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 اءػػػوثن رػػػشك
 

 أسرة إُف ابلدعاء مقرونُت الثناء ووافر الشكر ّتزيل أتقدـ أف إلّ  يسعٍت فال غايتو الكتاب بلغ وقد اأمّ 
 أتؿُ  وَف خطوة، خطوة البحث ىذا يف اتبعتٍت اليت ،يوسف الدين كماؿ خد٬تة الباحثة: ابلقاىرة الصغَت مكتيب
 البحث تنضيد على رفاعي السيد واألخ أٛتد، طارؽ دينا اآلنسة و ،إعداده يف طلبتو عوف أي تقدمي يف جهًدا

 سللفهار  ا١تمتاز إعدادىا على دمحم الزىراء فاطمة والباحثة ،األخَت شكلو أخذ حىت عديدة ١ترات ومراجعتو
 وليد. د. أ وصديقي ،جابر طو رقّية. د ٭تانيتور  ابنيت مع حواري من استفدتو ما انسٍ  غَت لهوامش،ل توثيقهاو 
  .٣تيب ٝتيع أنّو ثوابو و٬تزؿ هللا، يرٛتو ،َتنم
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 ةػػػػػّدمػػا١تق
 

 ا١تسلمُت عالقة توثيقل ؛وخارجو اإلسالميّ  العاَف يف األخَتة العقود يف بذلت اليت اٞتهود ِىيَ  كثَتة
 برزت قد األخَتة العقود ىذه ألف   وذلك. للمسلمُت مألوفة سةو٦تار  ،واقعة حقيقة إُف وٖتويلها ،اجمليد لقرنفاب

 مدارس انتشار على الظاىرة ىذه واعتمدت ،اإلسالميّ  العاَف أ٨تاء من كثَت يف انتشرت ،إ٬تابي ة ظاىرة فيها
 نفالقر  اتريخ» من وشيء ،التجويد أبحكاـ اإل١تاـ مع إبتقاف قراءتو خاص ة الناشئة وتعليم «القرنف ٖتفيظ»

 مؤسسات وإ٪تائها ،هبا العناية على وقامت ،وفشت انتشرت قد ا١تباركة الطيِّبة الظاىرة وىذه. «وفضائلو الكرمي
 . البلداف بعض يف األوقاؼ مؤ سسات مثل رٝتي ة وجهات القرنف ٠تدمة ؛متطوعوف بتأسيسها قاـ كثَتة

 ،منهم للمتقنُت السخي ة «اٞتوائز» وتقدمي «اجمليد القرنف حفظة» بُت «ا١تسابقات» عقد ألفنا وقد
 ظاىرة» بدأت اإل٬تابي ة الظواىر ىذه وبروز انتشار ومع. اجمليد القرنف شهر ا١تبارؾ رمضاف شهر يف وخاصة

 لظاىرة امتداًدا أعّدىا الظاىرة وىذه ،القرنف تدبّرب العناية إُف الدعوة ظاىرة وىي ،ابلظهور أخرى «٬تابي ةإ
 التفسَت كتب أف   الكثَتوف أدرؾ فقد. الكرمي للقرنف معاصرة تفاسَت كتابة إبعادة العناية ظاىرة وىي سبقتها
 كبَتة أعداد عليو تغَّتت حيث ،الكرمي ابلقرنف ا١تعاصر ا١تسلم لربط كافية تعد َف عهاوتنو   أ٫تّيتها على القدٯتة

 . عليو التناوؿ عسَتة ،الفهم صعبة السابقة العصور عربي ة وصارت ،وا١تفاىيم ا١تصطلحات من
 ابٟتروب» الغربّيوف ابوالكتّ  ا١تؤرخوف ٝتّاىا اليت «الفر٧تة حروب» وفشل ا١تغوِفّ  الغزو ا٨تسار ومنذ

. اإلسالمّية الفرؽ ٥تتلف ولدى ،أنواعو سائر يف تنقطع َف التفسَت يف ا١تيس رة السهلة الكتابة و٤تاولت «ةالصليبي  
 عيوف من كبَت عدد ونشر وطبع إحياء على والستشراؽ والنشر الطباعة ْتركة ةا١تتعلق التطورات ساعدت كما

 الٕتاه من ٢تا التفاسَت تلك خضعت اليت ا١تتعّددة الٕتاىات وإبراز ،للمعاصرين وتوفَتىا القدٯتة التفاسَت
 . الكالميّ  أو والعقديّ  يّ والفقه والباطٍتّ  والظاىريّ  والفلسفيّ  والعلميّ  والبيانّ  والعقليّ  واإلشاريّ  اآلاثريّ 

 الًتاث» استيعاب إُف ماس ة اٟتاجة أفّ  الكثَتوف وجد ،وفهمو القرنف ْتفظ العناية قاعدة توس ع وبعد
 ل اليت الراىنة العصور إُف وٕتاوزه ،فيها أعد اليت والعصور ابألزمنة عالقاتو ومعرفة ،اإلمكاف بقدر «التفسَتيّ 

 اجملتمعات بناء يف وسننو وأحكامو وقيمو مقاصده عن والكشف ،اجمليد القرنف معان استلهاـ إُف حاجتها تقل
 عرب يتكّشف وىو ،مكنوف كتاب الكرمي فالقرنف. السابقُت حاجات عن األمم وأتسيس اٟتضارات وإقامة
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 اختالؼ وعلى ا١تعرفي ة سقوفها وْتسب -كّلها -العصور وقضااي مشكالت ليستوعب ؛مكنوانتو عن العصور
 يستوعب أف يستطيع استيعابو ويف ،ومتجاوز ومستوعب ومهيمن مصدؽ فهو ،واٟتضاري ة الثقافي ة نساقهاأ

 فالتطهَت «التدب رو  التطّهر» من تاليول بد ل بذلك القرنف وليقـو ؛وإشكالتو وأزماتو والعاَف ،وحركتو الكوف
 اْلُمَطه ُروفَ  ِإل ٯَتَس وُ  ل -شأنو جل -اؿق ولذلك ؛«القرنف معان» ١تسّ  لإلنساف وهتيئة إعداد اإل٢تيّ 

 التػ ْقَوى َمةَ َكلِ  َوأَْلَزَمُهمْ  للتقوى قلوهبم وامتحن -وتعاُف سبحانو – هللا طّهرىم الذين أولئك وىم (ٜٚ:الواقعة)
 القرنف علياء إُف للعروج لوفا١تؤى   ىم فهؤلء. (ٕٙ:الفتح) َعِليًما َشْيءٍ  ِبُكلِّ  اّلل ُ  وََكافَ  َوأَْىَلَها هِبَا َأَحق   وََكانُوا
 . التدب ر بسّلم الكرمي

 «القرنف أىل» لكن   ،سابًقا إليها أشران اليت أبنواعها التفاسَت من األلوؼ عشرات توافر من الّرغم وعلى
ر فالقرنف ؛نفسو القرنف ُىوَ  اجمليد للقرنف تفسَت أىم أف   وجدوا قد  هللا صلى- هللا رسوؿ مث ،بعًضا بعضو يفسِّ

 كتاابً  يؤلف َف وإف -عليو وسالمو هللا صلوات -إنّو حيث ،الواقع يف والتفعيل ابلتأويل يقـو -وسّلم ونلو عليو
 -والسالـ الصالة عليو- كاف فقد «التلقي جيل» واقع: الواقع يف القرنف وأتويل بتفعيل قاـ لكن و ،التفسَت يف

 ،مكث على إايه ويعّلمهم ،يكتبوه أف الكاتبُت وأيمر أصحابو على فيتلوه ،خبَت حكيم لدف من القرنف يتلقى
 من -عليو وسالمو هللا صلوات- فهو ،بو ليزَكيهم بو العمل ةكيفي   -عمليًّا -٢تم يوّضح مث ِحَكَمو ٢تم يربز مث

 وبقيمو بو ٣تتمع وأفضل أّمة خَت أقاـ حىت كبَتًا جهاًدا بو ىموجاىد ،بو وزَّكاىم واٟتكمة الكتاب عل مهم
 . وىدايتو وأحكامو

 ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ ويقـو ،أصو٢تا ٢تا اجمليد القرنف يؤّسس الثابتة الصحيحة هللا رسوؿ فسنن
 التأويل» ذلك على -والسالـ الصالة عليو- وواظب ذلك مت فإذا ،معيش واقع يف وتفعيلها بتأويلها -وسّلم

 ا١تؤمنوف هبا يلتـزو  ،ا١تهتدوف هبا يتأّسى بعةمتّ  مستمرة وطريقة ،دائمة اثبتة سّنة -كّلو- ذلك صار «والتفعيل
 . العصور سائر يف بل فحسب -َوَسل مَ  ونلو َلْيوِ عَ  اّلل ُ  َصل ى- عصره يف ل ،كاّفة

 ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ كاف فإذا «الزمن» وىو أل بو العناية من بد ل اثلث عنصر وىناؾ
 نايت من الكثَت أتويل عن يكشف الزماف فإف   ،سنًنا منو ليجعل ؛الواقع يف القرنف وتفعيل بتأويل يقـو -وسّلم

 اِبٟتَْقِّ  رَبَِّنا ُرُسلُ  َجاَءتْ  َقدْ  قَػْبلُ  ِمنْ  َنُسوهُ  ال ِذينَ  يَػُقوؿُ  أَتْوِيُلوُ  أَيِْت  يَػْوـَ  أَتِْويَلوُ  ِإل يَػْنظُُروفَ  َىلْ : الكرمي الكتاب
ُهمْ  َوَضل   أَنْػُفَسُهمْ  َخِسُروا َقدْ  نَػْعَملُ  ُكن ا ال ِذي َغيػْرَ  فَػنَػْعَملَ  نُػَرد   َأوْ  لََنا فَػَيْشَفُعوا ُشَفَعاءَ  ِمنْ  لََنا فَػَهلْ   َكانُوا َما َعنػْ
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 امأثورً  الً أتوي أو اتفسَتً  ٢تا يعلموف ل نية تفسَت عن ُسئلوا إذا كانوا الصحابة وقرّاء (ٖ٘:األعراؼ) يَػْفتَػُروفَ 
 كأف «بعد أتويلو أيت َف ٦تّا ىذا... »: قالوا أىلو من معترب تدبّر عن منبثًقا أو -والسالـ الصالة عليو- عنو

 الدار يف للناس هللا يبّينو ال ِذي «ا١تطلق الغيب» من أو ،عنو الزماف يكشف ال ِذي «النسيبّ  الغيب» من يكوف
 . (1) اآلخرة

 حقها للتالوة ييعط مرًاأ ليس التدب رف ،«القرنف لقارئ التدب ر ضرورة»: ىي خالصة إُف أيخذان ىذا
 اتدبّػرً  «التدب ر» يكوف ول الواجب لتدب راب اقًتنت إذا إل حقها أعطيت تالوة التالوة تعدّ  ل بل ،فحسب
 ،عنو الكشف سنحاوؿ ما ا١تنهج وىذا ،تدبّرلل ذاتو اجمليد القرنف رٝتو ال ِذي للمنهج اوفقً  كاف إذا إل حقيقيًّا

 .القرننّية دراستنا يف -هللا شاء إف- معا١تو توضيحو 
 ينتج وحاصال انٕتا يكوف أف ويفًتض ، وا١تشكالت األزمات من للخروج التخطيط فهو" التدبَت"  وأما

 هبدايتو لندبر نتدبره واستخالؼ ْتياة بكتا والقرنف .وٗتبط ارٕتاؿ بل تدبر، بدوف تدبَت فال" التدبر"  عن
 أل التدبر"  مقاصد ألىم تنبو الدراسة هىذ عنواف من جزء" التدبَت" جعلنا وحُت اٟتياة؛ وشجوف شئوف وأنواره

 .  الكرمي ابلقرنف أزماهتا معاٞتة كيفية ومعرفة ، اٟتياة فوشجو  شئوف تدبَت"  التدبَت وىو
 .الطيبة اٟتياة وصناعة والتزكية ولتنمية الًتبية وسائل أىم من التدبر يصبح وبذلك

    .ا١توفق وهللا
  العلوان طو: كتبو

 ٖٔٗٔ الثان ٚتادى ٕٔ
 ٕٓٔٓ مايو ٕٙ

 

                                                 
(ٔ)

 التونسيو الدار: تونس) والتحرير التنوير تفسَت مقدمات عاشور، ابن .راجع وغَت٫تا مسعود وابن عباس ابن منهم الصحابة قرّاء من كثَتين دأب كاف ذلك - 
 .والربىاف اإلتقاف ويف. والرازي ا١تنار وصاحب الطربي لدى اآلية وتفسَت ،بعدىا وما ٘ٔ.( ت.د للنشر،
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 األوؿ الفصل
 وادلعوقات ادلقدمات
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 ألنو ؛«التدبُّر معىن» ٖتديد ٔتحاولة و٪تّهد لو نقّدـ أف نود «التدبُّر حقيقة» تفاصيل يف الدخوؿ قبل
 لنتبُت   اإل٬تاز من بشيء سنتناو٢تا مفاىيم وىي األخرى اإلطاري ة ا١تفاىيم من ٚتلة حولو تدور ٤تورايًّ  مفهوًما يعدّ 

 وأرادوا (ٔ)«ريالتدب علم» عليو أطلقوا علًما وامتدادىا توّسعها فًتات يف علومنا عرفت لقدو  !!«التدبُّر حقيقة»
 ا١تآلت يف والتفكَت. ومآلهتا عواقبها: يف أي األمور دابرأ يف التفكَت على القائم «التخطيط علم» بو

 ١تا ذلك على بناءً  اإلعداد وحسن وحاضره ماضيو وفهم ٖتليل على قادرًا اإلنساف ٬تعل أف شأنو من والعواقب
 . (٘:النازعات)  َأْمًرا فَاْلُمَدبَِّراتِ و: «التنزيل» ويف. يستقبلو
 رسوؿ ول نيبّ  فال ،ويتجاوزه الزماف بو يستوعب ما نايتو ثنااي يف ُيِكن   «مكنوف كتاب» اجمليد والقرنف 

 القرنف ىذا فإفّ  ولذلك ؛الكرمي القرنف بعد ينزؿ أو زؿن وحي ول – وسّلم ونلو عليو هللا صلى – ٤ُتَم د بعد
 وقائع من فيها يستجد وما ،ومشكالهتا العصور تلك قضااي ُتستوعب بو عما العصور عرب نايتو تتكّشف
 . وأحداث

 : والتيسري التحدي بني القرآف
 من أيّ  يف يدانيو ل امعجزً  متحدِّايً  كتاابً  ٬تعلو ما وا١تزااي وا٠تصائص الصفات من ٭تمل القرنف ىذا إفّ  
 . خطابّ  أيّ  يقاربو ول ،كتاب أيّ  ومزاايه وصفاتو خواّصو

                                                 
(ٔ)

 معهد« »والعلـو للًتبية بيةالعر  ا١تنظمة» عن الصادر« السياسي اإلسالـ مستقبل» يف دراستو يف ربيع حامد الراحل األستاذ فيو القوؿَ  بسط علم« التدبَت علم» - 
« التدبَت علم: »فيو وقاؿ« ا١تمالك تدبَت يف ا١تالك سلوؾ» الربيع ابن لكتاب الضافية مقدمتو ويف ـٖٜٛٔ - ٔ ىٖٓٗٔ سنة بغداد« العربّية والدراسات البحوث

 تدبَت يف ا١تالك سلوؾ» عن الربيع ايب ابن الدين شهاب مؤلف ليقرأ يعود أف سوى عليو ليس ا١تالحظة ىذه صحة يف شكك من. العربي ة وتقاليدان معارفنا يف أصيل
 إنّو. تصور أو انطباع ٣تّرد ليس السياسي والتخطيط«. السياسيّ  التخطيط علم» ا١تعاصرين اصطالحات يف يسّمى ما فيو تناوؿ كامالً  فصالً  خّصص حيث« ا١تمالك
 وإدراؾ« التدب ر»و« التدبَت علم» بُت ربيع حامد ربط وقد.ا١تختلفة أو ا١تتوقعة األحداث عاَف يف للمتغَّتات إطالؽ إنّو. وا١تاضي اٟتاضر ضوء يف ا١تستقبل معاٞتة

 وتشكيل ا١تستقبل، بناء ابٕتاه وينطلق واٟتاضر ا١تاضي يستوعب قومي متُت عمرانّ  تصور بناء إُف ا١تتدبّر اإلنساف يقود« فالتدب ر» ىذا وعلى ابلنظر ا١تستقبل يف ا١تآلت
 اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  ِبَوْجِهوِ  يَػت ِقي أََفَمنْ  :عدتو للمستقبل يعد أف على قادرا اإلنساف ٬تعل الذي وىو. واآلخرة الدنيا اٟتياة بُت فيما ٦تتد ا١تستقبل وىذا صورتو
ُتمْ  َما ُذوُقوا لِلظ اِلِمُتَ  َوِقيلَ   َلِمنَ  ُكْنتُ  َوِإفْ  اّلل ِ  َجْنبِ  يف  فَػر ْطتُ  َما َعَلى َحْسَرَتى ايَ  نَػْفسٌ  تَػُقوؿَ  أَفْ : يقوؿ أف إُف حاجة نفسو يف ٬تد ول( ٕٗ:الزمر) َتْكِسُبوفَ  ُكنػْ

 تفسَت انظر( ٛ٘-ٙ٘:الزمر) اْلُمْحِسِنُتَ  ِمنَ  فََأُكوفَ  َكر ةً  ِف  َأف   َلوْ  اْلَعَذابَ  تَػَرى ِحُتَ  تَػُقوؿَ  أَوْ ( ٚ٘) اْلُمت ِقُتَ  ِمنَ  َلُكْنتُ  َىَداِن  اّلل َ  َأف   َلوْ  تَػُقوؿَ  َأوْ ( ٙ٘) الس اِخرِينَ 
 ربو عن الفهم وأحسن القرنف وتدبّر. عدهتا ٢تا وأعد األمور عواقب يف نظر ألنّو القيامة يـو منو شيًئا يقوؿ أف« ا١تتدبّر» ٭تتاج ل ذلك كل. كثَت ابن وتفسَت القرطيب
،ل)بغداد: ا١تنظمة العربية للًتبية والع مستقبل اإلسالـ السياسينظر حامد ربيع، ا .ربّو فأرضاه ربو وأرضى ومآلو، عاقبتو فحسنت وخالقو  .٘( ٖٜٛٔ ـو
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 سورة ٔتثل أو سوره من سور عشر ٔتثل أو ٔتثلو أيتوا أف واٞتنّ  اإلنس من العقالء ٚتيع القرنف ٖتد ى لقد 
 ،يفعلوا فلم يفعلوا أف على عوالدواف الدواعي سائر توافر مع ،ذلك من شيء ٔتثل أيتوا أف اٞتميع فعجز ،واحدة
 . لو يستجيبوا أف من أعجز ألّّنم !!التحديّ  لذلك يستجيبوا أف على وا١تهج األرواح وبذلوا وحاربوا وقاتلوا

َا -وسّلم ونلو عليو هللا صلى – هللا رسوؿ بلساف تيسَته مع الكرمي والقرنف   َلَعلمُهمْ  بِِلَساِنكَ  هُ َيسمْرنَ  فَِإظلم
 ُمدمِكرٍ  ِمنْ  فَػَهلْ  لِلذِّْكرِ  اْلُقْرَءافَ  َيسمْرنَ  َوَلَقدْ : عام ة بصفة للذّكر وتيسَته ،(ٛ٘:الُدخاف) يَػَتذَكمُروفَ 

 يصبح ْتيث ،اومستمرً  امتكّررً  ادائمً  اتدبّػرً  «آايتو تدبّر» عن الستغناء يستطيع ل قارئو أفّ  بْيدَ  (ٚٔ:القمر)
 ٣تّرد ألفّ  ؛عنها ينفك ول ،األحواؿ من ْتاؿ يفارقها فال ٢تا الدائم وا١تصاحب ،القراءة قرين عنده «التدبُّر»

 والفقو الفهم بوجو وإقفا٢تا القلب مقدمتها ويف «اإلنسانّ  الوعي قوى» ؽانغال إُف تّؤدي «التدبُّر» عن الغفلة
 . اإلدراؾ مراتبو  وسائل لتوقف ،عنو واألخذ ،القرنف يف

 حجاابً  وعيو قوى بكل عليو وا١تقبل بو ا١تؤمن قارئو بُت جعل قرئ إذا أنّو العزيز الكتاب ىذا شأف ومن 
َنكَ  َجَعْلَنا اْلُقْرَءافَ  قَػَرْأتَ  َوِإَذا: الضارع ا٠تاشع القارئ ذلك يف السليبّ  التأثَت وبُت بينو ٭توؿ اوساترً   َوبَػنْيَ  بَػيػْ
ًرا مْ آَذانِِ  َويف  يَػْفَقُهوهُ  َأفْ  َأِكنمةً  قُػُلوِِبِمْ  َعَلى َوَجَعْلَنا( ٘ٗ) َمْسُتورًا ِحَجاِبً  ِِبآلِخَرةِ  يُػْؤِمُنوفَ  ال المِذينَ   َوِإَذا َوقػْ

 . (ٙٗ-٘ٗ:اإلسراء) نُػُفورًا َأْدَِبرِِىمْ  َعَلى َولمْوا َوْحَدهُ  اْلُقْرَءافِ  يف  رَبمكَ  ذََكْرتَ 
 َيَُْتوا َأفْ  َعَلى َواْلِْنُّ  اإِلْنسُ  َعتِ اْجَتمَ  لَِئنِ  ُقلْ  :التحدي على اإلجابة عن واٞتن نساإل عجز وقد

ـْ  (ٛٛ:اإلسراء) َظِهريًا لِبَػْعضٍ  بَػْعُضُهمْ  َكافَ  َوَلوْ  دبِْثِلوِ  َيَُْتوفَ  ال اْلُقْرَءافِ  َىَذا دبِْثلِ   لْ قُ  افْػتَػَراهُ  يَػُقوُلوفَ  َأ
ُتمْ  ِإفْ  اّللمِ  ُدوفِ  ِمنْ  اْسَتطَْعُتمْ  َمنِ  َواْدُعوا ُمْفتَػَراَيتٍ  ِمْثِلوِ  ُسَورٍ  ِبَعْشرِ  فَْأُتوا ـْ ( ٖٔ:ىود) َصاِدِقنيَ  ُكنػْ  َأ

ُتمْ  ِإفْ  اّللمِ  ُدوفِ  ِمنْ  اْسَتطَْعُتمْ  َمنِ  َواْدُعوا ِمْثِلوِ  ِبُسورَةٍ  فَْأُتوا ُقلْ  افْػتَػَراهُ  يَػُقوُلوفَ   ( ٖٛ:يونس) َصاِدِقنيَ  ُكنػْ
 على وّلوا نايتو قوارع نذاّنم قرعت إذا الً قلي إلّ  األقراف وصراع اٟتروب يف األدابر يوّلوف يكونوا َف الذين فهؤلء
 ذِلََذا َتْسَمُعوا ال َكَفُروا المِذينَ  َوقَاؿَ : ليوإ الستماع عن الناس وحجب ،عليو للتشويش وتنادوا ،انفورً  أدابرىم
لت) تَػْغِلُبوفَ  َلَعلمُكمْ  ِفيوِ  َواْلَغْوا اْلُقْرَءافِ   . (ٕٙ:فصِّ

 ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرَءافِ  ِمنَ  َونُػنَػزِّؿُ : علمو على فّصلو ال ِذي بو ا١تتكّلم وىو -وتعاُف انوسبح– ويقوؿ
 هبا ٯتيِّز وطاقات وعي قوى القرنف ٢تذا أف  فك (ٕٛ:اإلسراء) َخَسارًا ِإال الظماِلِمنيَ  يَزِيدُ  َوال لِْلُمْؤِمِننيَ  َوَرْْحَةٌ 
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 يطل عندما قلوهبم لو فتخبت ويعرفونو القرنف يعرفهم ابلرٛتة ويغمرىم صدورىم يشفي ففريق ،ٮتاطبهم من بُت
 . (ٖٕ:الز مر) اّللمِ  ِذْكرِ  ِإَل  َوقُػُلوبُػُهمْ  ُجُلوُدُىمْ  ِلنيُ تَ  ثُم  رَبػمُهمْ  خَيَْشْوفَ  المِذينَ  ُجُلودُ  ِمْنوُ  تَػْقَشِعرُّ  وقد ،عليها

 عليها بعضهم يطلق قد اليت -األنفس ِىيَ  والقلوب ،فيها اإلحساس ٔتراكز عنها عرب   األبداف ِىيَ  واٞتلود
 َجاُءوَىا َما ِإَذا َحّتم : وأصحاهبا ٛتلتها على شهدت سوؼ نفسها وىي. واستجابتها بشاشتها: ولينها ،األرواح

َنا َشِهْدتُْ  ملَِ  ِْلُُلوِدِىمْ  َوقَاُلوا( ٕٓ) يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا دبَا َوُجُلوُدُىمْ  َوأَْبَصارُُىمْ  ََسُْعُهمْ  َعَلْيِهمْ  َشِهدَ   قَاُلوا َعَليػْ
لت) تُػْرَجُعوفَ  َوِإلَْيوِ  َمرمةٍ  َأومؿَ  َخَلَقُكمْ  َوُىوَ  َشْيءٍ  ُكلم  أَْنَطقَ  المِذي اّللمُ  أَْنطََقَنا  . (ٕٔ-ٕٓ:فصِّ

 وحَتةً  اوخسارً  ضاللتهم على لً ضال فيزيدىم نخروف ويقرؤه ،صدورىم فيشفي أقواـ يقرؤه القرنف ىذا إفّ  
رٌ  آَذاِنِمْ  يف  يُػْؤِمُنوفَ  ال َوالمِذينَ  َوِشَفاءٌ  ُىًدى آَمُنوا لِلمِذينَ  ُىوَ  ُقلْ : اوتيهً   ُأولَِئكَ  َعًمى َعَلْيِهمْ  َوُىوَ  َوقػْ

لت) بَِعيدٍ  َمَكافٍ  ِمنْ  يُػَناَدْوفَ   يَزِيدُ  َوال لِْلُمْؤِمِننيَ  َوَرْْحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرَءافِ  ِمنَ  َونُػنَػزِّؿُ . (ٗٗ:فصِّ
ا (ٕٛ:اإلسراء) َخَسارًا ِإال الظماِلِمنيَ   الوعي قوى تستطيع ل يتال ا١تتنوعة ا١تتجّددة وفاعلي تو القرنف حيوي ة إّن 
 . وتنساىا عنها تُعرض أو أتثَتاهتا تتجاىل أف اإلنسانّ 

 : آايتو تدبّرل القرآف دعوة
 إفّ ): بو للمخاطبُت يقوؿ فالقرنف ،عليو وأتكيده لتدب راب وأمره ،نايتو تدبّرل اجمليد القرنف دعوة أتت وىنا 

 ا٠تطاب ىذا معان ١تسِّ  سبيل ول ،غَته القوى ٢تذه مفتاح فال «اإلنسانّ  الوعي قوى» مفتاح ُىوَ  التدب ر
 . (ا١تتنوعة أبعاده تفهم وحده التدب رفب السبيل ذلك إل اإل٢تيّ 

بػمُروا ُمَباَرؾٌ  ِإلَْيكَ  أَنْػَزْلَناهُ  ِكَتابٌ : تعاُف قولو ينزؿ مكة ففي   األَْلَبابِ  ُأولُو كمرَ َولِيَػَتذَ  آاَيتِوِ  لَِيدم
 سو ؤ ور  القرى أـ وأىل ،اٟتـر أىل فهم «العربيمة واحلكمة هىالنُّ » مستودع أّّنا ترى قريش وكانت. (ٜٕ:ص)

 اسديناٟت واٟتقدة سفهائهم إُف قيادهتم زماـ أسلموا وَفَِ  ؟عقو٢تم غي بوا وأين ؟أحالمهم ذىبت فأين ،العرب
 َف لكن هم !!تذكر من فيو يتذكر ما األلباب أولو لتذكر الكتاب نايت واتدبّر  لو إّّنم ؟رجا٢تم من جهل أيب أمثاؿ

 . وأضلوا فضّلوا ،عقو٢تم وطاشت ،أحالمهم فسفهت القرنف واتدبّر ي
ـْ  اْلَقْوؿَ  بػمُرواَيدم  َأفَػَلمْ : تعاُف قولو -اأيضً  -فيها ونزؿ   اأَلومِلنيَ  آَِبَءُىمُ  َيَْتِ  ملَْ  َما َجاَءُىمْ  َأ

 كذلك كانوا ولو ألباب أولو أّّنم يزعموف إّّنم مث ،ليعقلوا ويتفكروا ليتذكروا واتدبّر ي َف إّّنم. (ٛٙ:ا١تؤمنوف)
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ـَ  َبِن  ِمنْ  رَبُّكَ  َأَخذَ  َوِإذْ  «اإلذليّ  ِبلعهد» ألباهبم لذكرهتم  أَنْػُفِسِهمْ  َعَلى َوَأْشَهَدُىمْ  ُذرِّيػمتَػُهمْ  ظُُهورِِىمْ  ِمنْ  آَد
َا تَػُقوُلوا َأوْ ( ٕٚٔ) َغاِفِلنيَ  َىَذا َعنْ  ُكنما ِإنم  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  تَػُقوُلوا َأفْ  َشِهْدنَ  بَػَلى قَاُلوا ِبَربُِّكمْ  أََلْستُ   َأْشَرؾَ  ِإظلم
 . (ٖٚٔ-ٕٚٔ:األعراؼ) اْلُمْبِطُلوفَ  فَػَعلَ  دبَا َأفَػتُػْهِلُكَنا بَػْعِدِىمْ  ِمنْ  ُذرِّيمةً  وَُكنما قَػْبلُ  ِمنْ  آَِبُؤنَ 

 ابلنتساب يفخروف الذين-السالـ يهماعل– وإٝتاعيل إبراىيم أبويهم لتذكروا ألباب أوِف كانوا ولو
: العرب بُت وشرفهم وعّزىم فخرىم فصار مكة بطن يف بنياه ال ِذي العتيق ابلبيت ّنار ليل ويطوفوف ،إليهما
 ُُتْسأَُلوفَ  َوَسْوؼَ  َوِلَقْوِمكَ  َلكَ  َلذِْكرٌ  َوِإنمو (الز خرؼ:ٗٗ) . 

 ابْػتَػَلى َوِإذِ : إبراىيم أبيهم وبُت -تعاُف -هللا بُت اإل٢تيّ  العهد لتذكروا وّنى ألباب أوِف كانوا ولو
 الظماِلِمنيَ  َعْهِدي يَػَناؿُ  ال قَاؿَ  ُذرِّيمِت  َوِمنْ  قَاؿَ  ِإَماًما اسِ لِلنم  َجاِعُلكَ  ِإّنِ  قَاؿَ  فََأسبَمُهنم  ِبَكِلَماتٍ  رَبُّوُ  ِإبْػَراِىيمَ 

 . (ٕٗٔ:البقرة)
 يريدوف ول ابآلابء يعتز وف الذين أبناءه وأف   واٟتنيفي ة التوحيد على كاف إبراىيم أف   يعرفوف ونابءىم إّّنم

-دمحم النبّيُت خامت رسالة على فيقبلوف التوحيد يف إٝتاعيل وولده إبراىيم أابىم ٮتالفوا ألّ  همعلي كاف ٥تالفتهم
 يف يدخل ول هللا عهد يناؿ ول عظيم ظلم الشرؾ ألف ؛عليو أنزؿ ؤتا بو ويؤمنوف -وسّلم ونلو عليو هللا صلى
 ابْػتَػَلى َوِإذِ : قاؿ وألنّ  -تعاُف -هللا عهد ينالوف فال ا١تشركوف أّما ،ا١توّحدوف ا١تؤمنوف أولئك إلّ  إبراىيم دعوة

 الظماِلِمنيَ  َعْهِدي يَػَناؿُ  ال قَاؿَ  ُذرِّيمِت  َوِمنْ  قَاؿَ  ِإَماًما لِلنماسِ  َجاِعُلكَ  ِإّنِ  قَاؿَ  فََأسبَمُهنم  ِبَكِلَماتٍ  رَبُّوُ  ِإبْػَراِىيمَ 
 -امسّوغً  يقـو ل هبم خاص نذير أيهتم َف ألّّنم ،ذلك عن غافلُت واألقربُت األدنُت نابءىم وكوف (ٕٗٔ:البقرة)

 ،إليهما النتساب عوفيدّ  فذالالّ  و٫تا أنبياء وكال٫تا إٝتاعيل وولده إبراىيم لتجاىل -األلباب أوُف عند
 . كّلو وجودىم يرتبط وبو اهبني ال ِذي البيت موفويعظّ 

 ،ا١تهالك تلك كل يف سقطوا ١تا القرنف واتدبّر  مأّن   ولو ،النار إُف قادىم قد «التدبُّر» ٦تارستهم عدـ إف  
 . والبوار ا٢تالؾ إُف قادىم ىمتدبّر  عدـ ولكنّ  ،رسالتو صدؽ وأدركوا. رسو٢تم صدؽ ولعرفوا

 ِفيوِ  َلَوَجُدوا اّللمِ  َغرْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكافَ  َوَلوْ  اْلُقْرَءافَ  يَػَتَدبػمُروفَ  َأَفال: تعاُف قولو فيأت ا١تدنّ  العهد يف أّما 
 ال ِذي اجمليد القرنف حرب على وا١تشركوف الكتاب أىل افرضت ا١تدني ة البيئة يف. (ٕٛ:النساء) َكِثريًا اْخِتالفًا

 وأف   ،ااختالفً  فيو أف   يزعموف فأخذوا ،اكبَتً  اجهادً  بو ٬تاىدىم أف -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا رسوؿ أمر
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 وبغيهم وا٠تالؼ ابلشقاؽ وولعهم واختالفهم وتنازعهم القلوب وقسوة األمد لطوؿ ا١تدينة ويهود ،متشاهبات فيو
 وتنازعوا فيو اختلفوا العلم جاءىم وإذا ،اعلومً  ونرائهم أىواءىم من جعلوا العلم أيهتم َف إذا كانوا دىمسوح

 يضاؼ حىت فيو التشقيق من وأكثروا!! كذلك فيو اختلفوا فيو ٮتتلفوف ال ِذي ٢تم يبُّت  ما جاءىم وإذا ،أتويلو
 ،سابق كتاب أىل-منظرى يف-ألّّنم هبم يثقوف وا١تشركوف. التفاؽ وسائل إُف ل الختالؼ مصادر إُف

 أف يتمّنوف يكونوا َف يهود ألفّ  ،لً خبا فيزيدوّنم ،ىمر تدب  و  أنفسهم لعقوؿ استعما٢تم على استشارهتم ويفّضلوف
 ِمنَ  َنِصيًبا ُأوُتوا المِذينَ  ِإَل  تَػرَ  َأملَْ : وأصحابو ٤ُتَم د من أىدى أنتم: ٢تم يقولوف فكانوا عليهم إلّ  خَت يقع

 َسِبيال آَمُنوا المِذينَ  ِمنَ  َأْىَدى َىُؤالءِ  َكَفُروا لِلمِذينَ  َويَػُقوُلوفَ  َوالطماُغوتِ  ِِبْْلِْبتِ  يُػْؤِمُنوفَ  اْلِكَتابِ 
 وراء ٔتا ويكفروف ،يرغبوف ٔتا منوفيؤ  النفاؽ على مردوا الذين -اأيضً  -ا١تنافقوف ىناؾ وكاف. (ٔ٘:النساء)

 الكتاب ىذا أبفّ  اليقُت ُىوَ  منو يستفيده أف تدبّرا١ت من يتوقع ما فيكوف أخرى معان «التدبُّر» فيأخذ. ذلك
 من معصـو وأنّو ،خلفو من ول يديو بُت من الباطل أيتيو ول -شأنو جل -بو ٤تفوظ وأنّو. وكالمو هللا كتاب

 وبّدلوا وغَّتوا وأضاعوا ففّرطوا والراّبنّيُت األحبار إُف حفظها أوكل اليت السابقة كتبال أصاب ما يصيبو أف
 لِلمِذينَ  َيَْفِ  َأملَْ  الفسق و٣تافاة ،القلوب قسوة مقاومة إُف دعوة صورة يف «التدبُّر» إُف الدعوة فتأت. وّحرفوا
 َعَلْيِهمُ  َفطَاؿَ  قَػْبلُ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا َكالمِذينَ  َيُكونُوا َوال احْلَقِّ  ِمنَ  نَػَزؿَ  َوَما اّللمِ  ِلذِْكرِ  قُػُلوبُػُهمْ  زَبَْشعَ  َأفْ  آَمُنوا
ُهمْ  وََكِثريٌ  قُػُلوبُػُهمْ  فَػَقَستْ  اأَلَمدُ   وا١تشركُت الكافرين تايبدعا رالتأث   وعدـ ،(ٙٔ:يدٟتدا) فَاِسُقوفَ  ِمنػْ

 . وا١تنافقُت
 : واخلشوع التدبُّر

 أخالقهم أسوأ يف الكتاب أىل و٥تالفة ،لو واإلخبات هلل ا٠تشوع إُف يؤدي اجدً  ىاـ عالج ىنا التدب رف
 الكرٯتة اآلية فذكرت ،ال٨تراؼ ومصدر ،الفسق مصدر فهي «القلوب قسوة» ا٨ترافاهتم ومصادر ،وسلوكّياهتم

 منها فتقسو السابقة األمم من الكتاب أىل أمراض ٔتثل تصاب أف من األم ة ىذه وحذ رت ،التدب ر لواـز ضبع
 طاؿ أف بعد ذلك األمم تلك فقدت كما «التدبُّر» على القدرة وتفقد وال٨تراؼ الفسق يف وتقع ،القلوب

 . لتهتدي هاأنبيائ على أنزؿ ما تدبّرت تعد فلم القلوب منها وقست ،األمد عليها
ـْ  اْلُقْرَءافَ  يَػَتَدبػمُروفَ  َأَفال: الثالثة ا١تدني ة اآلية أتت مث  َفاذُلَا قُػُلوبٍ  َعَلى َأ  اآلية وىذه ،(ٕٗ:دمحم) َأقػْ
 ووضع ،«القلوب إغالؽ» وإّما «القرآف تدبّر» فإّما «التدبُّر» لعدـ الً مقاب وإقفا٢تا القلوب أقفاؿ ٕتعل الكرٯتة
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 يغفلوف وجعلهم ،أنفسهم أنساىم مكة أىل تدبّر فعدـ ،غَت ل للدـ خةضوم مضغة ٣ترد لتصبح عليها األقفاؿ
 عن ةا١تدين ويهود وا١تنافقُت ا١تشركُت وإعراض. إليو إشارتنا سبقت ٦تا عنها يغفلوا أف ٢تم كاف ما ىّياتبد عن
 فيسجل ،وضال٢تم شركهم يف وتصويبهم اب١تشركُت اللِّحاؽ يفضلوف «الكتاب أىل» جعل «القرآف تدبّر»

 ْبتِ ِِبْلِْ  يُػْؤِمُنوفَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيًبا ُأوُتوا المِذينَ  ِإَل  تَػرَ  َأملَْ : ويقوؿ ،ا١تخزي ا١توقف ىذا عليهم اجمليد القرنف
 يقاربو ل ضالؿ وىذا ،(ٔ٘:النساء) َسِبيال آَمُنوا المِذينَ  ِمنَ  َأْىَدى َىُؤالءِ  َكَفُروا لِلمِذينَ  َويَػُقوُلوفَ  َوالطماُغوتِ 

. ا١تسّ  من شيطافال يتخّبطهم الذين أولئك مثل فيها يتخب طوف ،أمراضهم على مقيمُت ا١تنافقوف وبقى. ضالؿ
 . قلوهبم أمراض من اىملشف القرنف واتدبّر  ولو

 ! ؟اليـو للمسلمُت حدث ال ِذي فما 
 األمراض وشفاء والزمن التدبر

 عن وإعراضهم «للقرآف ىجرىم» إُف معظمها يرجع الكثَتة وأمراضهم ا١تسلمُت أزمات أف   شك ل 
 من األم ة تعانيو ما كل يف ونلمسو ذلك نشهد أف ونستطيع. رهأبنوا والستشفاء ،آبايتو الىتداء وعدـ ،هتدبّر 
 األم ة واقع يف وينظر اجمليد القرنف تدبّري ومن. وأمراض وأزمات وفساد وا٨ترافات وصغار وذلة وتنافر وتدابر فرقة

 . شك ول ذلك مصداؽ سَتى
 أدوارىا لتؤدي ٢تا وشحذ افاإلنس يف الوعي لقوى وإعداد ،الصدور يف ١تا شفاء «القرآف تدبّر» إفّ  
 . يعقلوف ل الذين البكم الصم ابلدواب واللتحاؽ (ٔ)الغثائّية حالة من األّمة إخراج يف وأحسنو شكل أبفضل

 وما ،كثَتة عضوي ة أمراض من ويشفى ،والنفسّية العقلي ة اإلنساف طاقات يضاعف «التدبُّر» فّ أ كما
 اٟتياة ضغوط عن الناٚتة ،الشائعة األمراض من كثَت شفاء عن ىذا زماننا يف تنتشر اليت الكثَتة األطروحات

 دليل إل مر٭تة ذىني ة وصور أفكار أو خضرة أو ماء من ٤تّدد يءش يف اإلنسانّ  الذىن تركيز بعملّيات ١تعاصرةا
 . السويّ  العاقل لإلنساف «التدبُّر» ضرورة على

                                                 
 قصعتها إُف األكلة تتداعى كما األمم عليكم تتداعى أف يوشك. »ثوابف عن الكبَت الفتح يف ما على سننو يف داود وأبو مسنده يف أٛتد أخرجو حديث إُف إشارة (ٔ)

 الوىن، قلوبكم يف وليقذَفن   منكم عدوكم قلوب من ا١تهابة هللا ولينزعنّ  السيل كغثاء غثاء ولكنكم كثَت يومئذ أنتم بل: قاؿ هللا؟ رسوؿ اي يومذاؾ ٨تن قّلة من أو: قالوا
  (.ٖٛٗ/ٖ.( )ت.د العريب، الكتاب دار: بَتوت) الكبَت الفتح السيوطي، انظر«!!ا١توت وكراىي ة الدنيا حب  : قاؿ هللا؟ رسوؿ اي الوىن وما: قالوا
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 يعاٞتوا أف ٯتكن « الكولسرتوؿ»  نسبة وزايدة «الدـ بضغط» ا١ترضى أفّ  الطبي ة التجارب بعض أثبتت 
! ؟كيف ،%(ٕٓ) بنسبة ينخفضاف والكولسًتوؿ الدـ ضغط فإفّ  ؛فيو التفكَت وتركيز الزمن يف لتدب راب

 على تطفو ،عاؿ مكاف من ينساب جار ّنر ٔتثابة «الزمن» بتخّيل ويبدأ ،اإلنساف يسًتخى أبف ينصحوف
 منو فًتة على طلقنف ،واحد إتاه يف تسَت ٤تّددة زمني ة فًتة أو T رمز ِىيَ  كبَتة برتقالة شكل يف كرة سطحو

 يف ويسَت ،ينحٍت بدأ وقد النهر ىذا ا١تريض يتخّيل مث. مستقبل اثلثة فًتة وعلى حاضر اثنية فًتة وعلى ماض
 لتصبح الدائرة ماء زايدة يف يستمر داخليّ  فيضاف يف النهر يبدأ مث. كاملة دائرة يصنع حىت دائريّ  شبو شكل

 والربيق والسكوف ا٢تدوء من امزيدً  البحَتة سطح لتعطى التدفق عن اها١تي وتتوقف ،ةساكن ىادئة ْتَتة قليل بعد
 الزمني ة للفًتة ارمزً  ٗتيلها اليت الكرة لَتى اٞتميل السطح ذلك على نظرة ا١تتأّمل ويلقي. ةنكا١تر  لتصبح ا١تشع
 ول حاضر ول ماض فال ةالزمني   الفًتات توقف إُف ا١تتأمل ذىن يف لًتمز اٟتركة عن ةمتوقف ساكنة لكن ها ،طافية

 البحَتة تلك يف ٖتّدؽ حُت ؟(الزمن توقف إلّ  ا١توت وىل) يتوقف أف بعد لو حدود ل الزمن ألف   ؛مستقبل
 إُف جسمك عضالت يف الكهريبّ  النشاط خفض على تعمل عجيبة سكينة تغمرؾ سوؼ وتسًتخي ا٢تادئة

 !!(ٔ) حدّ  أدىن
 : القائل الشاعر ساور ال ِذي القلق إفّ  

 ا١تشيب فعل ٔتا فأخربه* * *  ايومً  يعود الشباب ليت أل
 : القائل أو

 وثوان دقائق ٟتياةا إفّ * * *  لو قائلة ا١ترء قلب دقات
 ،بو وعيك من عّدلت ألّنك ،فيك امتحكمً  ابعتباره عدائّية نظرة للزمن تنظر فلن -ذاؾنن -يساورؾ ل

نْػَيا َحَياتُػَنا ِإال ِىيَ  َما َوقَاُلوا ا١تشركوف قاؿ ما تقوؿ فلن  ِبَذِلكَ  ذَلُمْ  َوَما الدمْىرُ  الإِ  يُػْهِلُكَنا َوَما َوضَلَْيا ظَلُوتُ  الدُّ
 . (ٕٗ:اٞتاثية) َيظُنُّوفَ  ِإال ُىمْ  ِإفْ  ِعْلمٍ  ِمنْ 

                                                 
 من كثَت تناسي أو ٕتاىل على قادرًا النساف ٬تعل ٗتّيلو أو التوقف وىذا. ٖٔ ٔ-ٓٗ(ٜٜٜٔ النهار، دار: القاىرة) والوجود اإلنساف ،زكي عباس حسن راجع (ٔ)

 لو ٭تدث قد ما يدري ل مستقبالً  ٮتشى أو أضاعها، فرص يف يفكر أو ا١تاضي يف يفعلو لّ أ لو ينبغي كاف ما فعل قد أبن و التفكَت عن تنجم اليت السلبّية ا١تشاعر
 .وأمت أفضل بشكل ذلك ٭تقق أف يستطيع الكرمي والقرنف ٕتاوزىا، يستطيع الزمن توقف ي لٗت إذا ا١تشاعر تلك كل... فيو
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 فيو تتمي ز ل مفتوح زماف القرنف يف الزماف أف  : «القرآف قراءة إعادة» كتابو يف (ٔ)بَتؾ جاؾ لحظ وقد
 عليو هللا صلى– وقولو. القرنف يف العديدة ٔتستوايتو الزماف عن جاء ما وأتم ل. األخرى النقطة عن نقطة أيّ 
 (ٕ)«... واألرض السماوات هللا خلق يـو كهيئتو استدار قد الزماف إفّ »: الوداع حجة خطبة يف -وسّلم ونلو

 َواأَلْرضِ  السمَمَواتِ  نُورُ  اّللمُ : شأنو جل قولو -امعً  -تدبّرلن تعاؿ مث. ودللهتا الزماف ستدارةاب ا١تراد يف وأتمل
 ُمَبارََكةٍ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  دُ يُوقَ  ُدرِّي   َكوَْكبٌ  َكأَنػمَها الزَُّجاَجةُ  زَُجاَجةٍ  يف  اْلِمْصَباحُ  ِمْصَباحٌ  ِفيَها َكِمْشَكاةٍ  نُورِهِ  َمَثلُ 

 َيَشاءُ  َمنْ  لُِنورِهِ  اّللمُ  يَػْهِدي نُورٍ  َعَلى نُورٌ  َنرٌ  سَبَْسْسوُ  ملَْ  َوَلوْ  ُيِضيءُ  زَيْػتُػَها َيَكادُ  َغْربِيمةٍ  َوال َشْرِقيمةٍ  ال زَيْػُتونَةٍ 
 . ( ٖ٘:النور) مٌ َعِلي َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َواّللمُ  لِلنماسِ  اأَلْمثَاؿَ  اّللمُ  َوَيْضِربُ 

 وىي الكرٯتة اآلية ىذه لك ترٝتها اليت الرائعة الصور يف وتتفكر تدبّرت اأايمً  بل ساعات جلست لو إّنك
 جسمك يف ذلك ناثر ٕتد وسوؼ ،عجائبك تنقضي ولن ،٘تلّ  لن فإنك وتعاُف سبحانو لنوره الً مث لك تضرب

 ُوِعدَ  المِت  اْْلَنمةِ  َمَثلُ : شأنو جل قولو -شئت إف -تدبّرو . وعيك قوى وسائر وذىنك قلبكو  وعقلك ونفسك
 َوأَنْػَهارٌ  لِلشمارِِبنيَ  َلذمةٍ  ََخْرٍ  ِمنْ  َوأَنْػَهارٌ  طَْعُموُ  يَػتَػَغيػمرْ  ملَْ  َلَبٍ  ِمنْ  َوأَنْػَهارٌ  آِسنٍ  َغرْيِ  َماءٍ  ِمنْ  أَنْػَهارٌ  ِفيَها اْلُمتػمُقوفَ 

يًما َماءً  َوُسُقوا النمارِ  يف  َخاِلدٌ  ُىوَ  َكَمنْ  َرِبِِّمْ  ِمنْ  َوَمْغِفَرةٌ  الثمَمَراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  ِفيَها َوذَلُمْ  ُمَصفًّى َعَسلٍ  ِمنْ   ْحَِ
 الصور يتأم لواو  اآلايت ىذه واتدبّر ي أف واألشربة واألغذية الطبيعة علماء طيعيست .(٘ٔ:دمحم) َأْمَعاَءُىمْ  فَػَقطمعَ 

 َف وفيما ذكر فيما األ٫تي ة غاية يف أمور إُف يتوصلوف وسوؼ ،ٯتّلوا لن أّّنم حانث غَت وأقسم اشهورً  هاترٝت اليت
 وا٠تيالت الكتشافات وأفالـ يعةالطب وأفالـ الرعب وأفالـ الكارتوف أفالـ إفّ . الصور تلك تستدعيو ٦تا يذكر

 ل ذلك ولكنّ  ؛اإلنسانّ  الوعي قوى يف ٖتققو أف واحدة كرٯتة آلية ٯتكن ثقايفّ  عائد تقدمي عن تعجز العلمّية
 سبحانو هللا أعد ال ِذي «الثقيل القوؿ» استقباؿ حسن على اقادرً  اإلنساف يكوف فبو. «لتدبُّرِب» إل يتحقق

 ،هبا والنفعاؿ القرنف أنوار استقباؿ على اقادرً  اإلنساف يصبح التدب رفب لو -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-نبّيو
 ،األمانة ْتق والقياـ ،يّ اإل٢ت ابلعهد والوفاء ،الستخالفي ة ٔتهامو القياـ على اقادرً  اإلنساف يصبح «لتدبُّروِب»

                                                 
(ٔ)

  .ٖ -ٕٚ( ٜٜٙٔ ،العريب ٪تاءاإل مركز: حلب) عياشي منذر :ترٚتة ،(القرنف) قراءة إعادة: ىو األصلي والعنواف ،القراءة وعلم القرنف ،بَتؾ جاؾ - 
(ٕ)

 ابن و ا١تؤلف، اختارىا نبويّة خطب ضمن ،ٗجػ ا٠تالص الدين ،لسبكيا و كذلك، العرب خطب ٚتهرة يف -وسلم ونلو عليو هللا صلى -النيبّ  خطب وراجع - 
 ..(ت.د ،ا٠تا٧تي مكتبة :القاىرة) الوداع حجة ،حـز
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 إُف ويعاد ،األوىف اٞتزاء اآلخرة يف و٬تزى ،طّيبة حياة ٭تِت أف اإلنساف يستطيع «لتدبُّرِب»و. البتالء وأعباء
 . أبويو منها الشيطاف أخرج اليت اٞتّنة

 : اإلنسانّ  الوعي وقوى التدبُّر
 فيو وما الكوف على ابلقرنف التفّتح على قادرة و٬تعلها «اإلنسانّ  يالوع» قوى يشحذ «التدبُّر» إفّ  
 على ا٢تائلة القرنف قدرات تدبّرا١ت فيدرؾ ،بو و٭تيط ،عليو شتملي وما وا١تكاف ،ينظمها اليت والدوائر والزماف

 . واٟتضاري ة الثقافي ة األنساؽ ١تختلف. «والتجاوز واالستيعاب واذليمنة التصديق»
 والعلميّ  ا١تعريف للسقف ووفًقا ،الزمن عرب يتكّشف ال ِذي «القرآف مكنوف» عن يكشف «التدبُّر» إفّ  

 الدواعي إنتاج على وتدريبو ،مسَتتو لتقومي «الشعور» مستوى على يعمل فهو ،عديدة تمستواي يف يؤثّرو . لو
 يف للتأّمل الكامنة استعداداتو فيو فيحرؾ «الالشعور» إُف «الشعور» أتثَته يف ويتجاوز. ا٠تَّتة والنوااي والدوافع

 ،وٕتاوزتو اليـو البشري ة بلغتو ام كل استوعبت ومقاييس أبشكاؿ اجمليد القرنف قّدمو ال ِذي «الزمن قضااي»
 تَػُعدُّوفَ  شلما َسَنةٍ  َكأَْلفِ  رَبِّكَ  ِعْندَ  يَػْوًما َوِإفم  َوْعَدهُ  اّللمُ  خُيِْلفَ  َوَلنْ  ِِبْلَعَذابِ  َوَيْستَػْعِجُلوَنكَ : فيو فيقوؿ

. (ٗ:ا١تعارج) َسَنةٍ  أَْلفَ  ََخِْسنيَ  ِمْقَدارُهُ  َكافَ  يَػْوـٍ  يف  ِإلَْيوِ  َوالرُّوحُ  اْلَمالِئَكةُ  تَػْعُرجُ : ويقوؿ (ٚٗ:اٟتج)
 السماَعةُ  تَػُقوـُ  َويَػْوـَ  «الشخصيّ  الزمن» بةٔتثا ُىوَ  ال ِذي «النفسيّ  الزماف»و ،«الالمتماثل الزماف» وىناؾ
رَ  لَِبُثوا َما اْلُمْجرُِموفَ  يُػْقِسمُ   ال ِذي «الدائريّ  الزمن» وىناؾ. (٘٘:الر ـو) يُػْؤَفُكوفَ  َكانُوا َكَذِلكَ  َساَعةٍ  َغيػْ
 -وعيو وقوى وفؤاده بصره يقّلب نفسو ٬تد تدبّرفا١ت. تغيب ل حاضرة واٟتاضر ا١تاضي يف عاؿاألف ٬تعل

 عن بنفسو ينأى وبذلك ،فيها ُىوَ  اليت اللحظة عن انفصاؿ دوف وا١تآؿ وا١تصَت ا٠تلق قضااي يف -ابستمرار
: فيهم -اُفتع-هللا قاؿ الذين أولئك ادضدأب اللتحاؽ عن نفسو وينزه ،اب١تسئولي ة الشعور وعدـ والعدمي ة العبثي ة
 يَػَتَمتػمُعوفَ  َكَفُروا َوالمِذينَ  األَنْػَهارُ  رَبِْتَها ِمنْ  ذَبِْري َجنماتٍ  الصماحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا المِذينَ  يُْدِخلُ  اّللمَ  ِإفم 

ـُ األَنْػعَ  ََتُْكلُ  َكَما َوَيَُْكُلوفَ   . (ٕٔ:دمحم) ذَلُمْ  َمثْػًوى َوالنمارُ  ا
 األذىاف إُف ا١تتبادرة أو الظاىرة ا١تعان وراء ما إُف ينفذ أف على اقادرً  اإلنساف ٬تعل «التدبُّر» إفّ  
 َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  احلِْْكَمةَ  يُػْؤِت : قلبو يف اٟتكمة ينابيع الستعداد هللا ناته من وعي قوى يف فيفّجر ،البسيطة

ًرا ُأوِتَ  فَػَقدْ  احلِْْكَمةَ  يُػْؤتَ   . (ٜٕٙ:البقرة) األَْلَبابِ  ُأولُو ِإال َيذمكمرُ  َوَما َكِثريًا َخيػْ
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 القرنف إُف إضافتو من و٤توري تو أ٫تي تو يستمد ٤توريّ  قرننّ  مفهـو -سابًقا أوضحنا كما- «التدبُّر» إفّ 
 أو... موقف على يًتتب ما أو أمر عاقبة أو شعريّ  نصّ  أو مشكلة أو قضّية يف تدبّر مطلق ليس فهو ،اجمليد
 فتعّددت ةعديد بصفات ووصفو ،كثَتة أبٝتاء منزّلو وىو -تعاُف- هللا ٝتّاه كتاب يف تدبّر ُىوَ  بل. ذلك غَت

 يثحلدوا والتنزيل والذكرى والتذكرة والذكر والفرقاف والكتاب القرآف» فهو صفاتو وتنوعت ،أٝتاؤه
 ادلستقيم والصراط والرْحة واذلدى والشفاء ،وادلوعظة واحملكم واحلكيم واحلكمة واحلكم يثحلدا وأحسن

 وادلثان والنجـو الفصل والقوؿ ،وادلبنّي  والتبياف والبياف القصص وأحسن والروح والبصائر هللا وحبل
 والكرمي والعزيز واحلق والنور واذلادي وادلهيمن ،وادلصدؽ وادلبارؾ والقيم والنذير والبشري والربىاف والنعمة

 ذكر فيو وأفم » «القصص أحسن»و «أنزؿ ما أحسن» أبنّو -شأنو جل- هللا ووصفو «والعظيم وادلكنوف
 صحف»و «عربيًّا قرآنً »و «علم على هللا فّصلو»و «ىدى»و «ىبشر » ووأن   ،«بو يؤمن من وشرؼ
 «عوج ذي غري»و «عظيم نبأ»و «الثقي القو »و. «هللا كالـ»و «مكّرمة صحف»و «البّينة»و «مطّهرة

 . حصرىا معرض يف لسنا أخرى وأوصافًا. «خلفو من وال يديو بني من الباطل َيتيو ال»و
 القارئ على يفرض فذلك والصفات األٝتاء ىذه كل الكرمي كتابو على -وتعاُف تبارؾ- هللا يطلق وحُت

 ىذه ٛتلتها اليت ا١تعان كل وعيو قوى وسائر ووجدانو وقلبو عقلو يف يستحضر أف الكرمي القرنف على يقبل حُت
 اإلنساف لدى ٕتعل اليت والتصورات ا١تشاعر سائر ويستبعد. لو الكتاب منّزؿ ذكرىا اليت والصفات األٝتاء

 ذلك من أكرب راألم إفّ  -تعاُف- هللا إُف ّردةاجمل نسبتو يف إلّ  غَته عن ٮتتلف ل كتاب من يقًتب أبنّو عورًاش
 . وحركتو الكوف يستوعب كوني  كتاب ُىوَ  بل ،كتاب يف كامل كوف إنّو. بكثَت

 : وادلفهـو الفهم بني التدبُّر
ًً » أعٍت ؟يفوتعر  ٯتكن ىل: تساءلنا القرنف تعريف علينا اقًتح حُت  سنن على- «مانًعا جامًعا اتعريًف

 اٞتواب ؟الواقع ويف ا٠تارجيّ  وجوده يف صورتو تطابق الذىن يف اتمة صورة لو تعريفو يرسم ْتيث -ا١تناطقة
 ،نسيبي  عصوره من عصر أي يف واإلنساف ،مطلق الكرمي الكتاب ىذا أفّ : التفصيل على واٞتواب ؛ل: الوجيز

 لو ا١تمكن من لكن ،وأعراضو ىرهاوجو  وخواّصو وفصولو ّتنسو ٭تيط ْتيث اتم ة إحاطة اب١تطلق ٭تيط ل والنسيب  
 سائر ٕتاوز اليت أجزائو يف الكوف إُف نظران فإذا ،ٟتركتو مستوعب ،للكوف معادؿ كوف والقرنف. يقاربو أف

 حاجة غَت من ٦تارستو وتعّلم كوإدرا  ٯتكن «القرآف تدبّر» فإفّ  -شأنو جل- خالقها إلّ  ٭تصيها ول ،األعداد
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 التعريفات تصاغ اليت الكلي ات إحصاء عن للعجز تعريفو -تقريًبا- را١تتعذ من إذ ؛ابلرسم أو ٟتداب تعريفو إُف
 اليت اجمليد القرنف بطريقة سنقاربو نافإن   ولذلك ،اليسَت ابألمر ليس لو مفهـو صياغة فإفّ  وابلتاِف ،تركيبها من

 وفيها ،األوصاؼ تلك فذكر. لو مفهـو وصياغة تعريفو ا١تراد ا١توضوع ْتقيقة يتصل ما كل ذكر على تعتمد
 يبٍت أف -ذلك بعد- شاء فمن ا١توضوع حقيقة إبيضاح كفيل واألنواع والفصوؿ ابألجناس ا١تتعلقة الكلّيات

 التفّكر» مفاىيم بُت ٬تمع ما ا١تعان من فيو «التدبُّر» ألفّ  ؛فعل لو مفهوًما يبٍت أو تعريًفا ويصوغ ،عليها
 وعواقبها األمور مآلت يف النظر: ىو الذىن إُف ا١تتبادرة معانيو أبرز ومن ،«والعلم والتعقُّل والتذّكر والنظر

 ،مآلهتا لتحسن والىتماـ العناية من أكرب بقدر بداايهتا يف األمور تدبَت من ذلك يستلزمو وما ،انحية من
 . خواتيمها وتستقيم

 غافل غَت وأنت الشيء تفعل أف: والتدبَت .األمور دبر يف التفكَت: التدبَت: 1األصفهان لراغبا يقوؿ
 . ا٠تلق أمور بتدبَت موكلة مالئكة( ٘:النازعات) َأْمًرا فَاْلُمَدبَِّراتِ  ومنو. ا١تآؿ عن

 أبعد ُىوَ  ما إُف القلب حضور يتجاوز أنّو يريد) ،القلب حضور وراء: التدب ر: 2الغزالّ  حامد أَبُو ويقوؿ
 َف وإذا ..فيها تدبّر ل قراءة يف خَت ل...: قولو علي اإلماـ عن ونقل التدب ر القراءة من وا١تقصود... (منو
 يكوف وال ،أتفهمها ال آية»: قولو الصاٟتُت بعض عن ونقل. فلَتّدد( يقرأ ما) بًتديد إل التدب ر من نمكيت

 (ٖ)«ثواِبً  ذلا أعد ال فيها قليب
 واسعة شبكة عنو وتنفصل بو تت صل الكرمي الكتاب مفاىيم أىم من مفهوًما -عنده- التدب ر يبدو وىكذا

 والتعّقل ،والتذّكر ،والنظر ،التفّكر»: بو تتصل اليت ا١تفاىيم ومن ،ا١تعرفّية وا١تصطلحات ،الفرعي ة ا١تفاىيم من

                                                 
1
 اٟتسُت بن دمحم بن ا١تفضل، أبو القاسم الصفهان )أو الصبهان( ا١تعروؼ ابلراغب: أديب، من اٟتكماء العلماء. 

يف غريػب فػردات و )جػامع التفاسػَت( كبػَت، طبعػت مقدمتػو، أخػذ عنػو البيضػاوي يف تفسػَته، و )ا١تو )الذريعػة إُف مكػاـر الشػريعة ( ، ط( -تبو )٤تاضػرات الدابء من ك
 .ٕ٘٘/ٕ(  ٜٗٛٔ للماليُت، العلم دار: بَتوت) العالـ الزركلي،ط(  نظر ترٚتتو يف  -القرنف 

 
2
 ، فمصر وعاد اِف طوس .قيو شافعي أصوِف، متكلم، متصوؼ. رحل اِف بغداد، فاٟتجاز، فالشاـ. فبن دمحم أبو حامد الغزاِف ىو دمحم بن دمحم 

 .سيط ((؛و)) الوسيط ((؛ و)) الوجيز ((؛و)) ا٠تالصة (( وكلها يف الفقو؛ و)) هتافت الفالسفة ((؛ و)) إحياء علـو الدين ((و: )) البمن مصنفات
 .ٕٚٗ/ٚانظر الزركلي، 

 (.ٕٛٗ/ٗ) التالوة يف الباطن أعماؿ يف الثالث الباب ا١تنجيات ربع ،الدين علـو إحياء الغزاِف، (ٖ)
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 الدللت ٔتستوايت ا١تعان ىذه على يدؿ «التدبُّر»و «... واالعتبار والتأمُّل ،التبّصرو  والفقو والفهم والعلم
 . ا١تختلفة
 يبدأ كأف ؛أعلى مستوايت إُف يتدرج مث ا١تذكورة ا١تستوايت من واحد ٔتستوى يبدأ قد «التدبُّرف»

 صار الناس من كثَت على ٗتفى قد اليت «الدقيقة األمور فهم» مستوى إُف ارتقى فإذا مطلًقا «ِبلفهم»
 عرضها ٯتكن اليت «ادلتكاملة الفكرة» مستوى إُف ارتقى فإذا «والتأّمل ِبلتفّكر» يبدأ وقد ،«فقًها»

 وا١تصطلحات ا١تفاىيم تلك كل الشامل ا١تفهـو ىذا يستوعب حىت وىكذا ،«نظًرا» صار ٢تا والستدلؿ
 لنقـو ونستحضرىا عديدة اأمورً  نالحظ أف -ذلك بعد- بد ول. معانيو ٤تيط يف تصب روافد منها ليجعل

 : يلي ما منها مناسب بشكل لتدب راب
 ا٢تيمنة تلك من التحّرر من ٢تا بد ل عليها مهيمن عقلّيات ٖتملو مهيمًنا كتاابً  أيدينا بُت إفّ : الأو 
 تعاملها يستقيم ولن ،فهمو ٖتسن لن. (ٔ)مقهورة عقلّيات ٖتملو يقهر ل كتاابً  و٪تلك ،القرنف تدبّر من لتتمكن

  !!القهر ذلك من التحّرر بدوف معو
 األنبياء كتاب ُىوَ  بل ،واحدة أّمة ٥تاطبة يف تنحصر أف ٯتكن رسالة على يشتمل َف القرنف إفّ : اثنًيا

 اليت الشريعة ومقاصد وكلّيات العقيدة يف وا١ترسلُت األنبياء ٚتيع رسالت دفّتيو ُتب ضم فقد -كاف ة- وا١ترسلُت
 يشتمل أنّو كما. «القرآف هللا عند الكتاب» فإفّ  «اإلسالـ» هللا عند الدين أفّ  فكما ،اإلسالـ دعائم شكلت

 وبذلك. الشرعي ة والكلّيات العقيدة يف تراثهم لنا القرنف حفظ حيث أ٦تهم اندثرت الذين األنبياء رسالت على
 ُىوَ  ما لكل «اْلامعة» الكتاب أـ فهو. مشًتكة قيم على كلمتها وٚتع ،البشري ة لتوحيد ٘تهيًدا األنبياء أم ة وح د
ـّ »: يقاؿ. اٞتسد أـّ  يعد والرأس ،القرى أـ مثل ،األخرى الكتب وأصوؿ كلّيات من  ٣تموع ألنّو ؛«رأسو أ

 . (ٕ) نفسو لإلنساف اليت -كّلها- يّةوا١تعنو  اٟتسي ة القوى
 ال ِذي الكونّ  الكتاب وىو. األنبياء على ا١تنزلة والصحف الكتب ٚتيع هبا هللا أٟتق الكتاب أـ ومنو

 . األزمات تلك سائر من ومشكالهتا ألزماهتا حلوؿ من يقدمو ٔتا البشريّة ٮترج أف يستطيع
 : ٓتاّصتُت اٟتصر عن تند   اليت مزاايه إُف إضافة اجمليد القرنف امتاز وقد

                                                 
 .ٖٛ.( ت.د ،ا٢تادي دار: بَتوت) الفكري ة األزمة ،القاسم ابو دمحم بػ وقارف (ٔ)

 .ٖ٘ٔ القاسم، أبو دمحم :راجع (ٕ)
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 اإلماـ يقوؿ. العصور عرب العاَف يف قبيل أو الناس من فصيل أي وبُت بينو ٭تاؿ لئال للذكر تيسَته: األوُف
 وجالل عرش عن نزولو يف خبلقو ولطفو -وتعال سبحانو- هللا وفضل ،وعلّوه الكالـ عظمة فهم»: الغزاِفّ 

 وكيف ؟خلقو إفهاـ إل بذاتو قائمة قددية صفة ُىوَ  المِذي كالمو معان وإيصاؿ... خلقو إفهاـ درجة إل
 فهم إل الوصوؿ عن البشر يعجز إذ ،البشر صفات ِىيَ  وأصوات حروؼ طيّ  يف الصفة تلك ذلم ذبّلت

 ثبت دلا احلروؼ بكسوة كالمو جالؿ كنو استتار ولوال. نفسو صفات بوسيلة إال -وجل عز- هللا صفات
- هللا تثبيت ولوال. نوره وسبحات ،سلطانو عظمة من بينهما ما ولتالشى ،ثرى وال عرش الكالـ لسماع

 صار حيث ذبليو مبادئ اْلبل يطق مل كما كالمو َساع أطاؽ دلا -السالـ عليو- دلوسى -وجل عزم 
 . (ٔ)«دًكا

 وجعلو ،يـو كل يف الصالة يف وقراءتو التعب د بطريق كاف ة بو ا١تؤمنُت وربط ،وإذاعتو إشاعتو: والثانية
 . ابلكلي ة ٕتاىلو أو ،عنو اإلعراض أو ٕتاوزه أو ىجره ٯتكن ل. ٤تكًما حكيًما حكًما

 حيونوا ،وفقًها وأحكاًما كثَتة وعلوًما واترٮتًا وقصًصا لأمثا فيو فإفّ  للذكر وميس ر سهل ُىوَ  ما وبقدر
 . الذكر أىل إلّ  ومراميها جوانبها يدرؾ ول ،العا١توف إل يعقلها ل أخرى

 واستجالء ،خدمتو يف جبّارة جهوًدا وتتل اليت واألجياؿ «التلقي جيل» علماء من أسالفنا بذؿ ولقد
 العلـو سائر إف   بل. الدلء ينابيعها رتكدّ  وَف ،وعلومو معارفو تنضب وَف ،بو يتعل ق ما كل وٚتع ،معانيو

 تنقض وَف العلماء منو يشبع وَف ،إليو ووردت ،عنو وصدرت ،حولو دارت األم ة أجياؿ شادهتا اليت وا١تعارؼ
 . الردّ  كثرة من ٮتلق وَف ،عجائبو

 ِكَتابٍ  يف  فإنّو وعطائو وكرمو وشرفو ٣تده إُف إضافة أنّو هبا اختص اليت القرنف ىذا خصائص ومن
 ابلطهارات ٖتلِّيهم إُف إضافة لوعقو  ونفوًسا قلوابً ( ٜٚ-ٛٚ:الواقعة) اْلُمَطهمُروفَ  ِإال دَيَسُّوُ  ال( ٛٚ) َمْكُنوفٍ 
 زلروس وورقو حفادلص جلد ظاىر أفّ  وكما. ادلتكلم ةعظم قلبو يف حيضر» أف تدبّرا١ت القارئ فعلى. اٟتسيِّة

 ِبطن عن زلجوب وجاللو عّزه حبكم -أيًضا- معناه فباطن: ًراهّ متطّ  كاف إذا إال اّلالمس بشرة ظاىر عن
 إذا الصاٟتُت بعض وكاف «... والتوقري التعظيم بنور ومستنريًا ،رجس كل عن امتطّهرً  كاف إذا االّ  القلب

 . «ريب كالـ ،ريب كالـ»: وقاؿ رعدة استقلتو ا١تصحف نشر
                                                 

 .القاسم أبو دمحم(ٔ)
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 واألفئدة والقلوب العقوؿ لتبقى العصور عرب منزِّلو إل هبا ٭تيط ل اليت معانيو عن مكنونو ويتكش ف
 . الدين يـو إُف عنو تزيغ ل بو مرتبطة ،إليو مشدودة

 إٯتاف تزيد اليت التالوة وىي ،«تالوتو حق» لتالوتو األساسي ة الوسيلة ُىوَ  اجمليد «القرآف تدبّر» إف  
 العقوؿ يف و١تا ،الصدور يف ١تا وعالج شفاء مصدر القرنف من وٕتعل ،ا١تؤمنُت قلوب ٢تا وٗتبت ،منا١تؤ 

 سائر ٖتقيق يف وأتثَته الكرمي القرنف فاعلية فّ إو . واألوطاف والدوؿ واجملتمع األسرة يف و١تا ،والقلوب والنفوس
 . النبوي ة ومقاصده القرنني ة وأصولو لقواعده اوفقً  التدب ر بدوف تتكشف ول تظهر ل اإلصالح جوانب

 ٤تتمة، فريضة ىو بل والندب، التطوع سبيل على شاء من ٯتارسها سنة أو انفلة ليس القرنف تدبر إف
، وواجب  القرنف وتيسَت فيو، جاء ٔتا والعمل تباعواب مث ؤتعناه بلفظو عناية تكوف فأ ينبغي ابلقرنف والعناية لـز

 .قرننو وإتباع ومعانيو لفاظوأ لتيسَت شامل للذكر
 وقولو بو، عليو اٟتجة فتقـو بو يؤمن ل وفيمن ًً  شفاء لو فيكوف بو يؤمن فيمن عاـ التيسَت وىذا

ًرا آَذاِنِمْ  َويف  يَػْفَقُهوهُ  َأفْ  َأِكنمةً  قُػُلوِِبِمْ  َعَلى َوَجَعْلَنا تعاُف  منهم اإلعراض تكرار بعد يتم ،(ٕ٘:األنعاـ) َوقػْ
 .لقلوهبم(  الدين)  وتغليف مرات،

 عالقتهم يقطعوا أف بعد تباعواو  القرنف معان عن قلوهبم تنغلق قد ا١تؤمنُت من القرنف يتدبروف ل والذين
 بُت واٞتمع والتدبر القراءة بُت ينقطع ول فكين ل تالـز فهناؾ.ىذرا وقراءتو تدبره، عدـ ويدمنوا ٔتعانيو،

 . السليم والتطبيق الدقيق، واإلتباع القراءتُت،
: بقولو إليهم لومو_ تعاُف_ هللا وجو الذين وا١تنافقُت الكفار يشاهبوف القرنف يفقهوف ل الذين وا١تؤمنوف

 َِحِديثًا يَػْفَقُهوفَ  َيَكاُدوفَ  ال اْلَقْوـِ  َىُؤالءِ  َفَماؿ (النساء:ٚٛ)، حظهم يكن َف الذين أولئك سبحانو ذـ وقد 
 َفُرواكَ  المِذينَ  َوَمَثلُ :  فقاؿ بو، والعمل تباعووا ا١تعٌت، فهم دوف وحده الصوت اعٝت إل القرنف ٝتاع من

 .(ٔٚٔ:البقرة)فيَػْعِقُلو  ال فَػُهمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصم   َوِنَداءً  ُدَعاءً  ِإال َيْسَمعُ  ال دبَا يَػْنِعقُ  المِذي َكَمَثلِ 
 ُْهم  ُأولَِئكَ  آنًِفا قَاؿَ  َماَذا اْلِعْلمَ  ُأوُتوا لِلمِذينَ  قَاُلوا ِعْنِدؾَ  ِمنْ  واَخَرجُ  ِإَذا َحّتم  ِإلَْيكَ  َيْسَتِمعُ  َمنْ  َوِمنػْ

 عن وصرفهم بسواه القرنف عن ا١تسلمُت شغل فمن ،(ٙٔ:دمحم)َأْىَواَءُىمْ  َواتػمبَػُعوا قُػُلوِِبِمْ  َعَلى اّللمُ  طََبعَ  المِذينَ 
 نايتو يتدبروف ول القرنف يفقهوف ل الذين وا١تنافقُت الكفار يلحقوا أف ٢تم يريد فكأنو نايتو وفهم و١تعاني تدبر
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 يقوؿ .كتابو عن بشيء هللا عباد يشغلوا أف يريدوف ل الذين فهم ا١تتدبروف ا١تؤمنوف أما. ٔتنزلتهم وجعلهم
  1"عنها وأسألو منو نية كل عند أقف ، نخره إُف أولو من عباس بنا على ا١تصحف عرضت: "٣تاىد

 عصر أو واحد جيل أفهاـ على يغلقو فلم ا١تتدبرين، لتدبر مفتوحا القرنف ىذا أبقى أنو هللا لطف ومن
 للتفسَت ا١تعروفة الصطالحية اب١تعان تفسَتا_ وسلم ونلو عليو هللا صلى_ هللا رسوؿ يًتؾ وَف ٤تصور، ٤تدد
 . للتدبر_ تعاُف_ هللا وفقو من كل وفوائده بركتو يناؿ دائما اصمعروف اشائعً  القرنف يف التدبر ليبقى

 : القرآف قراءة مناىج
 القرنف فإف   ولذلك ٪توه؛ مراحل تناسب عديدة بوسائل افيه والرغبة القراءة على مفطورًا يولد اإلنساف إفّ 

 ابلقراءة أمرًا كلماتو أوؿ فكانت ابلقراءة أمر حيث -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا برسوؿ اتصالو بدأ قد الكرمي
 َْرأ  ِِبْلَقَلمِ  َعلممَ  المِذي( ٖ) اأَلْكَرـُ  َورَبُّكَ  اقْػَرأْ ( ٕ) َعَلقٍ  ِمنْ  اإِلْنَسافَ  َخَلقَ ( ٔ) َخَلقَ  المِذي رَبِّكَ  ِِبْسمِ  اقػْ
 (. ٘-ٔ:العلق) يَػْعَلمْ  ملَْ  َما اإِلْنَسافَ  َعلممَ ( ٗ)

 أف شئتم إف: ٢تم وقاؿ أبيديهم، أخذ فكأنو قراءتو مناىج إُف الناس ىدى قد نفسو الكرمي القرنف إفّ  
 الستماع حالة يف القرنف عليهم قرئ إذا أبن و أوضح قد فهو. الطرؽ هبذه أو ا١تناىج هبذه ونؤ فاقر  تقرئون
 وفَ تُػْرْحَُ  َلَعلمُكمْ  َوأَْنِصُتوا َلوُ  فَاْسَتِمُعوا اْلُقْرَءافُ  ُقِرئَ  َوِإَذا وعيهم قوى بكل ينصتوا أف فعليهم

 اليت وا١تواصفات الشروط بكل يقرأ أف منو مطلوب نفسو فالقارئ القراءة حالة يف وأّما ،(ٕٗٓ:األعراؼ)
 العجلة وعدـ بكلماتو، اللساف ٖتريك على القتصار وعدـ القلب، على التنزيل من إليها، اإلشارة تقدمت

 ْتاجة وا١تستمع. وغَتىا واٟتّسيّ  التاـ ا١تعنويّ  والتطه ر عظمتو، ليستحضر وصفاتو ءهأٝتا واستحضار تو،ءبقرا
 إُف والسامع القارئ تستدرج ٥تتلفة طرقًا القرننّ  للخطاب ألف   كلها، ّتوارحو القرنف ىذا إُف ينصت أف إُف

 استقبلو ما إذا أتثَته وبُت بينو عوازؿ يضع أف للسامع أو بو للقارئ ٯتكن ال ِذي ا٠تطاب من ليس فهو التفكَت،
 استمع حُت الكرمي القرنف أف   نرى فنحن و١تزاايه، وأل٫تي تو لعظمتو مدرؾ وىو واستقبلو ولّبو قلبو على ونز لو بقلبو
 طو؟ سورة من لشيء قراءتو بعد عمر إسالـ قصة ٬تهل من ا فمن!! بو أتثروا قد ا١تشركُت بعض قرأه أو إليو

 قراءة إُف السمع واسًتاقهم سفياف، وأبو جهل ووأب ،شريق بن األخنس الثالثة وقصة ا١تغَتة بن الوليد وقصة
 التأثَت بذلك ١تعرفتهم ا١تشركُت أفّ  ٧تد السليبّ  اٞتانب يف فإن نا ولذلك -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ

                                                 
1

 طبعة مصورة عن طبعة ا١تنار للشيخ رشيد رضا. .ٜٚٔ/ٔ( ٖٜٛٔعلمية، دار الكتب ال )بَتوت: ٣تموعة الرسائل وا١تسائل ،ابن تيميو :انظر 
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لت) تَػْغِلُبوفَ  َلَعلمُكمْ  ِفيوِ  َواْلَغْوا اْلُقْرَءافِ  ذِلََذا َتْسَمُعوا ال: قالوا أف إُف سارعوا  عدـ إُف دعوا فقد ،(ٕٙ:فصِّ
 والنفس القلب على قوتو مصادر وتنوع أتثَته وصدؽ ا٠تطاب، قوة من يعرفوف ألّّنم البداية منذ أصال السماع
 الوقت يف. القرنف إُف لالستماع للناس فرصة يعطوا أف يستطيعوف يكونوا َف فإّّنم ولذلك ثَت،الك الشيء والفطرة

 اْسَتَجاَرؾَ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َأَحدٌ  َوِإفْ  -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا لرسوؿ وتعاُف سبحانو البارئ يقوؿ نفسو
 أف بد فال ٝتع فإذا( ٙ:التوبة) يَػْعَلُموفَ  ال قَػْوـٌ  ِِبَنػمُهمْ  َذِلكَ  َمْأَمَنوُ  أَْبِلْغوُ  ثُم  اّللمِ  َكالـَ  َيْسَمعَ  َحّتم  فََأِجْرهُ 
 أف جًدا الصعب من يكوف ْتيث ووجدانو، وعقلو قلبو إُف طريقو ويشق فيو التأثَت من نوًعا ا٠تطاب ٭تدث
 أو قراءةً  استقبالو وكيفي ة معو، التفاعل وكيفي ة القرنف، ىذا لقيمة مدرًكا كاف إذا التأثَت ذلك سامعو يتالىف

 . استماًعا
 ضرورة إُف الناس لَتشد «اقرأ»: ىي نزلت كلمة أوؿ وجعل ابلقراءة أبمران نزولو الكرمي القرنف بدء إفّ  

 ِمنْ  فَػَهلْ  لِلذِّْكرِ  اْلُقْرَءافَ  َيسمْرنَ  َوَلَقدْ : فقاؿ للقارئُت_  وتعاُف حانوسب_  هللا يس ره قد أن و ويبُّت  قراءتو
َاإِ  وإ٬تابي ة سلبي ة جوانب لنا وبُت   ،(ٚٔ:القمر) ُمدمِكرٍ   َوِإَذا قُػُلوبُػُهمْ  َوِجَلتْ  اّللمُ  ذُِكرَ  ِإَذا المِذينَ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ظلم
 ِبذِْكرِ  قُػُلوبُػُهمْ  َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنوا ِذينَ الم  ،(ٕ:األنفاؿ) يَػتَػوَكمُلوفَ  َرِبِِّمْ  َوَعَلى ِإديَانً  زَاَدتْػُهمْ  آاَيتُوُ  َعَلْيِهمْ  تُِلَيتْ 

 لعظمتو وا١تدركة القرنف هبذا ا١تؤمنة للعناصر ابلنسبة كل و وىذا( ٕٛ:الرعد) اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئنُّ  اّللمِ  ِبذِْكرِ  َأال اّللمِ 
 . أقفا٢تا صدأ أصاهبا اليت غلقةا١ت الصدئة القلوب لتلك خالفًا. قدره وجاللة

 تنقضي ل وبطوف، وظهور وفنوف شجوف ذو القرنف إفّ »: ؿقا أنّو عباس ابن عن 1السيوطيّ  نقل وقد
 وحراـ، وحالؿ وأمثاؿ، أخبار: ىوى بعنف فيو أوغل ومن ٧تا، برفق فيو أوغل فمن غايتو، تُبَلغ ول عجائبو،
 وجانبوا العلماء بو فجالسوا التأويل وبطنو التالوة فظهره وبطن، وظهر ومتشابو، و٤تكم ومنسوخ، وانسخ

 . «السفهاء
 ودقائق ا١تكنوف على «للقرآف بطن أو ِبطن» وجود عن ا١تتقدموف يذكره ما كل أٛتل إّنٍت: العلوان قاؿ

 ِىيَ  وما القرنف ابطن من سبقهم من يعتربىا عنها العصر يتكش ف أف فقبل العصور عرب تتكش ف اليت ا١تكنوف
 معلميهم على بو العلم قصر أو صرهوق الباطن ادعاء يف الناس من كثَت ضل وقد. مكنوف ِىيَ  بل بباطن،

                                                 
1
 ىػ(: إماـ حافظ مؤرخ أديب. ٜٔٔ - ٜٗٛجالؿ الدين) الدين ا٠تضَتي السيوطي،عبد الرٛتن بن أيب بكر بن دمحم ابن سابق  

 .3/311 لكتاب الكبَت، والرسالة الصغَتة. انظر: الزركلي،مصنف، منها ا ٓٓٙلو ٨تو 
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 نشأت ا١تنحرؼ التفكَت من النوع ىذا وعن. وأضلوا فضلوا مواضعها غَت يف القرنف دللت فوضعوا وأئمتهم
 . أعلم وهللا. الباطنّية الفرؽ

 : يلي ما مالحظة علينا القراءة يف نشرع وعندما
- ٔتعي تو والثانية -تعاُف- ابٝتو األوُف: ءتُتابلقرا األمر مستحضرين ؤتعي تو، هللا ابسم القراءة .1

 ! ا١تتدبّر؟ للقارئ هللا أعده الشرؼ ىذا بعد شرؼ فأيّ  ،-شأنو جل

 لقرائتو، اجتمع ال ِذي القلب يف فجمعو نوع؛ أيّ  من عجلة تشوهبا ل اليت ا١تًتيّثة ا١تتأني ة القراءة .2
 . ووحي قراءة يف العجلة بعدـ رىن فيو معانيو وإقرار

 ا١تتلقي بتلقي والشعور اإلحساس واستحضار النبويّ  التلقي عاَف إُف النفسيّ  والعروج الرتقاء .3
 كل عن وعقليًّا نفسيًّا والسالـ الصالة عليو وانفصالو التلقي، ذلك وكيفي ة -َوَسل مَ  ونلو َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى- األوؿ

 . التلقي أثناء حولو ما

 وما الصالة ولعل وسجوده، صالتو يف وىو هللا إُف أقرب يكوف العبد ألف   و؛ب الصالة مداومة .4
 . وعمقو التدب ر حسن على تساعد -تعاُف- هلل وإخبات وخشوع تركيز من تقتضيو

 إُف هبا والتوجو بدقة، أسئلتو صياغة من القارئ ليتمكن أنواعها بكل وا١تعرفة ابلعلم التزّود .5
 . اجمليد القرنف

 بعض وإدراؾ. عظمتو استحضار على يساعد فذلك سوره؛ وأٝتاء وصفاتو أٝتائو حضاراست .6
 . وفهمو تدبّره ٔتتطّلبات والوعي مداخلو،

 واحد جيل أىل أو نحاد ٔتداخلو ٭تيط لن إذ ا١تستطاع؛ بقدر مداخلو ٚتيع رصد على العمل .7
 منها، بو عليو هللا يفتح قد ما كل استحضار ضرورة على ونؤكد. منها عدد ذكر تقدـ وقد األجياؿ؛ من

 . لو التدب ر سبيل إانرة يف فاعلّيتها ا١تتدبّر وسيلمس

 ٢تا قراءة كل بقراءتُت، وتعاُف سبحانو هللا أمر: -الكرمي الكتاب من نزول األوُف ا٠تمسة اآلايت يف إف  
َرأْ : وتعاُف بحانوس هللا قوؿ يف ا١توصوؿ صلة من معان فيها تستمد اليت ومواصفاهتا خصائصها  رَبِّكَ  ِِبْسمِ  اقػْ

 اإلنساف ٢تذا ابلنسبة وا٠تلق ا٠تالق، هللا ابسم ٦تارستها يف اإلنساف يستعُت قراءةٌ  فهي( ٔ:العلق) َخَلقَ  المِذي
 مث الدـ من قطعة وىي( ٕ:العلق) َعَلقٍ  ِمنْ  اإِلْنَسافَ  َخَلقَ : علق من يبدأ الثقيل، القوؿ ٢تذا ا١تتلقي



 معامل منهجّية يف التدبّر والتدبري .. القرآف أفال يتدبّروف

  

 - 26 - 

 ويف الكوف يف عقلو يدير القارئ جيعل التدبُّر»و اإلنساف مقدمتو ويف ا٠تلق قراءة من -إذف -فالبد تطورت،
 إُف وتنبيهو وفهمو ا٠تلق لقراءة صريح أمر فذلك. «فيو استخلف المِذي ذاتو اإلنساف ويف -كّلو -اخللق
 . بذلك -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-عليو النازؿ الوحي قراءة إُف إضافة وقوانينو سننو

 صبحلي تنزيلوُ  يتكامل سوؼ أن و إُف تنبيو وفيو بقراءتُت، أمر الكلمات هبذه بدأ ال ِذي الكرمي والقرنف
 األنبياء ٢تداايت وحامال كلها، النبوات تراث على ومشتمال عليو ومهيمًنا يديو بُت ١تا مصّدقًا اتًما كامال كتاابً 

َرأْ  : تعاُف قولو يف إليها مشار الثانية القراءةو . ٚتيًعا وا١ترسلُت ( ٗ) ِِبْلَقَلمِ  مَ َعلم  المِذي( ٖ) اأَلْكَرـُ  َورَبُّكَ  اقػْ
 َف ما اإلنساف معل   ابلقلم علم ال ِذي ا١توصوؿ صلة يف ىنا القلم وذكر ،(٘-ٖ:العلق) يَػْعَلمْ  ملَْ  َما اإِلْنَسافَ  َعلممَ 
 بداية منذ بواسطتو تراكمت يتال وا١تعلومات وا١تعارؼ القراءات وٚتيع والقلم الكرمي القرنف قراءة بُت تربط يعلم

 أفّ  إُف يشَت ٦تا النازؿ، الوحي وقراءة ا١تعرفة، ٔتًتاكم وقراءة اب٠تلق قراءة فهي التنزيل، عصر بداية حىت ا٠تلق
 ٭تقق لكي قراءتُت من أكثر أو «القراءتني بني اْلمع» مبدأ البداية منذ معو والبشريّة الرسوؿ يعلِّم القرنف

 . زيلالتن أىداؼ أىدافو،
  : فهناؾ ذلك بعد ءاتالقرا أنواع وتتابعت تتالت مث
 ال ِذي الثواب ىذا ابلقراءة، وتعاُف سبحانو هللا ثواب يبتغوف الذين ا١تتعّبدوف هبا القياـ إُف يعمد قراءة 

 ؼحر  بكل َيجركم -وتعال سبحانو- هللا فإف أتلوه»: قولو يف بو -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا رسوؿ وعد
 . (ٔ)«حرؼ وميمٌ  حرؼ والـٌ  حرؼ ألف ولكن حرؼ آمل أقوؿ ال عشرة

 قراءة فهي الكرمي القرنف وشريعة واٟتراـ اٟتالؿ معرفة يريدوف الذين قراءة: وىي: أخرى قراءة وىناؾ 
 تقدـ وقد ذلك إُف وما ةووصيّ  وّني أمر من إ٢تي ة تشريعات ٖتمل اليت اآلايت وعن الشريعة عن ابلبحث تتسم
 ايعنو  أف والفقهاء يُّت األصول على وكاف القراءة مداخل من مدخل وىي .«التدبُّر» مداخل من مدخال ٢تا ذكران

 ا١تنشئ ىو اجمليد القرنف يكوف ْتيث اجمليد القرنف شريعة على والفقهي ة األصولي ة والقواعد النظرايت ويبنوا ا،هب
  . عنها والكاشف ٢تا

                                                 
(ٔ)

 َحَسَنةٌ  ِبوِ  فَػَلوُ  هللا ِكَتابِ  ِمنْ  َحْرفاً  قَػرَأَ  َمنْ » بلفظ مسعود بن هللا عبد حديث من ،(ٖٕ٘ٛ) برقم هللا، كتاب من حرفاً  قرأ فيمن ما ابب يف الًتمذي رواه يثٟتدا - 
 الثواب ربط ويف.صحيح حسن حديث: الًتمذي قاؿ ،(ٖ٘ٔ/ٓٔ) ،« َحْرؼٌ  َوِميمٌ  َحْرؼٌ  َوَلـٌ  َحْرؼٌ  أَِلفٌ  َوَلِكنْ  َحْرؼٌ  اَف أَُقوؿُ  لَ  ا٢ِتَاأَْمثَ  بَِعْشرِ  َواٟتََْسَنةُ 
 .وفهم وٖتليل تدبر دوف القرنف من شيًئا يغادر ل الذي العميق التدبّر ضرورة إُف تنبيو اٟترؼ ٔتستوى
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 بدء منذ التاريخ عرب البشريّة ومسَتة وتطورىا، البشريّة اتريخ يعرفوا أف يريدوف الذين أولئك قراءة وىناؾ 
 واستنباط بو، والعتبار التاريخ ذلك ٔتعرفة رغبةً  -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ أايـ وحىت ٠تليقةا

 اإلسرائيليّ  ابلًتاث يشوهبا أف ألحد ينبغي ل اليت مزاايىا الكرمي القرنف ولقصص .القراءة تلك من وعربه دروسو
  .واألكاذيب الدخل من بكثَت اختلط ٦تا وغَته

 ولكي الكرمي، القرنف أسلوب وبالغة النظم وبراعة األسلوب وٚتاؿ اللفظ بدقة ليستمتع يقرأ من وىناؾ 
 األنبياء قصص على تطلع أف ٖتاوؿ قراءةُ  وىناؾ.  ٔتثلو أتت أف يف للبشريّة إعجازه ووجوه ٖتديو جوانب يرى

 . رسالهتم ومضامُت أزماّنم وأحداث أقوامهم ومعرفة

 ويوضح لو مؤّشرات ويعطي ا١تستقبل يستشرؼ القرنف ىذا كاف إذا ما ترى أف ؿٖتاو  قراءةٌ  وىناؾ 
 الكرمي القرنف جوانب على تشتمل تكاد كثَتة قراءات من ذلك غَت إُف البشريّة، ومصَت اإلنساف مصَت

 . ا١تختلفة

 من ذلك ىوسو  وا١تستقبل، اٟتاضر عن وبعضها التاريخ، يف بعضها أسئلة إاثرة على درجوا أانس وىناؾ 
 لو وينشرح النفوس، إليو تطمئن جواب لديهم يكوف ْتيث وحًيا؛ تلك أسئلتهم عن اٞتواب ينزؿ أف أجل

 .خاصة التلقيّ  عصر يف كانت وىذه. اٞتدؿ و٭تسم القلب،

 ففا١تسلمو  وحو٢تا، هبا بداايتو يف اإلسالمي   الفكر يتكوف بدأ اليت ِىيَ  ا١تتنوِّعة ا١تتعدِّدة القراءات وىذه 
يُت أمم من أم ة كانوا فيهم القرنف نزوؿ قبل يِّنيَ  يف  بَػَعثَ  المِذي ُىوَ . األمِّ ُهمْ  َرُسوال األُمِّ ُلو ِمنػْ  آاَيتِوِ  َعَلْيِهمْ  يَػتػْ

 ال ِذي القرنف وبنزوؿ(. ٕ:اٞتمعة) ُمِبنيٍ  َضالؿٍ  َلِفي قَػْبلُ  ِمنْ  َكانُوا َوِإفْ  َواحلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُػَعلُِّمُهمُ  َويُػزَكِّيِهمْ 
َا تَػُقوُلوا َأفْ  كتاب أىل صاروا ينزؿ أف قبل فيهم نزولو ٘تن وا  ُكنما ِإفْ وَ  قَػْبِلَنا ِمنْ  طَائَِفتَػنْيِ  َعَلى اْلِكَتابُ  أُْنِزؿَ  ِإظلم
َنا أُْنِزؿَ  َأنم  َلوْ  تَػُقوُلوا َأوْ ( ٙ٘ٔ) َلَغاِفِلنيَ  ِدرَاَسِتِهمْ  َعنْ  ُهمْ  َأْىَدى َلُكنما اْلِكَتابُ  َعَليػْ  ِمنْ  بَػيَِّنةٌ  َجاءَُكمْ  فَػَقدْ  ِمنػْ

 ُسوءَ  آاَيتَِنا َعنْ  َيْصِدُفوفَ  المِذينَ  َسَنْجِزي َهاَعنػْ  َوَصَدؼَ  اّللمِ  ِِباَيتِ  َكذمبَ  شلمنْ  َأْظَلمُ  َفَمنْ  َوَرْْحَةٌ  َوُىًدى رَبُِّكمْ 
 (ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ:األنعاـ) َيْصِدُفوفَ  َكانُوا دبَا اْلَعَذابِ 
 فيما يعٍت فذلك دللت، ولذلك -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ قلب على نزؿ القرنف إفّ  

 كاف وإف فالّلساف ابلّلساف، ل ينطلق، ومنو ابلقلب، يبدأ أف ينبغي اجمليد القرنف مع اإلنسان   لالتعام أف   يعنيو
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 ينطلق أف ينبغي ومنو القلب، قراءة ُىوَ  ىنا األىم لكن ذلك، إُف وما واٟتفظ والًتديد القراءة عملي ة يف ىاًما
 -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- ٤ُتَم د قلب على نزؿ إ٪ّتا نزؿ حينما القرنف ىذا ألف   الّلساف، إُف القارئ

  َاْلُمْنِذرِينَ  ِمنَ  لَِتُكوفَ  قَػْلِبكَ  َعَلى( ٖٜٔ) اأَلِمُتُ  الر وحُ  ِبوِ  نَػَزؿ (الشعراء:ٜٖٔ-ٜٔٗ .) 
 ذلك كل لينفعل والتدب ر للتَفّكر وال لب   والعقل والذىن القلب ىّيأ قلبال على ا١تتدبّر أنزلو إذا فالقرنف 
 األساس احملور ويبلغ ا٠تطاب، يف أساليبو ويفقو مراده ويدرؾ فهمو ذلك بعد و٭تسن لو، القلب وٮتبت ابلقرنف،

 القلب لوح على القرنف جيلوبتس. متعّدًدا أـ واحًدا ٤تورًا كاف إذا وما سورة، أـ ٧تًما أكاف سواء يقرؤه، ال ِذي
 قبلها ٔتا عالقتها مث هبا، ختمت اليت والفاصلة اآلية كلمات بُت العالقات طبيعة تتبُّت  وغَته اللساف إُف نقلو مث

 ببقي ة السورة عالقات معرفة ابٕتاه القارئ لينطلق السورة داخل يف بينها العالقات شبكات وتت ضح بعدىا، وما
 من الرحيب القرنف عاَف إُف وسهولة بيسر ننطلق أف نستطيع وهبذا منو، موقعها بذلك و٭تّدد الكتاب، سور

 . ا١تتدبِّر الضارع ا٠تاشع القلب
 الناس، يعرفها كما «القراءة» معرفة يستلـز ل القلب على فالتنزيل ابلغة، حكمة القلب على وللتنزيل

 على التنزؿ وخواّصو صفاتو من بقرنف أمّية شعوب إُف مرسل ،أميّ  -َوَسل مَ  ونلو َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى- فالرسوؿ
 يفيض ومنو نشاطو، قمة يف وىو -أول- القلب من يبدأ التدبّر أفّ  منها ولعل ابلغة؛ حكمة ذلك ويف. القلوب

 على بعدالة بتوزيعو يقـو مث نصيبو منو القلب أيخذ ال ِذي اٟتياة دـ ٔتثابة فيصبح -كّلها- اٞتوارح على
 ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلرمُسوؿِ  ّلِلمِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا المِذينَ  ََيَيػَُّها .القرنف وىكذا ابٟتياة، وٯتّدىا كّلها، عضاءاأل

 .(ٕٗ:األنفاؿ) رُبَْشُروفَ  وِ ِإلَيْ  َوأَنموُ  َوقَػْلِبوِ  اْلَمْرءِ  بَػنْيَ  حَيُوؿُ  اّللمَ  َأفم  َواْعَلُموا حُيِْييُكمْ 
  ًْتا َكافَ  َأَوَمن َناهُ  َميػْ  خبَارِجٍ  لَْيسَ  الظُُّلَماتِ  يف  َمثَػُلوُ  َكَمنْ  النماسِ  يف  بِوِ  دَيِْشي نُورًا َلوُ  َوَجَعْلَنا فََأْحيَػيػْ

َها  (ٕٕٔ:األنعاـ) يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما لِْلَكاِفرِينَ  زُيِّنَ  ِلكَ َكذَ  ِمنػْ
 ألن و ىنا، مراًدا ليس ا١تعٌت وىذا يكتبوف، ول يقرئوف ل الذين: األوؿ ا١تعٌت معنياف، ذلا كلمة واألميُّوف

 شأف شأّنا واٟتساب، الكتابة من وشيء القراءة من شيء فيها وكاف ٕتاري ة بيئة قريش بيئة أفّ  ا١تعروؼ من
 يف كتاابت ٢تم كانت العرب أف   على يدؿ ما ىناؾ أف   كما عصر، كل ويف العصر ذلك يف التجاري ة البيئات

 وقبائلهم اٞتاىلية وعرب األعراب لوضع تعرضت اليت ا١تصادر بعض إُف الرجوع وٯتكن اترٮتهم، ويف الفًتة تلك
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 أحواؿ يف األرب بلوغ»و ،(ٔ)يعيش لبن «العرب أحواؿ يف ادلفصل» منها التنزيل، عصر يف فةا١تختل
 إُف دروزة، عزة حملمد «البعثة قبل وبيئتو -وسّلم وآلو عليو هللا صلى-النيب عصر»و ،(ٕ)لأللوسي «العرب
 (ٖ). والكتابة القراءة على القادرين من أعداد وجود إُف ونّبهت الفًتة، تلك عن ٖتدثت كثَتة أخرى مصادر

 وانقطعت نذير، من جاءىم وما قبل من كتاب عليهم يتنزؿ َف الذين ىم :األمّيُت أو لألميّ  الثان ا١تعٍت
 َما قَػْوًما لِتُػْنِذرَ : التنزيل يف جاء ولذلك. منظور وقت يف يّ اإل٢ت الوحي وبُت بينهم ّما صلة تقم َف أو الصلة
 ىود مثل جزيرهتم يف األنبياء لبعض اتريخ ىناؾ كاف وإف والعرب ،(ٙ:يس) َغاِفُلوفَ  فَػُهمْ  آَِبُؤُىمْ  أُْنِذرَ 

 ذكر لرسالتهم يكن فلم وىلكوا، ابدوا وأقوامهم وا١ترسلُت األنبياء ىؤلء وبُت بينهم بعدت ُشقةال ولكن وصاٌف،
 ويف ابلغافلُت، وصفوا ولذلك أمي تهم، إُف بعدىم اٞتزيرة شبو سكن من فعاد العرب جزيرة يف القرنف نزوؿ قبل

 -َوَسل مَ  ونلو َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى- األميّ  لنيبّ ا قبل إليهم رسوؿ أو نيبّ  ٣تيء -وتعاُف تبارؾ- هللا نفى اآلايت بعض
ـْ : فقاؿ تَػَراهُ  يَػُقوُلوفَ  َأ  يَػْهَتُدوفَ  َلَعلمُهمْ  قَػْبِلكَ  ِمنْ  َنِذيرٍ  ِمنْ  َأََتُىمْ  َما قَػْوًما لِتُػْنِذرَ  رَبِّكَ  ِمنْ  احْلَقُّ  ُىوَ  َبلْ  افػْ

 من رسوؿ أو نيبي  أيهتم َف فكأّّنم دىور وبينها بينهم وفصلت الرسالت، تلك كل نسيت وقد ،(ٖ:السجدة)
 وتشوقت تطلعت ىنا ومن ٝتاوي ة، رسالة تتَلق   َف اليت الشعوب: أي ا١تعٌت؛ هبذا األمي ة الشعوب من فهم قبل،

َنا أُْنِزؿَ  َأنم  َلوْ  تَػُقوُلوا َأوْ  إليهم، أتت رسالة إُف نفوسهم ُهمْ  َأْىَدى َلُكنما اْلِكَتابُ  َعَليػْ  ِمنْ  بَػيَِّنةٌ  َجاءَُكمْ  فَػَقدْ  ِمنػْ
َها َوَصَدؼَ  اّللمِ  ِِباَيتِ  َكذمبَ  شلمنْ  َأْظَلمُ  َفَمنْ  َوَرْْحَةٌ  َوُىًدى رَبُِّكمْ   ُسوءَ  آاَيتَِنا َعنْ  َيْصِدُفوفَ  المِذينَ  يَسَنْجزِ  َعنػْ

 حو٢تم، من الكتابّيُت والنصارى اليهود إُف ينظروف وىم يعٍت ،(ٚ٘ٔ:األنعاـ) َيْصِدُفوفَ  َكانُوا دبَا اْلَعَذابِ 
 أىل من جَتاّنم مثل إليهم رسوؿ موأيتيه عليهم، إ٢تىّ  خطاب أو شيء نزوؿ إُف ويتشّوفوف يستشرفوف كانوا

 . الكتاب

                                                 
(ٔ)

 وِف صنعاء، أىل من. عصره يف الزيدي ة فقيو: الصنعان يعيش ابن الدين، سابق بن اٟتسن بن دمحم بن اٟتسن( ـٜٖٛٔ – ٓٓٓ=  ىػٜٔٚ -ٓٓٓ) يعيش ابن - 
 البدر الشوكان،: انظر(. (٭تِت لإلماـ النتصار، ٥تتصر))و( (للشَتازي اللمع على تعليق))و ٣تلدين، يف فقو،( الفاخرة التذكرة) ولو مات، أف إُف قضاءىا
 .ٕٓٔ/ٔ (ٜٜٜٔ الفكر، دار: دمشق) العمري هللا عبد بن حسُت: ٖتقيق. الطالع

(ٕ)
 ابألدب عاَف مؤرخ،: ا١تعاِف أبو اٟتسيٍت، اآللوسي ٤تمود الدين شهاب بن هللا عبد بن شكري ٤تمود( ـٕٜٗٔ – ٚ٘ٛٔ=  ىػٕٖٗٔ -ٖٕٚٔ) اآللوسي - 

 والبالد، القرى من جاورىا وما بغداد أخبار)و ،العرب أحواؿ يف األرب بلوغ منها ورسالة، كتاب بُت مصنفاً،( ٕ٘) لو اإلصالح، إُف الدعاة من والدين،
 .ٖٚٔ/ٚ ،لزركليا انظر. )عشر ثالثال القرف علماء تراجم يف الذفر وا١تسك

 ونلو عليو هللا صلى- النيبّ  ُكت اب ،األعظمي مصطفى وراجع. ًبااتك وستُت اثنُت عددىم بلغ للوحي ابً تاك -سّلمو  ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ عي نهم والذين (ٖ)
 .وسّلم
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 ابن جعل ٦تا وعلومهم، ومعارفهم أفكارىم وبو معو لديهم تتكوف بدأت الكرمي القرنف أنزؿ ١تا ولذلك
 عملّيات أيّة ٯتارسوا َف كأّّنم القرنف نزوؿ قبل فالعرب. «رسولو قاؿ هللا قاؿ العلم»: يقولوف سواه أو الرب عبد

 ولعلومهم ولتصوراهتم وآلرائهم ألفكارىم ا١تنشئ ا١تصدر ُىوَ  ٢تم ابلنسبة القرنف كاف ولذلك فّية،معر  أو تعليمي ة
 العلـو» بػ بعد فيما عرفت اليت ا١تعارؼ تلك تكونت وحولو. اٞتاىلي ة من للخروج األساسيّ  ومصدرىم
 . «الشرعّية العلـو» بػ ١تراحلا بعض يف ٝتيت اليت أو. «النقليمة العلـو أو اإلسالميّ  والفكر اإلسالمّية

 عنو تنبثق َف وإف_  الكرمي للقرنف ا١تتنوعة وا١تقارابت ا١تتعدّدة القراءات تلك دوائر يف تكونت العلـو فهذه
 َتريخ» يف الذىيبّ  أكد   ما على( ىػٖٗٔ) عاـ الرٝتيّ  تدوينها بدأ اليت ا١تعارؼ من ٣تموعة أصبحت حىت_ 

 لتلك الرٝتيّ  التدوين اتريخ ُىوَ  ذلك وصار ،1«اخللفاء َتريخ» يف لسيوطيّ ا ذلك بعد وتبعو ،«اإلسالـ
 اليت السائدة ا١تعرفي ة للسقوؼ وفًقا الكرمي رنفللق ا١تسلمُت قراءات عن انبثق ال ِذي الفكر لذلك أو ا١تعارؼ
 فقو علم»و ،«توحيد أو عقيدة علم»و ،«تفسري» فهناؾ إطارىا، يف وا١تعارؼ الفهـو تلك تكونت
 إليها الوصوؿ عملّية أو مقاربتها جرت تقريًبا كّلها وىذه ،«عربيمة لغة علـو»و ،«حديث»و ،«وأصوؿ

 أنواع، من نذكر َف وما ذكران ما إُف وتعددت تنوعت اليت الكرمي، للقرنف مّيةاإلسال اب١تقارابت أو ابلقراءات
 وتصوره الكلي ة رؤيتو فللقارئ. نفسو ابلقارئ وثيق ارتباط ذات وكلها يثة،ٟتدوا منها القدٯتة أنواعها إُف إضافة

 ا١تؤثّرات وسائر وغاايتو ونواايه ومداركو وقدراتو وحضارتو وثقافتو بيئتو من كثَتة أخرى ومؤثّرات ودواعيو ودوافعو
 . إليو يصل ال ِذي والفقو والفهم هبا الكرمي القرنف يقرأ اليت القراءة نوعي ة ٖتديد يف كبَت دور وللقارئ األخرى،

 : والقراءة الزمكاف
 وا١تكاف فيو، القرنف القارئ يقرأ ال ِذي فالزماف واب١تكاف، ابلزماف وثيقة عالقة ذات القراءة فإفّ  وكذلك 

 النتائج على واٟتصوؿ وكيفي تها، نوعها واختيار القراءة، عملّية يف أثره منهما لكل فيو القرنف القارئ يقرأ ال ِذي
 من لطًفا القارئ صادؼ فإذا ؤتنهجها، وابلقراءة ابلقارئ ٭تيط ال ِذي اإل٢تي   الغييبّ  البعد وىناؾ منها، ا١تتوخاة

 مكنوف من كثَت إُف القراءة هبذه يصل وقد قراءتو يف يوفق فقد وتوفيقو بعنايتو عليو وَمن   -وتعاُف سبحانو- هللا
 . وعطاؤه القرنف كـر فينالو الكرمي القرنف

                                                 
 ىػ.ٖٗٔ، الطبقة ا٠تامسة عشر، أحداث سنة اتريخ اإلسالـ ،وراجع ايضا للذىيب. ٖٕٓ( ٕٜ٘ٔ)القاىرة: د.ف.،  اتريخ ا٠تلفاءانظر السيوطي،  ٔ
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 إُف تشَت اآلية وىذه( ٜٚ:الواقعة) اْلُمَطهمُروفَ  ِإال دَيَسُّوُ  ال: قاؿ -وتعاُف سبحانو- هللا فإف   ولذلك
 ا١تعٌت ذلك مس   وإ٪ّتا الفقهاء، ذلك إُف ذىب كما اٟتسيّ  اللمس وليس ا١تكنوف، ا١تعٌت إُف الوصوؿ عملّية
 أف   ُفإ ينّبو لكي ا١تفعوؿ اسم بصيغة «ادلطهمروف» كلمة وضع -وتعاُف سبحانو- وهللا إليو، والوصوؿ القرننّ 
 الذين أولئك ىم ا١تطه رين أف   يعٍت وذلك غَته، طّهره من ُىوَ  ا١تطه ر أف  : يعٍت ا٠تارج، من ٕترى التطهَت عملّية

 ورسوؿ إليها، والوصوؿ الكرمي القرنف معان للمس ووجداّنم وقلوهبم عقو٢تم وىي أ -وتعاُف سبحانو- هللا طه رىم
 القارئ يقرأ فحينما ،(ٔ)«ذلا فتعرضوا لنفحات دىركم يف لربكم إفم »: يقوؿ -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا

 . عطائو من_  تعاُف_  هللا وسيمده أكـر وهللا كرمي القرنف فإف هللا لنفحات متعّرًضا الكرمي القرنف
                                                 

(ٔ)
 اطلبوا» بلفظ -يًضاأ - عنو وروى(. ٜٓٔ/ٖ) اٟتلية يف نعيم أبو أخرجو« رٛتتو من لنفحات وتعّرضوا دىركم ا٠تَت تعل موا: »بلفظ مالك بن أنس يثٟتدا روى - 

« روعاتكم يؤمن وأف عوراتكم، يسًت أف هللا وسلوا عباده، من يشاء من هبا يصيب رٛتتو من فحاتن هلل فإفّ  -وجل عز- هللا رٛتة لنفحات وتعّرضوا دىركم، ا٠تَت
 ٗتريج يف العراقيّ  وخّرجو ىريرة أيب عن ورد ا١تنت يف أوردتو الذي وابللفظ(. ٖٕٔ/ٕٗ) دمشق اتريخ يف عساكر وابن( ٘٘ٔ/ٖ) السّنة شرح يف البغويّ  وأخرجو

 ويف( ٕٔ/ٜٛ) رقم الضعيفة األحاديث سلسلة يف األلبان وأخرجو(. ٖٕٗ/ٓٔ) الزوائد ٣تمع يف أيًضا وورد. ضعيف: ؿوقا( ٕٔ٘/ٔ) اإلحياء أحاديث
 .ضعيف فاٟتديث ،(ٕٜٓ) اٞتامع ضعيف

 درف من قلبو ونقى نفسو، رطهّ  من لّ إ معرفتو حقائق يبلغ ل إنّو: »قاؿ حيث الصفهان الراغب« ا١تطّهروف» معٌت يف اليو ذىبنا ما ٨تو إُف ذىب و٦تن: ىذا
 .القرنف مفردات يف وذلك «.الفساد

 .ومعنويّة حّسّية: نوعُت إُف« الطهارة» الراغب قسم وقد
 الس َمَواتِ  ُجُنودُ  َوّللِ ِ  ِإٯتَاِّنِمْ  َمعَ  ِإٯتَاانً  لِيَػْزَداُدوا اْلُمْؤِمِنُتَ  قُػُلوبِ  يف  َنةَ الس ِكي أَنْػَزؿَ  ال ِذي ُىوَ : تعاُف قولو يف ا١تذكورة السكينة لدخوؿ مهيّػًئا ٬تعلو القلب تطهَت أفّ  إُف ونّبو

 َعِظيمٌ  تَػْعَلُموفَ  َلوْ  َلَقَسمٌ  َوِإن وُ ( ٘ٚ) الن ُجوـِ  ٔتََواِقعِ  أُْقِسمُ  َفال: تعاُف قولو بعد« ا١تطّهروف إل ٯتّسو ل» ذكر جاء فقد( ٗ:الفتح) َحِكيًما َعِليًما اّلل ُ  وََكافَ  َواأَلْرضِ 
 القيامة، يـو وقوع على التأكيد ا١تكي ة السورة يف األساسيّ  فاحملور( ٜٚ-٘ٚ:الواقعة) اْلُمَطه ُروفَ  ِإل ٯَتَس وُ  ل( ٛٚ) َمْكُنوفٍ  ِكَتابٍ  يف ( ٚٚ) َكرميٌ  َلُقْرَءافٌ  ِإن وُ ( ٙٚ)

 إذا متاحة أيديهم بُت الفرصة زالت ما أنّو ٢تم يبُتِّ  مث. اليقُت عُت سَتونو وكيف ابلبعث وتكذيبهم النار وأىل ونعيمهم، اٞتن ة أىل صفة وبياف فيو، ٭تدث ١تا ووصف
، ذلك أىواؿ بذلك لتالفوا فعلوا لو ألّّنم القرنف؛ وىو أل وأنذرىم بشرىم لذيا اب١تصدر نمنوا  فيقسم. ا١تقّربُت أو اليمُت أصحاب أو ا١تيمنة، أصحاب بُت ولكانوا اليـو

 يقسم حُت فكأنّو. ا١تعرفة حق -سبحانو- يعرفونو كانوا ىؤلء أفّ  لو إلثباتو، أو يقوؿ ما صحة لتأكيد قسم أيّ  عن اتـ غٌت يف شأنو جل وىو -وتعاُف تبارؾ- هللا
- اٞتليل لكنّ  قسم، إُف ابلبعث والتصديق الٯتاف أمر ٭تتاج ل أي« النجـو ٔتواقع أقسم فال: »فيقوؿ ا٢تدى عن واستكبارىم وضال٢تم غرورىم مدى يؤكد أف يريد

 إُف للحاجة انفية بل حرؼ أليّ  القرنف يف زايدة ل إذ زائدة؛ ليست« ل» فكلمة. رىموبشّ  بو القرنف أنذرىم ما اتكيد إُف اٟتاجة نفي مع النجـو ٔتواقع يقسم -تعاُف
 أبنّو ووصفو. وىدايتو الصدور يف ١تا وشفائو وبيانو عطائو، يف« ابلكـر» القرنف اآلايت ىذه وصفت وقد. مكانتو للقرنف وعرفوا قدره، حق هللا قدروا القـو أفّ  لو القسم

 ىناؾ ولكن حقائقو، بكل ٭تيط ْتيث بشر ٮتًتقو ل وسًت« كنّ » يف فهو« الستتار» ٔتعٌت« األكتناف» من مشتق اجمليد للقرنف تكرمي وصف وا١تكنوف« مكنوف»
و سالًكا سبيالً   هللا لتطهَت عّرضوالت ابلتطّهر، النساف من واستعداد -تعاُف- هللا من توفيق على يقـو العصور عرب تتكشف اليت معانيو من ا١تكنوف ومسّ  بلطف كمسِّ

 .أعلم وهللا -تعاُف- هللا من النازلة« السكينو» تستقبل كما التنزيل حقائق لستقباؿ وتتهيأ القلوب تستعد وبذلك لقلوهبم،
 ثوابت ووجودىا وقوعها و٤تاؿ السماء يف مواقعها هبا ا١تراد لعل ميمّي، مصدر وىو« موقع» ٚتع مواقع« عظيم قسم» أّّنا -تعاُف- هللا ذكر اليت« النجـو مواقع» أّما
 ٧تـو مواقع» إُف إشارة النجـو مواقع ذكر يف فإفّ  وفيو القرنف عن الكالـ داـ وما. وسَتىا غروهبا مواقع وكذلك تعاُف هللا من دقيًقا ٖتديًدا ٤تّددة فإّّنا سّيارات، أو

 تفسَت يف كما. وعكرمة عباس ابن عن مرويي  وىو. فيها ما كل وصدؽ ومواقعها، القرنف ـو٧ت قسًما فيكوف« ا١تنزلة اآلايت ٣تموعات: »أي القرننّ  الكوف يف« القرنف
 .والتنوير والرازي الطربي
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 من بكثَت أكثر تكوف سوؼ بقراءتو اإلنساف استفادة فإفّ  -وتعاُف سبحانو- هللا لنفحات التعرض وأّما
 . النفحات لكت يصادؼ َف أو اٞتوانب ىذه حـر ال ِذي ذلك

 ألقواـ، وبياف ونور لقـو ىًدى أبن و -وتعاُف سبحانو- هللا وصفو ال ِذي الوقت يف -نفسو -الكرمي والقرنف
 َيزِيدُ  َوال ْلُمْؤِمِننيَ لِ  َوَرْْحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرَءافِ  ِمنَ  َونُػنَػزِّؿُ  خسارًا إل الظا١تُت يزيد ل أبن و كذلك وصفو

 بتنوع التأثَت يف دوره يتنو ع اجمليد القرنف أفّ  يوّضح القرننّ  النص   فهذا ،(ٕٛ:اإلسراء) َخَسارًا ِإال الظماِلِمنيَ 
 . وتعاُف انوسبح هللا نفحات من لو يتعرض وما بو يت صف وما لديو، التلقي واستعدادات القارئ

* * * 
 : الصورة وحضارة الكلمة حضارة

 أف   يدرؾ أف القارئ فيحتاج هللا، كلمات القرنف ىذا أف   وىو أل لو يتنبو أف للقارئ بد ل نخر أمر
 أقامها اليت اٟتضارة وأف   وكالمو، -وتعاُف سبحانو- هللا رسالت فهو اإل٢تي ة، الكلمة على يقـو هللا كالـ القرنف

 يستحيل والكلمة ،«والصنم والتمثاؿ الصورة حضارة» مقابل وىي «كلمة حضارة» ِىيَ  الكرمي قرنفال
ا أخرى، كلمة كأي ة عادايً  تعامال معها يتعامل أف -أيًضا– ىذا يعٍت ل ولكن البعض، وثن ها وإف توثينها،  وكأّن 

 هبا واليت الكوف، يف ا١توجودة اإل٢تّية الكلمات تقابل إ٢ت ية كلمة القراءة يف ا١توجودة الكلمة فهذه إنساني ة، كلمة
َا: وتعاُف سبحانو هللا قاؿ حُت الكوف تشّيأ  فَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  نَػُقوؿَ  َأفْ  َأَرْدَنهُ  ِإَذا ِلَشْيءٍ  قَػْولَُنا ِإظلم

                                                                                                                                                                        

 ُتٯت أصحاب إُف منو مواقفهم ٔتقتضى ينقسموف الذين البشر ٢تداية بل ا١تالئكة ٢تداية ينزؿ َف القرنف لكنّ  ا١تالئكة، إُف ا١تفّسرين ٚتهرة صرفها وإف« ا١تطّهروف»و
 ُصُحفٍ  يف ( ٕٔ) ذََكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ ( ٔٔ) َتْذِكَرةٌ  ِإنػ َها َكال  : تعاُف بقولو ا١توطأ يف مالك الماـ ونصره ا١تفّسرين، ٚتهور اليو ذىب ١تا يستأنس وقد. مشاؿ وأصحاب

ـٍ ( ٘ٔ) َسَفَرةٍ  ِديأِبَيْ ( ٗٔ) ُمَطه َرةٍ  َمْرُفوَعةٍ ( ٖٔ) ُمَكر َمةٍ   ل الذي= =القرنف شأف علو على التوكيد إُف مسوؽ الواقعة يف السياؽ لكن( ٙٔ-ٔٔ:عبس) بَػَرَرةٍ  ِكرَا
 شيء ومسّ  شواطئو، على الوقوؼ يستطيعوف ذينال ألف. خسارًا ال وضال٢تم ظلمهم يف وىم يزيدىم ول عمى عليهم فهو ا١تشركوف أولئك ىدايتو عن يعمى أف يضَته

رَُكمْ  اْلبَػْيتِ  أَْىلَ  الّرِْجسَ  َعْنُكمُ  لُِيْذِىبَ  اّلل ُ  يُرِيدُ : شأنو جل قاؿ وقد« ا١تطّهروف» أولئك ىم مكنونو من  لبياف فهي« عبس» نايت وأّما( ٖٖ:حزاباأل) َتْطِهَتًا َويَُطهِّ
. لذلك وقلوهبم أنفسهم ىيأوا إذا ٢تم متاح فذلك الكتاب نايت من شيء معرفة شاؤا إف هبم وانشغلت اليك، جاؤوا الذين قريش قادة وأف انحية، من القرنف شأف عظم
 .اعلم وهللا
 ومكانتو القرنف تكرمي فإفّ  اٞتملة وعلى. الفقهي ة الكتب من ْتثها مواضع ا١تسألة و٢تذه صحف،ا١ت مسّ  قبل ووجوهبا« ثُتإلىا من الطهارة» مسألة البعض يثَت وقد

 .أحكامها والتعّلم التعليم ولضرورات. و١تسو ٛتلو عند اٟتسي ة الطهارة ا١تعنويّة الطهارة إُف إضافة تقتضي
 ويف(. ٕ٘ٚ:البقرة) اْلَمسِّ  ِمنَ  الش ْيطَافُ  يَػَتَخب طُوُ : اٞتنوف عن بو وكٌّت  وعذاب، أذى من نسافال يناؿ ما كل يف ا١تادة ٢تذه القرنف استعماؿ فأكثر« ٯتّسو» وأّما

َنا َلنْ : والعذاب األذى تػُْهمُ  ،(ٓٛ:البقرة) الن ارُ  َ٘تَس  ...« مكر ٢تم إذا مستهم ضراء...« »الضر مس ٍت...« »الضر مّسكم(. »ٕٗٔ:البقرة) َوالض ر اءُ  اْلَبْأَساءُ  َمس 
 «.رالض مسٍت إنّ  رب»
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 إُف ا١تنتمي وللعقل خصائصها، الكلمة فلحضارة ا١تثاؿ أو الصورة حضارة غَت الكلمة وحضارة ،(ٓٗ:النحل)
 . الكلمات تلك مع التعامل ليحسن هبا وعي على يكوف أف للقارئ بد ل وصفات ٝتات الكلمة حضارة

 مستوى ذات لها٬تع وذلك إ٢تي ة، كلمات ِىيَ  وإ٪ّتا عربي ة كلمات كأي ة ليست الكرمي القرنف وكلمات
 ٢تا، البشريّ  والستعماؿ لّلغة اإل٢تيّ  الستعماؿ بُت الكبَت للفرؽ وذلك ا١تفاىيم، مستوى إُف ترتقي ْتيث عاؿ

 بكل أحاط قد -تعاُف -فاهلل اإل٢تّي، الستعماؿ ٭تملو ما ا١تعان ثراء من ٭تمل ل لّلغة البشريّ  فالستعماؿ
 ١تستوى ترتقي كلمة -إًذا– القرننّية فالكلمة وتعاُف، سبحانو وعلم على الكتاب ىذا وفّصل علما، شيء

،  الفرؽ يدرؾ أف القارئ وعلى واٟتضاريّة، الثقافي ة واألنساؽ ا١تعرفّية، اٟتقوؿ عليها تقـو دعائم وا١تفاىيم ا١تفهـو
 للتعريف مصدرّا يكوف فأب ا١تصادر فأوُف وابلتاِف ٢تا، البشريّ  والستعماؿ للكلمة اإل٢تيّ  الستعماؿ بُت الكبَت

 لبنة أو بناء يف دعامة أو غرفة يشبو ما الواحدة الكلمة من ٬تعل ال ِذي نفسو القرنف ُىوَ  الكرمي القرنف بكلمات
 داخل يف وىي الفوائد من ٚتلة تعطي نفسو الوقت ويف ومستقلة، منفردة فائدهتا تعطي كامل منهاجيّ  بناء يف

 تبدو عديدة وجوه يف القراءة بعد أ٫تّيتو وتربز وبعدىا، القراءة قبل أ٫تيّتو لو وعي مراأل هبذا القارئ فوعي البناء،
 ويف البنائّية وحدتو» يف الكرمي القرنف ومع مفاىيم، بوصفها الكرمي القرنف مفردات مع والتعامل الفهم عملية يف

 . «وغاايتو ومقاصده كلّياتو
 ٟتضارة للمنتمي العقليّ  التكوين يف ناثر و٢تا والفهم، الدللة يف طرائق و٢تا نخر تناوؿ فلها الصورة وأم ا

 . الكلمة ٟتضارة ا١تنتمي توّجو عن ٘تاًما ٗتتلف وىي النفسيّ  التوّجو يف ناثرىا ٢تا أفّ  كما الصورة،
 : (ٔ)وتفوُّقو القرآف لساف امتياز
 القرنف لساف تمي زب اإلٯتاف من للمتدبّر بد ل أنّو: عليو ونؤكد كثَتة مواضع يف إليو أشران ٦تا أخرى نقطة

 القرنف فلساف ٥تتلفة؛ ٔتزااي «القرآف لساف» الّلساف ىذا ويتمتع العريّب، فالّلسا فيو ٔتا نخر لساف أيّ  عن ٚتلة
 النصوص دراسة عملّيات من تنطلق اليت ا١تعاصرة وخاّصةً  األلسني ات ألحكاـ إخضاعو جًدا الصعب من الكرمي

 مزااي من يهاإل أشران اليت اٞتوانب سائر مالحظة وعدـ. ٖتليلها مث مفككة، كلمات إُف وإعادهتا وتفكيكها

                                                 
وقد طبعتها مكتبت  .عليها الطالع على فاحرص« القرنف لساف» التفصيل من بشيء هافي عاٞتنا السلسلة ىذه رسائل من الرابعة الرسالة ىي لطيفة رسالة لنا (ٔ)

 .2116الشروق الدوليت، بالقاهرة، ط أولى 
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 الستعماؿ وبُت بينو والفرؽ لّلغة اإل٢تيّ  الستعماؿ وأثر وإعجازه وٖتديو وأسلوبو ونظمو الكرمي القرنف كلمات
 !!. منقوصة عملّية جهد من فيها بذؿ مهما «التدبُّر» عملي ة ٬تعل ٢تا البشريّ 

 التعامل القرننّ  النصّ  مع تتعامل أف ويصعب ا١تستوى، ىذا إُف ترتقي أف يصعب األلسني ات وىذه
 هبا قاـ اليت والدراسات القدٯتة األلسني ات تكوف وقد. عليائو إُف ابلقارئ العروج على والقادر بو، اّلالئق

 جّن  وابن البالغة، أساس يف والزسلشري اإلعجاز، دالئل يف اْلرجان القاىر عبد» مثل ا١تسلموف البالغّيوف
 األلسني ات من اجمليد القرنف مع التعامل إُف بكثَت أقرب «العني يف واخلليل تابالك يف وسيبويو اخلصائص، يف

 ا١تسلمُت أف   لو ا١تمكن من وكاف قرنّن، وبتأثَت ا١تسلمة البيئة يف وولدت وجدت الدراسات تلك ألف   ا١تعاصرة؛
 مالئًما «ألسنيمات علم» لديهم فليكو  ويطّوروىا؛ الدراسات تلك على يبنوا أف فيو ىم ال ِذي ٗتل فهم ٕتاوزوا

 معارؼ ومنهاجها وعلومها األلسني ات ىذه على يضيفوا وأف كّلها، وخصائصو ٔتزاايه الكرمي القرنف مع للتعامل
 «القرآنّ  النصّ » ٠تدمة صاٟتة متمّيزة لساني ات والعربي ة اإلسالمّية اللساني ات ٕتعل أف ٯتكن أخرى ومناىج
 أف ول يتذوقوه أف يستطيعوف ول الكثَتة، وخصائصو مزاايه، يعرفوف ول بو يؤمنوف ل الذين لتطف   من وٟتمايتو

 عن أنفسهم يغنوا أف ا١تمكن من كاف فقد ا١تسلموف وأّما. قراءتو ١تناىج األساسّية األبعاد من بكثَت يلموا
 أف عن ابلكتاب أنوا ورّٔتا لك،ذ إُف وما «الفنولولوجي والبحث األلسنيمات» علماء موائد على التطف ل
 لو تقدـ أف ول ٗتدمو أف تستطع َف اليت الفجة الدراسات تلك من لو يتعرض زاؿ وما لو تعرض ١تا يتعرض
 . الكثَت

 : القرآف وأَساء التدبر
 عيالو  قوى هتيئة يف كبَتة أ٫تي ة و٢تا والتدب ر والفهم القراءة حسن يف أثرىا وصفاتو القرنف ألٝتاء إفّ  
 وبناء جيدة معرفةً  القرنف معرفة على القارئ تساعد اليت األمور أىم من لعلها بل معانيو، لستقباؿ اإلنسانّ 

 عن تتوقف ول بدللتها، صفاتو عن تنفصم ل معانيها يف القارئ تدبّر إذا الكرمي القرنف أٝتاء ومعرفة معو، ألفة
 . فيو التأثَت

 اإلماـ بعضها أحصى أو أحصاىا الصفات من ٣تموعةٌ  ولو اٝتًا( ٖٗ) عن يزيد ما الكرمي وللقرنف 
 .دراساتنا بعض يف ونشرانه منها ٚتعوه ما على وزدان عنهم ونقلناىا. الكرمي القرنف علماء من ونخروف الرازي
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 عظمتو وإدراؾ القرنف، أب٫تّية وعيو ويف القارئ فهم يف تزيد أف شأّنا من والصفات األٝتاء ىذه إف
 بعظمتو، يليق استقبال استماًعا أو قراءة نايتو ٤تكم لستقباؿ والوجداف والقلب والعقل النفس هتيئة ابلتاِفو 

 ألفاظ بوجود يتحقق فالًتادؼ القرنف؛ يف «الرتادؼ» وجود على تدؿ ل وىي. تدبّره حسن على ويساعد
 ٥تتلفة، حيثي ة من كاف ذلك لكن ميالكر  القرنف بو أريد وإف اسم كل وىنا. واحد معٌت على تطلق متعددة
 . واحد مدلوؿ على «َتممة مطابقة» دللة يف يتفقاف اٝتاف ىناؾ فليس

* * * 
 : وآدابو للقرآف االستماع

 وتالوهتم الكرمي للقرنف ا١تؤمنُت استماع طرائق لنا تبُت كثَتة كرٯتة نايت على اشتمل قد الكرمي والقرنف
 وىو ورٛتة، وىدى الصدور يف ١تا شفاء -الكرمي القرنف -فهو لو ستقبا٢تموا غَتىم استعماؿ وطرائق لو،
 ٯتكن فال ذلك القارئ يدرؾ وحُت نفسو، الوقت يف «نذارة»و ،«وذكرى بشرىً » وىو ،«للمتقني موعظة»
 رورةض إُف الكرمي القرنف نب و ال ِذي ا١تستوى إُف بدونو يصل أف يف يطمع أف ول التدب ر، ضرورة يتجاىل أف

 ول أبلسنتهم، اليًّ  فيها يكوف ل «التالوة حق» تكوف أف ٬تب فالتالوة وبتاليو، وبسامعو بقارئو إليو الوصوؿ
 القرنف اشتمل قد ووصااي نداب من ذلك غَت إُف النّية يف فسادٌ  فيها يكوف ول الدين، يف طعن فيها يكوف
 . بنوره ستهديون بو نقاربو ال ِذي ا١تنهج لنا ليبُّت  عليها الكرمي

 من نوع يف ونضعها اآلايت ىذه لنتبُت   الكرمي القرنف نايت يف الستقصاء من نوع إُف ٖتتاج كلها وىذه
 العقوؿ وتكوين وتدبّره، الكرمي للقرنف بقراءتو إليو الوصوؿ يتمٌت   ما إُف لوصوؿاب للقارئ يسمح والتالـز الًتاتب

 ،(ٙٓٔ:اإلسراء) تَػْنزِيال َونَػزمْلَناهُ  ُمْكثٍ  َعَلى النماسِ  َعَلى لِتَػْقَرَأهُ  فَػَرقْػَناهُ  َوقُػْرَءانً : وتعاُف سبحانو فقاؿ بو،
 َتَػْرتِيال َورَتػمْلَناهُ  فُػَؤاَدؾَ  ِبوِ  لِنُػثَػبِّتَ  َكَذِلك (الفرقاف:ٖٕ)، وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ وٝتى- 

 -تعاُف– قولو يف «العضني قراءة» بػ القراءات بعض الكرمي القرنف وٝتى «اذلذرمة قراءة» بػ القراءات بعض
 َِعِضنيَ  اْلُقْرَءافَ  اَجَعُلو  المِذين (اٟتجر:ٜٔ)، فكل بعضها عن مفرّقة مقطّعة ٣تزأة أعضاء ابعتباره قرأوه أو 

 سلبيّات ٕتّنب على يساعدان القرنف، لقراءة دقيق ٔتنهج ٩ترج سوؼ بعضها إُف نضمها حينما األمور ىذه
 قراءتو يف نتبعو أف علينا ال ِذي ا١تنهج إُف بو ليهدينا نفسو القرنف رٝتو قد منهج وىو. السلبّية القراءة أو القراءة،

  .معا١تو أىم قدمنا سبق وفيما ،إليو الستماع ويف
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* * * 
 : القلوب على القرآف وتنزيل التدبُّر
 الكرمي القرنف اءةقر  ٣تاؿ -اجملاؿ ىذا يف عليها والتوكيد تكرارىا ٪تل ل أف ينبغي اليت النقاط أىم من ولعل

- هللا برسوؿ وأتّسًيا اتباًعا. القلب على التنزيل: ىي أوُف نقطة أّّنا على إليها والنظر -إليو الستماع ومنهج
 كابدان فقد ذلك صعوبة نعلم و٨تن. السليم النقيّ  الطاىر قلبو على القرنف نزوؿ يف -وسّلم ونلو عليو هللا صلى

 شاء إف الغاية ىذه ببلوغ السعادة على يساعدان -وتعاُف تبارؾ- هللا ولعل. كذل على للتدّرب نكابد نزاؿ وما
 . ابلغة حكمة وىي القلب على تنزيلو يف اٟتكمة إُف نبّهنا وقد. تعاُف هللا

 يف الطرؼ اإلنساف يقلب لكي العُت أماـ يوضع أو السمع، على ينزؿ عادايً  كتاابً  ليس الكرمي القرنف إف  
 ينز ؿ أف قبل القلب على ينز ؿ أف بد ل ل، ساه أو له بقلب إليو يستمع أو تصفًحا، حويتصف أو كلماتو،

 الشمَياِطنيُ  تَػنَػزمؿُ  َمنْ  َعَلى أُنَػبُِّئُكمْ  َىلْ : تعاُف قاؿ الستماع حالة يف األذف على ينّزؿ أف وقبل الّلساف على
 لِيُػثَػبِّتَ  ِِبحْلَقِّ  رَبِّكَ  ِمنْ  اْلُقُدسِ  ُروحُ  نَػزمَلوُ  ُقلْ  ،(ٕٕٕ-ٕٕٔ:الشعراء) أَثِيمٍ  َأفماؾٍ  ُكلِّ  َعَلى تَػنَػزمؿُ ( ٕٕٔ)

 الدقيقة القراءة ُىوَ  -إًذا– القلب على فالتنزيل ،(ٕٓٔ:النحل) لِْلُمْسِلِمنيَ  َوُبْشَرى َوُىًدى آَمُنوا المِذينَ 
 أمر ُىوَ  بل السهل، ابألمر ليس القلب على والتنزيل. هبا اجمليد القرنف ورد اليت الثمرات إُف تؤدي اليت السليمة

 ينزِّلو أف لإلنساف ٯتكن كالـ كل فليس. يّ اإل٢ت التوفيق مع وا١تكابدة والتدرب الستعداد من كثَت إُف ٭تتاج
 ِبوِ  رُبَرِّؾْ  ال: تعاُف قولو يف لسانو بو ٭ترؾ أف -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ ّنى ولذلك قلبو، على

َنا ِإفم ( ٙٔ) ِبوِ  لِتَػْعَجلَ  ِلَساَنكَ   أف   يعلن أبف نفسو الوقت يف وأمر( ٚٔ-ٙٔ:القيامة) َوقُػْرَءانَوُ  ََجَْعوُ  َعَليػْ
 اْلُمْنِذرِينَ  ِمنَ  لَِتُكوفَ  قَػْلِبكَ  َعَلى( ٖٜٔ) اأَلِمنيُ  الرُّوحُ  بِوِ  نَػَزؿَ . القلب على كاف القرنف ىذا تنزيل

قًا اّللمِ  ِبِِْذفِ  قَػْلِبكَ  َعَلى نَػزمَلوُ  فَِإنموُ  ِْلِرْبِيلَ  َعُدوًّا َكافَ  َمنْ  ُقلْ ( ٜٗٔ-ٖٜٔ:الشعراء)  َيَدْيوِ  بَػنْيَ  ِلَما ُمَصدِّ
 (. ٜٚ:البقرة) لِْلُمْؤِمِننيَ  َوُبْشَرى َوُىًدى

 القلب تطهَت: أول يستلـز القلب على والتنزيل قلبو، على القرنف ينّزِؿ أف ٤تتاج الكرمي للقرنف فالقارئ
 ٘تاـ لذلك مستعد عليو، لنزولو مهيأ لُتِّ  ٦ته د قلب على النزوؿ وبُت القرنف بُت ٭توؿ قد ما كل من وتنقيتو

 اٞتلد على منو ذلك وانعكس وأسرجو القلب ذلك وألفَ  وخشوًعا وإخبااتً  إٯتااًن، زاده عليو نزؿ إذا الستعداد
 القلب تزكية من بد ل نفسو الوقت ويف ،(ٖٕ:الز مر) رَبػمُهمْ  خَيَْشْوفَ  المِذينَ  ُجُلودُ  ِمْنوُ  تَػْقَشِعرُّ : تعاُف قاؿ
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 عليو تنّزؿ لكي القلب ٘تهيد من لك بد ل بناء إقامة أو عليها طائرة إلنزاؿ األرض ٘ته د فكما وجالئو، وإعداده
 وتعاُف، سبحانو بو وا١تتكّلم منزّلو لتذكر وثيقة رابطةً  الكرمي الكتاب وبُت القلب بُت وتوجد الكرمي، القرنف نايت
 الظلمات من ليخرجها كاف ة؛ البشريّة إُف وٛتلو تلقاه ال ِذي -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- ألوؿا متلقيو وتذكر

 . النور إُف
 ل ويتلوه الكرمي القرنف نايت يقرأ وىو -كّلو– ذلك القارئ يستصحب لكي وصفاتو أٝتائو معرفة ومع

 عجزت وكيف كلها، البشريّة ٖتّدى وكيف أسلوبو وتفر د «القرآف نظم» نظمو تفر د يدرؾ أف من لو بد
 أخذه بضرورة اختص القرنف ىذا أف   كما. التحدِّي لذلك الستجابة عن واحملاولة التطل ع بعد -كل ها -البشريّة

 . والتنفيذ التطبيق على وعـز التلقي، حسن على وتصميم صادقة، وعزٯتة منفتح وعقل منشرح بقلب وتلقيو بقوة
 ففي «ِبلنّية» نسميو ما وىو اتم ة بدقة القراءة من ىدفو القارئ ىذا ٭تّدد أف بد ل أنّو ذلك إُف يضاؼ

 القارئ فلعلّ  اإل٢تّي، للتطهَت والتعّرض النّية، بناء من بد فال عمل والقراءة ،(ٔ)«ِبلنيات األعماؿ إظلما» يثٟتدا
 القارئ و٭تتاج. الكرمي القرنف معان ٔتسّ  العلياء إُف العروج يستطيعوف الذين ا١تطه رين أولئك من واحًدا يكوف

 وذلك. ىذه ناثرىا وليتبُت   القراءة نتائج فحص من يتمكن لكي ا١تناسبة؛ القرننّية ا١تقاييس ٖتديد إُف ذلك بعد
 . أعلم وهللا. فيو القراءة تلك ناثر يف والنظر. وبعدىا وأثناءىا القراءة قبل وعيو وقوى قلبو أحواؿ إُف ابلنظر

 ونقاربو الكرمي، القرنف نقرأ حُت ٪تارسها أف علينا اليت «القراءة نوعّية» بػ ١ترادا تقدـ ٦تا لنا تبُت   قد لعلو
 على القادر هللا كتاب إل أيدينا بُت فيها ٧تد ل اليت ا١ترحلة وىي اترٮتنا من اٟترجة ا١ترحلة ىذه يف خاّصة

 األم ة ىذه بناء إعادة وأعباء. بوالضطرا القلق وظلمات ا١تًتاكبة الفنت ىذه من وٗتليصنا اٟتَتة، من إخراجنا
 . بو

 ١تختلف وابستعما٢تا اترٮتها عرب أّمتنا استطاعت ىل وىو تساؤؿ، عن اإلجابة أو اإلشارة ىنا وأودّ  
 القرنف تقدـ وأف ذلك ٖتقق أف استطاعت ىل القرنف؟ معان استجالء أجل من وضعتها اليت وا١تعارؼ العلـو

 كونّيا وكتاابً  الوجود، ىذا يف وىداية استقامة ودليل عمراف، ومنشئ استخالؼ كتاب ابعتباره للبشريّة الكرمي

                                                 
(ٔ)

 اتوكيدً  ونزيده عليو وأكدان األمر ىذا ذكران أف سبق وقد. عنو هللا رضي ا٠تطاب بن عمر حديث من ،(ٖ/ ٔ) ،ٔ برقم الوحي بدء ابب البخاري رواه يثٟتدا - 
 . الىتماـ من حظها الناس لدى أتخذ فلم الفقهاء يذكرىا َف اليت الواجبات من ألن و ىنا؛
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 لنا بد ل اٟتالُت كال ويف! ذلك؟ ٖتقق َف أّّنا أـ والتجاوز الستيعاب على قادرًا وحركتو، الكونّ  للوجود معادل
  ؟«دلاذا»و «ملَِ »و «كيف»ب التساؤؿ من

 تناقلو طرؽ ويف أوراقو وزخرفة وٕتويده وقراءتو القرنف كتابة يف كثَتة خدمات قدمت قد أّمتنا أف   شك ل
ا أقوؿ أف ا١تؤسف من ولكن   حولو، الدائرة الدقيقة األمور من كثَت إحصاء ويف  من الرغم على تستطع َف إّن 

 قضااي يف و٥تطوط مطبوع بُت ما جزئيّ  أو كليّ  وتفسَت ورسالة وكتاب دراسة مليوف من يقرب ما وكتابة إعداد
 أف ينبغي كما القرنف وللبشريّة لنا تقدـ أف -كّلو -ذلك رغم تستطع َف ا١تختلفة وعلومو وٚتعو واترٮتو القرنف
 ومعاٞتة الدنيا، اٟتياة ىذه يف اٟتضاريّ  للشهود ٖتقيق ومصدر عمراف ودليل خالفة كتاب ابعتباره يقدـ

 . النور إُف الظلمات من وإخراجها البشريّة، ١تشكالت
 يف تعرضت قد ا١تعارؼ ىذه أفّ  أظهرت قد «القرآف علـو» بػ يتعل ق فيما دراساتنا أفّ  ا١تؤسف نوم

 وا١تعارؼ العلـو ىذه وعن. هللا شاء إف السلسلة ىذه يف تفصيلها على سنأت عديدة إلصاابت ٥تتلفة مراحل
 يف أبفّ  القوؿ تقب لت عندما ا٠تطَتة اإلصاابت من ٣تموعة: «الفقو أصوؿ» مثل األخرى، معارفنا بعض نقلت
 علًما بوصفو «وادلنسوخ الناسخ» إشكالّية يتداولوف الناس جعلت صفحات ذلك يف وسودت نسًخا القرنف

 من كثَت إُف واإلهباـ الغموض يضيف تفسَتًا «وادلتشابو احملكم» ويفّسروف. بعلم ُىوَ  وما القرنف علـو من
 تدب رىا على يقبل وكيف فيها، التدب ر عن وعزوؼ إعراض حالة يف القارئُت بعض و٬تعل الكرمي الكتاب نايت

 (ٔ). فعل مهما فهمها بلوغ يستطيع لن أبنّو يؤمن من
 

 التدبُّر مفهـو حوؿ تدور مفاىيم
 «التدبُّر» مفهـو ٤تور حوؿ تدور اإلطاري ة ا١تفاىيم من ٣تموعة ىناؾ فإفّ  ٤تورايًّ  مفهوًما التدب ر كاف إذا

 ٤تاور تكوف أف أ٫تي تها من يقّلل ل ا١تفاىيم وىذه. ووسائلو نلّياتو عن الكشف يف وتساعد ،اوضوحً  فتزيده
 يف و٤توري ة ىام ة تبدو نخر سياؽ يف تذكر وحُت. ابلتناوؿ ا١تقصود ُىوَ  وفيك حُت «التدبُّر» ٤تور حوؿ تدور
 : منها. السياؽ ذلك

                                                 
 (.2116القاهرة: دار الشروق للنشر، ) ،منها ا٠تالص يف القرنف ودور النسانية أزمة يف ا١تباركة السلسلة ىذه يف األوُف الرسالة كانت وقد (ٔ)
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 ما بقدر اموجزً  اتعريفً  ا١تفاىيم هبذه ؼوسنعرّ  «وادلعرفة لوالتأمّ  ،والبصرية ،والنظر ،والتفّكر الفكر»
 . حقيقتو ويربز «التدبُّر مفهـو» توضيح ٭تقق

 : «الفكر» مفهـو
 أو ااٝتً  «ِفْكر» الكرمي القرنف يف ٧تد ل :أي ،السم بصيغة( ر ؾ ؼ)  فكر مادة ترد َف هللا بكتا يف

 بصيغة اموضعً  عشرين يف الكرمي القرنف يف وردت فقد ،منكرة ول التعريف بالـ معر فة ٧تدىا ول ،امصدرً 
 صيغة ويف «تتفكروف أفال» ،«يتفكروف لعلهم» «وقّدر فّكر إنمو». ا١تضارع وبصيغة -ماضٍ  فعل -ا١تاضي

 على تدؿ فإّنا «ضرب»: يقاؿ فحينما ،وذات حدث على دؿ ما: والفعل. الغائب صيغة ويف ا١تخاطب
 فهي «تفّكر أو يفّكر أو فّكر» نقوؿ فحينما. ضارابً  إنساانً  ىناؾ أف   على وتدؿ ،الضرب وىو نفسو ثٟتدا

 فحينما. «ِبدلفكر» نسميها اليت ثٟتدا ٢تذا الفاعلة الذات على وتدؿ ،«الفكر» ُىوَ  حدث على تدؿ كلمة
 الذىٍتّ  العمل ىذا أفّ  إُف ينّبهنا أف يريد -وتعاُف سبحانو- هللا فكأف الطريقة هبذه الكرمي القرنف يف تستخدـ

 فكر وجد فكلما. ا١تفكر عن الفكر يتجرد أف ٯتكن فال ،ابلذات مرتبط عمل ُىوَ  إ٪ّتا «ِبلفكر» يسمى ال ِذي
 تبٌت الكوف ىذا يف حركة أو عمل ل وفيما ٖتتو طائل ل فيما اشيئً  يكوف أف ينبغي ل الفكر وأف   ،مفكر دوج

 . عليو
 ول ،نخر ٥تلوؽ أيّ  فيو معو يشًتؾ ل ،اإلنساف خواص من خاص ة ُىوَ  «ِبلفكر» نسميو ال ِذي ىذا إف  

 عملّية تشبو اليت فا١تظاىر اٟتيواانت وأم ا ،اإلنساف هبا يقـو اليت الذىني ة العملي ات على إل «الفكر» يطلق
 اإلنساف يعرّفوف األقدموف وا١تناطقة. «الغريزيّ  ِبلتوجيو» تسمى وإ٪تا ،«بفكر» تسمى ل اإلنساف لدى الفكر

 لفكرا يقابل ال ِذي وىو ،و٨توه «الغريزيّ  التوجيو» فلها اٟتيواانت بقّية أما. مفكر أي ،«نطق حيواف» أبنّو
 وإف ،ومعناه حقيقتو وبياف وتعريفو «الفكر» بتفسَت علماؤان اىتم وقد . انعند ا١توّجهة الواعية والقوى والذىن

 . عنو حديثهم كثرة مع كبَت حدٍ  إُف «األشاعرة» أصحابنا أ٫تلو
 فالقر  من األقدمُت علمائنا من اكثَتً  أف   وجدت ٖتتو يدخل ما وبياف «الفكر حقيقة» عن وللكالـ

 ٧تد. وشروطو مواصفاتو وبّينوا ا١تفهـو ىذا وعر فوا ،والبياف ابلشرح وتناولوه ،األمر ىذا يف مواتكل   ا٢تجريّ  الثالث
 كتب يف أخرى وأحياانً  ،اللغة كتب يف أحياانً  و٧تده ،التصوؼ كتب يف ا١تصطلح ىذا وتعريف بياف أحياانً 
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 الفكر عن اكثَتً  اكالمً  ٧تد العلـو ىذه موسوعات ويف. األصوليُّت  كتب ويف ،الكالـ علم كتب ويف ،الفلسفة
 يف ا١تفكرة العاقلة القوى تردد لعملّية اسم «الفكر» أبف   تفيد ا١تصادر وىذه. وتنوعو وشروطو ومرادفاتو
 الوصوؿ أو ،ا١تعلومة األمور من اجملهولة ا١تعان لطلب ،التدب رو  ابلنظر اذىنً  أو انفسً  أو اقلبً  أكاف سواء ،اإلنساف

 حيث الغزاِف حامد أَبُو اإلماـ أورده ما ا١تعٌت ىذا إيضاح يف يزيد وقد. األشياء بُت النسب أو األحكاـ إُف
 أقيموا» قوؿأ كأف (ٔ)«النتيجة إل ادلقدمتني من لنصل معرفتني إحضار ُىوَ  الفكر أفّ  اعلم»: قاؿ

 األوُف وا١تقدمة. اثنية مقّدمة وىذه ؛واجب فهو لعباده -وتعاُف سبحانو- ا٠تالق من أمر وكل ،أمر ،«الصالة
: واجبة فالصالة: التنفيذ واجب األمر كوف وىو أصوِفّ  فدليلها الثانية ا١تقدمة وأما ،األمر فعل وىو لغويّ  دليلها

 الصالة حكم مثال اإلنساف يعرؼ ل حينماف ا١تطلوبة الثالثة ا١تعرفة ِىيَ  أو النتيجة: أي الثالث الشيء ُىوَ  ىذا
 تركو أو فعلو ما وكل ،-وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا رسوؿ صالىا الضحى صالة: أقوؿ ؟ةسن   أـ واجب أىي
 اليت الثالثة يةالقض إُف إذف توصلنا ،سّنة الضحى فصالة: النتيجة تكوف الفرض ل السن ة قبيل من ُىوَ  فإ٪ّتا

 لدينا ا١تعلومات ا١تقّدمات من توصلنل ا١تعارؼ بعض يف أكثر أو متُتمقدّ  ذكر من بد فال .«ِبلنتيجة» ّٝتوىا
 الفكر ربط: -قلنا كما- الكرمي والقرنف. «فكر» ُىوَ  العمل وىذا. الثالثة ا١تقدمة أو ابلنتيجة يسمى ما إُف

 يؤدي ل ال ِذي ،الفكر أىل من فالفكر ،فيو مرغوب غَت ا١تتعطِّل لكسوؿا الفكر ذلك أفّ  إُف. لينبِّهنا ابٟتركة
 أمور يف أو دنياان أمور يف شيء إُف نصل أف أجل من نفكر أف بد ل ألنّو ،لو ٤تل ل أخرويّ  أو دنيويّ  نفع إُف

 وليس ،حقيقّية غَت ماتمقدّ  على مبني ة ،منتجة غَت ،أخيلة وراء ا٢تيماف أو ،الفكر أجل من الفكر وأم ا. أخراان
 بُت للتفريق جدا طويل كالـ ولألقدمُت. بتفكَت وليس التخي ل من نوع فهو ،دليلها يوجد لو  مستندىا ٢تا

 وكتب ،يّ لال٬ت ا١تواقف مثل الكالمي ة الكتب من مظانو يف يراجع التذك ر وبُت التدب ر وبُت التخي ل وبُت الفكر
 . و٨توىا روحالش من وا١تطّولت. التصّوؼ
 -َفَكرَ » «ضرب» ابب من أيت أف ٯتكن ابلتشديد تفكَتا يفّكر فّكر: يقولوف اللغويّوف: اللغويّ  ا١تعٌت 

 ويقوؿ ،«ذّكرتو» مثل «يتذّكر» أي «يفكر جعلتو» أي «أفكرتو»: يقاؿ أف ٬توز افكرً  أو «ِفْكرا -يَػْفِكرُ 
 الذرة أو القمح تفرؾ كما اٟتّسّية لألمور ستعملي الفرؾَ  لكن ،«الَفْرؾِ » عن مقلوب «الفكر»: بعضهم
 التعريف يلحقو ومىت والتثنية اٞتمع وبياف ،اٞتذر ليلٖت يف طويل كالـ و٢تم ،ا١تعنويّة لألمور والفكر ،و٨توىا

                                                 
 «.التفكر» كتاب العبادات ربع ،الدين علـو إحياء الغزاِف،: راجع (ٔ)
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 لغتنا يف معناه ولو جذوره لو الّلغويّ  البناء من جزء الكلمة ىذه أفّ  نعرؼ أف منها ويهمنا ،يلحقو ل ومىت
 . القرنف لساف يف استعما٢تا ٢تا أفّ  كما ،ي ةالعرب

 لوالتعقّ  والتفكر ابلنظر اإلنساف يف العاقلة القّوة ترّدد على يطلق «الفكر» أفّ  إُف تقدـ ٦تا و٩تلص
 عملي ة تضبط اليت وقواعده مناىجو وللتفكَت: ىذا. معلومة مقدمات من ٣تهولة معاف إُف للوصوؿ ؛التدب رو 

 إُف يؤدى اتفّكرً  يبدأ «التدبُّر» أفّ  ندرؾ حُت أكثر فتّتضح «لتدبُّرِب» «التفكر» عالقة اوأمّ . لو ٦تارستنا
 ليجعل «ِبلنظر» اإلنساف يف العاقلة القوى أو القلب يدور حيث «النظر» «التفّكر» :أي يسبقو «تبصُّر»

 العملّيات بسائر والقياـ ،عقلوالت ابلتفكر الواعية القوى تبدأ مث ،تسمع واآلذاف تبصر واألعُت تفقو القلوب
 . اإلدراكّية

* * * 
 :«النظر» مفهـو

 ما وىو ،شروطوب الفحص بعد اٟتاصلة ا١تعرفة بو يراد وقد ،ورؤيتو يءالش إلدراؾ والبصَتة البصر تقليب 
 ةا٠تاص   عند «البصرية» يف واستعمالو ،أكثر البصر يف العاّمة عند «النظر» واستعماؿ «ةالرؤي» عليو يطلق
 قولو يف معرفة على يدؿ ل ال ِذي التحَت   يفيد قد «النْظر»و. 1توتدبّر  إذا «األمر يف نظرت»: ويقاؿ أكثر
 ،(ٜٛٔ:األعراؼ) يُػْبِصُروفَ  ال َوُىمْ  ِإلَْيكَ  يَػْنظُُروفَ  َوتَػَراُىمْ  ْسَمُعوايَ  ال اذْلَُدى ِإَل  َتْدُعوُىمْ  َوِإفْ  : تعاُف

 َوأَنْػُتمْ  الصماِعَقةُ  ُكمُ فََأَخَذتْ  َجْهَرةً  اّللمَ  نَػَرى َحّتم  َلكَ  نُػْؤِمنَ  َلنْ  ُموَسى ايَ  قُػْلُتمْ  َوِإذْ : تعاُف قولو وكذلك
 بُت والتأّمل «ِبلنظر» القلب دوراف ُىوَ  «التدبُّر» ٔتفهـو يتصل ال ِذي «النظر»و .(٘٘:البقرة) تَػْنظُُروفَ 

 وتكشف ،تبصر واألعُت ،ةاٟتاجب العوائق إبزالة «الفقو» حالة إُف تصل أو ،تفقو القلوب ٞتعل «يالوع قوى»
 «يالوع قوى» تصبح وبذلك. الذنوب أو الغفلة صمم اهب تبد  يس ول تسمع واآلذاف ،اٟتاجبة األغطية عنها
 «النظر» إُف يقود أوُفّ  أتّمل التفك ر فكأف  . األمور حقائق وإدراؾ ا١تعرفة وبلوغ «والتفّكر التدبُّر» على قادرة

 اْلِْنِّ  ِمنَ  َكِثريًا ِْلََهنممَ  َذرَْأنَ  َوَلَقدْ : ابألنعاـ الشبو حالة من ا٠تروجو  «اإلبصار» إُف يوّصل ال ِذي ا١تتعمق
ـِ كَ  ُأولَِئكَ  ِِبَا َيْسَمُعوفَ  ال آَذافٌ  َوذَلُمْ  ِِبَا يُػْبِصُروفَ  ال َأْعنُيٌ  َوذَلُمْ  ِِبَا يَػْفَقُهوفَ  ال قُػُلوبٌ  ذَلُمْ  َواإِلْنسِ   َبلْ  األَنْػَعا

                                                 
1

 بتصرف. 2_21 (ٜٜٛٔ العلمية، دارالكتب: بَتوت) ا١تواقف اإل٬تي، أنظر: 
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 ِإفم  الدوابّ  بشر اإلنساف تلحق اليت اٟتالة مفارقة وكذلك (ٜٚٔ:األعراؼ) اْلَغاِفُلوفَ  ُىمُ  ُأولَِئكَ  َأَضلُّ  ُىمْ 
ًرا ِفيِهمْ  اّللمُ  َعِلمَ  َوَلوْ ( ٕٕ) يَػْعِقُلوفَ  ال المِذينَ  اْلُبْكمُ  الصُّمُّ  اّللمِ  ِعْندَ  الدمَوابِّ  َشرم   َأَْسََعُهمْ  َوَلوْ  أَلَْسََعُهمْ  َخيػْ

  (ٖٕ-ٕٕ:األنفاؿ) ُمْعِرُضوفَ  َوُىمْ  لَتَػَولمْوا
 إُف يؤدي فالتفكر «رالتدبُّ » حالة -امعً – لتحقق بعض إُف بعضها ا١تفاىيم ىذه من كل يقود وىكذا

 احملاط «التدبُّر» عن النإتة ا١تعارؼ ٙتارىا والتبّصر والبصائر ،البصَتة إُف يقود ا١تستبصر والنظر ،ا١تستبصر النظر
 الدقيقة ا١تعارؼ من مزيد إُف تؤدي «بصائر» الكوف ومفردات الكتاب نايت تصبح وبو ا١تفاىيم ىذه بكل

 اليت البصائر إُف النفاذ على اقادرً  الكرمي للقرنف تدبّرا١ت وٕتعل. ينتدبّر ا١ت قلوب يف اٟتكمة وتفجر ،الصحيحة
 ٯتر أف بد ل تدبّرا١ت قلب يف اٟتكمة ينابيع وتفجَت ،البسيطة األذىاف إُف ا١تتبادرة أو الظاىرة ا١تعان وراء تكمن

 عندما ا١تعارج تلكب اكثَتً  يتنّعم سوؼ لكن و. إليها ؿو للوص األمر ابدئ يف اإلنساف يكابد قد اليت ا١تراحل هبذه
ًرا ُأوِتَ  فَػَقدْ  احلِْْكَمةَ  يُػْؤتَ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  احلِْْكَمةَ  يُػْؤِت . إليها يصل  األَْلَبابِ  ُأولُو ِإال َيذمكمرُ  َوَما َكِثريًا َخيػْ

 . (ٜٕٙ:البقرة)
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 :التدبر دوف ربوؿ عقبات
 الذنوب .1

ـْ  اْلُقْرَءافَ  يَػَتَدبػمُروفَ  َأَفال القلوب، أقفاؿ فالذنوب َفاذُلَا قُػُلوبٍ  َعَلى َأ : األبصار وعشّيات( ٕٗ:دمحم) َأقػْ
 َْوحَيَْسُبوفَ  السمِبيلِ  َعنِ  لََيُصدُّونَػُهمْ  َوِإنػمُهمْ ( ٖٙ) َقرِينٌ  َلوُ  فَػُهوَ  َشْيطَانً  َلوُ  نُػَقيِّضْ  الرمْْحَنِ  ِذْكرِ  َعنْ  يَػْعشُ  َوَمن 

 «ِبلعشو» وأصابتها األبصار على الذنوب غّشت فإذا. البصائر ومغاليق( ٖٚ-ٖٙ:الزخرؼ) ُمْهَتُدوفَ  أَنػمُهمْ 
 وذلك القرنف معان يف البصَتة وتقليب التحديق، من وانظره القلب بصَتة ٘تنع فإّّنا. واضطرابو النظر وضعف

: ا٠تاص ة والتوبة العام ة والتوبة الذنوب من التطّهر من التدب ر ١تريد بد ل ولذلك ،ابهلل والعياذ اٟتجاب ُىوَ 
 ا٠تاّصة التوبة وأّما -سبحانو- لو خالصة نصوًحا اتم ة توبة والذنوب ا١تعاصي عن كليًّا يتوب أف العام ة فالتوبة

، إُف النظر عن النظر فيتوب ٘تارسها، قد اليت الذنوب عن جوارحو من جارحة كل تتوب فأف  والسمع احملاـر
 . وىكذا... احملرمات شربةواأل األطعمة عن والبطن احملرمات، استماع عن

 : القراءة قبل القرآف خارج من مسبقة أحكاـ ازباذ .2
 عن النظر بقطع القرنف على ليسقطها جاىزة ومعاف سابقة أبفهاـ اجمليد القرنف إُف القدـو العوائق تلك ومن

 فينبغي. أفكار أو أحكاـ من خارجو أعد ١تا الشاىد موقع -ننذاؾ- القرنف موقع فيكوف ا١تعان تلك مصادر
 واردة لتكوف األخرى وا١تراجع للمصادر اجملاؿ يفسح ذلك بعد مث بو، لتنشغل القلوب على أول القرنف يرد أف

 هللا صلى- هللا رسوؿ ّنى ولذلك. هبا وانفعالو معها، وتفاعلو هبا، القلب انشغاؿ بعد معانيو على انزلة بعده،
 الصحابة وأدرؾ اجمليد، القرنف عن هبا النشغاؿ خشية وأحاديثو نوسن بكتابة النشغاؿ عن -وسّلم ونلو عليو
 القرنف، بغَت ابلنشغاؿ للقلوب يسمحوف يكونوا فلم فيو، اٟتكمة موضع وعرفوا ذلك، «التلقي جيل» وىم

 اختالؼ دوف واٟتيلولة نايتو، حملكم وتفعيال وأتويال لو تطبيًقا ابعتبارىا القرنف على ا١تصطفى سنن ينزلوف وكانوا
 إُف وما الواقع يف العمليّ  والتأويل ابلتعليم هللا رسوؿ وبياانت لنفسو، القرنف بياف بعد والتأويل الفهم يف الناس
 ىذه ٗتتلف كيف: نفسو ٭تّدث فجعل يـو ذات خال أنّو -عنو تعاُف هللا رضي- عمر عن روي وقد. ذلك
 واحد ونبّيها األممة ىذه زبتلف كيف»: لو فقاؿ عباس ناب إُف فأرسل! واحدة؟ وقبلتها واحد ونبي ها األم ة

 وإنّو زؿ؛ن فيم وعلمنا فقرأنه، القرآف علينا أنزؿ إنّ » ا١تؤمنُت أمَت اي: عباس ابن فقاؿ ؟«واحدة وقبلتها
 رأي فيو ذلم كاف فاذا رأي، فيو ذلم فيكوف نزؿ، فيم يدروف وال القرآف وفيقرؤ  أقواـ بعدن سيكوف
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 فعرفو قاؿ، فيما عمر ونظر عباس، ابن فانصرؼ وانتهره عمر فزجره: قاؿ «اقتتلوا اختلفوا إذاف اختلفوا،
 أفّ : عباس ابن قالو ما يوضح: قلت. (ٔ)!! قولو عمر فعرؼ عليو فأعاده قلت، ما عليّ  أعد: فقاؿ ليو؛إ فأرسل
 التزكية وكيفي ة والشريعة، والعقيدة واٟتكمة الكتاب تعلموا القرنف وبنزوؿ القرنف نزوؿ قبل علم ٢تم يكن َف العرب

 ليتأّسى الواقع يف القرنف بو ورد ما أتويل يف فعل أو رسولو قاؿ ما مث تعاُف،- هللا رسوؿ يدي على ابلكتاب
 . بو الناس

 جامع» كتابو يف وذلك «الصحف يف وزبليده العلم كتابو كراىيمة ذكر» يف ابابً  الرب عبد ابن عقد وقد
 . «وفضلو العلم بياف

 القرنف عن الناس ينشغل لئال القرنف غَت بكتابة يسمحوف يكونوا َف الشيخاف مقدمتهم ويف فالصحابة
 يف أقوا٢تم من كثَتًا نقلنا وقد .اختلفوا ذلك فعلوا إف أّّنم يعلموف كانوا ألّّنم السنن؛ ذلك يف ٔتا شيء أبي
 بتحديد تتعلق ابلغة مةحك ذلك ويف. وسواىم الذىيبّ  مث البغداديّ  وا٠تطيب الرب عبد ابن أورده ٦تا اٞتانب ىذا

 السنن كتبأ أف أريد كنت إنّ »: قاؿ أنّو -عنو تعاُف هللا رضي- ا٠تطاب بن عمر فعن. وتوحيدىا ا١ترجعي ة
 كتاب أشوب ال -وهللا- وإنّ  هللا كتاب وتركوا عليها، فأكّبوا كتًبا كتبوا قبلكم كانوا قوًما ذكرت نّ إو 

 . «أبًدا بشيء هللا
 كتاب عنده كاف من كل على أعـز: يقوؿ خيطب علًيا َسعت»: قاؿ يسار بن هللا عبد بن جابر وعن

: قاؿ نضرة أيب وعن. «رِّبم كتاب وتركوا علمائهم أحاديث يتبعوف حيث الناس ىلك فإظّلا فمحاه رجع أال
 ابن عن وروي ؟«مصاحف ذبعلوىا أف أتريدوف: قاؿ منك؟ نسمع ما نكتب الأ»: ا٠تدري سعيد أليب قلت
 ىجر ؼالختال فسبب. (ٕ)«بغريه تشغلوىا وال ِبلقرآف فاشغلوىا أوعية القلوب ىذه إفّ »: قولو عودمس

. ا١تتهموف والرواة القّصاصوف ٢تا روج اليت اتواإلسرائيلي   واألخبار، ابلرواايت تدبّره عن والنشغاؿ القرنف،
 ىذه ومن .اليـو حىت منها يعانوف زالوا ما عظيمة اختالفات ا١تسلمُت بُت أوجدت كثَتة إشكالّيات فنشأت

                                                 
 يف والبغدادي( ٕٙٛٓ) رقم( ٖٕٔ-ٖٕٓ/٘) الٯتاف شعب يف والبيهقي( ٙٚٔ/ٔ) سننو يف منصور ابن وسعيد( ٙٗ-٘ٗص) القرنف فضائل يف عبيد ابو اخرجو (ٔ)

 .هبامشها ٗتر٬تو بقية وانظر( ٛٗٔ/ٗ) ا١توافقات ىامش يف ما على( ٚٛ٘ٔ رقم-ٜٗٔ/ٕ) اٞتامع

 ٚتعية: البحرين) ،والتطبيق النظريّة بُت القرنف تدبّر ،العلوان طو رقية وانظر. ٘ٙ/ٔ( ٜٖٛٔ العلمية، الكتب دار: بَتوت) وفضلو العلم بياف جامع الرب، عبد ابن (ٕ)
 .ٜٖ( ٕٕٓٓ النور،
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 السبعة، األحرؼ إشكالّيةو  الشاذة، ابلقراءة تسميتو على رفواتعا ما خاصة القراءات إشكالية اإلشكالّيات،
 . وغَتىا اإلشكالّيات ىذه ٔتعاٞتة تعاُف إبذنو كفيل بشروطو اجمليد القرنف وتدبّر

 أو يقفو موقف لتأييد دليل أو لشاىد طلًبا الكرمي القرنف يف القراءة القارئ ٯتارس أف السلبّية اٞتوانب من
 عن ٤تجوابً  يكوف سوؼ -أيًضا -اٟتالة ىذه ففي. إليها ينتمي ٚتاعة أو بو يتمذىب مذىب أو يراه، رأي

 القراءة» عليو نطلق قد ما وىذا. ومعانيو ىدايتو ووسائل وأضواءه القرنف أنوار من ىام ة جوانب
 . «يديولوجيمةاأل

 
  :وادلنسوخ الناسخ إشكالّية  .3

 سلبّية أمور على اشتملت «القرآف علـو» من ًماعل ابعتبارىا نتداو٢تا اليت «وادلنسوخ الناسخ» قضااي
 أف ينبغي كاف وما عنها، تغفل أف األمة ٢تذه ينبغي كاف ما اليت األمور من ٣تموعة الكرمي القرنف ٛت لت كثَتة

 ىذا يف أحاديث -ا١تثاؿ سبيل على- فهناؾ ىذه، أايمنا حىت وتتداوؿ تعيش أف عن فضالً  ٘تر أف ٢تا تسمح
ا شك ول -عليها هللا رضواف -عائشة أمنا إُف ينسب ديثح منها الباب،  أتدروف»: تقوؿ ذلك من بريئة أّن 

؟ األحزاب سورة ِىيَ  كم  عهد على نقرؤىا كنا لقد وهللا: قالت آية،( ٖٚ)إنا ادلؤمنني أـ اي قالوا اليـو
 ٯتكن كيف الكالـ فهذا ،(ٔ)«ادلئتني ذباوز البقرة سورة تعدؿ وإّنا -وسّلم وآلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ

 ْتفظ بنفسو تكفل ال ِذي ُىوَ  -وتعاُف سبحانو- هللا أف   نعرؼ و٨تن بتداولو؟ نستمر أف ٯتكن وكيف! نقبلو؟ أف
 . حرفًا أو كلمة كاف لو حىت كاف مهما منو شيء أيّ  يفٖتر  أو ٕتاىل أو نسياف دوف واٟتيلولة القرنف ىذا

 كتب تذكر كما ا١تنرب على قولو -عنو هللا رضي -ا٠تطاب بن عمر إُف ينسب أف يستقيم وكيف
 رسوؿ إف   أل هللا، كتاب يف الرجم ٧تد ل: ويقولوف زماف الناس على يطوؿ أف أخشى»: «وادلنسوخ الناسخ»

 سورة من موضعها الرجم نية لوضعت هللا كتاب يف عمر زاد: يقاؿ أف أخشى أّنٍت ولول ورٚتنا رجم قد هللا

                                                 
(ٔ)

 نفي فيو نؤكد أف نريد ىنا نذكره وما. ومتوانً  أسانيد عللها وبي نا وانقشناىا األخبار ىذه كل فيها أوردان فقد "وا١تنسوخ الناسخ إشكالّية" قرننّية،ال ناتدراس راجع - 
 ما بُت من وإخراجها ونبذىا ٟتّلها، الكتاب نايت وتدبّر. كالّيةاإلش ىذه ٕتاوز ضرورة إُف« ا١تتدبّر» سيقود السليم« التدب ر» أفّ  وبياف القرنف يف النسخ وقوع
 «.القرنف بعلـو» ٝتيّ 
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 إُف ومنسوب ومكذوب منحوؿ أمر فهي ،«هللا من نكال البتة فارٚتو٫تا زنيا إذا والشيخة الشيخ» ،«األحزاب
 . األشكاؿ من بشكل تصحيحو ٯتكن ول نسبتو تصح ول عمر

 مشبعات رضعات عشر نقرأ كنما»: قو٢تا وىو عائشة ١تؤمنُتا أـ إُف ا١تنسوب اآلخر يثٟتدا كذلك
 من يقرأ فيما وىن -وسّلم وآلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ تويف وقد معلومات، خبمس فنسخن حيّرمن
 نعرؼ و٨تن! هللا؟ رسوؿ عهد يف تقرأ كانت إذا حدث ال ِذي وما! ىذا؟ يستقيم أف ٯتكن كيف ،«هللا كتاب
 سبحانو وقاؿ( ٜ:اٟتجر) حَلَاِفظُوفَ  َلوُ  َوِإنم  الذِّْكرَ  نَػزمْلَنا ضَلْنُ  ِإنم : قاؿ وتعاُف -سبحانو- هللا أف   ونؤمن
َنا ِإفم ( ٙٔ) ِبوِ  ْعَجلَ لِتػَ  ِلَساَنكَ  ِبوِ  رُبَرِّؾْ  ال: وتعاُف  أىل كاف وإذا ،(ٚٔ-ٙٔ:القيامة) َوقُػْرَءانَوُ  ََجَْعوُ  َعَليػْ
 علم يف تناقلها و٬تري القرنف علـو يف جيل إُف جيل من تنزؿ وظلت األحاديث ىذه مثل يتداولوف السّنة

 الطوائف بعض ذلك جرّأ فقد إليها يوّجو نقد ول فيها، جداؿ ل مسّلمة أمور وكأّّنا كذلك «الفقو أصوؿ»
 عثماف، سيدان عهد يف داجن أكلتها أو القرنف، من رفعت« الولية سورة» بػ تسمى سورة أبف يزعموا أف

 أشبو ما أو ،«األرابب رب كتاب ٖتريف إثبات يف ا٠تطاب فصل» كتاب الطوائف تلك علماء لبعض ونسب
 عنا لتحجب تراثنا يف وتبقى وتقبل تستمر، أف ٯتكن كيف ا٠تطَتة الفَتوسات أو إلصاابتا ىذه فمثل ذلك،
 عن الناس لصرؼ يستخدموّنا مادة وا١تسلمُت اإلسالـ وخصـو للمستشرقُت ولتعطي! الكرمي؟ القرنف أنوار

 ا١ترواّيت هبذه يستشهدوف -اليـو- القرنف أعداء إف! لو؟ هللا وحفظ وعصمتو، سالمتو يف والتشكيك القرنف
 أشبو وما واإلضافة واٟتذؼ والتزوير التحريف ان٢تا اليت الكتب بقّية مثل مثلو القرنف أف   وبياف إلثبات ا١تنحولة

 َفال: وتعاُف سبحانو وقاؿ الكوف، أحكم كما وحفظو إنزالو هللا أحكم الكرمي القرنف أف   نعلم و٨تن. ذلك
 َمْكُنوفٍ  ِكَتابٍ  يف ( ٚٚ) َكِرميٌ  َلُقْرَءافٌ  ِإنموُ ( ٙٚ) َعِظيمٌ  تَػْعَلُموفَ  َلوْ  َلَقَسمٌ  َوِإنموُ ( ٘ٚ) النُُّجوـِ  دبََواِقعِ  أُْقِسمُ 

 أحكم يف ووضعت بنائي تو طتضب قد الكوف أفّ  فكما ،(ٜٚ-٘ٚ:الواقعة) اْلُمَطهمُروفَ  ِإال دَيَسُّوُ  ال( ٛٚ)
 . العليم العزيز وحفظو بناؤه أحكم قد القرنف فإف   شكل

 بشكل قراءهتا وإعادة وتصفيتها وتنقيتها مراجعتها و٤تاولة ا١تعارؼ ىذه من الكثَت تغيَت إُف حاجة يف إنّنا
 هللا ْتفظ ٘تاًما موقنوف و٨تن القرنف علياء إُف والعروج قروف، عرب تتداوؿ ظلت أف بعد ٕتاوزىا من ٯتكننا
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. منو شيًئا ينس َف ْتيث -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا لرسوؿ وإقراءه وٚتعو وعصمتو لو وتعاُف سبحانو
 . (ٔ)ا١تقاـ اتسع لو الصدد ىذا يف يقاؿ أف ٯتكن ٦تا الكثَت وىناؾ

 كل من ننقِّيو أف و٨تاوؿ -كّلو -النقليّ  تراثنا فيها نراجع معرفّية فكريّة علمي ة ّنضة إُف حاجة يف فنحن
 ومواردان وثقافتنا وُىوِي تنا ديننا يستهدؼ خطَتًا عا١تيًّا ٖتدايً  نواجو اليـو فنحن. األمراض ىذه مثل من أصابو ما

 . وحضارتنا اترٮتنا وينهي مسلمة أّمةً  بوصفنا وجودان ينهي أف ويريد
!! ىو كما بو لالحتماء وقضيضو بقضو الًتاث إُف الناس بعض يرتد قد الستالب ية األجواء ىذه ويف

 ا٠تطورة غاية يف أمور وىذه. نقد أيّ  إليو يّوجو أف ويرفضوف عليو بعضٌ  ينطوي وقد ،ُىوِي ة معركة تعترب فا١تعركة
 . فيها السقوط ينبغي ل

 ل بو، ٟتق ٦تا قيتوتن و٤تاولة بناءه وإعادة تراثنا، ٕتديد على لنا حافزًا تكوف أف ينبغي ىذه معركتنا إف  
 القوؿ نستمع أف علّمنا الكرمي فالقرنف .٘تحيص دوف بو الحتماء و٤تاولة ىو، كما تعّصًبا بو التشّبث على
 ُأولُو ُىمْ  َوُأولَِئكَ  اّللمُ  مُ َىَداىُ  المِذينَ  ُأولَِئكَ  َأْحَسَنوُ  فَػيَػتمِبُعوفَ  اْلَقْوؿَ  َيْسَتِمُعوفَ  المِذينَ . أحسنو ونتبع

ا العكس، على بل أىلو، ٛتاية على قادرًا يكوف أف ٯتكن ل ا١تصاب الًتاث فإف  (. ٛٔ:الزمر) األَْلَبابِ   ُىوَ  إ٪ت 
 وتراثها األمة ىذه ضدّ  تشن اليت ا١تعركة ىذه انتج يكوف أف ينبغي ول خبال إل يزيدىم ول عليهم عبء

 التجديد بعملّية القياـ إُف دافًعا بل األمراض ؤتواطن ابإلصاابت التشب ث إُف دافًعا ووجودىا ودينها وثقافتها
 إبذف– النهوض ٨تو طريقها شق على األم ة ىذه مساعدة على قادر كونّ  كتاب فهو ذاتو ابلقرنف والتجد د

 . اجمليد ابلقرنف -كلو -ذلك على والتصديق والتمييز، النقد حاّسة هالنفس تبٌت أف استطاعت إذا -هللا
 : ندرؾ أف إُف حاجة يف إنّنا

 ومعرفة ٤تاوره، وأىم وأىدافو وصفاتو أٝتاءه يف «والتدبُّر ِبلتفّكر» وذلك اجمليد، القرنف عظمة: أولً  
 إمداد على القادر الوحيد الكونّ  الكتاب وأنّو البشريّة، إُف احملفوظ ا١تعصـو األخَت «هللا كالـ» كونو يعٍت ماذا

                                                 
(ٔ)

 قرننّية أبدلة ذلك وأثبتنا القرنف، يف نسخ ل أبنّو صر٭تة بنتيجة ذلك بعد خرجنا نهجيم بشكل« النسخ» موضوع فيها عاٞتنا سابًقا اليها أشران دراسة نشران وقد - 
 فال« متشابو أو منسوخ ىذا: »لنا يقل وَف -شأنو جل -ربنا دعاان نايتو سائر وفقو وفهم كّلو، القرنف تدبّر فإُف. وحده هلل واٟتمد الشك إليها يرقى ل ونبويّة

 تعاُف إبذنو األخرى الشكالّيات دراسة يف ماضوف و٨تن اآلف الطبع قيد وىي منها وفرغنا« وا١تتشابو احملكم اشكالّية» دراسة من -هللا بفضل- فرغنا وقد. تتدبّروه
 .تعاُف إبذنو ا١تتدبّرين سبل الشكاليات ىذه تعًتض لئال
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 وأجيالنا انشئتنا ّب ونر  حُت كل يف ذلك نستصحب وأف أزماهتا، من للخالص إليو حاجة يف ِىيَ  ٔتا البشريّة
 . ذلك على

 األنبياء كتاب ُىوَ  بل واحدة، أّمة ٥تاطبة يف تنحصر أف ٯتكن رسالة على يشتمل َف القرنف إف  : اثنًيا
 . الشريعة ومقاصد وكلي ات العقيدة يف وا١ترسلُت األنبياء ٚتيع رسالت دفتيو بُت ضم فقد -كاّفة -سلُتوا١تر 

 العقيدة يف تراثهم بشريةلل حفظف أ٦تهم، اندثرت الذين األنبياء ورسالت وأخبار قصص وضم بل
 وجعلو مشًتكة، قيم على كلمتها ٚتعو  البشريّة، لتوحيد ٘تهيًدا األنبياء أم ة وّحد وبذلك. الشرعّية والكلّيات

 . كافة البشريّة إُف العا١تيّ  ا٠تطاب حامل
 : ٓتاصّيتُت -الكونّ  الكتاب ابعتباره -الكرمي القرنف امتاز لقد :اثلثًا

 غناه تيسَته مستلزمات أىم ومن. الناس من قبيل أو فصيل أي وبُت بينو ٭تاؿ لئال للذكر تيسَته: األوُف
 يف التعّبد بطريق كاّفة بو ا١تؤمنُت وربط وإذاعتو، إشاعتو: الثانية .وا١تؤدٞتة اص ة،والنسبيةا٠ت اتالتفسَت  عن

، كل يف الصالة  . عنو اإلعراض أو ٕتاوزه أو ىجره ٯتكن ل و٤تكًما، حكيًما حكًما وجعلو يـو
 ونواحي وفقًها، أحكاًماو  كثَتة، وعلوًما واترٮتا وقصصا أمثال فيو فإف   للذكر ومي سر سهل ُىوَ  ما وبقدر

 . الذكر أىل إل ومراميها جوانبها يدرؾ ول العا١توف، إل يعقلها ل أخرى
 واستجالء خدمتو، يف جب ارة جهوًدا تلتو اليت واألجياؿ «التلقي جيل» علماء من أسالفنا بذؿ ولقد

 وا١تعارؼ العلـو سائر إف   بل. الدلء وينابيع تكدر وَف وعلومو، معارفو تنضب وَف بو، يتعل ق ما كل وٚتع معانيو،
 عجائبو، تنقض وَف العلماء، منو يشبع وَف إليو، ووردت عنو، وصدرت حولو، دارت قد األم ة أجياؿ شادهتا اليت
 . الرد كثرة على ٮتلق وَف

 كتاب -وعطائو وكرمو وشرفو ٣تده إُف إضافة -أن و: هبا اختص اليت -أيًضا -القرنف خصائص ومن
 معانيو عن مكنونو ويتكش ف. اٟتّسي ة الطهارات إُف إضافة وعقول ونفوًسا قلوابً  ا١تطهر وف إل ٯتس و ل وفمكن
 ول. عنو تزيغ ل بو مرتبطة إليو، مشدودة واألفئدة والقلوب العقوؿ لتبقى العصور عرب منزّلو إل هبا ٭تيط ل اليت
 . تدبّره ٘تلّ 

 : االختالؼ .4
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 يتخذ أف منهم كلّ  وحاوؿ قراءاهتم، يف أمرىم وتنازعوا الكرمي، للقرنف القارئُت بُت ؼاختال وقع فإذا
 عليو هللا صلى- هللا رسوؿ ٧تد ىنا و٤تاملها، نايتو يف ٣تادلة ويفتعل ابلقرنف، ا١توقف لذلك ويستدؿ ّما، موقًفا
 الختالؼ حالة -اٟتالة ىذه يف قرنفال إفّ  حيث عنو، يقوموا وأف القرنف، يًتكوا أبف ىؤلء ينصح -وسّلم ونلو

 اليت نرائهم دوائر يف تدور ووسائل ٣تردة شواىد إُف القارئُت ىؤلء لدى يتحوؿ سوؼ -النفسيّ  والشقاؽ
 ويف اتـ، تكامل يف يقرئوه أف من بدل ببعض بعضو القرنف يضربوا أف إُف ذلك وسيؤدي وحو٢تا، فيها اختلفوا

 . فيو -وتعاُف سبحانو- هللا لنفحات ضواليتعرّ  البنائي ة؛ وحدتو إطار
  غموض الغاية. .5

 جئت ىل أان؟ موقعي ما ا٠تطاب، من موقعو ٖتديد ضرورة وىي إليها يتنبو أف للقارئ بد ل أخرى نقطة
 سنن أو إ٢تي ة سنن معرفة طالب أو حكم معرفة طالب أو وثواب، تعّبد طالب أو ىداية طالب الكرمي القرنف إُف

 ٭تدد أف للقارئ بد ل -«ِبلنيمة» تقدـ فيما ٝتّيناه ما وذلك- ىداية؟ استنباط أو أقواـ اتريخ أو ةاجتماعي  
 بو؟ القرنف عالقة ما منو، ا٠تطاب موقع ٭تّدد أف بد ول رحابو، إُف يلج أو يدخل وىو الكرمي القرنف من موقعو
 وكونّيتو وأٝتائو، وصفاتو و١تكانتو لو وتصوره بو، وعالقتو معو، وألفتو لو، ورؤيتو للقرنف واحًتامو إٯتانو يبُّت  وىنا

 منو، ا٠تطاب موقع ٖتديد من القارئ ليتمكن استحضارىا؛ من بد ل كلها األمور وىذه. خطابو وعا١ت ية
 !! القرننّ  ا٠تطاب من وموقعو

* * * 
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 الثان الفصل
 التدبر مداخل

 حالة وبلوغ منها انطالقًا« التدب ر» فعل ١تمارسة« وعيو ىقو » هتيئة على ا١تتدبّر تعُت مداخل للتدبّر
 وىذه وبدقة؛ بيسر ٦تارستو على« ا١تتدبّر» تعُت ومنطلقات مقّدمات، دور تؤدي ا١تداخل وىذه. ا١تتدبّرين
 معايشتها، وعند القراءة، عند واإلخبات وا٠تشوع القليّب، لالنفعاؿ ا١تثَت دور تؤدي هبا الوعي عند ا١تداخل

 «.التدب ر» إُف تقود ْتيث وتعليمها تعّلمها ٯتكن وملكة خربة القارئ لدى يوجد قد هبا الىتماـ من إلكثاروا
 

 الصاحل السلف لدى ومداخلو التدبر
 .التلقي جيل: األوؿ اْليل

 ومن «القرنف تدبّر» يف منهجهم -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ عاصر ال ِذي التلقي ٞتيل إفّ 
 الكتاب ىذا تدبّر مارسوا كيف لننظر -خاّصة «التلقي جيل» من -أسالفنا طرائق نستكشف أف فيدا١ت

 يف ا١توجودة وا١تؤّشرات ا١تنهاجّية ابحملّددات مستعينُت ،للتدبّر قواعد ذلك على نبٍت أف نستطيع وكيف الكرمي،
 األجياؿ مد على قادرة تزاؿ ما ىلو  السلف استعملها وكيف ذكرىا، لنا سبق اليت وا١تداخل!! الكتاب؟ ىذا

 إضافية مداخل عن البحث عن ا١تتدبّرين ا٠تاشعُت ا١تؤمنُت ٤تاولت تتوقف ل أف على التدب ر؟ بطاقات ا١تسلمة
 . ا١توروثة ا١تداخل لتفعيل إضافّية وسائل أو للتدبّر

* * * 
 جيل أو الصحابة جيل» وىو: -ّلموس ونلو عليو هللا صلى -هللا رسوؿ عاصر ال ِذي اٞتيل أفّ  نعلم ٨تن

 صلى-هللا رسوؿ تلّقاه كما -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا رسوؿ لدف من الكرمي القرنف تلّقى ال ِذي ،«التلّقي
 . ا٠تبَت اٟتكيم لدف من -وسّلم ونلو عليو هللا

 نزولو كاف لقد. القرنف يتدبّروف كيف منو تعّلموا -والسالـ الصالة عليو -عنو القرنف تلقوا الذين ىؤلء
 التدب ر، حسن على ا١تساعدة العوامل من كانت ووسطهم عصرىم بقضااي ابرتباطو ومعرفتهم ومنّجًما، مفرّقًا

 -هللا أرادىا ابلغة حكمة وتلك عليو نزولو أثناء -وسّلم ونلو عليو هللا صلى -هللا لرسوؿ مشاىدهتم وكذلك
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 أف ٯتكن ول الكرمي، القرنف إبطالؽ اإلخالؿ يعٍت ل وىذا ٪توذجًيا، بناءً  األوُف اٞتماعة لبناء -وتعاُف تبارؾ
 من وتالمذهتم «عمى» عليهم فكاف ابلقرنف يؤمنوا َف الذين ا١تستشرقُت لدى إل «ِبلتارخيانّية» وصفو إُف تؤدي

 أسباب» بعلم: ٝتي القرنف علـو من علًما ٧تد ولذلك منهم، ضالل أشدّ  كانوا الذين - إلينا ا١تنسوبُت
 سؤال الصحابة بيئة البيئة، تفرز ما فكثَتًا (ىػٖٗٔ) سنة العلـو تدوين بعد ،«النزوؿ مناسبات» أو «النزوؿ

 عن ابحثُت اٟتل، عن سائلُت -وسّلم ونلو عليو هللا صلى -هللا رسوؿ إُف الصحابة ويهرع أزمة أو إشكال أو
 ٭تيل أف ٯتكن ٚتلة أو ٧تم الكتاب نايت من لديو تكوف أف اإم   موسلّ  ونلو عليو هللا صلى -هللا ورسوؿ اٞتواب،

 ينتظر سوؼ أبنّو ٮتربىم أف وإّما اآلايت، ىذه يف جوابو ٬تدوف سوؼ عنو يسألوف ما أفّ  ٢تم ويوضح ،عليها
 دثح األزمة، تلك يف ا٢تدى سبيل وتبُّت  ا١تشكلة، تلك لتعاًف اآلايت وتنزؿ -وتعاُف تبارؾ -هللا من الوحي
ـّ  اهُتمت حينما ،«اإلفك قضية» يف مثال ذلك  أولئك من -وأرضاىا عنها هللا رضي - عائشة ا١تؤمنُت أ

 انتظروا وأصحابو، وعائشة -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ وانتظر النكراء، والفرية التهمة بتلك ا١تنافقُت
 رسوؿ زوجة إُف التهمة ُتوّجو حُت اٞتميع حاؿ تخّيلت أف ولك. واٟتَتة واٟترج الضيق غاية يف وىم كامال شهرًا

 ما عنده يكوف ول -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا رسوؿ وىو لديو، األثَتة -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا
 الضغوط تلك كلّ  ا١تؤمنوف، معهم ويتحم ل أىلو، ومعو ويتحم ل ويصرب ويصرب يصرب أف سوى يفعلو أو يقولو

 أـّ  على أكاذيب من حاكوه و١تا افًتوه ١تا لَتوجوا و٬تيئوف يروحوف وا١تنافقوف البيئة، تلك مثل يف ا٢تائلة ةالنفسيّ 
 ُعْصَبةٌ  ِِبإِلْفكِ  َجاُءوا المِذينَ  ِإفم : ليقوؿ النتظار من طويل دىر كأنّو شهر بعد اجمليد القرنف ينزؿ مث ا١تؤمنُت،

رٌ  ُىوَ  َبلْ  َلُكمْ  َشرًّا رَبَْسُبوهُ  ال ِمْنُكمْ  ُهمْ  اْمِرئٍ  ِلُكلِّ  َلُكمْ  َخيػْ َرهُ  تَػَولم  َوالمِذي اإِلثِْ  ِمنَ  اْكَتَسبَ  َما ِمنػْ ُهمْ  ِكبػْ  ِمنػْ
 األزمة وتعاًف القائم، السؤاؿ عن ٕتيب اآلايت هبذه وإذا اآلايت، نخر إُف( ٔٔ:النور) َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َلوُ 

 بتلك كلها البشريّة تستفيد لكي واإلطالؽ والشموؿ العمـو طبيعتها من أحكاًما وتعطي البيئة، تلك يف القائمة
 . القيامة يـو حىت ا١تماثلة القضااي يف التوجيهات

 عتبارال بنظر أنخذه فالسبب ،(ٔ)«السبب خبصوص ال اْللفظ بعمـو العربة»: األصولي وف قاؿ ولذلك،
 يندرج أف ٯتكن ما ومعرفة الّلفظ عمـو على القائم ُىوَ  األساس والفهم األساسّية العربة لكن الفهم، من ١تزيد

                                                 
(ٔ)

 العلوان طو: ٖتقيق ،الفقو أصوؿ علم يف احملصوؿ الرازي، الدين فخر راجع. وبسطتها ابلشرح القاعدة ىذه تناولت كثَتة أصولية مراجع يف القاعدة ىذه كرتذ  - 
 .ْتثًا أو مسألة ٢تا يفرد وَف ضمناً  ذكرىا وقد بعدىا وما ٜٖٓ/ ٕ (ٕٜٜٔ الرسالة، مؤسسة: بَتوت)
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 صاٟتة عا١تّية ومكاف، زماف لكل صاٟتة مطلقة، القرننّية وا١تعاٞتات اٟتلوؿ لتكوف نفسو، اللفظ دللت ٖتت
 . نزوؿ سبب أو ورود مناسبة ٗتّصصها ل. ٣تتمع لكل

 أف يريد -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا رسوؿ إُف جاء يـو حارثة بن زيد قصة حدثت حينما كذلك
 حارثة بن وزيد زينب، يتزوج أف -وتعاُف تبارؾ -هللا أيمره ٝتوات سبع فوؽ من يؤمر هللا ورسوؿ زينب يطلق
 العرب عند «التبىنم  قضيمة» وكانت -سّلمو  ونلو عليو هللا صلى-ابلتبٍتِّ  لو ابن فهو ٤ُتَم د بن زيد يدعى كاف
 زواج ٘ترير أو ٖتّمل أو قبوؿ السهل من فليس أصالهبم من أبنائهم عن ٮتتلف ل ابن عندىم وا١تتبٍت   كبَتة قضّية
 رسوؿ إُف ينزؿ الكرمي ابلقرنف وإذا خالؼ، دوف الصليبّ  كالبن ا١تتبٌت   أفّ  يروف كانوا إذ متبنّاه، بزوجة الرجل

 النمِبيِّنيَ  َوَخاتََ  اّللمِ  َرُسوؿَ  َوَلِكنْ  رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َأَحدٍ  َأِبَ  زُلَممدٌ  َكافَ  َما: ليقوؿ -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا
-هللا رسوؿ وٮتاطب ابلتفصيل وزينب زيد قضية لنا يبُّت  مث ،(ٓٗ:باألحزا) َعِليًما َشْيءٍ  ِبُكلِّ  اّللمُ  وََكافَ 
ينِ  يف  فَِإْخَواُنُكمْ  آَِبَءُىمْ  تَػْعَلُموا ملَْ  فَِإفْ  اّللمِ  ِعْندَ  َأْقَسطُ  ُىوَ  آلَِبئِِهمْ  اْدُعوُىمْ  -وسّلم ونلو عليو هللا صلى  الدِّ

 رَِحيًما َغُفورًا اّللمُ  وََكافَ  قُػُلوُبُكمْ  تَػَعممَدتْ  َما َوَلِكنْ  ِبوِ  َأْخطَْأتُْ  ِفيَما ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  لَْيسَ وَ  َوَمَوالِيُكمْ 
 (. ٘-ٗ:األحزاب)

 َوأَنْػَعْمتَ  َعَلْيوِ  اّللمُ  أَنْػَعمَ  لِلمِذي تَػُقوؿُ  َوِإذْ  لو ويقوؿ -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا رسوؿ ٮتاطب مث
 زَبَْشاهُ  َأفْ  َأَحقُّ  َواّللمُ  النماسَ  َوزَبَْشى ُمْبِديوِ  اّللمُ  َما نَػْفِسكَ  يف  َوزُبِْفي اّللمَ  َواتمقِ  َزْوَجكَ  َعَلْيكَ  َأْمِسكْ  َعَلْيوِ 
َها ْيدٌ زَ  َقَضى فَػَلمما ُهنم  َقَضْوا ِإَذا َأْدِعَيائِِهمْ  َأْزَواجِ  يف  َحَرجٌ  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى َيُكوفَ  ال ِلَكيْ  َزومْجَناَكَها َوَطًرا ِمنػْ  ِمنػْ
 كما «النزوؿ أسباب أو النزوؿ مناسبات» نسميها فهذه(. ٖٚ:األحزاب) َمْفُعوال اّللمِ  َأْمرُ  وََكافَ  َوَطًرا
 من مزيًدا تعطي قد ولكن ها. هبا ا١تطلق ا٠تطاب ينحصر ول إليها، بنفسها القرنف تقيِّد ل -عليها بعضٌ  يطلق
 القرنف ١تشاىدتو التلقي فجيل! تدبّرىا وكيفي ة يعيشونو، ال ِذي الواقع على تنزيلها وفقو اآلية، فهم على الضوء

 يعايشوّنا، كانوا بقضااي القرنف ٧تـو من كثَت ولرتباط -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا رسوؿ على ينزؿ وىو
 ؿ،وّ ؤ م أو مفّسر، وساطة إُف فيها ٭تتاجوف ل ميس رة قضي ة لو وفهمهم الكرمي، القرنف مع تعاملهم قضي ة كانت

 بيئة مع وتشتبك تباًعا، تنّزؿت ٧تومو والقرنف -القرنف لساف إعجاز مع -لغتهم من جًدا قريبة القرنف فلغة
 ذلك لتحقيق وا١تنطلقات الوسائل أفضل وتلك ا١تستمرة، الدائمة التغيَت عملّيات يف بيئتهم ِىيَ  اليت ا٠تطاب

 أف استحق ال ِذي اٞتيل وىو تدبّرا، األجياؿ أفضل -التلقي جيل -اٞتيل ذلك كاف ولذلك العميق، الفهم
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 أف يستحق ال ِذي اٞتيل وىو الناس على والشهادة والوسطي ة ا٠تَتي ة صفة ٭تملو  اجمليد، القرنف جيل أبنّو يوصف
 . «التلقي جيل»و «السلف جيل» أبنّو يلق ب

 مدخل» «التلقي جيل» يف اجمليد القرنف ١تقاربة ا١تداخل أىم من أفّ  تقدـ ٦تّا نستخلص أف نستطيع
 وُيستوَعب الواقع، بذلك ليلتصق ل إاثرهتا، ٔتناسبة اجمليد القرنف فينزؿ الواقع يفرزىا اليت «واألسئلة األزمات

 ٕتاوزه، مث الواقع بًتقية ويقـو وإجاابتو ْتلولو ليستوعبها بل اٞتاىلُت، بعض يتوىم قد كما وأزماتو، مشكالتو يف
 يكوف غَته، عواق إُف ٕتاوزه مث للواقع وترقية حلوؿ وتقدمي وٕتاوز استيعاب حالة يف الكرمي القرنف يبقى وىكذا
 . منو أفضل

 ينزؿ القرنف كاف التنزيل عصر ففي تلتو؛ اليت والعصور «التنزيل عصر» بُت دقيقة فروؽٌ  ىناؾ لكن
 و٘تكينو الواقع وترقية معاٞتتها بعد ا١تشكالت تلك ابلواقع يتجاوز مث ويستوعبها الواقع، أسئلة عن ليجيب ٧توًما

 . ٕتاوزىا من
 الناس يصوغ أف يقتضي وذلك ،-ذكران كما- كامل اتـٌ  الكرمي القرنف فإفّ  اليةالت للعصور ابلنسبة أّما

 وقد اٞتواب، ويستنطقوه يديو، بُت ذلك ليضعوا الكرمي القرنف إُف هبا يذىبوف مث وأسئلتهم، وإشكالي اهتم أزماهتم
 األمر يتحوؿ لئال -كلِّو– القرنف قراءة إُف ٭تتاجوف وقد السؤاؿ، أو وا١تشكلة األزمة أصحاب بُت اٟتوار يطوؿ

 إذا موضوعاتو يصوغ ال ِذي ُىوَ  الكرمي القرنف ألف   خارجو، مصاغةً  الكرمي القرنف على موضوعات إسقاط إُف
 . التالية واألجياؿ «التلقي جيل» بُت الفوارؽ أىم من األمراف وىذاف. معو اٟتوار القارئ أحسن

* * * 
 : والنقل الرواية جيل: الثان اْليل
 -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا رسوؿ وفاة بعد كربوا الذين الصحابة صغار جيل ُىوَ  ال ِذي الثان اٞتيل

 و٭تاوؿ التلقي، جيل تركو ما كلّ  يلتقط بدأ ألن و ؛«الرواية جبيل» يسّمى كاف اٞتيل ىذا التابعُت، وكبار
 إليها، نسبةً  الرواية ّتيل نسميو ولذلك األخرى، ؿاألجيا إُف ونقلو بو، مستجداتو ومعاٞتة وتداولو، استيعابو

 يف حفظوه كما التالية، لألجياؿ وتعليمو اجمليد القرنف بنقل ا١تتعّلقة الرواية سواء اٞتيل ذلك يف الرواية، فازدىرت
 .الصدور ويف السطور
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 يف وتنزيلو لو -وسّلم لوون عليو هللا صلى -النيبّ  اتّباع وكيفّيات بو والصالة ٕتويده وأحكاـ قراءتو نقل أو
 أحاديث أو قولّية أحاديث أكانت سواء الشارحة النبويّة األحاديث أو بذلك، يتعلق ما وسائر معيش واقع
 اجمليد، للقرنف النبويّ  التّباع لكيفيّات وا١تبّينة الشارحة األحاديث تلك تقريريّة، أحاديث أو تطبيقّية فعلّية

 التعّلق شديدي فكانوا التلقي ّتيل عهد حديثي كانوا -أيًضا -اٞتيل ىذا أف   ويالحظ الواقع يف نايتو وتفعيل
 ا٠تطاب كاف ال ِذي «التلقي جيل» ٔتستوى يكونوا َف أّّنم صحيح. بقضاايه التعّلق وشديدي اجمليد، ابلقرنف
 كبَت نصيب ذلك من ٢تم كاف ولكن إليها، أشران اليت ابلطريقة فيها التغيَت إلحداث بيئتو مع يشتبك القرننّ 
 رسوؿ أفّ  ُىوَ  «الرواية جيل» اٞتيل ىذا يف رصده ٯتكن ما وأىم القلوب، تقس وَف بعد األمد يطل َف إذ وافر،

 دقة اٞتيل ذلك أبناء يعرؼ بو ال ِذي «ادلنهج» ٯتّثل كاف التلقي مرحلة يف -وسّلم ونلو عليو هللا صلى -هللا
 أدؽ الكتاب يعّلمهم -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-فهو اجمليد، القرنف د١ترا إدراكهم وحسن وسالمتها معرفتهم

 الوحي ألف   ا٠تطأ؛ يف الوقوع من األمن مع اجمليد القرنف اتباع كيفّية البياف مراتب بكل ٢تم ويبُّت  وأصح و، تعليم
 . الصارمة الضوابط ىذه كل لوجود للخطأ ٣تاؿ فال النبويّة والتأويالت التطبيقات ويتابع ويسّدد يستدرؾ كاف

 «الرواية جيل» أقبل فقد: األعلى ابلرفيق والتحاقو -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا رسوؿ غياب بعد أّما
 -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا رسوؿ عن وا١ترواي ت واآلاثر السنن من ٚتعو استطاع ما كل ٚتع على

 واٟتكمة الكتاب فيعلمهم عليو ينزؿ والوحي وشاىدوه -وسّلم ونلو عليو هللا صلى -عايشوه الذين والصحابة
-لو الشخصيّ  الوجود عن -نظرىم يف -البديلة الوسيلة ُىوَ  ذلك كاف فقد اتباعو، على ويدرهبم بو ويزكيهم

 يف وٖتركو ا١تسلم فهم يضبط ال ِذي «ادلنهج» مهمة أعٍت اب١تهمة، تقـو السنن فكأفّ  -وسّلم ونلو عليو هللا صلى
 التعامل» كيفّية توضح دراسات تُؤسس أف ينبغي كاف وقد. «القرآف اتّباع» عملي ة ٯتارس وىو الواقع

 االجتهاد» حركة لبقيت ىذا حدث ولو الفهم وسوء الّلبس من كثَت ٭تدث لئال أبنواعها؛ السنن مع «ادلنهجيّ 
 ومنهج ابلقرنف وترقيتها جداتا١تست استيعاب عملّية يف ومصر عصر كل يف دورىا ٘تارس حّية «والتجديد

 الكتاب نايت وأتويل السّنة مع للتعامل دقيق ؤتنهج معو التعامل يف -وسّلم ونلو عليو هللا صلى -النيبّ 
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 فتكوف افًتاؽ دوف مًعا ولسارا. اجمليد القرنف مع للتعامل منهًجا ابعتبارىا أي العتبار هبذا الواقع يف وتفعيلها
 (ٔ). وا١تعاصرة ا١توروثة اإلشكالّيات من كثَت بذلك وتزوؿ «فقًها جبزئّياهتا»و «امنهجً  بكلّياهتا» السّنة

* * * 
 :الفقو جيل: الثالث اْليل

 أجل ومن التشريع، بضوابط اإلسالمّية اٟتياة ضبط عملّيات إُف ا١تسلمُت علماء التفت اٞتيل ىذا ويف
 ل كما «الفقو»و ،«الفقو جيل» عليهم أطلق ولذلك ،«الفقو» أتسيس من بد ل أن و رأوا ذلك يفعلوا أف

 ومن الكرمي، القرنف من: أي «التفصيليمة األدلة من ادلكتسبة العملّية شرعّيةال األحكاـ معرفة» ُىوَ  ٮتفى
 يغطي أف استطاع -«الفقو جيل» -اٞتيل ىذا النبويّة، السن ة يف والتقريريّ  والعمليّ  القوِفّ  وبيانو اتباعو منهج

 ومالك وجعفر حنيفة أيب ؿأمثا ا١تعروفُت األئمة من العاَف أو فاجملتهد ،«النصّ  بفقو» اٟتياة، متطل بات
 مدخل من ولكن القرنّن، ا٠تطاب يقرأوف كانوا -كل هم– ىؤلء وسواىم، والباقر وسفياف وأٛتد والشافعي

 عقل ٬تعل أن و إلّ  ابألحكاـ، يتعل ق ما قارئو يفيد صحيح سليم مدخل وىو الشرعّية، األحكاـ عن البحث
 واؤ جا الذين األجياؿ رأينا ولذلك إليو الوصوؿ يراد ال ِذي الشرعيّ  كماٟت حوؿ اتـ بًتكيز دائرين ولّبو الباحث

 الستدلؿ عملّيات ليمارسوا عدًّا ويعدوىا األحكاـ آبايت ٝتوه ما ٭تصوا أف ٭تاولوف الكبار األئمة ىؤلء بعد
 وأ أقل أو ،«ٖٓٗو ٖٓٓ» أّّنا إُف ذىب وبعضهم «آية ٓٓ٘» عدىا فبعضهم. فقط فيها والستنباط

 . ا١تذاىب ىذه من مذىب كل قواعد ْتسب ذلك من أكثر
 البحث: أي األحكاـ؛ مدخل كاف لديهم «اجمليد القرنف مقاربة مدخل أو والتدبّر الفهم مدخل» ولكن

 معان واستجالء شيء، حكم عن والبحث اٟتياة، هبا تعج اليت ا١تسائل من ١تسألة تشريعيّ  فقهيّ  حكم عن
 للقرآف البنائيمة الوحدة» مفهـو ٕتاوز من نوع ابلعدد التحديد ذلك يف كاف لذلك ،نخر شيء ّتملتها القرنف
 . (ٕ)«اجمليد

                                                 
(ٔ)

. القواعد لتلك يؤسسوف احملدثوف بدأ حُت بعدىا، وما ىػ مائتُت سنة حىت والتعديل اٞترح لقواعد أسانيدىا ٗتضع َف ا١ترحلة تلك يف ٚتعها مت اليت ا١تروايت إفّ  - 
 .سابق رمصد. للمعلمى التكميل راجع

(ٕ)
 .ٕٙٓٓ الدولية، الشروؽ مكتبة: القاىرة. اجمليد للقرنف البنائية الوحدة: كتابنا راجع – 
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 ويوضحو يبّينو ما علىو  اجمليد، القرنف على الناس أقبل زمنو، يف الفقو أتّسس ال ِذي اٞتيل، ىذا عهد يف
 يف بو جاء ما واتباع الكتاب، من الفقهي ة األحكاـ استنباط أجل من تت بع سن ة منها ٕتعل نبويّة تطبيقات من

 ال ِذي ُىوَ  «األحكاـ إل للوصوؿ التدبُّر» أو «القرآف يف األحكاـ عن البحث مدخل» ا١تدخل ىذا. الواقع
 فهم وىو - الفهم، من نوع ساد ولذلك وتقليًدا، اجتهاًدا اٞتيل ذلك تلت اليت لألجياؿ ابلنسبة ذلك بعد ساد
 للتشريع ا١تنشئ ا١تصدر فهو صحيح وىذا للتشريع أساس مصدر أو للتشريع مصدر الكرمي القرنف أبفّ  -نظر فيو

 فقط، األحكاـ نايت إُف تتجو األنظار ٬تعل ابلعدد التحديد وذلك. القرنف بو جاء ما بعض التشريع ولكن
ا على عداىا ما إُف والنظر  يف تناوؿ ٔتا والتعب د والعربة للعظة مصدر فهو والتّعاظ، للعربة مسوقة نايت أّن 
 . اآلخرة أمور من ابلسمع إل يدرؾ ل و١تا للغيب، مصدر القرنف إفّ : نخروف وأضاؼ وأمثالو، قصصو

 القرنف: فقالوا فقط، الثالثة األغراض تلك يف الكرمي القرنف أغراض ٭تصر أف البعض ٭تاوؿ فقد ولذلك
 الوقت يف لنا ويبُّت  اٟتياة، بشئوف يتعل ق فيما الفقهي ة األحكاـ لنا ويبُّت  الغيب، وعاَف العقيدة لنا يبُّت  الكرمي
 . حو٢تا -كلها -الكتاب نايت دارت اليت ٤تاوره ِىيَ  وتلك والدروس، العرب منها أنخذ وأمثال قصًصا نفسو

 القراءة مداخل حصر ويف. وأمشل كّلها احملاور ىذه من وأوسع ىذا من أعظم اجمليد القرنف فإفّ  ريولعم
 يف -والثواب األجر وكسب والتعّبد للعبادة، القرنف قراءة مداخل يف الرؤية تلك ْتسب وتدبّره القرنف تالوة أو

 ٭تصل أف ٯتكن ل ما والثواب األجر من قراءتو ويف الذكر، أنواع أعلى الكرمي القرنف أف   شك ول نظر، ذلك
 ابب على القارئ يقتصر فِلمَ  خَت، لكل ومصدر شيء، لكل تبياف القرنف ولكنّ  غَته قراءة يف اإلنساف عليو

 !!. العظيم؟ الفضل ذلك أبواب من واحد
 جيل» يف برزت اليت ا١تداخل أىم من مدخل ُىوَ  اٞتيل ذلك يف -ذكران كما -الثان وادلدخل 

 يلك بناء أو الكتاب نايت دللت من واستنباطها الفقهّية، والنظراّيت الفقو أصوؿ بناء مدخل -«فقوال
 أف   ولو اٟتياة، مناحي ٚتيع على ليهيمن وينتشر ٯتتد الفقو فبدأ الكتاب آبايت ٢تا والستشهاد النظرايت

 «األحكاـ ِبايت» ا٠تاصة اٞتزئي ة اءتوقر  وٕتاوز لو، وأّصل الستنباطيّ  الفهم ذلك دعائم أرسى «الفقو جيل»
 «الفقهيمة القراءة مدخل» وألخذ. «وأصولو الفقو» وضع لتغَت   شواىد القرنني ة اآلايت اّٗتاذ أو -وحدىا–

 ابستمرار يتجو نفسو ولوجد الواسعة، الكرمي القرنف رحاب إُف الفقيو ٠ترج ذلك حدث لو ألن و نخر؛ منحى
 يف ا٠تطأ عن الذىن يعصم ضابط منهج والسن ة بكّليتو منشئ القرنف أف   وألدرؾ. القرنف يف «األكرب الفقو» ٨تو
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 كّلياهتا، يف وذلك. البياف مستوايت سائر يف ذلك وبياف الواقع، يف وتطبيقو وأتويلو اتّباعو وسالمة القرنف، فهم
. ويهيمن عليو القرنف يصّدؽ بل قرنف،ال عن ينفصل ل «أكرب نبوايًّ  فقًها» تقدـ أف فتستطيع جزئّياهتا وأما

 كل يف عليها ابإلضافة واستمراره الفقو، مصادر مد إُف ٭تتاج أف دوف القراءتُت، بُت ذلك بعد -الفقيو و٬تمع
 !! أصال ٜتسُت على يزيد ما اآلف بلغت حىت عصر

 أئمة عصر حىت - موسلّ  ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ عصر منذ األمة ألجياؿ تقسيًما ذكران مر فيما
ا: وقلنا اجملتهدين، الفقو  -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ عاصر ال ِذي: «التلقي جيل»: أجياؿ ثالثة إّن 

 ولغتو، الكرمي القرنف بنقل يتعلق فيما سواء رواايت من ورثو ما ونقل العصر، ىذا تلى ال ِذي: «الرواية جيل»و
 الواقع يف هللا لكتاب أتويلو ٘تّثل اليت نايتو حملكم هللا رسوؿ وتطبيقات وتفسَته، وبيان من هللا رسوؿ ذكره وما

 الكرمي، القرنف يف جاء ١تا وتطبيًقا تفسَتًا عبادتو وكانت (ٔ)«القرآف خلقو كاف» هللا فرسوؿ. فيو وتفعيلو
 -الثان اٞتيل ذلك فنقل. وسّلم ونلو عليو هللا صلى العطرة سَتتو جوانب وسائر وعالقاتو معامالتو وكذلك

 كبار وحياة هللا رسوؿ حياة يف كاف ٔتا وتلم الرواايت تلك على الطالعة األجياؿ علتطل ذلك كل -الرواية جيل
 يغادر يكن فلم -أكدان كما– «ادلنهج» ٔتثابة فيها والتفصيل ا١ترواّيت وتناوؿ الرواية عملّية فكانت أصحابو،

 ُىوَ  فذلك ورواىا، نقلها إل عنو أثر وما - وسّلم ونلو عليو هللا صلى - هللا رسوؿ حياة من كبَتة ول صغَتة
 جيل» أم ا. ا١تناسب ابلشكل لتناو٢تا التهيئة وعملّية ا١توروثة، ا١تعرفة حفظ عملّية يف «ادلنهج» عن البديل
 األسئلة سائر على ٬تيب وأف قضااي، من استجد ما لكل والتشريعّية الفقهي ة اٟتاجة يليب أف حاوؿ فقد: «الفقو
 إجاابت أو فتاوى ٢تا ويهيئ ا١تستقبل، يف قضااي من يربز قد ما ويفًتض بل وتثَتىا، تطرحها البيئة كانت اليت

 . مسبقة
 ومقاربتو الكرمي القرنف تدبّر مداخل من أساسيُّت  مدخلُت إُف يرشدان ودراستو، ذلك ت تبع أفّ  وأوضحنا 

 . رهوتدبّ  الكرمي، للقرنف مقاربتو وطرائق مزاايه، ا١تدخلُت من ولكل. ذكر٫تا تقدـ

                                                 
(ٔ)

/ ٔ) ،(ٕٚ) برقم األوسط يف ورواه ،(ٕ٘٘/ ٕٓ) عنها، هللا رضى عائشة حديث من ،(٘٘ٚٔ) برقم ا١تفقود، من قطعة ابب الكبَت، معجمو يف الطربان رواه - 
 برقم اآلاثر مشكل يف الطحاوي رواه كما ،(ٕٗٙ/ ٖ) ،(ٓٔٗٔ) برقم اإلٯتاف شعب ويف ،(ٕٚٚ/ ٔ) ،(ٕٗٗ) برقم النبوة دلئل يف البيهقي ورواه( ٘ٚ

 وإف إسناده، يصح َف أنّو بيّنا أف سبق وقد .َواقدٍ  بن َزْيدُ : ِبوِ  تَػَفر دَ  اإلْسناِد، هِبَذا إل عاِئَشةَ  َعنْ  الد رَداِء، َأيب َعنْ  يُػْرَوى ل: البيهقي قاؿ ،(ٛٚٗ/ٜ) ،(ٕٜٕٚ)
 .متنو معٌت صح
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 البالغيّ  كا١تدخل أخرى، مداخل عن كشفت الفقهية، ا١تدارس غَت مدارس ذلك بعد نشأت وقد
 لعصران ٯتكن ال ِذي فما. والعمرانّ  والتارٮتيّ  واإلشاريّ  والعقليّ  ا١توضوعيّ  وا١تدخل. القرنف إعجاز قضااي ٠تدمة

 وتدريب بتفعيلها يقـو وكيف! منها؟ كل إُف يضيفو أف ٯتكن ال ِذي وما ا١تداخل؟ تلك إُف يضيفو أف ىذا
 لتطوير مّتسع اجملاؿ أف   شك ل!! العصر؟ مستجدات معاٞتة يف توظيفها على الفقهيّ  اجملاؿ يف ا١تشتغلُت
 أف القرنف ١تكنوف ٯتكن قدرة إضافّية مداخل عن الكشف على القدرة أفّ  كما -كلها -ا١توروثة ا١تداخل
 . الصدد ىذا يف الكثَت يقّدـ أف يستطيع ١تعاصرا ا١تعريفّ  والسقف. عنها يكشف

 
 :ادلعاصرة ومداخلو التدبر

 التعبُّد مدخل
 ففي: الثواب من عليو هللا وعد فيما طمًعا. وتدبّرىا ابلقراءة العبادة مستمعو أو القرنف، قارئ يقصد أبف وذلك

 استطعتم، ما مأدبتو فاقبلوا هللا ةمأدب القرآف ىذا إفم : -وسّلم وآلو عليو هللا صلى- النيب قاؿ»: يثٟتدا
 يزيغ ال اتّبعو، دلن وصلاة بو، سبّسك دلن عصمة النافع والشفاء ادلبني والنور هللا حبل القرآف ىذا إفم 

، يعوج وال فيستعتب،  على َيجركم هللا فإفم  اتلوه. الردّ  كثرة من خيلق وال عجائبو، تنقضي وال فيقـو
 . (ٔ)«حرؼ وميم حرؼ والـ حرؼ ألف ولكن حرؼ أمل أقوؿ ال إنّ  أما حسنات عشر حرؼ كل تالوتو

 : القيم مدخل
 سورة» من وأخذانىا -كلها– اٟتكيم الكتاب نايت استقرأان لو أننّا ؛(ٕ)القيم ٔتدخل نعنيو والذي

 العليا والقيم ادلقاصد» حصر ٤تاولُت مرات، عدة وٖتليلها بدراستها وقمنا ،«الناس سورة» إُف «الفاربة
 . إليو وصلنا ما حدود يف ثالثة ٧تدىا ٧تد؟ ال ِذي فما دعائمها، إرساء أجل من اجمليد القرنف جاء اليت «اكمةاحل

                                                 
حذار أف تفهم أف القراءة اللفظية غَت الواعية أو ا١تتدبرة ىي مصدر ىذا الثواب وأنك و (.ٕ٘ٗ/ٔ) الكبَت الفتح يف ما على مسعود ابن عن اٟتاكم أخرجو ثٟتديا (ٔ)

 لك ثواب، وأف )عداد الثواب( سيتوقف. حُت تتوقف لتدبر نايت وقتا طويال أو قصَت؛ ليس لك يف ذ
ما ولياِف فإف هللا ل يضيع إف هللا تبارؾ وتعاُف يثيبك على التدبر وعلى القراءة _معا_ وىو سبحانو صاحب الفضل العظيم العميم ولو قضيت يوما يف تدبر نية أو أاي

 بذلك التدبر إُف قراءة ) ا٢تذرمة ( طمعا يف كثرة ا٠تتمات وزايدة اٟتسنات. أجر من أحسن عمال، وىو سبحانو سريع اٟتساب، فال ٮتدعنك الشيطاف ويصرفك 

(ٕ)
 ٢تا كوفي أف يستدعى وذلك والسناد، كالعماد وبسند نخر شئ بو يقـو ما أى قواـ أو قياـ بو شأف أو شئ أّّنا« القيمة» يف األصل: وا١تقصد القيمة بُت الفرؽ - 

 أو الطريق استقامة ٔتعٌت« القصد» من فهو« ا١تقصد» أما. -شأنو جل -خلق ما بكل وقّيـو. نفس كل على قائم فهو أل٫تيتها، ٭تفظها أى عليها يقـو من
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 «. التوحيد»: األول العليا القيمة .1

 وتوحيد ألوىي ة توحيد وتوحيده أفعالو، ويف صفاتو ويف ذاتو يف -وتعاُف تبارؾ -هللا بوحداني ة اإلٯتاف: أي
 وجزء مكة يف نزلت اليت السور كل تقريًبا نقوؿ أف ونستطيع -الكرمي القرنف سور وجلّ  صفات، يدوتوح ربوبّية
 الوحي نزؿ ما أىم ابعتبارىا وإظهارىا إبرازىا و٤تاولة العليا القيمة ىذه ٨تو وّجو -ا١تنورة ا١تدينة يف نزؿ ٦تا كبَت
 . (ٔ)ا١ترسلوف بو وجاء بو،

  «.التزكية» :الثانية العليا القيمة .2
 تعترب نفسو الوقت ويف عليا، قيمة «التزكية»و الشاملة، ابلطهارة والتحّلي لنفسو اإلنساف تزكية: أي

 مهمة يف والنجاح األمانة، وأداء الستخالؼ وبعملّية ابلعهد ابلوفاء للقياـ اإلنساف مؤىالت أىم «التزكية»
 أف إُف تؤىلو اليت ا١تؤىالت أىم يفقد «التزكية» بصفة يتحل   وَف نفسو بتزكية يقم َف ال ِذي فاإلنساف البتالء،

ـَ  َبِن  ِمنْ  رَبُّكَ  َأَخذَ  َوِإذْ  -وتعاُف تبارؾ -هللا مع ابلعهد ابلوفاء يقـو  َوَأْشَهَدُىمْ  ُذرِّيػمتَػُهمْ  ظُُهورِِىمْ  ِمنْ  آَد
 َأوْ ( ٕٚٔ) َغاِفِلنيَ  َىَذا َعنْ  ُكنما ِإنم  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  تَػُقوُلوا َأفْ  َشِهْدنَ  بَػَلى قَاُلوا ِبَربُِّكمْ  أََلْستُ  أَنْػُفِسِهمْ  َعَلى

-ٕٚٔ:األعراؼ) اْلُمْبِطُلوفَ  فَػَعلَ  دبَا َأفَػتُػْهِلُكَنا بَػْعِدِىمْ  ِمنْ  ُذرِّيمةً  وَُكنما قَػْبلُ  ِمنْ  آَِبُؤنَ  َأْشَرؾَ  اِإظلمَ  تَػُقوُلوا
 قَاُلوا َخِليَفةً  اأَلْرضِ  يف  َجاِعلٌ  ِإّنِ  لِْلَمالِئَكةِ  كَ رَبُّ  قَاؿَ  َوِإذْ  وجهها على الستخالؼ مهاـ أداء أو(. ٖٚٔ
َماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها يُػْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها َأذَبَْعلُ   تَػْعَلُموفَ  ال َما َأْعَلمُ  ِإّنِ  قَاؿَ  َلكَ  َونُػَقدِّسُ  حبَْمِدؾَ  ُنَسبِّحُ  َوضَلْنُ  الدِّ

 «التزكية» بعملّية يقـو أف على وخلقتو بفطرتو قابل اإلنساف ىذا أف   يعلم -وتعاُف تبارؾ -فاهلل ،(ٖٓ:رةالبق)
 يصلح ل الصفة، ىذه يكتسب ول «ِبلتزكية» يتحل ى ل ال ِذي واإلنساف. هبا وال٨تراؼ ٢تا التدسية أو لنفسو
َها َوَأْشَفْقنَ  حَيِْمْلنَػَها َأفْ  فَأَبَػنْيَ  َواْْلَِباؿِ  َواأَلْرضِ  السمَمَواتِ  َعَلى اأَلَمانَةَ  َعَرْضَنا ِإنم  ابألمانة للوفاء  َوَْحََلَها ِمنػْ

 وَف منها يتمكن وَف «ِبلتزكية» يتحّلى ل ال ِذي واإلنساف ،(ٕٚ:األحزاب) َجُهوال ظَُلوًما َكافَ  ِإنموُ  اإِلْنَسافُ 
 اْلَمْوتَ  َخَلقَ  المِذي البتالء مهمة يف ينجح أف ٯتكن ل إنساف بذلك القياـ عن توقف أو نفسو، تزكية ٭تقق

ُلوَُكمْ  َواحْلََياةَ   ٔتهمة والقياـ ابلعهد، فالوفاء إذف ،(ٕ:ا١تلك) اْلَغُفورُ  اْلَعزِيزُ  َوُىوَ  َعَمال َأْحَسنُ  أَيُُّكمْ  لِيَػبػْ

                                                                                                                                                                        

 ٕترى« ا١تقصد»و. والذـ ا١تدح بُت يقع: والثان. والشجاعة كاٞتود وتفريط افراط: طرفاف لو كاف إذا ابطالؽ ٤تمود نوعاف وىو« القتصاد» ومنو. الوجهة
 .لألصبهان ا١تفردات وانظر.  غَتىا أو الصحيحة، الوجهة أى« القصد»

(ٔ)
 .اإلسالميّ  للفكر العا١تيّ  ا١تعهد عن ا١تعدلة وطبعتو (.ٖٕٓٓ ا٢تدي، دار: بَتوت) والعمراف زكيةوالت التوحيد العلوان، وراجع - 
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 اليت «العمراف» بعملّية والقياـ البتالء، اختبار يف والنجاح هبا، والقياـ وأداِئها ابألمانة والوفاء الستخالؼ
 تزكية» التاّمة، ابلتزكية يتحلى مزّكى؛ إنساانً  اإلنساف ىذا يكوف أف على تتوقف األمور تلك كل إليها، سنأت
 هللا صلى-هللا رسوؿ يشَت حُت ولذلك ذلك؛ وغَت «وادلاؿ والبدف واخللق واألسرة والبيئة والقلب النفس

 أربعني -تعال -هللا إل دعاؤه يرفع ال حراـ من لقمة أكل من أف» إُف شريف حديث يف -وسّلم ونلو عليو
 نفسو خاف إذا بعمرانو وكّلف لو، الكوف هللا سّخر ال ِذي اإلنساف ىذا ألف   جًدا، مهمة إشارة فتلك ،(ٔ)«يوًما

 -وتعاُف سبحانو -منو و٬تد ابلدعاء، -وتعاُف تبارؾ -هللا إُف يديو يرفع أف جًدا الصعب فمن اٟتراـ، وأطعمها
 وىناؾ. كذلك أخوف لغَتىا فهو اٟتراـ وأطعمها نفسو خاف وإذا لربو، يستجيب أف أب وقد والقبوؿ الستجابة

 من َتكل تركتها ِىيَ  وال أطعمتها ِىيَ  ال حبستها ىرة يف النار امرأة دخلت» فيو جاء صحيح نخر حديث
 والرفق للحيواف اإلسالـ رعاية من ىذا: يقوؿ البعض يث؟ٟتدا ىذا من تفيدهنس ال ِذي ما (ٕ)«األرض خشاش

 لكن نخر، شيًئا فيو يقوؿ قد وبعضهم قريب، فهم وىو ماتت حىت قطة حبست ألّنا النار امرأة تدخل أف بو،
 ،«االستخالؼ مانةأ» خانت قد ا١ترأة ىذه أفّ  ،«التزكية» أمر يف والتأّمل والتدب ر النظر إليو يهدينا أف ٯتكن ما

 ىذه يف ا١تستخلف البشريّ  النوع إُف ابنتمائها فهي خلقو؛ من عليو -وتعاُف تبارؾ -هللا ائتمنها ما خانت
 تستثمر أف فلها الضعيفة، ا١تخلوقات ىذه ومنها فيها، وما األرض ومنها ا١تسخ رات، ٚتيع عن مسئولة األرض

 ْتمد تسبح اليت الكربى القافلة التسبيح؛ قافلة إُف وتضمها توظيفها وٖتسن هبا، وتستفيد ا١تسخ رات، ىذه
 ا١تسكُت، اٟتيواف ىذا فحبست أمانتها خانت ذلك إليها ا١تشار ا١ترأة تفعل أف من وبدل -وتعاُف تبارؾ -هللا

 . ماتت حىت والشراب الطعاـ وحرمتها حبستها لكن ها تفعل، فلم عليو، وٖتافظ ترعاه، أف عليها كاف ال ِذي
 البيئة على واحملافظة الكوف على واحملافظة العمراف عملّية يف «التزكية» أثر ندرؾ أف نستطيع األمر ىذا يف
 واإلنساف ميتة، تكوف وقد ىامدة تكوف قد األرض أفّ  إُف -وتعاُف سبحانو -البارئ ينبو ولذلك والطبيعة،

َتةُ  اأَلْرضُ  ذَلُمُ  َوآيَةٌ  لو خلقت ١تا وهتيئتها إحيائها، عن مسئوؿ َناَىا اْلَميػْ َها َوَأْخَرْجَنا َأْحيَػيػْ  َفِمْنوُ  َحبًّا ِمنػْ

                                                 
(ٔ)

 يف ٦تا كلوا الناس أيها اي) وسّلم ونلو عليو هللا صلى هللا رسوؿ عند اآلية ىذه تليت قاؿ عباس ابن عن يثٟتدوا حراما، أو حالل أكل فيمن ابب الزوائد ٣تمع - 
 أطب سعد اي وسّلم وونل عليو هللا صلى هللا رسوؿ فقاؿ الدعوة مستجاب ٬تعلٍت أف هللا ادع هللا رسوؿ اي فقاؿ وقاص أيب بن سعد فقاـ( طيبا حالل األرض

 سحت من ٟتمو نبت عبد وأٯتا يوما أربعُت العمل منو يتقبل ما جوفو يف اٟتراـ اللقمة يقذؼ العبد إف بيده دمحم نفس والذي الدعوة متسجاب تكن مطعمك
 (.ٜٕٔ/  ٓٔ) أعرفهم َف من وفيو الصغَت يف الطربان رواه بو، أوُف فالنار

(ٕ)
 .عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد عن ،(ٖٔٓ/ٔٔ) ،ٖٕٕٖ برقم الغار، حديث ابب األنبياء، أحاديث كتاب البخاري، رواه يثٟتدا - 
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 من خلقت ما منها أنخذ نستثمرىا، وأف نزرعها، أف نعمرىا، أف: اإلحياء اإلحياء؟ ما ،(ٖٖ:يس) َيَُْكُلوفَ 
 َيْسُجَدافِ  َوالشمَجرُ  َوالنمْجمُ  لو ا٠تضوع عن وتعبَتىا -وتعاُف سبحانو -هلل عبادهتا ُىوَ  ذلك ألف   أجلو،

 رسوؿ أمر لذلكو  أجلو، من خلقت ما منها أنخذ أف وذلك عبادهتا ُىوَ  األشياء ىذه سجود ،(ٙ:الر ٛتن)
 األرض أف   الكرمي القرنف من أخًذا «ادلوات ِبحياء» الفقهاء عرفو ما إبحياء -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا

 ٢تا، اإلماتة ومن فيها، اإلفساد من يعد ذلك فإف   فيها تسكن ول تستثمرىا، ول تزرعها فال هتملها حينما
 ؛«ادلوات إحياء» أبواب عليها أطلقوا أبواابً  الفقهاء عقد ولذلك ماتة؛اإل ل اإلحياء ِىيَ  الستخالفّية ومهمتك

 ا١تسخ رات؛ ىذه استثمار ِىيَ  اٟتياة ىذه يف اإلنساف مهمة ألف   تستثمر، ل اليت ا١تًتوكة ا١تهجورة األرض: أي
 الذين أولئك واجب إحياؤىا. للبشر كافية تكوف أف أجل من وٛتايتها منها، لو خلقت ما أحسن وأخذ

 يتحلى ال ِذي اإلنساف ا١تهاـ، هبذه يقـو ال ِذي لإلنساف تزكية ا١تهاـ من النوع ىذا وأداء. بذلك القياـ يستطيعوف
 فهو نفسو وأ٫تل نفسو، دس ى ال ِذي اإلنساف أم ا. ا١تهاـ ٢تذه يصلح ال ِذي ُىوَ  الطهارة وبصفة ،«التزكية» بصفة
 ٭تقق أو األرض، على يؤ٘تن أو الكوف، على يؤ٘تن أف لو فأىنّ  نفسو، على يؤ٘تن ل ومثلو إ٫تال، أكثر لغَتىا

 !! فيها؟ العمراف
 «: العمراف»: الثالثة العليا القيمة .3

 اٟتاكمة، العليا قيمو من أو ٤تاوره، أىم من ٤تورًا ٘تثل صارت حىت وعززىا هبا، الكرمي القرنف جاء اليت
  ابلعمراف؟ نريده ال ِذي ما ولكن العمراف، جوانب بعض إُف «التزكية» إطار يف أشرت وقد

 القيم تعزز قيم، على قائمة حضارة بناء بل حضارة، مطلق ا١تراد ليس ولكن حضارة، بناء ُىوَ : العمراف
 فاٟتضارة. «التزكية» وقيمة «التوحيد» قيمة السابقتاف القيمتاف وأ٫تها عنها، وتنبثق هبا، اجمليد القرنف جاء اليت

 كن ا إذا ٨تققها أف ٯتكن ول لتحقيقها، األرض ىذه يف -وتعاُف تبارؾ -هللا استخلفنا إ٢تيي، عمرانّ  شروعم
 وإذا معو، التعامل كيفي ة ول الكوف، يف ما ندرؾ ول معها، التعامل كيفي ة ول الطبيعة، سنن ندرؾ ل متخلفُت

 فلم وتصّرؼ، ا١تفاتيح ىذه: لك وقاؿ دارؾ ابب على ووضعها مثال سيارة لك قّدـ كأف شيًئا لك أحد سخر
 تستفد َف أنك أ٫تلتها، أنك يعٍت؛ ذلك؟ يعٍت فماذا تستخدمها، وَف هبا، تتحرؾ وَف السيارة تقّدر وَف تتصرؼ

 بعملّية قاـ قد انحية من -وتعاُف تبارؾ -هللا كاف فإذا. لك لتسخَتىا قيمة فال هبا يستفيد غَتؾ تدع وَف هبا،
 و٤تكومة مصحوبة حضارة وبناء العمراف مشروع ا١تشروع؛ ىذا إ٧تاز أجل من شيء كل لنا وسخر خَت،التس



 معامل منهجّية يف التدبّر والتدبري .. القرآف أفال يتدبّروف

  

 - 62 - 

 ابلقيمة أخللنا أن نا يعٍت فذلك عمرااًن، ٨تقق وَف حضارة ننب فلم كّلو ذلك أ٫تلنا مث فيها، تتغلغل اليت ابلقيم
 خلقنا ما «إذلي   مشروع واحلضارة العمراف» أف ندرؾ أف نستطع وَف «العمراف قيمة» وىي أل الثالثة، العليا

 العابدة، لألمة اٟتقيقية العبادة مقصود ُىوَ  «فالعمراف» معانيها أبجلّ  اإلنساني ة العبادة ٯتّثل وأن و أجلو من إل
 َوِإفْ  ِفيِهنم  َوَمنْ  َواأَلْرضُ  السمْبعُ  السمَمَواتُ  َلوُ  ُتَسبِّحُ  يقوؿ حُت -وتعاُف تبارؾ -وهللا منها، مهمًّا جزءًا أو

 لو فيسبح ،(ٗٗ:اإلسراء) َغُفورًا َحِليًما َكافَ  ِإنموُ  َتْسِبيَحُهمْ  تَػْفَقُهوفَ  ال َوَلِكنْ  حبَْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإال َشْيءٍ  ِمنْ 
 قد -وتعاُف سبحانو- هللا إفّ : أي التلقائي؛ ابلشكل وسواىا والنجـو القمرو  والسماء وا١تاء واٟتجر الشجر
 الختيار، أمانة وٛتل كّلف ألن و لو، تسخَتىا عملّية من ا١تستفيد وىو سيدىا، اإلنساف وجعل لذلك، سخرىا

 ا١تخلوقات ٘تلك ل حُت يف الًتؾ، وعلى الفعل وعلى الرد وعلى الختيار، على القدرة -تعاُف– هللا منحو فقد
: يُقم وَف األرض اإلنساف يستثمر َف فإذا اإلنساف، استثمرىا إذا أجلو من خلقت ما تفعل أف إل ا١تسّخرة الباقية

 األمانة وخاف هللا، وبُت بينو العهد خالف قد أنّو يعٍت فذلك األرض، بعمراف اإل٢تيّ  ا١تشروع ٭تقق وَف العمراف،
 يقـو أف -وتعاُف تبارؾ -هللا أمره اليت األرض ابستعمار وأخفق البتالء، باراخت يف ورسب عليها، ائتمن اليت
 . بو

 القرنف رحاب إُف ندخل حينما «والعمراف والتزكية، التوحيد،»: العليا ا١تقاصد أو الثالث القيم ىذه
 وعلى نقرأ ما فهم على يعيننا ٔتا مزودين سندخل أن نا يعٍت فذلك لو متدبّرين فهمها وبعد اسيتعاهبا، بعد اجمليد

 ا١تعريفّ  السقف حدود يف معانيو من كثَت إُف الوصوؿ على قادرين ٬تعلنا اتدبّػرً  الكرمي القرنف تدبّر على القدرة
 نسبيُتِّ  بشرًا نبقى نكن مهما فنحن تدبّران؛ وقوة للتلقي وقابليتنا إمكاانتنا حدود ويف و٨تياه، نعيشو الذين

 . كونّ  وكتاب مطلق كتاب اجمليد والقرنف
 : للقرآف البنائّية الوحدة مدخل

 اٞتملة ٔتثابة ُىوَ  كتاب إُف داخل أبن و مؤمن وىو اجمليد القرنف رحاب إُف القارئ يدخل أف يعٍت وىو
 الوحدات عن «مستقلة وحدة» منو كلمة أو نية كل ٘تثل ٣تزأ كتاب إُف وليس الواحدة، الكلمة أو الواحدة،
 اعًتاضات يواجهوف وىم كثَتًا، األمر ىذا انقشوا -مر فيما -فعلماؤان التدب ر، ٣تاؿ يف ممه أمر وىذا األخرى

 تتعلق نية يذكر قد أن و عليو، يعًتضوف ٢تم خالؽ ل من زاؿ وما كاف كما فالقرنف اجمليد، القرنف أسلوب حوؿ
 قـو عن ْتديث أو األنبياء، قصص من بقصة أو ٚتلة وابلدين ابلعبادة، تتعلق أخرى آبية ويتلوىا اآلخرة ابلدار
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 بصفة يّتصف ل اجمليد القرنف أفّ  ا١تستشرقُت بعض توّىم ولذلك القيامة، مشاىد من مشهد أو األقواـ، من
 يدركوا َف مألّن   ذلك شديًدا؛ تنوًعا وموضوعاهتا تناولهتا تتنوع الكرٯتة اآلايت فهذه وسوره، نايتو بُت الًتابط
 . «البنائيمة ِبلوحدة» ٝت يناىا اليت الكرمي القرنف وحدة
 القرف علماء من وىو ،(ٔ)الفارسي علي أَبُو -ذلك بعد -وتالىم قدٯتًا وغَته اٞتاحظ انقشو قد األمر وىذا

 «للجنس النافية ال» بػ بدأت ٞتملة خرب حوؿ نوقش وقد يقوؿ والعربي ة، القراءات أئمة ومن ا٢تجريّ  ا٠تامس
: وبقول ا١تعًتض على الفارسي علي أَبُو فَتد «اخلرب»: أي نفسها؛ السورة يف موجوًدا يكن َف أنّو مناقشو زعم

 ىذا وأفم . كذا اآلية كذا، سورة يف ورد قد اخلرب ىذا وأفّ  الواحدة، كالكلمة الكرمي القرآف أفم  تعلم أال»
 َجلة وكأنمو موّحد بنائو يف فهو اخلاّصة، لغتو اجمليد للقرآف ولكن العرب، أساليب يف مألوؼ غري األمر

 كما واحد كالـ فهي قضاايىا تعددت مهما السورة إفّ : )... 3الشاطيب ويقوؿ. 2«واحدة كلمة بل واحدة
 ل كما ٚتيعها، يف النظر تيفاءاس عن السورة نظم ١تتفهم غٌت ل وأن و الواحدة القضّية يف ببعضها اٞتمل تتعلق
 .(ٗ)(القضي ة أجزاء يف ذلك عن غٌت

 اآلايت بُت والعالقات الروابط عن كشفال إُف إلدراكها ٖتتاج «البنائيمة الوحدة» ىي الوحدة وىذه
 للباحث ٯتكن عالقات تشعبةوا١ت ا١تتنوعة والروابط العالقات وىذه اجمليد، القرنف داخل السور وبُت والسور،

 تناوؿ وقد ونخر، قرننّ  ٧تم وبُت وأخرى، نية بُت العالقات طبيعة ليدرؾ بعضها، عن يكشف أف ا١تتدبّر ا١ترّتل
 يرٛتو( ىػٖٚٚٔ) (٘)دراز هللا عبد ٤ُتَم د الدكتور أبدع وقد. الوحدة ىذه إُف لينبهوا السور، بعض العلماء بعض

                                                 
(ٔ)

 ذلك على لالطالع الثانية ا١تقدمة ٖٚ/ٔ عاشور، ابن كذلك وراجع (ٕٙٓٓ الدولية، الشروؽ مكتبة: القاىرة) اجمليد للقرنف البنائية الوحدة العلوان، اجعر  - 
 .منو عاشور ابن موقف ومعرفة

  
2

 كلو، العاَف وٗتاطب كّلو، العاَف إُف موجّهة واحدة ٚتلة كأن و القرننّ  ا٠تطاب فاعترب ،«العامل إل اْلملة من» ٝتاه اجمليد القرنف يف كتاابً  منَت وليد. د كتب وقد 
 .عليها نؤكد اليت الوحدة هبذه لّ ٮت ل األغراض وتنو ع احملاور فتعدد احملاور؛ وتنوعت األغراض، تعددت وإف

3
، ٜٓٚووفاة سنة  ٖٓٚالناصر للسنة: أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي نسباً، ا١تالكي مذىباً، الشاطيب مث الغرانطي مولداً ٨تو سنة  د،ماـ اجملدىو اإل 

انظر:  المىافقاث واإلعتصام. من أشهرمؤلفاتهوأصولو، والنحو ولساف العرب.  وىو أستاذ غرانطة يف جامعها األعظم يف القراءات، واٟتديث وعلومو، والفقو
 .ٛ-ٚ( ٕٙٓٓالرايض:دار بن القيم والقاىرة: دار ابن عفاف، ) مشهور نؿ سلماف، ٖتقيق: ا١توافقاتالشاطيب، 

  .ٕٗٚ/ٗالشاطيب،  راجع (ٗ)

(٘)
 ابللجنة عضًوا اختَت وابألزىر، هبا ودرس ابإلسكندرية وتعلم دسوؽ، دايري ٔتحل ُوِلدَ  ابألزىر، العلماء كبار ىيئة من كاف ،أديب فقيو دراز هللا عبد بن دمحم ىو  

 العلمي ١تؤ٘ترا يف مصر ٯتثل كاف حيث بباكستاف، لىور ٔتدينة ا١تنية وافتو األزىر، يف الثقافية الستشارية اللجنة ويف اإلذاعة ٞتنة ويف التعليم، لسياسة العليا
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 موضوعاهتا تنوع ومع ٧تومها اختالؼ مع ا١تثاؿ سبيل على البقرة سورة أخذ حينما «العظيم النبأ» كتابو يف هللا
 اآلايت ٚتيع بُت يقـو وترابطًا وحدة ىناؾ أف   وأثبت اجمليد، القرنف سور أطوؿ وكوّنا نايهتا، وتعدد طو٢تا ومع

 حوؿ كتبتو ال ِذي ا١توضوع يف نخر مدخل من نفسها السورة حوؿ ٦تاثلة ٔتحاولة قمت وقد السور، ىذه يف
 .«ائّيةالبن الوحدة»

 أو واحدة، ٚتلة رحاب إُف ندخل أنّنا أذىاننا يف واضعُت رحابو إُف ندخل أو اجمليد القرنف ندخل فحُت
 بُت القائمة والروابط العالقات شبكة عن الكشف ٤تاولة يف وأذىاننا وعقولنا أنفسنا ٧تهد واحدة، كلمة

 النظر أ٫تّية ندرؾ أف نستطيع نفسها، ةاآلي داخل والكلمات القرنف، داخل والسور السورة، داخل اآلايت
. الكثَت ٯتنحنا ا١تدخل ٢تذا مستصحبوف و٨تن التالوة، حق وتالوتو فيو العقليّ  والنظر الكرمي القرنف يف والتدب ر
 ٔتوضوعات عا١تو يقتحموا أف أو انتقائي بشكل إليو يدخلوا أف القرنف قضااي يف الباحثُت ٨تذر فنحن ولذلك

 أو القتصاد يف ا١تواضيع حسب «نايت تكشيف» أبن و الباحثُت بعض عليو تعارؼ ٔتا يقوموا أف ٭تاولوف معيّنة
 من لو بد ل فالباحث اجملاؿ، ىذا يف للباحث ٣تد غَت األمر فهذا ذلك، ٨تو أو اٞتهاد أو الشورى أو السياسة

 . كلها أركانو يف ريّةالتدب   بسياحتو ويقـو «البنائّية وحدتو» ويف كلّيتو يف للقرنف ينظر أف
 األحكاـ نايت حصر ٤تاولة من خاصة الفقهاء ٚتهرة بو قاـ ما خطورة ا١تتقدمُت أئمتنا بعض أدرؾ ولقد

م معُت   بعدد أو معُت   برقم  األحكاـ نايت إف  : ليقولوا ذلك، إُف وما والنهي األمر لقواعد األمر أخضعوا ألّن 
 يف وإفّ  أال»: هللا رٛتو الشافعي اإلماـ فقاؿ األرقاـ، من ذلك غَت أو ائةٜتسم أو أقل أو ثالٙتائة أو أربعُت

 من الفقهي ة األسئلة أحكاـ من كثَتًا استنبطوا قد الفقهاء من كثَتًا أف   ومعروؼ (ٔ)«كثرية أحكاًما األمثاؿ
 إُف ٭تولو قد الكرمي القرنف بنائي ة إُف التجزئة بتصور الدخوؿ فعملّية إليها، وما أمثالو ومن الكرمي القرنف قصص

 بعض على يؤخذ ما ومعظم خارجو، قرروىا أو إليها وصلوا قد كانوا ألمور الباحثوف هبا يستشهد شواىد ٣تّرد
م األصوليُت م األحكاـ فيو ليلتسموا «البنائّية بوحدتو» أو بكّليتو القرنف أيخذوا أف من بدل أّن   من اٗتذوا فإّن 

 . أدلة ابعتبارىا ابتداءً  عنها يصدروا أف من بدل إليو، ذىبوا ١تا شواىد نايتو بعض

                                                                                                                                                                        

« الدين» منها أخرى ىاّمة مؤلفات ولو ىجرية ٖٚٚٔ سنة دراز وفاة كانت وقد ىذا درويش، مع ابلشًتاؾ( اآلحكاـ نايت تفسَت) مؤلفاتو من اإلسالمّي،
 «. القرنف يف األخالؽ دستور»و

(ٔ)
 .ومناقبو الشافعي نداب يف أو البيهقي ٚتعو الذي القرنف أحكاـ يف مرّ  لعلو - 
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 وليس لألحكاـ، ا١تنشئ ا١تصدر ُىوَ : أي اٟتكم؛ لو تعاُف البارئ وصفو وكما ونقرر، نعلم كما والقرنف
 ِإَل  تَػرَ  َأملَْ  عليها شاىًدا يكوف أو يؤيدىا أو يرفضها أف منو ويطلب خارجو، حكاـاأل تنشأ ال ِذي ا١تصدر
نَػُهمْ  لَِيْحُكمَ  اّللمِ  ِكَتابِ  ِإَل  يُْدَعْوفَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيًبا ُأوُتوا المِذينَ  ُهمْ  َفرِيقٌ  يَػتَػَولم  ثُم  بَػيػْ  ُمْعِرُضوفَ  َوُىمْ  ِمنػْ

م األصوؿ أئمة بعض على العلم أىل بعض أخذ ىنا من(. ٖٕ:عمراف نؿ)  أف قبل «ِبلقياس» قالوا قد أّن 
 يبحثوف ذىبوا ،«القياس حجيمة» من إليو ذىبوا فيما ونوقشوا جودلوا وحُت الكرمي، القرنف من دليال لو يعرفوا

 ِداَيرِِىمْ  ِمنْ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َكَفُروا المِذينَ  َأْخَرجَ  المِذي ُىوَ  «احلشر سورة» يف فوجدوا القرنف يف دليل عن
ُتمْ  َما احْلَْشرِ  أَلومؿِ   حَيَْتِسُبوا ملَْ  َحْيثُ  ِمنْ  اّللمُ  فََأََتُىمُ  اّللمِ  ِمنَ  ُحُصونُػُهمْ  َمانَِعتُػُهمْ  أَنػمُهمْ  َوظَنُّوا خَيُْرُجوا َأفْ  ظَنَػنػْ

 َأفْ  َوَلْوال( ٕ) األَْبَصارِ  ُأوِل  ايَ  فَاْعَترِبُوا اْلُمْؤِمِننيَ  َوأَْيِدي ِِبَْيِديِهمْ  بُػُيوتَػُهمْ  خُيْرِبُوفَ  الرُّْعبَ  قُػُلوِِبِمُ  يف  َوَقَذؼَ 
بَػُهمْ  اْْلالءَ  َعَلْيِهمُ  اّللمُ  َكَتبَ  نْػَيا يف  لََعذم  األبصار أوِف اي فاعتربوا ،(ٕ:اٟتشر) النمارِ  َعَذابُ  اآلِخَرةِ  يف  َوذَلُمْ  الدُّ

 مأموروف ٨تن فإذف الفرع، حكم إُف األصل حكم من عبور القياس إف  : وقالوا اآلية من اٞتزء ىذا فأخذوا
 أوضاعها يف الكرمي القرنف ألفاظ من يستفاد ١تا تكثَتًا فيو ووجد قبلو ئمةاأل وبعض اآلية ىذه ٔتقتضى ابلقياس

 ما لو ليس ضعيًفا استدلل يعترب األمر ىذا على الطريقة هبذه والستدلؿ واستبعده، رفضو وبعضهم ا١تختلفة،
 . عليهم انتقد ولذلك يعّضده، أو يؤيده

 وطولب األمر يف نوقش «اإلَجاع حجيمة» قرر أف دبع أنّو -هللا رٛتو -الشافعي اإلماـ إُف نسب وقد
 قولو هبا ُيسند حجة عن ْتثًا ثالثة مرات اجمليد القرنف قرأ قد أنو عنو ويروى اٟتجي ة، ىذه على دليل إبيراد

َ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  وؿَ الرمسُ  ُيَشاِققِ  َوَمنْ : تعاُف هللا قوؿ قرأ أف فكاف ،«اإلَجاع حبجّية»  َغيػْرَ  َويَػتمِبعْ  اذْلَُدى َلوُ  تَػبَػنيم
 سبيل فاإلٚتاع إذف: قاؿ ،(ٔ)(٘ٔٔ:النساء) َمِصريًا َوَساَءتْ  َجَهنممَ  َوُنْصِلوِ  تَػَولم  َما نُػَولِّوِ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ 

 ابآلية ا١تذكور الوعيد فإفّ  وابلتاِف لسواه، متخذ لسبيلهم، ٥تالف للمؤمنُت مشاؽ اإلٚتاع و٥تالف ا١تؤمنُت
رَ  َويَػتمِبعْ : الكرٯتة  يتناوؿ( ٘ٔٔ:النساء) َمِصريًا َوَساَءتْ  َجَهنممَ  َوُنْصِلوِ  تَػَولم  َما نُػَولِّوِ  اْلُمْؤِمِننيَ  َسبِيلِ  َغيػْ
 . «اإلَجاع حجيمة» منكر

                                                 
(ٔ)

 َف مناقشة« الٚتاع حجي ة» على اآلية هبذه الستدلؿ انقش حيث .ٙٙ -ٖ٘/ ٗ الفقو أصوؿ علم يف احملصوؿ و. الشافعي مناقب ،الرازىّ  للفخر: راجع - 
 . .سواه عند مثلها على أطلع
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 يذىب أف قبل ابٟتجّية قاؿ قد اإلماـ أف   على دللة فيو وألف   تكلًفا، فيو ألف   ىذا اإلماـ على أخذ وقد
 إبٚتاع القوؿ ٣تاؿ اجملاؿ؛ هبذا يتعلق فيما لو تعّرض قد يكوف أف ٯتكن عما فيو ويبحث الكرمي القرنف إُف

 الستدلؿ لكذ يف كاف ولذلك. الدليل عن يبحث مث ابٟتجّية، يقوؿ أف من بدل اإلٚتاع، ىذا وحجّية األم ة،
 . عنو الرواية ىذه صحت إف للنظر ٣تاؿ

 ولسنن الكرمي الكتاب آلايت ٚتهرهتم أو األصوليُت اٗتاذ حوؿ جيدة دراسة الباحثُت بعض كتب وقد
 السنة من ويتخذوا منًشأ، مصدرًا القرنف يتخذوا أف من بدل شواىد -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-ا١تصطفى

 ميداف يف «البنائيمة القرآف وحدة» مالحظة فإف   ولذلك ؛(ٔ)الواقع يف وتفعيل بتأويل لذلك اينً مبّ  مصدرًا النبويَة
 وىذا كلّيتو، يف قرنفال نقرأ ا١تدخل فبهذا القرنف تدبّر يريد ١تن عنو غٌت ل مدخال تكوف سوؼ «التدبُّر»

 عديدة مرات القرنف نقرأ أف ا١تدخل ىذا يقتضي فقد. تنحصر ل التجربة عند فوائده لكن صعوبتو على ا١تدخل
 ٬تنيها ٖتصى ل فوائد وىناؾ ا١تسائل، من مسألة يف قرننّية رؤية تقدمي على يعيننا إدراؾ إُف نصل أف أجل من

 ليبحث وحلوؿ، وأفكار آبراء ٤تم ال القرنف إُف أيت أف ألحد ينبغي فال دخلا١ت هبذا التدب ر ٯتارس وىو ا١تتدبّر
د عما فيو  . وعطاءه وكرمو القرنف فيض من نفسو فيحـر تبن اه وما إليو، ذىب ما يعضِّ

 
  السورة عمود مدخل

 فالسورة ،«السورة وحدة» من النطالؽ ا١تدخل هبذا التدب ر ٯتارس وىو ا١تتدبّر بيد أيخذ مدخل وىو
 للسورة، البنائية الوحدة فإدراؾ اجمليد للقرنف البنائي ة الوحدة ضمن ،«ِبا اخلاّصة البنائّية وحدهتا» ٢تا القرنف من

 ٬تعلنا بوحدهتا وإٯتاننا بوحدهتا، مؤمنوف و٨تن رحاهبا نلج أف مّنا يقتضي وحدهتا، وإبراز معانيها، عن والكشف
 عمود أو أساسّية دعامة لو كبَت، بيت ٔتثابة السورة ألف   عمود؛ ورةس فلكل «األساس عمودىا» عن نبحث

 أف شأّنا من األساس للعمود ابلنسبة فرعي ة أواتد أو دعامات األساسّية الدعامة هبذه ٖتيط عليها البيت يقـو
 سور من ّما سورة رحاب إُف دخل إذا فالباحث. السورة بنية تشكيل يف معو لتتضافر األساس العمود هبذا ٖتيط

                                                 
(ٔ)

 .الرايض ط« والسنة ابلكتاب األصولّيُت استدلؿ» دراستو يف السلمىّ  عياض. د.أ أخوان ىو - 
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ا مدرؾ بوحدهتا، مؤمن وىو الكرمي القرنف  سوؼ اٟتالة ىذه ففي ٭تملها، عموًدا ىناؾ أفّ  أو عموًدا، ٖتمل أّن 
 . العمود ذلك عن ابلكشف ٚتلة السورة معان يدرؾ

 ويكوف األساس عمودىا يكتشف حُت ألن و وبينها، ا١تتدبّر بُت ألفة يوجد السورة عمود عن والكشف
 إسناده، يف ودورىا العمود؛ بذلك ٖتيط اليت الفرعي ة وا١توضوعات األىم، وموضوعها ٤تورىا عن كشف قد

 فعمود. يستوعبو أف لو ٯتكن ما الكرمي القرنف كـر من ا١تتدبّر الباحث القارئ وإعطاء توضيحو، يف ودورىا
 أمُت الشيخ ذلك إُف ونبو ،(ٔ)نيومعا أىم إُف للوصوؿ لو ومرشًدا للباحث عوانً  سيكوف اٟتالة ىذه يف السورة
 ا١تفّسرين من وقليل والنحو، البالغة علماء مقدمتهم ويف ذلك إُف ا١تتقدموف ونب   كما -هللا رٛتو -(ٕ)ا٠توِف
 . ا١تناسب الىتماـ بو واىتموا األمر ىذا إُف تنبهوا الذين

 السورة، مدخل يف ذكران ٦تا قريب وىو اجملاؿ ىذا يف لو نتعرض أف بنا ٬تدر نخر مدخل وىناؾ
 : يعرؼ ما وىو العمود، هبذا احمليطة األواتد نوع عمودىا عن والكشف

 : ادلوضوعيّ  لتصنيفا مدخل
 على أنفسنا و٪ترف تناو٢تا اليت التفصيلي ة ا١توضوعات يف أفكاران و٧تيل الكرمي القرنف نتدبّر حُت فنحن

 واإلصالح والعلم والصالة والباطل واحلق والنفاؽ والشرؾ والكفر اإلدياف» مثل موضوعات ٖتديد
 ىذه وردت اليت اآلايت قراءة على القتصار دوف -كّلو– القرنف بقراءة نبدأ مث... إليها وما «واإلفساد
 وردت اليت اآلايت تلك كلّيتو يف القرنف نقرأ و٨تن نرصد ا١تتدبّرة الشاملة القراءة وبعد فيها، ا١تفتاحّية الكلمات

 وما ا١توضوع يف نًصا تعترب اليت اآلية تلك ذكر سبق ما ةومعرف وتتّبعها ابستقرائها ونقـو ا١توضوعات، ىذه فيها
 يف ا١توضوع فهم على تساعدان ومؤّشرات إضافات من ذلك يعطينا أف ٯتكن وما سياقها عن للكشف ٟتقها
 معي نة نايت تتّبعوا الذين أولئك بعض بو سقط فيما السقوط ودوف التجزئة، عملّية يف الوقوع دوف كلّيتو

 يتعل ق ما وٚتعنا بذلك قمنا فإذا معانيها، إُف الوصوؿ أو فهمها عملّية يف فتخبطوا سياقها من واقتطعوىا
 التأم ل عن نتوقف أف لنا فليس عنو، نبحث مفهـو أو مفتاح أي أو «النفاؽ أو الكفر أو اإلدياف» ٔتوضوعات

 ٔتستوايت فيها وابلتأمل وحدتو، إطار يف ا١توضوع يف الواردة اآلايت وتدبّر كلّيتو يف الكرمي القرنف يف والتدب ر
                                                 

( (
 .هللا رٛتو -ا٢تند علماء من اإلصالحي مكتبة عليكر ا٢تند. ط«. ابلقرنف ابلقرنف تفسَت يف الفرقاف» كتابو يف الفراىي اٟتميد عبد ا١تعّلم ذلك يف كتب وقدٔ

 (.ٔ٘) اإلسالميّ   التنوير سلسلة يف ، الكرمي القرنف عن دراستو يف(  ٕ)
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 يف ا١تستمر النظر إعادة إُف أبينا أـ شئنا مشدودين -ننذاؾ -أنفسنا ٧تد وسوؼ ا١توضوع عن وبعدىا قرهبا
 ما يعّزز ما ٧تد سوؼ وأحياانً  ا١توضوعات، تلك عند الوقوؼ وعدـ مرارًا، ووحدتو كلّيتو يف الكرمي؛ القرنف
 القرنف ٕتعل اليت ا١تداخل من ذلك وغَت ،«السورة ووحدة البنائيمة، ِبلوحدة» القوؿ نم تناولناه أف لنا سبق

 . وكرمو فيوضاتو لتلقي تتفتح -كّلها– وعينا وقوى وقلوبنا بكرمو، علينا يفتح الكرمي
 بعدد وجاء القرنف أبحكاـ ٝتاه ما البيهقي لو ٚتع قد -هللا رٛتو -الشافعي اإلماـ أف بو ُيستأنس و٦تا

 وعند. فقهو وبناء أصولو بناء يف عليها الشافعي اإلماـ استند اليت اآلايت اعتربىا اليت ِىيَ  ٤تّدد، اآلايت من
 قراءة بضرورة اجملتهد وينصح اآلايت، من العدد ذلك على القتصار عن ينهى الشافعي اإلماـ ٧تد التحقيق

 ل فإن نا ولذلك كثَتة، أحكاـ فيها تقدـ كما القصص وكذلك كثَتة أحكاـ فيها فاألمثاؿ كلو، القرنف
 حّت الوسع الفقيو بذؿ» نسميو ال ِذي الالـز ابلجتهاد ٨تيطو وأف ا١تطلوبة، ابلدقة اٟتكم نستنبط أف نستطيع

 سياقها من اآلايت إخراج دوف ووحدتّو، كلّيتو، يف اجمليد القرنف إُف نرجع أف بدوف «ادلزيد بذؿ عن يعجز
 . ا١توضوع ْتجة

 «: ادلناسبات» يف البحث مدخل
 اليت والعالقات الروابط وبُت ا١تناسبات بُت كثَتًا فرقوا قد ا١تتقدمُت العلماء إف  و  مكّمل مدخل وىو

 وارتباط ادلناسبات علم»: يقوؿ العريب ابن فالقاضي ذلك، إُف وما وقواعده النحو آبلي ات مستعينُت نكتشفها
 ويشَت ،«عظيم علم ادلبان منتظمة ادلعان متسقة الواحدة كالكلمة تكوف حّت ببعض بعضها القرآف آي
 تبارؾ هللا توفيق مع اٞتهد من الكثَت إُف وحاجتو ولدقتو وأ٫تيّتو قدره ٞتاللة العلم ىذا أفّ  إُف نفسو العريب ابن

: الرازي اإلماـ ويقوؿ توقف، مث بداايتو يف دخل وبعضهم فيو يدخلوا وَف العلماء، من كثَت ٖتاشاه قد وتعاُف
 وشرؼ ألفاظو فصاحة حبسب معجز أنمو كما القرآف أفم  علم ترتيبها وبديع السور نظم لطائف َتمل من»

 الرتتيبات يف مودعة القرآف لطائف أكثر»: ويقوؿ «آايتو ونظم ترتيبو بسبب معجز -أيًضا -ىو معانيو
 يف مطبوًعا كامال تفسَتًا وأعد ىذا يف كتب من أشهر من وىو البقاعي الدين برىاف ويقوؿ. «والروابط
 تعددت وإف السورة إفّ »: يقوؿ ،«والسور اآلايت تناسب يف الدرر نظم» ُىوَ  األمر، ىذا يف ٙتاف ٣تلدات
 اْلمل تتعلق كما واحد غرض إل جبملتو ويرتامى ِبخره، وأولو ِبولو آخره يتعلق واحد كالـ فهي قضاايىا
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 غىن ال كما َجيعها، يف النظر استيفاء عن السورة لنظم دلتفهم غىن وال ة،الواحد القضية يف ببعض بعضها
 . واحدة ٚتلة عن عبارة ِىيَ  اليت «ادلنطقيمة القضية» بذلك ويريد ،«الواحدة القضيمة أجزاء يف ذلك عن

 ا١تمكن من فإف   وإدراكها، فيها والبحث ا١تناسبات مدخل ا١تدخل هبذا ا١تتدبّرة، القراءة إُف عمدان فإذا
 بعد نية بتدبّر نتلوىا مث معانيها، وكثرت موضوعاهتا وتنوعت ٧تومها تعددت اليت السور تلك من سورة أنخذ أف

 مث خا٘تتها، إُف نصل حىت وانسياهبا ومسَتهتا بدايتها يف نتفكر مث نخر، بعد و٧تًما أخرى، بعد و٣تموعة نية،
 قبلها ٔتا عالقاهتا مث مستقلة، سورة لتكوف وتسويرىا، اٝتها بُت قاتالعال يف وننظر البداية، إُف ا٠تا٘تة من نعود
ا نشعر ٕتعلنا بينها، العالقات من شبكة وسنكشف بعدىا، ؤتا ا نزلت حُت نزلت أّن  ا أو واحد ٧تم وكأّن   كأّن 

 . واحدة مرة نزلت
 «: الشهادة وعامل الغيب عامل» مدخل 

 متدبّرا الكرٯتة اآلايت يف وينظر العا١تُت، ىذين القرنف رحاب إُف داخل وىو ا١تتدبّر يستحضر أف: أي
 الغيب، بعاَف تتعلق اآلايت من اجملموعة ىذه يقوؿ أف يستطيع أنّو فسيجد ذىنو يف ا١تدخل ىذا حضور مع

 فهذه ،«اخللق وعامل اإلرادة وعامل األمر عامل» إُف ا١تتقدمُت بعض ذىب كما أو الشهادة، بعاَف تتعلق وىذه
 مدخل . ذىنو يف حاضرة وىي متدبّرا القرنف رحاب إُف يدخل وأف يستصحبها أف القارئ يستطيع ثالثة عواَف

 : والكوف اإلنساف وبني تعال هللا بني العالقة
 الكوف وبُت ومستخلًفا، ٥تلوقًا اإلنساف وبُت وخالًقا ورابً  إ٢تًا -وتعاُف تبارؾ -هللا بُت العالقة تدبّر وىو

 وأخرى األمر، بعاَف تتعلق نايت للمتدبّر فستبدو ا١تداخل ىذه إطار يف اآلايت معرفة و٤تاولة سّخرًا،وم ٥تلوقًا
 . ذلك غَت إُف ا٠تلق، بعاَف تتعلق واثلثة اإلرادة، بعاَف تتعلق

 من فيكتشفوف بعدان أيت ومن أجيالنا من التاِف على يفتح هللا ولعل ،للتدبّر مداخل من النماذج فهذه
 إُف والوصوؿ ا١تكنوف، القرنف وتثوير القراءة، وحسن التدب ر حسن على وغَتىم أنفسهم بو يعينوف ما خلا١تدا

: هللا كلمات عن تعبَت -فيو شيء بكل -والكوف -تعاُف -هللا كالـ اجمليد القرنف فإف. نايتو يف يكّنو ما بعض
َا ًئا َأرَادَ  اِإذَ  َأْمُرهُ  ِإظلم  (. ٕٛ:يس) فَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  يَػُقوؿَ  َأفْ  َشيػْ

 والعبوديمة اإلذليمة مدخل
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 يف كرٯتة نايت من «والربوبيمة ِبإلذليمة» يتعلق ما معرفة من هبا «تدبّرادل» يتمكن اليت عةا١توس   ا١تداخل من وىو 
 سبحانو- هللا إ٢تي ة على الستدلؿ يف اجمليد القرنف وأساليب ،وصفاتو وبربوبّيتو ابهلل فةرِّ ا١تع القرنف إ٢تّيات
 وصفاتو ذاتو يف -شأنو جل- وحداني تو على «واإلبداع والربوبيمة والعناية اخللق» أبدلة والستدلؿ ،للعا١تُت
 جل- العظيم ا٠تالق إُف ا١تراحل سائر يف تقارهواف ،وتطو ره ا٠تلق أصل وبياف ا١تخلوقُت صفات ومعرفة. وأفعالو

 أيّ  يف سبحانو لو شريًكا ا٠تلق من أحًدا وايتخذ أو. هللا دوف من أرابابً  بعًضا بعضهم ا٠تلق يتخذ لكيال -شأنو
 جاء كما وأصو٢تا السليمة العقيدة أركاف الناس يتبُّت  ولكي. ٓتلقو -شأنو جل- البعض يشّبهو أو ،شيء
 وصفات ،الرٛتن عباد وصفات خصائص كذلك ويتبُت   يشقى ول يضل ول اإلنساف يزيغ فال هبا اجمليد القرنف

 . الشيطاف أتباع وخصائص

 : وادلشيئة واإلرادة األمر عوامل مدخل
 َعمما َوتَػَعاَل  ُسْبَحانَوُ  َتْستَػْعِجُلوهُ  الفَ  اّللمِ  َأْمرُ  أََتى: أمره عاَف من فكانت هبا -تعاُف- هللا اختص أمور فهناؾ

 -وتعاُف سبحانو- استأثر ال ِذي «ادلطلق الغيب» ٖتت يندرج ما كل األمر عاَف فمن (ٔ:النحل) ُيْشرُِكوفَ 
رين بعض ٝتّاه ما ومنو. بعلمو  أوائل يف عةا١تقط   األحرؼ مثل «بوِبدلتشا» «القرآف بعلـو» وا١تشتغلُت ا١تفسِّ
 ِهمْ أَْيِدي فَػْوؽَ  اّللمِ  َيدُ  (ٜٖ:طو) َعْيِن  َعَلى َولُِتْصَنعَ  مثل ٞتوارحا ذكر فيو ورد وما الستواء ونية ،السور

َناَىا َوالسمَماءَ  (ٓٔ:الفتح)  «األمر عامل» ٖتت تندرج كّلها فهذه (ٚٗ:الذارايت) َلُموِسُعوفَ  َوِإنم  ِِبَْيدٍ  بَػنَػيػْ
 أوسع واإلٯتاف «وادلعرفة والعلم اإلدياف» لتساوى وإل. ورد كما بو ابإلٯتاف يلتـز أف بّرتدا١ت ا١تؤمن على ال ِذي
 قولو ٨تو يف الثالث العواَف ىذه إُف ا١توجودات انقساـ إُف عديدة نايت يف اجمليد القرنف أشار وقد ؛متوأ منهما
َا: تعاُف َا: وقولو( ٓٗ:النحل) فَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  نَػُقوؿَ  َأفْ  َأَرْدَنهُ  ِإَذا َشْيءٍ لِ  قَػْولَُنا ِإظلم ًئا َأرَادَ  ِإَذا َأْمُرهُ  ِإظلم  َشيػْ

 تفكيك أو لتحليل ٮتضع ل بو -تعاُف- هللا اختص عاَف «األمر فعامل»( ٕٛ:يس) فَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  يَػُقوؿَ  َأفْ 
 قَِليال ِإال اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوتِيُتمْ  َوَما «البشريمة وادلعرفة والعلم العقل» لقدرات متجاوز ألنّو ؛بشري

 «األمر عامل» ووجود. وعرفاه ،تعّلماه ٦تّا بكثَت أكثر البشراّيف والعلم العقل ٬تهلو ما يزاؿ وما( ٘ٛ:اإلسراء)
 لو واإلسالـ التسليم وإخالص ،ابلغيب اإلٯتاف ودوافع دواعي يعّزز أف شأنو من اجمليد القرنف يف بنماذجو
 . سبحانو
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 اإلنساف وتكليف ،واألمانة والستخالؼ ابلعهد تعّلقت اليت اآلايت مثل يف فيظهر «اإلرادة عامل» وأّما
 األدىن ابلعذاب الناس وابتالء ،ا١تعاندين وإىالؾ أقوامهم ودعوهتم األنبياء وإرساؿ ،مواهتا وإحياء األرض إبعمار

 لقٮت َف -تعاُف- فاهلل اإل٢تي ة التدبَتات عاَف فهو «اإلرادة عامل» يف يندرج ذلك كل األكرب العذاب دوف
 اإل٢تّية اإلرادة أف   يعٍت ل وغروره الباطل فاستعالء مسّمى وأجل ابٟتق إل بينهما وما واألرض السماوات

 جل- هللا ٭تّدده ال ِذي األجل يف وتعرب ،مداىا لتأخذ جارية الرابني ة واإلرادة ،اإل٢تي ة التدابَت أفّ  يعٍت بل ،لةمعط  
 اإلرادة عاَف يف وتندرج. لو فليتنب و جًدا كبَت «اْلرب وبني اإلرادة وعامل دةاإلرا» بُت والفرؽ. نفسها عن -شأنو

 يَػَناؿُ  ال (ٓ٘:القصص) الظماِلِمنيَ  اْلَقْوـَ  يَػْهِدي ال اّللمَ  ِإفم  مثل «كذلك اإلذليمة والقوانني السنن»
 (ٚٔٔ:ىود) ُمْصِلُحوفَ  َوَأْىُلَها ِبظُْلمٍ  اْلُقَرى لِيُػْهِلكَ  رَبُّكَ  َكافَ  َوَما (ٕٗٔ:البقرة) الظماِلِمنيَ  َعْهِدي

 ال اّللمَ  ِإفم  ُ ُوا َحّتم  ِبَقْوـٍ  َما يُػَغريِّ  معو «تدبّرادل» يستحضر -كّلو- فذلك( ٔٔ:الرعد) ِِبَنْػُفِسِهمْ  َما يُػَغريِّ
 واإلرادة والقوانني ِبلسنن» يستنصر كيف الشأف ىذا يف هتدبّر  من ميتعل   لكي «اإلذليمة اإلرادة» جوانب
 يتعلم فكيف. يريد ما ٖتقق يتوقع مث ،٢تا معاكس إتاه يف ل ،إتاىها ويف معها دائرة حركتو فيجعل «اإلذلّية

 جانبهم إُف فيجدوف والجتماعي ة الكوني ة اإل٢تي ة السنن حركة مع كّلها اٟتياة يف ٖتركهم جعل «وفتدبّر ادل»
 خلطوا حُت ا١تشركوف ضل وقد !؟المث الواقع يف بروزىا قبل واألىداؼ اآلماؿ وٖتقق ،ابلنصر يبشروّنم ا١تالئكة

 َأْشرَْكَنا َما اّللمُ  ءَ َشا َلوْ  َأْشرَُكوا المِذينَ  َسيَػُقوؿُ : وفّنده عنهم هللا حكاه ما فقالوا ،ؤالتشي   وعاَف اإلرادة عا١تي بُت
 ِعْلمٍ  ِمنْ  ِعْندَُكمْ  َىلْ  ُقلْ  ِبََْسَنا َذاُقوا َحّتم  قَػْبِلِهمْ  ِمنْ  المِذينَ  َكذمبَ  َكَذِلكَ  َشْيءٍ  ِمنْ  َحرمْمَنا َوال آَِبُؤنَ  َوال

 ذَلََداُكمْ  َشاءَ  فَػَلوْ  اْلَباِلَغةُ  احْلُجمةُ  فَِللموِ  ُقلْ ( ٛٗٔ) زَبُْرُصوفَ  ِإال أَنْػُتمْ  َوِإفْ  الظمنم  ِإال تَػتمِبُعوفَ  ِإفْ  لََنا فَػُتْخرُِجوهُ 
َها السمِبيلِ  َقْصدُ  اّللمِ  َوَعَلى: شأنو جل وقاؿ( ٜٗٔ-ٛٗٔ:األنعاـ) َأَْجَِعنيَ   َداُكمْ ذلََ  َشاءَ  َوَلوْ  َجاِئرٌ  َوِمنػْ
 . (ٜ:النحل) َأَْجَِعنيَ 

 قبل يكن َف شيء أليّ  «والتشيُّؤ واالنتقاؿ والتحوُّؿ واْلعل اخللق عامل» فهو «ادلشيئة عامل» وأّما
 بعد شيًئا ارص قد أنّو يدرؾ أف «تدبّرللم» ينبغي األشياء من سبحانو ذكره ما فكل. كاف مث مذكورًا شيًئا ذلك

 غاية و٭تقق ،ليعمره فيو استخلف قد ألنّو ؛فيو و٬توؿ يصوؿ أف عليو عاَف وىذا -شأنو جل- ٔتشيئتو يكن َف أف
... يعيده ث اخللق بدأ كيف» وا١تعارؼ العلـو من كثَتًا يتعّلم َف إف ذلك من يتمكن ولن ،فيو ا٠تلق من اٟتق

 ومعرفة تتجو أين وإُف هبا ٘تر اليت وا١تراحل ،اٟتياة وإ٬تاد ،لكوفا وخلق ،خلقو وأطوار اإلنساف ٓتلق بدًءا «
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 ابلسنن ذلك كل وعالقة ،كثَت وىو- هللا ذكر ما كل يف «التدبُّر»و. ا١تخلوقات وخواص وا١تكاف الزماف
 والظلم دؿوالع والباطل ِبحلق» وعالقاهتا ،والعمراف والتزكية التوحيد: اٟتاكمة العليا والقيم اإل٢تّية والقوانُت

 «اإلنسانّية الشخصيمة» تكوين عملي ة و٦تارستو موتعل   على تتوقف جًدا ىاـ ا١تدخل وىذا. «والشر واخلري
 أو الستقامة ٨تو إتاىو يتحّدد ْتيث الوجداف وٖترير والفاعلّية اإلرادة إ٬تاد وسبل ووجدانيًّا ونفسيًّا عقليًّا

 . ال٨تراؼ
 فيو يكتشف ال ِذي العاَف ُىوَ  «اإلرادة عامل»و. والتوحيد اإلٯتاف بو يعّزز غيبال عاَف ُىوَ  «األمر فعامل»
 معرفتو على تتوقف ال ِذي ُىوَ  «ادلشيئة عامل»و فيو. «اإلذليّ  التدبري» وقواعد ،وقوانينو الكوف سنن اإلنساف

 . «ِبدلسّخرات االستفادة سبلو  ودعائمو العمراف قواعد»
 : الباطلو  احلق بني التدافع مدخل

 «والباطل احلق» بُت «التدافع» وقوانُت سنن معرفة على «تدبّرادل» يعُت «التدبُّر» مداخل من ا١تدخل ىذا
 وخصائص ،«والباطل احلق» من كل حقيقة ٔتعرفة قرننّ  وعي تدبّرا١ت لدى يتكوف ْتيث منهما كل أىل وبُت
 الشيء يكوف وكيف ومىت ،«حًقا احلق» وفيك وكيف ومىت ،التدافع لسّنة اٟتاكمة والقواعد ،منهما كل

 اٟتق قضااي يف وا١تتغَّت  الثابت بُت الفاصلة ودٟتدا وما ،منهما كل يف والنسبي ة اإلطالؽ وأوجو ،«الِبط»
 ! ؟اٟتياة ىذه يف منهما كل يتحرؾ وكيف! ؟والباطل

 األنبياء رساالت من مواقفهم حبسب البشر تصنيف مدخل
 وا١تواقف ،الزائلة األعراض على القائمة التصنيفات كل «تدبّرادل اإلنساف» تجاوزي ا١تدخل ىذا وابستحضار

 وىذا ،رجعيّ  وذاؾ ،عصريّ  مثق ف وىذا مثق ف غَت وىذا مثق ف فهذا: مساء صباح اآلذاف تصك اليت ا١تتحيِّزة
 فالقرنف. الطويلة القائمة تلك ٍفإ... غريبي  وذاؾ شرقيي  وىذا متمذىب وذاؾ ،صويفّ  وىذا ،سلفيّ  وذاؾ تقدميّ 

 ِبإلدياف البشر من عليهم أنعم الذين» -تعاُف- هللا وبُت بينهم العالقة لثوابت وفًقا البشر صّنف قد
 وىذا. «الضاّلني» بوصف وصفوا الذين صفات وبُت   «الكافرين من عليهم هللا غضب الذين»و «واالستقامة

 سورة ويف. صنف لكل مفّصلة صفات جاءت حيث لبقرةا سورة مقدمة ويف. الفاٖتة سورة يف جاءت كما
 الواسعة اإلسالـ ٔتظّلو يستظلوف الذين :أي ؛الكتاب أورث ال ِذي الصنف داخل يف ثالثيًّا تصنيًفا ٧تد فاطر
 َنا المِذينَ  اْلِكَتابَ  َأْورَثْػَنا ثُم ُهمْ َفمِ  ِعَباِدنَ  ِمنْ  اْصطََفيػْ ُهمْ  لِنَػْفِسوِ  ظَاملٌِ  نػْ ُهمْ  ُمْقَتِصدٌ  َوِمنػْ َراتِ  َساِبقٌ  َوِمنػْ  ِِبخْلَيػْ
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 ما تدبّرا١ت يستحضر ا١تدخل ىذا من «التدبُّر» ٦تارسة وعند( ٕٖ:فاطر) اْلَكِبريُ  اْلَفْضلُ  ُىوَ  َذِلكَ  اّللمِ  ِبِِْذفِ 
 كما معو التعامل طرؽ وأحسن وأفضل اٟتياة يف ومسَتتو ىؤلء من فريق كل صفات من القرنف يف جاء

 على عزمو ويقوى ،تدبّرا١ت إٯتاف يقوى وبذلك فيها فريق كل موقف يرى اليت القيامة ومشاىد مآلو يستحضر
 من كثَت فسَتوت فهم ٣تاؿ تدبّرا١ت أماـ ا١تدخل ذاهب يتضح كما. لذلك أىبتو واٗتاذ الفائز الفريق إُف النضماـ

 . والشعوب األمم حياة يف وال٨تراؼ الستقامة ظواىر

 : التناسب وإدراؾ ،والسياؽ اللُّغة مدخل

 يف ا١تتنوعة ٔتستوايهتا العربي ة غةالل   بُت الفروؽ يدرؾ أف «تدبّرادل التال» من يقتضي «غةاللُّ  مدخل»
 العرب ىٖتد   ْتيث وبالغتو وفصاحتو وأسلوبو نظمو يف دائًما األعلى «القرآف لساف» وبُت والبالغة الفصاحة

 أفّ  كما. لو متجاوز العرب للساف مستوعب القرنف فلساف ،مثلو من بسورة أيتوا أف ورائهم منو  واٞتن واإلنس
 وحيو عن للتعبَت لو اإل٢تيّ  الستعماؿ ِىيَ  -كذلك- كربى ٔتيزة. ا١تعهودة العربي ة عن ٮتتلف «القرآف لساف»

 الل غة عائد يف منو بكثَت أكرب وا١تغزى ا١تعٌت عائد ٬تعل وذلك. نخر لساف أو خطاب أليّ  تتوافر ل زةمي وىي
 ذلك ألف فإذا ،داخلو من القرنف معان فهم على التدر ب إُف حاجة يف «تدبّرادل» فإفّ  ولذلك. ا١تألوفة العربي ة

 يف القرنف أساليب وإدراؾ ،ا١تتنوعة سياقاهتا يف نفالقر  مفردات فهم يف ومهارتو ملكتو سينمي فانّو واعتاده
 . عديدة سياقات يف متنوعة معاف ألداء ا١تفردات توظيف

 قبلها ٔتا ارتباطها يف جديدة معان وأحياانً  إضافي ة معان للمفردة يعطي ال ِذي الناظم فهو «السياؽ» وأما
 أفّ  شك ول. ٢تا «ادلعجمي ادلعىن» غَت وىو ؛ردةللمف «السياقيّ  ادلعىن» عليو يطلق ما وذلك ،بعدىا ؤتا
 عن التعبَت يف اجمليد القرنف عادات فهم على «تدبّرادل» يساعد سوؼ الكرمي القرنف سياقات يف «التدبُّر»

 . مقاصده
 إبدراؾ يدرؾ «التناسب» إفّ  حيث منو وأعم «السياؽ بفهم» مت صل فهو ا١تناسبات عن الكشف وأّما

 ،ا٠تطاب ٭تملها اليت ا١تعان عن الكشف وسائل تعّزز لو نوعي ة إضافة ٯتّثل والسياؽ -مًعا- غةوالبال الفصاحة
 . والتفكر والتعّقل للفهم واسعة نفاقًا «تدبّرادل» أماـ ويفتح
  وتراجعها احلضارات قياـ مدخل
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 وكيف وتسود تزدىر وكيف ،ظهورىا شروط وما ،تظهر كيف اٟتضارات عن لسؤا ذىنو يف تدبّرا١ت ٭تمل
 سنن وما! ؟تراجعها وقواعد وسنن عوامل وما ؟قيامها وسنن وقواعد عوامل وما! ؟تبيد مث وتذوي تًتاجع

 النظر إُف والدعوة ذكرىا من القرنف أكثر أمور وىي ،األمم وناثر التاريخ ودراسة ؟رتوتعثّ  كبت ما إذا النهوض
 . والعرب الدروس عن ْتثًا فيها

 :القلب على القرآف تنزيل مدخل
 هللا صلوات- ُّني ولذلك -َوَسل مَ  ونلو َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى- هللا رسوؿ قلب على األمُت الروح بو نزؿ قد القرنف

َنا ِإفم ( ٙٔ) ِبوِ  لِتَػْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبوِ  رُبَرِّؾْ  ال: بدء ذي ابدئ بو لسانو رؾ٭ت أف -عليو وسالمو  ََجَْعوُ  َعَليػْ
 ،لسانو بغري كاف وإف يقرأ ما فيعرؼ ِبلفهم ينزؿ... » القلب على ينزؿ وما (ٚٔ-ٙٔ:القيامة) َوقُػْرَءانَوُ 
 كاف إذا تالوتو يف ويعرفها ،القرآف غري يف معانيها يعرؼ ال األلفاظ تلك كانت وإف يقرأ ما معان ويعرؼ

 ما فيو موجود كل وجد ذكرن ما ومنزلو القرآف مقاـ كاف وإذا التالوة عند قلبو على القرآف ينزؿ شلّن
 . «... يريد

 : القرآف تثوير مدخل
 فليثّور واآلخرين األولني علم أراد نم»: مسعود ابن قاؿ (ٔ)سبل ولو «القرآف بتثوير» عرؼ ما ىناؾ

 بفضلو تعلم تكن َف ما يعلمك معك يكوف سوؼ وب ٮتطّ  ما وقراءة ،ابلقلم الكتابة علم ال ِذي إف  ... «القرآف
 قراءة تعليمك على يقتصر لن ال ِذي ...األكـر فهو -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- األوؿ ا١تتلقي عّلم كما وكرمو

 إ٢تيي  شأف فإقراؤؾ ،وتعليم وتلقُت إمالء من الوحي ىذا البشري ة هبا تقرأ اليت الوسائل علمكسي بل ،ىيوح ما
 . ذلك استحضار إُف ْتاجة تدبّرا١ت والقارئ

 يف جيد حّت مريًدا ادلريد يكوف ال»: قولو مدين أيب الشيخ عن الدين ٤تي الشيخ نقل نفسو ا١توضع ويف
 . «... يريد ما كل القرآف

 . « ..العامل رلموع واإلنساف ،الكتب رلموع لقرآفا... »

                                                 
 .٘ٛٔ/ٕ( ٖٜٚٔ الفكر، دار: بَتوت) القرنف علـو يف اإلتقاف السيوطي، راجع (ٔ)
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 معو وقف ومن. اْلمع أحديمة واحدة عني ذا كاف قرآف ُىوَ  حيث من القرآف مع وقف فمن... »
 . (ٔ)«... فرقانً  حقو يف كاف رلموع ُىوَ  ما حيث من

 بُت ٭توؿ ٦تا والتطه ر ،فيو والتفك ر وتذك ره وتعقلو هتدبّر و  «الترتي ترتيلو»و «التالوة حق» تالوتو بعد
 والنفس عقلوال القلب وهتيئة ،التطّهر لتحقيق إليو والتضرّع ،هللا لنفحات والتعّرض ،عليو نزولو وبُت القلب

 أو القارئ وتوىم. والغرور الُعْجب عن اإلنساف وابتعاد قرائتو وحسن أبنواره والستهداء ،ىدايتو ١تسِّ  والوجداف
. حقها القراءة إعطاء على ومراف ملكة ٢تا وتكوف ،وعيو قوى تتهذب سوؼ. غَته يفعلو َف يفعلو ما أف السامع
 والناس تنز لو بدأ أو ،القرنف أنزؿ أف منذ أبنّو نفسو على ابلتأكيد ي ةالسلب ا١تشاعر سائر يدفع أف ذلك بعد وعليو

 إُف والعروج ،هتدبّر و  مقاربتو أساليب أو مناىج ومعرفة تفسَته إُف والوصوؿ وفهمو قرائتو إُف يسعوف الناس كل
 . اجمليد القرنف عطاء نيل يف الراغبُت من ٖتصى ل أعداد من واحد إلّ  ُىوَ  وما عليائو

 عن ٢تم وكشف ،تالوتو وكيفي ات ،قرائتو طرؽ ٢تم حد د بل ،سدىً  قارئيو يًتؾ َف -نفسو- والقرنف
 تتجارى ول ،األىواء هبم تلتبس فال: قرائتو يف أمرىم من بيِّنو على ليكونوا ،ا١تتميِّزة وصفاتو الفريدة خصائصو

 . السبل هبم تضطرب ول اآلراء هبم
 ل اليت القراءةو  ،ِىيَ  استبعادىا ينتدبّر ا١ت على «الساذجة ِبلقراءة» تسميتها ٯتكن اليت- القراءة ولكنّ 

 ٘تس   قد هتدبّر ب وقامت إعدادىا وأحسن ،هرتط إذا اإلنسانّ  الوعي وقوى. كلها الوعي قوى فيها تشًتؾ
 تّطّهر وَف ،كايفال اإلعداد تعد   َف أو بعضها غفل أو غفلت إذا أم ا. وعطائو كرمو من شيًئا تصيب أو بعضو
 إُف تعرج فال عنها و٭تتجب ،الساىية القلوب دوف مكنونو يغلق الكرمي القرنف فإفّ  تتطّهر أف ٢تا ينبغي كما

 . ٝتائو إُف ترقى ول ،عليائو
 ،الضالؿ من وا١تنقذ ،الفنت من ا١تخرِج فهو: كثَتة بصفات قارئيو بعض وصفو قد الكرمي الكتاب ألف

 من وخرب ،وعربه دروسو بكل قبلنا من نبأ فيو. ا١تشكالت وعالج ،لألزمات وا١تتجاوز ،الظلمات يف وا٢تادي
. اب٢تزؿ ليس الفصل وىو ،الختالؼ من إليو ابلحتكاـ و٩ترج ،اٟتاضر بو وندرؾ ا١تستقبل بو نستشرؼ بعدان

 ومن. رشيد غَت فهو ىجره ومن ،البعيد الضالؿ يف فهو غَته يف ا٢تدى ابتغى ومن ،عنيد جب ار فهو تركو من

                                                 
 (  القراءتُت بُت اٞتمع)  إُف منو إشارة ىذا ويف. ٗ-ٖٜ/ٖ.( ت.د الدينية، الثقافة مكتبة: القاىرة) ا١تكّية الفتوحات عريب، ابن راجع (ٔ)
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 فهو مات وإف ضنًكا معيشة عاش عاش إف ،جهنم حطب من فهو منهجو ٕتاوز أو ،شريعتو قبوؿ عن استكرب
 . السبي وأضل أعمى اآلخرة يف

 وشجره ،العلم وغراسو ،والتعّقل التذّكر خلومدو  والتفّكر النظر واببو «التدبُّر» مفتاحو مكنوف كنز وىو
 وشحذ ،شروطو استيفاء على ابلعمل نبدأ حُت التالوة قبل يبدأ إ٢تيي  وتوفيق بشريي  هدج «التدبُّر»و. ا١تعرفة
 تدبّرن وحُت. نايتو يف للسياحة الوعي قوى وإعداد ،غايتو لبلوغ والوجداف والقلب العقل وهتيئة ،١تمارستو ا٢تّمة
 ليتلقى -وسّلم ونلو عليو هللا لىص- لرسولو هللا وّفرىا اليت الشروط وعمق ا١تدى ندرؾ «ادلزّمل سورة» نايت

 هانتهاء يتعجل ل وأف ،لسانو بو ٭تّرؾ ل أف التلقي حالة يف وىو أمر حيث تلقٍ  ٣تّرد القرنف «الثقيل القوؿ»
َنا ِإفم ( ٙٔ) ِبوِ  لِتَػْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبوِ  رُبَرِّؾْ  ال  ِإفم  ثُم ( ٛٔ) قُػْرَءانَوُ  فَاتمِبعْ  قَػَرْأَنهُ  فَِإَذا( ٚٔ) وُ َوقُػْرَءانَ  ََجَْعوُ  َعَليػْ

َنا  فكيف ،ىكذا -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ مع اٟتاؿ كاف فإذا. (ٜٔ-ٙٔ:القيامة) بَػَيانَوُ  َعَليػْ
 ،وعيو لقوى أكرب وهتيئة ،مضاعف إعداد إُف حاجة يف إنّو! ؟نوعي على -تعاُف- هللا عوصني َف ٦تن لغَته ابلنّسبة
 قدرهتا تضعف عليو الًتاب وتراكم وجهها تكدر إذا ةا١ترن كانت وإذا. لديو الستقباؿ لقوى وتطهَتًا وتطّهرًا

 من وتقّلل ،وعيو قوى صفاء تكدِّر اإلنساف ذنوب فافّ  كدر من عليها ما بقدر وتنقص يقابلها ما عكس على
 َكِثريًا ِْلََهنممَ  َذرَْأنَ  َوَلَقدْ : شأنو جل قاؿ ولذلك ،ْتسبو كل نايتو ومعايشة القرنف معان التقاط على قدرهتا

 ُأولَِئكَ  ِِبَا َيْسَمُعوفَ  ال آَذافٌ  مْ َوذلَُ  ِِبَا يُػْبِصُروفَ  ال َأْعنُيٌ  َوذَلُمْ  ِِبَا يَػْفَقُهوفَ  ال قُػُلوبٌ  ذَلُمْ  َواإِلْنسِ  اْلِْنِّ  ِمنَ 
ـِ   قَاُلوا َكالمِذينَ  َتُكونُوا َوال: شأنو جل وقاؿ( ٜٚٔ:األعراؼ) اْلَغاِفُلوفَ  ُىمُ  ُأولَِئكَ  َأَضلُّ  ُىمْ  َبلْ  َكاألَنْػَعا

ْعَنا  اّللمُ  َعِلمَ  َوَلوْ ( ٕٕ) يَػْعِقُلوفَ  ال المِذينَ  اْلُبْكمُ  الصُّمُّ  اّللمِ  ِعْندَ  الدمَوابِّ  َشرم  ِإفم ( ٕٔ) َيْسَمُعوفَ  ال َوُىمْ  َسَِ
ًرا ِفيِهمْ   رَافَ  َبلْ  َكالم : شأنو جل ويقوؿ( ٖٕ-ٕٔ:اؿاألنف) ُمْعِرُضوفَ  َوُىمْ  لَتَػَولمْوا َأَْسََعُهمْ  َوَلوْ  أَلَْسََعُهمْ  َخيػْ
 تقرأ ما وفقو إدراؾ على قادرة تعود فال القلوب يغشى فالرين( ٗٔ:ا١تطففُت) َيْكِسُبوفَ  َكانُوا َما قُػُلوِِبِمْ  َعَلى

ت الذنوب غشيتها إذا والبصر والسمع ،تسمع أو  تغَّت  ا١تشاىد يف العضوي ة األمراض كانت وإذا. وظائفها تغَت 
 اإلنساف فقو على سلبي ة ناثرًا تعكس الذنوب عن الناٚتة ا١تعنوي ة اٟتجب فاف   وتشوِّشو اإلبصار درجة من

 لفهم -تعاُف- هللا على ؿواإلقبا ابإلخالص وتنقيتها ،والستغفار ابلتوبة وجالئها تنقيتها من بد فال وفهمو
 ا١تعنويّ  التطّهر مع الوعي لقوى واإلعداد التطهَت ذلك نعترب أف ونستطيع. شأنو جل عنو األخذ وحسن كالمو
 ومكاف ثوب وتطهَت تيّمم أو وضوء أو اغتساؿ من الصالة تسبق اليت الشروط ٔتثابة واإلخالص ابلتوبة
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 بدوف يتحقق ول يقـو ل «التدبُّر» فاف   شروطها بدوف تصح ل ةالصال كانت وإذا. إليها وما للقبلة واستقباؿ
 ضباب: ابلضباب احملاط الغائم الوسط ذلك يف تظهر فال ٖتتجب وأنواره القرنف ٕتلّيات فإفّ  وإلّ  الشروط تلك

 القراءة أثناء مشوشة إشارات التقاط إُف الضبابي ة الرؤية تلك تؤدي قد بل ،القلوب سالمة من ا١تانع الذنوب
 َوال لِْلُمْؤِمِننيَ  َوَرْْحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرَءافِ  ِمنَ  َونُػنَػزِّؿُ : شأنو جل قاؿ ولذلك. ا١تطلوب ابلنقاء تتمتع ل اليت
 إُف منيبة وأفئدة قلوابً  تصادؼ َف إف الوحي ىذا يف الفاعلة فالروح( ٕٛ:اإلسراء) َخَسارًا ِإال الظماِلِمنيَ  َيزِيدُ 
 بو تفتحت قد وبصائر ،عليو تركزت قد وأبصارًا ،اليو السمع أصاخت قد وأٝتاًعا اليو مصغية -تعاُف- هللا

 . خسارًا إل واألبصار واألٝتاع القلوب تلك أصحاب يزيد ل قد فإنّو: وعليو
 استيفائها بدوف يتحقق ول «التدبُّر» يكوف ل اليت ومقّدماتو التدب ر شروط ِىيَ  كرانذ  اليت الشروط فهذه

 . كّلها
 أف فعليو الستماع يف الشروع أو ،التالوة لبدء الأى صار قد أنّو التالوة مريد ووجد ذلك مت فإذا 

 مقصده و٭تدِّد وصفاتو ءهاٝتا ويستحضر قرائتو على مقبل ُىوَ  ال ِذي الكتاب ىذا عظمة جديد من يستحضر
 األعماؿ إظّلا» هبا يقًتف َف إذا يتحقق ول عمل يستقيم ل اليت «النيمة» ِىيَ  وتلك ،منها وىدفو القراءة من

 يف واٞتد التالوة يف النّية وإخالص العزٯتة صدؽ على دليل وللمستمع للقارئ ابلنسبة ىنا والني ة (ٔ)«... اتِبلنيم 
 . التدب ر على والعـز الطلب

 ،لذلك تتهّيأ أف فعليها ،العظيم األمر ىذا على مقبل أبنّو وعيو قوى إبخطار السامع أو القارئ يقـو مث
 . طاقة من لديها ما بكل لو وتستعد

 إبشعار نفسو الوقت يف ويقـو. غَته شيء أبيّ  النشغاؿ أو ،النتباه ضعف أو ،الغفلة من او٭تذرى
 عطاءؾ التمس قواي بكل إليك قادـ إّنٍت الكرمي القرنف أيّها: لو يقوؿ ووكأن   وعزمو بنّيتو الكرمي اجمليد القرنف

 أف -جاللو جل- بك ا١تتكلم نزِّلكم إُف متضرّع ،وٞتوارحي لقليب نايتك ومس   نوالك وأرجو ،كرمك وأطلب

                                                 
ِؿ أو يف و  اْلعتق أَوؿيف و  افٯتَ األَ يف نِخِر و  أَولو يف:  كتابو" من مواضع سبعةيف بخاري الُ  رواه-عنو تعاُف هللا رضي- ا٠تطاب بن عمر رواية من عليو متفق حديث (ٔ)

ِْمِذي  يف " اٞتَِْهاِد " ، وَ النِّكاح  أَو ؿ ويفِة ا٢ْتجر  ، اٟتديث نصب الراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تدايةأَبُو َداُود يف " الط اَلِؽ "راجع َويف أَو ِؿ اْٟتَِيِل " ، َوَرَواُه ُمْسِلٌم َوالًتِّ
 .ا٠تامس

 . 
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 أف فأرجو ورٛتة وىدى صدري يف ١تا اءً وشف ،وبصَتت لبصري نورًا آلايتك استماعي أو لك تالوت من ٬تعل
 . رجائي ٗتيِّب ول عليّ  تقبل

: لو ليقوؿ نبّيو قلب على وأنزلو ،علمو على فّصلو ال ِذي ،اجمليد القرنف منّزؿ ،العا١تُت رب إُف يتوّجو مث
 على الكتاب منّزؿ اي الّلهم ،كنزؾ ومعانيو ،وحيك والوحي ،كلمك والكلم كتابك الكتاب إفّ  الّلهم»

 أف أسألك دعوتو واذلدى والنور ،ومنهجو شيمو والفرقاف ،وسلوكو خلقو القرآف وجاعل ،نبيِّك قلب
 وتسلم وتصلي كلماتوو  حروفو بعدد عليو وتسّلم وتصلي ،وآايتو القرآف سور بعدد عليو وتسّلم تصلي
 يـو إل نزولو بدء يـو من والقارائت القارئني وبعدد وسكنات حركات من احلرؼ على ما بعدد عليو

 . «الدين
 من الكتاب يف ما لنا بُت   من وىو «والعلم التزكية» إُف يتنااىد وبو ،واٟتكمة الكتاب تعلمنا يديو فعلى

 فيك وجاىد األم ة ونصح الرسالة وبّلغ ،األمانة فأّدى ،ريعةالش وظهرت ،العقيدة اتضحت وبو ،وّنيك أمرؾ
 على عرفاتك على وىو ستشهدىماو  ،البيضاء ٤تج تو على وتركهم ،القرنف أمانة ا٠تلق ّٛتل. اليقُت أاته حىت
. فيهم مقيًما ونبيًّا ،عليهم شاىًدا بعده من وتركو ،فيهم كتابك وأودع ،إليهم رسالتك بّلغ قد أنّو فشهدوا ذلك

 وىدى ،ورٛتة اءً شف ِف فاجعلو العظيم ابلقرنف ا٢تداية وطالب ،ا١تثان السبع ذي كتابك تالوة على مقبل إنّ 
 وما ،نور من يديو بُت جعلتو ما وارزقٍت وئلوا ٖتت واحشرن بو صدري واشرح ،مكنونو على قليب وافتح ونورًا
 . الدعاء ٝتيع إّنك. قليب على وانزلو ،رٛتة من خلفو

 بُت يبتغي بل ،ٮتافت ول ٬تهر ول ،يتعجل ول يسرع فال وأتفٍ  بتؤدة ابلتالوة ويشرع ويسّمي يستعيذ مث
 َف وإذا. وتعاُف سبحانو هللا ومع هللا ابسم. يتلو ما وإدراؾ ،يقرأ ما فهم ابهلل مستعيًنا- ٭تاوؿ مث السبي ذلك
 وما ،ببعضها اآلية كلمات عالقات يف ويتأّمل ،مفرداهتا نمعا تدبّروي ،قرائتها يعيد أف عليو تثريب فال نية يفهم
 اآلية تلك وموقع ،و٤تاورىا وأساسها السورة عمود يف ويفكر ،فيو جاءت ال ِذي والسياؽ ،بعدىا وما اآلية قبل
 كّلما عمًقا يزداد فهمو أف ٬تد فسوؼ وإعادة قراءة كل بعد فهمو ليدّوف بو يكتب ما جانبو إُف ويكوف. منها
 حىت «والفهم التدبُّر» إُف بل ،القراءة زايدة إُف منصرفًا ٫تّو يكوف أف ينبغي ول. فيها التدب رو  اآلية تالوة كّرر

 . ا١تبتغى ُىوَ  ذلك بل ،أبًدا بكثَت ذلك فليس واحدة نية تدبّر يف ساعات أنفق لو
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 منها ا١تراد وأدركت ،اآلية معان على تفتحت قد وعيو قوى أبفّ  وشعر ،الوسع وّناية اٞتهد غاية بلغ فإذا
 -وتعاُف سبحانو- هللا بتوفيق بل ؛الذاتي ة بقدراتو يصلو َف بلغو ما أف على لنفسو ويؤكد. ويشكره هللا فليحمد

 ُىوَ  بل ،«عندي علم على أوتيتو إظّلا»: القوؿ نفسو لو تسّوؿ أف وإايه وإايي. عليو وتفضلو ،بو ولطفو ،لو
 . الكرمي كتابو وكـر يقوفوتو  وفضلو هللا لطف

 األزمة مدخل
 مثل ،ومشكالهتا البيئة أزمات ١تعاٞتة يتنزؿ اجمليد والقرنف ،«األزمة مدخل»  الصاٌف سلفنا عرؼ لقد

 ىذه من امزيدً  البحث ّناية قبل نعرض وسوؼ والراب واٞتهاد ،اليتامى ومشكالت ،والتبٍّت  اإلفك واقعة
 . ا١تداخل

 فإنّو حلوؿ من يقدمونو أو اآلخروف إليو يوّجو ما وكل ،مقيم ونيبي  كونّ  كتاب اجمليد القرنف أفّ  ذلك
 ومشكالت ،غَته (ٔ)كونّ  كتاب اليـو األرض وجو على ىناؾ وليس. اتفسَتً  وأحسن ،السبي وأىدى ،أقـو

 ،عا١تّية وأزمات «كونّية» مشكالت صارت ،كّلو العاَف بل -وحدىا– اإلسالمّية األم ة ل ،اليـو العاَف
 أببعادىا األزمات ىذه معاٞتة على قادر ،«كونّ » مصدر إُف ٖتتاج ّيةالعا١ت تواألزما الكونّية وا١تشكالت

 . ناثرىا على وا٢تيمنة ٕتاوزىا على اليـو إنساف ومساعدة ٢تا والتصدي ،الكوني ة
 ا١تسلمُت فنحن ،ىذه أايمنا يف البالغة أ٫تي تها «اجمليد القرآف تدبّر منهجيمة» بناء قضي ة تكتسب ىنا من

 نعيش فنحن ،بيئاتنا يف ونشأ ُولد وبعضها ،عا١ت ية أزمات من علينا انعكس بعضها ،عديدة ماتأز  من نعان
. بو نوصف أف ٯتكن نخر وصف أبيّ  أو أوسطّيُت شرؽ أو عرابً  وبوصفنا ،مسلمُت بوصفنا ،بنا خاّصة أزمات

ا يتوىم البعض كاف وإف. فينا روتؤثّ  ،علينا تنعكس كثَتة أخرى عا١ت ية أزمات ٕتتاحو عاَف يف نعيش أن نا كما  أّن 
 . «علينا ال حوالينا»

* * * 
                                                 

(ٔ)
. الزماف عرب يتكشف الذي ومكنونو بكلْياتو ٢تما ومستوعب وحركتو، للكوف موضوعيي  معادؿ كتاب أنّو الكونّ  ابلكتاب نعٌت: نقوؿ« الكونّ » بػ ا١تراد لبياف - 

 أو تقييمو،= أو غائيتو أو مقاصده أو كلي اتو، يف الستيعاب أنواع من بنوع اجمليد القرنف يستوعبو ل الكوف موضوعات من موضوع أو جزء أو جانب من فما
 من ميداانً  منو ليجعل سياقو يف وضعو بعمليات يقـو ْتيث فيو ا٢تدى سبيل بُتي الكرمي، القرنف يستوعبو أف وبعد ووظائفو، عالقاتو عن الكشف أو تفسَته
« ذرة مثقاؿ» مستوى يبلغ حىت لو التفكيك ٨تو توجيو مع والتشيؤ، والتسخَت والرعاية وا٠تلق اإلبداع أدلة من دليالً  أو والعتبار والتأمل والدرس النظر ميادين

 .وحديثها قدٯتها ٣تتمعو العاَف فلسفات عنو تعجز ما وىذا. الزوجي« ا٠تلق عاَف» يف الواحد بنائها يف وتراصها« ونيةالك الوحدة» مستوى يبلغ حىت والًتكيب
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 عن ْتثًا القرنف تدبّر بو نعٍت الذي) ا١تدخل ىذا من اجمليد القرنف مقاربة: أي «األزمة مدخل» ومن
 يقودان أف ٯتكن كيف لنرَ  ا١تعاصرة واإلقليمي ة العا١تي ة األزمات بعض سنستعرض (١تعاٞتتها حل إُف ىدايتو

  .اٟتل سبيل على ويضعنا ،٢تا انجعة معاٞتات أتسيس يف معاَف إُف الوصوؿ إُف «القرآف تدبّر»
 : العادلمية األزمات من ظلاذج

 من اليـو عاَف مشكالت أىم يرصدوا أف ،خاصة بصفة ،العا١تّي ابلشأف ا١تعني وف ا١تفكروف ٭تاوؿ حينما
 من ٤تدودة ٣تموعة يذكروف ما أّوؿ يذكروف ،اّصةخ بصفة والغرب أمريكا مشكالت أو ،نظرىم وجهة

 من أزمة التفّكك ىذا يعد وَف. (العائلة واّنداـ األسرة كتفكّ ) ا١تشكالت ىذه ومن: خطَتة لكّنها ،ا١تشكالت
 واألقاليم األقطار ومنها ،العاَف إ٨تاء سائر إُف األزمة ىذه انتقلت بل -وحدىا– الغربي ة اجملتمعات أزمات

 ! ؟كّلو العاَف ويف بلداننا يف األزمة ىذه ١تعاٞتة متدبّرين القرنف نقرأ فكيف. ةاإلسالمي  
 األسرة تفكك :األول األزمة
 تفكك ما بناء إعادة عن البالد تلك يف ا١تعتنقة األدايف وعجز ،قيمها وسقوط ،واّنيارىا ،األسرة تفك ك

 . اإلسالميّ  اَفالع ومنو ،«كّلو العامل إل األسرة تفكك» عدوى وانتقاؿ
 ا١تفهـو من ،«األسرة مفهـو» ٖتوؿو  ،أنواع ستة تصبح لكي كادت أو تفككت الغرب يف «األسرة» فػ
 فهناؾ ؛العددي ة الناحية من زوجي ة إُفو  عجيب مفهـو إُف ،-كّلها -األدايف بو جاءت ال ِذي الزوجيّ  النفسيّ 

 اعًتفت فقد ا١تشًتؾ العيش وقّررا شاذاف اجتمع إذا لتاِفواب ،افزوج فهما ٬تتمعاف اثنُت وكل ،فرد وىناؾ زوج
 من أو ا١تتحدة الولايت من أتت والبقي ة اآلف حىت أمريكيتاف وليتاف ومنها ،البلداف بعض -نعلم كما -بو

م ،غَتىا  أماـ نافالث ويُعامل ،الثنُت على الضريبة وتوّحد ،لمقبو  ازواجً  يُعدّ  أف ٯتكن ىذا أفّ  اعتربوا ألّن 
 ذكر: أي وزوجة زوج من ا١تؤلّفة «التقليديمة األسرة» بػ اليـو يسمونو صاروا فيما الزوجاف يعامل كما القانوف

 . ذلك غَت أو القيطً  تبٌت  ي لوطيًّا أو زانًيا أو القيطً  تبٌت  ت زانية أو شاذ تُت أو لسحاقي تُت ابلنسبة وكذلك ،وأنثى
مأل ؟«أسرة» يسمونو ىذا وكلّ   ارقميًّ  ازوجً  عندىم األسرة وصارت «األسرة مفهـو» حّطموا قد ّن 

 ،كوفال سنن من جزء ُىوَ  ال ِذي الكونّّ  الزوجي ة لنظاـ ٗتضع «أنفس زوجّية» ،إنسانّية زوجي ة ل احسابيًّ 
 األسرة مفهـو» بناء يعيد سوؼ أبنّو البن بوش ا١تنصرؼ - ا١تتحدة الولايت رئيس اندي ولذلك
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 إعادة أفّ  يف منهم الأم ،الثانية الرائسة معركة يف انتصاره أسباب أىم من منو النداء ىذا كاف ورٔتا -«ةالتقليديم 
 بناؤه يُعاد أف ٯتكن ا١تناؿ سهل أمرٌ  «ةالتقليديم  األسرة» ٔتفهـو ونويسمّ  ٔتا لينحصر ،«األسرة مفهـو» تعريف
 اجملاؿ ىذا يف يذكر اشيئً  ق٭تقّ  َف فإنّو ولذلك !!أصابو ال ِذي يووالتشو  كالتفكّ  ذلك كل بعد ،سياسيّ  بربانمج

 !!. األبيض البيت يف أعواـ ٙتانية قضائو رغم ذلك على بقادر ُىوَ  وما
ا ،الدين عن اليـو (ٔ)األمريكي ا١تفكر يتكلم حُت اوطبعً   ا١تسيحيّ  ىوتالاّل  أو ،ا١تسيحيّ  الدين يعٍت فإ٪ت 

 للمسيحيُت   ابلنسبة اليهودي ة مث ،الدين ذلك إُف تنتمي أخرى كنيسة وأيّ  ،والكاثوليكيّ  الربوتستانيتّ  بشقيو
 . «وكريستياف ِبْلود» أنفسهم يسّموف من أو ،اليهود

 عام ة ىنا «الدين» فكلمة «األسرة» تركيب إعادة عن «الدين عجز» عن يتكلم حُت اٟتاؿ وبطبيعة
 بكل النصراني ة على انعكست أف بعد أوُف ابب من اليهودي ة وعلى اإلسالـ على عنده تنعكس شاملة

 ابألدايف البيئات تلك يف تسميتو على الناس تعارؼ أو شاع ما إُف إضافة ،الوضعي ة واألدايف ،كنائسها
 يتابعو أف -كلو -العاَف على عا١تيًّا موقًفا يكوف أف ينبغي الدين من موقفو أبفّ  يرى فإن و وابلتاِف. (ٕ)اإلنسانية

 . ضالّة دونّية نظرة ةً خاص   القرنف إُف ينظر ما كثَتًا إن و بل ،ونخر كتاب بُت الكلي ة رؤيتو يف يفرؽ ل ألن و ،فيو
 العناصر بعض هبا تقـو اليت اٞتهود لبعض متابعيت ْتسب -األزمة ىذه معاٞتة اآلف ٖتاوؿ وأمريكا

 الروحي اٞتانب إ٪تاء على لعملاب ذلكو  -واألزمات التللمشك حلوؿ إُف للوصوؿ تعمل اليت األكادٯتي ة
 احملافظني» بػ يسم وف من تعصبّ  أقوؿ ل ،أمريكا وحدة يهّدد ،الديٍتّ  التعّصب من نوع إُف ذلك فتحّوؿ
 األدايف وأصحاب والنصارى ،اليهود من ،األرثوذكس ،الكاثوليك تعّصب ىناؾ ولكن ،وحدىم «اْلدد

 ٭تمل ال ِذي ا١تقيت التوّجو ىذا يف كّلهم ىؤلء يشًتؾ حيث كذلك ،ا١تسلمُت بعض يشاركهم وقد ،الوضعي ة
                                                 

(ٔ)
 يف تنحصر اىتماماهتا تعد َف ا١تختلفة مستوايهتا يف األمريكّية والدراسات البحوث مراكز ألفّ  فذلك -اجملاؿ ىذا يف ابلذكر األمريكاف ا١تفكرين ٩تص حُت ويف - 

 ا١تركز»= مشكالت أف   ترى أّّنا أ٫ّتها من لعل عديدة، لعتبارات -كّلو -العاَف ابٕتاه ذاتّية أمريكّية مركزيّة من تنطلق بل تتجاوزىا، ل« أمريكّية خصوصّيات»
 وتعميم نشر على تعمل بدأت« Think Tank» البحوث مراكز من العديد إفّ  كما العاَف؛ أ٨تاء بقّية على آبخر أو بشكل تنعكس أف لبد وأزماتو« العا١تي

 الفروؽ رصد -ذلك بعد -ا١تراكز ىذه على يصعب ولن. ا١تركز ١تشكالت ا١تطلوبة ا١تعاٞتات من يعد فذلك كّلو؛ العاَف على حياتو وأساليب ومناىجو، ا١تركز قيم
 اب١تفهـو« الدين» يتناوؿ أنّو -ظاىره يف بدا وإف فهو مثالً « الدين» عن األمريكيّ  ا١تفكر يتحدث وحُت. واألطراؼ -أمريكا -العا١تي ركزا١ت بُت وا٠تصوصّيات

ا خصّ  وإذا ،-يعّمم -اٟتقيقة يف لّكنو بو، ا٠تاصّ   .اّمةع الدين مع التعامل يف وموقفو نظره وجهة تبٍّت  إُف اآلخرين ليدفع ٗتصيصو يكوف فإ٪ت 
(ٕ)

 الرضا مشاعر بعض وتعطيهم بنفوسهم، ترقى أّّنا معتنقوىا يظن اليت والياابنّية والصينّية ا٢تنديّة الدايانت بعض مثل الروحية ا١تمارسات تلك هبا ويعنوف - 
 .والستعالء
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 تدريس أعيد قدو  (ٔ)اإلنساف لدى «التدّين لفقو» تعرض ما كثَتًا عام ة ظاىرة ألن و ،الصراع بذور سائر
 . العصر ١تشكالت ديٍتّ  عالج عن اْتثً  الولايت لبعض الثانوي ة ا١تدارس يف 2«العشر الوصااي»

 القياـ تعدو تكن فلم كذلك سليمة طيِّبة كانت والنوااي ،سليمة كانت البداية يف واعيالد أف   ومع
 اٟتياةو  الطاقة إ٪تاء بعملّية القياـ و٤تاولة. األدايف يف الروحيّ  واٞتانب النفسيّ  ابٞتانب البشر تذكَت ٔتحاولة
 أو اقًتاح كل ليس ولكن ،أضرارىا من التقليل أو ا١تدّمرة النزعات تلك مقاومة أجل من الروحي ة أو النفسّية
 بتعّصب الٕتاه ىذا جاء ولذلك ،جانبي ة أعراض دوف منو ا١تطلوبة ٙتاره يؤت أف ٯتكن إصالحيّ  مشروع

 وأمنها ،األقطار تلك من كثَت وحدة -أشرت كما -اآلف يهّدد طائفيّ  أو ديٍتّ  وتعّصب ،أيديولوجيّ 
 فإفّ  ذلك ومع ؛خارجي ة و٥تاوؼ داخلًيا توتػ رًا إ٬تابيًّا بدايتو يف كاف ِذيال   التوجو ذلك أحدث ورٔتا. واستقرارىا

 عناصر بُت الّلحمة وتعزيز األسرة بناء إلعادة ضرورايًّ  الناس بعض يراه بل ؛يسّوغو صار الغربّيُت ا١تفكرين بعض
 وطوائفو ومذاىبو وقومي اتو أداينو -لوك -العاَف من ٪تاذج فيها اليت الوحيدة األمة تعترب اليت ،األمريكي ة األم ة

 يرى وبعضهم ،وٟتمتو وحدتو بناء إلعادة صاٟتو يف يكوف قد التوتر ىذا وأفّ  ،ذلك غَت إُف... وأعراقو وألوانو
 قريب واألمر. العاَف راتمقدّ  يف منفرًدا قطًبا ل٘تثّ  اآلف وأمريكا خاصة ،شيء كل ديهدّ  أف ٯتكن دا٫تًا خطرًا فيو
 شامل ُىوَ  بل ،وحده «األوؿ العامل» وقوى بلداف على قاصر غَت والتهديد ،األوربّية للمجموعة لنسبةاب ىذا من

 أف اٟتاضر الوقت يف «اجمليد ادلكنوف القرآف» لغَت ٯتكن ل ا١تشكلة وىذه. ا١تعمورة من األخرى األجزاء لسائر
 الح للبشريّة يقّدـ «القرآف تدبّر»و. ا١تعاٞتة عدب ويتجاوزىا يستوعبها أف ٯتكن ال ِذي السديد القوؿ افيه يقوؿ
 : يلي ما على يقـو هللا شاء إف عليو مقدورًا ميس رًا

                                                 
(ٔ)

ا تربز عندما التعصب ظاىرة -   ومصادره الدين قدسي ة البعض فيسقط« التدي ن بفقو» راؼاإل٨ت إتاىات ٖتدث عندما ٖتدث ولكن ها ذاتو، الدين من تربز ل فإّن 
 ْتيث هبا وأحاط الدينّية، اٟتقيقة امتلك قد أن و يعٍت ذاؾ فهمو أبفّ  يؤمن منحرؼ تدي ن بفقو ا١تتدّين فيبدأ. قاصرة نسبّية أفهاـ وىي للدين أفهامهم على اإل٢تّية

 الدين عن ابلبعد يكوف إ٪ّتا التعصب عالج أبفّ  يتوىم أو يظن من ٮتطئ ولذلك. العًتاؼ أو الحًتاـ ستحقي اٟتقيقة من نصيًبا سواه فقو من شيء يف يرى ل
 بشرايًّ  فهًما ابعتباره نصابو يف ويضعو. نفسو الدين ٭تملها اليت القداسة صفة من ٬ترده سليم بشكل بنائو وإعادة التدي ن فقو مراجعة يف يكمن العالج بل ذاتو،

 وامتالؾ. غَته أو الفهم ىذا يف الصواب يكوف أف وٯتكن والصواب، ا٠تطأ ٭تتمل فإن و بشراي   فهًما داـ ما وأن و. للدين الوحيد أو النهائي الفهم ٯتثل ل للدين،
 غَتىم، وبُت بينهم ا١تشًتكات إُف ا١تتديّنُت نظر ءإ٪تا من بد ول. هبا اإلحاطة إدعاء بنسبي تهم البشر يستطيع ل إ٢تيي، شأف هبا التامة اإلحاطة أو الكاملة، اٟتقيقة

 اٟتوار إُف ودعت وحددهتا حصرهتا الختالفات ذكرت فإذا عديدة، مرات ا١تشًتكات إُف تنبو اجمليد القرنف يف الكرٯتة اآلايت جاءت ولذلك هبا، ا١تستمر والتذكَت
 .السواء الكلمة إُف ابلدعوة ا١تشًتكات مساحة إل٪تاء حو٢تا

 .األنعاـ سورة من( ٕ٘ٔ ؤ٘ٔ) اآليتُت يف الكرمي القرنف يف وىي اإل٧تيل، عليها وأكد التوراه يف جاءت فقد: الثالثة األدايف يف جاءت العشر الوصااي ٕ
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 «احلقيقيمة اإلنساف قيمة» بناء إلعادة ا١تعاصرة اٟتضارة أاثرهتا اليت اإلنساني ة التطل عات توظيف-ٔ
ـَ  َبِن  َكرمْمَنا َوَلَقدْ : اٞتانب ىذا من الكوف يف ٔتركزي تو والعًتاؼ ،تكرٯتو على القائمة  اْلبَػرِّ  يف  َوَْحَْلَناُىمْ  آَد
َناُىمْ  َواْلَبْحرِ   مقتضيات ومن (ٓٚ:ءاإلسرا) تَػْفِضيال َخَلْقَنا شلمنْ  َكِثريٍ  َعَلى َوَفضمْلَناُىمْ  الطميَِّباتِ  ِمنَ  َوَرزَقػْ
 ابلغائي ة وربطها واألنثى الذكر بُت اٞتنسي ة العالقات تنظيم وإعادة ،والبهمي ة اٟتيواني ة عن الًتف ع اإل٢تيّ  التكرمي

 . الشهوانّية الغرائزيّة ابلعدمي ة ل ،(ٔ)عليها القرنف نب و اليت
 األخالقي ة ال٨ترافات تعترب اليت األفكار ومقاومة «األخالقيمة ادلسئوليمة» ومفاىيم منظومة بناء إعادة-ٕ

 اا٨ترافً  أشد األم ية الشعوب كانت وقد ذلك على قادر اجمليد والقرنف. (ٕ)«اْلينيمة اْلربيمة» فكرة إُف تعود أمورًا
 -وسّلم ونلو عليو هللا صلى -هللا رسوؿ وتطبيق وتفعيل بتأويل القرنف فقو ـ اجملالت ىذه يف ا١تعاصرين من

 . للناس أخرجت أّمة خَت منهم وجعل ،الصواب جادة إُف وأعادىم ،ا٨ترافاهتم

 اجملتمع بناء عليها يقـو اليت «ىالصغر  الوحدة» واعتبارىا «قرآنيًّا بناءً  األسرة مفهـو» بناء إعادة-ٖ
 . األسرة وتكوين للنكاح أىدافًا اجمليد القرنف وضعها اليت النبيلة اإلنساني ة األىداؼ لسائر واحملضن

 كياف» وإحاطة األخالقي ة الضوابط تيعابلس ا١تفهـو يّتسع ْتيث «احلريمة» مفهـو بناء إعادة-ٗ
 ضربو ال ِذي .«السفينة ثقافة» مفهـو وبناء «احلرية مع تصادـ» بػ إحساس دوف الاّلزمة ابلضماانت «األسرة
 . (ٖ)للجميع المث -وسّلم ونلو عليو هللا صلى -هللا رسوؿ

                                                 
(ٔ)

 وٖتقيق الكوف إلعمار اإلنسانّ  النوع بقاء واستمرار والصهر، نسبال شبكة وبناء. الزوجُت بُت والرٛتة وا١تودة السكن ٖتقيق: »الثالثة النكاح أبىداؼ ا١تتمثلة - 
 .تشكيلها من ا٢تدؼ وليست األسرة، لتشكيل دافع ىي ٪ّتاإ اٞتنسي ة والرغبة النسان، لالجتماع ضروريّة األسرة مؤسسة تكوف وبذلك«. الستخالؼ

(ٕ)
 على ٣ترب الشاذ فكأفّ « ١توروثةا واٞتينات الوراثة» بتأثَت منهم تقع ٦تن تقع األخالقية وال٨ترافات اٞتنسيّ  الشذوذ أبفّ « الشيطانّ  العلم» ٛتلة بعض أشاع لقد - 

 قانوني ة أو أخالقّية ديني ة مساءلة أيّة إُف« أخالقّياً  وا١تنحرفوف الشواذ» ٮتضع ل أف فينبغي وابلتاِف. دفعاً  لو ٯتلك ل جينّياً  مورواثً  ابعتباره عليو فرض شذوذ ٦تارسة
 على و٤تافظة ٛتاية، درع ا١تطروح الغريبّ  ٔتفهومها الدٯتقراطية» تصبح ىنا ومن. مكرىُت أخالقي ة ائموجر  ا٨ترافات اآلخروف يعتربه ما ٯتارسوف ألّّنم اجتماعّية؛ أو

 مطيع ضرائب، دافع» أبنّو يعّرؼ: وا١تواطن. وسلوكو ٦تارساتو عن ا١تنظر بقطع انتخابّ  صوت إُف ذلك ظل يف يًتجم« اإلنساف ألفّ  ال٨ترافات؛ تلك كل
 يَػْفتَػُروفَ  َوَما َفَذْرُىمْ  فَػَعُلوهُ  َما َرب كَ  َشاءَ  َوَلوْ  ُغُرورًا اْلَقْوؿِ  ُزْخُرؼَ  بَػْعضٍ  ِإَُف  بَػْعُضُهمْ  يُوِحي َواٞتِْنِّ  اإِلْنسِ  َشَياِطُتَ  َعُدوًّا َنيبٍّ  ِلُكلِّ  َجَعْلَنا وََكَذِلكَ «. للقانوف

 ( .ٕٔٔ:األنعاـ)
(ٖ)

 هللا رضي -بشَت بن النعماف عن وغَتىم وأٛتدُ  والًتمذي   البخاري   رواه الذي يثٟتدا يف -وسلم ونلو عليو هللا صلى -قولو يف جاء ما السفينة بثقافة نعٍت - 
 وبعضهم أعالىا، بعُضهم فكاف سفينة على استهموا قـو كمثل فيها والواقع هللا حدود على القائم مثل: »قاؿ أن و -وسلم ونلو عليو هللا صلى -النيب عن -عنهما

 ىلكوا أرادوا وما يًتكوىم فإف فوقنا، من نؤذ وَف خرقاً  نصيبنا يف خرقنا أانّ  لو: فقالوا فوقهم، من على مر وا ا١تاء من استَقوا إذا هاأسفل يف الذين فكاف أسفلها؛
رَكة كتاب» يف البخاريّ  أخرجو ما ىو الل فظ وىذا «.ٚتيعاً  و٧توا ٧توا أيديهم على أخذوا وإف ٚتيعا،  وأخرج« فيها الستهاـو  القسمة يف يقرع ىل ابب« »الشِّ
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 صناعتها وٕترمي ،العرى وشواطئ ،اٞتنس أفالـ مثل ا١تنفلت اإلابحيّ  ا١تد وأدوات وسائل إيقاؼ-٘
 . كّلها اقتالعها من بد فال متكاملة متداخلة البهيمي ة واإلابحي ة النفالت شأف شأّنا ،٢تا والًتويج

 من اإلنساني ة إبخراج الكفيلة تدابَتوال اٟتلوؿ تقدمي على قادر ا١تعرفّية ومنهجي تو بكونيّتو اجمليد والقرنف
 سالمة بنائها سالمة على تتوقف اجملتمع نواة ابعتبارىا لألسرة السليم التصور بناء وإعادة. ا١تّدمرة األزمة ىذه
 لأو  لصاٟتهما هبا الزوجاف يقـو اجتماعي ة ورسالة أخالقي ة مسئولّية الدعائم أقوى على األسرة فبناء اجملتمع بناء

 . كّلها واإلنسانية ٣تتمعهما لصاٌف مث

                                                                                                                                                                        

رَكة كتاب» من عرضناه الذي واللفظ« ا١تشكالت يف القرعة ابب« »الشهادات كتاب» يف -أيضا -بشَت بن النعماف عن نخر طريق من البخاري  صوبّو« الشِّ
 اللفظ يف كما« ا١تداىن» أو بذلك، وا١ترائي فيها قعوالوا ا١تعصية، عن الناىي: وىي الثالث، الفرؽ يشمل ألنو: قاؿ حجر، ابن اٟتافظ ورّجحو واختاره الشعِّيب  
 استهموا: »وقولو .ا١تدىن وىو ساكت وإما هللا، حدود على القائم وىو منكر، إم ا عداىم من مث هللا، حدود يف الواقع ٔتنزلة السفينة خرؽ أرادوا فالذين اآلخر؛

 أقامها، ١تن النجاة هبا ٖتصل وداٟتد إقامة وىكذا» حجر ابن اٟتافظ قاؿ .أوملًكا إجارة نهام موقًعا: أي -سهًما منهم كل فأخذ اقًتعوىا،: أي -«سفينة على
 األمثاؿ شأف ومن مثالً  -وسّلم ونلو عليو هللا صلى -هللا رسوؿ ضربو قد يثٟتدا ىذا إفّ  «.هبا ابلرضا والساكت اب١تعصية العاصي ىلك وإلّ  عليو، أقيمت و١تن
 استنبط وقد«. موردىا حاؿ عن مضرهبا حاؿ يف تغَت   ل أف» على وسياقاهتا ألفاظها ٖتتملو ٦تّا عديدة لصور تضرب أف وٯتكن كثَتة، معاف على تنفتح أف

 حدهتا،وو  لألرض مثالً  تضربَو أف فيمكن. اب١تزيد مدِّان على قادراً  يزاؿ ما لُ ا١تث يثٟتدا فهذا ذلك ومع وفَتة، ومعان ٚت ة، فوائد يثٟتدا ىذا من الفقهاء
ة البشري ة واألسرةُ  السفينة، مثلُ  فاألرضُ : مصَتىم ووحدة البشر من ولسكاّنا  .السفينة تلك ركاب مثل ا١تمتد 

 رافالعم ٖتقيق على وتتعاوف وتتآلف لتتعارؼ، وقبائل شعواب ُجعَلت اليت البشريّة اجملموعات أسهم ىي ودايراً  أوطاانً  عليها نطلق اليت األرض من األسهم وىذه=
 من نصيبها يف فتفسدَ  النتفاع يف حقها استعماؿ يف تتعس ف أف بشريّة ٣تموعة أليّة اٟتق يعطي ل وىذا .فيها الستخالؼ مهم ة جوىر يعد   الذي األرض يف

ة األرض  يكوف لن الضرر ألفّ  للخطر؛ تعريضها أو ها،تلوثي أو البيئة وتدمَت اإلفساد، يف اٟتق يعطيها ل نصيبها أو دارىا فكونو وطّنها؛ أو نصيبها كونو ْتج 
 فيجب. ٔتجموعها البشريّة ابألسرة ضاراً  وسيكوف. كّلها ا١تعمورة وىو أل الكبَت اإلنسانّ  للبيت األحياف بعض يف شامالً  سيكوف بل اٞتزء، ذلك على قاصراً 
 فساداً  فيها العيث أو األرض يف اإلفساد إُف تؤدي قد أعماؿ أية من عليها وما عليها ومن األرض سفينة ٟتماية وتتكاتف تتظافر أف ا١تمتّدة البشريّة األسرة على
ُمْفِسِدينَ  اأَلْرضِ  يف  تَػْعثَػْوا َول (األعراؼ:ٚٗ )ِإْصالِحَها بَػْعدَ  اأَلْرضِ  يف  واتُػْفِسدُ  َول (األعراؼ:ٛ٘. ) الصغرى اإلنسانّية اجملموعات يتناوؿ الواجب وىذا 
 ول. أٚتعُت وركاهبا -كلها -نةالسفي ٛتاية عن ا١تسئولية يف شركاء فالكل اجملتمع، يف الصغرى الوحدة ابعتبارىا األسرة كذلك ويتناوؿ واألقاليم، وا١تدف القرى يف

م:  -تعاُف -هللا أماـ كواىلهم عن ا١تسئولية يرفع أو عنهم يغٍت  ٨تو مسئولّياهتم أدركوا البشر أف   فلو .اٞتميع سيعم ا٢تالؾ ألفّ  التخريب؛ إبحداث يشاركوا َف أّن 
 أسلحة كانت ١تا -ا١تفسدين أيدي على واألخذ األرض، يف اإلفساد منع بواجب ياـللق وتضامنوا عليها، تسكن اليت ا١تمتدة البشري ة واألسرة األرض -سفينتهم

 !!٘تاماً  عليها اٟتياة وإّناء مرات، لعدة عليها ومن عليها وما األرض لتدمَت كافًيا ٥تزوّنا جعل الذي ا١تريع الشكل هبذا تنتشر أو ستظهر الشامل الدمار
 واٞتهل ا١تختلفة األمراض هبم تفتك الفقر خط ٖتت اليـو يعيشوف البشري ة ثلث كاف َوَلَما .ا٠تطَت الشكل هبذا واٞتو لبحروا الرب يف والتلو ث الفساد ظهر َوَلَما

 سميون ما دعائم وإرساء واحداً، صفاً  ا١تشًتكة األخطار ١تواجهة والتكامل البشريّ  للتضامن متيناً  أساساً  بذلك يقدـ يثٟتدوا .واٟتروب والتسل ط واألمي ة
 تقـو اليت الثغرة وٛتاية تقوية ويف مسئوليتها، بشرية ٣تموعة كل لتحمل منها ٔتوجود ليس ما وإ٬تاد مؤس ساتو، من متوافر ىو ما وتقوية« العا١تيّ  ا١تدنّ  ابجملتمع»

 .وتعميم الناس بُت ونشر وأتصيل بناء إُف ٖتتاج اليت الثقافة ىي وتلك. السفينة وٛتاية عليها،
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 الدعائم أقوى على اىانب اليت( األسرة) مثل لبنة لبنة ببنائها اجمليد القرنف هبا عٌت اجتماعية قضية من وما
 .ا١تواريث وتوزيع الوصااي وتنفيذ الوفاة حىت ا٠تطبة من ءً بد

 : البيئة ّلوثت :الثانية األزمة
 ٤تضن إُف ل وٖتو٢تا ،« البيئة تّلوث » مشكلة ِىيَ  .حلوؿ عن اْتثً  ٢تا يتعرضوف اليت الثانية وا١تشكلة

 لو وهتديًدا ،صحتو يف لو هتديًدا أصبحت بل ،فيو السليمة حياتو وٯتارس ،ويعمره بو ٭تتمي ،لو ومنزؿ لإلنساف
 اٟترث إىالؾ بعد ابجملاعة والتهديد -والبحر والرب اٞتو يف التل وث عملّيات من ٢تا حدث ٔتا -حياتو يف

 وسواىا ،واٞتفاؼ والتصح ر األوزوف وثقب ،األرض حرارة وزايدة ،للشرب الصاٟتة ا١تياه يف والنقص ،والنسل
 على البشر قدرات سائر تتجاوز أف توشك فهي الستفحاؿ، مستوى بلغت قد البيئة أزمةو .  مشكالت من

 .عليها ا٢تيمنة على قادرًا -طاقاتو بكل -مالعل يعد َف وتغَتّات حراريّ  واحتباس تلوث من األرض ٛتاية
 «ومائة ستوف» فيو وشارؾ ،سنوات منذ الربازيل يف األرض بقمة عرؼ ما أو ،الشهَت ا١تؤ٘تر ُعقد وقد

ا يف الأم القمة بتلك العاَف أنظار تعلقت وقد ،العاَف ورؤساء ملوؾ من  أزمات من البشريّة ٗتلص سوؼ أّن 
 يتعلق ما يف ؛شيء ٭تدث َف ؟حدث ال ِذي ما ولكن ،(ٔ)اتتوصي وأصدروا ،قرراتم واٗتذوا البيئة ومشكالت

 يف ول ،ابلصراعات يتعلق ما يف ول ،واٟتروب واٞترثومي ة والكيماويّة النوويّة والنفاايت الشامل الدمار أبسلحة
 شيء معاٞتة على ّنار ليل تعمل ،ا١تختلفة ومؤس ساهتا ا١تتحدة األمم. وا١ترض ،واٞتهل ،الفقر ٔتقاومة يتعلق ما

 . جدوى كبَت دوف ذلك من
 تلو النداء تصدر بدأت اليت والتّيارات ا١تنظ مات من وكثَت (The Greens) «اخلضر» حركات قياـ ومع

 إنتاج عن والثان األوؿ العاَف دوؿ تتوقف َف فإنّو ،وسالمتها البيئة هتّدد اليت األخطار من ٤تّذرة اآلخر
 أّدى حىت للحياة ا١تدّمرة الصناعات وبقااي ابلُنفاايت واٞتو واليابسة ا١تاء تلويث وعمليّات ا١تدّمرة الصناعات

 مناداة يف لالستمرار ا١تتحدة األمم دفع ال ِذي (Global Warming) اٟتراريّ  الحتباس ظاىرة بروز إُف ذلك
 فكل. تنادي ١تن حياة ل ولكن. فيو واٟتياة األرضيّ  الكوكب على للمحافظة شيء لعمل والشعوب اٟتكومات

. البيئة ٛتاية على تساعد أف ٯتكن اليت والوسائل اءاتاإلجر  من الكثَت ٖتقيق تستطع َف والنذر ا١تؤ٘ترات تلك
                                                 

(ٔ)
 ما قّلة مع اإلسرائيلي؟ الرئيس ىو فيها ٗتريب أي إحداث وعدـ واحًتامها البيئة على احملافظة ضرورة حوؿ دينّية بنصوص استشهد الذي الوحيد الرئيس وكاف - 

 !!اجملاؿ ىذا يف لديهم
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 يف ا١تنافسة صوت عال ْتيث اجدًّ  اواسعً  التنافس ميداف جعلت ا١تتنوعة التنمّية نظراّيت أوجدهتا اليت فالقناعات
 الكرمي القرنف يقـو أف الضروريّ  من صار فقد ىنا ومن. نخر صوت أيّ  على يعلو صار بل ا١تختلفة الصناعات

 إ٪ّتا أنّو اإلنساف ليشعر فيو ومن فيو ما بكل للكوف كلّية رؤية على اشتملت اليت احملكمة نايتو وتربز ورهبد
 صوت ٝتاع عن امستكربً  ويصر ،للبيئة ٭تدث ما يتجاىل ل  ظ إذا حياتو دويهدّ  ،استخالفو وميداف بيتو ٮتّرب
 . (ٔ)النجدة طالبة اإلنساف بولدىا تستصرخ وىي والطبيعة البيئة

 تلك معاٞتة هبا ٭تاولوف اليت الوسائل مث ،إدارهتا وكيفي ة األزمات وكمي ة ا١تأساة حجم نرصد وحينما
 ،األحواؿ ىذه إصالح إف  : أخرى مرة اٞتواب ؟١تاذا ،القليل القليل إل فعلوا قد أّّنم د٧ت ل فإن نا األزمات
 ا١تشكلة وىذه ،هتد ـ ما وبناء ،تَفك ك ما تركيب إعادة على قادر كونّ  كتاب إُف ٭تتاج ،األزمات ىذه ومعاٞتة

 . إليو ٞتأت إذا ظلماهتا من ةالبشريّ  إخراج القرنف مقدور يف نطاقها واّتساع ،وتفاقمها تشع بها على
 : يلي ٔتا وذلك 

 . عام ة البشريّ  العقل يف «العمراف» مفهـو بناء إعادة-ٔ
 صراع عالقة ا١تسّخر الكوف أو والطبيعة اإلنساف بُت العالقة جعلت اليت ا١تنحرفة األفكار ٚتيع ٕتاوز-ٕ

 عالقة بناء ةعادإ من بد فال لذلكو  «نسافاإل» ا١تفض ل وابنها «الطبيعة» األـ بُت فأوقعت ومغالبة وٖتدّ 
 تفاعل عالقة إُف ا١تعاصرة اٟتضارة هتاحّدد كما صراع عالقة من العالقة ٖتويلو  ،(ٕ)بينهما والبنّوة األمومة
 . القرنف بيّنها كما وتكامل

 بكل -كّلها -للبشريّة أّّنا على األرض إُف والنظر ،والستئثار األثرة ونزعات الرأٝتاِفّ  اٞتشع ؼإيقا-ٖ
 . األخرى األجياؿ نصيب يبّدد أف حقو من وليس الفع ٭تتاجو ما جيل فلكل ..واحد ٞتيل ل ،أجيا٢تا

 . واإلنساف والطبيعة ا١تاؿ بعالقة ا١تتعلقة األخالقي ة القيم بناء وإعادة ترميم-ٗ

 والنظر ،اإلقليمي ة واألجواء اإلقليمي ة وا١تياه الربي ة ودٟتدوا والدولة الوطن مفاىيم على تعديالت إدخاؿ-٘
 -ٚتيًعا– مسئولوف وىم-كلهم -البشر ركاهبا سفينة -كّلها -األرض وأف  . و٫تي ة تقسيمات أّّنا على إليها

                                                 
(ٔ)

 .و٨توىا. ا١تتحدة األمم ١تؤ٘ترات الطويلة والسلسلة األرض قمة: البيئة مؤ٘تر عن والتعليمية اإلعالمي ة الوسائل ٥تتلف يف نشر ما راجع - 
(ٕ)

 .والطبع نشرال قيد. القرننّ  ا١تنهج يف خاّصة السلسلة ىذه حلقات من اتلية حلقة يف كتبناه والطبيعة النساف بُت للعالقة ودقيق طريف وتفعيل ٖتليل وىناؾ - 
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 يقدـ أف يستطيع بكونيّتو اجمليد والقرنف. تدمَتىا إُف يؤدي ما كل عن و٤تاسبوف إعمارىا عن تضامني ة مسئولي ة
 . كّلها األرض على واٟتياة البشرّ  هتّدد اليت الفوضى ىذه من ٗترجهم كاملة منظومة للبشريّة

* * * 
 : عاتوالصرا احلروب :الثالثة األزمة

 ،والصراعات ،اٟتروب يذكروف ما افكثَتً  ،الثالثة األزمة أو الثالثة ا١تشكلة ٖتديد ٤تاولة إُف واؤ جا فإذا
 إف   حىت ،والنزاعات اإلقليمّية اٟتروب ىذه وإيقاؼ ،أبنواعها الصراعات ىذه احتواء عن البشريّة وعجز

 ٟتلوؿ اقًتاحات من ٯتكن ما تقدمي بدراسة ٗتتص مّيةعل أقساـ بتأسيس تعتٍت بدأت امؤخرً  ةاألمريكي   اٞتامعات
 الدوؿ مستوى على ل ا١تشكلة ىذه بضغط إلحساسهم ،«Conflict Resolutions» بػ يعرؼ ما أو ا١تنازعات

 ،األخرى ا١تستوايت وسائر واٞتَتاف األسرة ومستوى واألدايف الشعوب مستوى على بل ،وحدىا واٟتكومات
 الغريبّ  العلوّ  بعد ا١تعاصرة للحياة وخاص ية ،العصر ٢تذا لزمة ٝتة صار بغَته أو بسبب لنزاعل والتحف ز فالتوت ر

 . الصطراعي ة حضارتو ومقّومات الغريبّ  والتاريخ والفلسفة ىوتالالّ  يف «الصراع ثقافة» بذور من ٭تمل ما بكل
ا ؛واإلقليمي ة الدولي ة وا١تنازعات اٟتروب إيقاؼ يف اشيئً  القائمة احملاولت كل ٕتدي ولن  إُف تفتقر ألّن 

 أسرة» أّّنا على إليها والنظر «البشريّة وحدة»: ومنها. دعائمها اجمليد القرنف أرسى اليت السليمة األّسس
 -وخَتاهتا واألرض. خَتاتو ويف فيو تشًتؾ ا١تمتدة األسرة ٢تذه بيت -كلها -األرض وأف  . «شلتّدة واحدة

َواتَػَها ِفيَها َوَقدمرَ  ،وحساب ،دربق ٥تلوقة -كّلها ـٍ  َأْربَػَعةِ  يف  َأقػْ  (ٓٔ:فصلت) لِلسمائِِلنيَ  َسَواءً  َأايم
 ُاْلَعِليمِ  اْلَعزِيزِ  تَػْقِديرُ  َذِلكَ  ذَلَا ِلُمْستَػَقرٍّ  ذَبِْري َوالشمْمس (يس:ٖٛ) اليت القضااي ٥تتلف ٖتليل من بد ل إنّو 

 . لسؤا صياغتها يف الدّقةو  ،األزمة فهم إُف يؤدي الٖتلي اجمليد القرنف على عرضها يراد
 غاية يف ِىيَ  بل ؛التأّمالت بعض لبلوغها ييكف ْتيث بسيطة ليست عملّية ِىيَ  «رالتدبُّ » فعملّية: إذف 
 أبناء من األذكياء أذكى هبا ينهض ودراسات ْتوث ومراكز وإمكاانت قدرات إُف وٖتتاج ،والمتداد التشع ب

 حلولو ليكتشفوا ،نايتو واتدبّر وي ،ْتسبها القرنف ويقاربوا الكربى اإلشكالّيات صياغة إُف يصلوا لكي ؛األم ة
 تبنيو عند قادر الدقيقة بشروطو والّتدب ر. الواقع يف تفعيليها وكيفيات ومناىج ،وىدايتو وقوانينو نووسن ومعاٞتاتو
 .ومنابعها وأسباهبا األزمة ٢تذه وحلوؿ برؤية البشري ة مد على و٦تارستو
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 من لتخّلصا على تعينهم اليت وا١تؤّشرات «ادلنهجّية احملّددات» من شيًئا للبشريّة يقّدموا أف ٯتكن بذلكو 
 ََيَيػَُّها بػ اٚتيعً  ١تناداهتم ٘تهيًدا بينهم والصراع النزاع مصادر ٕتفيف لنقل أو ،مصادره وٗتفيض الصراع عوامل
ْلمِ  يف  اْدُخُلوا آَمُنوا المِذينَ   . (ٕٛٓ:البقرة) ُمِبنيٌ  َعُدو   ُكمْ لَ  ِإنموُ  الشمْيطَافِ  ُخطَُواتِ  تَػتمِبُعوا َوال َكافمةً  السِّ

 أسرة أّّنم -الكرمي القرنف يف «الكونّية» صفة أ٫تّية تربز وىنا -للبشر يؤكد الكرمي القرنف ؟ذلك كيف
َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نَػْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  المِذي رَبمُكمُ  اتػمُقوا النماسُ  ََيَيػَُّها ،٦تتدة واحدة ُهَما َوَبثم  َزْوَجَها ِمنػْ  ِمنػْ
ـَ  ِبوِ  َتَساَءُلوفَ  المِذي اّللمَ  َواتػمُقوا َوِنَساءً  َكِثريًا رَِجاال  . (ٔ:اءالنس) رَِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكافَ  اّللمَ  ِإفم  َواأَلْرَحا

 إُف ينتموف -كل هم -فالبشر ىذا وعلى ،٦تتدة واحدة أسرة الثان واألصل. واحدة نفس األصلف: إذف 
 بو ووعت البشريّة لدى الوعى أو الشعور ىذا ساد لو تُرى ،تراب من وندـ آلدـ كلكم ،٦تتدة واحدة أسرة

 ،وألواّنا ألسنتها اختالؼ أف   أدركتو  ،حضاراهتا ومسّلمات ،وأدايّنا الشعوب ثقافات من جزء إُف وٖتوؿ
ا ،فيها تعيش اليت اٞتغرافي ة وا١تواقع ،ومصاٟتها وعروقها ،ومذاىبها وأدايّنا  طفيفة عرضي ة اختالفات ِىيَ  إ٪ت 
 والتعارؼ ،التعارؼ على إلعانتهم إل وجدت ما األّن   ؛٥تتلفة أ٦تّا منهم ٕتعل ل الواحدة األسرة يف ٖتدث

 أحد أي   وجد ١تا ةالبشريّ  يف الوعي ىذا حدث لو ،التعاوف -ذلك بعد- يستدعي والتآلف ،آلفالت يستدعي
 يفتك أعداء إُف ةا١تمتد   الواحدة أسرتو أبناء ٭ّتوؿ أو ،أسرتو مع يشتبك أو ،أخاه يقاتل لكي امسّوغً  أو اعذرً 

 الكثَت إُف الكرمي القرنف أرشد يتال الصراعات احتواء نلي ات وفقداف ،ا١تصاٌف تناقض ولكن ،ببعض بعضهم
 ؛واٞتن اإلنس شياطُت ونشاط ،دعائمها اجمليد القرنف أرسى اليت ا١تتوازنة اإلنساني ة النظرة ىذه وغياب. منها
 ،والتآخي الئتالؼ عوامل ل والتنافر الختالؼ عوامل إل بينهم فيما يروا أف للبشر تسمح َف كل ها األمور ىذه
 يف للسقوط ىّيأىم اإلنسانّية ا١تشًتكة األساسي ة صفتهم على الثابتة غَت العرضي ة الصفات شأف همإعالئ أفّ  كما

 . حو٢تا التنازع مث كثَتة اختالفات
 ابتكرت وقد ،الصدع رأب على يعينها أف ٯتكن «كونّ » مصدر أيّ  ٕتد أف جاىدة ٖتاوؿ اليـو والبشريّة

 Conflict أو «ادلنازعات حل علم» عليها أطلقوا ما -ننًفا ذكران كما- ةوالغربي   األمريكية اٞتامعات

Resolution يف الكرمي القرنف قدمو ما لنا يقدموا أف ا١تقًتحة الكثَتة اآللّيات من ابلرغم اآلف إُف يستطيعوا فلم 
 األب إُف النتماء فكرة لستقباؿ البشريّة النفس هتيئة على وقادرة ،جًدا ومؤثِّرة ،جًدا مشّوقة ٤تدودة مؤشرّات

 هتيئة يف معجزة خطوة يكوف وثقافة سلوؾ إُف يتحوؿ حُت العتقاد وىذا ،الواحدة ا١تمتدة واألسرة الواحد
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 إُف إضافة واٟتروب وا١تنازعات الصراعات أسباب معاٞتة يف إ٬تابي ة عوامل إُف والتنوّع التعد د لتحويل البشريّة
 . األرض بوحدة اإلٯتاف

 األزمات معاٞتة على البالغة وقدرتو كونّيتو ومنها ،استجالئها من بد ل أخرى أمور ا١تكنوف فالقرن ويف 
 ا١تنقوص بعلمو أو ،ىدايتو مصادر عن بُعده أو ،ّتهلو اإلنساف فّككو ما تركيب وإعادة ،الكربى العا١تّية

 َنْػَيا اةِ احْلَيَ  ِمنَ  ظَاِىًرا يَػْعَلُموف  قدرتو نؤكد حينما الكرمي والقرنف. (ٚ:الر ـو) َغاِفُلوفَ  ُىمْ  اآلِخَرةِ  َعنِ  َوُىمْ  الدُّ
 وا١تناىج «هتدبّر ب القرآف حقيقة» نتبُت   أف بدوف القدرة ىذه نتبُت   أف ٯتكن ل ،والًتكيب التأليف ىذا على
 ٮتربان كما ،اجمليد فالقرنف ،وأحسنها األشكاؿ أبفضل معانيو لستجالء توظيفهاو  استعما٢تا من لنا بد ل اليت

 يف األثَت وابن ،أماليو يف طالب أَبُو اإلماـ ورواه ،الًتمذي أخرجو فيما -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا رسوؿ
 وقد «األزمة تقابل الفتنة»و ،ـوستقو  ستظهر الفنت أفّ  ٮتربان يثٟتدا أصحاب من وغَتىم ،األصوؿ جامع

 أكانت سواء واألحاديث ؛القرنف عن ابألحاديث الناس انشغاؿ فنت ،الفنت ىذه بُت من وإف   ،عليها تزيد
 أو التحليالت أو التعقيبات أو التعليقات أو ابآلراء اليـو نسميو ما اآلخر اب١تفهـو أو الصطالحيّ  ٔتفهومها

 جاء حىت ،«عنو الفتنة» من تعد الكرمي القرنف عن هبا وينشغلوف أخرى أمور من الناس بو يفتنت ٦تا ،سواىا
 القرنف ىجر من فيو الناس سقط ٔتا ليخربه -عنو هللا رضي – علي اإلماـ صاحب ا٢تمدان هللا عبد بن اٟتارث

 ابألحاديث ٮتوضوف الناس رأيت وقد -الكوفة مسجد: أي -اب١تسجد مررت): علي صاحب اٟتارث يقوؿ
 ،نعم: قلت ؟فعلوىا قد َأوَ : فقاؿ ،وأخربتو -عنو هللا رضي -عليّ  على فدخلت( القرنف مدارسة بدؿ: أي)

 فما: قلت !!فنت ستكوف إنّو أال»: يقوؿ -وسّلم ونلو عليو هللا صلى -هللا رسوؿ ٝتعت قد إن اأم: قاؿ
 ُىوَ  ،بينكم ما وحكم ،بعدكم ما وخرب ،قبلكم ما نبأ فيو ؛هللا كتاب: قاؿ ؟هللا رسوؿ اي منها ادلخرج
 هللا حبل وىو ،هللا أضلو غريه يف اذلدى ابتغى ومن ،هللا قصمو جبار من تركو من ،ِبذلزؿ ليس الفصل

 ،األلسنة بو تلتبس وال األىواء بو تزيغ ال المِذي وىو ،ادلستقيم الصراط وىو ،احلكيم الذكر وىو ،ادلتني
 حّت َسعتو إذ اْلن تنتو مل المِذي ُىوَ  ،عجائبو تنقضي وال ،الرد كثرة على خيلق وال ،العلماء منو يشبع وال

ْعَنا ِإنم  فَػَقاُلوا اْلِْنِّ  ِمنَ  نَػَفرٌ  اْسَتَمعَ  أَنموُ  ِإَلم  ُأوِحيَ  ُقلْ : قالوا  بِوِ  َفآَمنما الرُّْشدِ  ِإَل  يَػْهِدي( ٔ) َعَجًبا قُػْرَءانً  َسَِ
 ومن ،عدؿ بو حكم ومن ،أجر بو عمل ومن ،صدؽ بو قاؿ من ،(ٕ-ٔ:اْلنّ ) َأَحًدا ِبَربَِّنا ُنْشِرؾَ  َوَلنْ 
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 ىذا منها ،عديدة طرؽ من جاء ال ِذي ،يلاٞتل ربا٠ت ىذا. انتهى (ٔ)(«مستقيم صراط إل ىدى إليو دعى
 من اثلثة طريق من وجاء -وسّلم ونلو عليو هللا صلى -هللا رسوؿ عن معاذ حديث من نخر وطريق الطريق
 ،معانيو وصحة دقة على أحد ٮتتلف وَف ،الشتهار موضع أخذ حىت العلماء وتداولو ،ا٠تطاب بن عمر حديث
 . أوصافو فيض من غيض ُىوَ  بل ؛وتعاُف تبارؾ هللا كتاب بو يوصف أف ٯتكن ما بعض وذلك ،ابلقبوؿ فتلق وىا

 األسرة ىذه يعٍت ،الشامل ٔتفهومو اإلنساف ؛لإلنساف بيت -كّلها -األرض أف   اجمليد القرنف أك د وقد
 ِبُكلِّ  َوُىوَ  ََسََواتٍ  َسْبعَ  َفَسوماُىنم  السمَماءِ  ِإَل  اْستَػَوى ثُم  يًعاَجَِ  اأَلْرضِ  يف  َما َلُكمْ  َخَلقَ  المِذي ُىوَ  ا١تمتدة
 َوآََتُكمْ ( ٖٖ) َوالنػمَهارَ  لمْيلَ ال َلُكمُ  َوَسخمرَ  َدائِبَػنْيِ  َواْلَقَمرَ  الشمْمسَ  َلُكمُ  َوَسخمرَ  ،(ٜٕ:البقرة) َعِليمٌ  َشْيءٍ 

 ،(ٖٗ-ٖٖ:إبراىيم) َكفمارٌ  َلظَُلوـٌ  اإِلْنَسافَ  ِإفم  رُبُْصوَىا ال اّللمِ  نِْعَمتَ  تَػُعدُّوا َوِإفْ  َسأَْلُتُموهُ  َما ُكلِّ  ِمنْ 
 ،لإلنساف بيًتا األرض وكوف. ٥تتارة ةأم   أو شعًبا أو لةقبي بوصفكم ل انوعً  بوصفكم ٚتيًعا األرض يف استخلفكم

 إذا ا١تمتدة البشريّة لألسرة كافية لتكوف دقيقة ونظم ٔتقادير خلقت األرض موارد وأفّ  ،وطهور عبادة وموضع
 . ومساواة وعدالة أمانة من القرننّية القيم البشريّة سادت

 ،ُتالنبيّ  بعض -وتعاُف تبارؾ -هللا واصطفى ،الزمن من مرّ  ما يف طرحت اليت الصطفاء وأفكار
 ألف   ذلك ؛الوحدة ىذه على يؤثّر أف ٯتكن ٦تا ليست ىذه الصطفاء عملّياتو . أقوامهم ٢تم واصطفى

 يف كل ،البشر مستوى على واألسوة القدوة تقدمي وعملّية التنوع عملّية إطار يف متّ  قد -أيًضا -الصطفاء
 يتعالوا أف وقتهم يف العا١تُت على فّضلوا الذين إسرائيل كبٍت ٝتاو ية أدايانً  اعتنقت اليت لألمم كاف وما ،زمانو
 أىل عا١تي على لهمفض   أف -وتعاُف تبارؾ -هللا ليشكروا بل ؛بو عليهم -تعاُف -هللا َمن   ال ِذي هبذا البشريّة على

 بل ،صراًعا تثَت أف ٯتكن األمم بقية من ،هللا عباد على استعالء وسيلة التفضيل ىذا من ٬تعلوا ل وأف ،زماّنم

                                                 
(ٔ)

 َوِإْسَناُدهُ  اْلَوْجوِ  َىَذا ِمنْ  إل نَػْعرِفُوُ  ل َغرِيبٌ  َحِديثٌ  َىَذا: عيسي أَبو عنو قَاؿَ (  ٚٗٔ/  ٓٔ/  ٖٕٔٛ)  برقم القرنف فضل يف جاء ما ابب الًتمذي رواه يثٟتدوا - 
 (.ٓ٘ٗ/ ٗ/ٖٛٛٔ) برقم فتنة ستكوف إّنا ابب اإلٯتاف شعب يف البيهقي رواه كما َمَقاٌؿ، وفيو اْٟتَارثِ  َوِفيو ٣َتُْهوؿٌ 

 ألف وقد. أعلم وهللا -ا١تنت يف ذكران كما -اجمليد القرنف على تنطبق صحيحو ومعانيو -عنو هللا رضي -علىّ  اإلماـ ناثر من فهو مرفوًعا يصح َف وإذا: قلت
 ونلو عليو هللا صلى -هللا رسوؿ إُف الرشيد الرأى أو العلم أو الواقع عززىاي ناثر أو صادقة، ٍحكمي ة مقولت بنسبة والًتىيب الًتغيب عملّيات ٯتارسوا أف الناس
 الستفادة من الناس ٭ترموا وَف وأنفع، أجدى ذلك لكاف صحيحو مقولت أو ناثراً  أو ِحكماً  ابعتبارىا -ىي كما -ذكروىا ولو اٟتجي ة، عطائهاإل وذلك -وسّلم

 .معنا الذي النموذج ىذا ذلك من ولعل. أعلم وهللا. والتضعيف التوثيق قضااي يف يثار الذي اٞتدؿ غمرة يف هبا
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َنا لَْيسَ : القوؿ حد استكبارىم يبلغ أف ٢تم كاف ماف. واألسوة القدوة لتقدمي وسيلة ِىيَ  يِّنيَ  يف  َعَليػْ  األُمِّ
 . (٘ٚ:عمراف نؿ) َسِبيلٌ 

 ،فيو يفسد أو يلوثو أف ينبغي ل اإلنساف ٢تذا بيت كّلها األرض وأف   ،٦تتدة أسرة البشريّة أفّ  ؤمنن فحُت
 أف ينبغي ول ،عليو و٭ترص ،ويستثمره ،٭تب و أف لو ينبغي بل ،إليو يسيء أف ينبغي ول ،فساًدا فيو يعيث أو

 أف   ٧تد فسوؼ ،فيو مستخَلف ألن و ؛فحسب منفعة امتالؾ بل ،استبداد امتالؾ ابصطفائو امتلكو وأنّ  يتوىم
 إفساد ألن و ،ا١تدّمرة للنفاايت مدفًنا بعضها ٬تعل أف ٯتكن ل لو منزؿ -كّلها -األرض أف   نمن إذا اإلنساف ىذا
 إقليمو ل -كّلها -لديو وديعة ألّّنا ،ا١تختلفة التلوث ولعملّيات ،للتصح ر وّنًبا موااتً  يًتكها ول ،وفيها ٢تا

 هللا صلوات -هللا رسوؿ أعاد ولذلك ،ا١تمتدة أسرتو وأرض ،أرضو كلها األرض أفّ  ويوقن ويدرؾ ،وحده
 الكتاب نايت يف ورد ما على وأكد ،داجملي القرنف يف ورد ما على بناءً  ،قويّ  بشكل ا١تفهـو ىذا -عليو وسالمو

 ِمنَ  أَْنَشَأُكمْ  ُىوَ  قرف بعد وقرانً  قـو بعد قوًما تهاووراث األرض لتداوؿ الكوني ة والقوانُت اإل٢تي ة السنن وبُت  
َنا َوَلَقدْ  ،(ٔٙ:ىود) ِفيَها َواْستَػْعَمرَُكمْ  اأَلْرضِ   ِعَباِديَ  يَرِثُػَها اأَلْرضَ  َأفم  الذِّْكرِ  بَػْعدِ  ِمنْ  الزمبُورِ  يف  َكتَػبػْ

 ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  يُورِثُػَها ّلِلمِ  اأَلْرضَ  ِإفم  َواْصرِبُوا ِِبّللمِ  اْسَتِعيُنوا ِلَقْوِموِ  ُموَسى قَاؿَ  ،(٘ٓٔ:األنبياء) الصماحِلُوفَ 
 ل جعلت»: يقوؿ -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا ورسوؿ. (ٕٛٔ:األعراؼ) لِْلُمتمِقنيَ  َواْلَعاِقَبةُ  ِعَباِدهِ 

 ،وطهارتو ا١تسجد تقديرو  ،ا١تسجد حرمة لو ؛مسجد كلها األرض أفّ  على نصّ و  (ٔ)«وطهورًا مسجًدا األرض
 وٛتاية البيئة ٛتاية حوؿ اليـو تنهض اليت والدعوات. الشعور من النوع هبذا ٭تاط أف وينبغي ،واحًتامو ،و٤تّبتو

 -وسّلم ونلو عليو هللا صلى-هللا رسوؿ كاف ١تا ابلنسبة جًدا ضعيفة تعد اتلية دعوات إلّ  ِىيَ  ما ،وغَتىا ضرةا٠ت
 . وعقو٢تم البشر قلوب يف اٞتانب ىذا يف دعائمو إلرساء يسعى

 يف األزمات من النوع ىذا ٨تمل و٨تن -لنا يستجيب ينتدبّر م إليو أنت حينما القرنف أف   يّتضح وهبذا
 عند» لنا يقدـ اجمليد القرنف إفّ . الطاحنة األزمات من وغَت٫تا ،الصراع وأزمة ؛البيئة أزمة. وعقو٢تم البشر قلوب
 . وعز جل القرنف منّزؿ إبذف. األمثل اٟتل إُف الوصوؿ على قادرين ٬تعلنا ما راتا١تؤشّ  من «التدبُّر حسن

                                                 
(ٔ)

 ورواه ،(ٕٚٔ/ ٕ) هللا، عبد بن جابر حديث من ،(ٜٔٗ) برقم َوَطُهورًا، َمْسجًدا ضُ األرْ  ِف  ُجِعَلتْ  وسّلم ونلو عليو هللا صلى الن يبِّ  قَػْوؿ اَبب البخاري، رواه - 
ْقبَػَرةَ  إل َمْسِجدٌ  ُكل َها األْرضُ  أَف   َجاءَ  َما اَبب الًتمذي،

َ
ـَ، ا١ت ا  يف الرخصة ذلك يف الرخصة ابب النسائي ورواه ا٠تدري، سعيد أيب حديث من ،(ٕٖ/ ٕ) واْٟتَم 

 (.ٜٜٔ/ ٕ) ،(ٓٙ٘) برقم التيمم، يف جاء ما ابب ماجو ابن ورواه ،(ٗٚٔ/ ٖ) ،(ٕٛٚ) برقم ذلك،
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 القليبّ  النفعاؿ بعد «ةتدبّر ادل القراءة» مداخل ستعماؿا كيفي ة على أجيالنا بناودر   أنفسنا عل منا فإذا
 القرنف يقـو حىت ٨تياه ال ِذي الواقع مع اجمليد القرنف يشتبك أف ٯتكن كيف لنعرؼ ،كّلها الوعى قوى واستعداد

 فالقرنف ،متعّلمُت خاشعُت ضارعُت ،القرنف يدي بُت ٧تلس أف إُف حاجة يف أنفسنا ٧تد سوؼ ننذاؾ ؛بتغيَته
 عليو أنزلو من رفع أف بعد ،أيدينا بُت هللا تركو ،«دائم ورسوؿ نيبِّ »و ،«مقيم ورسوؿ نيب  » لنا ابلنسبة الكرمي

 أف فعلينا ،الدائم والرسوؿ ا١تقيم النيبّ  ُىوَ  ا٢تادي الكتاب ليكوف ،األعلى الرفيق إُف- وسّلم ونلو عليو هللا صلى-
 غَتىم على وىو ،وشفاء ىدى نمنوا للذين ألن و ،الواسع الرحب عا١تو إُف أنت حينما وقلبيًّا وعقليًّا نفسيًّا نتهيأ
 القرنف نقارب عندما ةتدبّر ا١ت ا١تطلوبة التالوة تتحقق وإ٪تا ،تالوة تالوة كل ول قراءة قراءة كل فليست ،عمى

ا توصف أف ٯتكن اليت القراءة تلك وىي ،األساسّية مداخلو من َناُىمُ  المِذينَ  ،التالوة حق للقرنف تالوة أبّن   آتَػيػْ
ُلونَوُ  اْلِكَتابَ   . (ٕٔٔ:البقرة) اخْلَاِسُروفَ  ُىمُ  فَُأولَِئكَ  ِبوِ  َيْكُفرْ  َوَمنْ  ِبوِ  يُػْؤِمُنوفَ  ُأولَِئكَ  ِتالَوتِوِ  َحقم  يَػتػْ

  ؟تتوقف ل اليت حياتنا ٖتدايت ١تعاٞتة ا١تناسبة داخلا١ت من نتلوه فكيف
 : االسرائيليّ  العريبّ  الصراع: الرابعة زمةاأل

– «الصهيونّ  العريبّ  الصراع» وأزمة ٖتّدى ،ا١تثاؿ سبيل على لنأخذ أزمات من تقدـ ما إُف إضافة 
 احملّددات» معرفة ٨تاوؿ أف ا١تقاربة يف األوُف خطوتنا. اٟتكيم الكتاب آلايت انتدبّر ب مقاربتها و٨تاوؿ -اآلف

 «والصهيونّية اإلسرائيلّية الظاىرة» مع نتعامل و٨تن الكرمي القرنف من نستنبطها أف نستطيع اليت «ادلنهجيمة
ا شك ل ؟نفعلو ال ِذي ما لنقّرر  تستمر وقد ،وفيها منها ونكابد ،نعانيها و٨تن عقود مّرت ،مستفحلة أزمة أّن 
 الدولّية ا١تنظمات ٥تتلف ومن ،ومنهم مّنا القرارات مئآت وتصدر ،القًتاحات ٥تتلف علينا وتطرح أخرى لعقود
 على نطرحو لسؤا ونصوغها ،األزمة هبذه أنت أف نستطيع فهل ،وتعقيًدا لاستفحا إل األزمة تزيد أف دوف

  ؟كيف ولكن ؛نعم: يزالوج اٞتواب! ؟السديد القرننّ  اٞتواب طالبُت ينتدبّر م! ؟اجمليد القرنف
 استقراء من لنا بد ل ،األزمة هبذه يتعلق ما خاصة «ادلنهجّية احملدّدات» ١تعرفة األوُف خطواتنا بعد

 أو كليًّا ٢تا الظاىرة ىذه ٗتضع اليت والقوانُت السنن تلك ومعرفة ،اجمليد القرنف يف الواردة اإل٢تّية والقوانُت السنن
 ما ؟ابألرض عالقتها ما ؛تفصيليّ  جانب أي مغادرة دوف كلي تها يف «األزمة أبعاد» وتتّبع استقراء مث. جزئيًّا

 ،ابلتقاليد ،ابلثقافة ،وابلدين ابلتاريخ عالقتها ما ،خاص ة والفلسطيٍتّ  والعريبّ  عاّمة ا١تسلم ابإلنساف عالقتها
 ابلدين عالقتها ما ؟كّلو واب١تستقبل ،كلو وابٟتاضر ،كّلو اب١تاضي صلتها ما ،وابلسياسة ،وابلقتصاد ،واب١توارد
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 وكيف ؟ا١تباشرة األزمة بيئة على تنعكس وكيف تطورت وكيف األزمة برزت كيف ؟البشريّة ومستقبل وابٟتضارة
 . األزمة يف نصيبو عدبُ  لكل نعطي أف ٨تاوؿ مث ؟الدولّية البيئة على تنعكس

 اللتُت واليهودي ة ا١تسلمة «لألّمتني ِبلنسبة» ،التفصي توضع أف بد ل وا١تعطيات ا١تتغَّتات ىذه فكل
 . الكرمي القرنف إُف بو نتوجو ،لسؤا ابعتبارىا «األزمة» تصاغ لكي ،البحث طاولة على الصراع طريف تشكالف

 . «التلقي جيل» يف قائًما يكن َف أمر وىذا. يديو بُت ونضعو لو ونقدمو
 ينزؿ وتستفحل التلقي عصر واقع يف األزمة تربز أف وبعد ٖتدث األزمات كانت «التلقي جيل» ففي 

 ٯتكن ٧توًما يعد وَف واكتمل مت قد القرنف فإفّ  اٞتيل ذلك بعد أم ا ،٢تا الشايف وابٞتواب ،ابٟتل الكرمي القرنف
 فإف البعض توىم كما تنزيلو ليعيد ٧توًما وتوزيعو تفريقو يعيد أف أحد يستطيع ول ،البيئة أسئلة على تنزيلها

 النزوؿ أسباب عن بعيًدا ٧توًما القرنف ترتيب يعيدا أبف أمرا قد وجربيل - وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا سوؿر 
 فًتة ِىيَ  .(يوًما وعشرين واثنُت أشهر وٜتسة عاًما وعشرين اثنُت) خالؿ مالحظتها ٯتكن كاف اليت ومناسباتو

 . الكرمي القرنف نزوؿ
 أف ينبغي األمر فهذا ،الطريقة هبذه وقراءتو ومدنّ  مكيّ  إُف قرنفال تقسيم ا١تمكن من يعد َف كما

 ونلو عليو هللا صلى- هللا ورسوؿ جربيل تاله كما. -تعاُف- هللا بفضل لكام أيدينا بُت فالقرنف ،نستبعده
– هللا ٚتعو أف بعد تفريقو إعادة ٯتكن ول ،كامل وىو «األخريتني ِبلعرضتني» عرؼ فيما وفاتو قبل -وسّلم
َنا ِإفم  -تعاُف  بعد لو مفّرؽ فال ،وقراءتو ّتمعو وتعاُف تبارؾ قاـ وقد ،(ٚٔ:القيامة) َوقُػْرَءانَوُ  ََجَْعوُ  َعَليػْ
 ويف «كلّيتو» يف الكرمي القرنف على انطرحه مث وأسئلتنا وأزماتنا إشكاليّاتنا نصوغ أف لنا بد ل لذلك ،ذلك

 أف أجل من ،وعقولنا قلوبنا على بكلّيّتها وسوره نايتو نُنّزِؿ ٥تبتُت ،ضارعُت يديو بُت ونط رح. «البنائيمة وحدتو»
 فقد نعجل أف ينبغي فال ،عشرة أو ُتتاثن أو مرة بقراءتو اٞتواب ىذا على ٨تصل ل وقد ،جواب على ٨تصل
 قوى وتفتح ،معانيو وإدراؾ ،معو التفاعل ويبدأ ،بو القلب يرتبط حىت مضاعفة أضعافًا ينتدبّر م ءتوقرا إُف ٨تتاج
 تعد َف اليت ،ا١تستفحلة األزمة تلك عن وجوابو معاٞتتو على واٟتصوؿ ،عليو األزمة وتنزيل. مكنونو على وعينا
 وهتدِّد ،واستقراره ،أمنو هتّدد حيث ،أبسره العاَف دهتدّ  ،عا١تي ة أزمة إُف ٖتولت ولكّنها ،الصراع بطريف خاص ة أزمة
 . «الصهيونّ  العريبّ  الصراع قضيمة» ِىيَ  تلك. فيو شيء كل
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 ذلك ونضع ،كليهما ابألم تُت يتعلق فيما عناوينو أىم ذكران ما استعراض بعد ،السؤاؿ نصوغ فحينما
 وموقعو حقو ا١تعطيات من معطى وكل متغَّت  كلل ونعطي هتدبّر  بعد اإلشكالّية ونصوغ ،القرنف يدي بُت كلو
 بد ل كثَتة أمورًا ىناؾ أف   ٧تد وسوؼ ،والتناوؿ البحث ومنهج الوضع -ننذاؾ -فسيختلف ،األزمة ىذه من
 . األزمة ىذه ١تعاٞتة ا١تناسب وا١تنهج ،ا١تطلوب التصور إُف نصل لكي واستكما٢تا استيفائها من

 ِىيَ  ليست وتناو٢تا القضّية ىذه معاٞتة يف اآلف حىت استعما٢تا ٬تري اليت ا١تناىج أف   نكتشف سوؼ
ا إُف ٮتتزلوّنا فمرة ؛-كّلها -القضية ٮتتزلوا أف اليـو الناس وحاوؿ ،«ادلنهج» اختزؿ لقد ا١تالئمة ا١تناىج  أّن 
ا: يقاؿ ومرة ،أ٦تّية ٔتقر رات مرتبطة قضي ة يظهروّنا ومرة ،أرض قضي ة  لجئُت حقوؽ أو عودة حق إُف ترجع إّن 

 اٟتل معاَف «لتدبُّرِب» نستخرج فكيف ،جدوى دوف ،مساء صباح نسمعو ٦تا ذلك أشبو ما أو ،إ٢تيّ  وعد أو
 الولوج كيفي ة وعرفنا ،ومقاربتو هتدبّر  أحسن ا لو -شك ل -الح يعطينا أف ٯتلك القرنف إف   ؟األزمة ٢تذه القرننّ 

 غَت اتـ ابستقراء إليها أشران اليت ا١تعطيات كل مستخدمُت ،األزمة ىذه معاٞتة يف اٟتل لنستنطقو رحابو إُف
 وعقلّيتو وتصرفاتو ،سَتتو وتّتبع ،ّنايتو حىت بدايتو من اإلسرائيليّ  الشعب اتريخ استقرأ قد فالقرنف ،انقص

 ومركباهتا لشخصي ةا تلك لفهم السبل أفضل وبُّت  ،شيء كل من ومواقفو ،شخصي تو مركبات وسائر ونفسّيتو
 وابلدين وبتارٮتنا بنا تتعّلق واليت هبم تتعلق اليت ا١تعطيات استقرت كيف للباحث يبُّت  والقرنف. دراستها ومفاتيح
 أىم مبّينا أم تنا مع نفسو الشيء فعل وينبغي. واٞتغرافيا وابلتاريخ اب١تستقبل وابلعالقات واب١تصاٌف الدين ؤتصادر

 ومآؿ ،اٟتاكمة وقوانينها ،األم تُت بُت «ادلداولة» وقواعد ،بديلة أّمة تكوف أف قتاستح وكيف ،خصائصها
 ا٠تروج على قادرين احملّللُت الباحثُت ٬تعل ٦تا ذلك غَت إُف اليهود فيو وقع فيما الوقوع من والتحذير العالقات
 يهود أم ة عن بديلة أّمة ا١تسلموف ليأت ،«االستبداؿ» لسن ة وا٠تضوع ابألمّتُت التاريخ بسَتورة كاملة بتصو رات

 َوَأّنِ  َعَلْيُكمْ  أَنْػَعْمتُ  المِت  نِْعَمِتَ  اذُْكُروا ِإْسَرائِيلَ  َبِن  ايَ : تعاُف قولو من اإل٢ّتيّ  الصطفاء موقع تبو ء يف
 َفضمْلُتُكمْ  َوَأّنِ  َعَلْيُكمْ  أَنْػَعْمتُ  المِت  نِْعَمِتَ  اذُْكُروا ِإْسَرائِيلَ  َبِن  ايَ  (ٚٗ:البقرة) اْلَعاَلِمنيَ  َعَلى َفضمْلُتُكمْ 

َنا المِذينَ  اْلِكَتابَ  َأْورَثْػَنا ثُم : تعاُف وقولو (ٕٕٔ:البقرة) اْلَعاَلِمنيَ  َعَلى ُهمْ  ِعَباِدنَ  ِمنْ  اْصطََفيػْ  ظَاملٌِ  َفِمنػْ
ُهمْ  لِنَػْفِسوِ  ُهمْ  ُمْقَتِصدٌ  َوِمنػْ َراتِ  َساِبقٌ  َوِمنػْ  . (ٕٖ:فاطر) اْلَكِبريُ  اْلَفْضلُ  ُىوَ  َذِلكَ  اّللمِ  ِبِِْذفِ  ِِبخْلَيػْ

 من البقرة سورة يف لنا يستعرض حيث األ٫تّية غاية يف مؤشرّات لنا يقّدـ القرنف فإف   ذلك تدبّر متّ  فإذا
 القرنف من أخرى سور يف وأيت ،إسرائيل بٍت عن التفاصيل من كثَت فيها سَتة (ٔٗٔ اآلية إُف ٜٖ اآلية)
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 وبعض «احلشر وسورة اإلسراء وسورة الشعراء وسورة القصص وسورة ادلائدة رةسو » مقدمتها يف الكرمي
 مع التعامل يف طرائقها ،التفكَت يف طرائقها ،نفسّيتها ،طبيعتها ،األم ة ىذه صورة ليستكمل األخرى السور

 التعامل يف وكهاوسل أنواعهم بكل حكامها مع التعامل يف وطريقتها ،ا١ترسلُت مع التعامل يف طرائقها ،األنبياء
 عندما تفعل ماذا ؟تفتقر عندما تفعل ماذا ؟تنهـز عندما تفعل ماذا ؟تنتصر عندما تفعل ماذا ،األخرى األمم مع

 غاية يف المفص   ٕتده ذلك كل ،القرنف يف الشتات يف تتصرؼ وكيف ،ٕتتمع عندما تتصرؼ كيف ؟تستغٌت
 األمة يف ا١تتعلقة ا١تعطيات ٚتيع استقراء: األوؿ األمر ؛أمرين توفَت إُف ومعو بو ٨تتاج -قلت كما -لكن نا. الدقة

 بعد مث ،منهم «الصهيونّية احلركة» وموقع أنفسهم إسرائيل بٍت ويف ،منها القلب ٔتثابة العريبّ  والشعب ا١تسلمة
 والواقع ،افهماوأىد ،وغاايهتما واترٮتهما تعاملهما وطرائق ،األم تُت عن اجمليد القرنف يف جاء ما نستقرئ ذلك

 من إليو اجمليد القرنف يوصلنا أف ٯتكن ما تصور إُف نصل أف أجل من ،ذلك غَت إُف منهما لكل اٟتاِف
 ومن والغاايت واإلجراءات والشروط ا١تقدمات لنا وليبُتِّ  ،الظاىرة ىذه مع نتعامل و٨تن األزمة ٢تذه معاٞتات

 األمور ىذه من أمر يف إخالؿ أيّ  أفّ  -ننذاؾ -بُتونت ،ذلك سوى وما تنتهي سوؼ ماذا وإُف ،تبدأ أين
 . ا١تستوايت سائر على للمشكلة التعقيد من مزيد إُف يؤدي سوؼ

 : وادلعرفة العلم تسخري يف االضلراؼ:  خلامسةا األزمة
 «وادلعرفة العلم» تسخَت من لفبد «وادلعرفة العلم» تسخَت يف ال٨تراؼ مشكلة -اأيضً  -ىناؾ

 ٦تّا وغَتىا الشامل الدمار وسائل لتصنيع يسّخراف «وادلعرفة العلم» صار مشكالتو ومعاٞتة فاإلنسا إلسعاد
ا اليـو العاَف يبدو وىكذا. والنسل اٟترث يهلك

ً
 مصانع نفاايت إف   حيث ا٠تطورة غاية يف هتديًدا يعان عا١ت

 يف ول الرب يف ل ،فيو تدفن أف ٯتكن مكاف األرض يف ٢تا يعد َف ،وغَتىا النووي ة األسلحة من الشامل الدمار
 الصحاري بعض إُف الّلصوص يتسّلل كما التسّلل ٖتاوؿ ما كثَتًا ،الكربى الصناعّية الدوؿ وأصبحت. البحر

 والبحار احمليطات مياه يف أو النفاايت ىذه فيها تدفن أف ٯتكن مساحات فيها أف   يُرى اليت البلداف بعض أو
 ولو الدمار ُصن اع منو ينجو وقد ؛مياىهم أو أراضيهم ويف األبرايء على الضرر فيقع ذلك فيفعلوف ،منها القريبة

 من يعرؼ ل ولكن ،أغلقت الدمار أسلحة من النوع ٢تذا مصانع فهناؾ ،كثَتة ذلك على والنماذج. حُت إُف
 سائر على ودىاوج ناثر من أو منها يتخّلصوف كيف يعرفوف ل ،أوراب يف أو أمريكا يف سواء ،أّسسوىا

 تعميم يعٍت ذلك وألف   ،مدّمرة ِىيَ  ٦تا أكثر البيئة تدمَت يعٍت منها التخّلص ألف   ؛واألحياء اٟتياة من ا١توجودات
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 ،وغَتىا للكيماواّيت مصانع فهناؾ ولذلك ،العاَف يف كثَتة أماكن أو كثَتة أقطار يف اٟتياة إّناء ورٔتا ،التل وث
 ومن منها يتخّلصوف كيف األوربّية اجملموعة ول روسيا ول أمريكا تعرؼ ل كنول صالحّيتها لعدـ أغلقت
 أىوف فذلك ،ىكذا مغلقة إبقائها أجل من ا١تاليُت عليها وتنفق ،ا١تشّددة اٟتراسات عليها فتوضع ،٥تّلفاهتا
 أي ة يف اٟتياة ويقتل يقتلو أف ٯتكن اإلنساف على مسلط سيف األحواؿ كل يف ولكن ها ،-نظرىم يف -األضرار

 غروره اإلنساف أوقع اليت ،ا١تشكالت ٢تذه اٟتلوؿ تقدمي على القادر ُىوَ  بكونّيتو ا١تكنوف اجمليد والقرنف. ٟتظة
 وَف ،«ِبلقيم العلم» يضبط َف ألن و ؛مقصلتها ٖتت عنقو ووضع ،حبائلها يف نفسو وعلى بل ،ربو على و٘تّرده
 ،العظيم ا٠تالق ووحدانّية الغيب لعاَف الغيبّ  ٕتاىلو وألف  . الكوف ىذا يف ومهم ت جوىر ول ،موقعو حقيقة يدرؾ
 ينقذ كيف يعرؼ يعد َف اليت ا١تهالك ىذه إُف دفعو قد فيو استخلفو ال ِذي وللعاَف لو اٟتقيقيّ  ا١تالك ُىوَ  وأنّو

مت بلداف على تقعدىا وَف الدنيا أقامت أمريكا إف   !!منها نفسو ا اهت   أسلحة صنع من ٯتّكنها قد ما ملكت أبّن 
 ما ا١تهلكة وا١تواد األسلحة ىذه من ٘تلك وإسرائيل فلكها يف الدائرة الدوؿ تلك وسائر وأمريكا ،شامل دمار

م ىؤلء يزعم وقد. مرات عدة عليها ومن األرض لتدمَت يكفي  من البشريّة على خطر فال عقالء راشدوف أّن 
 ٢تذه امتالكهم فإف   -مسلمُت كانوا ما إذا وخاص ة -اآلخروف أم ا ،أنواعها بكل رةا١تدمّ  األسلحة ٢تذه امتالكهم
 اٟتروب بشن يقابل أف ٬تب وخطرًا هتديًدا -وإسرائيل الغرب نظر يف- يعد والتقنية العلم لنواحي أو األسلحة

 يف ٢تا وجود ول ،البلداف لكت قادة لدى األمنية مستوى يف كانت ولو حىت ،البلداف لتلك ا١تدمرة الستباقي ة
 . «البعثّيني» نظاـ ظل يف للعراؽ ابلنسبة اٟتاؿ كاف كما ،الواقع

 يكوان أف ينبغي وا١تعرفة فالعلم ؛وا١تعرفة للعلم -سبحانو -هللا حّددىا اليت والغاايت يتناىف -كّلو -وىذا
 أبوثق «والتزكية والتقوى وادلعرفة علمال» بُت يربط القرنف فإف   ولذلك وشقاء تدمَت ل ،وعمراف سعادة مصدر

 ومهاـ والعمراف والتزكية التوحيد» قيم عن ينفصالف حُت وا١تعرفة العلم خطورة من و٭تّذر. رابط
 والفيزايئّيُت الطبيعّيُت أصنافهم بكل ابلعلماء ويفًتض. «اإلنساف ْحلها الت األمانة حبق والقياـ ،االستخالؼ
 إعادة على القادر -وحده -القرنف إفّ . لو ومراقبة هلل تقوى ا٠تلق أكثر يكونوا أف والنسانيُّت  والجتماعّيُت

َا. تدمَتىا ل البشرية ٠تدمة مالعل وتسخَت العليا قرنفال ومقاصد وا١تعرفة العلم بُت واللحمة العالقة بناء  ِإظلم
 َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َواّللمُ  اّللمُ  َويُػَعلُِّمُكمُ  اّللمَ  َواتػمُقوا. (ٕٛ:فاطر) َغُفورٌ  َعزِيزٌ  اّللمَ  ِإفم  اْلُعَلَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اّللمَ  خَيَْشى
 . (ٕٕٛ:البقرة) َعِليمٌ 
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* * * 
 : «التجرييبّ  العلميّ  ادلنهج» أزمة : السادسة األزمة

 ْتاجة ُىوَ  ما يديو بُت وا١تط رح قاصده يعطي وىو ،حد عند كرمو يتوقف ل كرمي -ذلك بعد -والقرنف
 فأ األمر ابدئ يف وعلينا ،الكرمي للقرنف ا١تنهجي ة احملّددات مالحظة مع التدب ر و٭تسن ،الطلب ٭تسن حينما إليو

 ؟ىو فما «منهج» الكرمي القرنف يف كاف إذا ؟ذلك فيو ليس أو «منهج» الكرمي القرنف يف ىل أنفسنا نسأؿ
 دوف ذلك يؤدى أف الدين يـو إُف البشر مشكالت ليعاًف هللا أنزلو كونّ  إ٢تيّ  لكتاب ٯتكن فكيف يكن َف وإذا

 ٧تده ل لكن ،«الكام اعلميًّ  امنهجً » كرميال القرنف يف أف   نؤكد أف نستطيع بدء ذي ابدئ. ! ؟ضابط منهج
 بسائر -كّلو– الكرمي القرنف يف مكنوانً  ٧تده بل ؛سور أو نايت ٣تموعة أو واحدة سورة يف المفصّ  مدوانً 
 . «ادلعرفيمة القرآف منهجّية» ا١تنهجّية تلك نكتشف وأف ا١تتعّددة احملّددات نرصد أف ونستطيع ،سوره

 من الكثَت إُف ينتدبّر ا١ت أنظار وّجو ولذلك -معروؼ ُىوَ  كما -نا١تتمّيزي ونظمو وبوأسل اجمليد للقرنف إف  
 القرنف ،إليها أشران اليت «القرآنيمة ادلعرفيمة ادلنهجيمة» عن الكشف على تساعد أف ٯتكن اليت والسنن احملّددات

 ّتهودىم البشر إليو توصل منهج أيّ  يقاربو ل معجزًا منهًجا كعادتو لنا يقدـ ده٧ت «ادلنهج» مع يتعامل حُت
 ا١تنهج ُىوَ  القرننّ  ا١تنهج أف   ٧تد ،الوضعّية البشريّة ا١تناىج وبُت ا١تعجزة القرننّية ا١تنهجية بُت نقارف وحُت ،الذاتي ة
  !!الوضعي ة ا١تناىج ٢تا تتعرض اليت األزمات يف الوقوع من يعصمو ما وفيو ابليقيني ة يتصف ال ِذي الوحيد

 على أضفوا قد كانوا العلماء أفّ  مع ،ا١تعاصرة ا١تناىج يف كبَتة أزمة ىناؾ أف   أعلنوا ا١تناىج علماء إفّ 
 أورواب أفّ  نعرؼ ٨تن ،ا١تعاصرة «العلميّ  ادلنهج أزمة» عن يتحدثوف -اآلف -وصاروا ،العصمة صفة ا١تنهج
 إُف -اليـو -الغرب أوصلت اليت ا١تتالحقة ثوراهتاب القياـ إُف هبا ذلك أّدى «العلميّ  ادلنهج» اكتشفت حينما
 اليت الرفاىي ة يف اليـو العاَف يعيشها اليت ا١تنجزات إل٬تاد بو العمل وبدأت العليا التقنّية والثورة ا١تعلوماتي ة الثورة

 إُف بو تنمن «العلم» األمر بداية البشريّة اكتشفت وحُت. للبشري ة جديدة أوضاًعا أوجدت واليت ،صنعتها
 فقد العلم ظهر قد داـ ما وأن و ،إليو ٨تتاج ال ِذي اإللو ُىوَ  العلم أفّ ( نيتشو) وأعلن ،عداه ما بكل الكفر درجة
 عنو انبثق ال ِذي وابلعلم ا١تنهج بذلك اإلنساف ٘تّكن وقد ،«العلميّ  ادلنهج» دور وبروز ،العلم بظهور اإللو مات

 أيقنوا حيث ،ابليقيني ة عندىم يت صف -ننذاؾ -ا١تنهج وكاف .اٟتياة اصيةبن يتحكم وصار الطبيعة انصية من
 «العلميّ  ادلنهج» العلماء استخدـ فإذا ،اإلنتاج عن -أبًدا -يتخل ف ل أف على الفائقة وقدرتو ا١تنهج بدقة
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 -أيضا -ا١تنهج على بناءً  العلماء وقاؿ. الشيء ذلك إُف لهميوصّ  أف بدّ  ل ا١تنهج ىذا فإف   ّما شيء إلنتاج
 اليت األمور تلك. ٤تالة ل توجد فإّّنا أسباهبا وجدت إذا ا١تسبّبات وأفّ  ،«الصلدة أو اْلامدة ِبلسببيمة»

 أنفسهم العلماء اكتشف وفجأة. هبا ا١تسل مات بعضهم ٭تصر كاف ما وكثَتًا ،علمّية مسل مات -كل ها -صارت
 وتوجد ا١تقدمات ترّكب فأحياانً  ،حدوثها يتوقعوف قليلة سنوات إُف كانوا ما «العلميّ » ا١تنهج يف خروقات

 العمل مث العلماء تساؤؿ إُف ذلك تكرار فأدى. حتًما ٖتدث أف يفًتض كاف اليت النتيجة ٖتدث ل مث ،كل ها
 بعض يف أتكدت اليت الستثناءات تلك أوجدت اليت الغائبة. والشروط األسباب عن الكشف ٤تاولة على
 ليس أن و انسا يف العلماء أكد ،«تشالنجر» الفضاء مركبة سقوط منها ،ا١تاضية القليلة السنوات يف دثاٟتوا

 ،اليـو حىت ولسواىم ٢تم ٤تَتِّ  لغز ٔتثابة ذلك وبقى السقوط أسباب بو روفيفسّ  أو ،لونو٭تمّ  فٍّتّ  خلل أيّ  ىناؾ
 . ضعيفة افروضً  يتجاوز يكن َف قيل ما وكل

 وكل ،انفجرت بثواف األرض إُف وصو٢تا قبل فكولومبيا حرصا أكثر موقفهم كاف «كولومبيا» ويف
ا تؤكد العلمي ة واٟتساابت الفنيِّة الظروؼ  سبب دوف ىبوطها قبل انفجرت ولكّنها ،بسالـ وستهبط سليمة أّن 

 يكتشفوا فلم مراأل ٢تذا علميّ  سبب أيّ  ١تعرفة ا١تضٍت ابلبحث سنوات بل طويلة شهورًا وأمضوا ،معروؼ علميّ 
 -وٟتقت تبعت -كثَتة حوادث وىناؾ. علميي  تفسَت اليـو إُف يعط وَف جارايً  البحث زاؿ وما ،اآلف إُف شيًئا

 ،التعديل بعض عليو ٭تدث العلميّ  وا١تنهج العلم من موقفهم جعلت ا١تاضية العقود يف ابلعلماء مّرت قد
 ،اٞتامدة ابلسببّية القوؿ عن ٖتولوا مث. «ِبالحتماليمة» القوؿ إُف ؿالتحوّ  عليهم أفّ  ابليقيني ة القوؿ بعد ووجدوا

 ويتخل ف األسباب توجد أو ا١تقّدمات توجد قد وأن و ،األحياف بعض يف «األسباب بسيولة» القوؿ إُف
 خطَت وولكن   الباحثُت من الكثَتين يقلق ل قد األمر ىذا !!تفسَت ل ؟لذلك العلمي   التفسَت ما ولكن ،السبب

 . ومستقبلها البشري ة حاضر على اجدً 
 اجملاؿ ىذا يف ،ا١تتحدة والولايت أورواب يف تنتشر السبعينات منذ أخذت اليت «التدّين صحوة» موجة

 أف يستطيع ل بطبيعتو العاَف أفّ  إذ ،القلقة الغيبّية من نوع ٨تو تتجو صارت والباحثُت العلماء بُت وخاص ة
 ويف ذىنو يف معو يظل األمر فإفّ  ،هبا اكًتاث قلة يبدي أف وحاوؿ ،ذلك أراد لو حىت هكهذ ظواىر يتجاىل
 وتوجد «العلميّ  ادلنهج» يتخلف ١تاذا ،لو يسًتيح علميّ  تفسَت على ٭تصل أف أجل من ويقلقلو ٭تركو ضمَته
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 ٬تد ل وحُت جواب ل ؟األحياف بعض يف ولو با١تسب   يوجد ول األسباب وتوجد النتائج وتتخّلف ا١تقّدمات
 . السافرة أو ا١تقّنعة ا٠ترافة ٨تو أتمالتو بو تتجو فقد امقنعً  اتفسَتً  أو جواابً  العاَف

 الثقة ويعّزز بل ؛«العلميّ  ادلنهج» على بو ٭تافظ البساطة غاية يف جواابً  لنا يقّدـ فإن و ،اجمليد القرنف أّما 
 ٢تذه تفسَت إُف الوصوؿ من حرمو ال ِذي البعد وىو «ادلنهج» مع لا١تتعام ذىن عن الغائب البعد إُف وينّبو ،فيو

 إذا: يقوؿ «العلميّ  ادلنهج» إفّ . الغيب بُعد وىو أل السببّية صالبة أو ،«ادلنهج بيقينّية» ا١تساس دوف الظاىرة
د د ا١تصدر اٖت   ول ٗتّلفت قد م ا ةظاىر  أفّ  «ادلنهج» ٬تد وحُت ،الناتج اختلف ا١تصدر اختلف وإذا ،الناتج اٖت 

 ا١تنهج فيستحق ،عجزه أو اإلنتاج عن ا١تنهج بتخل ف القوؿ إُف يسارع قد فإن و ،ملموسا سببا لذلك يعرؼ
 نايت يف كثَتًا كالًما ٧تد ،«فاطر سورة» إُف نذىب حُت ولكن «اليقينّية» بعدـ يوصف وأف الهتاـ بذلك
 َوَما: شأنو جل يقوؿ مثالّ  الناتج ووحدة ا١تصدر اختالؼ ظاىرة ،ةالظاىر  ىذه إُف ينّبو ،ا٢تام ة السورة ىذه

 َوَتْسَتْخرُِجوفَ  َطرايًّ  حلًَْما ََتُْكُلوفَ  ُكلٍّ  َوِمنْ  ُأَجاجٌ  ِمْلحٌ  َوَىَذا َشَرابُوُ  َساِئغٌ  فُػَراتٌ  َعْذبٌ  َىَذا اْلَبْحَرافِ  َيْسَتِوي
تَػُغوا َمَواِخرَ  ِفيوِ  اْلُفْلكَ  َوتَػَرى َبُسونَػَهاتَػلْ  ِحْلَيةً   اآلية ىذه ،(ٕٔ:فاطر) َتْشُكُروفَ  َوَلَعلمُكمْ  َفْضِلوِ  ِمنْ  لِتَػبػْ

 تًماح ٬تب ا١تصدر اختلف إذا ،األايـ ىذه ا٠تطورة غاية يف أزمة «العلميّ  ادلنهج» أزمات من أزمة ٖتلّ  الكرٯتة
 ،ابٟتالوة يت سم انًٕتا تعطينا أف ينبغي العذبة ا١تياه أف   يعٍت ذلك ،«العلميّ  ادلنهج» نظر يف الناتج ٮتتلف أف

 على بناءً  -السمك يكوف أف يفًتض ،ا١تلح البحر ٝتك إُف جئنا وإذا ،حلو أو عاديّ  طعم ذا يكوف فالسمك
 ٛتل فإذا ،٥تتلفة ا١تاءين يف الكثافة أفّ  كما ،العلمّية الناحية مع ينسجم ما فذلك ،اماٟتً  -العلميّ  ا١تنهج قوانُت

 يف لنا يذكر ،-وتعاُف تبارؾ -الباري ٧تد ولكن ،العكس أو ٭تملها ل أف اب١تاٌف يفًتض السفن العذب ا١تاء
 رغم موحًدا بقي الناتج وأفّ  ،الناتج يف -ولوحده حتما -يؤثّر ل ا١تصدر اختالؼ أفّ  ويبُّت  ،الكرٯتة اآلية ىذه

 ُكلٍّ  َوِمنْ  ُأَجاجٌ  ِمْلحٌ  َوَىَذا َشَرابُوُ  َساِئغٌ  فُػَراتٌ  َعْذبٌ  َىَذا اْلَبْحَرافِ  َيْسَتِوي َوَما اإلنتاج مصدر اختالؼ
تَػُغوا َمَواِخرَ  ِفيوِ  ْلكَ اْلفُ  َوتَػَرى تَػْلَبُسونَػَها ِحْلَيةً  َوَتْسَتْخرُِجوفَ  َطِرايًّ  حلًَْما ََتُْكُلوفَ   َوَلَعلمُكمْ  َفْضِلوِ  ِمنْ  لِتَػبػْ

 ِقَطعٌ  اأَلْرضِ  َويف : -شأنو جل -لنا يذكر ،الرعد سورة يف الواردة األخرى اآلية ويف ،(ٕٔ:فاطر) َتْشُكُروفَ 
َوافٌ  َوطلَِيلٌ  َوَزرْعٌ  َأْعَنابٍ  ِمنْ  َوَجنماتٌ  ُمَتَجاِورَاتٌ  رُ  ِصنػْ َوافٍ  َوَغيػْ لُ  َواِحدٍ  دبَاءٍ  ُيْسَقى ِصنػْ  َعَلى بَػْعَضَها َونُػَفضِّ

 اانٕتً  تنبت ولكن ها احدةو  وتربة واحد ماء ،(ٗ:الرعد) يَػْعِقُلوفَ  ِلَقْوـٍ  آلاَيتٍ  َذِلكَ  يف  ِإفم  اأُلُكلِ  يف  بَػْعضٍ 
 ٛترة فيو وذاؾ ،خضرة فيو وذاؾ ؛برتقاؿ وذاؾ ؛تفاح ذاؾ ،ا٠تصائص من وكثَت والطعم والل وف الطبيعة يف ا٥تتلفً 
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 ٢تذه امقنعً  اعلميًّ  تفسَتًا يقدـ أف يستطع َف العلميّ  ا١تنهج. الناتج اختلف ا١تصدر وحدة فمع ؛نخر لوف أو
 ابلغيب لو عالقة ل العلم أف   ،ا١تدارس سائر إُف منو وسرى األورويّب  العقل يف استقر قد ألنو ؟١تاذا ،األمور
 عدو- الكنيسة ىيمنة إُف ٬تر قد فذلك ابلغيب العلم يربط أبف العلماء لدى ،جًدا كبَتة ،خشية وىناؾ
 نفسو العلم يقدمو لمًياع تفسَتًا يريدوف بل ،غيًبا ىناؾ أبفّ  يقروا أف يريدوف ل فهم ولذلك ،جديد من -العلم

 ٭تدث ما كل أفّ  فيبُّت  ،بوضوح يفّسرىا فإن و الكرمي القرنف أم ا ،الظواىر تلك تفسَت عن منهجو عجز بو ليفسر
 ويدعي ،العلم يؤكد كما منفردين أو ،وحد٫تا والطبيعة اإلنساف بُت جدؿ أو عالقة عن ينتج ل الكوف يف

 ٕتاىلو جرى العالقة ىذه يف طرؼ أىم ىناؾ إف   ،الغيب وىناؾ ،هللا ُىوَ  لقاخا والطبيعة لإلنساف ألف  . ا١تنهج
 -ا٠تالق أبمر مسّخرة والطبيعة ٥تلوؽ مستخلف واإلنساف ،ا١تصور البارئ ا١تالك ا٠تالق -وتعاُف تبارؾ -هللا ُىوَ 

 يدرؾ وَف «الغيب بُعد» وحساب يف يضع َف فألن و الظواىر ىذه تفسَت يف الطبيعي العاَف ٭تتار فحُت ،-شأنو جل
 ولغياب ،فقط والطبيعة اإلنساف بُت تفاعل حاصل ُىوَ  ٭تدث ما أفّ  وتوىم ،والطبيعة اإلنساف مع تفاعلو
 َف اليت العلمي ة مقولتو عن ابلًتاجع فيبدأ ،الظواىر تلك تفسَت إدراؾ عن يعجز فإن و الغيب وٕتاوز ابهلل اإلٯتاف
 ىذه كل بعد اإلنساف يرتد وقد! غيبو عاَف يف هللا أودعو وما -وتعاُف سبحانو- هللا أتثَت استبعاد من إل تؤت

 الطبيعة ىذه إفّ : البسيطة ا١تعادلة ىذه اإلنساف أدرؾ فلو ،كربى كارثة وتلك «اخلرافة» إُف العلمّية ا١تنجزات
 ،تنتج ل أو تنتج أف ٢تا أيذف يال ذِ  ُىوَ  وأن و ،واإلنساف الكوف وخالق ،خالقها ُىوَ  سّخرىا من وأفّ  ،مسّخرة

ا ا تنتج حُت وأّن   معرفة عن ويغفل السنن يدرؾ قد واإلنساف ،قد رىا وقوانُت ،خلقها لسنن وفًقا أبمره تنتج فإ٪ت 
ا األحياف بعض يف لإلنساف ٮتّيل قد اليت السنن ىذه. خالقها  عنو تغٍت ل تفسَتات إُف ويذىب تنتج َف أّن 

 . هللا عن وتيًها لضال فيزداد شيًئا
 ا١تنهج أيها زلت ما: لو ويقوؿ «ادلنهج أزمة» ويستوعب ا١تنهجيّ  اإلشكاؿ ىذا ٟتل القرنف يتقدـ ىنا

 لن أمر فذلك ،ٮتتّلف ول ،اٟتق على وليكوف ،الفاع «العلميّ  ادلنهج» زاؿ وما ،حق من شئ على العلميّ 
 خالق وىناؾ غيًبا ىناؾ ولكن تتغَّت  ل هللا سنن تلك ،لغيبوا ابهلل اإلٯتاف: الثالث البعد تستحضر حىت تدركو

 مالحظة من بد ل الواقع يف ٭تدث فما ،الواقع يف فعلو تدرؾ أف ٬تب منهما بكل عليم ،والشهادة للغيب
 يف وفعلو ،ا١تخلوؽ ا١تستخلف اإلنساف مث ،عاّمة بصفة والغيب -وتعاُف تبارؾ -هللا أو٢تا ،فيو الثالثة األطراؼ

  !!امؤثّػرً  ليكوف واألسباب الشروط من كثَت استيفاء على أتثَته يتوق ف ال ِذي .والطبيعة كوفال
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 الدين أف   وعلموا ،العلم ضد وصراعها الكنيسة عقد من ٗتلصوا لو خاّصة الغربّيُت العلماء فإف   وابلتاِف
 ،ابهلل اإلٯتاف ضرورة إُف تنّبو حيافاأل بعض يف ا١تنهج إنتاج وعدـ السنن خرؽ أفّ  لعلموا اإلسالـ هللا عند

 إُف «ادلنهج» علماء احتاج ١تا ىذا حدث ولو ،الواقع يشهده حدث كل يف ينظر حُت الغيب بعد واستحضار
 ويهّمش ا٧تازاهتا بفقداف كّلها البشريّة يهّدد قد ٦تا ،...و... و... و والنسبّية ابلحتمالّية القوؿ إُف اللجوء
. جديدة تيو دورة البشرية وتدخل ،ا١تنضبط غَت ا٠ترايفّ  العقل ظلمات إُف يعيده وقد ،زاتووإ٧تا العلميّ  العقل
 ُيَػْعَمُهوفَ  طُْغَياِنِمْ  يف  َوَنَذرُُىمْ  َمرمةٍ  َأومؿَ  ِبوِ  يُػْؤِمُنوا ملَْ  َكَما َوأَْبَصارَُىمْ  َأْفِئَدتَػُهمْ  َونُػَقلِّب (األنعاـ:ٔٔٓ) . 

 تصديق بعملي ة ويقـو ،«العلميّ  ادلنهج» ويطّهر العلميّ  ا١توقف يعّزِز -اٟتالة ىذه يف -الكرمي القرنف إفّ 
 يف ووضعو عليو اب٢تيمنة ذلك بعد ويقـو ،عنو الغائبة لألبعاد واستحضار النقص جوانب من لو وتنقية عليو
 . التبدي ٢تا ٕتد ولن ،الٖتوي ٢تا ٕتد لن اليت الثابتة السنن تلك على اقائمً  واعتباره ،رهإطا

 .اٞترٯتة معدلت وارتفاع ،والفقر ،واٞتهل ،ا١ترض: سابعةال األزمة
 اٞتانب يغذى وما اإلنساني ة األخّوة روح وفقداف ؛وأكثر األرض تصحرّ  مثل اٟتياة تصّحر نتيجة 
 التدي ن عجز مع -عليو اٟتسي ة اإلنساف شهوات وطغياف اإلنساف لدى والعاطفى القليبّ  واٞتانب ،النفسيّ 

 والتلوث التصح ر ايقاؼ وعن القيم عن ا١تنبتّ  العلم وعجز -ا١تتصّحرة اٞتاف ة للحياة الروح إعادة عن ا١تنحرؼ
 ،أسواقها فتح أو مواردىا البلست غَتىا تغزو اليت واٟتكومات الدوؿ مستوى على ذلك أكاف سواء. حدّ  عند

 السلوكي ات فانتشرت ،واٞتماعات والدوؿ واٟتكومات األفراد مستوى على أـ وإنساّنا شعوهبا إخضاع أو
 والغرور والطمع واٞتشع فالشح: اختالفها على اٞترائم وتضاعفت ،ا٠تطَتة وال٨ترافات ،ا١تدّمرة اٟتياتي ة

 على خطرًا صارت بل ،فقط العا١تيُت   واألمن للسالـ مهّددة تعد َف اعاتالنز  ىذه كل الضعفاء على والستقواء
 . كّلهم واألحياء كّلها اٟتياة

* * * 
 : ا١تعاصرة ا١تالي ة األزمة: ةمناثال األزمة

 وا٨تراؼ القتصاديّة اٟتياة يف «ادلاؿ» دور فهم يف ا٨تراؼ من انبعة أزمة أّّنا والدان القاصى يعرؼ اليت
 جوانب سائر يف والفساد والحتكار القيمة فائض واستغالؿ الراب وراء والنسياؽ ،خاّصة النقود دور فهم يف
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 ،البشري ة أبمواؿ «السفهاء» وٖتكم ،اإلنساف قيمة على ا١تاؿ قيمة ءوإعال ،إليو وما واٞتشع والطمع. اٟتياة
 عورات عن كشفت اليت ا٠تطَتة زمةاأل ىذه وراء كانت غَتىا وكثَت األمور ىذه. ا١تقّدرة األرض وأقوات

 وتفككت وفاتو شهادة صدرت حُت الشًتاكيّ  النظاـ عورات عن كشفت ٦تا أبكثر وعرّتو «الرأَسالّ  النظاـ»
 . الرأٝتالّية اب١تنظومة األخرى غرٯتتها والتحقت. عليو بنيت اليت الدولة

 العا١توف ا١تتدبّروف ويستطيع يعاٞتها أف -يداجمل القرنف-الكوىنّ  الكتاب لغَت ٯتكن ل -اأيضً – األزمة وىذه
 ا١تاؿ سياسات يف اإل٢تيّ  هجنا١ت وفق وذلك األزمة ٢تذه انجعة لحلو  يستنبطو أف اجمليد والقرنف وا١تاؿ ابلقتصاد

 . اجملالت ىذه يف اإلنساف ارتكبها اليت ال٨ترافات بوٕتن   الستهالؾ وتنظيم التوزيع وعدالة ،األرض وعمراف
 يقدـ أف اجمليد للقرنف ٯتكن ٦تا وىي ،بذكرىا الستطراد ٯتكن أخرى كثَتة مشكالتو  أزمات وىناؾ

 . وٕتاوزىا ،أضرارىا وايقاؼ ،١تعاٞتتها مفاتيح
 يف استعراضها ٯتكن ا١تسلمة البيئآت فمشكالت أكثرىا وما ا١تسلمة ابلبيئات ا٠تاصة ا١تشكالت وىناؾ

 . «التدبُّر حق األّمة توتدبّر » لو ١تعاٞتتها ا٢تدى سبل فيو ،اجمليد القرنف لكنّ  ،عديدة كتب
 أ٫تي ة إُف نبه ت جوانب لنا زر بأ قد «األزمة مدخل» من مقاربتها ٯتكن اليت األزمات لبعض عرضنا لعل

 لستنباط «ادلداخل ىذه استعماؿ كيفيمة» على القرنف قراء ندرب أف ونستطيع. «التدبُّر» يف ا١تدخل ىذا
  .معاٞتتها سبل معاَف وٖتديد ،أقـو ِىيَ  لليت يهدى ال ِذي القرنف ىذا من ومشكالتنا ألزماتنا وؿاٟتل

 تنزيل إُف إضافة ،دقيًقا لسؤا وتركيبها ،األزمة وٖتليل دراسة إُف نكوف ما أحوج ٨تو األزمة مدخل يف
 . القلب على الشايف واٞتواب اٟتل عن نبحث و٨تن القرنف

 على القرنف ونزوؿ - تقدـ كما -وسّلم ونلو عليو هللا صلى- هللا رسوؿ قلب على نزؿ يداجمل القرنف إف   
 بطريق تبٌت ل أف ينبغي القرنف ىذا مع العالقة أفّ  إُف يشَت أنو إذ ،تقدـ كما- األ٫تّية شديد معٌت لو القلب
 االستيعاب» إطار يف قةالعال ىذه تبٌت ولكن الّلساف بتحريك والكلمات اآلايت وترديد -وحده -اللساف
 ،ابلقرنف النفعاؿ يكوف اٟتكيم الكتاب آلايت القلب استقباؿ وْتسب ،لأو  القلب بوعي وفهمها «القليبّ 
 ِذرِينَ اْلُمنْ  ِمنَ  لَِتُكوفَ  قَػْلِبكَ  َعَلى( ٖٜٔ) اأَلِمنيُ  الرُّوحُ  ِبوِ  نَػَزؿَ : -وتعاُف تبارؾ -يقوؿ فحُت

 ِلَساَنكَ  ِبوِ  رُبَرِّؾْ  ال وتعاُف تبارؾ يقوؿ مث ،القلب على كاف النزوؿ أف   على وينصّ  (ٜٗٔ-ٖٜٔ:الشعراء)
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َنا ِإفم ( ٙٔ) ِبوِ  لِتَػْعَجلَ   أفّ  يعلم فكّلنا ىام ة دللت لذلك فإفّ  ،(ٚٔ-ٙٔ:القيامة) َوقُػْرَءانَوُ  ََجَْعوُ  َعَليػْ
 بعد لو اٟتفظ درجة يبلغ لكي عديدة مرات بلسانو وترديده ،تكراره إُف يلجأ نًصا ٭تفظ أف يريد حُت اإلنساف

 . معناه بفهم الوعي قوى وتنشغل ٟتفظو، الذاكرة تتفتح أف
 الوعي قوى مع فيشتبك لأو  القلب على ينزؿ ما أوؿ ينزؿ فأنّو ،مغاير معو فاألمر ،الكرمي القرنف أم ا
 بعد- الّلساف حركة ٬تعل ٦تا ٤تّلها القوٯتة الكلي ة رؤيتو و٭تل مغايرة رؤى من فيها يكوف قد ما ليزيل اإلنسان

 أف يريد ال ِذي اإلنساف أف   يعٍت وذلك ،بو وانفعالو الكرمي القرنف مع وبشاشتو القلب ٟتركة اتبعة حركة -ذلك
 نخر شيء أيّ  قبل القلب ويتهّيأ ،لو قلبو وٮتبت ،لأو  بو قلبو ينفعل أف بد ل اتدبّر م القرنف رحاب إُف يلج

 . خطابو مع والتفاعل اجمليد القرنف أنوار لستقباؿ
 قُػُلوبُػُهمْ  زَبَْشعَ  َأفْ  آَمُنوا لِلمِذينَ  َيَْفِ  َأملَْ : يقوؿ وتعاُف تبارؾ ربنا ؟إذف ا٠تالص سبيل وما ؟اٟتل ما

 قُػُلوبُػُهمْ  فَػَقَستْ  اأَلَمدُ  َعَلْيِهمُ  َفطَاؿَ  قَػْبلُ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا َكالمِذينَ  َيُكونُوا َوال احْلَقِّ  ِمنَ  نَػَزؿَ  َوَما اّللمِ  ِلذِْكرِ 
ُهمْ  وََكِثريٌ   األمد عليو يطوؿ أحياانً  فاإلنساف ،اٟتل يف «تدبّرلل» مهم مفتاح وىذا ،(ٙٔ:يدٟتدا) اِسُقوفَ فَ  ِمنػْ

 ،القسوة ٔترض يصاب قلبو فإفّ  وابلتاِف ،بيئتو يف ا٠تَت وينابيع ،اإل٢تّية ىدايتو مصادر وبُت بينو الزمنّية ا١تسافة أو
 وخطرًا ،ذاتو على خطرًا صار الدائُت هبذين اإلنساف أصيب وإذا ،ابلتصح ر وحياتو ،ج مدابلت نفسو وتصاب

 وقطعت ،فطرتو دمِّرت إنساف من يتوق ع ول. األرض من ٥تتلفة أ٨تاء يف -اآلف -٭تدث ما وىذا ،اآلخرين على
 . الكوف يعمر أو ،هللا أرض يف ا٠تالفة ٭تسن أف ذاتو عن فاغًتب عنهما واغًتب ،ىدايتو ومصادر ٓتالقو صلتو

 فهم ،بعد أىلو يكتشفو َف الكرمي والقرنف ،الكرمي القرنف ُىوَ  اإلنساف يدي بُت الوحيد الكونّ  فالكتاب
ُلوا المِذينَ  َمَثلُ  :التوراة هبا إسرائيل بنو ٛتل اليت للطريقة ٦تاثلة بطريقة ٭تملونو  َكَمَثلِ  حَيِْمُلوَىا ملَْ  ثُم  تػمْورَاةَ ال ْحُِّ
بُوا المِذينَ  اْلَقْوـِ  َمَثلُ  بِْئسَ  َأْسَفارًا حَيِْملُ  احلَِْمارِ   (٘:اٞتمعة) الظماِلِمنيَ  اْلَقْوـَ  يَػْهِدي ال َواّللمُ  اّللمِ  ِِباَيتِ  َكذم

 ،انحية من هبم خاّصة أزمات من تتأّلف -قلنا كما -اليت ىذه أزماهتم يعيشوف وىم ،منهم والعرب فا١تسلموف
 قدرات» من اجمليد القرنف ىذا يف ما يكتشفوا َف ،العا١تّية األزمات ناثر من عليهم تنعكس أخرى وأزمات
 بُذلت اليت واٞتهود. اٟتياة شئوف من «البشر أيدي على تفكك ما تركيب إعادة على قادرة عالية تركيبّية

 التفسَت يف الكرمي القرنف معان يف ما لستجالء -وسّلم ونلو عليو هللا صلى -النيب ٢تجرة الثان القرف منذ
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 وحياة عمراف ودليل استخالؼ» كتاب القرنف من لنا تقدـ أف اآلف إُف تستطع َف ،(ٔ)سوا٫تا ما ويف والتأويل
 ويف األحكاـ يف ينحصر كاد القرنف إُف النظر ألف   ،«ومشكالهتا البشريّة أزمات دلعاْلة ومصدرًا اومنطلقً 
 كل الكرمي القرنف ويف ،وأمثالو القرنف قصص من الدروس واستخالص والعظة العربة وجانب ،التعّبديّ  اٞتانب

 . اإلنقاذ ومنهج ،ا٠تالص سبيل لذلك إضافة فيو ولكن شك ول ذلك
 
 

                                                 
(ٔ)

 .(ٕٙٓٓ الدولية، الشروؽ مكتبة: القاىرة) منها ا٠تالص يف القرنف ودور اإلنسانية أزمة العلوان، راجع - 



 معامل منهجّية يف التدبّر والتدبري .. القرآف أفال يتدبّروف

  

 - 115 - 

 
 : ةػػػػػػػا٠تا٘ت
 قطعب ومسلمة مسلم لكل وضرورتو «التدبُّر» أ٫تّية إُف يقرؤىن من ينّبهن القالئل اإلشكاليات ىذه لعلّ 

 وشوؽ ْتب القرنف إُف قادـ قارئ من فما ،والذكاء ا١تعرفة ومستوايت العلمي ة والدرجات التخّصص عن النظر
 انفتاحها يف وعيو قوى وصدقت ،نّيتو وصلحت ،توبتو نصحت ما نصيب القرنف ىذا كـر من ولو إلّ  وانفتاح

 . اجمليد القرنف على
 ذا بذاتو اقائمً  «علماَ » يكوف أف يصلح التالوة حق وتالوتو الترتي ترتيلو بعد «اجمليد القرآف تدبّر» إفّ 

 أكفاء تربويّوف مدرّبوف عليو يقـو تطبيقيّ  تدرييبّ  وجانب ،لو نواة يشكل قدمناه ام لعل ،نظريّ  جانب: جانبُت
 القرآف ىذا ْلالؿ وخشعت وأخبتت ،هللا كماتلل النت حّت وقلوِبم وعقوذلم أنفسهم وجاىدوا كابدوا»

 . «وِبائو وَجالو
 الوعى قوى وإعداد ،دافالوج وتنوير ،القلب استجاشة من بد ول ،القلب على ينزؿ اجمليد القرنف إفّ 
 «ادلمتنع السهل» دائرة يف يقع فكأنّو ،نفسو الوقت يف «للذكر ادليسمر الثقيل القوؿ» ىذا لستقباؿ اإلنسانّ 
 . األعلى ا١تثل وللقرنف

 بعد األخرى الوعي وقوى والوجداف والنفس والعقل القلب تدريب من بد فال كذلك األمر يكوف وحُت
 أف الكرمي القرنف ٛتلة على فإفّ  ولذلك. ٦تارستو ومنهج «التدبُّر حقيقة» إلدراؾ هّيؤىاي مناسب نظريّ  إعداد
 ا١تعلمُت إعداد برامج سائر يف «هتدبّر  مناىج وتعليم الكرمي القرآف لتدريس تربويمة طرؽ» وضع على يعملوا

. العاَف أ٨تاء سائر يف «لرتبيةا كلّيات» أقساـ من امتخّصصً  اقسمً  يصبح ّما يـو يف ولعلو ،والدعاة وا٠تطباء
 . creative thinking_  اليـو_  يعرؼ ما لفن ابلنسبة حدث كما

 الطارؼ اجمليد القرنف وبُت بينهم اٟتواجز سائر وإزاحة كسر إُف يكونوف ما أحوج -اليـو -ا١تسلمُت إفّ 
 بضرورة فقالوا كتبهم مع األمم من اقبلن من سنن الَغَفَلة بعض اتبع فلقد. وا١تعاصر منها ا١توروث ،والتليد منها

 من يءش أيّ  تدبّر قبل والتفسَت ا١تفّسر توسيط من بد ول مباشر شخصيّ  بشكل القرنف فهم من اٟتذر
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 ًّ  عند واقع اذلدى أفّ  لعلمو ،القرآف تدبّر من هللا عباد تنفريه الشيطاف مكائد ومن»: ىبَتة ابن يقوؿ القرنّف
 . (ٔ)«التدبُّر

 ،يثٟتداب البعض يستدؿ قد بل ،واٟتذر الورع شكل -البعض عند -أتخذ الشيطانّية ا١تكيدة وىذه
 ولكنّ  ،صحيح وىذا -وسّلم ونلو عليو هللا صلى -هللا رسوؿ عنو ّنى قد ابلرأي ابلقرنف القوؿ إفّ : فيقوؿ
 ا١تيس ر القرنف لساف فهم على القادرين التدب ر أىل من عميق غوصو  تدبّر عن ا١تنبثق الرأي ل ،عنو ا١تنهىّ 
 وشعر القرنف ين بُت يفرقوف يكادوف ل جهلة من الغث ة ا٠تطَتة اآلراء تلك بل ،والتفّكر للتذّكر الداعي ،للذكر
 . قّبان ونزار القيس امرئ

 متعبِّدين نّتلوه وإظّلا ،نعلمو وال نفهمو ال الَتوّ ( للقرآف أي) لو إفّ : قاؿ من»: القي م ابن يقوؿ
 . (ٕ)«حرج( القرآف من: أي) منو قلبو يفف ،ِبلفاظو

 ثالث العلّية بذاتو -وتعاُف تبارؾ -هللا يّسره وقد ،للذكر ميس ر أنّو وخصائصو القرنف صفات أىم فمن
 يّسره حُت والثانية. الشهادة عاَف إُف وحًيا الغيب دائرة من وأخرجو ،نبّيو قلب على نزّلو حُت األوُف: مرّات

  .يتذكروف لعلهم والسالـ الصالة عليو نبّيو بلساف
 ا١تيّسر القرنف ىذا يف التدب رو  للتذكر عليو قدرة أو استعداد ولدي من كل ودعا ،للذكر يس ره حُت والثالثة

 . لو
 فهم على وقدرتو ،وبيانو ووضوحو ،فهمو وسهولة القرنف بيسر يعتقد أبف مطالب مسلم مؤمن كل إفّ 

 على والفهم العلم يف الناس ولكن ،ذلك إُف للوصوؿ ا١تطلوب اٞتهد وبذلو ،هتدبّر  عند -منو كثَت أو أكثره
 من العرب تعرفو وجو: أوجو أربعة على التفسري»: قولو -عنهما هللا رضي -عباس ابن عن نقل وقد. تبمرا

 . (ٔ)«هللا إالّ  لمويع ال وتفسري (ٖ). العلماء يعلمو وتفسري. جبهالتو أحد يعذر ال وتفسري. كالمها

                                                 
(ٔ)

 ٖٕٚ/ ٖ اٟتنابلة طبقات ذيل ،برج ابن راجع - 
(ٕ)

 .شاملة مناقشة تفسَته مقدمات من الثالثة ا١تقدمة يف ا١تسالة ىذه عاشور ابن انقش وقد. ٗٗٔ القرنف أقساـ يف التبياف الزرعي، ايوب دمحم انظر - 
(ٖ)

 عالقة حوؿ دار الذي اٞتدؿ فيها وبُت« را١تفسِّ  غرض يكوف أف ٭تق فيما» الرابعة مقدمتو يف طويل نقاش بعد عاشور ابن ٠تصو العلماء يعلمو الذي وىذا - 
 والفقو األخالؽ وهتذيب واألمم األنبياء كأخبار القرنف تضّمنها علـو: األوُف: مراتب أربع على ابلقرنف العلـو عالقة إفّ : ).. فقاؿ ا١تختلفة، ابلعلـو اجمليد القرنف

 .والبالغة والعربي ة واألصوؿ والعتقاد والتشريع
 .ا١تخلوقات وخواص وا٢تيأة كاٟتكمة علماً  ا١تفّسر تزيد علـو: الثانية
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 والتعّقل والنظر والتفّكر تدبّرلل واسعة ومساحة وافر نصيب اجمليد القرنف يف لو تدبّرا١ت أفّ  يعٌت وىذا
 بُّت  مفهـو الكرمي القرنف فأكثر. العلماء من يكن َف لو حىت الكرمي كتابال نصف يتجاوز والتّعاظ والتذّكر
 عقو٢تم يغلقوا أف األعظم السواد وىم اوأتثَتً  اعددً  األم ة شرائح أكثر من نطلب أف ينبغي فال ينتدبّر للم واضح

 شحن اليت التفسَت كتب أو ا١تفّسر أو الفقيو إُف الرجوع على لو فهمهم أو للقرنف ىمتدبّر  ويعّلقوا ،وقلوهبم
 ذاىلة أبفئدة إليو الستماع أو ،غافلة بقلوب القرنف بقراءة الناس استمرار إفّ . «ِبإلسرائيليّات» منها الكثَت
 وذلّنا وٗتّلفنا عجزان أسباب أىم ُىوَ  -ا٢تجر ىذا ولعل. هىجر  إُف لدفعنا الشيطاف مداخل أىم من مدخل
 لنظمو عاشقة ،لو ٤تب ة بقلوب القرنف على اإلقباؿ بدوف ا١تستنقعات ىذه نغادر ولن ،وأمراضنا وجهلنا ،وفقران

 سائر على هتدبّر و  ،مسموع كل على إليو والستماع ،قراءة كل على قراءتو تفضل وبالغتو وفصاحتو وأسلوبو
 . والتفكر التأّمل أنواع

 على الناس يلحظها ظاىرة وعالمات ومقّدمات ونتائج ونلي ات لوسائ القلب يف «القرآف حب» وإل٪تاء
 نفسو عن عبد يسأؿ ال»: عبيد أَبُو قاؿ ،نفسو يف هبا ويشعر تدبّرا١ت ٭تس ها خاّصة عالمات وىناؾ. ينتدبّر ا١ت

 اطلبً  وا١تنامات األحالـ إُف تلجأ قد الناس إفّ  « ..ورسولو هللا حيب فإنّو القرآف حيبّ  كاف فإف ِبلقرآف إالّ 
 لوفئو ا١ت هبم يعبث أف غَت من وعلم ويقُت بنور يريدوف ما لبلغوا اجمليد القرنف إُف ٞتأوا ولو ،للمبّشرات

 يبحث ما اإلنساف يرى ما للناس وتصنيفو ،وإنذاراتو بشاراتو ويف ،مثل كل من اجمليد القرنف ففي ؛وا١تشعوذوف
 دللهتا ومعرفة وصفاتو ،فالقرن أٝتاء يف التفكر إفّ . الضاؿ التائو ويهدى ،القلق ويطمئن ،اٟتائر فَتشد ،عنو
 إُف الظلمات من وإخراجك ىدايتك يف القرنف دور إدراؾ وكذلك. للمؤمن القرنف ٖتّبب اليت الوسائل أىم من

 إعانة وسائل من غَتىا وكثَت -كلها -ىذه ،وا٢تدى النور ٨تو وقيادتك ،والعمى الضاللة عن بك يوالنأ ،النور
 طريق لو تبني منو اذلدى اطالبً  القرآف تدبّر من»: تيمية ابن يقوؿ. بو والتعّلق القرنف حب على ا١تؤمن

                                                                                                                                                                        

 .وا١تنطق والطب األرض طبقات كعلم: لو مؤّيدة جاءت أو إليها القرنف أشار علـو: الثالثة
 .٘ٗ/ٔ عاشور، ابن ىػ أ(. والقوايف العروض كعلم خدمتو على تعُت ل ألّنا إّما هبا، ٢تا عالقة ل علـو: الرابعة

(ٔ)
 ِإل يَػْنظُُروفَ  َىلْ : شأنو جل قاؿ ولذلك. القرنف يف ورد ما لبعض أتويل ىي ل الىت والبعث، واٟتساب والقيامة الغيبّيات تفاصيل من هللا إلّ  يعلمو ل الذى - 

 ( ٖ٘:األعراؼ) اِبٟتَْقِّ  َربَِّنا ُرُسلُ  َجاَءتْ  َقدْ  قَػْبلُ  ِمنْ  َنُسوهُ  ال ِذينَ  يَػُقوؿُ  أَتِْويُلوُ  أَيِْت  يَػْوـَ  أَتِْويَلوُ 
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 يف وافية مفص لة دراسات يقدموا أف للقرنف احملّبُت من النفس وعلم الًتبية يف ا١تتخّصصوف يستطيع وقد (ٔ)«احلق
  .بتدبّره والتعّلق اجمليد القرنف حبّ  الناس تعليم كيفية

 ٥تتلف ويف ،ا١تؤمنُت مستوايت سائر ٛتل يف ا٢تام ة الوسائل من «اجمليد القرآف مقاصد» إدراؾ أف   كما
 ا١تقاصد ىذه من العلماء أحصى وقد. وتدبّره وبقرائتو بو والتعّلق اجمليد القرنف حب على العمري ة ا١تراحل
 . ا١تقاصد ىذه من ا١تزيد عن للكشف الوسائل أىم من «القرآف تدبّر»و (ٕ)الكثَت

 هللا كلمات من فيو وما أشيائو بكل وفالك ىذا وإفّ . اإل٢تيّ  الوحي على يشتمل ا١تكنوف اجمليد القرنف إفّ 
 وقرائتهما ،بينهما اٞتمع يف ٕتد -تعاُف -هللا كلمات ٚتاع «امعً  والكوف فالقرآف». ٢تا حصر ل اليت ا١تشّيأة

 األولُت واتريخ وقصص ،واآلخرة الدنيا علـو «القراءتني بني ِبْلمع» تسميتو على اصطلحنا ما وىو ،امعً 
 مناىج وكل اإلصالح سبل وسائر ،والتشريعي ة والجتماعي ة الكوني ة والقوانُت والسنن قاٟتقائ وأىم ،واآلخرين

 ومفتاح. واألثر والعُت والعرب الدروس منها تستخلص القروف عرب. البشر أنواع لكل و٪تاذج ،والتغيَت التعمَت
 إفّ . كّلو ا٠تَت أوتى بل ،اكثَتً  اخَتً  أوتى فقد التدب ر على القدرة هللا ناته من إفّ  !!«التدبُّر» -كّلو -ذلك

 «ومثقف عامل» لقب ا١تعرفة أو واإلنساف هللا ناته ال ِذي العلم قليل من احظً  أوتى من على يطلق البعض
 من يؤتوا َف الذين ا١تثقفُت وٕتاوز واستوعب ،أطرافو من العلم ٚتع فقد «القرآف تدبّر» أوتى من أف وعندي

 . احظً  القرنف تدبّر
 التدب ر عن يكتب أف ٯتكن ما فيض من غيض إلّ  ِىيَ  ما شرحنا اليت والوسائل ذكران اليت ا١تفاتيح إفّ 

 «القرآف تدبّر» يصبح حىت اجملاؿ ىذا يف الكتابة القرنف ٤تيب من غَتان ويواصل نواصل أف أمل وكّلنا ،وفيو
 أف على القادرة ا١تسلمة األجياؿ دجلتو  ؛بو معالقته ويعّزز ،ابلقرنف الناس يربط أف يستطيع بذاتو اقائمً  اعلمً 

- هللا برسوؿ عليو للسَت ا١تسلم فيتأّسى -قرنني  فمنهجو. (ٖ)حياهتا وأسلوب وسلوكها خلقها القرنف من ٕتعل

                                                 
 .ٖٓٔ الواسطّية العقيدة (ٔ)

(ٕ)
 القرنني ة ا١تقاصد إُف التعليل من والعلوان، ،ا٠تمسة احملاور ،لغزاِفا و ،بعدىا وما -ٓٗ/ٔ عاشور، لبن ةالرابع وا١تقدمة ، احملمدي الوحى ،رضا لرشيد راجع - 

 .وغَتىا ،اٟتاكمة العليا
(ٖ)

 أنفسهم نعتوا الذين أولئك من إليو الطريق وأخطأت اجمليد القرنف سبيل عن ا٨ترفت فئة إليو تدعو ما وبُت إليو وندعو إليو نرمى ما بُت الناس يفّرؽ أف أرجو إّنٌت - 
 القرنف صاغ األرض على ٯتشى قرنان كاف -وسلم ونلو عليو هللا صلى -ا١تصطفى إفّ . وسَتتو ا١تصطفى سنن من الواقع يف وأتويلو القرنف بياف ونفوا« ابلقرننيُّت »

 أم ة خَت ىي أّمة وبناء الواقع يف وتطبيقو أتويلو يف واٟتكمة نايتو، وعلمهم الناس على وتاله الكتاب، فتلقى الرسالة أدى عينو على هللا وصنعو شخصي تو، اجمليد
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 من فيتوىم ،خاطئة مذاىب أبحد الوىم أو الظن يذىب أف وحذار. ذلك يف -وسّلم ونلو عليو هللا صلى
 «ِبلقرآنّيني» نفسها تنعت اليت بتةالنا تلك نشجع أنّنا قرننيًّا ا١تسلم ا١تؤمن يكوف أف ضرورة على الدائم أتكيدان

 الرسوؿ يطع من» أف ألدركوا كذلك اكانو  ولو ُتبقرننيّ  ىم ما فهؤلء ؛ابهلل والعياذ ويتجاوزوّنا السّنة وينكروف
 -وسلم ونلو عليو هللا صلى – هللا رسوؿ عن -بذاؾ ُىوَ  وما ابتعد من قرننيًّا يكوف وكيف «... هللا أطاع فقد

 اليت ابلصفة يكوف السجود أفّ  منو او٫تً  ذقنو على يسجد صار أحدىم أف بلغٍت وقد! ؟وسَتتو وسننو وىديو
 ىذا كاف إف أدري ول (ٜٓٔ:اإلسراء) ُخُشوًعا َويَزِيُدُىمْ  يَػْبُكوفَ  ِلأَلْذقَافِ  َوخيَِرُّوفَ : عاُفت قولو يف وردت
 بنوع يستبدلو فهل ،البكاء على اقادرً  يكن َف وإذا. ؟ ابلبكاء مقًتانً  يكوف أف لو يشًتط السجود أنو يزعم ال ِذي

 ! ؟ذاما أـ «حةياوالن الولولة» من
 رسوؿ بتالوة التشب ث إُف دعوة ذاهتا ْتد ىي -سواه عما بو والنشغاؿ ابلقرنف الرتباط إُف دعوتنا إفّ 

 ونلو وعلي هللا صلى -القرنف بياف يف ومنهجو هللا رسوؿ وبسّنة للقرنف هللا رسوؿ وبتأويل هللا رسوؿ وبتعليم هللا
 هللا رسوؿ أصحاب يشهدوا َف ؤلءفه هبدايتها، الوسط ا٠تَّتة الشاىدة األم ة وإ٬تاد نيتو وتفعيل وأتويل -وسلم

 اإلسرائيليّ  التاريخ يف عرفوا من أشبهوا بل منهم أحداً  يشاهبوا وَف ،بيتو ونؿ -وسلم ونلو عليو هللا صلى-
 حالة نبذ إُف ابلدعوةو  بو اب١تهتدين ويضّروف -ابهلل والعياذ -رنفالق عن يصّدوف الذين من وىؤلء «ِبلقرمائني»

 القرنف ٬تعل أف -سبحانو -هللا نسأؿ. ٔتقولهتم الغًتار وفتدبّر ا١ت فليحذر ،والبشريّة القرنف بُت والفصاـ ا٢تجر
 . يب٣ت ٝتيع إنّو. قدمناه ٔتا ا١تسلمُت وينفع ينفعنا وأف ،وأحزاننا ٫تومنا وجالء قلوبنا ربيع

 .العا١تُت رب هلل اٟتمد أف: دعواان ونخر

                                                                                                                                                                        

 الشيطاف إُف بزمامو وأعطى مهامو، عنو ونفى -وسلم ونلو عليو هللا صلى -هللا رسوؿ ٕتاوز من -زعم ولو -ابلقرنف نمن فما. بو وتزكيتها بو للناس أخرجت
 .  القرنف عن ليجتالو



 معامل منهجّية يف التدبّر والتدبري .. القرآف أفال يتدبّروف

  

 - 111 - 

 قائمة ادلراجع وادلصادر
 

 .  ٖٜٛٔ. بَتوت: دار الكتب العلمية، ٣تموعة الرسائل وا١تسائل .ابن تيميو
 .ت.د ا٠تا٧تي، مكتبة: القاىرة. الوداع حجة .حـز ابن
 ت.د صادر، دار: بَتوت .األعياف وفيات .خلكاف ابن
 .ٟتنابلةا طبقات ذيل .رجب ابن
  .ت.د للنشر، التونسيو الدار: تونس. والتحرير التنوير تفسَت مقدمات .عاشور ابن

 .ٜٖٛٔ العلمية، الكتب دار: بَتوت. وفضلو العلم بياف جامع .الرب عبد ابن
 .ت.د الدينية، الثقافة مكتبة: القاىرة .ا١تكّية الفتوحات .عريب ابن
 .ٜٚٛٔ العلمية، الكتب دار: بَتوت .الشافعية طبقات .شهبة قاضي ابن
 دار: القػاىرة. والشػرعية الجتماعيػة األمػة علػـو بنػاء ٨تو .طو ،العلون و .مٌت ،الفضل أبو

 .ٜٕٓٓ السالـ،
 .ت.د ا٢تادي، دار: بَتوت .الفكري ة األزمة .دمحم القاسم، بوأ

  .وسّلم ونلو عليو هللا صلى- النيبّ  ُكت اب .مصطفى األعظمي،

  .الفقو أصوؿ يف العجالف لقطة على الفاكهى شرح .كرايز  ،األنصاري
 .ٜٜٛٔ العلمية، دارالكتب: بَتوت. ا١تواقف .اإل٬تي
 العػػػػريب، اإل٪تػػػػاء مركػػػػز: حلػػػػب عياشػػػػي منػػػػذر: ترٚتػػػػة. القػػػػراءة وعلػػػػم القػػػػرنف .جػػػػاؾ بػػػػَتؾ،

ٜٜٔٙ. 
 .ٜٜٚٔ. القاىرة: د.ف، اتريخ اإلسالـ الذىيب.

 .ٜ٘ٛٔار الفكر ،بَتوت: د .الكبَت التفسَت .الرازي
 الرسػػػالة، مؤسسػػػة: بػػػَتوت. العلػػػوان طػػػو: ٖتقيػػػق ،الفقػػػو أصػػػوؿ علػػػم يف احملصػػػوؿ .لػػػرازيا

ٜٜٕٔ. 
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 ،العربيّػػػة والدراسػػػات البحػػػوث معهػػػد: بغػػػداد .السياسػػػي اإلسػػػالـ مسػػػتقبل .حامػػػد ،ربيػػػع
ٜٖٔٛ. 

 .ٜٗٚٔالقاىرة: دار ا١تنار،  .احملمدي الوحى .رشيد دمحم ،رضا
 .القرنف أقساـ يف التبياف .يوبأ دمحم الزرعي،
 .ٜٗٛٔ للماليُت، ملالع دار: بَتوت. األعالـ .الزركلي

 .ٜٜٜٔ النهار، دار: القاىرة. والوجود اإلنساف .عباس حسن ،زكي
 .ٜٜٓٔا١تكتبة احملمودية السبكية، القاىرة: . ا٠تالص الدين .السبكي

 .بَتوت: دار الكتاب العريب، د.ت .الفتح الكبَت السيوطي.
 .ٕٜ٘ٔالقاىرة: د.ف.، . اتريخ ا٠تلفاء سيوطي.ال

 .ٜٙٚٔ وىبة، مكتبة: القاىرة. ا١تفسرين طبقات .السيوطي
 .ٖٜٚٔ الفكر، دار: بَتوت. القرنف علـو يف اإلتقاف .السيوطي
 .ٜٓٛٔ. دمشق:دار الفكر،ا١توافقات يف أصوؿ األحكاـ الشاطيب.
 .ٜٜٜٔ الفكر، دار: دمشق. العمري هللا عبد بن حسُت: ٖتقيق ،الطالع البدر .الشوكان
  .ٕٕٓٓ النور، ٚتعية: البحرين. والتطبيق النظريّة بُت القرنف تدبّر .رقية ،العلوان

القػػاىرة: دار الشػػروؽ للنشػػر،  .منهػػا ا٠تػػالص يف القػػرنف ودور النسػػانية أزمػػة .طػػو ،العلػػوان
ٕٓٓٙ. 

 الشػػػػروؽ مكتبػػػػة: القػػػػاىرة. هػػػػامن ا٠تػػػػالص يف القػػػػرنف ودور اإلنسػػػػانية أزمػػػػة .طػػػػو العلػػػػوان،
 .ٕٙٓٓ الدولية،

 .ٖٕٓٓ ا٢تدي، دار: بَتوت .والعمراف والتزكية التوحيد. طو العلوان،
 .ٕٙٓٓ الدولية، الشروؽ مكتبة: القاىرة. اجمليد للقرنف البنائية الوحدة. طو لعلوان،ا

 .ٜ٘ٚٔالقاىرة: ا١تكتبة التجارية،  .الدين علـو إحياء .حامد أبو الغزاِف،
 

 اآلايت فهرس
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 (األلف)

- َتْستَػْعِجُلوهُ  َفال اّللمِ  َأْمرُ  أََتى ..... (النحل:ٔ  ) ......  
-  ْاّللمِ  ِعْندَ  َأْقَسطُ  ُىوَ  آلَِبِئِهمْ  اْدُعوُىم  ..... (األحزاب:ٗ-٘ ) ....................  
- ـْ  اْلُقْرَءافَ  يَػَتَدبػمُروفَ  َأَفال َفاذُلَا قُػُلوبٍ  َعَلى َأ   .................... (  ٕٗ:دمحم) ..... َأقػْ
- ـْ  اْلُقْرَءافَ  يَػَتَدبػمُروفَ  َأَفال َفاذُلَا قُػُلوبٍ  َعَلى َأ   .................... (  ٕٗ:دمحم) ..... َأقػْ
- اْلُقْرَءافَ  يَػَتَدبػمُروفَ  َأَفال  ..... (النساء:ٕٛ  ) .........  
-  ْبػمُروا َأفَػَلم   ........... (  ٛٙ:ا١تؤمنوف) ..... اْلَقْوؿَ  َيدم
-  َْرأ   .... ( ٘-ٔ:العلق) ..... َخَلقَ  المِذي رَبِّكَ  ِِبْسمِ  اقػْ
-  َْرأ   ....... ( ٔ:العلق) ..... َخَلقَ  المِذي رَبِّكَ  ِِبْسمِ  اقػْ
-  َْرأ   ............ (  ٘-ٖ:العلق) ..... اأَلْكَرـُ  َورَبُّكَ  اقػْ
- ُلوَُكمْ  َواحْلََياةَ  اْلَمْوتَ  َخَلقَ  المِذي   .......... (  ٕ:ا١تلك) ..... َعَمال َأْحَسنُ  أَيُُّكمْ  لِيَػبػْ
-  ََناُىمُ  المِذين ُلونَوُ  ِكَتابَ الْ  آتَػيػْ   ................... ( ٕٔٔ:البقرة) ..... ِتالَوتِوِ  َحقم  يَػتػْ
-  ََوالرمُسوؿِ  ّلِلمِ  اْسَتَجابُوا المِذين  ..... (عمراف نؿ:ٕٔٚ ) ..........................  
-  ََوالرمُسوؿِ  ّلِلمِ  اْسَتَجابُوا المِذين  ..... (عمراف نؿ:ٕٔٚ ) ..........................  
-  َِبذِْكرِ  َأال اّللمِ  ِبذِْكرِ  قُػُلوبُػُهمْ  َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنوا المِذين ..... (الرعد:ٕٛ  ) ...............  
-  َِعِضنيَ  اْلُقْرَءافَ  َجَعُلوا المِذين (اٟتجر:ٜٔ ) ..........  
-  ََأْحَسَنوُ  تمِبُعوفَ فَػيػَ  اْلَقْوؿَ  َيْسَتِمُعوفَ  المِذين ..... (الزمر:ٔٛ ) .......................  
-  َُواأَلْرضِ  السمَمَواتِ  نُورُ  اّللم  ..... (النور:ٖ٘   ) .....  
-  َْاْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيًبا ُأوُتوا المِذينَ  ِإَل  تَػرَ  َأمل ..... (النساء:٘ٔ  ) .....................  
-  َْاْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيًبا ُأوُتوا المِذينَ  ِإَل  تَػرَ  َأمل ..... (النساء:٘ٔ  ) .....................  
-  َْاْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيًبا ُأوُتوا المِذينَ  ِإَل  تَػرَ  َأمل ..... (عمراف نؿ:ٕٖ  ) .................  
-  َْاّللمِ  ِلذِْكرِ  قُػُلوبُػُهمْ  َشعَ زبَْ  َأفْ  آَمُنوا لِلمِذينَ  َيَْفِ  َأمل ..... (يدٟتدا:ٔٙ  ) ..............  
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-  َْاّللمِ  ِلذِْكرِ  قُػُلوبُػُهمْ  زَبَْشعَ  َأفْ  آَمُنوا لِلمِذينَ  َيَْفِ  َأمل ..... (يدٟتدا:ٔٙ  ) ..............  
-  ْـ تَػَراهُ  يَػُقوُلوفَ  َأ   ............. (  ٖ:السجدة) .....  افػْ
-  ِمْنُكمْ  ُعْصَبةٌ  ِِبإِلْفكِ  َجاُءوا المِذينَ  ِإفم ..... (النور:ٔٔ  ) .........................  
-  َعزِيزٌ  َلِكَتابٌ  َوِإنموُ  َجاَءُىمْ  َلمما ِِبلذِّْكرِ  َكَفُروا المِذينَ  ِإفم ..... (فصلت:ٗٔ-ٕٗ  ) ...  
-  ال اّللمَ  ِإفم  ُ ُوا َحّتم  ِبَقْوـٍ  َما يُػَغريِّ   ..................... ( ٔٔ:الرعد) ِِبَنْػُفِسِهمْ  َما يُػَغريِّ
-  الظماِلِمنيَ  اْلَقْوـَ  يَػْهِدي ال اّللمَ  ِإفم (القصص:٘ٓ ) ....  
-  َجنماتٍ  الصماحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا المِذينَ  يُْدِخلُ  اّللمَ  ِإفم ..... (دمحم:ٕٔ  ) ............  
-  َْا تَػُقوُلوا َأف   .. ( ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ:األنعاـ) ..... قَػْبِلَنا ِمنْ  طَائَِفتَػنْيِ  َعَلى اْلِكَتابُ  أُْنِزؿَ  ِإظلم
-  يَػْعِقُلوفَ  ال المِذينَ  اْلُبْكمُ  الصُّمُّ  اّللمِ  ِعْندَ  الدمَوابِّ  َشرم  ِإفم ..... (األنفاؿ:ٕٕ-ٕٖ  ) ..  
-  َنا ِإفم   .............. (  ٚٔ:القيامة) َوقُػْرَءانَوُ  ََجَْعوُ  َعَليػْ
-  اؿِ َواْْلِبَ  َواأَلْرضِ  السمَمَواتِ  َعَلى اأَلَمانَةَ  َعَرْضَنا ِإنم ..... (األحزاب:ٕٚ ) .........  
-  حَلَاِفظُوفَ  َلوُ  َوِإنم  الذِّْكرَ  نَػزمْلَنا ضَلْنُ  ِإنم (اٟتجر:ٜ  ) .....  
-  َقُػُلوبُػُهمْ  َوِجَلتْ  اّللمُ  ذُِكرَ  ِإَذا المِذينَ  اْلُمْؤِمُنوفَ  اِإظلم ..... (األنفاؿ:ٕ ) ..............  
- َا ًئا َأرَادَ  ِإَذا َأْمُرهُ  ِإظلم   ....................... (  ٕٛ:يس) فَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  يَػُقوؿَ  َأفْ  َشيػْ
- َا ًئا َأرَادَ  ِإَذا َأْمُرهُ  ِإظلم   ....................... (  ٕٛ:يس) فَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  يَػُقوؿَ  َأفْ  َشيػْ
- َا   ................. (  ٓٗ:النحل) فَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  نَػُقوؿَ  َأفْ  َأَرْدَنهُ  ِإَذا َشْيءٍ لِ  قَػْولَُنا ِإظلم
- َا   ................. (  ٓٗ:النحل) فَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  نَػُقوؿَ  َأفْ  َأَرْدَنهُ  ِإَذا ِلَشْيءٍ  قَػْولَُنا ِإظلم
- َا   .................. (  ٕٛ:فاطر) َغُفورٌ  َعزِيزٌ  اّللمَ  ِإفم  اْلُعَلَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اّللمَ  خَيَْشى ِإظلم
-  َْنا أُْنِزؿَ  َأنم  َلوْ  تَػُقوُلوا َأو ُهمْ  َأْىَدى َلُكنما اْلِكَتابُ  َعَليػْ   ...... ( ٚ٘ٔ:األنعاـ) ..... ِمنػْ

 
 (التاء)

-  ُِفيِهنم  َوَمنْ  َواأَلْرضُ  السمْبعُ  السمَمَواتُ  َلوُ  ُتَسبِّح ..... (اإلسراء:ٗٗ  ) ..............  
-  ُِإلَْيوِ  َوالرُّوحُ  اْلَمالِئَكةُ  تَػْعُرج ..... (ا١تعارج:ٗ  ) ......  
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-  ُّرَبػمُهمْ  خَيَْشْوفَ  المِذينَ  ُجُلودُ  ِمْنوُ  تَػْقَشِعر ..... (الز مر:ٕٖ ) .........................  
-  ُّرَبػمُهمْ  خَيَْشْوفَ  المِذينَ  ُجُلودُ  ِمْنوُ  تَػْقَشِعر (الز مر:ٕٖ ) ..  

 
 (الثاء)

-  َنا المِذينَ  اْلِكَتابَ  َأْورَثْػَنا ثُم   .................. (  ٕٖ:فاطر) ..... ِعَباِدنَ  ِمنْ  اْصطََفيػْ
-  َنا المِذينَ  اْلِكَتابَ  َأْورَثْػَنا ثُم   .................. (  ٕٖ:فاطر) ..... ِعَباِدنَ  ِمنْ  اْصطََفيػْ

 
 (اٟتاء)

-  ََسُْعُهمْ  َعَلْيِهمْ  َشِهدَ  َجاُءوَىا َما ِإَذا َحّتم ..... (لت   ................ ( ٕٔ-ٕٓ:فصِّ
 

 (ا٠تاء)
-  ََعَلقٍ  ِمنْ  اإِلْنَسافَ  َخَلق (العلق:ٕ ) .................  

 
 (السُت)

-  َُأْشرَْكَنا َما اّللمُ  َشاءَ  َلوْ  َأْشرَُكوا المِذينَ  َسيَػُقوؿ ..... (األنعاـ:ٔٗٛ-ٜٔٗ  ) .........  
 

 (الفاء)
-  َِأْمًرا فَاْلُمَدبَِّرات (النازعات:٘ ) ....................  
- َا   ( ٛ٘:الُدخاف) يَػَتذَكمُروفَ  َلَعلمُهمْ  بِِلَساِنكَ  َيسمْرَنهُ  فَِإظلم
- النُُّجوـِ  دبََواِقعِ  أُْقِسمُ  َفال ..... (الواقعة:ٚ٘-ٜٚ ) ..  
-  اْلُمَطهمُروفَ  ِإال دَيَسُّوُ  ال( ٛٚ) َمْكُنوفٍ  ِكَتابٍ  يف (الواقعة:ٚٛ-ٜٚ ) ...............  

 
 (القاؼ)
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-  ََواْصرِبُوا ِِبّللمِ  اْسَتِعيُنوا ِلَقْوِموِ  ُموَسى قَاؿ  ..... (األعراؼ:ٕٔٛ ) ................  
-  ْاْلِْنِّ  ِمنَ  نَػَفرٌ  اْسَتَمعَ  أَنموُ  ِإَلم  ُأوِحيَ  ُقل ..... ( ّاٞتن:ٔ-ٕ)   ......................  
-  ِْْلِرْبِيلَ  َعُدوًّا َكافَ  َمنْ  ُقل ..... (البقرة:ٜٚ  ) .......  
-  ِِْبحْلَقِّ  رَبِّكَ  ِمنْ  اْلُقُدسِ  رُوحُ  نَػزمَلوُ  ُقل ..... (النحل:ٕٔٓ ) .......................  
-  َْوِشَفاءٌ  ُىًدى واآَمنُ  لِلمِذينَ  ُىوَ  ُقل ..... (لت   .......................... ( ٗٗ:فصِّ

 
 (الكاؼ)

-  ٌآاَيتِوِ  لَِيدمبػمُروا ُمَباَرؾٌ  ِإلَْيكَ  أَنْػَزْلَناهُ  ِكَتاب ..... (ص:ٕٜ  ) ........................  
-  َتَػْرتِيال َورَتػمْلَناهُ  فُػَؤاَدؾَ  ِبوِ  لِنُػثَػبِّتَ  َكَذِلك (الفرقاف:ٖٕ  )  
-  َيْكِسُبوفَ  َكانُوا َما قُػُلوِِبِمْ  َعَلى رَافَ  َبلْ  َكالم (ا١تطففُت:ٔٗ  ) ......................  

 
 (الالـ)

- ِبوِ  لِتَػْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبوِ  رُبَرِّؾْ  ال ..... (القيامة:ٔٙ-ٔٚ ) .........................  
- ِبوِ  لِتَػْعَجلَ  اَنكَ ِلسَ  ِبوِ  رُبَرِّؾْ  ال ..... (القيامة:ٔٙ-ٜٔ ) .........................  
- ِبوِ  لِتَػْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبوِ  رُبَرِّؾْ  ال ..... (القيامة:ٔٙ-ٔٚ ) .........................  
- ِبوِ  لِتَػْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبوِ  رُبَرِّؾْ  ال ..... (القيامة:ٔٙ-ٔٚ ) .........................  
- ِبوِ  لِتَػْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبوِ  رُبَرِّؾْ  ال ..... (القيامة:ٔٙ-ٔٚ ) .........................  
- تَػْغِلُبوفَ  َلَعلمُكمْ  ِفيوِ  َواْلَغْوا اْلُقْرَءافِ  ذِلََذا َتْسَمُعوا ال (لت   .................. ( ٕٙ:فصِّ
- اْلُمَطهمُروفَ  ِإال دَيَسُّوُ  ال (الواقعة:ٜٚ  ) ...............  
- اْلُمَطهمُروفَ  ِإال دَيَسُّوُ  ال (الواقعة:ٜٚ  ) ...............  
- الظماِلِمنيَ  َعْهِدي يَػَناؿُ  ال (البقرة:ٕٔٗ ) ............  
-  ََغاِفُلوفَ  فَػُهمْ  آَِبُؤُىمْ  أُْنِذرَ  َما قَػْوًما لِتُػْنِذر (يس:ٙ  ) ..  
-  ََنا لَْيس يِّنيَ  يف  َعَليػْ   ...... (  ٘ٚ:عمراف نؿ) َسِبيلٌ  األُمِّ
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 (ا١تيم)

- رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َأَحدٍ  َأِبَ  زُلَممدٌ  َكافَ  َما ..... (األحزاب:ٗٓ ) ........................  
-  ُأَنْػَهارٌ  ِفيَها اْلُمتػمُقوفَ  ُوِعدَ  المِت  اْْلَنمةِ  َمَثل ..... (دمحم:ٔ٘  ) ........................  
-  ُُلوا المِذينَ  َمَثل   ........................ (  ٘:اٞتمعة) ..... حَيِْمُلوَىا ملَْ  ثُم  التػمْورَاةَ  ْحُِّ

 
 (النوف)

-  َاأَلِمُتُ  الر وحُ  ِبوِ  نَػَزؿ ..... (الشعراء:ٜٖٔ-ٜٔٗ ) ...  
-  َِمنيُ األَ  الرُّوحُ  ِبوِ  نَػَزؿ  ..... (الشعرء:ٜٖٔ-ٜٔٗ ) .  
-  َاأَلِمنيُ  الرُّوحُ  ِبوِ  نَػَزؿ ..... (الشعراء:ٜٖٔ-ٜٔٗ ) ..  

 
 (ا٢تاء)

-  ْالشمَياِطنيُ  تَػنَػزمؿُ  َمنْ  َعَلى أُنَػبُِّئُكمْ  َىل ..... (الشعراء:ٕٕٔ-ٕٕٕ ) ...............  
-  ََْتِْويَلوُ  ِإال يَػْنظُُروفَ  َىل ..... (األعراؼ:ٖ٘  ) .......  
-  َاْلِكَتابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َكَفُروا المِذينَ  َأْخَرجَ  المِذي ُىو ..... (اٟتشر:ٕ  ) .................  
-  َيِّنيَ  يف  بَػَعثَ  المِذي ُىو ُهمْ  َرُسوال األُمِّ   ....................... (  ٕ:اٞتمعة) ..... ِمنػْ
-  َيًعا اأَلْرضِ  يف  َما َلُكمْ  َخَلقَ  المِذي ُىو   ...................... (  ٜٕ:البقرة) ..... َجَِ
-  َِفيَها َواْستَػْعَمرَُكمْ  ضِ اأَلرْ  ِمنَ  أَْنَشَأُكمْ  ُىو ..... (ىود:ٙٔ ) ......................  
-  َِفيَها َواْستَػْعَمرَُكمْ  اأَلْرضِ  ِمنَ  أَْنَشَأُكمْ  ُىو (ىود:ٙٔ )  

 
 (الواو)

- َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َواّللمُ  اّللمُ  َويُػَعلُِّمُكمُ  اّللمَ  َواتػمُقوا (البقرة:ٕٕٛ  ) ....................  
-  ِفََأسبَمُهنم  ِبَكِلَماتٍ  رَبُّوُ  ِإبْػَراِىيمَ  ابْػتَػَلى َوِإذ ..... (البقرة:ٕٔٗ ) .....................  
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-  ِفََأسبَمُهنم  ِبَكِلَماتٍ  رَبُّوُ  ِإبْػَراِىيمَ  ابْػتَػَلى َوِإذ ..... (البقرة:ٕٔٗ   ) ....................  
-  ْـَ  َبِن  ِمنْ  رَبُّكَ  َأَخذَ  َوِإذ   .... ( ٖٚٔ-ٕٚٔ:األعراؼ) ..... ُذرِّيػمتَػُهمْ  ظُُهورِِىمْ  ِمنْ  آَد
-  ْـَ  َبِن  ِمنْ  رَبُّكَ  َأَخذَ  َوِإذ   .... ( ٖٚٔ-ٕٚٔ:األعراؼ) ..... ُذرِّيػمتَػُهمْ  ظُُهورِِىمْ  ِمنْ  آَد
-  َْعَلْيوِ  اّللمُ  أَنْػَعمَ  لِلمِذي تَػُقوؿُ  َوِإذ ..... (األحزاب:ٖٚ )  
-  َْخِليَفةً  اأَلْرضِ  يف  َجاِعلٌ  ِإّنِ  لِْلَمالِئَكةِ  رَبُّكَ  قَاؿَ  َوِإذ ..... (البقرة:ٖٓ  ) ...........  
-  َْلكَ  نُػْؤِمنَ  َلنْ  ُموَسى ايَ  قُػْلُتمْ  َوِإذ ..... (البقرة:٘٘ ) .  
- تُػْرَْحُوفَ  َلَعلمُكمْ  َوأَْنِصُتوا َلوُ  فَاْسَتِمُعوا اْلُقْرَءافُ  ُقِرئَ  َوِإَذا (األعراؼ:ٕٓٗ ) ..........  
- اْلُقْرَءافَ  قَػَرْأتَ  َوِإَذا ..... (اإلسراء:ٗ٘-ٗٙ ) ......  
-  ْالتػمْقَوى َكِلَمةَ  َوأَْلَزَمُهم ..... (الفتح:ٕٙ  ) ..........  
-  ََناَىا َوالسمَماء   ( ٚٗ:الذارايت) َلُموِسُعوفَ  َوِإنم  ِِبَْيدٍ  بَػنَػيػْ
-  ُاْلَعِليمِ  اْلَعزِيزِ  تَػْقِديرُ  َذِلكَ  ذَلَا ِلُمْستَػَقرٍّ  ذَبِْري َوالشمْمس (يس:ٖٛ  ) ................  
-  َُيْسُجَدافِ  َوالشمَجرُ  َوالنمْجم (الر ٛتن:ٙ  ) .............  
-  ْفََأِجْرهُ  اْسَتَجاَرؾَ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َأَحدٌ  َوِإف ..... (التوبة:ٙ  ) .......................  
-  ْاذْلَُدى ِإَل  َتْدُعوُىمْ  َوِإف ..... (األعراؼ:ٜٔٛ ) ....  
-  فَاتمِبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي َىَذا َوَأفم ..... (األنعاـ:ٖٔ٘ ) ........................  
-  ُُتْسأَُلوفَ  َوَسْوؼَ  َوِلَقْوِمكَ  َلكَ  َلذِْكرٌ  َوِإنمو (الز خرؼ:ٗٗ  ) .........................  
-  ٌَتةُ  اأَلْرضُ  ذَلُمُ  َوآيَة َناَىا اْلَميػْ   .. ( ٖٖ:يس) ..... َأْحيَػيػْ
-  ََدائِبَػنْيِ  َواْلَقَمرَ  الشمْمسَ  َلُكمُ  َوَسخمر ..... (إبراىيم:ٖٖ-ٖٗ ) ....................  
- السمِبيلِ  َقْصدُ  اّللمِ  َوَعَلى ..... (النحل:ٜ  ) ..........  
-  َوَجنماتٌ  ُمَتَجاِورَاتٌ  ِقَطعٌ  اأَلْرضِ  َويف ..... (الرعد:ٗ ) ...........................  
-  َاْلُقْرَءافِ  ذِلََذا َتْسَمُعوا ال َكَفُروا المِذينَ  َوقَاؿ ..... (لت   .................. (  ٕٙ:فصِّ
- نْػَيا َحَياتُػَنا ِإال ِىيَ  َما َوقَاُلوا   .. ( ٕٗ:اٞتاثية) ..... الدُّ
-  ََواتَػَها ِفيَها َوَقدمر ـٍ  َأْربَػَعةِ  يف  َأقػْ   ................... ( ٓٔ:فصلت) لِلسمائِِلنيَ  َسَواءً  َأايم
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-  ًَناهُ  َوقُػْرَءان   ...... ( ٙٓٔ:اإلسراء) تَػْنزِيال َونَػزمْلَناهُ  ُمْكثٍ  َعَلى النماسِ  َعَلى لِتَػْقَرَأهُ  فَػَرقػْ
- ْعَنا قَاُلوا َكالمِذينَ  َتُكونُوا َوال   ........ ( ٖٕ-ٕٔ:األنفاؿ) ..... َيْسَمُعوفَ  ال َوُىمْ  َسَِ
-  ََعْيِن  َعَلى َولُِتْصَنع (طو:ٖٜ  ) .....................  
-  َْواإِلْنسِ  نِّ اْلِْ  ِمنَ  َكِثريًا ِْلََهنممَ  َذرَْأنَ  َوَلَقد ..... (األعراؼ:ٜٔٚ ) .................  
-  َْواإِلْنسِ  اْلِْنِّ  ِمنَ  َكِثريًا ِْلََهنممَ  َذرَْأنَ  َوَلَقد  ..... (األعراؼ:ٜٔٚ ) ................  
-  َْنا َوَلَقد   ...................... (  ٘ٓٔ:األنبياء) ..... الذِّْكرِ  بَػْعدِ  ِمنْ  الزمبُورِ  يف  َكتَػبػْ
-  ْـَ  َبِن  َكرمْمَنا َوَلَقد   ............... ( ٓٚ:اإلسراء) ..... َواْلَبْحرِ  اْلبَػرِّ  يف  َوَْحَْلَناُىمْ  آَد
-  ُْمدمِكرٍ  ِمنْ  فَػَهلْ  لِلذِّْكرِ  اْلُقْرَءافَ  َيسمْرنَ  َوَلَقد (القمر:ٔٚ ) ..........................  
-  َُمدمِكرٍ  ِمنْ  فَػَهلْ  لِلذِّْكرِ  اْلُقْرَءافَ  َيسمْرنَ  َقدْ َول (القمر:ٔٚ ) ..........................  
- َقِليال ِإال اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوتِيُتمْ  َوَما (اإلسراء:ٛ٘  ) ........  
- ُمْصِلُحوفَ  َوَأْىُلَها ِبظُْلمٍ  اْلُقَرى لِيُػْهِلكَ  رَبُّكَ  َكافَ  َوَما (ىود:ٔٔٚ ) ................  
- اْلَبْحَرافِ  َيْسَتِوي َوَما ..... (فاطر:ٕٔ  ) ............  
- اْلَبْحَرافِ  َيْسَتِوي َوَما ..... (فاطر:ٕٔ  ) ............  
-  َْما بَػْعدِ  ِمنْ  الرمُسوؿَ  ُيَشاِققِ  َوَمن  َ   ............. (  ٘ٔٔ:النساء) ..... اذْلَُدى وُ لَ  تَػبَػنيم
-  ْالرمْْحَنِ  ِذْكرِ  َعنْ  يَػْعشُ  َوَمن ..... (الزخرؼ:ٖٙ-ٖٚ  ) ..........................  
-  َِّوأَْبَصارَُىمْ  َأْفِئَدتَػُهمْ  بُ َونُػَقل ..... (األنعاـ:ٔٔٓ ) ...  
-  َُوَرْْحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرَءافِ  ِمنَ  َونُػنَػزِّؿ ..... (اإلسراء:ٕٛ ) ......................  
-  َُوَرْْحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرَءافِ  ِمنَ  َونُػنَػزِّؿ ..... (اإلسراء:ٕٛ ) ......................  
-  َُوَرْْحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرَءافِ  ِمنَ  َونُػنَػزِّؿ ..... (اإلسراء:ٕٛ ) ......................  
-  َُوَرْْحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرَءافِ  ِمنَ  َونُػنَػزِّؿ ..... (اإلسراء:ٕٛ ) ......................  
-  َفَػَهَدى َضاال َوَوَجَدؾ (الض حى:ٚ ) ................  
-  ْرَ  َويَػتمِبع   .... ( ٘ٔٔ:النساء) ..... اْلُمْؤِمِننيَ  َسِبيلِ  َغيػْ
-  َُخُشوًعا َويَزِيُدُىمْ  يَػْبُكوفَ  ِلأَلْذقَافِ  َوخيَِرُّوف (اإلسراء:ٜٔٓ ) .......................  
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-  ََوْعَدهُ  اّللمُ  خُيِْلفَ  َوَلنْ  ِِبْلَعَذابِ  َوَيْستَػْعِجُلوَنك ..... (اٟتج:ٗٚ  ) ..................  
-  َاْلُمْجرُِموفَ  يُػْقِسمُ  السماَعةُ  تَػُقوـُ  َويَػْوـ ..... (الرـو:٘٘ ) ..........................  

 
 (الياء)

-  َيَشاءُ  َمنْ  احلِْْكَمةَ  يُػْؤِت ..... (البقرة:ٕٜٙ  ) ........  
-  َيَشاءُ  َمنْ  احلِْْكَمةَ  يُػْؤِت ..... (البقرة:ٕٜٙ  ) ........  
-  َنِْعَمِتَ  اذُْكُروا ِإْسَرائِيلَ  َبِن  اي ..... (البقرة:ٗٚ  ) .....  
-  َنِْعَمِتَ  اذُْكُروا ِإْسَرائِيلَ  َبِن  اي ..... (البقرة:ٕٕٔ ) ...  
- ْلمِ  يف  اْدُخُلوا آَمُنوا نَ المِذي ََيَيػَُّها   ................... ( ٕٛٓ:البقرة) ..... َكافمةً  السِّ
- َواِحَدةٍ  نَػْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  المِذي رَبمُكمُ  اتػمُقوا النماسُ  ََيَيػَُّها ..... (النساء:ٔ  ) .........  
-  ُأَْيِديِهمْ  فَػْوؽَ  اّللمِ  َيد (الفتح:ٔٓ  ) ..................  
-  َنْػَيا احْلََياةِ  ِمنَ  ظَاِىًرا يَػْعَلُموف   ........... ( ٚ:الر ـو) َغاِفُلوفَ  ُىمْ  اآلِخَرةِ  َعنِ  َوُىمْ  الدُّ
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 واآلاثر األحاديث فهرس
  ......................   واألرض السماوات هللا خلق يـو كهيئتو استدار قد الزماف إفّ  -
  .............................   هللا مأدبة القرآف ىذا إفم  -
  ..........   القرآف فليثّور واآلخرين األولني علم أراد من -

  .................................  ِبلنيمات األعماؿ إظّلا -
  ...........   وبطوف وظهور وفنوف شجوف ذو القرآف فّ إ -

  ...............   عشرة حرؼ بكل َيجركم هللا فإف أتلوه -

  .........................   لنفحات دىركم يف لربكم إفم  -
  .................................  ِبلنيات األعماؿ إظلما -
  ...  واحدة وقبلتها واحد ونبّيها األممة ىذه زبتلف كيف -

  ......................  السنن كتبأ أف أريد كنت إنّ  -

  ...  فمحاه جعر  أال كتاب عنده كاف من كل على أعـز -

  .....................  مصاحف ذبعلوىا أف أتريدوف: قاؿ منك؟ نسمع ما نكتب أال -

  .........................  بغريه تشغلوىا وال ِبلقرآف فاشغلوىا أوعية القلوب ىذه إفّ  -
؟ األحزاب سورة ِىيَ  كم أتدروف -   ................   اليـو
  ..............   هللا كتاب يف الرجم صلد ال: ويقولوف زماف الناس على يطوؿ أف أخشى -

  ...............  حيّرمن مشبعات رضعات عشر نقرأ كنما -

  .........................  هللا؟ رسوؿ اي منها ادلخرج فما: قلت!! فنت ستكوف إنّو أال -

  ....................   وطهورًا مسجًدا األرض ل جعلت -

  ...................................   القرآف خلقو كاف -
  ............................   ىرة يف النار امرأة دخلت -
  ....................   وطهورَا مسجًدا األرض ل جعلت -
  .............................  أوجو أربعة على التفسري -
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 فهرس األعالـ 
 

 .........................................................................ابن عباس
 ..................................ابن مسعود......................................

 ................ابن يعيش ........................................................
 .................................................................. أبو حامد الغزاِف

 ...............األلوسي ..........................................................
  ......اإلماـ علي بن أيب طالب.......................................................

 .............................................................الذىيب ..............
 الذىيب............................................................................

 ...................الراغب األصفهان .............................................
 ....................................................السيوطي .....................

 ................الشاطيب ..........................................................
 عمر بن ا٠تطاب.................................................................

 ........................................فخر الدين الرازي ........................
 .................القفاؿ الشاشي  .................................................

 ٣تاىد.............................................................................
 ................................دمحم بن اٟتسن الشيبان ...........................

 ....................دمحم عبد هللا دراز .............................................
 .................ىاروف الرشيد ..................................................
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 فهرس ا١توضوعات
 ا١تقدمة

 .الفصل األوؿ: ا١تقدمات وا١تعوقات
 .القرنف بُت التحدي والتيسَت 
 .دعوة القرنف لتدبر نايتو 
 .التدبر وا٠تشوع 
 .التدبر والزمن وشفاء األمراض 
 .التدبر وقوى الوعي اإلنسان 
 .  التدبر بُت الفهم وا١تفهـو
 .مناىج قراءة القرنف 
 الزمكاف والقراءة 
 .حضارة الكلمة وحضارة الصورة 
  نف وتفرده.امتياز لساف القر 
 .التدبر وأٝتاء القرنف 
 .الستماع للقرنف وندابو 
 .التدبر وتنزيل القرنف على القلوب 
 مفاىيم تدور حوؿ التدبر 

o .مفهـو الفكر 
o .مفهـو النظر 

 .عقبات ٖتوؿ دوف التدبر 
o .الذنوب 
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o القراءة قبل القرنف خارج من بقةمس أحكاـ اٗتاذ. 
o  سوخ.ناسخ وا١تنالإشكالية 
o .الختالؼ 
o .غموض الغاية 

 الفصل الثان: مداخل التدبر
 التدبر ومداخلو لدى السلف الصاٌف 

o .اٞتيل األوؿ: جيل التلقي 
o .اٞتيل الثان: جيل الرواية والنقل 
o .اٞتيل الثالث: جيل الفقو 

 .التدبر ومداخلو ا١تعاصرة 
o .مدخل التعبد 
o .مدخل القيم 

 .التوحيد 
  كية.التز 
 .العمراف 

o .مدخل الوحدة البنائية للقرنف 
o .مدخل عمود السورة 
o .مدخل التصنيف ا١توضوعي 
o .مدخل البحث يف ا١تناسبات 
o .مدخل عاَف الغيب وعاَف الشهادة 
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o .مدخل العالقة بُت هللا واإلنساف والكوف 
o .مدخل عواَف األمر واإلرادة وا١تشيئة 
o  الباطل.مدخل التدافع بُت اٟتق و 
o .مدخل تصنيف البشر ْتسب مواقفهم من الرسل واألنبياء 
o .مدخل اللغة والسياؽ وإدراؾ التناسب 
o .مدخل قياـ اٟتضارات وتراجعها 
o .مدخل تنزيل القرنف على القلب 
o .مدخل تثوير القرنف 
o .مدخل األزمة 

 .األزمة األوُف: تفكك األسرة 
 .األزمة الثانية: تلوث البيئة 
 .األزمة الثالثة: اٟتروب والصراعات 
 .األزمة الرابعة: الصراع العريب اإلسرائيلي 
 .األزمة ا٠تامسة: ال٨تراؼ يف تسخَت العلم وا١تعرفة 
 .األزمة السادسة: أزمة ا١تنهج العلمي التجرييب 
 .األزمة السابعة: ا١ترض واٞتهل والفقر وارتفاع معدلت اٞترٯتة 
 ة: األزمة ا١تالية ا١تعاصرة.األزمة الثامن 

  ...............................................  اخلاسبػػػػػػػة
 ............................... وادلراجع ادلصادر قائمة

  ..............................................  الفهارس
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  ...................................  اآلايت فهرس
  ................................ األحاديث فهرس
 .......................................... األعالـ فهرس
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 طو جابر العلوان
 

 .ٖٜ٘ٔ -ىػ  ٖٗ٘ٔن مواليد العراؽ عاـ م        
 .ٖٜٚٔ -ىػ  ٕٜٖٔدكتوراه أصوؿ الفقو، كلية الشريعة والقانوف، جامعة األزىر  -

 .ٜٛٙٔ -ىػ  ٖٛٛٔماجستَت كلية الشريعة والقانوف، جامعة األزىر  -

 .ٜٜ٘ٔ-ىػ  ٖٛٚٔ يعة والقانوف، جامعة األزىرليسانس كلية الشر  -

 -ىػ  ٔٓٗٔايت ا١تتحدة عاـ لعا١تّي للفكر اإلسالمّي يف الولشارؾ يف أتسيس ا١تعهد ا -
 ـ. ٜٜٙٔ_ ٜٙٛٔمث ترأّسو مدة عشر سنوات  ٜٔٛٔ

 وحىت اآلف. ٜٜٙٔقرطبة يف الولايت ا١تتحدة منذ رئيس جامعة  -

 رئيس اجمللس الفقهي ألمريكا الشمالية.ّتدة و  عضو ٣تمع الفقو اإلسالمّي الدوِفّ  -

 ادلؤلفات: أحدث
 ٕٓٔٓعاَف يف ا١تنهج القرنن. القاىرة: دار السالـ، م . 

  القاىرة: دار  .د. مٌت أبو الفضل٨تو إعادة بناء علـو األُّمة الجتماعية والشرعية ابلشًتاؾ مع
 .ٜٕٓٓالسالـ، 

  ،ٜٕٓٓمفاىيم ٤توريّة، ابلشًتاؾ مع د. مٌت أبو الفضل. القاىرة: دار السالـ. 

 ٜٕٓٓالتجديد والتجميد. القاىرة: دار السالـ،  التعليم الديٍت بُت. 

  ،٨ٕٓٓٛتو التجديد والجتهاد، جزءاف. القاىرة: دار تنوير. 
  ،ٕٙٓٓالوحدة البنائية للقرنف اجمليد. القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 

  ،ٕٙٓٓلساف القرنف ومستقبل األمة القطب. القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 

 ٕٙٓٓقرنن من النسخ. القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية،  ٨تو موقف. 
  ،ٕ٘ٓٓأزمة اإلنسانية ودور القرنف الكرمي يف ا٠تالص منها. القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 
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  ،ٕ٘ٓٓاٞتمع بُت القراءتُت. القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 

  ،ٕٔٓٓمقدمة يف إسالمي ة ا١تعرفة. بَتوت: دار ا٢تادي. 

 :مكتبة الشروؽ الدولية ل إكراه يف الدين. القاىرة ،ٕٓٓ٘. 

  :بَتوت: دار مدخل إُف نظاـ ا٠تطاب يف الفكر اإلسالمي ا١تعاصرإصالح الفكر اإلسالمي .
 .ٕٔٓٓا٢تادي، 

 :دار ا٢تادي مقدمة يف إسالمية ا١تعرفة. بَتوت ،ٕٓٓٔ. 

  ،ٕٔٓٓمقاصد الشريعة. بَتوت: دار ا٢تادي. 

 ٕٔٓٓصية والعا١تية يف الفكر اإلسالمي. بَتوت: دار ا٢تادي، صو ا٠ت. 

 :دار ا٢تادي األزمة الفكرية ومناىج التغيَت. بَتوت ،ٕٓٓٔ. 

  ،٨ٕٓٓٔتو منهجية معرفية قرننية. بَتوت: دار ا٢تادي. 

  رسالة، .اإلماـ فخر الدين الرازي. بَتوت: دار الستة ٣تلدات ،احملصوؿ من علم أصوؿ الفقوٖتقيق
ٜٜٕٔ. 

 وىو قيد الطبع يف طبعة اثلثة يف دار السالـ للطباعة والنشر والتوزيع يف القاىرة. 
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  الكتاب ىذا
 مشكالت حل يف وىديو معانيو واستلهاـ الكرمي، القرنف األوؿ، وا١تعُت الصايف للنبع العودة إُف دعوة

 والتبصر، والتدبر والتفكر النظر ١تداومة وحدتو، شفوتك نايتو، تثور مقًتحة مداخل عرب والعاَف، واجملتمع النفس
 .واللباب النهى ألوِف نايت ليكوف

 الناشر


