تتعمؽ  ممتبدبراآليات في إطار ىذه المداخؿ فستبدك ل
لمتدبُّر  مداخؿ ذه النماذج مفبعالـ اإلرادة، كثالثة تتعمؽ بعالـ الخمؽ، إلى غير ذلؾ، في

مف عالـ القرآف الكريـ، كازددت قراءة كمما اقتربت تحتاج أيييا التالي لمقرآف استصحابيا 
ف عمى حسف التدٌبر كحسف مف المداخؿ ما يعيفتنكشؼ ؾ كلعؿ اهلل يفتح عميمتدٌبرة لو 

 ، كتثكير القرآف المكنكف، كالكصكؿ إلى بعض ما يكٌنو في آياتو.القراءة
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 : " كالككف تعبير بكؿ شيء فيو عف كممات اهلل -تعالى -كالـ اهلل فإف القرآف المجيد
ا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شىٍيئنا أىٍف يىقيكؿى لىوي كيٍف فىيىكيكفي   ".ًإنَّمى

 




