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 القرآن والتفسَت

 ؟َتسأحيتاج القرآن إىل تف

و، كنستهديو، كنعوذ اب من شركر أنفسنا، رب العا٤بْب، نستغفره، كنستعين ا٢بمد 
كسيئات أعمالنا، من يهده هللا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كنصلي كنسلم على 

 سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو كمن تبعو كاىتدل هبديو إُف يـو لقاه، مث أم ا بعد:

اة رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(. فقد مث ل رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( طيلة ىذا السؤاؿ تكرر طرحو بعد كف
ها حياتو القرآف اجمليد، فقد كاف خلقو القرآف، كسلوكو كهنجو كشرعتو كمنهاجو كأحكامو، كلٌ 

ت هللا )جل و )عليو الصبلة كالسبلـ( كاف يتلو على الناس آايألن   ا للقرآف اجمليد؛ل تطبيقن ٛبثًٌ 
 ٥بم أحكامو، كيككيهم بو، شأنو( كيعلمهم الكتاب كما فيو، كيستنبط ٥بم حكمو، كيبْبًٌ 

ا ا، كتصرفات، كتوحيدن ا، كحكمة، كسلوكن كيتابعهم كالقرآف اجمليد يتحرؾ فيهم، تبلكة، كأحكامن 
سبلمو عليو( ة شاملة، كيبلحظ )صلوات هللا ك ة كاملة، عام  ا، كحكمة اتم  ا كاصبن ا، كدينن خالصن 
كثنائو عليهم يف التوراة  ة القرآف يف تككيتهم، الٍب استحقوا هبا رضى هللا )جل شأنو(فاعلي  

زلحَم ٌد ر ُسوُل اَّللِ  َوال ِذيَن َمَعُو َأِشد اء َعَلى ﴿فقاؿ )تبارؾ كتعاُف(:  مث القرآف، كاإل٪بيل
نَـُهْم تـََراُىْم رُك ًعا  َن اَّللِ  َوِرْضَواًًن ِسيَماُىْم ِف اْلُكف اِر ُرَٓتَاء بـَيـْ تَـُغوَن َفْضًًل مِّ ُسج ًدا يـَبـْ

صِليِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطأَهُ  ْن أََثِر السحُجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِف التـ ْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِف اإْلِ  ُوُجوِىِهم مِّ
لزحر اَع لَِيِغيَظ ِِبُِم اْلُكف اَر َوَعَد اَّلل ُ ال ِذيَن َفآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِو يـُْعِجُب ا

ُهم م ْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما﴾ )الفتح: ، فإذا شعر )صلوات هللا (ٜٕآَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت ِمنـْ
كسبلمو عليو( أبم ا٫براؼ يف الفهم أك ٨بالفة يف السلوؾ سارع إُف تقوًن ذلك، كبياف كجو 

ها، مث يقـو ابلَببية كالتدريب، ة كلٌ ة التعليمي  و )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يقـو ابلعملي  فيو، فكأن   كالصواب قا٢ب
كتنشئة الناس بذلك القرآف اجمليد، كيتابع حركتو فيهم كٙبركهم بو، فيككيهم يف أفهامهم، كيتابع 
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ظبلؿ الوارفة ٥بذا الكتاب الكرًن، مآالت ذلك يف البيئة كاجملتمع، فكاف ا١بميع يعيشوف يف ال
 ا.ة ك٦بتمعن ا كأم  ا كأسرن ٰبيوف بو أفرادن 

كل شيء من   كحْب غاب رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( كالتحق ابلرفيق األعلى شعر ا١بميع ككأف  
، أحسوا ذلك يف قلوهبم كمشاعرىم، كشعركا بتلك التغّبات يف بيئتهم، كبدأكا حو٥بم قد تغّب  

لتشبث بو، ابلتمسك هبذا القرآف، كا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ٥بمة رسوؿ هللااكلوف أف يعيشوا على كصي  ٰب
وا ابلكتاب كٛبسكوا بو فسيكونوف كمن َف م إف فعلوا ذلك كمسك  هن  كتبلكتو حق التبلكة، كأ

ذم الذكر كبْب  بْب الكتاب كتعاُف( قد نبو إُف ذلك التبلحم يفقد رسوؿ هللا، فا )تبارؾ
ُ  ..﴿: رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( كذلك يف قولو فَاتـ ُقوا اَّلل َ ََي ُأْوِل اْْلَْلَباِب ال ِذيَن آَمُنوا َقْد أَنَزَل اَّلل 

ُلو َعَلْيُكْم آََيِت اَّللِ  ُمبَـيَِّناٍت لُِّيْخرَِج ال ِذيَن آَمنُ  *ِإلَْيُكْم ِذْكًرا  وا َوَعِمُلوا ر ُسوًًل يـَتـْ
الص احِلَاِت ِمَن الظحُلَماِت ِإىَل النحوِر َوَمن يـُْؤِمن ِِبَّللِ  َويـَْعَمْل َصاحِلًا يُْدِخْلُو َجن اٍت ََتِْري ِمن 

ُ َلُو ِرْزقًا َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َقْد َأْحَسَن اَّلل   (.ٔٔ-ٓٔ)الطًلق: ﴾ََتِْتَها اْْلَنـْ

ا ابلقرآف اجمليد، كجعلهم ا فريدن ابة لرسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( منحتهم كعين معايشة الصح إف   
يدركوف مكااي لسانو، كٛبيكه على لساف العرب ا٤بعتاد، كتفرده بنظمو كأساليبو كسياقاتو، 

كأتثّبه فيمن ٱباطبهم،  ،و لساف آخر، يف أساليبو، كمكاايهكببلغتو كفصاحتو، حٌب كاف كأن  
ونو حق تبلكتو، كَف يكن الناس يشعركف ٕباجة إُف تفسّب يقـو على شرح ا٤بفردات، أك كيتل

ا من غّب أف يشعر الناس اب٢باجة إُف بياف ا١بمل كالعبارات، كانقضى ا١بيل األكؿ تقريبن 
اء الصحابة كعددىم يكيد عن ٟبس كستْب كمائة إذا حكب الناس أمر اجتمعوا ر  ذلك، ككاف قػي 
ب الكرًن ما ٲبن هللا بو عليهم دكف  افيو، كتدارسوه، كاستنبطوا من معاين الكتلو، كتداكلوا 

ة من حو٥بم تدخل يف دين هللا كبّب جدؿ، أك بركز اختبلؼ، مث بدأت الشعوب األمي  
ة يف ة لسانو األصلي أك من ٯبد صعوبة لساني  ا، كصار بْب ا٤بسلمْب من َف تكن العربي  أفواجن 

يف فهم بعض العبارات فيسأؿ كٯبيب من صحب رسوؿ هللا )صلى نطق بعض ألفاظها أك 
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هللا عليو كآلو كسلم(، ك٤با كثرت ىذه األعداد شعر البعض اب٢باجة إُف التفسّب، ككاف الذين 
يتصدكف لذلك بعض صغار الصحابة ا٤باىرين يف القراءة، كالتفسّب كالتأكيل، ككاف من أبرز 

كعمر بن ا٣بطاب، كعلي بن أيب طالب، كأـ ا٤بؤمنْب  األ٠باء ابن عباس، كأبو بكر الصديق،
اء ر  ، ككاف ىناؾ بعض ا٤بشاىّب من قػي رضواف هللا عليهم أٝبعْب– عائشة، كعثماف بن عفاف

الصحابة الذين اشتهركا بفهمهم كفقههم لتفسّب آايت كرٲبة يف أحكاـ أك موضوعات ٧بددة، 
ابعْب كبعض  ذلك، كعن ىؤالء أخذ جيل الت يف القضاء أك ا٢بدكد، أك أحكاـ الككاة، كما إُف

يف القرف الثاين ا٥بجرم على يد عبد ا٤بلك بن  تفسّب ؿظهر أك كبار أتباع التابعْب، كقد 
  . كغّبه ( كما ذكر ذلك أبو حامد الغكاِفىجرايً  ُْٗ - َٖجريج )

 كَف ٱبتف السؤاؿ أٰبتاج القرآف إُف تفسّب؟ بل برز بشكل أشد، كالسبب يف ذلك أف  
آايتو بينات،  و مبْب، كأف  القوؿ ابحتياج القرآف اجمليد إُف تفسّب يتناىف ككصف القرآف أبن  

كبقي  ما ٰبتاج إُف بياف كتفسّب؟  كتبياانن ا كبياانن كمبينات، كتيسّبه للذكر، إذ كيف يكوف مبينن 
ٌب ذىب التفسّب علم موضع جدؿ كنقاش، كذلك أحد آاثر إاثرة ذلك السؤاؿ، ح القوؿ أبف  

، كليس لو ما عرؼ ٗببادئ العلـو العشرة الٍب التفسّب ال يعد علمن  األكثركف إُف أف   ا من العلـو
 ا بدكهنا.ال يكوف العلم علمن 

ىذا كيف عد التفسّب علما تسامح؛ إذ العلم إذا )حيث ذكر ابن عاشور يف التحرير كالتنوير: 
ا ، كإم  ا تصديقا تصور كإم  ، العلم إم  ل ا٤بنطقا أف يراد بو نفس اإلدراؾ، ٫بو قوؿ أى، إم  أطلق

ا أف يراد بو التصديق ا١باـز كىو مقابل ا١بهل كىذا غّب كإم   ،أف يراد بو ا٤بلكة ا٤بسماة ابلعقل
يها ة يربىن علا أف يراد ابلعلم ا٤بسائل ا٤بعلومات كىي مطلوابت خربي  كإم   ،مراد يف عد العلـو

، كمباحث ىذا العلم ليست بقضااي يربىن عليها فما ىي ي ةيف ذلك العلم كىي قضااي كل
ا تفسّب األلفاظ . فأم  و تفسّب ألفاظ أك استنباط معافا ألن  ة غالبن ، بل ىي تصورات جكئي  ةبكلي  

 . ُ(لة االلتكاـ كليس ذلك من القضي ةا االستنباط فمن دالكأم   ،فهو من قبيل التعريف اللفظي
                                                           

 التحرير كالتنوير، ابن عاشور، ا٤بقدمة األكُف. ُ
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رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( َف يسن الكتابة ابلتفسّب، كما تركو لنا ٩با ٲبكن أف سيدان  كلذلك كألف  
ا، ففي صحيح البخارم ما يقرب من أربعمائة حديث، يندرج ٙبت مفهـو التفسّب قليل جدن 

 عائشة تنفي أف يكوف ا٤بؤمنْبا٤برفوع منها ال يكيد عن ٜباف كٜبانْب يف التفسّب، ككانت أـ 
ري شيئنا من " ا كقالت: قد ترؾ تفسّبن رسوؿ هللا أف  النيب  صل ى هللاي عليو كسل مى كاف ال ييفسًٌ

 .ِ"القرآًف برأًيو إال آاين بعددو؛ عل مىو إايىنُّ جربيلي 

ليظهر لنا أف  -اهنع هللا يضر–كلذلك فقد حاكلنا تبْب ىذا ا٤بوقف الذم أشارت إليو أمنا عائشة 
( َف يَبؾ تفسّبا اب٤بعُب االصطبلحي أك ا٤بشهور للتفسّب، ألف سنتو كلها رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

ألهنا تستند إُف القرآف كما قاؿ اإلماـ  ؛كٝبيع تصرفاتو )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( كأقضيتو كفتاكاه كانت تفسّبا
افقة كتاب هللا يف كل ما سن رسوؿ هللا مع كتاب هللا من سنة فهي مو "رٞبو هللا: –الشافعي 

، فتكوف ّ"النص ٗبثلو، كيف ا١بملة ابلتبيْب عن هللا، كالتبيْب يكوف أكثر تفسّبا من ا١بملة
كحْب كاف يق ألحكاـ القرآف، ك٤با كرد فيو. سننو كخلقو كسلوكو كسّبتو كلها ىي تفسّب كتطب

من إُف ما يفسرىا  السائل بلـ( ٰبيلعن تفسّب آية ما كاف )عليو الصبلة كالس )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يسأؿ
 القرآف ذاتو.

ألننا نعده أدؽ  ؛كلذلك فقد اخَبان أف نقدـ ألمتنا اليـو موضوع تفسّب القرآف ابلقرآف 
 .         كأىم أنواع التفسّب ٕبيث يصدؽ عليو أنو تفسّب رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( إذا صح ىذا التعبّب

 رآن ِبلقرآن:مقدمة ِف تفسَت الق

                                                           
، خبلصة حكم َّٔ/ٔالراكم: عائشة أـ ا٤بؤمنْب، ادث: ا٥بيثمي، ا٤بصدر: ٦بمع الككائد، الصفحة أك الرقم:   ِ

 ادث: فيو راك َف يتحرر ا٠بو كبقية رجالو رجاؿ الصحيح.
، ابب العلل يف األحاديث، َٕٓ، فقرة ُـ( طُٗٗٗى/ ُُْٗالشافعي )بّبكت، دار النفائس، الرسالة،   ّ
 . ُُّص
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عبػػػده  )صػػػلى هللا عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم(القػػػرآف العظػػػيم كتػػػاب هللا، أنكلػػػو علػػػى قلػػػب دمحم  إف  
لو هللا علػى كرسولو، ال أيتيػو الباطػل مػن بػْب يديػو كال مػن خلفػو، تنكيػل مػن حكػيم ٞبيػد، فص ػ

علمػو الػػذم أحػػاط بكػػل شػػيء كىػيمن علػػى كػػل شػػأف، كجعلػػو الكتػاب ا٣بػػا  لكػػل مػػا سػػبق، 
ْب كا٤برسلْب لييحيط بكل جوانب رساالهتم كما جػاءكا بػو مػن معتقػدات، لو على خا  النبيًٌ كأنك 

ة إبػػػراىيم، ْب، ٕبيػػػث ٪بػػػد فيػػػو حنيفي ػػػات ا٤بشػػػَبكة بػػػْب النبيًٌػػػكليكػػػوف ا٢بػػػافظ األمػػػْب لؤلساسػػػي  
 كصحف كتوراة موسى كألواحو، كإ٪بيل عيسى كما أنكؿ هللا فيو.

كتابػو الكػرًن أبكصػاؼ كثػّبة تقػارب ا٣بمسػْب كصػفنا،   )سػبحانو كتعػاُف(كقد كصف هللا 
ػرج النػاس «صػراط مسػتقيم»ك« كتػاب حكػيم»ك« نػور مبػْب»فهو  ، يهػدم للػٍب ىػي أقػـو كٱبي

كيهديهم إُف صراط العكيك ا٢بميد. كمػا أكثػر األحاديػث الػٍب كصػفت  ،من الظلمات إُف النور
كذلػك ٩بػا ركاه السػيد اإلمػاـ  هبػا. القرآف كدارت حوؿ اآلايت الٍب كصف القرآف الكػرًن نفسػو
يف جامعػو، مػن حػديث ا٢بػارث  (ْ)أبو طالب يف أماليو، كا٢بػافظ اػدًٌث أبػو عيسػى الَبمػذم

قػػاؿ: مػػررت يف ا٤بسػػجد، فػػإذا النػػاس  -كػػـر هللا كجهػػو–بػػن عبػػد هللا ا٥بمػػذاين صػػاحب علػػي 
ؿ: أكى قد فعلوىا؟ فأخربتو، فقا -كـر هللا كجهو– ٱبوضوف يف األحاديث، فدخلت على عليٌ 

ـــا "يقػػػوؿ:  )صػػػلى هللا عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم(قلػػػت: نعػػػم. قػػػاؿ: أىمىػػػا إيٌنً ٠بعػػػت رسػػػوؿ هللا  أًل إَّن 
كتاب هللا؛ فيو نبأ ما قبلكم، "، قلت: فما ادلخرج منها َي رسول هللا؟ قال: "ستكون فتنة

قصـمو هللا،  وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، ىو الفصل ليس ِبذلزل، َمْن تركو من جبار
ــذكر احلكــيم، وىــو  ــْن ابتغــى اذلــدى ِف لــَته أضــّلو هللا، وىــو حبــل هللا ادلتــُت، وىــو ال وَم

وًل يشـب  منـو  ،وًل تلتـبس بـو اْللسـنة ،الصراط ادلستقيم، وىو الذي ًل تزيـ  بـو اْلىـواء
إذ -العلمـــاء، وًل خيلـــك علـــى كثـــرة الـــرّد، وًل تنقضـــمل عجاهبـــو. ىـــو الـــذي   تنتـــِو ا ـــّن 

                                                           
(  يف ابب "فضل القرآف" كقد استدؿ بو صاحب "إيثار ا٢بق..." يف كتابو "ترجيح َِٖٗ( كيف الطبعات الٍب رقمت فيها األحاديث رقمو )ُِٕ/ٓأخرجو الَبمذم يف جامعو: ) (ْ)

 ط. دار الكتب العلمي ة بدكف اتريخ. ُٓعلى أساليب اليوانف" صأساليب القرآف 
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 مسعنا قرآًًن عجًبا يهـدي إىل الرشـد، فآمنـا بـو. َمـْن قـال بـو صـدق، حىت قالوا: إًن   -تومسع
انتهػى  ."وَمْن عمل بو ُأِجَر، وَمْن حكم بو عدل، وَمْن دعـا إليـو ُىـدي إىل صـراط مسـتقيم

ىذا ا٢بديث ا١بليل. كقد ركاه السيد اإلماـ أبو طالب يف أماليو بسند آخػر مػن حػديث معػاذ 
بنحػوه. كركاه أبػو السػعادات  )صػلى هللا عليػو كآلػو كسػٌلم(، عػن رسػوؿ هللا (ٓ)-هنع هللا يضر-بن جبل 

.  (ٔ) -هنع هللا يضر-ابػػػن األثػػػّب يف جػػػامع األصػػػوؿ مػػػن طريػػػق اثلثػػػة، مػػػن حػػػديث عمػػػر بػػػن ا٣بطػػػاب 

                                                           
 .(ُْٔ/ٕركاه معاذ عن علٌي جاء يف )٦بمع الككائد:  ما (ٓ)
أم:  –ا "كذا يف األصل كقاؿ اقق السيد عبد القادر األرانؤكط معلقن  (، لكن و كرد فيو عن عبد هللا بن عمر ِِّٔكا٤بركم بطريق عمر ٘بده يف "جامع األصوؿ: ا٢بديث رقم ) (ٔ)

 الركاية قوؿ ابن عمر: "...نكؿ جربيل عن عبد هللا بن عمر، كيف ا٤بطبوع: عمر بن ا٣بطاب" كَف يرجح. كفيو اختبلؼ يسّب عن ركاية اإلماـ أيب طالب كالَبمذم، حيث جاء يف ىذه 

"فما ا٤بخرج منها اي جربيل؟" قاؿ: كتاب هللا... اٍف كقد أخرجو رزين كذكره ابن كثّب يف فضائل القرآف  فأخربه: أهنا ستكوف فًب، قاؿ )أم: رسوؿ هللا ١بربيل(: على عهد رسوؿ هللا 

 قاؿ: ىذا غريب من ىذا الوجو.ٗبعناه عقب حديث ا٢بارث من حديث عبد هللا بن مسعود، كقاؿ )أم: ابن كثّب(: ركاه أبو عبيد القاسم بن سبلـ يف كتابو "فضائل القرآف" ك 

( عن عبد هللا كبدأه بقولو: "إف ىذا القرآف مأدبة هللا فتعلموا من مأدبتو ما استطعتم..." كختمو بقولو: فاتلوه فإف هللا أيجركم ُّّٓ( برقم )ِّٓ/ِن الدارمي أكرد ا٢بديث يف )كيف سن

( ما ُْلق اققاف عليو بقو٥بما: "ركاه الَبمذم يف كتاب فضائل القرآف، ابب )(. كقد عِّّّ( ك)ُّّّعلى تبلكتو..". كأما ابللفظ الذم معنا فقد أكرده الدارمٌي يف ا٢بديث رقم )

(. كأبو داكد الطيالسي كأبو بكر األنبارم يف كتاب "الرد" لو عن ا٢بارث عن علي. كما يف ُٗ/ُ. كأٞبد يف ا٤بسند )ُّٕ-ُِٕ/ٓ( َِٔٗجاء يف فضل القرآف، حديث رقم )

: "َف ينفرد بركايتو ٞبكة بن حبيب الكايت، بل قد ركاه دمحم بن إسحاؽ، عن دمحم بن كعب القرظي، عن ُِ-ُُص ،ابن كثّب يف فضائل القرآف بتحقيقي. قاؿ ْٖالتذكرة للقرطيب ص

لموا فيو، بل قد كذبو بعضهم من جهة قد تكا٢بارث األعور، فربئ ٞبكة يف عهدتو، على أنو كإف كاف ضعيف ا٢بديث، فإنو إماـ يف القراءة. كا٢بديث مشهور من ركاية ا٢بارث األعور، ك 

، كقد كىم بعضهم يف ّب ا٤بؤمنْب علي رأيو كاعتقاده )أم: ال من جهة ركايتو كصدقو(، أما إنو تعمد الكذب يف ا٢بديث فبل كهللا أعلم. كقصارل ىذا ا٢بديث أف يكوف من كبلـ أم

 من سورة ا١بن. ِ" أ.ىػ. كاآلية رقمن مسعود رفعو، كىو كبلـ حسن صحيح، على أنو قد ركل لو شاىد عن عبد هللا ب

لرجوع إليو، كبعضهم ٞبلها على األحاديث قلت: كيف بعض الشركح حددت "فتنة ا٢بديث أك األحاديث" أبهنا االفتتاف بركاية "األحاديث" أك "السنن" عن تبلكة القرآف اجمليد كدكاـ ا

: كلكن الفرؽ كبّب (ستفيد القائلوف بذلك أبحاديث النهي عن كتابة السنن كالتأكيد على عدـ االنشغاؿ بغّب القرآف. )قاؿ طوكاألخبار مطلقنا، ففي كل ذلك انشغاؿ عن القرآف كقد ي

ا على سبيل االستعاضة بياف كاالنشغاؿ هب بْب انشغاؿ أبحاديث نبوية مرفوعة صحيحة أتيت على سبيل البياف أبنواعو للقرآف اجمليد، كبْب مطلق ا٢بديث. كفرؽ كبّب بْب انشغاؿ لطلب

 عن القرآف، كاالكتفاء هبا ٕبج ة اشتما٥با أك تضمنها للقرآف أك أبية حجة أخرل.

إليهم  يف مناقبهم، كالعمل على ضم الناس  لقد استقرت ا٤بذاىب الفقهية يف العهد الرابع من عهود الفقو كركدت حالة االجتهاد ا٤بطلق، كعكف ا٤بقلدكف على مذاىب األئمة، كالكتابة

َف يشغلهم  –عصر الشيخْب –خاصة كل إُف مذىبو كإمامو. كجعل بعضهم أقواؿ أكلئك األئمة مثل نصوص الشارع يدخلها التعارض كالَبجيح كالنسخ كما إليها، ففي عصر الصحابة 

 شيء عن كتاب هللا، ك٤با انتهت سنة أربعْب للهجرة برزت ا٘باىات فقهية كبدأ الناس ينشغلوف هبا.

بل ىػ( فكر يف ٝبع السنن، كىو مشركع استكملو كلده عمر بن عبد العكيك، لتكوف السنن فقهنا بديبلن عن الفقو ا٣ببليف يرجع الناس إليها لئ ّٖكاف عبد العكيك كالد عمر كالينا سنة )كحْب  

كارتباطها بو، كجعلوا من السنن شواىد ألقواؿ أئمة الفقو، مث انشغلوا بفقو األئمة عن  تتفرؽ هبم السبل الفقهية، كلكن الكثّبين انشغلوا ابلسنن عن القرآف اجمليد ٕبجة اشتما٥با عليو

ف يقوؿ: "كل آية ٚبالف ما عليو أصحابنا فهي السنن، كصاركا يتداكلوف أقواؿ األئمة كيفرعوف عليها حٌب بدا ككأف الشريعة ىي أقواؿ ىؤالء األئمة، ٕبيث سوغ الكرخٌي ا٢بنفي لنفسو أ

 لة أك منسوخة".إما مؤك 
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قػػاؿ: كَف يػػكؿ العلمػػاء يتداكلونػػو، فهػػو مػػع شػػهرتو يف شػػرط أىػػل ا٢بػػديث متلق ػػى ابلقبػػوؿ عنػػد 
 األصوؿ، فصار صحيح ا٤بعُب يف مقتضى اإلٝباع كا٤بنقوؿ كا٤بعقوؿ. علماء

كتابػػو الشػػرعة كا٤بنهػػاج فأنقػػذان بػػو مػػن الضػػبللة، كفػػتح   )سػػبحانو كتعػػاُف(كقػػد أكدع هللا 
ا لػػو سػػػبحانو علػػى ىدايتػػػو، كالشػػكر لػػػو علػػػى  للعػػا٤بْب بػػػو أبػػواب رٞبتػػػو كسيػػبل ىدايتػػػو، فحمػػػدن

ػػػ عػػػاُف()سػػػبحانو كتنعمائػػػو كعنايتػػػو، أغنػػػاان  : ﴿َأَوَ ْ ا عػػػداها سػػػواه، ككػػػػفاان بػػػو عػػػػم  بكتابػػػو عم 
َلــى َعَلــْيِهْم ِإن  ِف َذلِــَك َلَرْٓتَــًة َوِذْكــَرى ِلَقــْوٍم يـُْؤِمنُــونَ   ﴾َيْكِفِهــْم َأًن  أَنَزْلَنــا َعَلْيــَك اْلِكَتــاَب يـُتـْ

 كالرسػوؿ الكػرًنكمػا أنعػم علينػا ابلقػرآف العظػيم،  )سػبحانو كتعػاُف((، فنسألو ُٓ)العنكبوت:
منػػا أبصػػاران كبصػائران، كأف يعلًٌ  أف ٯبعػل القػػرآف ربيػع قلوبنػػا، كنػور )صػلى هللا عليػػو كآلػو كسػػٌلم(

ا لنػا إُف ا١بن ػران منو ما نسينا، كٯبعلو حجة لنا منو ما جهلنا، كييذكًٌ  و ٠بيػع ة، إن ػال علينا، كقائدن
 ٦بيب.

ػػػ  بفضػػػلو كرٞبتػػػو للػػػذكر، كجعلػػػو يف  عػػػاُف()سػػػبحانو كتره هللا ىػػػذا القػػػرآف اجمليػػػد قػػػد يس 
ػػػ ػػػمتنػػػاكؿ العقػػػوؿ كالقلػػػوب عنػػػدما تتطه  رين. كيف ر، ٕبيػػػث ٛبػػػس عقػػػوؿ كقلػػػوب أكلئػػػك ا٤بتطهًٌ

ل البشػػػر بػػػو، كثبػػػت عجػػػكىم كعجػػػك ا١بػػػٌن معهػػػم كسػػػائر مىػػػٍن خلػػػق هللا عػػػن الوقػػػت نفسػػػو ٙبػػػد  
ل هللا لػػو حافظنػػا مػػن اإلتيػػاف ٗبثلػػو كلػػو كػػاف بعضػػهم لػػبعض ظهػػّبنا. كمػػع التحػػدم كالتيسػػّب جعػػ
 داخلو، ٰبرسو من أٌم تغيّب أك تبديل أك ٙبريف، كذلك نظمو الداخلي.

يقػػـو علػػى دعػػائم كثػػػّبة ال « نظػػم القػػرآف»فػػنظم القػػرآف ىػػو حافظػػو كحارسػػو األمػػْب ك 
الػدعائم،  مػة مػن ىػذهيف كقػت كاحػد. نػذكر دعا -كٌلها-ٲبكن لكبلـ بشر أف يشتمل عليها 

                                                                                                                                                                      
دؿ على أف التعصُّب للمذاىب قد بلغ "أصل: كاعلم أف كل حديث ٱبالف ما عليو أصحابنا فهو إما مؤكؿ أك منسوخ" !! كمهما يقاؿ يف أتكيل ذلك أك التخفيف منو فإنو قوؿ جرمء ي

األم ة كاستئناؼ شهودىا ا٢بضارٌم كشهادهتا على الناس ال ٲبكن أف تعود إليها ما َف تتجاكز ىذه مستول مىرىًضًيا ٕبيث صار األصل اتبعنا للفرع، بل ٧بكومنا بو. كلذلك فإف إعادة بناء 

يىاانن لًٌكيلًٌ شىٍيءو كىىي الرحيم  اإلصاابت ا٣بطّبة، كترد الناس إُف القرآف اجمليد مصدرنا منشئنا ككاشفنا عن األحكاـ كغّبىا ٩با تناكلو أك تعلق بو فقد أنكلو الرٞبن دنل كىرىٍٞبىةن كىبيٍشرىل تًبػٍ

ى ٥بىيمي ال ًذم اٍختػىلىفيواٍ ًفيوً  (. كما اختلف فيو أك عليو البد فيو من الرجوع إُف السٌنة النبويٌة الٍب صدرت عن رسوؿ هللا ٖٖ)النحل:  لًٍلميٍسًلًمْبى   (.ْٔ)النحل:  لًتػيبػىْبًٌ

 يح يشهد لو صريح الكتاب كصحيح السن ة. كهللا أعلم.كعلى ىذا فا٤بعُب الوارد يف ىذا ا٢بديث أك األثر معُب صح
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عهػػا مػػع كجػػازة اآليػػة كاشػػتما٥با علػػى أدؽ كجػػوه البيػػاف، د الداللػػة كتنوًٌ ىػػي كفػػرة اإلفػػادة كتعػػدُّ 
و معجػػك بسػػبب فصػػاحة ألفاظػػو القػػرآف كمػػا إن ػػ إف  "كأٝبػػل أنػػواع البػػديع، يقػػوؿ اإلمػػاـ الػػرازم: 

و معجػػك إن ػػ". كلعػػل الػػذين قػػالوا: "كشػػرؼ معانيػػو، ىػػو أيضنػػا معجػػك بسػػبب ترتيبػػو كنظػػم معانيػػو
، فػػآايت القػػرآف الكػػرًن ا٤بكنػػوف كالعبػػارات كا١بمػػل الػػٍب يشػػتمل (ٕ)"ذلػػكبسػػبب أسػػلوبو أرادكا 

. فلها داللة ٕبسػب الوضػع اللغػوم كتركيػب ا١بمػل، (ٖ)دة من الداللةعليها ٥با مستوايت متعدًٌ 
ة، كىػي علػى كىي مستول من الداللة يشاركها فيو الكػبلـ العػريب كلػو، ك٥بػا داللػة صػيغ ببلغي ػ

)صػػػلى هللا عليػػػو كآلػػػو ْب رسػػػوؿ هللا د البلغػػػاء ا٤بتقنػػػثػػػّبة، فكػػػبلـ سػػػيًٌ مسػػػتوايت عيليػػػا ككجػػػوه ك
٫بو اإلماـ علي أىل الببلغة من أصحابو كآؿ بيتو مث  «أفصح َمْن نطك ِبلضاد»كىو  كسٌلم(

ة قػػد يصػػل إُف ا٤بسػػتول القريػػب مػػن ببلغػػة بعػػض ا١بمػػل كالعبػػارات القرآني ػػ -كػػـر هللا كجهػػو–
ف يصػػػػػل إُف مسػػػػػتول ببلغػػػػػة السػػػػػورة مهمػػػػػا قصػػػػػػرت، كال إُف و ال ٲبكػػػػػن ألكن ػػػػػ ،كفصػػػػػاحتها

ا٤بسػػػػػتوايت العليػػػػػا مػػػػػن ببلغػػػػػة القػػػػػرآف اجمليػػػػػد ا٤بعجػػػػػك، كلػػػػػو علػػػػػى مسػػػػػتول ا١بملػػػػػة، كمػػػػػا يف 
﴿ِف  و: ة. فالقرآف الكرًن كصػفو ا٤بػتكلم بػو كمنكلػو سػبحانو أبن ػأك ا٤بطوي   «الدًلًلت ادلكنونة»

اصػوف علػى ركف الغو  ص كفضػاء اآليػة يعثػر ا٤بتػدبًٌ نػااي الػن  (. ففػي ثٖٕ)الواقعػة:ِكَتاٍب م ْكُنوٍن﴾ 
ػػالآللػػو كا١بػػواىر عدٲبػػة النظػػّب، كتتكش ػػ ا َف ف مكنوانتػػو كػػذلك عػػرب العصػػور، ٕبيػػث تبػػدك كأهن 

تنػػػكؿ إال يف تلػػػك الفػػػَبة، كعلػػػػى أىػػػل ذلػػػك العصػػػر، كىػػػػذه الداللػػػة ذات مسػػػتوايت متعػػػػددة  
ر، مثػل تقػدير القػوؿ، كتقػدير ا٤بوصػوؼ كالصػفة، كذلك، فمنها: داللة ما يذكر على مػا يقػدٌ 

، كذلك مسػتول يػدرىؾ مػن (ٗ)كما شابو ذلك من فنوف كجوانب التقدير. كمنها: داللة السياؽ

                                                           
 ( يف كتابو الببلغي ا٤بطبوع عدة طبعات: "هناية اإلٯباز يف دراية اإلعجاز" القاىرة: اآلداب كا٤بؤبد. ٕ)
فيها من يعتربكف حسِب النية منهم. ألف اللغات ا٤بَبجم إليها ال ٙبمل لعل عدـ إ٤باـ غالبية ا٤بَبٝبْب للقرآف ا٤بكنوف هبذه الدالالت من أىم أسباب كقوعهم يف األخطاء الٍب قد يقع  (ٖ)

 مثل خصائص العربية، خاصة يف ىذا اجملاؿ. أم ا سيئو النية فأكلئك ٥بم حديث آخر. 
دة عناية الببلغيْب ككثرة حديثهم عنو غّب أهنم َف يعرفوه تعريفنا السياؽ أمر ذك أٮبية ابلغة، حيث يعد "السياؽ" يف القرآف اجمليد ىو ا٤بنتج للداللة، كا٤بوجو إُف ا٤بدلوالت، كمع ش (ٗ)

ا بداللة السياؽ فالسياؽ جامعنا مانعنا، ككأهنم اعتربكه ٩با يدرؾ بدكف تعريف، أك أهنم اكتفوا بوصفو كبياف آاثره، كاستغنوا بذلك عن تعريفو. كاألصوليوف قد أ  -عندىم-بدكا اىتمامنا شديدن

كإرادتو، كىذه الداللة ال ٚبتلف. مل، كتعيْب اتمل، كالقطع بعدـ احتماؿ ا٤براد... كذلك ألف داللة النصوص نوعاف: حقيقية كإضافية، فا٢بقيقية اتبعة لقصد ا٤بتكلم يرشد إُف تبيْب اجمل
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ػػػل مػػػن اآلايت، كاآلايت مػػػن السػػػور، كالسػػػور مػػػن ٦بمػػػل القػػػرآف، كذلػػػك  التػػػدبر يف مواقػػػع ا١بيمى
تهػا يف معرفػة مػا إذا  وي  د صػفة ا١بملػة كىي ابلنظر فيما قبلها كفيما بعدىا لتظهػر ا٤بناسػبة، كتتحػد  

ػ ا كردت يف موقػع االسػتدراؾ، كانت جػواابن عػن سػؤاؿ، أك تعلػيبلن ٤بضػموف كػبلـ سػابق، أك أهن 
ىنػػاؾ كفػػرة يف الداللػػة ال يسػػتطيع أبلػػغ  أك يف موقػػع الػػدليل ٤بػػا سػػبق. كيف سػػائر األحػػواؿ فػػإف  

دالالهتػا الػوفّبة علػى أنػواع مػن ا٤بعػاين  البلغاء كأفصحهم أف يقارب أم مسػتول مػن مسػتوايت
د لسػػاف القػػرآف بػػو عػػن كػػل مػػا سػػواه، الػػذم يتفػػر   "اإلطػػبلؽ"ال تقػػع ٙبػػت حصػػر؛ كذلػػك ىػػو 
ا ىػو فمطلػق مسػتوعب متجػاكز لكػل مػا عػداه ، أم ػَُ"ةالنسػبي  "فكٌل ما عداه داخػل يف دكائػر 

 من كبلـ البشر، كمنهم األنبياء كا٤برسلوف.

                                                                                                                                                                      
ه الداللة ٚبتلف اختبلفنا متبايننا ٕبسب تباين السامعْب يف ذلك.." راجع بدائع ك"اإلضافية" اتبعة لفهم السامع كإدراكو، كجوده فكره كقرٰبتو كصفاء ذىنو كمعرفتو ابأللفاظ كمراتبها. كىذ

( كقد أكردت ابنتنا د.رقية العلواين تفاصيل ىامة يف "داللة السياؽ" كتقسيمات قدٲبة كحديثة أكضحت ىذه الداللة ٗبا ُّٓ-َّٓ/ُ( كإعبلـ ا٤بوقعْب )َُ-ُْٗالفوائد البن القيم )

وزيع دار الفكر يف دمشق عاـ  ىذا اجملاؿ عن مراجعتو فراجع ذلك يف رسالتها القيمة "أثر العرؼ يف فهم النصوص: قضااي ا٤برأة ٭بوذجنا" رسالة دكتوراه طبع كنشر كتال يستغِب الباحث يف

سياؽ يف القرآف" َف تطبع طبعة عامة بعد. أم ا السباؽ: فهو . ككذلك رسالة صديقنا د. إبراىيم أصباف الٍب انؿ هبا درجة الدكتوراه بعنواف "داللة الِٓٔ–َِٔـ، صََِّىػ/ُِْْ

ا ابلسياؽ، ككبّب األثر يف إدراؾ ا٤بناسبات، كىو ربط الكلمات كاآلايت كالسور ٗبا يسبقها كاعتبارىا حلقة يف سلسلة مَبابطة.    لصيق جدن
  ا٤بطلق كالنسيب:  َُ

يطلىق" يف ا٤بعجم الفلسفي )ىو عكس النسيب( كيعِب 
ا٤بتعرم عن كل قيد أك حصر أك استثناء « الكامل»أك « التاـ»"ا٤ب

أك شرط، كا٣بالص من كل تعْبُّ أك ٙبديد، ا٤بوجود يف ذاتو كبذاتو، كاجب الوجود ا٤بتجاكز للكماف كا٤بكاف حٌب إف 
 بظركؼ أك مبلبسات ٘بلى فيهما. كا٤بطلق عادةن يتسم ابلثبات كالعا٤بية، فهو ال يرتبط أبرض معي نة كال بشعب معْب  كال

معي نة. كا٤بػيػػطلىق مرادؼ للقىٍبلٌي، كا٢بقائق ا٤بطلقة ىي ا٢بقائق القىٍبلية الٍب ال يستمدىا العقل من اإلحساس كالتجربة بل 
، كيشػار إليو أحياانن «الػميطلىق»يستمدىا من ا٤ببدأ األكؿ كىو أساسها النهائي. كٲبكن كصف اإللو الواحد ا٤بتجاكز أبنو 

، أم أنو ا٤بدلوؿ الذم ال ٲبكن أف يينسىػب لغّبه فهو يتجاكز كل شػيء. كقد عر ؼ ىيجل «ا٤بدلوؿ ا٤بتجػاكز»نو أب
« ركح األمة»)أم جوىر العصر كمطلقو( ك« ركح العصر»كييقاؿ  (Geist )ابأل٤بانية: جايست« الركح»ا٤بػيطلىق أبنو 

قُّق ا٤بطلق يف التاريخ ىو اٙباد األضداد كاالنسجاـ بينها، كا٢بقيقة ا٤بطلقة ىي النقطة الٍب  )جوىرىا كمطلقها(. كٙبى
تتبلقى عندىا كل األضداد كفركع ا٤بعرفة ٝبيعنا من علم كدين، كىي النقطة الٍب يتداخل فيها ا٤بقد س كالكمِب )فهي 

 .كحدة كجود كاملة(
نسبية كىي القوؿ إبمكاف التوصل إُف ا٢بقيقة عن البل«( ا٤بطلق»كيف ٦باؿ ا٤بعرفة، تعربًٌ ا٤بطلقية )مصدر صناعي من 

ة ا٤بتجاكزة ٥با. كا٤بطلقية يف األخػبلؽ ىي  كاليقْب ا٤بعريف بسبب كجود حقائق مطلقة كراء مظاىر الطبيعة الكمنية ا٤بتغّبًٌ
ا٤بكاف، كمن مث مطلقةه موضوعيةه خالدةه متجاكزةه للكماف ك  -أخبلقي ة كانػت أـ ٝباليةن  -الذىاب إُف أف معايّب القيم 
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ٲبكن إصدار أحكاـ أخبلقية. أما يف السياسة، فهي تعِب سيادة ا٢باكم أك الدكلة بغّب قيد كال شرط. كالدكلة ا٤بطلقة 
  ىي الدكلة الٍب ال تينسب أحكامها إُف غّبىا فمصلحتها مطلقة كإرادهتا مطلقة كسيادهتا مطلقة.

ده عليو كال يتعْب  إال مقركانن بو، كىو عكس ا٤بطلق، كىو مقيد ، فهو ينيسىب إُف غّبه كيتوقف كجو «النسيب»أما 
  .كانقص ك٧بدكد مرتبط ابلكماف كا٤بكاف يتلوف هبما كيتغّب  بتغّبٮبا، كلذا فالنسيب ليس بعا٤بي

دية( ال ك٫بن نذىب يف ىذه ا٤بوسوعة إُف أنو داخل ا٤بنظومات الٍب تدكر يف إطار ا٤برجعية ا٤بتجاكزة )مثل الرؤية التوحي
ينقسم العاَف بشكل حاد إُف مطلق كنسيب، فا٤بطلق النهائي الوحيد )ا٤بطلق ا٤بطلق( ىو اإللو ا٤بتجاكز كىو مركك النموذج 
كالنسق كالدنيا الذم يوجد خارجها، أما ما عداه فيتداخل فيو ا٤بطلق كالنسيب، فاإلنساف يعيش يف الطبيعة النسبية 

ية الٍب ال ٲبكن ردىا إُف العاَف ا٤بادم النسيب، كلذا فهو يشعر بوجود القيم ا٤بطلقة كلكنو ٰبوم داخلو النكعة الرابن
كيهتدم هبديها )إف أراد(. كالكائنات نسبية فهي تينسىب لغّبىا، كمع ىذا ٥با قيمة مطلقة، كلذا ال ٲبكن قتل النفس 

ا قتل الناس ٝبيعنا. كأقل ا٤بخلوقات يف الكوف ىي الٍب حرـ  هللا إال اب٢بق ألهنا مطلقة، كمن قػىتىل نفسنا بغّب حق فكأ٭ب
من صنع هللا، كلذا فلها قيمتها ا٤بطلقة. كتداخل النسيب مع ا٤بطلق ال يلغي ا٤بسافة بينهما، كلذا فهما ال ٲبتكجاف كال 

  .يذكب الواحد يف اآلخر
فنحن نؤمن أبف ٜبة مطلقات هنائية  كٲبكننا ا٢بديث عن النسبية اإلسبلمية ابعتبارىا نسبية تنصرؼ إُف خطاب ا٣بالق،

ال ٲبكن ا١بداؿ بشأهنا، نؤمن هبا بكل ما ٙبوم من عقل كغيب؛ منها ننطلق كإليها نعود، أما ما عدا ذلك فخاضع 
  .لبلجتهاد كا٢بوار

 كامن فيو. كلذا، أما يف ا٤بنظومات الٍب تدكر يف إطار ا٤برجعية الكامنة، كالنظم ا٢بلولية الواحدية كا٤بادية، فإف مركك العاَف
قد يتجسػد ا٤بطلق يف أحد عناصر الدنيا )يتجسد فيو كال يتبدل من خبللو( فيصبح ىذا العنصر ا٤بادم أك ا٤بلموس ىو 

  .ا٤بطلق كا٤بقد س كأما ما عداه فمدن س
كلذا فإف النماذج  كأم ٭بوذج مهما بلغ من مادية كنسبية ٰبتوم على ركيكة أساسية تد عي لنفسها ا٤بطلقية كالقىٍبلية،

ا٤بعرفية العلمانية الٍب تدكر يف إطار ا٤برجعية ا٤بادية الكامنة ٙبتوم على مطلق علماين يفَبض فيو أنو الركيكة األساسية 
كا٤برجعية النهائية لكل األشياء، ٲبنحها الوحدة كالتماسك. كأىم مطلق علماين ىو الطبيعة/ا٤بادة كالتنويعات ا٤بختلفػة 

« مػركك»ككلمة « ركيكة أساسية»ىنا تكاد تكوف مرادفة لكلمة « ميطلىق»دكلة كحتمية التاريخ... إٍف. ككلمة عليو مثل ال
يطلىق يف ا٤بادة"، فنحن نعِب "لقد حل ا٤بركك يف ا٤بادة" «اللوجوس»أك « ا٤ببدأ الواحد»أك 

، فحينما نقوؿ: "لقد حل  ا٤ب
(. قلت: ِٔ:ُٔيهود كاليهودية كالصهيونية، عبد الوىاب ا٤بسّبم، صكأصبح كامننا فيها غّب متجاكز ٥با. )موسوعة ال

فإنِب أرل أف اإللو ا٤بتجاكز )جل شأنو( ال يوصف ابإلطبلؽ، بل ىو  -يرٞبو هللا-كما تقديرم ٤با أكرده الراحل ا٤بسّبم 
ف، كاإلنساف، كالطبيعة(، األزِف ا٤بستوعب للمطلق كالنسيب معا، فهو متجاكز لكل منهما، كأف ا٤بطلقات ثبلثة: )القرآ

ال اب٤بفهـو الذم ذكره الدكتور ا٤بسّبم بل اب٤بفهـو ا٤بقابل للنسيب، فالقرآف مطلق، كاإلنساف مطلق، كالكوف مطلق، 
كاإلطبلؽ  ىنا نريد بو شيئا أقرب ما يكوف إُف "الكلي" يف تعاريف ا٤بناطقة، كا٤بتفلسفة، كأما النسيب فهو ا٣باضع 

لو أجل مسمى يولد فيو أك يوجد فيو كآخر مسمى كذلك ٲبوت فيو، أك ينعدـ. فاإلنساف ابعتباره للقوانْب كالسنن، 
 فردا كالقرآف حْب يكوف كلمات مفردة كالكوف حْب ينظر إليو أبنو جكئيات معينة فإنو يكوف نسبيا، كهللا أعلم.
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ــِو اْلَباِلــُل ِمــن : القػػرآف لفظنػػا كمعػػُبن. قػػاؿ تعػػاُفانو ٕبفػػظ كقػػد تكفػػل هللا سػػبح ﴿ًَل َيَْتِي
ــْن َخْلِفــِو﴾  ــِو َوًَل ِم ــُْتِ َيَدْي ت اآلايت اكمػػات بسػػائر أنػػواع الداللػػة ( كقػػد دل ػػِْ)فصػػلت:بـَ

ة للقػػرآف، ابإلضػػافة إُف كسػػائل علػػى حفػػظ القػػرآف لفظنػػا. كقػػد تضػػافر الػػنظم مػػع الوحػػدة البنائي ػػ
 اىرة ككامنة فيو على نفي الباطل عن القرآف، كعصمتو يف لفظو كحفظو يف معانيو. أخرل ظ

كالقػػػػرآف الكػػػػرًن يسػػػػتوعب الوجػػػػود كعبلقاتػػػػو كسػػػػائر عناصػػػػره. كىػػػػذا مػػػػا ٯبعػػػػل عمليػػػػة 
مػػع مػػكاايه بػػو العصػػبة مػػن العلمػػاء. فػػالقرآف  اسػػتجبلء معػػاين القػػرآف ابسػػتقراء اتـ أمػػرنا قػػد تنػػوء

يػػػو كحسػػػن نظمػػػو، ك٠بػػػٌو ببلغتػػػو، كعلػػػٌو فصػػػاحتو، كتيسػػػّب هللا كخصائصػػػو كصػػػفات الكمػػػاؿ ف
عانيػػو بشػػكل قريػػب ة اسػػتجبلء ميبقػػى يف حالػػة مػػن السػػمٌو ٘بعػػل عملي ػػ لػػو، (سػػبحانو كتعػػاُف)

إُف إدامػػػػة الصػػػػلة هبػػػػذا القػػػػرآف الكػػػػرًن، كبنػػػػاء  -أكؿ مػػػػا ٙبتػػػػاج-ٙبتػػػػاج  مػػػػن الكمػػػػاؿ عمليػػػػة
ات تفسّبه كأتكيلو كاسػتجبلء ابقوف، كاعتبار عملي  س السة على ما أس  البلحقْب من أبناء األم  

معانيػػو، كالتطهػػر للوصػػوؿ إليهػػا شػػغل ا٤بسػػلمْب الشػػاغل عػػرب العصػػور يف ٨بتلػػف األجيػػاؿ. كال 
ر الكثػػّبكف مػػنهم عػػن سػػواعد علمػػاء ا٤بسػػلمْب قػػد بػػذلوا الكثػػّب يف ىػػذا الصػػدد، ك  ػػ يينكػػر أف  

القػرآف كفصػاحتو كٙبٌديػو كالتأكيػل، كبيػاف أكجػو ببلغػة  ا١ًبٌد، كبذلوا جهػودنا متتابعػة يف التفسػّب
ة أخػػػرل جهػػػودنا يف دراسػػػة مػػػا أنػػػكؿ هللا إليهػػػا مػػػن كتػػػب أك صػػػحف.  كَف تبػػػذؿ أم ػػػ كإعجػػػازه،

يط بو تفسػّب  كلكن ىذا القرآف كتاب مطلق كوين معادؿ للكوف كحركتو مستوًعب ٥بما، ال ٰبي
ػػ -كلػػػو تضػػافرت عليهمػػػا ا١بهػػود-كال أتكيػػل  بػػو، فهػػػو  )سػػبحانو كتعػػػاُف(يط هللا كحػػػده بػػػل ٰبي
 يف ٧بكػػم آايتػػو مػػا اختلػػف النػػاس فيػػو، كأخػػرج بػػو النػػاس مػػن لو علػػى علمػػو، كبػػْب  الػػذم فص ػػ

 الظلمات إُف النور.

العلـو األخرل  كتاابت يف التفسّب ٘باكزت كل ما كرثناه يف  -٫بن ا٤بسلمْب-د كرثنا لق
ا من جيل التلٌقي مث بدءن -تنا التفسّب لدل أم   من حيث العدد كاال٘باىات، كاٚبذت ا٘باىات

التفسَت »ا٘باىات عديدة، فكاف منها  -جاءت بعد ذلك ا١بيل ا٤ببارؾ األجياؿ الٍب
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ة ذات عبلقة ابآلايت ة كقولي  القائم على ركاايت آاثر عملي  « التفسَت اآلاثري»، مث «اللغوي
رفة أحكاـ القرآف أك األحكاـ ر فيو على معك ا٤بفسًٌ الذل يركًٌ  «التفسَت الفقهمل»ا٤بفٌسرة، مث 

التفسَت »آايت القرآف الكرًن. برزت بعد ذلك أنواع أخرل من التفسّب، مثل  الٍب كردت يف
مث  ،«التفسَت البًللمل»ك ،«التفسَت العقلمل»ة، كالذل عِب بو بعض الصوفي   «اإلشاري

كرٗبا  أضاؼ بعضهم  ،«لعلمملـالتفسَت ا»ي بػعصران ىذا ما ٠بيًٌ  مث برز يف ،«البيان»
ىذا  استجبلءكما إُف ذلك. كحْب حاكلنا  «التفسَت الفلسفمل»ك ،«التفسَت العددي»
 -ة كٌلهاكىم البشري  -مو للقرآف الكرًن كللمخاطبْب بو ع ٗبعرفة ما قد  اث التفسّبم ا٤بتنوًٌ الَب 

القرآف استجبلء معاين  ح يفَف ينج -عو ككثرة فوائدهعلى اتساعو كتنوًٌ -ىذا الَباث  كجدان أف  
و لو خيلي قد يشعر اإلنساف أبن   كتاب ا٣بالد كثّب من العواَف الٍبىذا ال الكرًن كلها، كبقي يف

ياتو كما ل الستفاد من معانيو ك٘بلًٌ ر كيتعق  ر فيو كيتذك  بينو كبْب القرآف، يراجعو كيسائلو كيتدب  
 إف   :أف نقوؿ رين، كال نَبدد يفبلت ا٤بفسًٌ ن تدخُّ فيو من نور كىداية أكثر بكثّب ٩با استفاده م

اءى من اء، كرٗبا حرمت بعضي التفاسّب القر  بعض التفاسّب قد كقفت حاجكنا بْب القرآف كالقر  
 رىا.لها كتذكُّ ر فيها كتعقُّ حسن استجبلء معاين القرآف العظيم ك٧باكلة التدبُّ 

ة فهمو من داخلو كاستجبلء أنواره من ثنااي ر القرآف، ك٧باكلمن ىنا بدأت رحلتنا مع تدبُّ 
صى،  واره كنفحاتو من داخلو، فوجدان يفض ألنآايتو، كالٌتعرُّ  ذلك خّبنا كثّبنا، كنعمنا ال ٙبي

أكثر كعينا ابلقرآف كفهمنا  -ر كمرف عليو كتدرب كصربإذا أحسن التدبُّ -ر ٘بعل القارئ ا٤بتدبًٌ 
إدراؾ مقاصده  صصو كأمثالو، كأقرب إُف الصواب يفقلسياقاتو كإدراكنا ٤بعانيو كاعتبارنا ب

رح كغاايتو؛ كلذلك فقد ا٘بهنا للكتابة يف ىذا النوع من التفسّب، كتنبيو الناس إُف فوائده، كش
األخذ بو كالنسج على منوالو، سائلْب العلٌي القدير أف ييوٌفقنا  كبياف ا٤بنهج النبوم القوًن يف

السامية الشريفة، كأف ٯبعل القرآف الكرًن ربيع قلوبنا كجبلء  كييعيننا على بلوغ ىذه الغاايت
 و كٌِف ذلك كالقادر عليو.ٮبومنا كأحكاننا، كأف يينّب بو بصائران، إن  
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 ا م  بُت القراءتُت:

كابألرض ابألمر  )صلى هللا عليو كآلو كسٌلم(القرآف الكرًن قد بدأ اٌتصالو برسوؿ هللا  إف  
ْنَساَن ِمْن  كلماتو أمرنا ابلقراءة:  ؿابلقراءة، فكانت أك   َرْأ ِِبْسِم رَبَِّك ال ِذي َخَلَك*َخَلَك اْْلِ ﴿اقـْ

ْنَساَن َما  َْ يـَْعَلْم﴾ َرْأ َورَبحَك اْْلَْكَرُم*ال ِذي َعل َم ِِبْلَقَلِم*َعل َم اْْلِ (، ففي ٓ-ُ)العلق: َعَلٍك*اقـْ
 أمره بقراءتْب كيف ىذا تنبيوه إُف أف   -رًناألكُف نككالن من الكتاب الك-ىذه اآلايت ا٣بمس 
قنا ٤با بْب يديو، كمهيمننا عليو، كمشتمبلن ليصبح كتاابن كامبلن اتًما، مصدًٌ  تنكيلو سوؼ يتكامل

 ات كلها، كحامبلن ٥بداايت األنبياء كا٤برسلْب ٝبيعنا. على تراث النبو  

ىا من صلة ا٤بوصوؿ. فالقراءة األكُف كل قراءةو من القراءتْب ٥با خصائصها الٍب تستمدٌ   إف  
قراءةه يستعْب اإلنساف يف  ﴿اقْـَرْأ ِِبْسِم رَبَِّك ال ِذي َخَلَك﴾،: (تبارؾ كتعاُف)يف قوؿ هللا 

كا٣بلق ابلنسبة ٥بذا اإلنساف ا٤بتلٌقي ٥بذا القوؿ الثقيل يبدأ من  ،«اخلالك»٩بارستها ابسم هللا 
ْنَساَن ِمْن َعلَ علق:  كالعلق قطعة من الدـ مث جعلها هللا بعد مراحل عديدة  ٍك﴾،﴿َخَلَك اْْلِ
﴿اقْـَرْأ َورَبحَك اْْلَْكَرُم*ال ِذي ا القراءة الثانية فهي قراءة ابلقلم:  ٲبشي على األرض. أم  إنساانن 

ال ِذي َعل َم ِِبْلَقَلِم * ﴿ىنا يف صلة ا٤بوصوؿ  «القلم»(. كذكر ْ،ّ)العلق: َعل َم ِِبْلَقَلِم﴾
نَساَن َما  َْ يـَْعَلمْ   -قراءة القرآف الكرًن كالقلم-تربط بْب القراءة  (٘-ٗ)العلك:﴾َعل َم اإْلِ

كٝبيع القراءات الٍب تراكمت بواسطتو منذ بداية ا٣بلق حٌب بداية عصر التنكيل، فهي قراءة 
لقرآف يػيعىلًٌمي منذ البداية ا ا ييشّب إُف أف  اب٣بلق كقراءة ٗبَباكىم ا٤بعرفة، كقراءة ابلوحي النازؿ، ٩ب  

 ا١بمعى بْب قراءتْب أك أكثر من قراءتْب؛ لكي ٰبقق أىدافو أىداؼ التنكيل.

دكف الذين يبتغوف مث تتالت كتتابعت أنواع القراءات بعد ذلك. فهناؾ: قراءةه يػىٍعًمدي ا٤بتعبًٌ  
)صلى هللا د رسوؿ هللا ابلقراءة إُف القياـ هبا. ىذا الثواب الذم كع )تبارؾ كتعاُف(ثواب هللا 

حرؼ، كلكن ﴿آ ﴾ هللا أيجركم بكل حرؼو عشرة، ال أقوؿ  اتلوه فإف  "بو:  عليو كآلو كسٌلم(
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. كىناؾ قراءةه أخرل: ىي قراءةي الذين ُُ"حرؼ «ميمٌ »حرؼ ك «ًلمٌ »حرؼ ك «ألف»
الشريعة سم ابلبحث عن يريدكف معرفة ا٢ببلؿ كا٢براـ كشريعة القرآف الكرًن، فهي قراءة تت  

ة من أمر كهني ككصيةو كما إُف ذلك. كىناؾ قراءة اثلثة، كعن اآلايت الٍب ٙبمل تشريعات إ٥بي  
ة عرب التاريخ، رىا كمسّبةى البشري  ة كتطوًٌ ىي قراءة أكلئك الذين يريدكف أف يعرفوا اتريخ البشري  

بةن يف معرفة ذلك التاريخ ؛ رغ)صلى هللا عليو كآلو كسٌلم(منذ بدء ا٣بليقة حٌب أايـ رسوؿ هللا 
ة قراءة رابعة، ىي قراءة مىٍن يقرأ ليستٍمتع بدق   بو، كاستنباط دركسو كعربه. كىناؾكاالعتبار 

يو ككجوه إعجازه اللفظ كٝباؿ األسلوب كببلغة القرآف الكرًن؛ كلكي يرل جوانب ٙبدًٌ 
لع على قصص ؿ أف يط  ة عن أف أتيت ٗبثلو. كىناؾ قراءةه خامسة ىي قراءة من ٰباك للبشري  

األنبياء، كمعرفة أقوامهم كأحداث أزماهنم كمضامْب رساالهتم. كىناؾ قراءةه سادسة، ٙباكؿ أف 
ح مصّب اإلنساف  ترل ما إذا كاف ىذا القرآف يستشرؼ ا٤بستقبل، كييعطي مؤشرات لو، كيوضًٌ

الكرًن ا٤بختلفة.  ة، إُف غّب ذلك من قراءات كثّبة تكاد تشمل جوانب القرآفكمصّب البشري  
كىناؾ أانس درجوا على إاثرة أسئلة؛ بعضها يف الفلك، كبعضها يف التاريخ، كبعضها عن 
ا٢باضر كا٤بستقبل، كغّب ذلك من أجل أف ينكؿ ا١بواب على أسئلتهم تلك كىٍحينا، ٕبيث 

 يكوف لديهم جواب تطمئن إليو النفوس، كينشرح لو القلب.

نوعة ىي الٍب بدأ الفكر اإلسبلمٌي يتكوف يف بداايتو هبا دة ا٤بتىذه القراءات ا٤بتعدًٌ 
يْب،  قبل القرآف علـو كمعارؼ متطورة، كحو٥با. فلم يكن للعرب فقد كاف العرب أم ة من األمًٌ

كاألميُّوف كلمة ٥با معنياف؛ فا٤بعُب األكؿ: أم الذين ال يقرؤكف كال يكتبوف، كىذا ليس مرادنا 
ة، ككاف فيها شيءه من القراءة كشيء من بيئة قريش بيئةه ٘باري   و من ا٤بعركؼ أف  ىنا؛ ألن  

                                                           
ٍسعيودو يػىقيوؿي قىاؿى رىسيوؿي اَّللً  صىل ى اَّلل ي عىلىٍيًو عن عىٍبدى اَّللً  ٍبنى مى » :نص ا٢بديث كما كرد يف صحيح الَبمذم كغّبه ُُ

ـه حىٍرؼه كىسىل مى مىٍن قػىرىأى حىٍرفنا ًمٍن ًكتىاًب اَّللً  فػىلىوي بًًو حىسىنىةه كىا٢بٍىسىنىةي ًبعىٍشًر أىٍمثىا٥ًبىا الى أىقيوؿي اَف حى  ٍرؼه كىلىًكٍن أىًلفه حىٍرؼه كىالى
 .«كىًميمه حىٍرؼه 

/ ٓ)دار إحياء الَباث العريب: بّبكت( ) ا١بامع الصحيح سنن الَبمذم، عيسى أبو عيسى الَبمذم السلمي دمحم بن
 ( ٙبقيق أٞبد ٧بمود شاكر كآخركف.ُٕٓ
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ة، كما أف  ىناؾ ما يدؿ على أف  العرب كانت ٥بم  الكتابة، شأهنا شأف البيئات التجاري  
ا ا٤بعُب الثاين لؤلمٌي أك األميْب: ىم الذين َف ينكؿ عليهم كتاب . أم  ُِكتاابت يف تلك ا٤برحلة
صلة أك َف تقم صلة بينهم كبْب الوحي اإل٥بٌي يف كقت منظور. كالعرب من قبل، كانقطعت ال

قد بػىعيدت الشُّقىة بينهم  -كإف كاف ىناؾ اتريخ لبعض األنبياء يف جكيرهتم مثل ىود كصاٌف-
كبْب ىؤالء األنبياء كا٤برسلْب، فعادكا إُف أمي تهم؛ كلذلك ٠بوا ابلغافلْب يف بعض اآلايت: 

ْنِذَر قـَْوًما (، كقد نيسيت كل ّ)السجدة: َما َأََتُىْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن قـَْبِلَك َلَعل ُهْم يـَْهَتُدوَن﴾ ﴿لِتـُ
م َف أيهتم نيب أك رسوؿ من قبل، فهم من تلك الرساالت، كفىصلت بينهم كبينها دىور. كأهن  

قت نفوسهم كتشو  عت ة. كمن ىنا تطل  ة هبذا ا٤بعُب؛ أم الٍب َف تتلق  رسالةن ٠باكي  الشعوب األمي  
ُهْم فـََقْد َجاءَُكْم بـَيَِّنٌة ِمْن  إُف رسالة: َنا اْلِكَتاُب َلُكن ا َأْىَدى ِمنـْ ﴿َأْو تـَُقوُلوا َلْو َأًن  أُْنِزَل َعَليـْ

(، أم كىم ينظركف إُف اليهود كالنصارل من حو٥بم  ُٕٓ)األنعاـ: ﴾رَبُِّكْم َوُىدًى َوَرْٓتَةٌ 
 شيءو أك خطابو إليهم.ككانوا يتشوقوف إُف نككؿ 

ا أنكؿ القرآف الكرًن ْب َف ينكؿ عليهم كحي قبل القرآف، فلمػ  كبسبب كوف العرب أميًٌ 
ا جعل ابن عبد الرب أك بدأت تتكوف أفكارىم كمعارفهم كعلومهم من تفاعلهم مع القرآف. ٩ب  

م َف ٲبارسوا أي ة ، فالعرب قبل نككؿ القرآف، كأهن  "العلم: قاؿ هللا، قاؿ رسولو"سواه يقولوف: 
سبة ٥بم ىو ا٤بصدر ا٤بنشو ة كمؤثرة؛ كلذلك كاف القرآف ابلنًٌ ة عام  ة أك معرفي  ات تعليمي  عملي  

نت تلك ا٤بعارؼ الٍب عرفت ألفكارىم كآلرائهم كلتصٌوراهتم ك٤بعارفهم كلعلومهم، كحولو تكو  
، أك «ةالعلوم النقلي  »أك  «ًلمملّ الفكر اإلس»كعليو نشأ  ،«ةالعلوم اإلسًلمي  »فيما بعد بػ

نت يف دكائر تلك فهذه العلـو تكو   ،«ةالعلوم الشرعي  »يت يف بعض ا٤براحل بػالٍب ٠بيًٌ 
عة للقرآف الكرًن حٌب أصبحت ٦بموعةن من ا٤بعارؼ الٍب دة كا٤بقارابت ا٤بتنوًٌ القراءات ا٤بتعدًٌ 

                                                           
كٲبكن الرجوع إُف بعض ا٤بصادر الٍب تعر ضت لوضع األعراب كعرب ا١باىلي ة كقبائلهم ا٤بختلفة يف عصر التنكيل،   ُِ

عصر النيب »لآللوسي، كمنها « بلوغ األرب يف أحواؿ العرب»البن يعيش، كمنها « حواؿ العربا٤بفص ل يف أ»منها 
 مد عكة دىٍركىزىة، إُف مصادر أخرل كثّبة ٙبدثت عن تلك الفَبة.« كبيئتو قبل البعثة
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دكين الر٠بي لتلك ا٤بعارؼ أك صار ىو اتريخ التالذم  ُّىُّْبدأ تدكينها الر٠بي عاـ 
لذلك الفكر الذم انبثق عن قراءات ا٤بسلمْب للقرآف الكرًن؛ فهناؾ تفسّب، كعلم عقيدة أك 

ة ة. كىذه كلها تقريبنا جىرىت مقاربتها أك عملي  توحيد، كعلم فقو كأصوؿ، كحديث، كعلـو عربي  
كما -الكرًن الٍب تنوعت كتعددت ة للقرآف الوصوؿ إليها ابلقراءات أك اب٤بقارابت اإلسبلمي  

بتعدد أنواع القراءة، إضافة إُف أنواعها القدٲبة منها كا٢بديثة. ككٌلها كانت ذات  -ذكرت
ة كتصٌوره كدكافعو كدكاعيو كمؤثرات أخرل  ارتباط كثيقو ابلقارئ نفسو، فللقارئ رؤيتو الكلي  

كسائر ا٤بؤثرات الذاتية األخرل،  كثّبة من بيئتو كثقافتو كحضارتو كقدراتو كنواايهي كغاايتو
 ة القراءة الٍب يقرأ القرآف الكرًن هبا.كللقارئ دكر كبّب يف ٙبديد نوعي  

كالقراءةى ذات عبلقةو كثيقة ابلكماف كا٤بكاف، فالكماف الذم يقرأ القارئ القرآف فيو،  
تها، اختيار نوعها ككيفي  ة القراءة، ك كا٤بكاف الذم يقرأ القارئ القرآف بو كبلٮبا لو أثره يف عملي  

يط ابلقارئ كابلقراءة كا٢بصوؿ على النتائج ا٤بتوخ   اة منها. كىناؾ البعد الغييٌب اإل٥بٌي الذم ٰبي
ق يف قراءتو، كقد كعنايتو كتوفيقو فقد يوف   فإذا صادؼ القارئ لطفنا من هللا )تعاُف(كٗبنهجها، 

 قاؿ: )تبارؾ كتعاُف(هللا  ًن؛ كلذلك فإف  يصل هبذه القراءة إُف كثّب من مكنوف القرآف الكر 
ة الوصوؿ إُف ا٤بعُب، (، كىنا تيشّب اآلية إُف عملي  ٕٗ)الواقعة:﴿ًل دَيَسحُو ِإًل  اْلُمَطه ُروَن﴾ 

ا مىسُّ ا٤بعُب الدقيق ا٤بكنوف ٌي كما ذىب إُف ذلك بعض الفقهاء. كإ٭ب  كليس اللمس ا٢بسًٌ 
بصيغة اسم ا٤بفعوؿ لكي  ﴿ادلطه رون﴾كلمة: ارؾ كتعاُف()تبكالوصوؿ إليو. كقد كضع هللا 

 ة التطهّب ٘برم من ا٣بارج، يعِب ا٤بطه ر ىو من طه ره غّبه. ذلك يعِب أف  ينبًٌو إُف أف  عملي  
أ عقو٥بم كقلوهبم ككجداهنم للمس كىي   )تبارؾ كتعاُف(رىم هللا ا٤بطىه رين ىم أكلئك الذين طه  

لربكم  إف  "يقوؿ:  )صلى هللا عليو كآلو كسٌلم( كالوصوؿ إليها. كرسوؿ هللا معاين القرآف الكرًن

                                                           
 .على ما أٌكد الذىيب كتبعو بعد ذلك السيوطيٌ   ُّ
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ضنا لنفحات هللا ، فحينما يقـو القارئ للقرآف الكرًن متعرًٌ ُْ«ضوا ٥بايف دىركم لنفحات، فتعر  
استفادتو بقراءتو سوؼ تكوف أكثر بكثّب من ذلك الذم حيرًـ ىذه  فإف   )تبارؾ كتعاُف(
 يصادفها.ا١بوانب أك َف 

، كنور كبياف ألقواـ، كقد  كقد كصف هللا )تبارؾ كتعاُف( القرآف الكرًن أبن و ىيدل لقـو
كصفو كذلك أبن و ال يكيد الظا٤بْب إال خسارنا. كينكؿ من القرآف ما ىو شفاء كرٞبو للمؤمنْب: 

 ﴾اًل َيزِيُد الظ اِلِمَُت ِإًل  َخَسارً ﴿َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُىَو ِشَفاٌء َوَرْٓتٌَة لِْلُمْؤِمِنَُت وَ 
بو كما يتعرض  ع دكره يف التأثّب بتنوع القارئ كما يتصففهذا ا٣بطاب يتنو   (.ِٖ)اإلسراء:

 .(تبارؾ كتعاُفلو من نفحات هللا )

، ِبلتًلوة)جل شأنو( معوقات َتول بُت القارئ وبُت القراءة اليت مساىا هللا كىناؾ 
 ئ على تبلفيها كمنها: ٯبب أف ٰبرصى القار 

الدخوؿ أبحكاـو مسبقة إُف القرآف الكرًن ييعٌد من «: الدخوؿ أبحكاـ مسبقة» أوًًل:
و لن يكوف قادرنا على استجبلء معاين القرآف بشكل ا٤بعوقات الٍب إف دخل القارئ هبا فإن  

ستثّبه لكي يناؿ ا ينفتح على قارئو ىو يف حاجة إليو، يريد أف يستنطقو كيسليم. فالقرآف إ٭ب  
ب خطاه، كيعينو على معا١بة أزمتو. يقوؿ هللا د طريقو كيصوًٌ من ىدايتو كمن معانيو ما يسدًٌ 

(، فالتائو سوؼ ٯبد ىدايتو فيو، ٕ)الضحى: ﴿َوَوَجَدَك َضاًًل فـََهَدى﴾: (تبارؾ كتعاُف)
قرآف معاين كلكن الداخل إليو أبحكاـ مسبقة سوؼ ٯبد نفسو يقرأ بطريقة مىٍن يفرض على ال

قد ال ٰبتملها نصُّو كال ييشّب إليها أك يدؿ عليها خطابو أبٌم كجوو من أكجو الداللة. كىنا 
ؿ القارئ من قارئو اتؿو مفتقر إُف ما يف القرآف الكرًن إُف إنساف ٰباكؿ ٙبميل القرآف ما يتحو  

 ال ٰبتمل.

                                                           
 (.ِٖٔٓ، رقم َُٖ/ّ(، كاألكسط )ُٗٓ، رقم ِّّ/ُٗ( نقبلن عن: الطرباين يف الكبّب )ُّٓ/ ٗجبلؿ الدين السيوطي، جامع األحاديث  )  ُْ
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قراءة يف القرآف الكرًن طلبنا من ا٤بعوقات أف ٲبارسى القارئ ال«: البحث عن شواىد» اثنًيا:
د ٤بوقف يقفو أك رأم يراه. ففي ىذه ا٢بالة كذلك، سوؼ يكوف لشاىد أك دليل معضًٌ 

 ة من أنوار القرآف كأضوائو ككسائل ىدايتو كمعانيو.القارئ ٧بجوابن عن جوانب ىام  
رىم، كحاكؿ  فإذا كقع اختبلؼ بْب القارئْب للقرآف الكرًن كتنازعوا أم«: االختبلؼ» اثلثًا:

ىؤالء أبف يتػركوا  يستدؿ عليو. ىنا ينصح رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(خذ موقفنا ما كلٌّ منهم أف يت  
حالة االختبلؼ كالشقاؽ -القرآف، كأف يقوموا عنو، حيث إف  القرآف يف ىذه ا٢بالة 

ة عن ككسائل معربًٌ سوؼ ٰبمل القارئْب على أف ٯبعلوا من القرآف ٦برد شواىد  -فسيالن  
آرائهم الٍب اختلفوا فيها كحو٥با. كسيؤدم ذلك إُف أف يضربوا القرآف بعضو ببعضو بدالن من 

، كيف إطار كحدتو البنائي    فيو. )تبارؾ كتعاُف(ضوا لنفحات هللا ة؛ ليتعر  أف يقرؤكه يف تكامل اتـو
 ، منها: مقدمات جيب على القارئ أن يعيها ِف ولوجو للقرآن الكرميكىناؾ 

موقعو من ا٣بطاب، ما موقعي  ٯبب أف ٰبدد القارئ«: من ا٣بطاب موقع القارئ» :أوًًل 
دو أـ طالب معرفة حكم أـ أان؟ ىل جئت إُف القرآف الكرًن طالبى ىدايةو، أـ طالب تعبُّ 

ىذا ة أـ اتريخ أقواـو أـ استنباط ىداية أـ ماذا؟ ة أـ سينىنو اجتماعي  طالب معرفة سيننو إ٥بي  
دًٌ  د موقعو من القرآف الكرًن كىو يلج إُف رحابو، كال التحديد مهم جًدا، كالبد للقارئ أف ٰبي

دًٌ   إٲبانو كاحَبامو للقرآف د موقع ا٣بطاب منو؛ ما عبلقة القرآف بو؟ كىنا ييبْبًٌ بد من أف ٰبي
بقدرة القرآف اجمليد  ره لو، مع إٲباف اتـ كيقْب كاملكرؤيتو لو، كأيٍلفتو معو، كعبلقتو بو، كتصوُّ 

د القارئ ىدفو من القراءة بدقة ٗبا ىو ٕباجة إليو. فبلبد  أف ٰبدًٌ  -بكرمو-على تككيد القارئ 
ة . كالقراءة عمل، فبل بد من بناء الني  "اتا األعماؿ ابلني  إ٭ب  "ة: يو ابلني  ة، كىو ما نسمًٌ اتم  

حدنا من أكلئك ا٤بطه رين الذين يستطيعوف ض للتطهّب اإل٥بٌي. لعل  القارئ يصبح كاكالتعرُّ 
 العركج إُف مٌس معاين القرآف الكرًن.

تنكيل قراءتنا للقرآف على قلوبنا أمر يف غاية األٮبي ة؛ لكي «: تنكيل القراءة على القلب» :اثنًيا
ٌي ساف دكف إشراؾ فعل٫بصل على ٜبرة القراءة، كلنجِب فوائدىا، فالقراءة ابلعينْب كٙبريك اللًٌ 
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ؿ القارئ قراءتو على قلبو مباشرة. كىذا النوع من يو القراءة عندما ينكًٌ للقلب ال تؤدم ما تؤدًٌ 
عند القراءة، كٙبتاج إُف تدريب على  -كٌلها-القراءة يقتضي تيقُّظ قول الوعي اإلنسايٌن 

ت ذلك، ٕبيث تفيض القراءة من القلب إُف ا١بوارح، فيكوف القلب ىو ا٤بستقبل األكؿ آلاي
 الكتاب الكرًن.

فالقرآف الكرًن ليس كتاابن عاداًي ينك ؿ على السمع أك يوضع أماـ العْب لكي يقلب 
اإلنساف الطرؼ يف كلماتو، أك يتصفحو تصفحنا، أك يستمع بقلب الهو أك ساهو لو، بل ال بد 

تماع، قاؿ ؿ على األذف يف حالة االسؿ على اللساف أك ينك  أف ينك ؿ على القلب قبل أف ينك  
﴿ُقْل نـَز لَُو ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَِّك ِِبحْلَكِّ لِيـُثـَبَِّت ال ِذيَن آَمُنوا َوُىدًى َوُبْشَرى  :(تبارؾ كتعاُف)

﴿ُقْل َمن َكاَن َعُدوًّا  ِِّرْبِيَل فَِإن ُو نـَز َلُو َعَلى قـَْلِبَك ِبِِْذِن اَّللِّ  (،َُِ)النحل: لِْلُمْسِلِمَُت﴾
﴿َوِإن ُو لََتنزِيُل َربِّ  ،(ٜٚلَِّما بـَُْتَ َيَدْيِو َوُىًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنَُت﴾ )البقرة: اقً ُمَصدِّ 

ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِيَن﴾  اْلَعاَلِمَُت * نـََزَل ِبِو الرحوُح اْْلَِمُُت * َعَلى قـَ
ب و ٰبتاج إُف تدرُّ ل؛ ألن  فالتنكيل على القلب إذنا ليس ابألمر السه(. ٜٗٔ:ٕٜٔ)الشعراء:

على قلبو؛ كلذلك هنيي رسوؿ هللا )صلى هللا لو ر، فليس كل كبلـو ٲبكن لئلنساف أف ينكًٌ كتطهُّ 
َنا َْتَْعُو أف ٰبرؾ بو لسانو: ﴿ عليو كآلو كسلم( ًل َُتَرِّْك ِبِو ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل ِبِو*ِإن  َعَليـْ

ا يتم على التنكيل إ٭ب   كنب و إُف أف   -يف الوقت نفسو-(، كأمر ُٕ،ُٔ﴾ )القيامة:َوقـُْرَءانَوُ 
القلب، فالقارئ للقرآف الكرًن ٧بتاجه أف يػينػىٌكًؿى القرآف على قلبو، كالتنكيل على القلب يستلـك 
أكالن تطهّب القلب كتنقيتو من كل ما قد ٰبوؿ بْب القرآف كبْب النككؿ على قلبو ٩بٌهدو لٌْبو، 

، كالقرآف إذا نكؿ عليو زاده إٲب اانن كزاده إخبااتن كخشوعنا، قلبنا ٨ببتنا ال تعرؼ القسوةي إليو سبيبلن
﴾ تـَْقَشِعرح ِمْنُو ُجُلوُد ال ِذيَن خَيَْشْوَن رَبـ ُهمْ يكيد ذلك القلب ليننا، كما يلْب لو ا١بلد: ﴿

هد (. كيف الوقت نفسو ال بد من تككيًة القلب كتطهّبه كإعداده كهتيئتو، فكِّ)الكمر: ما ٛبي
األرض إلنكاؿ طائرةو عليها مثبلن ال بد لك من ٛبهيد القلب لكي تنكؿ عليو آايت القرآف 

)سبحانو لتذكر مينػىكًٌلًو كا٤بتكلم بو  كبْب الكتاب الكرًن رابطةن كثيقة الكرًن كتوجد بْب القلب
 ة.شري  الذم تلقاه كٞبلو إُف الب كتذكر متلقيو األكؿ )عليو الصبلة كالسبلـ( كتعاُف(
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ىذا  أمر آخر ال بد للقارئ أف يتنب و لو أال كىو أف   «:حضارة كلمة كحضارة الصورة» :اثلثًا
 القرآف كلمات هللا، فيحتاج القارئ أف يدرؾ أف  القرآف كبلـ هللا، يقـو على الكلمة. كأف  

 لتمثال،وا حضارة الصورةكىي مقابل  حضارة كلمةا٢بضارة الٍب أقامها القرآف الكرًن ىي 
أف يتعامل معها  عض الناس، كلكن ال يعِب ىذا كذلككالكلمة يستحيل توثينها، كإف كث نها ب

ة تقابل الكلمات تعامبلن عاداًي كأي ة كلمةو أخرل. فهذه الكلمة ا٤بوجودة يف القرآف كلمة إ٥بي  
َا قـَْولَُنا : (تعاُفتبارؾ ك )ة ا٤بوجودة يف الكوف الٍب هبا تشي أ الكوف حْب قاؿ هللا اإل٥بي   ﴿ِإَّن 

(. كحضارة الكلمة غّب حضارة َْ)النحل: ِلَشمْلٍء ِإَذا َأَرْدًَنُه َأْن نـَُقوَل َلُو ُكْن فـََيُكوُن﴾
الصورة أك ا٤بثاؿ؛ فلحضارة الكلمة خصائصها، كللعقل ا٤بنتمي إُف حضارة الكلمة ٠باته 

عامل مع تلك الكلمات، ككلمات كصفات ال بد للقارئ أف يكوف على كىٍعيو هبا ليحسن الت
ا ىي كلمات على مستول عاؿو يرتقي إُف  القرآف الكرًن ليست كىأىي ًة كلمات عربي ة. كإ٭ب 
مستول ا٤بفاىيم. كذلك للفرؽ الكبّب بْب االستعماؿ اإل٥بٌي لٌلغة كاالستعماؿ البشرم ٥با. 

لو االستعماؿ اإل٥بٌي الذم أحاط فاالستعماؿ البشرٌم للغة قد ال ٰبمل من ثراء ا٤بعاين ما ٰبم
. فالكلمة القرآني ة (سبحانو كتعاُف)بكلًٌ شيءو علمنا، كالذم فص ل ىذا الكتاب على علمو 

. كعلى القارئ أٍف يدرؾ الفرؽ بْب االستعماؿ اإل٥بي للكلمة  ًإذنا كلمةه ترتقي ٤بستول ا٤بفهـو
صادر بتعريف كلمات القرآف كاالستعماؿ البشرم ٥با. كابلتاِف فالقرآف الكرًن ىو 

ى
أىٍكُفى ا٤ب

الكرًن نفسو، فالقرآف ٯبعل من الكلمة الواحدة غرفةن يف بناء أك لبنةن يف بناء تعطي فائدهتا 
منفردة كمستقلة، كيف الوقت نفسو تعطي ٝبلةن من الفوائد كىي يف داخل البناء. فػىوىٍعيي 

ة الفهم كيف التعامل مع مفردات تيو يف عملي  تو، كتظهر أٮبيػ  القىارئ هبذا األمر كعيه لو أٮبي  
« اتوكلي  »كيف « ةكحدتو البنائي  »كمع القرآف الكرًن يف  ،«مفاىيم»القرآف الكرًن بوصفها 

ا الصورة فلها تناكؿه آخر، ك٥با طرائق ٨بتلفة يف النظر إليها، أم  «. غاايتو»ك« مقاصده»ك
و النفسيُّ ٨بتلفه ٛبامنا عن توجُّو ا٤بنتمي وجُّ كالتكوين العقلي للمنتمي ٢بضارة الصورة كالت

 ٢بضارة الكلمة.
 «لسان القرآن»و ٥با، أال كىي اختبلؼ نقطةه أخرل ال بد من التنبُّ «: لساف القرآف» :رابًعا

ٗبكااي  -لساف القرآف-ٝبلةن عن أٌم لساف آخر ٗبا فيو اللساف العريٌب، كٛبتُّع ىذا اللساف 
ةن ا٤بعاصرة ات، خاص  لكرًن من الصعب جًدا إخضاعو ألحكاـ األلسني  ٨بتلفة. فلساف القرآف ا
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كة لتيسّب ات دراسة النصوص كتفكيكها كإعادهتا إُف كلمات مفك  الٍب تنطلق من عملي  
ٙبليلها! كعدـ مبلحظة سائر ا١بوانب الٍب أشران إليها من مكااي كلمات القرآف الكرًن كنىٍظًمًو 

زه، كأثر االستعماؿ اإل٥بٌي للغة، كالفرؽ بينو كبْب االستعماؿ البشرٌم يو كإعجاكأسلوبو كٙبدًٌ 
ات، يصعب أف ترتقي إُف ىذا ا٤بستول، كيصعب أف تتعامل مع النص القرآين ٥بذه األلسني  

ات القدٲبة. كقد قاـ الببلغيُّوف كالقادر على العركج إُف علياء األلسني   ،التعامل البلئق بو
أساس »، كالك٨بشرم يف «دًلهل اإلعجاز»القاىر ا١برجاين يف ا٤بسلموف؛ مثل عبد 

 «العُت» كا٣بليل يف «الكتاب» كسيبويو يف ،«اخلصاهص»كابن ًجُبًٌ يف  ،«البًللة
 ة، كجدت ككلدت يف البيئة ا٤بسلمة، كبتأثّب قرآين. لقد كاف من ا٤بمكن لو أف  بدراسات لغوي  

أف يبنوا على تلك الدراسات ليكوف لديهم علم فهم الذم ىم فيو، ا٤بسلمْب جاكزكا ٚبلُّ 
ات مبلئم للتعامل مع القرآف الكرًن ٗبكاايه كٖبصائصو كلها، كأف يضيفوا على ىذه ألسني  

ة ات اإلسبلمي  ات كعلومها كمناىجها معارؼ كمناىج أخرل ٲبكن أف ٘بعل اللساني  األلسني  
ب القرآيٌن ك٢بمايتو من تطفل الذين ال يعرفوف كة صا٢بة ٣بدمة ا٣بطاات متميًٌ ة لساني  كالعربي  

ة قوه، كال يستطيعوف أف يلموا بكثّب من األبعاد األساسي  عنو الكثّب، كال يستطيعوف أف يتذك  
ات كالبحث الفونولوجي كما لقراءتو، كألغنوا أنفسهم عن التطفل على موائد علماء األلسني  

ض ٤با تعرض لو كما يكاؿ من تلك الدراسات الفج ة إُف ذلك، كأغنوا الكتاب اجمليد أف يتعر  
 ـ لو الكثّب.الٍب َف تستطع أف ٚبدمو كال أف تيقدًٌ 

و قد أخذ أبيديهم، كقاؿ ٥بم القرآف الكرًن نفسو قد ىدل الناس إُف مناىج قراءتو. فكأن  
ره ْب تدبُّ إٍف شئتم أف تقرؤكين فاقرؤكين هبذه ا٤بناىج أك هبذه الطرؽ، فهو قد أكضح الفركؽ ب

: ﴿َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُو َوأَْنِصُتوا َلَعل ُكْم ره يف حالة القراءةيف حالة االستماع كتدبُّ 
(، فالقارئ نفسو مطلوب منو أف يقرأ بكل الشركط كا٤بواصفات َِْ)األعراؼ: تـُْرَٓتُوَن﴾
 يينصت إُف ىذا القرآف ٔبوارحو كٌلها؛ ألف   مت اإلشارة إليها، كا٤بستمع ٕباجةو إُف أفالٍب تقد  

للخطاب القرآيٌن طرقنا ٨بتلفة تستدرج القارئ كالسامع إُف التفكّب فيها إذا ظهرت للقارئ أك 
ىا الستقبالو، فا٣بطاب القرآيٌن ليس من النوع الذم ٲبكن للقارئ بو السامع ا٤بسالك، كأعد  

كاستقبلو  ،كأنكلو على قلبو ،فيو إذا ما استقبلو بقلبوأك للسامع أف يضع عوازؿ بينو كبْب أتثّبه 
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القرآف الكرًن حْب  ة على أف  كىو مدرؾه لعظمتو كألٮبي تو ك٤بكاايه. فقد تضافرت الركاايت الدال  
استمع إليو أك قرأه بعض ا٤بشركْب أتثركا بو، كمىٍن من ا ٯبهل قصة إسبلـ عمر بعد قراءتو 

األخنس ابن شريق كأيب جهل )لوليد بن ا٤بغّبة، كقصة الثبلثة لشيءو من سورًة طو؟ كقصة ا
 للقرآف. كيف ا١بانب السليٌب ٪بد أف   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(كاسَباقهم السمع إُف قراءة رسوؿ هللا  (كأيب سفياف

ُعوا ذِلََذا : ﴿َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا ًل َتْسمَ ا٤بشركْب ٤بعرفتهم بذلك التأثّب سارعوا إُف أف قالوا
( فقد دعوا إُف عدـ السماع أصبلن منذ ِٔ)فصلت:اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِو َلَعل ُكْم تـَْغِلُبوَن﴾ 

م يعرفوف من قوة ا٣بطاب كصدؽ أتثّبه كتنوُّ  الشيء الكثّب عن ع مصادر قوتو البداية؛ ألهن 
ا أحدنا فرصةن لبلستماع ه أك يسمعو؛ كلذلك فلم يكونوا يستطيعوف أف يعطو أتثّبه فيمن يقرأ

﴿َوِإْن َأَحٌد ِمَن : (ملسو هلآو هيلع هللا ىلصلرسولو ) )سبحانو كتعاُف(إليو. كيف الوقت نفسو يقوؿ البارئ 
(. فبلبد إذا ٔ)التوبة: اْلُمْشرِِكَُت اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىت  َيْسَمَ  َكًلَم اَّللِ  ُثُ  أَْبِلْغُو َمْأَمَنُو﴾

من االنفتاح أف ٰبدث ا٣بطاب نوعنا من التأثّب فيو، كيشق طريقو إُف قلبو كعقلو ٠بع بنوع 
ككجدانو. فيكوف من الصعب جًدا أف يتبلىف ذلك التأثّب إذا كاف مدركنا لقيمة ىذا القرآف 

 ة استقبالو قراءةن أك استماعنا.ة التفاعل معو ككيفي  ككيفي  

لّبشد الناس إُف ضركرة  ﴿اقرأ﴾ابلقراءة نكلت بو:  القرآف الكرًن بدأ أكؿ ما بدأ أبمر إف  
﴿َوَلَقْد َيس ْرًَن اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر للقارئْب فقاؿ:  )سبحانو كتعاُف(و قد يس ره هللا بْب  أن  يقراءتو ك 

: ة ٥بذا ا٣بطابة كأخرل إٯبابي  ىناؾ آاثرنا سلبي    لنا أف  كبْب  ، (ُٕ)القمر: فـََهْل ِمْن ُمد ِكٍر﴾
 ﴾َأًل ِبذِْكِر اَّللِ  َتْطَمِئنح اْلُقُلوبُ ﴿ (ِ)األنفاؿ: ﴾َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آََيتُُو زَاَدتْـُهْم ِإديَاًنً ﴿

 (. كىذا كلو للذم يؤمن هبذا القرآف كيدرؾ عظمة كجبللة قدره.ِٖ)الرعد:

لقرآف معرفةن جيدة كمن أىم األمور الٍب تساعد القارئ على معرفة ا« أ٠باء القرآف»: خامًسا
كبناء ألفةو معو معرفة أ٠باء القرآف الكرًن ٗبعانيها، كمعرفة صفاتو بداللتها، كللقرآف الكرًن ما 
يكيد عن أربعة كثبلثْب ا٠بنا. كلو ٦بموعةه من الصفات، أحصاىا أك أحصى بعضها اإلماـ 
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ت على ا٣بمسْب. الرازم كآخركف من علماء القرآف الكرًن. ىذه األ٠باء كىذه الصفات زاد
ة القرآف كإدراؾ عظمتو. كابلتاِف هتيئة أبٮبي    كعيوكمن شأهنا أف تكيد يف فهم القارئ كيف

فس كالعقل كالقلب كالوجداف الستقباؿ ٧بيٍكىم آايتو قراءةن أك استماعنا. كقد اشتمل القرآف الن  
قرآف الكرًن كتبلكهتم لو،  لنا طرائق استماع ا٤بؤمنْب للالكرًن على آايت كرٲبة كثّبة تيبْبًٌ 

كطرائق استعماؿ غّبىم كاستقبا٥بم لو، فهو كما قلنا شفاء ٤با يف الصدكر، كىدل كرٞبة، كىو 
موعظةه للمتقْب، كىو بشرل كذكرل كنذارة يف الوقت نفسو. ال ٲبكن إطبلقنا أف يتجاىل 

 ضركرة الوصوؿ إليو القارئ ذلك كلو كيصل من دكنو إُف ا٤بستول الذم نب و القرآف الكرًن إُف
، ال يكوف فيها ِفىٌ أبلسنتهم، «حك  التًلوة»بقارئو كبسامعو كبتاليو. فالتبلكة ٯبب أف تكوف 

كال يكوف فيها طعنه يف الدين، كال يكوف فيها فساده يف الني ة إُف غّب ذلك من آداب ككصااي 
ه بو، كذلك ىو منهج و بو كنقرألنا ا٤بنهج الذم نقارب قد اشتمل القرآف الكرًن عليها؛ لييبْبًٌ 

القراءة كمنهج االستماع. كىذه كلها ٙبتاج إُف نوع من االستقصاء يف آايت القرآف الكرًن؛ 
 ىذه اآلايت، كنضعها يف نوع من الَباتب كالتبلـز يسمح للقارئ الوصوؿ بو إُف ما لنتبْبًٌ 

ما أنكؿ القرآف منج منا كما فر قو  اُف()تبارؾ كتعيتمُب  الوصوؿ إليو بقراءتو للقرآف الكرًن. كهللا 
: (سبحانول تثبيت القلوب كالعقوؿ بو، فقاؿ )كقرأه على الناس على مكث إال  من أج

 (،َُٔ)االسراء: ﴾﴿َوقـُْرآًًن فـََرقْـَناُه لِتَـْقَرَأُه َعَلى الن اِس َعَلى ُمْكٍث َونـَز ْلَناُه تـَْنزِيًًل 
)صلى هللا ى رسوؿ هللا (، ك٠ب  ِّ)الفرقاف: ﴾ َدَك َورَتـ ْلَناُه تـَْرتِيًًل ﴿َكَذِلَك لِنـُثـَبَِّت ِبِو فـَُؤا

ى القرآف الكرًن بعض القراءات بقراءة ، ك٠ب  «ا٥بذرمة»بعض القراءات بقراءة  عليو كآلو كسٌلم(
 ابعتباره أعضاء ٦بكأة قراؤكه، أم (ُٗ)ا٢بجر: ﴿ال ِذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضَُت﴾ «:الِعضُت»

عة مفرقة عن بعضها، فكل ىذه األمور حينما نضمها إُف بعضها سوؼ ٬برج ٗبنهجو مقط  
ر٠بو القرآف نفسو ليهدينا بو إُف ا٤بنهج الذم علينا أف نتبعو يف قراءتو  ،دقيقو لقراءة القرآف

 كتبلكتو كيف االستماع إليو.
و كىو يتلو فبل بد من معرفة أ٠باء القرآف كصفاتو، لكي يستصحب القارئ ذلك كل

د أسلوبو، آايت القرآف الكرًن، كيتلوه متدبرنا متفكرنا متعقبلن متذكرنا نظمو، كيتدبر فيو كيف تفرُّ 
ة كلها عن االستجابة ة، ككيف عجكت البشري  ة كلها، بل العا٤بْب كاف  ل البشري  ككيف ٙبد  
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فتح كعقلو منفتح يو بقلبو منو خطاب ٱبتص بضركرة أخذه بقوة كتلقًٌ لذلك التحدم، كأن  
 كعكٲبةو صادقة.

 لنا نوعٌية القراءة الٍب علينا أف ٭بارسها ها تبْبًٌ فهذه بعض معاَف كمبلحظات كجيكة لعل  
ةن يف ىذه ا٤برحلة ا٢برجة من اترٱبنا، كالٍب ال ٪بد فيها ك٫بن نقرأ القرآف الكرًن كنقاربو. خاص  

لى إخراجنا من ا٢بّبة كٚبليصنا من ىذه الفًب،  بْب أيدينا إال كتاب هللا الكويٌن، فهو القادر ع
كتاب هللا الذم يرسم لنا طريق ا٣ببلص كما يشّب إُف ذلك ا٣برب ا٤بركم عن أمّب ا٤بؤمنْب 

 الذم ذكرانه آنفنا. -كرـٌ هللا كجهو كرضى عنو-عىًلي 

ٍتها عرب اترٱبها، كابستعما٥با ٤بختلف العلـو كا٤بعارؼ الٍب كضىعى -تنا فهل استطاعت أم  
ة ـ ذلك القرآف الكرًن للبشري  أف تكتشف القرآف، مث تقدًٌ  -من أجل استجبلء معاين القرآف

 كىداية يف ىذا الوجود؟!. تخبلؼ كمنشأ عمراف، كدليل استقامةابعتباره كتاب اس

مت خدمات كثّبة يف كتابة القرآف كيف قراءتو كيف تنا قد حاكلت، كقد قد  ال شك أف  أم  
رفة أكراقو، كيف طرؽ تناقلو، كيف إحصاء كثّبو من األمور الدقيقة الدائرة حولو. ٘بويده كزخ

ما بْب -كلكن َف تستطع ابلرغم من إعداد ككتابة ما يقريب من مليوف دراسة ككتاب كرسالة 
ـ لنا القرآف كما أف تقدًٌ  -مطبوع ك٨بطوط يف قضااي القرآف كاترٱبو كٝبعو كعلومو ا٤بختلفة

ـ ابعتباره كتاب خبلفةو كدليل عمراف، كمصدر ٙبقيق للشهود ا٢بضارٌم يف ىذه ينبغي أف ييقد  
سمت بكثّب من القصور، كدخلت يف قد ات   «علوم القرآن»ا٢بياة الدنيا. فدراساتنا يف 

ة ما خاص   «القراءات»ك ،«د اْلحرفتعدح »ك ،«سخالن  »بعضها قضااي خطّبة مثل دعول 
كعن ىذه العلـو انتقلت تلك اإلصاابت إُف بعض معارفنا  ،«القراءة الشاذة»ي بػ٠بًٌ 

ك٦بموعة من اإلصاابت ا٣بطّبة الٍب أشران إليها بوصفها  ،«أصول الفقو»األخرل، مثل 
لت تلك ا٤بقوالت القرآف الكرًن ٦بموعةن من علمنا نتداك٥با ابعتبارىا من علـو القرآف. لقد ٞبى  

ة أف تغفل عنها، كما كاف ر الٍب ما كاف ينبغي ٥بذه األم  ره، كاألمو التساؤالت الشاغلة عن تدبُّ 
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، فضبلن عن أف تعيش كتتداكؿ حٌب أايمنا «علوم القرآن»ينبغي أف تسمح ٥با أف ٛبر إُف 
نا عائشة  ا بريئة  -رضواف هللا عليها-ىذه. كىناؾ أخبار منها خرب يػيٍنسىبي إُف أمًٌ كال أشك أهن 

؟ قالوا: اي أـ ا٤بؤمنْب "ت: ا قالمن ذلك، يقوؿ ا٣برب إهن   أتدركف كم ىي سورة األحكاب اليـو
 )صلى هللا عليو كآلو كسٌلم(( آية، قالت: كهللا لقد كن ا نقرأىا على عهد رسوؿ هللا ّٕا )إهن  

ا تعدؿ سورة البقرة، ٘باكز ا٤بئْب . فهذا القوؿ كيف ٲبكن أف ييقبل؟ ككيف ٲبكن أف "كإهن 
ىو الذم تكف ل بنفسو ٕبفظ ىذا  )سبحانو كتعاُف(هللا  رؼ أف  نستمر بتداكلو؟ ك٫بن نع

القرآف كا٢بيلولة دكف نسياف أك ٘باىل أك ٙبريف أم شيءو منو مهما كاف، حٌب لو كاف كلمةن 
 أك حرفنا.

فالقرآف اجمليد ىيوى منبع كل خّب يف ىذه العلـو أك ا٤بعارؼ، ككل مىا يؤخذ عليها أك 
اهتا راجع بشكل أك آبخر إُف مدل قرهبا كاتصا٥با كانفصا٥با عن لي  يينتقد من تفاصيلها أك ك

القرآف الكرًن. كقد حاكؿ اإلماـ الرازم، كىو مىٍن ىيوى يف علمو كجبلؿ قدره كتفسّبه ال ًذم 
ة يف ىذا اجملاؿ، أف يربط بْب تلك العلـو كبْب كتاب هللا فأعٌد تفسّبنا؛ ييعٌد موسوعة معرفي  
كربطها ابلقرآف الكرًن،  -كإف َف نقل كضعها كلها-من قواعد أصوؿ الفقو كضع فيو كثّبنا 

ة، كالببلغة كاللغة كالنحو كالتصريف ة كالكبلمي  ككذلك فعل مع كثّب من األحكاـ الفقهي  
اإلماـ أراد أف يستدٌؿ على نفسو كعلى غّبه من الفقهاء  كا٢بديث كما إُف ذلك. فكأف  

ات، كيستغرقوف فيها دكف ة التكوين كالتعلم كالتعليم التفاصيل كا١بكئي  ا تشغلهم يف فَب الذين إ٭ب  
ىناؾ أمرنا مستبطننا يف قرارة كل نفس من تلك األنفس،  التفات لربطها ابلقرآف الكرًن؛ ألف  

قواعد األصوؿ كالفقو كا٢بديث النبوٌم كما جاء بو ا٤بفسركف كما جاء من علـو الكبلـ  أف  
و يف الفَبات األكُف من كلكن   -كإف ريد إُف القرآف الكرًن بشكل أك آبخر-و كالعقائد، ذلك كلٌ 

تكوينو كاف الرد إُف القرآف الكرًن على سبيل االستشهاد آبايت الكتاب الكرًن كتعضيد مىا 
توصل إليو أىل العلم خارجو، أك على األقل ٩با صاغوه خارج القرآف الكرًن مث حاكلوا 
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رٞبو -و ة استشهاد، فكأن  ة عليو كربطو ابلقرآف الكرًن من خبلؿ عملي  تعضيده كإضفاء الشرعي  
أبف ٯبعل القرآف الكرًن  -ح بذلككلو َف يصرًٌ -حينما كتب تفسّبه أراد أف يستدرؾ  -هللا

. كال شك أف   ر من عمره، اإلماـ الرازم قد كتب تفسّبه يف كقت متأخًٌ  منطلقنا لتلك العلـو
ة و كاف يقوؿ: إذا كنا يف بدء حياتنا العلمي  كاستوت علومو. فكأن  كبعد أف نضجت خرباتو 

ة شواىد ٤با كنا نصوغو كانشغالنا ابلتعليم كالتأليف اٚبذان من القرآف الكرًن كاألحاديث النبوي  
ة يف أصوؿ الفقو، أك الفقو، أك التفسّب، أك الكبلـ، أك مىا إُف ذلك؛ فاآلف من قواعد علمي  
لـو من طريق التفسّب أك بطريق التفسّب إُف القرآف الكرًن، كلعٌلي بذلك سأعيد ىذه الع

أجعل القرآف الكرًن ال ٦برد شواىد معدكدة أك أدلة سائدة، كلكن منبعنا كمنطلقنا كأساسنا؛ 
ة، فلم أجد ة كا٤بناىج الفلسفي  كلقد اختربت الطرؽ الكبلمي  "و قاؿ: كلذلك جاء يف كصيتو أن  

، كا٤بتأمل يف "جدت يف كتاب هللا، أقوؿ يف اإلثبات كذا كأقوؿ كذا..... إٍففيها مثل مىا ك 
 ة الرجل ٲبكن أف يدرؾ ىذا ا٤بعِب بوضوح شديد.كصي  

ة حاس   نت لدم  كابلنسبة ِف، فبعد تلك ا١بولة الطويلة مع الَباث، كبعد أف تكو  
مات، و شيء من ا٤بسل  ة مقلقة، َف تعد تسمح ِف أبخذ شيء من ذلك الَباث على أن  نقدي  

، بل ًىيى منبعه كمنطلقه كأصله للَباث. كقد ة النبوي  ككما نعلم فالقرآف اجمليد كالسن   ة ال تعد ترااثن
لى مىا بِب كال عنقد معترب إليو ٲبكن على اإلطبلؽ أف يوجو ال كجدت الكتاب الكرًن ٩با 

مىا ٪بده يف الَباث َف  تسعنا؛ فإف  . كلكن إذا كنا ٪بد ميداف النقد مبشكل منهجي دقيق عليو
 أيخذ حظو من االرتباط ابلقرآف اجمليد كالبناء عليو.

و ٯبب علي  أف لذلك فقد أخذتي الدرس كالعربة من موقف اإلماـ الرازم، كقلت إن  
رٞبة هللا عليو. كمن ىنا -أعود للقرآف الكرًن قبل أف أبلغ ا٤برحلة الٍب بلغها اإلماـ الرازم 

عمل على تكريس ٝبيع دراسٍب يف القرآف اجمليد. كا٤بكااي كالدكافع كبّبة جًدا. فهو بدأت أ
)صلى هللا الكتاب الكويٌن، كال كتاب كويٌن يف الوجود سواه؛ اآلف بعد ختم النبوات ٗبحمد 
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ة ابلقرآف اجمليد، كىو الكتاب ا٤بطلق، ا٤بعجك، كختم الكتب السماكي   عليو كآلو كسٌلم(
ًذم ال أيتيو الباطل من بْب يديو كال من خلفو، كالذم ال تعبّب عن مراد هللا ا٤بتحدم، ال  

سواه. كحينما بدأت الفكرة تلٌح علي  كجدت يف التفسّب ذلك الركاـ ا٥بائل  (تبارؾ كتعاُف)
ة كاألحكاـ ة كالببلغي  ة كالنحوي  ة كالصرفي  اللغوي   كالفذلكات٫بوىا، ات كالقصص ك من اإلسرائيلي  

ؿ إُف حاجك كحائل بْب الناس كبْب القرآف الكرًن، ة، كما سول ذلك ٩با اعتربتو قد ٙبو  الفقهي  
م كجدكا من تلك ا٤بعارؼ الٍب ر يف القرف الكرًن؛ ألهن  أك على األقل بْب الناس كبْب التدبُّ 

صوؿ الفقو أدرجت يف التفسّب مثبلن يعدُّ ٗبثابة التفسّب الفقهٌي أك تفسّب آلايت األحكاـ، كأ
دت كريبطت ببعض آايت الكتاب الكرًن، ألدىن مناسبة، كألقول مناسبة، ٕبسب لت كقع  أص  

ة كالسنن كغّبىا، ككجدتي علومنا كثّبة لوف. كذلك كثّبه من القضااي التارٱبي  مىا كاف يراه ا٤بؤصًٌ 
ة األحكاـ. قضي  من علـو القرآف الكرًن كمعارفو َف ييلتفت إليها بقدر كاؼو النشغاؿ الناس ب

فإذف، ال بد من العودة إُف القرآف الكرًن، فهو كتاب االستخبلؼ ككتاب التوحيد كالعمراف 
 )تبارؾ كتعاُف(و فيما يتعلق اب ة كالدعوة، كىو ال ًذم يعطي كل ذم حٌق حق  كالتككية كاألم  

واعو كمراتبو، كىو أصٌح اه حقو كزاد، كىو منبع ألصٌح ألواف االعتقاد كأنمن توحيد كسواه كف  
 :الكتاب ال ًذم -قبل كبعد-ق ببياف ا٢بقوؽ كالواجبات كما إُف ذلك، كىو ا٤بصادر فيما يتعل  

يٍد﴾ )فصلت:﴿ ْن َحِكيٍم ٓتَِ ، (ًَٕٗل َيَْتِيِو اْلَباِلُل ِمن بـَُْتِ َيَدْيِو َوًَل ِمْن َخْلِفِو تَنزِيٌل مِّ
على علمو، ال ًذم ال يضيق بشيء، بل أحاط بكل  ()تعاُفلو هللا كىو الكتاب ال ًذم فص  

 شيء علمنا.

ة بو ة كا٢بضاري  إذف، ال بد لنا من االرتباط ابلقرآف الكرًن، كربط مشاريعنا التجديدي  
بشكل كثيق، كإال فقد تستمر حالة التيو ىذه الٍب نعيشها إُف فَبات طويلة. كسوؼ نستمر 

ة تيو متصلة ال تتوقف؛ نا منها أك بدأان منها يف عملي  ننطلق كنعود إُف النقطة الٍب انطلق
يف مراجعات الَباث كنقده يف نور ىداية القرآف الكرًن كسيلة من كسائل  لذلك كجدت أف  

التجديد كاالجتهاد كإعادة البناء ال ًذم ننادم بو ٝبيعنا. كعجكت كل الدعوات ا٤بنادية بو عن 
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ة الٍب د لنا ٦بموعة من السنن كالقوانْب االجتماعي  كرًن ٰبدًٌ ٙبقيقو أك الوصوؿ إليو، كالقرآف ال
إُف مىا يقرب منها، كما يكاؿ كثّب منها بعيدنا عن متناكؿ  -بعد جهد جهيد-ة كصلت البشري  

 ة الٍب اٚبذت ىذا القرآف مهجورنا.البشري  

لو على فيو من كل مثل، كفص   )تعاُف(ؼ هللا صر   -قبل ىذا كبعده-كالقرآف اجمليد 
ات، كصدؽ عليو كىيمن، كتناكؿ فيو مستقبل علمو ايط الشامل، كراجع فيو تراث النبو  

ب يف السبل ا٤بنتجة القادرة على إعانة اإلنساف على ٙبقيق الغاية ب. رغ  ب كرى  ة، كرغ  البشري  
 )جٌل شأنو( ، كيف الوقت نفسو ٙبقيق غاية ا٢بق(تعاُف)من العهد ال ًذم أبـر بينو كبْب هللا 

بة، ك٘بعل من مرحلة ا١بكاء من ا٣بلق، كإقامة ىذه ا٢بياة على قواعد اثبتة ٘بعل منها حياة طيًٌ 
 تو.كإُف جن   )تبارؾ كتعاُف(مرحلة ٘بعل مآؿ اإلنساف إُف رضواف هللا 

ة اللجوء للقرآف الكرًن كتفسّب القرآف ابلقرآف، كاستنباط ا٤بشاريع ا٢بضاري   ككجدت أف  
ة، كمشاريع تككية اإلنساف كتككية ا٢بياة، أك مىا ٲبكن تسميتو ابلتككية ة كالعمراني  تخبلفي  كاالس

ر كالرؤية كالفكر كاالعتقاد كالسلوؾ كأنظمة التعامل الشاملة الٍب تشمل العقل كالتصوُّ 
كالعبلقات. كل ذلك تستطيع أف ٙبصل عليو ك٘بده كاضحنا يف القرآف الكرًن. كإذا عرفنا 

خل الٍب نقاربو هبا كنلج إُف رحابو بواسطتها؛ فالقرآف الكرًن ىيوى أكُف أف ييفصح عن ا٤بدا
ؼ ٗبا جاء فيو، فالقرآف الكرًن أييت يف سياؽ مىا على اإلٯباز،  مكنوف آايتو كيعرًٌ نفسو كييبْبًٌ 

كيف سياؽ آخر على اإلطناب، كأييت يف سياؽ آخر على اإلٝباؿ ال ٗبعُب اإلهباـ، كيف سياؽ 
ا، كيف سياؽ يكوف آخر على التفصيل كالتبيْب، كأييت يف سياؽ مطلقنا، كيف سياؽ آخر مقي   دن

عامنا، كيف سياؽ آخر ينتهي إُف ا٣بصوص كما توجكه آايت الكتاب الكرًن يف سياؽ ٪بم من 
ملو يف  ٪بـو القرآف الكرًن أك يف سورة ٘بده مبسوطنا يف مكاف آخر مضافنا دكف تكرار. كما ٯبي

صًٌ موض م. ككل ذلك ٘بده يف د كييعمًٌ ص كييقيًٌ ع ييفصلو يف موضع آخر، كىكذا ييطلق كٱبي
 الكتاب الكرًن.
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كمداخل الولوج إُف رحاب القرآف اجمليد ٯبد  ُٓرمىٍن ريزؽ مداخل التدبُّ  من ىنا فإف  
ؼ الٍب لو إليو ا٤بعارؼ األخرل، كمنها ا٤بعار نفسو قادرنا على الوصوؿ إُف مىا ال ٲبكن أف توصًٌ 

 ة.٤بعارؼ أك العلـو الشرعي  ابيت ٠بيًٌ 

للتفسّب أنواع كثّبة كما ذكران؛ فمنها التفسّب ابآلاثر ا٤بنقولة عن السلف، كالتفسّب 
اللغوٌم كالبيايٌن، كالتفسّب اإلشارٌم، كالتفسّب الفقهٌي، كالتفسّب العقلٌي، كالتفسّب العلمٌي، 

)صلى هللا عليو لنا رسوؿ هللا  ّب الفلسفٌي. لقد سن  كا٤بوضوعٌي. كييطرح اآلف توجو ٫بو التفس
)صلى هللا عليو ٌل ما كرد يف صحيح ا٤بنقوؿ عنو فجي  ،«تفسَت القرآن ِبلقرآن» كآلو كسٌلم(
حْب تظهر ا٢باجة إُف  «تفسَت القرآن ِبلقرآن»يف التفسّب كاف من نوع  كآلو كسٌلم(

                                                           
 :كمداخل القرآف الكرًن ىي ُٓ
 .مدخل تفسّب القرآف ابلقرآف .ُ
 .مدخل تفسّب القرآف ابلسن ة النبوي ة ا٤بطهرة كابلسّبة كا٥بدم النبوم .ِ
 .مدخل الغيب كالشهادة .ّ
 .مدخل عمود السورة .ْ
 .خل ا١بمع بْب القراءتْبمد .ٓ
 .مدخل العقيدة كالشريعة، كا٢ببلؿ كا٢براـ .ٔ
 .مدخل الوحدة البنائي ة .ٕ
 .مدخل القراءة ابلقلم كاب٣بلق .ٖ
 .مدخل األزمات كطلب ا٢بلوؿ .ٗ

 .مدخل النبو ات كقصص األنبياء كبناء األمم .َُ
 .مدخل السنن الكوني ة كاالجتماعي ة .ُُ
 .ؽ كالسلوؾ، كآاثرىا يف حياة األفراد كاألمممدخل األخبل .ُِ
 .مدخل االستخبلؼ .ُّ
 .مدخل القيم كا٤بقاصد؛ التوحيد كالتككي ة كالعمراف كاألم ة كالدعوة .ُْ
 .مدخل البحث يف األمثاؿ كالقصص .ُٓ
 .مدخل اإلصبلح كالصبلح كالفساد .ُٔ
 .كالكفرمدخل تصنيف البشر كفقنا ٤بواقفهم من قضي ة اإلٲباف  .ُٕ
 مدخل العبلقات بْب اإلنساف كالطبيعة كا٢بياة. .ُٖ
 مدخل تنكيو القرآف عن ا٤بطاعن )فبل نسخ، كال متشابو ٗبعُب غامض، كال تكرار، كال مَبادؼ ...(. -ُٗ
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عبارة عن تفسّب  -كٌلها-تو كسّبتو بيقٌي فسن  ا التفسّب العملٌي كالتطالتفسّب اللفظٌي؛ أم  
)صلى هللا عليو كآلو تو ىي القرآف، كسّبتو ىي القرآف، كخلقو ىو القرآف للقرآف اجمليد، فسن  

القرآف اجمليد قد  ، كسائر أنواع التفسّب الٍب ذكرانىا تطرح تساؤالن خطّبنا، ىو: إف  كسٌلم(
ذكر... إُف غّب ذلك، ٩با يدؿ على كضوحو كعدـ و بياف كمبْب كنور كميسر للكيصف أبن  

ٰبتاج ىذا النور كالكتاب ا٤ببْب  ببيانو كتوضيحو، ٕبيث يفَبض أال   حاجتو إُف كسيط يقـو
أاًي كاف « التفسّب»إُف مىٍن يفسره ليعرؼ اآلخركف معانيو، كا٤براد بو. فلم ييعتُب هبذا الوسيط: 

يب معاين القرآف إُف أفهاـ ا٤بخاطبْب بو الذين يفَبض نوعو؟! ما دامت غاايتو يف النهاية تقر 
ركا فيو، ركه، كتفك  م مهيؤكف لبلنفعاؿ بو كاالىتداء هبدايتو إذا تلوه حق تبلكتو كتدب  القرآف أهن  

م مطالبوف ابتباعو، كبناء حياهتم ركا مضامينو كأىدافو كمقاصده، كأهن  لوا آايتو، كتذك  كتعق  
فوف ٗبعا١بة اختبلفاهتم، كرٌد م مكل  كفقنا ٤با نكؿ بو من ىداية. كما أهن  كعمراهنم كحضاراهتم 

﴿َأ َْ تـََر ِإىَل ال ِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَن ِإىَل  خصوماهتم إليو، كالرضا ٕبكمو: 
ُهْم َوىُ  نَـُهْم ُثُ  يـَتَـَوىل  َفرِيٌك ِمنـْ (. كَف يعٌلل ِّ)آؿ عمراف: ْم ُمْعِرُضوَن﴾ِكَتاِب اَّللِ  لَِيْحُكَم بـَيـْ

﴿َذِلَك ِِبَنـ ُهْم قَاُلوا َلْن َِتَس َنا ة هبم: ة أخرل خاص  ل بعل  إعراضهم بعدـ فهم ا٣بطاب، بل عل  
ًما َمْعُدوَداٍت َوَلر ُىْم ِف ِديِنِهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُروَن﴾ (. فاإلعراض ِْ)آؿ عمراف: الن اُر ِإًل َأَي 

ا ا٣بطاب القرآين فبل اختبلؼ فيو؛ عدـ الفقو أييت من انعداـ استعدادات ا٤بخاطبْب. أم  ك 
ا . كاالختبلؼ آفة ٲبكن أف تعَبم ا٣بطاب النسيب، أم  )سبحانو كتعاُف(و من عند هللا ألن  

 )تبارؾ كتعاُف(لو هللا خطاب العكيك العليم، الذم أحاط بكل شيء علمنا، كالكتاب الذم فص  
أاًي كاف -ة آفة من تلك اآلفات. فالتفسّب اإلنسايٌن علمو كبعلمو فلن يكوف عرضةن ألي   على

تنوير »ال ٲبكن أف يكوف أبْب من القرآف الكرًن كال أكضح. ك -علم ا٤بفسر كجبللة قدره
رسوؿ  تو ٙبصيل ا٢باصل؛ كلذلك فإف  أمر يتجاكز بعبثي   «إضاءة الضوء ومصدره»أك  «النور
 آايت للتفسّب إال   «ادلعٌت ادلعرِفّ »ر من القرآف بػَف يفسًٌ  هللا عليو كآلو كسٌلم( )صلىهللا 

)صلى هللا عليو كآلو ؛ أم: نقل جربيل إليو -عليو السبلـ-إايه جربيل  مومعدكدات عل  
. كلعٌل ىذه ا٢بكمة من بعض جوانبها تعليم )سبحانو كتعاُف(تفسّبىن ٢بكمة أرادىا  كسٌلم(
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م الناس الكتاب كا٢بكمة، كجيٌل ذلك ٲبكن أف يندرج يف و كيف يعلًٌ لنبيًٌ  كتعاُف( )تبارؾهللا 
 .(ُٔ)٦باالت تفسّب القرآف ابلقرآف

)صلى هللا فيما عدا ما فسره رسوؿ هللا -التفسّب ٗبفهومو االصطبلحٌي  كذلك يعِب أف  
أدكاهتم كمعارفهم  جهد بشرٌم يستخدـ ا٤بفسركف فيو جهودىم ك إف ىو إال   عليو كآلو كسٌلم(
. (تبارؾ كتعاُف)ه إُف هللا ف ٥بم فهم، ييؤخذ منو كييَبؾ. فا٢بكم يف قبولو أك ردًٌ ا٤بختلفة ليتكو  

بو إُف أحببنا أف نقرًٌ  ؟«تفسَت القرآن ِبلقرآن»فالقرآف اجمليد يفسر بعضو بعضنا. فما ىيوى 
ا، كال نريد أف يغلب عليو مفهـو  فهو أكثر من أف يكوف تفسّبن األذىاف يف ىذا التعبّب، كإال  

 كىو معرفة رج ا٤بفسركف على استخدامو؛ أالالتفسّب أك معُب التفسّب االصطبلحي ال ًذم د
 ألفاظ القرآف أك التعريف أبلفاظ القرآف، كلكن كجدان ىذه العبارة أك ىذا العنواف مناسبنا.

ما ذىب إُف ذلك بعض ة كال على الناحية ا٤بوضوعي   «تفسَت القرآن ِبلقرآن»يقـو 
ىو أف ٘بمع اآلايت الٍب تتعلق  «تفسَت القرآن ِبلقرآن» وا إف  ا٤بشتغلْب ابلتفسّب. كقد ظنُّ 

ٗبوضوع مىا يف موضع كاحد، كتربط بينها كتنظر يف تواريخ نكك٥با كأسباب النككؿ كما إُف ذلك 
لتفاسّب ا٤بهمة كال نوعه من أنواع ا «التفسَت ادلوضوعملّ »حٌب تتضح لك معاين ا٤بوضوع. ك

_ال ًذم  «تفسَت القرآن ِبلقرآن»بة إُف مىا ٫بن بصدده كال شك كذلك. كلكن شك، كا٤بقر  
نريده_ فيو مكااي التفسّب ا٤بوضوعٌي، كلكنو يستوعبها كيتجاكزىا. فمرحلة النظر ا٤بوضوعٌي 

  «القرآن ِبلقرآنتفسَت »ر القرآف الكرًن كأتملو. لكن اىا معُب تدبُّ مرحلة يصعب أف يتخط  
ر كأتمل كتفكر كتعقل كتذكّب كترتيل يف القرآف و، فهو تفسّب كتدبُّ كما قلنا يتجاكز ذلك كل  

                                                           
فٌسر آايت الكتاب الكرًن كٌلها، اب٤بفهـو االصطبلحٌي  سوؿ هللا ترؾ للناس مع كتاب هللا سنتو كسّبتو، كللسٌنة كالسّبة مفهومها كللتفسّب مفهومو، كلو أٌف ر  إٌف رسوؿ هللا  (ُٔ)

كلوقع كل أكلئك ا٤بفسرين كمنهم الصحابة كالتابعوف الذين أثرت عنهم مأثورات كثّبة يف التفسّب ٙبت طائلة  للتفسّب ٤با جاز ألحد أف يفسر القرآف العظيم ٗبا َف يفسره بو رسوؿ هللا 

أبحاديث تفسّب؛ أم: أٌف ة األمر ابلتدبر إذا كاف مىٍن أينكؿ عليو القرآف العظيم قد فسره كٌلو؟ ككيف سٌطر الفقهاء من أىل ا٢بديث كأىل الرأم كل تلك الفهـو الوعيد النبوٌم، كما فائد

 قد ذكر كل تلك ا٤بسائل يف تفسّبه. رسوؿ هللا 

؟ كما تفسّب الفاٙبة كحدىا كقر بعّب لفعل دكف أف يفرغ من معانيها؛ فهل قصد ىو كأمثالو أف يرككا عن النيب  لقد ذكر فخر الدين الرازم يف مقدمة تفسّبه أبنٌو لو شاء أف يضع يف

ا بْب السٌنة كالسّبة التفسّب؟! إٌف الفرؽ كبّب جدً  حكم ىؤالء كتفاسّبىم الٍب بلغت اآلالؼ إذا كاف ىناؾ تفسّب نبوٌم ٘باكزكه ٗبا يف ذلك أكلئك الذين ٝبعوا أقواؿ الصحابة كالتابعْب يف

َف يَبؾ تفسّبنا. يف ضوء  ٦بموع أقوالو كأفعالو كتقريراتو كىي قطعنا بياف القرآف، لكٌنها ال تسمى تفسّبنا ٗبعناه االصطبلحٌي، كلذلك فإٌف رسوؿ هللا  كالتفسّب، فإٌف سٌنة رسوؿ هللا 

 «.التفسّب ا٤بأثور»ذلك ينبغي أف يراجع موضوع 
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اجمليد، يستخدـ كل تلك ا٤بداخل كيتوسل بكل تلك الوسائل ليكوف القرآف الكرًن ا٤برجع 
ق ه، سواء تعل  ة إايم البشري  األساس يف فهم القرآف اجمليد ذاتو، كيف فهم كل مىا جاء ليعلًٌ 

ابألحكاـ أك العرب أك السنن أك القوانْب أك بناء ا٢بضارات أك بناء العمراف، كٙبقيق التككية، 
ر السليم، كبناء ا٤بعتقد الصحيح، كل ذلك ٘بده يف القرآف كٙبقيق التوحيد، كبناء التصوُّ 
ر القرآف الناس يف تدبُّ للذكر. كلو بذؿ  )تبارؾ كتعاُف(ره هللا الكرًن. فالقرآف الكرًن قد يس  

الٍب كضعوىا أبنفسهم بتصور أك -م العلـو األخرل اجمليد ك٧باكلة فهمو جكءنا ٩با بذلوه يف تعلُّ 
لو بذلوا جكءنا من ىذه ا١بهود مع  -ا ًىيى الٍب ستمهد إليهم السبيل لفهم القرآفٕبجة أهن  

و، كتبلكتو حق التبلكة، أك يف ره، كيف ترتيلو، كيف حسن تبلكتالقرآف الكرًن ذاتو، يف تدبُّ 
ر كالعمل على الوصوؿ إُف مكنونو من داخلو كأبدكاتو ر كالتذكُّ ل كالتدبُّ ر فيو كالتعقُّ التفكُّ 

ات الٍب يشتكي منها ا٤بتخصصوف يف كثّب بوا كثّبنا من السلبي  كٗبنهجو؛ لنا٥بم خّبه كثّبه، كلتجن  
 من تلك ا١بوانب.

م ىذا النوع من ا٤بمارسة رجعنا أيضنا نما كنا ٫باكؿ تعلُّ نا حيلذلك نود أف نقوؿ: إن  
ر مىا يشعر ييفسًٌ  )صلى هللا عليو كآلو كسٌلم(إُف تراثنا، كحاكلنا أف نرل كيف كاف رسوؿ هللا 

 ضواف هللا تعاُف عليهم. فإذا بو )صلوات هللا كسبلمو عليو(ر -اب٢باجة إُف تفسّبه ألصحابو 
هرع إليو الصحابة خائفْب بعد أف نكؿ ال القرآف ذاتو. فحينما يي ال يستخدـ يف تفسّب القرآف إ

ِف اَْلْرِض َوِإن تـُْبُدوا َما ِف أَنُفِسُكْم َأْو ُُتُْفوُه  ﴿َّلِلِ  َما ِف الس َمَواِت َوَما: (تعاُف)قولو 
يَـْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمن َيَشاُء َواَّلل ُ   َعَلى ُكلِّ َشمْلٍء َقِديٌر﴾ حُيَاِسْبُكم ِبِو اَّلل ُ فـَ

ِف اَْلْرِض  ﴿َّلِلِ  َما ِف الس َمَواِت َوَما )قاؿ ا٤بفسركف: ٤با نكلت ىذه اآلية:(. ِْٖ:)البقرة
َوِإن تـُْبُدوا َما ِف أَنُفِسُكْم َأْو ُُتُْفوُه حُيَاِسْبُكم ِبِو اَّلل ُ فـَيَـْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمن َيَشاُء 

(. جاء أبو بكر كعمر كعبد الرٞبن بن عوؼ ِْٖ:)البقرة َّلل ُ َعَلى ُكلِّ َشمْلٍء َقِديٌر﴾َوا
فجثوا على الركب كقالوا: اي رسوؿ هللا،  (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)نصار إُف النيب األانس من أكمعاذ بن جبل ك 
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ال ٰبب أف يثبت يف  أحدان ليحدث نفسو ٗبا كهللا ما نكلت آية أشد علينا من ىذه اآلية، إف  
 ٤بؤاخذكف ٗبا ٫بدث بو أنفسنا ىلكنا كهللا، فقاؿ النيب لو الدنيا كما فيها، كإان   كأف   ،قلبو
ىكذا أنكلت، فقالوا: ىلكنا ككلفنا من العمل ما ال نطيق، قاؿ: فلعلكم تقولوف كما (: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

عْ  ﴿..قاؿ بنو إسرائيل ٤بوسى:  َنا ..﴾ )البقرة:قَاُلوْا مسَِ ، قولوا: ٠بعنا كأطعنا (َٖٜنا َوَعَصيـْ
الفرج  (تعاُف)، فأنكؿ هللا ٠بعنا كأطعنا، كاشتد ذلك عليهم، فمكثوا بذلك حوالن : فقالوا

اآلية، فنسخت ىذه اآلية ( ِٖٔ)البقرة: ﴿ًَل يَُكلُِّف اَّلّلُ نـَْفًسا ِإًل  ُوْسَعَها﴾ :كالراحة بقولو
مٍب ما حدثوا بو أنفسهم ما َف يعملوا أك ألهللا قد ٘باكز  : إف  (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ما قبلها، قاؿ النيب 

يبهم هبا على تساؤ٥بم، فرد  ُٕيتكلموا بو( . ترفع ىم إُف آية أخرل من آايت الكتاب الكرًن ٯبي
كما كليس بْب اآليتْب نسخ   وه حينما ٠بعوا اآلية األكُف.عن صدكرىم ذلك ا٢برج ال ًذم أحسُّ 
( مفسرة ِٖٔ)البقرة: ﴿ًَل ُيَكلُِّف اَّلّلُ نـَْفًسا ِإًل  ُوْسَعَها﴾ذكر الواحدم بل تعد اآلية الثانية 

ِف اَْلْرِض َوِإن تـُْبُدوا َما ِف أَنُفِسُكْم َأْو ُُتُْفوُه حُيَاِسْبُكم  ﴿َّلِلِ  َما ِف الس َمَواِت َوَماكمبينة ؿ
يَـْغِفُر ِلَمن يَ  (، ِْٖ:)البقرة َشاُء َويـَُعذُِّب َمن َيَشاُء َواَّلل ُ َعَلى ُكلِّ َشمْلٍء َقِديٌر﴾ِبِو اَّلل ُ فـَ

فهو من قبيل رد اكم إُف ا٤بفصل، للوصوؿ إُف ا٤بعُب ا٤براد، فكأنو قاؿ: ال يكلف هللا نفسا 
 وا فإن   معلنن ا أـ ابداين كلكن ما تعمدتو القلوب كقصدتو األنفس سواء أكاف خفين إال كسعها 

عرضة للحساب، كهللا حكم عدؿ ال ٰباسب على اإلكراه، كال على ا٣بواطر العابرة بل 
، لكن ا٤بتقدمْب  ا كعدكاانن ا كجحودن دت القلوب كقصدت األنفس ظلمن ٰباسب على ما تعم  

 كانوا يستسهلوف القوؿ ابلنسخ، فأطلق الواحدم ذلك.

ا : مىٍن من  (هللا كسبلمو عليوصلوات )كأييت الصحابة إُف رسوؿ هللا ذات يـو يسألونو  
يف سورة آؿ  )جٌل شأنو(اي رسوؿ هللا يستطيع أف يٌتقي هللا حق تقاتو؟ بعد أف نكؿ قولو 

)آؿ  ﴿ََي أَيـحَها ال ِذيَن آَمُنوا اتـ ُقوا اَّلل َ َحك  تـَُقاتِِو َوًَل َِتُوُتن  ِإًل  َوأَنُتم محْسِلُموَن﴾عمراف: 

                                                           
 .ُٔؿ، الواحدم، صأسباب النكك   ُٕ
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 أبيديهم إُف آية سورة التغابن: )صلى هللا عليو كآلو كسٌلم(هللا  فأخذ رسوؿ ،(َُِ:عمراف
إذف ىناؾ مناط مبدئي كمنهجٌي. أال كىو (. ُٓ:)التغابن ﴿فَاتـ ُقوا اَّلل َ َما اْسَتطَْعُتْم﴾

ُ  (،ِٖٔ)البقرة:﴾ ا ِإًل  ُوْسَعَها﴿ًَل ُيَكلُِّف اَّلل ُ نـَْفسً استطاعة اإلنساف:  ﴿ًَل ُيَكلُِّف اَّلل 
(، كما إُف ذلك. ُٔ)التغابن: ﴿اتـ ُقوا اَّلل َ َما اْسَتطَْعُتْم﴾(، ٕ)الطبلؽ:﴾ ا ِإًل  َما آََتَىانـَْفسً 

 )صلى هللا عليو كآلو كسٌلم(ككاف يف مقدكر رسوؿ هللا  «. تفسَت القرآن ِبلقرآن»كىذا من 
تفسَت القرآن »ة سن   ة،أف يقوؿ شيئنا من عنده أك أبلفاظو، كلكن أراد أف يسٌن ٥بم ىذه السن  

 . «ِبلقرآن

 :كحينما أييت إُف رسوؿ هللا مىٍن يشعر بشيء من شبهة كىو يسمع آية سورة الكمر
ًَل تـَْقَنطُوا ِمن ر ْٓتَِة اَّللِ  ِإن  اَّلل َ يـَْغِفُر الذحنُوَب  ﴿ُقْل ََي ِعَباِدَي ال ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنُفِسِهمْ 

يًعا ِإن ُو ُىوَ  للتأكيد، كقد أفادت الشموؿ: « ٝبيعنا»(، فهنا ّٓ:)الكمر الَغُفوُر الر ِحيُم﴾ ْتَِ
يعً  ًلَ  ﴿ِإن  اَّلل َ ة يف سورة النساء إذا هبا تقوؿ: . كأنيت إُف آي﴾ا﴿ِإن  اَّلل َ يـَْغِفُر الذحنُوَب ْتَِ

(. إذف استثُب الشرؾ ىنا ْٖ:لنساء)ا يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِو َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء﴾
الشرؾ يف ىذه اآلية الكرٲبة ٩با ال يغتفر، أك من الذنوب  . ككأف  من الذنوب القابلة للغفراف

الشرؾ ظلم عظيم. كىو ظلم لذات اإلنساف كنفسو  الٍب ال تغتفر. كذلك مفهـو كذلك؛ ألف  
ف كا٢بياة كنقض للعهد ال ًذم قبل أف يكوف ظلمنا لشيء آخر. فهو ظلم ٣بالق اإلنساف كالكو 

ْب كالشرؾ انقبلب على رساالت النبيًٌ «. عاَف الٌذر»كبْب عباده كىم يف  )تعاُف(أيبـر بْب هللا 
﴿َوِإّنِ َلَغف اٌر لَِّمن ََتَب كأتيت آية اثلثة يف سورة طو كتقوؿ:  ة الذين جاءكا ابلتوحيد.كاف  

(. إذف ٫بن ىنا أماـ آايت ثبلثة: كاحدة أطلقت ِٖ:)طو ﴾ا ُثُ  اْىَتَدىَوآَمَن َوَعِمَل َصاحلًِ 
يعً ٛبامنا:  نت لنا كَف تستثًن. كأخرل استثنت الشرؾ، كاثلثة بي   ﴾ا﴿ِإن  اَّلل َ يـَْغِفُر الذحنُوَب ْتَِ

َا التـ ْوبَُة َعَلى اَّللِ  لِل ِذينَ يف سورة النساء:  (تعاُف)شركط التوبة، كىي تنسجم مع قولو   ﴿ِإَّن 
ا يـَْعَمُلوَن السحوَء ِبََهاَلٍة ُثُ  يـَُتوبُوَن ِمن َقرِيٍب فَُأْولَِئَك يـَُتوُب اَّلل ُ َعَلْيِهْم وََكاَن اَّلل ُ َعِليمً 
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َحِكيًما*َولَْيَسِت التـ ْوبَُة لِل ِذيَن يـَْعَمُلوَن الس يَِّئاِت َحىت  ِإَذا َحَضَر َأَحَدُىُم ادلَْوُت قَاَل ِإّنِ 
(. ُٖ،ُٕ)النساء: اآلَن َوًَل ال ِذيَن دَيُوُتوَن َوُىْم ُكف اٌر ُأْولَِئَك َأْعَتْدًَن ذَلُْم َعَذاًِب أَلِيًما﴾ تـُْبتُ 
، كلكن (جٌل شأنو)و قبوؿ التوبة حق للعبد على ربًٌ   ىذه اآلايت بوضوح شديد أف  تبْبًٌ فهنا 

ا كاف قد كقع عن علم بشركط. كمن ىذه الشركط: أف يكوف الذنب قد كقع ٔبهالة، إذ
قد طرد إبليس من  )تبارؾ كتعاُف(فاألمر ٱبتلف. فا  -مثل معصية إبليس-د كمعرفة كتعمُّ 

ن آدـ. كلكن على العكس، طرده من رٞبتو نو التوبة كما لقًٌ و عصي كَف يلقًٌ رٞبتو، ال جملرد أن  
و ال ينبغي أف يعصي عبد أبن   ة الطاعة كا٤بعصية، كعالػمناو كاف عالػمنا بقضي  بشكل أبدم ألن  

ألٌم سبب من األسباب. كلكن كربه كغركره ٞببله على أف يعصي هللا  (تعاُف)حقيقي هللا 
ة يف أمره لو ابلسجود آلدـ، كيف اصطفاء آدـ. فبقي   )جٌل شأنو(كىو ينكر حكمتو  )تعاُف(

مث عرضهم على ا٤ببلئكة،  م آدـ األ٠باء كلهابعد أف عل   )تبارؾ كتعاُف(مت  ا٤ببلئكة سل  
يكوف خليفة يف ىذه األرض، كأمسكت عن التساؤؿ، كسجد  و ىيوى ا٤بؤىل ألفمت أن  سل  

ففيو  -كإف َف يكد-م كانوا قد أبدكا اعَباضنا ا٤ببلئكة كلهم أٝبعوف حينما أيمركا، مع أهن  
َماَء َوضَلُْن ُنَسبُِّح ِبَْمِدَك ﴿َأََتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسفِ م قالوا: تفاصيل أهن   ُك الدِّ

تسليمهم.  (، فتم  َّ:)البقرة ًَل تـَْعَلُموَن َوَعل َم آَدَم اَْلمْسَاَء﴾ َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإّنِ َأْعَلُم َما
(، فكاف عنده نوع من الشعور ُٔ)اإلسراء: ﴾ا﴿أََأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِلينً ا إبليس فقاؿ: أم  
ا٢بكمة يف  )تعاُف(، كنفى عن هللا (جٌل شأنو)غركر كاالستعبلء كاالستكبار حٌب على ربو ابل

، حينما أمره ابلسجود، َف ينظر إُف أصلو الذم (تعاُف جٌل شأنو)و األمر كيف االصطفاء، كأن  
خلقو منو، كالذم يراه أشرؼ من أصل آدـ، فكاف كربه كغركره كاغَباره أبصلو سبب يف 

ة، النافية اإل٥بي  ك ة قوعو يف تلك ا١برٲبة النكراء الشاملة النافية لكل معاين الربوبي  تدمّبه، كك 
ة، ا٤بتغطرسة ا٤بتكربة ا٤بغركرة، َف يكن ٥با عبلج إال الطرد. كإال لو كاف ة كالربوبي  لوىي  ٢بكمة األ

نو ا لق  ىناؾ ٦باؿ قد تركو إبليس يف معصيتو كمجاؿ آدـ، أبف يكوف قد عصى عن جهل، لرٗب  
َتاَب َعَلْيِو ِإن ُو ُىَو ن آدـ: التوبة، كما لق   )تبارؾ كتعاُف(هللا  تَـَلق ى آَدُم ِمن ر بِِّو َكِلَماٍت فـَ ﴿فـَ
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ل أك ٙبتمل أبٌم شكل من (. كلكن جرٲبتو َف تكن تتقب  ّٕ)البقرة: التـ و اُب الر ِحيُم﴾
ر فيها بنفسو، على العكس كاف ٰباكؿ أف ٰبصل و َف ييفكًٌ ن التوبة. كما أن  األشكاؿ أف ييلق  

﴿فَأَنِظْرِن ِإىَل يـَْوِم ده، قاؿ: يعرب هبا عن غركره كطغيانو كٛبر  على فسحة من األجل كالعمر
َعُثوَن قَاَل فَِإن َك ِمَن اْلُمنَظرِيَن ِإىَل يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم﴾ ﴿قَاَل (، قاؿ: ّٕ،ّٔ)ا٢بجر: يـُبـْ

(. إذف ىناؾ معاندة مع سبق اإلصرار دكف أٌم ّٗ)ا٢بجر: َْلُْلوِيـَنـ ُهْم َأْْتَِعَُت﴾ فَِبِعز ِتكَ 
و يرتكبها عنادنا كصلفنا كغركرنا تردد، مع كضوح كامل لطبيعة ا١برٲبة الٍب يرتكبها. كلكن  

 .(تبارؾ كتعاُف)كاستكبارنا كاستعبلءن على أكامر هللا 

آايت الكمر سيقت الستئصاؿ القنوت من  أف  فهنا نعود إُف اآلايت الثبلثة. ٪بد 
م على االستمرار يف نفس اإلنساف؛ فقد رأينا ماذا حدث حْب قنط إبليس. حدث أف صم  

ة خطّبة، قد تدفع اإلنساف د كعمل السوء إُف يـو الدين. فالقنوط حالة نفسي  ا٤بعصية كالتمرُّ 
د كقع يف شر، فقد يقع بعد القنوط إُف ارتكاب الشركر كاإلغراؽ فيها. فإذا كاف اإلنساف ق

يف عشرة أنواع منو. كإذا كاف قد كقع يف معصية فقد ٲبارس بعد القنوط مائة. كىكذا، 
﴿ًَل تـَْقَنطُوا ِمن ر ْٓتَِة اَّللِ  ِإن  اَّلل َ يـَْغِفُر فاقتضى السياؽ أف ييكاؿ القنوط من نفس اإلنساف: 

يًعا ِإن ُو ُىَو اْلَغفُ  القدرة على غفراف  )جٌل شأنو(لو  (. إف  ّٓ)الكمر: وُر الر ِحيُم﴾الذحنُوَب ْتَِ
الذنوب ٝبيعنا، فإذف ال تقنطوا كال تيأسوا. فإذا عرفت كيف تتوب ككيف ٛبارس التوبة كما 

عليك كٯبعلك كمن ال ذنب لو.  )تعاُف(فهناؾ أمل أف يتوب هللا  )تبارؾ كتعاُف(أمرؾ هللا 
ة بياف أنواع الذنوب ك٧باربتها، كما يغفر ة القنوط، كليس لقضي  ي  جو إُف قضفالسياؽ إذف مت  

﴿ِإن  ال ِذيَن آَمُنوْا  :ا آية سورة النساء، فهي تتحدث يف جٌو فيو أانسمنها كما ال يغفر. أم  
﴾ ِفَر ذَلُْم َوًَل لِيَـْهِديـَُهْم َسِبيًًل ُثُ  َكَفُروْا ُثُ  آَمُنوْا ُثُ  َكَفُروْا ُثُ  اْزَداُدوْا ُكْفًرا  ْ  َيُكِن اَّلّلُ لِيَـغْ 

هللا ال يقبل أف ييشرؾ بو كيىغفر مىا دكف ذلك  أكلئك لن تقبل توبتهم؛ ألف  ( ٖٚٔ)النساء:
ركه كمارسوه ٤بن يشاء. فكل ذنوهبم عدا الشرؾ، كىو الذنب األساسٌي ال ًذم أصٌركا عليو ككر  
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يكدادكف كفرنا، ىؤالء لن تيقبل   يكفركف، مث  عدة مرات؛ يؤمنوف مث يكفركف، مث يؤمنوف مث
توبتهم بعد ذلك، كبعد تكرار ىذا الذنب مع كعي كسبق إصرار كإدراؾ ٤بعُب مىا يقوموف بو: 
﴿ِإن  اَّلّلَ ًَل يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِو َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء َوَمن ُيْشِرْك ِِبَّللِّ فـََقِد 

تَـَرى إِ   (. فعلى اإلنساف أف يكوف حذرنا من الوقوع يف الشرؾ؛ ألف  ْٖ)النساء: ّْتًا َعِظيًما﴾افـْ
كيكشف لو عن مضار الشرؾ  (تعاُف)قو هللا حينما يوفًٌ -الشرؾ ظلم عظيم، كعلى اإلنساف 

و ٱبشى أف يقع يف الشرؾ  ٱبرج منها مرة أخرل؛ ألن  فعليو أال   -كينتقل إُف صفوؼ اإلٲباف
، فبل يستطيع أف ٱبرج منو، كابلتاِف لن تيقبل لو توبة بعد االستغراؽ يف الشرؾ، مرة اثنية

﴿َوِإّنِ ا اآلية الثالثة، فهي آية سورة طو كتكراره مرة بعد مرة، كاالستهانة بو كذنب عظيم. أم  
 لنا التوبة من (، أراد أف ييبْبًٌ ِٖ)طو: َلَغف اٌر لَِّمن ََتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ُثُ  اْىَتَدى﴾

حيث الشركط الٍب ال بد من توافرىا يف التائب لكي تيقبل توبتو، فهي مبيٌنة كمنسجمة مع 
َا التـ ْوبَُة َعَلى اَّللِّ لِل ِذيَن يـَْعَمُلوَن السحَوَء ِبََهالٍَة ُثُ  يـَُتوبُوَن يف سورة النساء:  (تعاُف)قولو  ﴿ِإَّن 

(. فحينما يقوؿ ُٕ)النساء: ﴾ا َحِكيًماُب اَّلّلُ َعَلْيِهْم وََكاَن اَّلّلُ َعِليمً ِمن َقرِيٍب فَُأْولَِئَك يـَُتو 
 ﴿َوِإّنِ َلَغف اٌر لَِّمن ََتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ُثُ  اْىَتَدى﴾يف سورة طو:  (تعاُف)هللا 
مور الٍب ال رىا يف نفسو، كاأل(. فالكبلـ ىنا عن التائب، كالشركط الٍب ال بد أف يوفًٌ ِٖ)طو:

﴿َوِإّنِ َلَغف اٌر لَِّمن ََتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ُثُ  بد أف يلتكمها من أجل أف تيقبل توبتو: 
، كلتكوف التوبة نصوح لػمىن اتب كآمن. اتب كرجع إُف هللا كأانب إذا(. ٕٛ)لو: اْىَتَدى﴾

ادة ذكر اإلٲباف بعد التوبة للتنبيو إع ال ًذم يتوب ال بد أف يكوف لو إٲباف. فكأف   ال شك أف  
الطو شرؾ كال ا٫براؼ يف ا٤بعتقد لػمىن اتب  على أف   ىذه التوبة تقتضي إٲباانن ال يشوبو كال ٱبي

ة أك التصحيح ا مىٍن أانب فقط كَف ٙبصل لو التوبة العقدي  كآمن كعمل صا٢بنا كاستقاـ. أم  
﴿لَِّمن ََتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا صحيح عقدٌم: ا ال بد من تالعقدٌم فبل تيقبل التوبة. كإ٭ب  

(. ال بد أف يصدؽ االعتقاد كاإلٲباف، كييربىن على صدؽ التوبة ككوهنا ِٖ)طو: ُثُ  اْىَتَدى﴾
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توبة نصوحنا ابلعمل الصاٌف كاالستقامة عليو كاالستمرار فيو كعدـ الرجوع عنو بعد التوبة؛ 
﴿لَِّمن ََتَب َوآَمَن بث كاللعب ال ًذم ال يقبلو هللا تعاُف: م إُف نوع من العذلك يؤدًٌ  ألف  

، كىو «تفسّب القرآف الكرًن ابلقرآف»(. كىذا كٌلو من ِٖ)طو: َوَعِمَل َصاحِلًا ُثُ  اْىَتَدى﴾
ك حْب ٛبارس ىذا ترفع عن نفسك سائر أرقى أنواع التفسّب كما قلنا. كأنت ترل أن  

ت إف كاف ٜبة مىا يستحق االعَباض، كأف يكوف مشتبهنا َفى الشبهات كتكيل سائر االعَباضا
 أيطلق ىنا، ك٤با قػيٌيد ىناؾ... إُف غّب ذلك. ىذا ال ٲبكن أف يرد كال ٲبكن أف يوجد؛ ألف  
القرآف الكرًن شفاءه ٤با يف الصدكر، فحينما نفسر القرآف ابلقرآف، أك حْب ييفسر القرآف نفسو 

س، كليس كمثل ذلك أم تفسّب آخر، أك االعتماد على أٌم ا يشفى بذلك صدكر النافإ٭ب  
 أتكيل آخر.

كاألمثلة السابقة يف مقاربة رسوؿ هللا للقرآف، توضح أف تفسّب القرآف ابلقرآف، أمر 
ة اعتبار مو الناس. كما توضح أٮبي  كبدأ بو كعل   )صلى هللا عليو كآلو كسٌلم(لو رسوؿ هللا أص  

يف القرآف مداخل ال بد أف تستعمل للولوج إُف  كالٍب تقـو على مبدأ أف  ة، مبدأ الوحدة البنائي  
مستوعب مكنوف. يقـو مقاـ كر، ك ر للذ ميس   -أم القرآف-رحابو كالوصوؿ إُف دقائقو، فهو 

ة اآلف ٗبثابة النيب ا٤بقيم بْب ظهراين الناس، ة، كىو يف البشري  ْب كاف  ات كٌلها كمقاـ النبيًٌ النبو  
ىذا التفسّب  ف العودة إليو كالرجوع إليو يف كل حْب. فإذف البد من االلتفات إُف أف  يستطيعو 

. كأعلى درجات بيانو ىي بيانو لنفسو. كالقرآف تبياف القرآف الكرًن مبْبًٌ  يقـو على مبدأ أف  
عليو )صلى هللا ة ا٤بطهرة، ككما قلنا فقد مارس رسوؿ هللا ة النبوي  لكل شيء؛ ٗبا يف ذلك السن  

 ا بينات كمبينات.مو ألصحابو، ككصفت آايتو أبهن  ىذا، كعل   كآلو كسٌلم(

ا كىو أف نقـو ٗبا َف يقم بو اآلخركف فنجتهد علينا كاجبنا عينيً  كلذلك فقد كجدان أف  
يف تقدًن القرآف للبشري ة كما أنكلو هللا على رسولو الكرًن الذم حفظو بنظمو الداخلٌي 

كإعجازه من أف أيتيو الباطل من بْب يديو كال من خلفو. كرأينا أف ٫بمي كأسلوبو كفصاحتو 
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ات كاألكاذيب كا٤بوضوعات كا٤بعلقات كا٤براسيل العقوؿ ا٤بؤمنة من أف تذىب هنبنا لئلسرائيلي  
ي بعلـو القرآف كىو عبء عليو مثل الناسخ كا٤بنسوخ كاكم ف ٩با ٠بًٌ كما أحاط ٗبا دكًٌ 
ة عليو يف عهد كما أٝبعت األم  ـ للناس كتاب هللا  ذلك. فأردان أف نقدًٌ كا٤بتشابو كما إُف 

الذم كضع حًدا لتلك االختبلفات  -هنع هللا يضر–اإلماـ الشهيد أمّب ا٤بؤمنْب عثماف بن عفاف 
 ،كا٤بنازعات ك٘باكز تلك اآلاثر كاألحاديث الٍب أدت إُف اختبلؼ الناس يف أحرؼو ككلمات

ككاف ييغازم أىلى الشاـً يف فتًح أرميًني ةى  ،يفىةى بنى اليىماًف قًدـ على عيثمافى ف  حيذى أ"حيث ركم 
يفىةي لعيثمافى: اي أمّبى  ،فأفكىع حيذىيفىةى اختبلفيهم يف القراءةً  ،كأذرىبيجافى معى أىًل العراؽً  فقاؿ حيذى

تىًلفوا يف الكتابً  ،ا٤بؤمنْبى  اليهوًد كالنصارل. فأرسىل  اخًتبلؼى  ،أدرًٍؾ ىذه األيم ةى قبلى أف ٱبى
 ،عيثمافي إُف حفصةى: أف أرًسلي إلينا ابلصحيًف ننسىخيها يف ا٤بصاحًف مث نػىريدُّىا إليكً 

 ،كسعيدى بنى العاصً  ،كعبدى هللًا بنى الكُّبىّبً  ،فأمىر زيدى بنى اثبتو  ،فأرسىلىٍت هبا حفصةي إُف عيثمافى 
كقاؿ عيثمافي للر ىًط القيرىيًشيْبى  ،ىا يف ا٤بصاحفً فنسىخو  ،كعبدى الرٞبًن بنى ا٢بارًث بًن ىشاـو 

فإ٭با نكىؿ  ،الثبلثًة: إذا اختػىلىفتيم أنتم كزيدي بني اثبتو يف شيءو منى القرآًف فاكتيبوه بلساًف قريشو 
 ،حٌب إذا نسىخوا الصحيفى يف ا٤بصاحًف رد  عيثمافي الصحيفى إُف حفصةى  ،ففعىلوا ،بلساهًنم

كأمىر ٗبا سواه منى القرآًف يف كلًٌ صحيفةو أك  ،فيقو ٗبصحفو ٩با نسىخواكأرسىل إُف كلًٌ أي 
رىؽى  ة كذلك جكءه من ا٢بفظ اإل٥بٌي للقرآف الكرًن ٕبيث انضبطت بنائي   ،ُٖ"مصحفو أف ٰبي

ة النجـو يف مواقعها كَف يعد ىناؾ ٦باؿه لكايدة حرؼ أك نقصاف القرآف كما انضبطت بنائي  
 نربة.

لتكموا بذلك، كجعلوا ما ركم من قراءات سبع أك عشر أك سواىا كليت ا٤بسلمْب ا
نوعا من التفسّب، أك أنو الرخصة الٍب كانت قائمة يف عهد رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ألف العرب 
بقبائلهم ا٤بختلفة ك٥بجاهتم ا٤بتنوعة كاف لساف القرآف صعبا على بعضهم، فرخص رسوؿ هللا 
                                                           

، خبلصة حكم ْٕٖٗالراكم: أنس بن مالك، ادث: البخارم، ا٤بصدر: صحيح البخارم، الصفحة أك الرقم:   ُٖ
 ادث: صحيح.
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كشجع القارئْب على أف يقرؤكا   ،( اتباعا ٤با جاء يف القرآف من أنو قد يسره هللا للذكر)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
كما ٰبسنوف، من قبيل التيسّب عليهم، لكن ىذه الرخصة قد انتهت بوفاتو )صلى هللا عليو 

كمصحف عثماف كاف ينبغي أف يكوف ا٤بصحف اإلماـ الذم ال ٱبرج أحد عن  ،كآلو كسلم(
يبدك أف ىناؾ أسبااب كثّبة دفعت إُف إعادة ركاية تيسّب الذكر للمتذكرين الٍب كانت قراءتو، ك 

فتم استحياؤىا كتناقلها الركاة، فجاء بعضها على ٨بالفة ا٤بصحف  ،يف عهد رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(
كلذلك لركايتها،  العثماين، كما يكاؿ الناس يقرؤكف هبا، كيتفاخر القرٌاء ٕبفظهم ٥با، كإتقاهنم

 فقد بقي ىذا الباب مفتوحا، كٙبوؿ إُف علم للقراءات فيما بعد، غفر هللا لنا ك٥بم أٝبعْب.

كبعلـو القرآف، كأصوؿ  ،ة ابللغاتكلقد آف األكاف ألف نعيد النظر يف الربامج ا٣باص  
اإلنساين، الدين، كأصوؿ الفقو، إلنقاذ القرآف اجمليد ٩با رماه بو البعض من عيوب الكبلـ 

الذم ال يليق ابلكبلـ اإل٥بي، كال يقبل أبم حاؿ من األحواؿ، كالبد من تنقية برا٦بنا 
ة من تلك اآلفات الٍب أساءت لعبلقتنا ابلقرآف اجمليد، كٕبسن فهمنا لو، كتدبران التعليمي  

بذلك تشكيل  آلايتو، كاستبدا٥با ٗبا يقربنا من القرآف كيشدان إليو، كيعيد بناء كعينا بو، كنعيد
، كاألمل كبّب يف جهود ها، كالتناقض كالضعف الذم ٢بق هباتنا العليا، كإزالة الغبش عنمرجعي  

 اإلماـ األكرب كمن معو يف ٘بديد ا٣بطاب الديِب، لتجديد ىذه ا٤بعارؼ كإعادة بنائها بناءن 
 التالْب لو على حسن فهمو كتدبره. ا، ٱبدـ كتاب هللا، كيعْبسليمن 

 ان أف ا٢بمد  رب العا٤بْب. كآخر دعوا
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 "الفرقان احلك"ًل  "ادلفربكان البالل"

 ا٤بقدمة:

على  -إف شاء هللا-العمل على إشاعة الوعي بتفسّب القرآف ابلقرآف سوؼ يساعد  إف  
ات، ة آايت الكتاب الكرًن كمعانيها ابإلسرائيلي  ص من ربط بعض الفرؽ كالتيارات الديني  التخلُّ 

 ة لدل السابقْب، كما إليها.افي  كالقصص ا٣بر 

كيف عصران ىذا تشتد حاجتنا إُف أف ننشر الوعي كا٣بربة كالقدرة على تفسّب القرآف ابلقرآف 
بْب الناس، فذلك سوؼ يعصم القرآف الكرًن من تلك ااكالت السقيمة الٍب أرادت كما 

بهات معاصرة، لتكوف تكاؿ إحياء الشبهات القدٲبة كدسها على القرآف اجمليد كاختبلؽ ش
ة كبْب القرآف اجمليد الذم ٰبمل كحده العبلج الشايف ٥با من سائر أمراضها ا بْب البشري  حاجكن 

الٍب تكاد تقضي عليها، كيعطيها ا٤بناعة البلزمة ضد عوامل الفساد الٍب صارت ٛبؤل الرب 
 كالبحر كا١بو.

 ة اليـوا عن اإلنساني  كرًن ليس غريبن ة الغافلة، كعجك ا٤بسلمْب، جعل القرآف الالبشري   إف  
ا من انحية، كأفسحت اجملاؿ الفتعاؿ أعداء القرآف معارؾ ضده، ، بل جعلو غرٲبن فحسب

ة عنو، لئبل ة، كعكؿ البشري  كالعمل على اإلساءة إليو، كتشويو ٠بعتو، ك٧باكلة عكلو عن البشري  
 آف عليو كيدعو إليو.ة طريق ا٣ببلص الوحيد، الذم يشتمل القر تكتشف البشري  

قبل عدة سنْب،  "الفرقاف ا٢بق"تو كقد أصدرت بعض ا١بهات ا٤بعادية للقرآف الضالة ما ٠ب   
كقد أطلقنا عليو يف لئلمعاف ابلتضليل،  ؛اة ٠بتها سورن كحاكلت فيو أتليف ككضع سبعْب قضي  

 ."رقافالف" من ذلك االسم الذم أرادكا تدنيسو أال كىو بدالن  "ا٤بفربكاف"حينو 

تفسّب القرآف ابلقرآف سوؼ يعيد ارتباط ا٤بسلمْب بو، كيعيد بناء كعيهم عليو، كيردىم إُف  إف  
ا بينهم، كٯبعلهم ابستمرار على ذكر لو، كتطلع ، كٯبعلو على الدكاـ حاضرن ا ٝبيبلن القرآف ردن 
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٤برشد، كا٤بخرج من إليو ابعتباره النيب ا٤بقيم، كالدكاء الشايف، كالتبصرة كالبصائر، كا٥بادم كا
 الظلمات إُف النور.

، فقد عصمو هللا كم لن تنالوا من القرآف نيبلن كنقوؿ ألصحاب ىذه ااكالت الضالة: إن  
أك دنيا من أكلئك الذين  إُف رجاؿ دين)جل شأنو( كحفظو بنفسو، كَف يوكل حفظو 

َتاِب اَّللِّ وََكانُوْا َعَلْيِو ُشَهَداء ﴿.. ِبَا اْسُتْحِفظُوْا ِمن كِ فضيعوىا، استحفظوا الكتب السابقة 
د على أىل العلم كأىل القرآف كالعاملْب يف حقوؿ نا نؤكًٌ ؛ كلذلك فإن  (ٗٗ..﴾ )ادلاهدة:

ا على التدرب على تفسّب القرآف ابلقرآف، ا كغّبه أف ٫برص ٝبيعن ا كتدريسن خدمة القرآف ٙبفيظن 
اتنا، كإعادة بناء اتنا، كتطهّب نفسي  ناء شخصي  لكي يكوف مركك الدائرة يف ثقافتنا كمعرفتنا كب

 عقولنا.

ة ا٤بعذبة فنحن ٫بتاج إُف ىذا النوع من التفسّب، لكيبل يغلق الطريق إُف القرآف أماـ البشري  
، كلكي نكيل ا٢بواجك بْب القرآف كاإلنساف، كلعلي أشّب إُف تلك ااكلة السقيمة الٍب  اليـو

كركج ٥با أعداء ت ا٤بعادية كا٤بناىضة للقرآف الكرًن، الٍب اختلقها ىي ٧باكلة من مئات ااكال
 القرآف كاإلنساف.
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 (ُٗ)"الفرقان احلك"ًل  "ادلفربكان البالل" 

للنشر إذا بكتاب اتفو متهالك  "الدراسات القرآنٌية"فيما كنت أعد ا٢بلقات األكُف من 
يف بػبلد ا٤بسػلمْب، ٤بػواالة الضػرب  "ْبمأجورل الػد جال"ك "صنائع ا٤برجفْب"لفقتو ٦بموعة من 

ا٤بصػػدر ا٤بنشػػو "علػػى أدمغػػتهم، كتػػدمّب ثقػػتهم اب مث بػػدينهم، كمصػػادر ىػػذا الػػدين، كٖباصػػة 
 القرآف اجمليد الكرًن ا٤بكنوف.  "للدين كالكاشف عنو

يف االسػػتهتار  زايدة يف التضػػليل، كإمعػػاانن  "ابلفرقػػاف ا٢بػػق "الكتػػاب التافػػو نعتػػو ا٤برجفػػوف
ىم ىذا ا٢باؿ التعػيس ىؤالء ا٤برجفْب قد غر   سبلـ كا٤بسلمْب، كمصادر اإلسبلـ. كيبدك أف  ابإل

فسػػػػػػػو ؿ ٥بػػػػػػػم طغيػػػػػػػاهنم كشػػػػػػػياطينهم  –اليػػػػػػـو  –الػػػػػػذم يعيشػػػػػػػو ا٤بسػػػػػػػلموف، كيتخبطػػػػػػػوف فيػػػػػػػو 
كدجػػاجلتهم، كصػػوركا ٥بػػم أف  الطريػػق لئلجهػػاز علػػى ا٤بسػػلمْب كإهنػػاء أمػػتهم، كتػػدمّبىم بضػػربة 

، كذلػػػك ابلل غػػػو يف مصػػػدر بنػػػاء شخصػػػي تهم اإلسػػػبلمي ة، كإقامػػػة أم ػػػتهم، اكن قاضػػػية صػػػار سػػػال
كالتأليف بػْب قلػوهبم، كٙبقيػق كحػدهتم، كينبػوع ا٥بػدل، كمصػدر النػور، ككتػاب ا٢بػق كا٢بقيقػة، 

 كحافظ رساالت النبي ْب كافة.

 اعتداء على البشريّة كلها: 

ػم بػذلك ال يضػركف اب٤بسػلم ْب كحػدىم، بػل يعتػدكف علػى البشػري ة  كما درل ا٤برجفػوف أهن 
حفظو ىذا الكتاب الذم ٰبمػل يف  –كاف ة  –كل ها. كذلك ألٌف الدين الذم جاء بو ا٤برسلوف 

ْب كمػؤامرات ا٤بسػتكربين، الػذين ، كمنهج إنقاذىا من تدمّب الضػالًٌ سوره كآايتو خبلص البشرية
كسػبيل إنقػاذ  "دليل خػبلص"٢بصوؿ على يريدكف بذلك ليطفئوا نور هللا، كٰبرموا البشري ة من ا

                                                           
تقريرنا مفصبلن عن ىذا "ا٤بفربكاف  ََِْ/ٓ/ّ" بتاريخ ّّٕنشرت جريدة "األسبوع" القاىرية يف عددىا رقم" ُٗ

. بقلم األستاذ مصطفى ََِْ" بتاريخ السادس من ديسمرب َّْاألسبوعي " الباطل" مث أعادت نشره يف عددىا
بكرم. كما أف ٦بموعة "ا٤بفربكاف" نشرت "ابإلنَبنت" أجكاء أعطى لكل ٦بموعة ٚبريفات كأابطيل منها اسم "سورة". 

 ىدـ هللا عليو أسوارىم، كدمر عليهم دايرىم.
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بعػد ذلػػك  –ين، كأعػداء ا٢بيػاة لتخلػػو السػاحة كعػدكاف الطغػاة ا٤بتجػػربًٌ  يكشػف ظلػم الظػػا٤بْب.
 ،للعبػػػث ٗبقػػػد رات البشػػػري ة، كإذالؿ شػػػعوهبا –خػػػذ٥بم هللا  -لػػػو ٪بحػػػوا  –٥بػػػم كللشػػػياطْب  –

غػػّب  اليتخػػذكه عػػدكن  اَف ٯبػػدكا عػػدكن  كتػػدمّب ا٢بيػػاة علػػى األرض، كالقضػػاء علػػى اإلنسػػاني ة. إهٌنػػم
لسننو كقوانينو،  اللكوف كحركتو مستوعبن  ، معادالن امشرقن  امنّبن  ىاداين  القرآف الذم جعلو هللا كتاابن 

، َف ٯبػػػدكا غػػػّب ىػػػذا لرسػػػاالهتم ادن علػػػى كتػػػبهم، ك٦بػػػدٌ  اكمهيمننػػػ الؤلنبيػػػاء كاف ػػػة، كحافظنػػػ اقن مصػػػدٌ 
ػػ ال ٲبكػػن قتلػػو، كرسػػوالن  انبيًػػ -القػػرآف  تسػػتحيل ٧باصػػرتو كإابدتػػو. لقػػد حر فػػوا التػػوراة مػػن  امقيمن

 ( ٖٔ)ادلاهــدة:... حُيَّرِفُــوَن اْلَكِلــَم َعــن م َواِضــِعِو َوَنُســوْا َحظًّــا شلِّ ــا ذُكِّــُروْا بِــِو... :قبػػل
 َقِلـيًًل  ااَّللِّ لَِيْشـتَـُروْا بِـِو َّتَنًـ فـََوْيٌل لِّل ِذيَن َيْكتـُبُـوَن اْلِكتَـاَب ِِبَيْـِديِهْم ُثُ  يـَُقولُـوَن َىـَذا ِمـْن ِعنـدِ 

ـ ا َيْكِسـُبوَن  ُـْم شلِّ كجعلػوا مػا أنػكؿ هللا  –( ٜٚ)البقـرة: فـََوْيٌل ذل ُم شلِّ ا َكتَـبَـْت أَيْـِديِهْم َوَويْـٌل ذل 
 اكاحدن  كييبدكف منها ما يناسب أىوائهم. كما أنكؿ هللا إال كتاابن  "قراطيس ٱبفوهنا "على موسى 

٨بتلفػػة متعػػددة متناقضػػة. كحر فػػوا اإل٪بيػػل،  اىػػو التػػوراة، ال كتبنػػ -عليػػو السػػبلـ  -موسػػى  علػػى
 اكاختلفت طوائفهم فيو فصار لكل طائفة منهم إ٪بيلهػا ا٣بػاص، كمػا أنػكؿ هللا إال إ٪بػيبل كاحػدن 

 حرٌفوه فحرموا أنواره.–عليو السبلـ  –على قلب عيسى بن مرًن 

 ٯبػػدكا  بيػػنهم كلمػػة صػػادقة اثبتػػة ىػػداىم شػػيطاهنم ؟ كإذ َفواككيػػف يهتػػدكف كقػػد ضػػل
فعمدكا إُف القػرآف اجمليػد لعلهػم ينػالوف منػو مثػل مػا انلػوا مػن التػوراة كاإل٪بيػل، فلًػمى ال ٰبػاكلوف؟ 

أف يستخدموا  آخر ما بلغتو البشرية من كسائل تقنيػة لػَبكيج  -اآلف  –خاٌصة كأف ٗبقدكرىم 
 لهم؟!ابطلهم، كنشر ٚبريفاهتم كأضالي
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 القرآن حافظ رساًلت هللا كّلها:

م قد اكتشفوا يف القرآف الدين كلػو: حنيفي ػة إبػراىيم كصػحف كتػوراة موسػى شك أهن   ال 
القرآف قد حفظػو، كضػم و  كألواحو، كا٪بيل عيسى الصحيح الذم َف ٛبتد إليو يد التحريف ألف  

ت األنبيػاء كا٤برسػلْب كافٌػة. إف  إليو مثل ما ضػم صػحف إبػراىيم كموسػى كدعػائم كأركػاف رسػاال
حيػث صػد ؽ القػرآف  بلفهم يف ٙبريف التػوراة كاإل٪بيػلالقرآف قد أحبط ٧باكالت أجدادىم كأس

، كأعاد كتب كصحف األنبياء صادقة كما أنكلت على أكلئك ا٤برسػلْب مػن عهػد عليها كىيمن
الصػػبلة كالسػػبلـ. فلػػم  – اٝبيعنػػ –برسػػالة إبػػراىيم كموسػػى كعيسػػى حػػٌب دمحم علػػيهم  انػػوح مػػركرن 

 يعد ٥بم أم سبيل إُف ٙبريفها كقد صد ؽ القرآف عليها كىيمن. 

ا ٰباربوف اإلسػبلـ كا٤بسػلمْب  م بفربكة ما فربكوا إ٭ب  كحػدىم  –لقد ظن ىؤالء األغبياء أهن 
ػ – ا ٰباربوف هللا كرسػلو كاف ػة، فهػم ٰبػاربوف هبػذا نوحن م بذلك إ٭ب  م كإسػحق كإبػراىي اكما دركا أهن 

أفضػل  – اعلػيهم ٝبيعنػ – اكيعقوب كيوسف كإ٠باعيل كموسى كعيسى كسائر النبي ْب مث ٧بمدن 
ػػػػم بػػػػذلك يكيػػػػدكف يف ٙبريػػػػف أدايهنػػػػم، كحجػػػػب حقائقهػػػػا عػػػػن شػػػػعوب  الصػػػػبلة كالتسػػػػليم، إهن 

ة إُف الصػػػحيح منهػػػا، فػػػالقرآف ىػػػو ا٤بصػػػدر الوحيػػػد بػػػْب األرض. كيغلقػػػوف الطريػػػق أمػػػاـ البشػػػري  
ء كالرسػل، كصػحة الوجػود لؤلنبيػا لػى إثبػات حقػائق الوجػود التػارٱبيٌ القادر ع –ة شري  أيدم الب
فػػػػالعلـو الػػػػٍب ابتكركىػػػػا، كفنػػػػوف النقػػػػد الػػػػٍب  – امعنػػػػ –ألدايهنػػػػم اليهودي ػػػػة كالنصػػػػراني ة  التػػػػارٱبيٌ 

يفقدكف ثقػتهم ابلوجػود  –خاص ة علماء األدايف كاترٱبها  -مارسوىا جعلت اليهود كالنصارل
كجعلػت مػن تلػك األدايف  -كلهػا  -ارٱبٌي لتلك األدايف كرسلها كأنبيائها، كيتشػككوف فيهػاالت

ككتبهػػا كرسػػلها ميػػادين لتجريػػب سػػبل ا٥بػػدـ كالنقػػد ا٥بػػادـ ا٤بػػدمر، ال النقػػد البنٌػػاء، كٗبػػا اقَبفػػوا 
جعلػػوا منهػػا ٦بػػرد أسػػاطّب اسػػتقرت يف ذاكػػرة كخيػػاؿ الشػػعوب ٘بػػب اافظػػة عليهػػا ابعتبارىػػا 

فصػػػاركا يعيػػػدكف صػػػياغتها كبنائهػػػا  "ف الثقػػػايٌف الشػػػعيٌب أك ا٤بخيػػػاؿ الثقػػػايف ا٤بكػػػوًٌ  "مػػػن  اجػػػكءن 
ٗبثابػة  –عنػدىم  –ٕبسب الظركؼ كمتطل باهتا لتلبية ا٢باجػات النفسػي ة لتلػك الشػعوب، فهػي 
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ا ابلػػػدرجات الػػػٍب فوهنػػػيوظًٌ  "ا٤بشػػػركابت الركحيٌػػػة"عليهػػػا ا٣بمػػػور كا٤بسػػػكرات الػػػٍب قػػػد يطلقػػػوف 
بعػػػػػض الفاشػػػػػلْب مػػػػػن ساسػػػػػتهم  يػػػػػركج ٥بػػػػػا "للشػػػػػعوب أفيػػػػػوانن "ل كهنا، كيقٌرًركهنػػػػػا لتشػػػػػكًٌ يريػػػػػد
 تهم.ييًٌ تىو كال

 حفظ هللا القرآن وعصمتو لو:

الػذم َف يػدع أمػر حفظػو للبشػر  -تعػاُف  –فشأنو ٨بتلػف، فهػو كتػاب هللا  "القرآف"ا أم  
إُف ا٢بػػوارٌيْب كالػػراب ني ْب مثػل الكتػػب السػػابقة الػػٍب أككػػل الرسػػل الػػذين أنكلػػت علػػيهم حفظهػػا  –

 ... ِبَـا اْســُتْحِفظُوْا ِمـن ِكتَــاِب اَّللِّ وََكـانُوْا َعَلْيــِو ُشــَهَداء...:كاألحبػار فحر فوىػا، كضػػيعوىا
أعِب اختصاصها  –يف ذلك إظهار خصوصي تها  )تعاُف(رٗبا كانت حكمة هللا  (ٗٗادلاهدة:)

أعػِب اختصاصػها ٗبرحلػة اترٱبي ػة ٧بػٌددة، فيمػا ىػو غػّب  –بشعوب أكلئك األنبياء، كاترٱباني تها 
دائػػم كمسػػتمر مػػن التشػػريعات كا٤بعا١بػػات، ا٣باص ػػة بتلػػك الشػػعوب يف تلػػك ا٤براحػػل مػػن عمػػر 

 البشري ة.

ل بدكامػو كبقائػو كاسػتمراره إُف يػـو الػدين: القرآف اجمليػد قػد حفظػو هللا بنفسػو، كتكف ػ إف  
ٚبفيػػػف كرٞبػػػة عا٤بي ػػػة شػػػاملة، كأككػػػل إليػػػو ا٢باكمي ػػػة، كأكدع فيػػػو  ، كشػػػريعةاعا٤بيًػػػ ٰبمػػػل خطػػػاابن 

بػػو كػػل مػػا أدخلػػو التصػػديق كا٥بيمنػػة علػػى مػػا سػػبق، كمػػا أييت بػػو النػػاس إُف يػػـو الػػدين؛ كنسػػخ 
فػػػػوف علػػػػى رسػػػػاالت األنبيػػػػاء كحفظػػػػو بنفسػػػػو، كحفػػػػظ بػػػػو خبلصػػػػات كثوابػػػػت ا٤برجفػػػػوف كارًٌ 

نظمػػػو كبيانػػػو كأسػػػلوبو كإعجػػػازه. كٙبػػػدل اإلنػػػس رسػػػاالت ا٤برسػػػلْب، فقػػػد حفظػػػو مػػػن داخلػػػو ب
كا١بػن أف أيتػػوا ٗبثلػػو، أك ينػالوا منػػو بتحريػػف أك تغيػّب. كحفظػػو مػػن خارجػو بتهيئػػة ا٤ببليػػْب عػػرب 

، ال أيتيػػػو امعصػػػومن  انقيًػػػ االعصػػػور ٢بفظػػػو يف الصػػػدكر كتدكينػػػو يف السػػػطور، كتداكلػػػو صػػػحيحن 
يف الصػػدكر،  ابعػػد جيػػل، ٧بفوظنػػ يػػْب جػػيبلن الباطػػل مػػن بػػْب يديػػو كال مػػن خلفػػو؛ فتناقلتػػو ا٤ببل

 يف السطور فلم يضع منو حرؼ كاحد على مر الدىور. مدكانن 
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كقػػػػد تعػػػػرض القػػػػرآف الكػػػػرًن ػػػػاكالت التحريػػػػف فلػػػػم تفلػػػػح، كػػػػاكالت الػػػػدس إبضػػػػافة  
كلمػػات أك حػػذؼ كلمػػات يتحػػوؿ ٗبقتضػػاىا اإلٯبػػاب إُف نفػػي كالنفػػي إُف إٯبػػاب فلػػم ينطػػل 

 عن قر ائهم كعلمائهم. سلمْب فضبلن ذلك على عواـ ا٤ب

 ااوًلت الفاشلة للنيل من القرآن:

ككذلك تعرض لعملي ات ٙبريف مػتقن مضػٌلل يف الطباعػة ليبػدك التحريػف غػّب مقصػود، 
كذلػػػك إبعجػػػاـ ا٤بهمػػػل، أك إٮبػػػاؿ ا٤بعجػػػم، فلػػػم يفلػػػح ذلػػػك اب٤بػػػركر، أك االنطػػػبلء علػػػى عامػػػة 

 هم.علمائعن قر ائهم ك  ا٤بسلمْب فضبلن 

لتحريػػػف معػػػاين القػػػرآف  اكاسػػػعن  ات األخػػػرل فقػػػد كانػػػت ميػػػداانن ا ترٝبػػػات معانيػػػو للغػػػأم ػػػ
 كتكييفها بنوااي سيئة، أك للعجك عن السمو إُف مستول لسانو كبيانو.

كأمػػا ٧بػػاكالت تقليػػد ظػػواىر لسػػانو، ك٧باكػػاة تعبّباتػػو فلػػم تتوقػػف عػػرب العصػػور، كلكن هػػا 
تلك ااكالت أظهرت طفولتهم العقلي ة، كىكٲبتهم  شكلت أسباب سخرية كاحتقار ألصحاب

ػاهنم "النفسٌية، كسفاىة أحبلمهم، كتفاىة ٧باكالهتم. كما قاـ بو ىػؤالء التوافػو مػن أتليػف  مفربكى
ال يعػػدك أف يكػػوف ٧باكلػػة ىكيلػػة تضػػاؼ إُف مبليػػْب اػػاكالت السػػقيمة الفاشػػلة الػػٍب  "الباطػػل

مػػع إٲبػػاهنم، كمػػا  خ، فمػػا زادت ا٤بػػؤمنْب ابلقػػرآف إال إٲبػػاانن قػػاـ هبػػا إخػػواف الشػػياطْب عػػرب التػػاري
يتحػدل ا١بػن كاإلنػس  ا. كبقػي القػرآف شػا٨بن اكأحقػادن  زادت إخواف الشياطْب إال عمى كضبلالن 

 .اأف أيتوا ٗبثل أقصر سورة من سوره فبل أيتوف ٗبثلها كلو كاف بعضهم لبعض ظهّبن 

 الفرضّيات اخلالئة: 

ػػاهنم"كمػػن كرائهػػم مػػن شػػياطْب اإلنػػس كا١بػػن  "كػػاف الباطػػلا٤بفرب "لقػػد بػػُب مؤلفػػو   "مفربكى
أف يكػػػوف  إال ال يعػػػدك –يف نظػػػرىم  –علػػػى فرضػػػٌية خاطئػػػة متهافتػػػة، خبلصػػػتها: أٌف القػػػرآف 

ػػػػوا بػػػػْب البػػػػداايت  أ٠بػػػػاء سػػػػور، كفواصػػػػل تنتهػػػػي هبػػػػا اآلايت، كبعػػػػد ذلػػػػك يسػػػػتطيعوف أف يدسُّ
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ألسفار ا٤بنسوبة إُف موسػى، كالكتػب ا٤بنسػوبة كالفواصل ما يشاؤكف من مضامْب مقتبسة من ا
أنػػػكؿ هللا هبػػػا مػػػػن  مػػػػا –إُف عيسػػػى أك مػػػن مفػػػػَبايهتم. فاسػػػتبدلوا أ٠بػػػاء السػػػػور أب٠بػػػاء ابطلػػػة 

سػتنجح الفربكػة  "سػورة"زائفة خادعة اختاركىا، كظنُّوا أهٌنم ٗبجٌرد أف يضيفوا كلمػة  –سلطاف 
الذم يف الفاصػلة سػوؼ ٯبعػل  "ا١بًرسى  " ا كأف  كسوؼ ينخدع القراء ا٤بسلموف ٗبا افَبكا كفربكو 

 ، مث ىم بعد ذلك يف ا٤بضامْب أحرار.الفربكة أكثر إتقاانن 

ا ٗبػػػػػكيج عجيػػػػػب ال تعرفػػػػػو اليهودي ػػػػػة كال النصػػػػػراني ة، كال ا٢بنيفي ػػػػػة اإلبراىيمي ػػػػػة كال ك فجػػػػػاؤ 
ُه فَأَنـ ُو ُيِضـلحُو ُكِتَب َعَلْيِو أَن  ﴿ :اإلسبلـ، كال أم دين آخر إال دين الشيطاف الرجيم ُو َمن تـَـَوًل 

فإنٌػو لػن  "ا٤بفربكػاف "أتث ػر هبػذا  اأحػدن  . كلػو فػرض أف  (َٗويـَْهِديِو ِإىَل َعَذاِب الس ِعَِت﴾ )احلـ::
، اكال نصػرانيً  يف أيٌة ٦بموعة دينٌية من ىذه اجملموعات ألنػو لػن يكػوف يهػودايً  اٯبد لنفسو موقعن 

مػن أتبػػاع الشػيطاف. لقػد ذكػػرين  اأك كاحػدن  امريػػدن  آخػر. إال شػيطاانن  ايئن كال شػػ امسػلمن  اكال حنيفنػ
بواقعة حدثت ِف مع إحدل حفيدايت حْب كانػت طفلػة يف السادسػة مػن  "ا٤بفربكاف"شياطْب 

 "سػورة النبػأ "عمرىػا. ككانػت أمهػا تقرؤىػا القػرآف الكػرًن، فجعلتهػا ٙبفػظ بعػض السػور كمنهػا 
ورة جػػػاءت فرحػػػة تػػػدعوين لسػػػماع السػػػورة منهػػػا بلهجتهػػػا كبعػػػد أف اطمأنػػػت إُف حفظهػػػا السػػػ
تقرأ كأان اسػتمع إليهػا فيمػا كنػت  -ذات السنوات الست  –الطفولي ة اب بة فشرعت حفيديت 

عػػم "( فػػارتج عليهػػا، فبقيػػت تػػرد د ُبسػػ    عػػم يتسػػاءلوف)"ارتػػدم مبلبسػػي:
عػػػم "ر حػػػٌب تتػػػذكر بنفسػػػها، كإذا هبػػػا تقػػػوؿ: كَف يفػػػتح عليهػػػا، كتعمػػػدت أف انتظػػػ "يتسػػػاءلوف
مػػن قو٥بػػا، كعجبػػت لتػػأثٌر ىػػذه  ا) ( جػػدم يلػػبس البنطلػػوف ) ( فػػانفجرت ضػاحكن  "يتسػاءلوف
الذم جعلها تؤل ف على الفور من كاقع تشاىده عبػارة ٙبمػل مػا يشػبو  "ًٔبرًس اآلايت"الطفلة 

( فجػػاءت بتلػػك ا١بملػػة الغريبػػة  يتسػػاءلوف ) ( ٨بتلفػػوف ) ( سػيعلموف )"الفواصػل يف السػػورة: 
مػػػن صػػػػنيع رجػػػػاؿ  . إٌف صػػػػنيع ىػػػػذه الطفلػػػة الربيئػػػػة كػػػاف أكثػػػػر اتقػػػػاانن "ابلػػػػواك كالنػػػوف"ا٤بنتهيػػػة 

 ."ا٤بفربكاف الباطل"الذين فربكوا  "الكهنوت"
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 ادلفربكان البالل ًل ينتممل إىل أي دين:

ا٤بشركْب لو كاف للشرؾ مرتبة.  لن يبلغ مرتبة "ا٤بفربكاف الباطل"إٌف من ييقد ر عليو تبٌِب ذلك 
كال كعي كخربة قادة ا١باىلي ْب ا٤بشركْب الذين أدركوا رغم كفرىم كشركهم كجاىليٌتهم أف ىذا 

٢ببلكة، كما كاف صنع بشر فإٌف لو ( َٔٔٔما َكاَن َحِديثًا يـُْفتَـَرى ..﴾ )يوسف: ..﴿القرآف 
ثمر، كما ىو بقوؿ بشر. فتوقفوا عن أعبله ٤ب و ٤بغدؽ، كإف  لفأس عليو لطبلكة، كإف   كإف  

معارضتو، كفضلوا على ذلك ا٢بركب. كبذلك احَبموا أنفسهم كعقوؿ أشياعهم فلجئوا إُف 
.. ِسْحٌر ﴿(، ٕٗ)ادلدثر: ﴾ِإْن َىَذا ِإًل  ِسْحٌر يـُْؤثـَرُ  ..﴿: التشويش عليو، كالقوؿ أبنٌو

تَـَراُه  ..﴿ (،ٕ)القمر: ﴾محْسَتِمر   ، ﴿َوقَاُلوا َأَساِلَُت اْْلَو ِلَُت (ٗلفرقان:)ا ..﴾ِإْفٌك افـْ
على  –ليكسبوا ا٢برب النفسي ة كالثقافي ة. فهذه األقواؿ منهم  (،٘اْكتَـتَـبَـَها ..﴾ )الفرقان:

كعدـ إٲباهنم هبا، لكٌنها أقواؿ قد ينخدع هبا ا١باىلوف الذين يبلحظوف آاثر القرآف  –هتافتها 
بْب األب كأبنائو،  أنٌو يفٌرًؽ" ، فيقوؿ ٥بم ىؤالء: أال تركفيف سامعيو فيتساءلوف عن سر ذلك

 ؟ كذلك شأف السحر ا٤بتعارؼ عليو عندىم!"كاألزكاج كأزكاجهم
 بعض زلاوًلت أسًلف كذايب العصر:

 يػػتهم اب١بهػػل بلغػػة قومػػو. أالف عػػريبُّ ٰبػػَـب نفسػػو، كٰبػػرص علػػى كلػػذلك َف يعػػارض القػػرآ
ت هبػػػم، أك جنػػوف عظمػػػة ٛبلكهػػػم، أك لغػػػّبة كحسػػػد ىيمنػػػا كالػػذين حػػػاكلوا ألمػػػراض نفسػػػي ة أ٤بػػػ

علػػى  "الفجػػر"سػػورة  –علػػى سػػبيل ا٤بثػػاؿ  –ا ٗبػػا يضػػحك الثكلػػى. فحػػْب نكلػػت ك علػػيهم جػػاؤ 
ِبْســِم اَّللِّ : كبلغػػت آايهتػػا ا٤بعجػػكة مسػػيلمة الكػػذاب )صػػلى هللا عليػػو كآلػػو كسػػٌلم(رسػػوؿ هللا 

ــ ــر ِحيِم * َواْلَفْجــِر * َولََي ــر ْٓتَِن ال ــْل ِف ال ــِل ِإَذا َيْســِر * َى ــَوْتِر * َوالل ْي ــْفِ  َواْل اٍل َعْشــٍر * َوالش 
كا٢بمػػاـ كاليمػػاـ "لقػػد أنػػكؿ علػػي آنفػػا: "..السػػورة. قػػاؿ الكػػذاب: .َذلِــَك َقَســٌم لِّــِذي ِحْجــر

كذلػػػك لتػػػوٌىم الكػػػٌذاب أٌف إعجػػػاز القػػػرآف منحصػػػر يف أسػػػلوبو فػػػإذا جػػػاء  "كقصػػػور الشػػػاـ ...
أسػػلوب القػػرآف   –يف خيالػػو ا٤بػػريض  –يشػػبو أبسػػلوب معػػْب  أك تيسػػجىع سػػجعا ن  بعبػػارات تيػػرصُّ 

كمػػػػا تفهمػػػػو قرٰبتػػػػو السػػػػقيمة فػػػػذلك كػػػػاؼو يف إظهػػػػار ا٤بعارضػػػػة؛ كلػػػػذلك انطلػػػػق يف بعػػػػض 
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معارضػػاتو التخريفي ػػة الػػٍب كػػاف يػػدرؾ أهٌنػػا لػػػن تتجػػاكز كلػػن تعػػدك أف تكػػوف ٦بػػر د لغػػو يف ىػػػذا 
...لقػد ": أنٌػو قػد أنػكؿ عليػو – اأيضنػ –عى رئيو كسامعيو، فػاد  القرآف، ك٧باكلة تشويش على قا

كأكحػػػى إليػػػو  "๏مػػػن بػػػْب صػػػفاؽ كحىشػػػى ๏أخػػػرج منهػػػا نسػػػمة تسػػػعى ๏مػػػن هللا علػػػى ا٢ببلػػػى
كخرطػػـو  ๏لػػو ذنػػب كنبيػػل ๏كمػػا أدراؾ مػػا الفيػػل ๏...الفيػػل مػػا الفيػػل"بقولػػو:  اشػػيطانو يومنػػ

نصػفك  ๏نقٌي ما تنقػْب ๏بنت ضفدعْب اي ضفدع"بقولو:  اكما جادت قرٰبتو يومن   "๏طويل
ر  عظمة القػرآف كأتثػر النػاس . كما توٌىم النضر بن ا٢بارث أف س"๏يف ا٤باء كنصفك يف الطْب

 : يكمػػن يف قصصػػو الػػٍب تناكلػػت مواقػػف تلػػك القػػركف مػػن أنبيػػائهم كرسػػلهم، فػػراح بتحػػريضبػػو
و يعػرض نفسػو علػى قبائػل كىػ )صػلى هللا عليػو كآلػو كسػٌلم( من مشركي قريش يتتبٌػع رسػوؿ هللا

)صػلى العرب ككفودىا إُف البيت ا٢براـ يف ا٤بواسم ليجلس إُف تلك الوفود الٍب كاف رسوؿ هللا 
، كيقوؿ ٥بم:  هللا عليو كآلو كسٌلم( ٯبلس إليها، فيقص عليهم ما يعرؼ من أخبار فارس كالرـك

 اك أف يكػػوف قصصنػػػمػػاذا تػػركف يف قصػػص دمحم علػػيكم كقصصػػي؟ إٌف مػػا جػػاء بػػو دمحم ال يعػػد"
 ."كأساطّب كالٍب أقو٥با لكم !!بل إٌف ما أقصُّو عليكم أكثر متعة، كأقرب إُف زمانكم ...

يػػو مصػػدر تفػػوُّؽ القػػرآف كٙبدًٌ  خػػدعوا أنفسػػهم، كأكٮبوىػػا أبف   – اٝبيعنػػ –ىػػؤالء البؤسػػاء 
ىػػػػو كجػػػػو كاحػػػػد، ذلػػػػك الػػػػذم حػػػػاكلوا كاٮبػػػػْب معارضػػػػتو فيػػػػو أال كىػػػػو السػػػػجع  –كإعجػػػػازه 

كمػػا   –لقصػػص. كحػػٌب ىػػذه َف يػػدركوا حقائقهػػا، كَف يرقػػوا ٤بسػػتول فهمهػػا. كلػػو كػػاف األمػػر كا
٤بػػا احتػػاج العػػرب إُف خػػوض ا٤بعػػارؾ كالتضػػحية ابألمػػواؿ كاألبطػػاؿ مػػن صػػناديدىم يف  -توٮبػػوا

كالقرآف؛ إذ كػاف يكفػيهم أف أيتػوا بسػورة مػن  )صلى هللا عليو كآلو كسٌلم(حركهبم ضد الرسوؿ 
 و قوؿ بشر مثلهم.ركا عليو، كيثبتوا أن  مثلو، كينتص

 َتدي القرآن:

أف أيتوا ٗبثلو أك بعشر سور من مثل سوره، بل نػكؿ  -كٌلهم   –لقد ٙبٌدل القرآف ا٣بلق 
﴿قُـل لـ ِئِن اْجَتَمَعـِت اإِلنـُس َواْ ِـنح َعلَـى  إُف حد ٙبديهم أف أيتوا بسورة كاحدة ٩باثلة لسػوره



52 

 

ََِهـَتًا﴾ )اإلسـراء:َأن َيَُْتوْا ِبِْثِل َىذَ   ،(ٛٛا اْلُقْرآِن ًَل َيَُْتوَن ِبِْثِلِو َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِـبَـْعٍض 
ـن ُدوِن اَّللِّ  ْثِلِو ُمْفتَـَرََيٍت َواْدُعوْا َمـِن اْسـَتطَْعُتم مِّ تَـَراُه ُقْل فَْأُتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ  ﴿َأْم يـَُقوُلوَن افـْ

ـن ِٖٔإن ُكنُتْم َصاِدِقَُت﴾ )ىود: (، ﴿َوِإن ُكنُتْم ِف رَْيٍب شلِّ ا نـَز ْلَنا َعَلى َعْبِدًَن فَْأُتوْا ِبُسـورٍَة مِّ
ــُتْم َصــاِدِقَُت﴾ )البقــرة: ــن ُدوِن اَّللِّ ِإْن ُكنـْ ــِو َواْدُعــوْا ُشــَهَداءُكم مِّ ْثِل . كتػػواتر التحػػدم، (ٖٕمِّ

علػػى  اكاحػػدن  أف يقيمػػوا دلػػيبلن كتناقلتػػو األجيػػاؿ، كتػػواتر عجػػك الػػذين ٙبػػد اىم. كَف يسػػتطع ا٣بلػػق 
عػػدـ عجػػكىم، كمػػا اسػػتطاعوا مػػع تعػػدُّد اػػاكالت كتكرارىػػا أف يعارضػػوه، فعمػػدكا إُف ا٢بػػركب 

إلسػػػػكات رسػػػػوؿ هللا، كمنػػػػع نػػػػور القػػػػرآف مػػػػن  ،كالقتػػػػاؿ، كبػػػػذؿ ا٤بهػػػػج كاألركاح كنفػػػػيس ا٤بػػػػاؿ
 الظهور فهل أفلحوا؟!

)صػػلى هللا عليػػو كآلػػو عهم النػػيب فلػػم يػػكؿ يقػػرٌ "يقػػوؿ القاضػػي عيػػاض يف كتابػػو الشػػفاء: 
و أحبلمهػػم، كٰبػػط أعبلمهػػم، كىػػم يف كػػل ايػػة التػػوبيخ، كيسػػفًٌ هم غأشػػد التقريػػع، كيػػوٖبًٌ  كسػػٌلم(

ب كاإلغػػػراء ىػػػذا انكصػػػوف عػػػن معارضػػػتو، ٧بجمػػػوف عػػػن ٩باثلتػػػو، ٱبػػػادعوف أنفسػػػهم ابلتكػػػذي
كقػػد قػػاؿ  ."كلػػْبكإفػػك افػػَباه، كأسػػاطّب األ سػػحر يػػؤثر، كسػػحر مسػػتمر،"، كقػػو٥بم: ابالفػػَباء
كمػػن تعػػاطى ذلػػك  ،فمػػا فعلػػوا كال قػػدركا (ٕٗ)البقــرة: فَــِإن   ْ تـَْفَعلُــوْا َولَــن تـَْفَعلُــواتعػػاُف: 

كٌلمػا ٠بػع الوليػد بػن  –كمػا أنػا   –من سخفائهم كمسيلمة الكػذاب كشػف عػواره ١بمػيعهم 
َهى َعِن اْلَفْحَشاء ِإن  اَّلّلَ َيَُْمُر ِِبْلَعْدِل َواإِلْحسَ ﴿ا٤بغّبة قولو تعػاُف:  اِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرََب َويـَنـْ

كهللا إٌف لػػو ٢بػػبلكة، كإٌف "قػػاؿ:  ( َٜٓواْلُمنَكــِر َواْلبَـْغــمِل يَِعُظُكــْم َلَعل ُكــْم تَــذَك ُروَن﴾ )النحــل:
كذكػر  -كمػا مػر   -."عليو لطبلكة، كإٌف أسفلو ٤بغدؽ، كإٌف أعػبله ٤بثمػر، كمػا ىػو بكػبلـ بشػر

ــــِن اْلُمْشــــرِِكَُت﴾ ﴿يقػػػػرأ:  ٠بػػػػع رجػػػػبلن  اأٌف أعرابيًػػػػأبػػػػو عبيػػػػدة  ــــِرْض َع ــــْؤَمُر َوَأْع فَاْصــــدَْع ِبَــــا تـُ
كمػا أفصػح كأبلػغ ىػذه  ،"سػجدت لفصػاحتو"و يف ذلك؟ فقاؿ: فسجد، فقيل ل(ٜٗ)احلجر:

ػػا أمػػر بصػػياغة ا٣بطػػاب النػػاجع ا٤بػػؤثٌر ا٣بػػاِف مػػن سػػائر عيػػوب ا٣بطػػاب  الكلمػػات الػػثبلث؛ إهن 
اليػػـو  –ابتػػت  "اشػػكالي ة ا٣بطػػاب"األ٠بػػاع إُف القلػػوب كالبصػػائر كاألفئػػدة. إٌف ٕبيػػث يتجػػاكز 
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إشػػكالي ة عا٤بي ػػة. كىػػذه الكلمػػات الثبلثػػة ٙبمػػل للمتػػدب رين ا٤بعا١بػػة السػػليمة ٥بػػذه اإلشػػكالي ة  –
ب ك٨باًطػب كرسػالة أك مضػموف خطػاب، ككيفي ػة تقػدًن يف سائر مسػتوايهتا، كأركاهنػا مػن ٨باطىػ

ــَتُُىْم َأَ ْ ﴿يقػػرأ:  ٣بطػػاب. ك٠بػػع آخػػر قػػار ن ذلػػك ا ــاَل َكِب ــُو َخَلُصــوْا صلَِيًّــا َق ــا اْستَـْيَأُســوْا ِمْن فـََلم 
ـ لَـْن أَبـْ ْبُل َمـا فـَـر لُتْم ِف يُوُسـَف فـَ َن اَّللِّ َوِمن قـَ َرَح تـَْعَلُموْا َأن  َأَِبُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكم م ْوثًِقا مِّ

ـــُر احْلَـــاِكِمَُت﴾ )يوســـف:اَْلْرَض َحـــىت َ َيَْ  فقػػػاؿ:  (َٓٛذَن ِل َأيب َأْو حَيُْكـــَم اَّلّلُ ِل َوُىـــَو َخيـْ
كلػو استعرضػنا مػا كرد يف أتثػّب القػرآف اجمليػد  "اشهد أف ال ٨بلوؽ يقدر على مثل ىذا الكػبلـ"

 يف سامعيو ٢برران يف ذلك آالؼ الصفحات!! 

ػػػرن مي نظػػم القػػػرآف الفريػػػد ىػػػو الػػػذم جعلػػػو كتػػػاابن  إف   فهػػػو يقػػػرأ بيسػػػر  –كل ػػػو   –للػػػذكر  اس 
إذ ىػػػػو يف مفرداتػػػػو يسػػػتعمل أقػػػػرب الكلمػػػػات، كأبلغهػػػا يف الداللػػػػة علػػػػى ا٤بقصػػػػود،  كسػػػهولة،

لتباعػد ٨بارجهػا، أك لثقػل  "بتنافر ا٢بركؼ"كأفصحها، فبل ٘بد يف كلماتو كلمة كاحدة مصابة 
د يف ٝبلػػػو كآايتػػػو  كلػػػن ٘بػػػ اجتماعهػػػا يف كلمػػػة. ٕبيػػػث تثقػػػل علػػػى اللسػػػاف كيصػػػعب نطقهػػػا،

مسػتكرىىا،  ا، كال لفظنػامسػتغلىقن  اكلمػات متنػافرة ألٌم سػبب مػن األسػباب. كلػن ٘بػد فيػو لفظنػ
ػػػ اأك انبينػػػ ...إٌف ااسػػػن الٌلفظي ػػػة غػػػّب مهجػػػورة يف ". يقػػػوؿ اإلمػػػاـ الػػػرازم: اأك بػػػذيئن  اأك فاحشن

ُب. ككمػا أٌف اإلنسػاف الػذم الكبلـ ا٢ًبٍكمٌي، كالكبلـ لو جسم كىو الل فظ، كلو ركح كىػو ا٤بعػ
نو ر ركحو اب٤بعرفة ينبغي أف ينو ر جسػمو ابلنظافػة كػذلك الكػبلـ، كرب كلمػة حكيمػة ال تػؤث ر 

. كلدقة نظم القرآف سهل حفظو، كتيسُّر ترتيلو، كاستطاع الناس (َِ)"يف النفوس لركاكة لفظها
سػهولة، كبقطػع النظػر عػن مسػتوايهتم تبلكتو كتدبُّره كفهمو كتعقُّلػو كتػذكره كالتفٌكػر فيػو بيسػر ك 

ا٤بعرفي ة كطاقاهتم الذىنٌية. فإٌف ٩با اتفقت عليو آراء الذين تناكلوا إعجػاز القػرآف، أك خصائصػو 
كقدرهتم على ا٤بيك بينو كبْب سػواه فمػن طبيعتػو  "أتثّب القرآف يف نفوس قارئيو كسامعيو"كمكاايه 

بْب  ايف النفوس. فأٌم تغيّب يف بنائو يضع حاجكن  النككؿ على القلب، كٙبريك الوجداف كالتأثّب

                                                           
 م، مصدر سابق.لئلماـ الراز كهناية اإلٯباز ( ُُِ/ُ)التحرير  َِ
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الػػنص ا٤بختلػػق أك ا٤بغػػّب  كالفطػػرة كالقلػػب كالػػنفس كالوجػػداف. كىػػذا مػػاال يدركػػو ا٤بفربكػػوف، أك 
 يغيب عنهم، فيقعوف يف حبائل الشيطاف، كيتوٮبوف القدرة على ا٤بعارضة كالفربكة. .

ن بْب يديو كال من خلفػو. كاسػتحاؿ كلدقة نظم القرآف استحاؿ على الباطل أف أيتيو م
 على ا٣بلق أف أيتوا ٗبثل سورة من سوره.

 عصمة القرآن من أي نوع من التحريف:

مػع تعػدُّد ٧بػاكره، كتفنُّنػو يف  –كلٌػو   –يف بنائو  (ُِ)"ابلوحدة البنائي ة"كلدق ة نظمو ات سم 
اجمللػػدات كلػػن تسػػتوعب إُف آالؼ  –لػػو تناك٥بػػا غػػّبه  –تنػػاكؿ ٨بتلػػف األغػػراض الػػٍب ٙبتػػاج 

 تلك األغراض.

ػػ ف الوقػػائع التارٱبي ػػة، كاترة يػػوجك دكف فهػػو اترة يعتمػػد األسػػلوب القصصػػٌي. كاترة يوظًٌ
 يطلػػػق ا١بمػػػل، كيف أٌم تقصػػػّب يف تنػػػاكؿ ا٤بعػػػُب ا٤بػػػراد، كأخػػػرل يفٌصػػػل دكف إطنػػػاب، كأحيػػػاانن 

لى التفكُّر كالتدبُّر. كيستعمل ف اإلٝباؿ ليفتح العقوؿ كٰبملها عيقيًٌدىا، كيوظًٌ  أحيافو أخرل
إذا أنعػػػم النظػػػر،  ، أك إٯبػػػازنا إال  اأك إطبلقنػػػ البيػػػاف مػػػن غػػػّب أف يشػػػعر القػػػارئ أبف ىنػػػاؾ إٝبػػػاالن 

 ."حق التبلكة"كأجاؿ الفكر، كقاـ ابلتبلكة 

يعتمد ضرب األمثاؿ كقد أبدع يف تركيبها، كٞبل العقػوؿ علػى السػعي للوصػوؿ  كأحياانن 
رمػػكت إليػػو مػػن غػػّب خلػػط بينهػػا كبػػْب القصػػص كمػػا ىػػو ا٢بػػاؿ يف الكتػػب  إُف مراميهػػا، كمػػا
 الديني ة األخرل.

 :"ادلفربكان البالل"إرىاصات سبقت أتليف 

                                                           
 كقد أفردان "للوحدة البنائي ة" دراسة مستقلة. ُِ
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عػػات أحػػرؼ متقاطعػػة مػػن الصػػعب ب  د بػػدأت تظهػػر بعػػض أمػػور كأهٌنػػا مر منػػذ عػػدة عقػػو 
مػػػن تلػػػك ٙبويلهػػػا إُف كلمػػػات ذات معػػػُب، لعػػػدـ كجػػػود مػػػا يػػػدؿ عليهػػػا مػػػن أسػػػئلة كغّبىػػػا. 

األمػػػور: الػػػدعوة إُف توظيػػػف الػػػدين يف معا١بػػػة مشػػػكبلت معاصػػػرة ٙبتػػػاج إُف ٘بنيػػػد طاقػػػات 
الشعوب، ككضعها على صعيد كاحد، كٙبقيق التعػاكف بينهػا. كىػذا أمػر جيػد ال إشػكاؿ فيػو، 

 كال اعَباض على الدعوة إليو من حيث ا٤ببدأ. كلكن ......

يف الدين أم اُتاذه مرجعي ة؟  تَو

أك اعتبػػاره مرجعي ػػة ٯبػػب  "الرجػػوع إليػػو"كبػػْب  "توظيػػف الػػدين"لفػػرؽ كبػػّب بػػْب كلكػػٌن ا
الرجػػػػػوع إليهػػػػػا ٤بعا١بػػػػػة تلػػػػػك ا٤بشػػػػػاكل فتوظيفػػػػػو يعػػػػػُب اسػػػػػتدعاءه ألداء كظيفػػػػػة أك دكر يظػػػػػن 

الػػػدين يسػػػتطيع أف يؤديػػػو، فيسػػػتدعى بقػػػدر مػػػا يػػػؤدم ذلػػػك  أف   "القػػػرار السياسػػػي"أصػػػحاب 
يػػػة ليسػػػتقر عليهػػػا حػػػٌب حػػػْب، كذلػػػك عنػػػدما تظهػػػر حاجػػػة الػػػدكر، مث يعػػػاد إُف األرفػػػف العال

إُف الػػدين، أك عػػودة صػػادقة أك   ن الرجػػوع ال يػػدؿ علػػى رجػػوع حقيقػػيٌ أخػػرل. كىػػذا النػػوع مػػ
كاذبػػػة إليػػػو، كال يصػػػن ف يف إطػػػار توبػػػة، أك رجػػػوع إُف ا٢بػػػق أك صػػػحوة ديني ػػػة، أك مػػػا شػػػاكل 

تنتهػػي ابنقضػػػاء ا٢باجػػة إليهػػػا.  كظيفػػة مؤقتػػػة "الػػػدين"ذلػػك. فهػػػو ال يعػػدك أف يكػػػوف إعطػػاء 
الػدين، أك التػديُّن  كلذلك اشَبط اإلسبلـ الني ة لصحة العمل، كبْب  ضػركرة ارتبػاط الرجػوع إُف

ــدِّيَن﴾ابإلخػػبلص:  ــُو ال و ليسػػت ىنػػاؾ شػػائبة تشػػوب ن ػػأم: أ (ٜٕ)اْلعــراف: ﴿سُلِْلِصــَُت َل
كػل مػا يكػػدره مػن شػرؾ أك خلػػط   تػديُّننا بػديننا، فتػػديُّننا بػرئ مػن ٝبيػػع الشػوائب، صػاؼو مػػن

فهػػػي ليسػػػت  ة فائػػػدة قػػػد تتحقػػػق بعػػػد ذلػػػك،كأيٌػػػ )تعػػػاُف(كاخػػػتبلط. فا٤بقصػػػود بػػػو كجػػػو هللا 
 –كحػػده  –مقصػػودة كإف حػػدثت فهػػي فضػػل كفائػػدة ال غايػػة، فا٤بقصػػود األسػػاس كجػػو هللا 

 كلئلخػػبلص حقيقػػة كماىي ػػة كشػػركط كأركػػاف البػػد مػػن مبلحظتهػػا للتمييػػك بػػْب توظيػػف الػػدين،
كبْب التديُّن ا٣بالص الصايف الذم ال يراد بو إال كجو هللا، كلو أٌف ىػذا ا٤بقيػاس أك ا٤بيػكاف كػاف 

ف ألدركوا الفرؽ بْب من يوظًٌ ، ك "تديُّن الظا٤بْب"عوا بنوابت بْب ا٤بؤمنْب ٤با خد متداكالن  اشائعن 



56 

 

ػػالػػدين ل  ااة هللا. كإخبلصنػػف نفسػػو ٣بدمػػة الػػدين ابتغػػاء مرضػػتحقيػػق مآربػػو الدنيوي ػػة كمػػن يوظًٌ
 لوجهو الكرًن. 
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 ة:     خطوات تنفيذي  

، فشػػػػكلت ١بنػػػػة ٙبضػػػػّبي ة، اىنػػػػاؾ مػػػػن أراد أف ٯبعػػػػل الرغبػػػػة حقيقػػػػة ككاقعنػػػػ كيبػػػػدك أف  
ابألدايف "ككجهػػػت الػػػدعوة إُف رجػػػاؿ كثػػػّب مػػػن األدايف السػػػائدة، كَف تقتصػػػر علػػػى مػػػا يعػػػرؼ 

ما ٘برل يف الوالايت ا٤بتحدة. كعنػدم علػى  اكثّبن كما ىو ا٢باؿ يف ا٢بوارات الٍب    "اإلبراىيمي ة
ىا كثّب مػن ا٤بسػلمْب فإهٌنػا ىا كرٌددمبلحظة، فهي كإف تبن ا "راىيمي ةاألدايف اإلب"ىذه التسمية 

اليهػػػػػود "ة غػػػػػّب دقيقػػػػػة، فهػػػػػي تشػػػػػّب إُف البعػػػػػد القػػػػػومي يف النظػػػػػر إُف الػػػػػدين فارتبػػػػػاط تسػػػػػمي
. بل ىو ارتباط قومٌي ادينيً  اليس ارتباطن  –لسبلـ عليو ا –إف صح بسيدان إبراىيم  "كالنصارل

كذلك لبنػوة إسػحاؽ كيعقػوب إلبػراىيم ككػذلك إ٠باعيػل، كتنػكيؿ آؿ عمػراف مػن  –إف سلم  -
  "خبك األكالد"ذريتو عليو السبلـ، كالداينتاف خاٌصتاف يف بِب إسرائيل أك سبللة إسرائيل فهما 

إ٭ٌبػا جئػت إلنقػاذ ا٣بػراؼ الضػال ة ". كقولػو: "ال يعطػى للكػبلب"كما نقػل عػن السػيد ا٤بسػيح 
ا٫بصار رسػالة موسػى "، كما أكردتو أسفار موسى كاألانجيل كٌلها ذلك يؤكد "من بِب إسرائيل

جػاء لتحريػر شػعب  –عليو السبلـ  –يف بِب إسرائيل، فموسى  –عليهما السبلـ  –كعيسى 
٢برفي ػػة كا٤بادي ػػة الػػٍب شػػاعت فػػيهم، إسػػرائيل مػػن العبودي ػػة لفرعػػوف. كعيسػػى جػػاء لتحريػػرىم مػػن ا

بعػػػد  –كإعػػػادهتم إُف ركح الشػػػريعة ا٤بوسػػػوي ة كمقاصػػػدىا. كالتعمػػػيم الػػػذم حػػػدث للمسػػػيحٌية 
للنصػػراني ة، كتوظيفهػػا لبنػػاء ٦بػػد ركمػػا كاإلمرباطوري ػػة  قسػػطنطْبإ٭بػػا جػػاء بعػػد اعتنػػاؽ  –ذلػػك 

 الركمانية.

ال الداينػػة النصػػرانٌية كبػػْب إبػػراىيم إالٌ الصػػلة لػػذلك فإنٌػػو ال صػػلة بػػْب الداينػػة اليهودي ػػة ك 
ــــَن القومي ػػػػة فقػػػػط ال غػػػػّب. أمػػػػا إبػػػػراىيم نفسػػػػو فإنٌػػػػو كػػػػاف  ــــاَن ِم ــــا َك ــــِلًما َوَم ــــا محْس ... َحِنيًف

 كغػػػّبىم ٩بػػػن قػػػص هللا يف ٓبكمثلػػػو موسػػػى كىػػػاركف كعيسػػػى كداكد كسػػػليماف كٰبػػػ اْلُمْشـــرِِكُتَ 
األدايف "كمػػػػن ىنػػػػا فػػػػإٌف إطػػػػبلؽ كلمػػػػة  القػػػػرآف قصصػػػػهم كمػػػػن َف يقصػػػػص علينػػػػا قصصػػػػهم.

على األدايف الثبلثة، كنسبة اليهوديػة كالنصػرانٌية إليػو إطػبلؽ غػّب صػحيح، بػل إف  "اإلبراىيمية
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ف اليهوديٌػة نشػأت ببػدء نػككؿ الػوحي علػى سػيدان ، إذ إيعقوب نفسو: إسرائيل َف يكن يهوداين 
َما َكـاَن ﴿ –عليهما السبلـ  -سى ة بنككؿ الوحي على سيدان عيموسى. كما بدأت النصراني  

َراِىيُم يـَهُ   وِدَيًّ َوًلَ َنْصَرانِيًّا...﴾.ِإبـْ

األدايف الػػٍب دعيػػت للمشػػاركة يف ذلػػك اللقػػاء  لػػت الػػدايانت الوثني ػػة الوضػػعي ة يف  إف  
ككثػّب مػن ا٤بنػاطق األفريقيٌػة، كاجملاىػل  "جنػوب شػرؽ آسػيا"الصْب كا٥بند كاليػاابف كبقيػة بلػداف 

 منها يف ذلك اللقاء. ال بعضن غاابت. كقد شارؾ بعض من ٲبثًٌ كال

د مػػن كبػػار أسػػاتذة الدراسػػات قػػد ديعػػي كشػػارؾ مػػن رجا٥بػػا عػػدد جيًٌػػف ": اليهودي ػػةأم ػػا
ة اليهوديٌػػة أك حاخػػاـ مػػن العػػاملْب يف ا٤بؤٌسسػػات الدينيٌػػ "رابل"اليهودي ػػة، كمػػن ٰبملػػوف لقػػب 

ذين يركف يف التقاليد كالطقوس ا٤بتوارثػة لشػعبهم حقيقػة ، كىم ال"رثوذكساليهود األ"لطائفٍب: 
 اليهوديٌة، كالدرع الذم صاف كحدة الشعب اليهودٌم كدايانتو عرب التاريخ.

كتسػميهم الطوائػف اليهوديٌػة  "ابإلصػبلحيْب"الػذين يسػموف أنفسػهم  "طائفة اليهػود"ك 
وؿ مػػا أتيت بػػو، كاالسػػتعداد ىػػم الػػذين ينػػادكف بقبػػوؿ ثقافػػة العصػػر كقبػػ "ابلعلمػػانٌيْب"األخػػرل 

للتنػػازؿ عػػن كثػػّب مػػن ا٤بواريػػث الديني ػػة الػػٍب قػػد تضػػع بػػْب اليهػػود كبػػْب مػػن يعيشػػوف بيػػنهم مػػن 
 الشعوب حواجك قد تضر ابلوجود اليهودٌم.    

ككثّب من بقاع األرض. كإف اختلفت كنائسها، كتضػاربت  كأركابمث النصراني ة يف أمريكا 
ا داينة تبلحظ مشَبكاهتا حٌب تبدك كأهن   -عندما تواجو األدايف األخرل –ها معتقداهتا؛ كلكن  

 كاحدة.

مث أييت اإلسبلـ فهو اثلػث ديػن يف العػاَف مػن الناحيػة العددي ػة، تليػو اليهودي ػة مػن حيػث 
 العدد، ال من حيث النفوذ.
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كىنػػػاؾ دايانت أخػػػرل قػػػد دعيػػػت كشػػػاركت، كىػػػي خلػػػيط مػػػن بقػػػااي دايانت موركثػػػة، 
 لدايانت الوضعي ة.كبعض ا

 منظّمة اْلدَين ادلتحدة:

َــُذو ﴿مػػن  –سػػات دينيٌػػة ىنػػاؾ مؤس   كيبػػدك أف   ــا﴾أولئــك ال ــِذيَن اُت  ــنَـُهْم ذَلْــًوا َوَلِعًب   ْا ِدي
كانػػت تسػػعى لتحقيػػق أىػػداؼ معٌينػػة لػػدل القػػائمْب عليهػػا، فقػػد طرحػػت فكػػرة إقامػػة منٌظمػػة 

حػػدة. كحػػْب ٠بعػػت ا٣بػػرب للمػػرة األكُف َف أدرؾ أف تػػرتبط ٗبنظمػػة األمػػم ا٤بت "لػػؤلدايف ا٤بتحػػدة"
اليـو  –األمر جد؛ فالفكرة ال تبدك ٩بكنة أك قابلة للتنفيذ، يف ظل األكضاع القائمة يف عا٤بنا 

كىػػي مثػػّبة للعجػػب كالتسػػاؤؿ: اي تػػرل كيػػف سػػتدار ىػػذه ا٤بنظ مػػة؟ ككيػػف سػػتكوف قضػػي ة  –
عها، كمػػا ىػػي ؟ كمػػا ىػػي السياسػػات الػػٍب سػػتت بالتمثيػػل فيهػػا؟ كمػػا ىػػي األىػػداؼ الػػٍب سػػتتبٌناىا

فها كتسػػػػتخدمها... ىنػػػػػاؾ عشػػػػرات األسػػػػئلة تػػػػػواردت علػػػػى ذىػػػػػِب. مث اآلليٌػػػػات الػػػػٍب سػػػػػتوظًٌ 
تناسيت األمر، أك أنسيتو كٞبلتػو علػى أهٌنػا قػد تكػوف فكػرة أك خػاطرة أطلقهػا بعػض ا٢بػا٤بْب. 

 أك اجملانْب أك ا٤بهلوسْب!! يف ابدئ األمر.

يف ٝبػع ٬ببػة مػن  أشػارت يف دعوهتػا إُف أهٌنػا ترغػب "١بنة ٙبضػّبي ة"من  مث تلقيت دعوة
لوف ٨بتلف األدايف الشائعة بْب البشػر اليػـو للتحػاكر حػوؿ أفضػل السػبل الػٍب ٲبثًٌ  "رجاؿ دين"

ٲبكػػػن لرجػػػاؿ الػػػدين أف يسػػػاعدكا هبػػػا يف احتػػػواء كمعا١بػػػة مشػػػكبلت العػػػاَف ا٤بعاصػػػر!!. ككػػػاف 
 –، يقػػػع ذلػػػك ا٤بركػػػك "مراكػػػك الدراسػػػات النصػػػراني ة "ر أحػػػد أىػػػم مكػػػاف عقػػػد االجتمػػػاع ا٤بقػػػرٌ 

من نيويورؾ، كعلى مرتفع من ا٤برتفعات ا١بميلة القريبة منها. كا٤بركك يقع يف مبػُب  اقريبن  -الدير
، ففيو ٝبيع ا٤برافق من مكتبة كمطاعم كمباف ٨بص صة إلقامة اككاسع جدن  او فخم جدن قدًن لكن  

لتنصػّب الػٍب تنطلػق منػو إُف كػل أ٫بػاء ا٤بعمػورة. كفيػو اكتفػاء ذايتُّ يغػِب طبلبػو الرىبػاف، كأفػواج ا
كأساتذتو كرىبانو، كأفواج التنصّب الٍب تنطلق منو كتعود إليو. عن االتصاؿ ابلعاَف ا٣بػارجٌي إال 

 عندما يريدكف ذلك.
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. حيث كقد أسكنوا ا٤بشاركْب القادمْب من خارج ا٤بدينة يف غرؼ معدة ألفواج التنصّب
بعػػد أف تقضػػي فػػَبة ٧بػػٌددة يف ا٤بواقػػع  "Saminaryا٤بركػػك "إٌف تلػػك األفػػواج تعػػود إُف ىػػذا 

مث تعػػود بتقاريرىػػا كدراسػػاهتا لتػػككد هبػػا ا٤بركػػك، كتتلقػػى يف الوقػػت نفسػػو مػػن  الػػٍب أرسػػلت إليهػػا، ي
اهتم، أسػػاتذة كرىبػػاف ا٤بركػػك التوجيهػػات ا١بديػػدة، كااضػػرات الػػٍب تسػػاعدىم يف ٘بديػػد معلومػػ

هم التنصػّبي ة مػن جديػد. كيقضػي الفػوج، العائػد يب عملهم، ليعودكا ٤بمارسػة مهػامًٌ كإ٭باء أسال
يف عمػل دؤكب لتبػادؿ ا٤بعلومػات، كالتػككُّد اب٣بػربات ا١بديػدة، مث يعػود ليػأيت فػوج  كػامبلن   اشهرن 

 آخر كىكذا، فهو خلي ة ٫بل ال تتوقف عن العمل كال تفَب. ك

علػى مؤس سػات الػػدعوة كمنٌظمػات الػػدعاة يف  –كلٌػػو   –اىد ذلػك كػم ٙبس ػرت كأان أشػػ
بعشػوائي ة كسػذاجة  – اإف أتػيح ٥بػا أف ٛبػارس شػيئن  –بعض بػبلدان ا٤بسػلمة الػٍب ٛبػارس عملهػا 

مػػن أخطػػر ٦بػػاالت  الػػذم أصػػبح ٦بػػاالن  –ال تنسػػجم كأبسػػط القواعػػد العلمي ػػة يف ىػػذا اجملػػاؿ 
 اكالفنػػوف الػػٍب ترفػػده بكػػل جديػػد لتجعػػل مػػن الداعيػػة عنصػػرن ا٤بعرفػػة، لػػو فنونػػو كعلومػػو، كالعلػػـو 

ػػ اكمػػؤثٌػرن  فػػاعبلن  يف عملػػو. فيخضػػع لتػػدريبات شػػاقة، كاختبػػارات دقيقػػة لػػيس ىػػذا ٦بػػاؿ  اكانجحن
 تفصيلها.

القيػػادات "كمػػع كػػل مػػا لػػدم مػػن ٨بػػاكؼ كٙبفظػػات قػػررت ا٤بشػػاركة، كحػػْب بػػدأ لقػػاء 
لكػػل منهػػا أتبػػاع يف  امثلػػة يف ىػػذا اللقػػاء أربعػػوف ديننػػا٤بػػدعوة أعلػػن أٌف عػػدد األدايف ا٤ب "الديني ػػة

الوالايت ا٤بتحدة كاسػتغربت ذلػك، كلكػن سػرعاف مػازاؿ االسػتغراب حػْب كزعػت أكراؽ تقػدـ 
كػػذلك كمثلهػػا بعػػض   "القػػاداينٌيْب"داينػػة مسػػتقلة ك  "البهػػائٌيْب"بعػػض التفاصػػيل: فقػػد عػػدكا 

 ها سكاف قرية ىندي ة متوسطة. كألقيت كلمات.األدايف ا٥بندي ة الٍب قد ال يتجاكز عدد أتباع
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 صلوات مشًتكة:

ا١بلسػات سػتتخللها صػلوات، فممثٌػل كػل ديػن عليػو أف  مث أعلنػت ١بنػة ا٤بػؤٛبر عػن أف   
يف أدائهػػػا أك  –ٖبشػػػوع  –األساسػػػي ة ا٤بفركضػػػة يف دينػػػو، كيشػػػاركو اآلخػػػركف  "الصػػػبلة"يقػػػدـ 

 كمػػػا علمػػػت أف   !!يػػػق االحػػػَباـ ا٤بتبػػػادؿ ابلصػػػمت كالتأٌمػػػل، فػػػذلك سػػػوؼ يسػػػاعد علػػػى ٙبق
اإلصابة ابإلسهاؿ نعمة بقدر ما علمت ذلك يف تلك األايـ، فقد كنػت أجػد يف ا٣بػركج مػن 

صػػػلوات ا٤بكػػػاء "القاعػػػة إُف ا٢بٌمامػػػات بسػػػبب ذلػػػك كسػػػيلة ٞبايػػػة ككقايػػػة مػػػن االسػػػتماع إُف 
أن ػِب مػريض رٗبػا مػن  –سػئولْب ا٤ب –عن ا٤بشاركة فيها كالعيػاذ اب. كأعلنػت  فضبلن  "كالتصدية

الطعاـ، أك اإلصابة ابلربد، لئبل يفس ر خركجي ا٤بتكٌرر أبم تفسّب آخر. ك٤بٌا جاء دكرم ألداء 
علػى أهنػم يطلبػوف  اأبػديت اعَباضنػ –٫بن ا٤بسلمْب أماـ ىذا ا١بمع  -الصبلة ا٤بفركضة علينا 

ا ك مقبوؿ، كلكٌنِب على استعداد إف شػاؤ مِب الصبلة يف غّب كقتها اٌدد عندان، كىذا أمر غّب 
لػػّبكا  اعلػػى أف تعػػد قاعػػة مناسػػبة، كٰبضػػر ا٤بػػؤٛبركف ٝبيعنػػ اأف أصػػلي الصػػبح يف أكؿ كقتهػػا غػػدن 

كيسمعوا تبلكيت كصبليت كسوؼ أشرح ٥بم ذلك كأترجم ٥بػم مػا أتلػوه مػن القػرآف إف شػاء هللا. 
لػػن يسػػهل علػػيهم ا٢بضػػور. كٮبهػػم يف ىػػذا الوقػػت، ك  افقػػاؿ أكثػػرىم: إهٌنػػم سػػوؼ يكونػػوف نيامنػػ

بعضػػػػهم أبنٌػػػػو قػػػػد شػػػػاىد مػػػػن قبػػػػل صػػػػلوات إسػػػػبلمي ة، فػػػػأخربهتم أبنٌػػػػِب سأسػػػػتبدؿ إذف ذلػػػػك 
 كاستخدـ الوقت ا٤بخٌصص ِف اآلف بقراءة آايت من القرآف الكرًن مع ترٝبتها كقد كاف.

ا٤بعاصػػر  قػػاء أف األمػػر جػػدُّ، كأٌف القػػوة ا٤بوج هػػة لعا٤بنػػالكػػٌن مػػا خرجػػت بػػو مػػن ذلػػك الل
تعمػػػػػل علػػػػػى توظيػػػػػف الػػػػػدين ٣بدمػػػػػة أغراضػػػػػها السياسػػػػػي ة بكػػػػػل مػػػػػا ٛبلػػػػػك مػػػػػن كسػػػػػائل. كأٌف 

القػػػػرآف مث ا٤بسػػػػتهدؼ األكؿ مػػػػن كػػػػل تلػػػػك ا١بهػػػػود امومػػػػة، كالضػػػػحي ة األكُف ٥بػػػػا سػػػػيكوف 
 اإلسبلـ كا٤بسلمْب؟!
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 درس من اْلمم ادلتحدة:

أبيػػدم الػػدكؿ الكػػربل  اىاًمػػ اسياسػػيً  امنػػذ إنشػػائها شػػكلت سػػبلحن  "األمػػم ا٤بتحػػدة" إف  
الٍب هتيمن على ٦بلػس األمػن كعلػى كثػّب مػن ا٤بنٌظمػات الفرعي ػة كاألساسػي ة. كالبلػداف ا٤بسػلمة 

كىو مفهـو كٮبيُّ خاطو يعرٌب عن كىم كبّب  "الشرعي ة الدكلي ة"يرفع بوجهها عل الدكاـ سبلح 
ككك...  ى اإلٝبػاع األ٩بػٌي ا٣بػركج علػك  "اإلٝبػاع الػدكِف"َف يعد ٱبفى على أحد. كمثلو سبلح 

 ٍف.إ

لػػػو  "منظمػػػة األدايف ا٤بتحػػػدة"كاسػػػتوُف علػػػي قلػػػق كخػػػوؼ شػػػديداف: إٌف ىػػػذه ا٤بنظمػػػة 
٥بػا يف مواجهػة اإلسػبلـ عقيػدة كشػريعة كنظػم  قامت فسوؼ تستخدـ ىذه األسلحة أك مثػيبلن 

 ! ٗبنػػع ا١بهػػاد مػػثبلن ينػػاؿ إٝبػػاع ٩بثلػػي تلػػك األدايف! افمػػا أسػػهل كأيسػػر أف تصػػدر قػػرارن  حيػػاة،
، كا٤بنػػػػػاداة بوجػػػػػوب إتػػػػػبلؼ كإعػػػػػداـ سػػػػػائر الكتػػػػػب اأك توصػػػػػية بتحرٲبػػػػػو دكلينػػػػػ اكعمليًػػػػػ نظػػػػػراين 

كالدراسػػػات، بػػػل كاآلايت كاألحاديػػػث النبوي ػػػة ا٤بتعلقػػػة بػػػو. كبػػػذلك يصػػػبح ٦بػػػرد ا٢بػػػديث عػػػن 
نوع من أنواعو عن ٩بارسة أٌم  فضبلن  -كما ىو ا٢باؿ اليـو   – ا٩بنوعن  اا١بهاد أك تدريسو جرمن 

ػ إالٌ   "الشػرعي ة الديني ػة الدكلي ػة"عػن  " اجهاد النفس؛ ألف ٦برد اإلبقاء على ا٤بفهػـو يعػدُّ خركجن
ٍف. كقد يطالبوف ٕبذؼ ٝبيع اآلايت الٍب فيها الوعيد ك.... ك....إ "الديٌِب األ٩بي اإلٝباع"ك

( مػػن سػػورة ِٗنػػا برفػػع اآليػػة )كالكػػافرين كا٤بلحػػدين، كقػػد تطالب ابلنػػار يػػـو القيامػػة للمشػػركْب
ًلَ ﴿قَاتُِلوْا ال ِذيَن ًلَ يـُْؤِمُنوَن ِِبَّللِّ َوًلَ ِِبْليَـْوِم اآلِخِر َوًلَ حُيَّرُِموَن َمـا َحـر َم اَّلّلُ َوَرُسـولُُو وَ  التوبة

يَــٍد َوُىــْم َصــاِلُروَن﴾  يَــِديُنوَن ِديــَن احْلَــكِّ ِمــَن ال ــِذيَن ُأوتُــوْا اْلِكَتــاَب َحــىت  يـُْعطُــوْا ا ِْْزيَــَة َعــن
ذلػك ٲبثػل دعػوة للعنػف ..  ، كسػائر آايت القتػاؿ مػن القػرآف الكػرًن، ٕبجػة أف  ( ٜٕ)التوبة:

  إٍف.

كشػػعرت أف ىنػػاؾ  كقػػل مثػػل ذلػػك يف الككػػاة، كسػػائر أركػػاف الػػدين كالشػػريعة، كالعقيػػدة.
، ٧باكلة اصرة القرآف اجمليد، كالسنة النبوية، ك٧باكلة إٯبػاد حػاجك بي نهمػا كبػْب ا٤بسػلمْب اليػـو
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للعقيػػػدة كالشػػػريعة، كال السػػػٌنة  اكآنػػػذاؾ ال يعػػػود القػػػرآف اجمليػػػد مصػػػدرن ككػػػذلك غػػػّب ا٤بسػػػلمْب. 
ألٌف التشػػريع الػػديٌِب العػػا٤بٌي سػػتكوف مرجعي تػػو تلػػك ا٥بيئػػة الدكلي ػػة،  امبيػ ننػػ االنبوي ػة ا٤بشػػرٌفة مصػػدرن 

عنػػو، كٗبقتضػػى ميثاقهػا سػػوؼ يػػتم تصػػنيف فهػي الػػٍب تقػػرر مػا ىػػو مػػن الػدين، كمػػا ىػػو خػارج 
األدايف كمعتنقيهػػػػا. كسػػػػائر مػػػػا يتعلػػػػق هبػػػػم كهبػػػػا. كصػػػػدمت صػػػػدمة كػػػػادت تػػػػذىب بعقلػػػػي، 
كحػػٌدثت بعػػض قػػادة ا٤بؤٌسسػػات الديني ػػة يف أمريكػػا كيف عا٤بنػػا اإلسػػبلمي يف ىػػذا األمػػر ككيػػف 

معظمهػػم كػػاف سػػيكوف مػػوقفهم لػػو كجػػدكا أنفسػػهم يف مواجهػػة أمػػر كهػػذا؟ كمػػن ا٤بؤسػػف أف  
 يبدم عدـ اكَباث، أك يستبعد حدكث ذلك.

  كال ..ك ااكالت، كإهٌنا لن تناؿ منو كبعضهم كاف يرٌدد: إٌف اإلسبلـ أقول من كل تل
القػػرآف ٧بفػػوظ  ، كلػػن تنطفػػو أنػػواره. كأف  إبذف هللا-لػػن يػػككؿ  –يف ذاتػػو  –اإلسػػبلـ  شػػك أف  

أف يقػػذؼ اب٢بػػق علػػى الباطػػل  )تعػػاُف(كػػن سػػنة هللا ، لفلػػن ينػػالوا منػػو نػػيبلن  )تعػػاُف(ٕبفػػظ هللا 
ــْوًَل َدْفــُ  اَّللِ  الن ــاَس بـَْعَضــُهم : "سػػٌنة التػػدافع"فيكىقػػو. كمػػن سػػننو كقوانينػػو الػػٍب ال تتبػػدؿ  َوَل

َمْت َصــَواِمُ  َوبَِيــٌ  َوَصــَلَواٌت َوَمَســاِجُد يُــْذَكُر ِفيَهــا اْســُم اَّللِ  َكثِــَتًا َولَيَ  ـُـدِّ ُ بِــبَـْعٍض ذل  نُصــَرن  اَّلل 
 (ٓٗ)احل:: َمن يَنُصُرُه ِإن  اَّلل َ َلَقِوي  َعزِيزٌ 

ــــرَُكْم ُثُ  ًَل َيُكونُــــوا  "سػػػػٌنة االسػػػػتبداؿ"كىنػػػػاؾ   ْوًمــــا َليـْ ... َوِإن تـَتَـَول ــــْوا َيْســــتَـْبِدْل قـَ
ـــاَلُكمْ  و، كَف فا٤بسػػػلموف إف َف ٰبملػػػوا ا٢بػػػق الػػػذم كٌلفػػػوا ٕبملػػػو، كإعػػػبلء شػػػأن (ٖٛ)دمحم: َأْمَث

ينضموا إُف صفوؼ ٞبلتو الذين يقذؼ هللا هبم أىل الباطل فيكىقو. فقد يعلو الباطل كلو إُف 
 ألهٌنم ٚبلوا عن مهمتهم، فبلبد من استبدا٥بم. "سنة االستبداؿ"حْب. كقد تقع عليهم 

ىػػذا الػػذم اسػػتبعده الكثػػّبكف مػػن قيػػادات ا٤بسػػلمْب قبػػل سػػنوات قبلئػػل صػػران نشػػاىده 
، كنلمػػس آاثره. منػػذ أحػػداث ا٢بػػادم عشػػر مػػن سػػبتمرب كسػػائر بػػبلد ا٤بسػػلمْب تتعػػٌرض  اليػػـو

 لعملٌية إابدة ثقافي ة، كتدمّب ىيوًي ة شاملْب.    
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( "دافػػػوس"يف ) "ا٤بنظمػػػة االقتصػػػادية العا٤بيٌػػػة"كبعػػػد ا٢بػػػادم عشػػػر مػػػن سػػػبتمرب قػػػررت 
 نة ا١برٰبة كتعكية ٥با. للمدي اا٤بعركفة. أف يكوف أكؿ اجتماع ٥با يف مدينة نيويورؾ تكرٲبن 

يف نيويػػورؾ؛ كعقػػد لقػػػاء  "ا٤بؤسسػػة"إُف ذلػػك اللقػػاء الػػػذم عقدتػػو  – اأيضنػػ –دعيػػت 
السػػابق. كلقيػػت فيػػو بعػػض مػػن كػػانوا قػػد شػػاركوا يف  "أسػػقف كػػانَببرم"٩باثػػل أداره ىػػذه ا٤بػػرة 

يػػاف اللقػػاء األكؿ.   توزيػػع ا٤بلتقػػْب علػػى ١بػػاف كموائػػد، كطرحػػت علػػيهم أسػػئلة طلػػب مػػنهم ب
ا٤بضػػموف بػػػْب اللقػػائْب، لكػػػن مواقػػف أدايهنػػم منهػػػا. أك مػػوقفهم الػػػديٌِب منهػػا، كمػػع اخػػػتبلؼ 

٩بكنػػػة،  القػػػائْب كػػػاان يصػػػب اف يف ا٘بػػػاه كاحػػػد، كىػػػو جعػػػل فكػػػرة التنسػػػيق بػػػْب األدايف مرحليًػػػال
كجعلهػػا مقبولػػة  "منظمػػة تعمػػل علػػى ٙبقيػػق فكػػرة األدايف ا٤بتحػػدة"للعمػػل علػػى إقامػػة  اٛبهيػػدن 
 أف يقبلوا. إال   اا١بميع!! كىل ا٤بسلموف اليـو ٲبلكوف شيئن  لدل

ا٤بنظمػة "للعمل كالتنسيق معهػا إلٯبػاد  "األمم ا٤بتحدة "قد فتح يف  امث علمت أف مكتبن 
قػػػػد خػػػػرج مػػػػن طػػػػور الفكػػػػرة، ك٧بػػػػاكالت هتيئػػػػة  - اإذن  –: فػػػػاألمر -كلػػػػو بعػػػػد حػػػػْب "ا١بديػػػػدة
كآنػػذاؾ سػػوؼ تنتهػػي ا٤برجعي ػػات الػػٍب تتنػػافس يف .. اف ٥بػػا إُف طػػور التنفيػػذ كالتحقيػػق األذىػػ

بػبلد ا٤بسػػلمْب، علػى ألقػػاب مػػا أنػكؿ هللا هبػػا مػػن سػلطاف، ككػػراسو ال قػػوائم ٥بػا. كسػػوؼ تنهػػار 
 "ااإلسػبلـ كا٤بسػلمْب معنػػ"األحػبلـ الطائفي ػة مذىبي ػة كانػت أـ سياسػي ة؛ ألف  القػـو يسػتهدفوف 

مٌي أك زيدٌم أك إابضػٌي. كال فػرؽ عنػدىم بػْب صػويٌف أك ال فرؽ عندىم بْب سِبٌو أك شيعيٌو إما
سػػػلفٌي، أك مػػػذىيٌب أك ال مػػػذىيٌب. كال بػػػْب عػػػريٌب أك كػػػردٌم أك تركمػػػايٌن أك فارسػػػٌي أك ىنػػػدٌم. 

 أك أي ة صفة أخرل يبتكركهنا. "اإلرىاب"ٲبثٌلوف منابع  افهؤالء ٝبيعن 

 "ادلفربكان البالل"

قػػات ىػػذه السلسػػلة؟ كىػػل ٯبػػب علينػػا الوقػػوؼ حلقػػة مػػن حل "ا٤بفربكػػاف الباطػػل"فهػػل 
عند ىذه الظاىرة، كا٢بذر منها؟ كىل أراد الػذين شػاركوا يف صػناعتو كفربكتػو تقدٲبػو بػْب يػدم 
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٥بػػػا، كلتجعػػػل منػػػو مرجعي ػػػة ديني ػػػة كاحػػػدة ملكمػػػة  "اموحػػػدن  فرقػػػاانن "ا٤بنٌظمػػػة ا٤بقَبحػػػة لتتخػػػذ منػػػو 
 للجميع؟! كل ذلك ٧بتمل!!

شػػػيء مسػػػتبعد يف ظػػػل قيػػػادة عػػػاَف اليػػػـو فكػػػل مػػػا كػػػاف ابألمػػػس  –ىنػػػاؾ  –إذ َف يعػػػد 
 من الواقع !! ا، أك جكءن اأك أغرب من ا٣بياؿ صار يف عاَف اليـو كاقعن  خياالن 

 )صػلى هللا عليػو كآلػو كسػٌلم(علػى رسػوؿ هللا  "اقـرأ" لقد تعرض القػرآف اجمليػد منػذ نػككؿ
الػػدس كاالفػػَباء كالكػػذب كالتكػػذيب، إُف كػػل مػػا عرفتػػو البشػػري ة مػػن كسػػائل اللغػػو كالتشػػويش ك 

ك٧باكالت ااكاة، كالتقليد، كالتحريف كاجملادلة يف كل شأف من شػئونو، كىػو صػامد يتحػد ل 
 اإلنس كا١بن كيثبت عجكىم كاستسبلمهم، كفشلهم يف الوقوؼ أمامو، كاالستجابة لتحديو.
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 وليم جًلدستون والقرآن:

كلػػػػيم "الػػػػذاكرة التارٱبيػػػػة تعػػػػود بنػػػػا إُف عهػػػػد كَف تتوقػػػػف اػػػػاكالت حػػػػٌب يومنػػػػا ىػػػػذا. ك 
خطػػػػػّبة يف السياسػػػػػات االسػػػػػتعمارية  ارئػػػػػيس كزراء بريطانيػػػػػا الػػػػػذم لعػػػػػب أدكارن  "جبلدسػػػػػتوف

الربيطانيٌػػة يف النصػػف الثػػاين مػػن القػػرف التاسػػع عشػػر. ففػػي عهػػده جػػرل احػػتبلؿ مصػػر. كىػػو 
خػػة بػػدماء ا٤بسػػلمْب الػػذم فػػك كحػػدة مصػػر كالسػػوداف. لقػػد رفػػع ىػػذا ا٢باقػػد مػػرة بيػػده ا٤بلط

، كىو ٱبطب يف أعضػائو، كقػاؿ:  امصحفن  لػن يكػوف لنػا يف الشػرؽ مسػتقبل "يف ٦بلس العمـو
فكانػػػت دعػػػوة صػػػرٰبة  "ككعبػػػة تػػػكار "مػػػا داـ ىػػػذا القػػػرآف يتلػػػى، مث أشػػػار انحيػػػة مكػػػة كقػػػاؿ: 

 ا. كالػػذم يعػػرؼ عػػن الغػػرب شػػيئن "للغػػرب ا٤بعاصػػر بضػػركرة استئصػػاؿ القػػرآف، كتػػدمّب الكعبػػة
تطيع أف يػػػدرؾ أف كلمػػػات مثػػػل ىػػػؤالء القػػػادة ٙبفػػػر لنفسػػػها مسػػػاكن يف العقػػػل كالضػػػمّب يسػػػ

الغػػػريٌب، ٕبيػػػث تظهػػػر عنػػػد ا٢باجػػػة كاالسػػػتدعاء، كيعػػػاد توظيفهػػػا، كتنفيػػػذىا بنػػػوع غريػػػب مػػػن 
 ."ا١بربي ة"

 ادلفاىيم اخلالئة: 

دت لقػػد تعػػرض اإلسػػبلـ منػػذ مػػا يكيػػد عػػن قػػرنْب مػػن الكمػػاف إُف عملي ػػات تشػػويو، أكجػػ
٦بموعة كبّبة من ا٤بفاىيم ا٣باطئة يف عقوؿ أبنائو كيف عقوؿ غّبىم، حيث شػاعت النظػرة إُف 
اإلسبلـ على أنٌو خصم للتجديد، كنقيض للتحديث. كأٌف القرآف الكرًن ىو الذم أكجد ىذه 

 ا٤بواقف لدل ا٤بسلمْب.

ركػػػػب حػػػػاؽ برصػػػػة للمسػػػػلمْب لػػػػدخوؿ العصػػػػر، كاللًٌ كمػػػػا انتشػػػػر مفهػػػػـو مفػػػػاده أف ال ف
ا٤بتقدمْب إذا َف يتخل ا٤بسػلموف عػن اإلسػبلـ، كيبعػدكا القػرآف عػن ٦بػاالت التػأثّب يف حيػاهتم. 

ىػػػو إٲبػػػاف ا٤بغفلػػػْب مػػػن ا٤بسػػػلمْب كىنػػػاؾ مفهػػػـو آخػػػر قػػػد شػػػاع كجػػػرل تداكلػػػو يف عػػػاَف اليػػػـو 
سػتقر ، كا"الفصػل بػْب الػدين كالدكلػة"دمو علػى كأٌف الغرب قد بُب تق "بعلماني ة الدكؿ الغربي ة"
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ٯبػب أف  "ظػاىرة مدني ػة"يف أذىاف النخبة مػن أبنػاء ا٤بسػلمْب منػذ القػرنْب ا٤باضػيْب أٌف الدكلػة 
. كقػػد فهػػم أبنػػاء ا٤بسػػلمْب ىػػذا هبػػذا "ابلظػػاىرة الدينيٌػػة"أ٠بػػوه  عمػػايكػػوف ٥بػػا اسػػتقبلؿ مباشػػر 

ن، بػل قامػت الشكل ا٢باد، كَف يلتفتوا إُف أف الدكلة يف الغرب َف تضع الدكلة يف مواجهة الػدي
مػن التعاضػد كالتماسػك يف  ابتنظيم العبلقة بػْب االثنػْب ٕبيػث ٯبعػل ذلػك التنظػيم بينهمػا نوعنػ

ىػػو  –ٙبقيػػق أىػػداؼ األم ػػة، أمػػا ا٤بقلٌػػدكف مػػن أبنػػاء أمتنػػا كجلػػدتنا، فقػػد فهمػػوا أف ا٤بطلػػوب 
مْب بعػد ككثػّب مػن حكػاـ ا٤بسػل "أاتتػورؾ"التخلي التػاـ عػن الػدين ك٧باصػرة القػرآف، كمػا فعػل 

 ذلك أبساليب متنوعة.

كأماـ ذلك أصبح للقرآف أعداء من بْب صفوؼ أبنائو ففقدت األم ة ٛباسكها، كبذلك 
 ما ٛبٌُب. "١ببلدستوف"ٙبقق 

 ة:تغييب مفهوم اْلم  

عن القرآف، كعػن لغػة القػرآف، كحاكمي ػة  اال ٲبكن لو أف يعيش بعيدن  "األم ة"مفهـو  إف   
آف، كقػػيم القػػرآف، كالسياسػػات الشػػرعي ة للقػػرآف. كاإلرادة اإلسػػبلمي ة الػػػٍب القػػرآف، كشػػريعة القػػر 

يوجدىا القرآف، كالفاعلي ة الٍب ٰبققها القػرآف!! كالشػرعي ة الػٍب ٲبنحهػا القػرآف للحػاكمْب؛ كأىن  
 ها بدكف رابطة القرآف؟! ني٢بكومات ا٤بسلمْب أف تكسب شعوهبا كتتضامن مع مواط

ىػي عبلقػة ا٢بػاكم ابألم ػة ا٤بسػلمة:  –بناىا القرآف بػْب ا٢بػاكم كاكػـو إٌف العبلقة الٍب 
 عبلقتو ابلناس كاب١بماىّب، ال ابألرض كحدىا، كتلك ىي العبلقة الٍب يهدم إليها القرآف.

كىي عبلقة ال تتأثر بتعدد الػنظم، كال أبشػكا٥با؛ فػبل تتحػدد األم ػة أبقػاليم، كال ٕبػدكد، 
لقرآف كالتكٌلم بلغة القرآف، كتقـو على قيم القرآف العليا: التوحيد كالتككية بل تتحدد اباللتكاـ اب

 .ة كالدعوةكاألم   كالعمراف
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فإف أان أدركِب ا٣بوؼ اليـو على القرآف فليس مرد ىػذا ا٣بػوؼ أنٌػِب ال أدرؾ أف للقػرآف 
لػن ٰبميهػا كقػد ٚبلػت ٰبميو، بل ألف أم ة القرآف َف تعد أم ة للقػرآف، كبػذلك فػإف القػرآف  منٌكالن 

ــْورَاَة ُثُ  َ ْ حَيِْمُلوَىــا َكَمَثــِل احلَِْمــاِر حَيِْمــُل َأْســَفارًا ﴿: (تعػػاُف)عنػػو، قػػاؿ  ُلــوا التـ  ــُل ال ــِذيَن ٓتُِّ َمَث
ــْوَم الظ ــاِلِمَُت﴾ )ا معــ ُ ًَل يـَْهــِدي اْلَق ََيِت اَّللِ  َواَّلل  ِِ بُوا  ــْوِم ال ــِذيَن َكــذ  ــُل اْلَق ــْئَس َمَث ، (٘ة:ِب

ابلطريقػػػػػة "كحػػػػػْب نػػػػػدرس أحػػػػػواؿ ا٤بسػػػػػلمْب نػػػػػدرؾ أف الػػػػػذين ٞب لػػػػػوا القػػػػػرآف مث َف ٰبملػػػػػوه إال 
ٞبلػػػوه علػػػى ظهػػػورىم ال يف قلػػػوهبم كعقػػػو٥بم كنفوسػػػهم لػػػن يكػػػوف مصػػػّبىم  :أم – "ا٢بماري ػػػة

 أحسن من مصائر أكلئك الذين ٞبٌلوا التوراة، بل سوؼ يكوف أسوأ بكثّب!!

 تو:رآن وفاعلي  إَّّنم يعرفون أمهّية الق

إهٌنم يعرفوف خطورة ىذا القرآف أكثر ٩بػا يعرفهػا ا٤بنتسػبوف إُف اإلسػبلـ. إهٌنػم يعرفػوف أٌف 
ىػػذا القػػرآف قػػد بػػُب أم ػػة مػػن قػػـو َف يتخي ػػل أحػػد أهنػػم سػػوؼ يكو نػػوف أم ػػة. كبػػُب علػػى أيػػديهم 

مػا شػهدتو األرض  ر ة يف جبْب اتريػخ ا٢بضػارات. كأقػاـ علػى األرض عمػراانن حضارة ما تكاؿ غي 
٘بهلػػو غالبي ػػة ا٤بسػػلمْب، لػػذلك فػػإهٌنم لػػن ن تشػػهده بعػػده. كػػل ذلػػك يعرفونػػو، ك قبػػل القػػرآف كلػػ

 يف أكائػػػػل القػػػػرف ىبيتوقفػػػوا عػػػػن ٧باربػػػة القػػػػرآف. كالقػػػـو ذك نفػػػػس طويػػػػل؛ أَف يقػػػل ا١بنػػػػراؿ الٌلنػػػ
 !!"اآلف انتهت ا٢بركب الصليبي ة"ا٤باضي: 

ا طالت معركتهم ضػده، فللقػرآف مػتكل م بػو، كمنػٌكؿ لػو على القرآف مهم اأان لست خائفن 
ٰبميػػػو كٰبفظػػػو. لكنٌػػػِب خػػػائف علػػػى ا٤بسػػػلمْب، كقػػػد سػػػقطت سػػػائر دركعهػػػم كىػػػم يواجهػػػوف 
 اأقػػػػدارىم بصػػػػدكر عاريػػػػة، كال يلتفتػػػػوف إالٌ أهٌنػػػػم قػػػػد صػػػػاركا أعػػػػداءن لٌلغػػػػتهم العربي ػػػػة، كخصػػػػومن 

ألعدائهم كجبلٌديهػم، ٕبيػث ظهػر فػيهم سػلماف  التارٱبهم، كأعداءن آلابئهم كأجدادىم، كعش اقن 
كخليل عبد الكرًن الػذم  "ابلعار"رشدم كآايتو الشيطانية، كنسرين الٍب كصفت القرآف اجمليد 

كالقائمػػػة طويلػػػة،  ،َف يشػػػتم أعػػػدل أعػػػداء اإلسػػػبلـ اإلسػػػبلـ كالنػػػيٌب كالقػػػرآف أقػػػذع مػػػن شػػػتمو
 اكلػو٫بلبشػري ة كأنفسػنا بػو، ىػذا مػا فكيف نتصدل ألعداء القرآف، ككيف ٫بمل رايتو، كننقػذ ا
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سػػػائلْب منػػػٌكؿ القػػػرآف العػػوف، كالتوفيػػػق كالتسػػػديد. إنػػػو ٠بيػػػع يف دراسػػتنا ىػػػذه كمػػػا قػػػد يتلوىػػا. 
 ٦بيب.
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 ة واحلل القرآن أزمات اإلنساني  

يَـاًًن لُِّكـلِّ َشـمْلٍء تِ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(القػرآف اجمليػد علػى عبػده كرسػولو دمحم  )تعػاُف(لقد أنػكؿ هللا  بـْ
)صػلى كمنػذ بػدء نػككؿ القػرآف كرسػوؿ هللا  (ٜٛ)النحل: َوُىًدى َوَرْٓتًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمُت

، اكبػّبن   ايبػْب للنػاس الػذم اختلفػوا فيػو هبػذا الكتػاب، كٯباىػدىم بػو جهػادن  هللا عليو كآلو كسلم(
التعقُّػػل كالَبتيػػل لػػيعلم رافضػػوه كالكػػافركف بػػو لػػيحملهم علػػى التفكػػّب كالتػػذكر كالػػتبلكة كالتػػدبُّر ك 

ػػػػػػم كػػػػػػانوا كػػػػػػاذبْب يف تصػػػػػػوراهتم كأفكػػػػػػارىم، كرؤاىػػػػػػم كمعتقػػػػػػداهتم، كسػػػػػػلوكي اهتم كتصػػػػػػرٌفاهتم  أهن 
كيف غػػّبه.  –كلٌػػو   –كعبلقػػاهتم كسػػائر شػػأهنم، كليهتػػدم ا٤بؤمنػػوف إُف الػػٍب ىػػي أقػػـو يف ذلػػك 

يهػػدم بػػو هللا مػػن ات بػػع رضػػوانو سػػبل  "جمػػنه"فهػػو شػػفاءي ٤بػػا يف الصػػدكر كىػػدل كرٞبػػة، كىػػو 
السبلـ، كىو نور ٱبرج بو هللا من الظلمات إُف النور، كىػو تككيػة كتػذكرة كبشػرل كنػذارة، كىػو 

 .(ِِ)حبل هللا ا٤بتْب كصراطو ا٤بستقيم

 ة واستجًلء معان القرآن:اْلم  

مػة ا٤بسػلمة الػٍب صيػنعت ابلقػرآف علػى ابلرفيق األعلى كاأل )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(منذ أف ٢بق رسوؿ هللا 
كٔبهػػػػاد رسػػػػولو األمػػػػْب، كاألسػػػػوة ا٢بسػػػػنة الػػػػٍب قػػػػٌدمها كالسػػػػنن الػػػػٍب أرسػػػػى  )تعػػػػاُف(عػػػػْب هللا 

دعائمهػػػا: كاألمػػػة تسػػػعى جاىػػػدة لئل٤بػػػاـ ٗبعػػػاين القػػػرآف، كإدراؾ مقاصػػػده، كاسػػػتجبلء مراميػػػو 
لػػو. فأنتجػػت يف سػػبيل ذلػػك كغاايتػػو، كالوصػػوؿ إُف بػػرد اليقػػْب يف فهمػػو كمعرفػػة تفسػػّبه كأتكي

علػػػػػـو اللُّغػػػػػة العربيٌػػػػػة بكػػػػػل فركعهػػػػػا، كقٌعػػػػػدت قواعػػػػػدىا، ككضػػػػػعت ٫بوىػػػػػا كصػػػػػرفها، كأبػػػػػرزت 
خصائصها، كاستنبطت بياهنا كبديعها كنثرىا كأحرفها كألسنة قبائلها، كا٤بؤتلف كا٤بختلف فيها 

                                                           
خاصة يف اجملاالت الٍب عرفت ابلعلـو النقلية أك اإلسبلمية أك معارؼ الوحي أك العلـو الشرعية، ككذلك ا٤بعارؼ  ِِ

راسات قرآنية". إف كالعلـو اإلنسانية كاالجتماعية. راجع ٕبثنا يف ىذه السلسلة ا٣باص أب٠باء القرآف كصفاتو من "د
ىذه األ٠باء كالصفات الٍب ٠ٌبى هللا )تعاُف( هبا القرآف أك كصفو هبا ال ينبغي أف تؤخذ على أهٌنا مناقب أكصاؼ ىدفها 

 بياف الفضيلة، بل على أهٌنا ٧بٌددات منهاجية منتجة ال بد من بذؿ العناية كا١بهد يف ٙبليلها كفهمها
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، كالفقػو يف استجبلء معػاين ذلػك القػرآف، كالكشػف عػن ذلػك البيػاف –كٌلو   –لتوظيف ذلك 
 فيو، كمعرفة أساليبو، ك٧باكلة العركج إُف عليائو.

عىػػػٍت سػػػنن رسػػػوؿ هللا  كآاثر الصػػػحابة كفقههػػػم كتفسػػػّباهتم كأتكيبلهتػػػم،  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(كمػػػا ٝبًي
كفتػػػاكل قػػػرائهم لبلػػػوغ تلػػػك الغػػػاايت، كالعػػػركج إُف ٠بػػػاء تلػػػك اآلايت. فكانػػػت حصػػػيلة تلػػػك 

 ."ةالعلـو النقلي  "لك حد بلوغ مرحلة أتسيس كتدكين ما عرؼ بػا١بهود أف بلغت تراكمات ذ

 ة:  العلوم النقلي  

لقػػػػد تتابعػػػػت ا١بهػػػػود يف ٨بتلػػػػف اجملػػػػاالت، كتنوعػػػػت االجتهػػػػادات، ككثػػػػرت كتعػػػػٌددت 
ة ٦بموعػػة ىامػػة ككبػػّبة كمتنوعػػة مػػن ا٤بعػػارؼ ٙبولػػت خػػبلؿ ا٤بقػػارابت حػػٌب تراكمػػت لػػدل األم ػػ

. كبقيػػت مػػدارس (ِّ)لثػػاين إُف علػػـو كفنػػوف كمعػػارؼ كصػػناعة مٌدكنػػةالقػػرنْب ا٥بجػػريْب األكؿ كا
 اة تضيف عليها، كٙبذؼ منها، كتطور فيها، كتتوسع يف قضػاايىا حػٌب بلغػت حػدن علماء األم  

مػػػن تكامػػػل يف مشػػػارؼ هنػػػػاايت القػػػرف الرابػػػع ا٥بجػػػرم: كىنػػػػا اسػػػتوت علػػػى سػػػوقها كعيرفػػػػت 
عػػن كسػػائلها، كاسػػتقل كػػل منهػػا بشػػيء مػػن مبادئهػػا، كاسػػتقرت كسػػائلها، كٛبػػايكت مقاصػػدىا 

ػػػ ، مػػػا بػػػْب علػػػـو كسػػػائلية، مثػػػل علػػػـو اللغػػػة كا٤بنطػػػق، كعلػػػـو اذلػػػك، فكانػػػت أحػػػد عشػػػر علمن
مقاصػػدي ة مثػػل علػػـو التفسػػّب كا٢بػػديث، كاألصػػوؿ كالفقػػو كالتوحيػػد، كذلػػك بقطػػع النظػػر عػػن 

بعض حٌب ٘باكز عددىا  تفرعاهتا كشعبها الداخلي ة، كأنواع ا٤بعارؼ الٍب أخذ بعضها يف حجك
 .(ِْ)يف القرف السادس كما تبله مائة علم كفن

 فهل أكصلت ىذه العلـو كالفنوف كا٤بعارؼ األم ة إُف غاايهتا يف القرآف؟ كبغيتها منو؟ 
                                                           

 ىػ. ُّْمث السيوطي يف اتريخ ا٣بلفاء أف ىذه ا٤بعارؼ قد بدأ تدكينها ر٠بينا عاـ يذكر الذىيب يف اتريخ اإلسبلـ،  ِّ
ىػ، كيراجع يف ذلك ٕبثنا الذم َف ينشر عن فخر الدين الرازم:  َٔعلى ما يف موسوعة اإلماـ الرازم ا٤بتويف عاـ  ِْ

، كابن الساعي األكفاين، كطاش  للكندم، كالفارايب، كابن  تصنيف العلـو حياتو، شيوخو، كمؤلفاتو. ككذلك يراجع حـك
ك٫بوىا، فتلك الكتب كالدراسات مفيدة يف معرفة ذلك؛ كإحصاء  أٔبد العلـوكربل زادة، ككذلك كتب ا٤بتأخرين أمثاؿ 

.  تلك العلـو
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: أف كػػل تلػػك ا١بهػػود قػػد حوٌمػػت ابألمػػة حػػوؿ بعػػض شػػواطو ذلػػك الكتػػاب ا ــواب
ٗبطلػػػق "ائػػػد، كلكنهػػػا قػػػد قصػػػرت عػػػن اإل٤بػػػاـ مػػػن الفو  ااجمليػػػد، الكػػػرًن، ا٤بكنػػػوف، كقػػػدمت شػػػيئن 

تػػو إُف مػػدركاهتا الظرفيٌػػة ك٧بػػٌدداهتا كقي د "ا٤بطلػػق"ة البشػػر علػػى ذلػػك إذ ىيمنػػت نسػػبي   "الكتػػاب
الكماني ة كا٤بكاني ة، كسقوفها ا٤بعرفي ة، كقاستو على الكتب الػٍب سػبقتو مػن بعػض الوجػوه، فػأدل 

كأتكيػػبلت متناقضػػة، كفقػػو ٨بتلػػف، ككػػبلـ متعسػػف، ذلػػك كلُّػػو إُف بػػركز تفسػػّبات متضػػاربة، 
 ة إُف مقاصػد، ٕبيػث صػارت تػتحكم أحيػاانن كأصوؿ ٛبازجت ابلفركع، كٙبولت الوسػائل اللغوي ػ

يف لغػػة القػػرآف، كصػػارت تلػػك ا٤بعػػارؼ مقصػػودة لػػذاهتا، أك مرجعيػػات بديلػػة يسػػتغُب ابلرجػػوع 
 –بػػدكرىا- ةكاٚبػػذت السػػنن النبويػػإليهػػا عػػن الرجػػوع إُف القػػرآف إال علػػى سػػبيل االستشػػهاد. 

.(ِٓ)معضدات كشواىد ساندات ٤با سربه السابركف  ، كأصلو ا٤بؤصلوف لتلك ا٤بعارؼ كالعلـو

                                                           
للخضرم، ككتاب عياض  اتريخ التشريع. ك ُْٖٓ، كقارف بػ ُّٓٓإلماـ ا٢برمْب ا١بويِب، الفقرة  الربىافيراجع  ِٓ

، حيث أكضح كيف كاف ٝبهرة األصوليْب يتخذكف من أدلة الكتاب استدالؿ األصوليْب ابلكتاب كالسنة السلمي
بتحقيقنا يف مباحث التقليد. أما ٙبكيم قواعد  اصوؿكالسنة يف األعم األغلب معضدات ٤با يتوصلوف إليو. ككذلك 

 ا٢بلقة ا٣باص ة "بعربي ة القرآف" من ىذه السلسلة: اللغة الوضعي ة يف لساف القرآف ا٤بعجك فسنتناكلو إف شاء هللا يف
 ابعتبارىا حلقة من حلقات ىذه السلسة.
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 ة القرآن وادلعارف النقلي ة:إلًلقي  

كفككػػػػت كحدتػػػػو البنائيٌػػػػة  "إطػػػػبلؽ القػػػػرآف"كإذ حجبػػػػت بعػػػػض تلػػػػك ا٤بعػػػػارؼ أنػػػػوار 
كتنػػاثر ٝبعهػػا، كا٫بطػػت إُف مسػػتول التمػػكُّؽ كتفكػػك ائتبلفهػػا،  "كحػػدة األمػػة"تفككػػت معهػػا 

بيعػد  "اإلطػبلؽ"الطائفي، كالتشتُّت ا٤بذىيٌب. كما أف بعض ىذه ا٤بعػارؼ قػد ٘بػاكزت مػع بيعػد 
ػػػرتو كمػػػا لػػػو كػػػاف خطػػػاابن  "العا٤بي ػػػة يف ا٣بطػػػاب القػػػرآينٌ " يف قػػػـو أك ٧بػػػيط  منحصػػػرا اقوميًػػػ كفس 

كثػػػّبة لطعػػػن الطػػػاعنْب، كٙبريػػػف الغػػػالْب،   ٩بػػػا فػػػتح أبػػػواابن جغػػػرايفٌو ٧بػػػد د أك فػػػَبة اترٱبي ػػػة معي نػػػة 
 .(ِٔ)كأتكيبلت ا١باىلْب، كانتحاالت ا٤ببطلْب

ة حاكمي ػػػػػ"اختفػػػػػى بيعػػػػػد  "عا٤بيٌػػػػػة ا٣بطػػػػػاب القػػػػػرآين"ك  "إطػػػػػبلؽ الكتػػػػػاب"كمػػػػػع ٘بػػػػػاكز 
نْـ  :ككمػػا انػػككت خصػػائص الشػػريعة الػػٍب أكػػدهتا اآلايت "الكتػػاب َيا ﴿َواْكتُــْب لََنــا ِف َىــِذِه الــدح

َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة ِإًن  ُىْدًَن ِإلَْيَك قَاَل َعَذايب ُأِصيُب ِبِو َمْن َأَشاء َوَرْٓتَيِت َوِسَعْت ُكل  َشمْلٍء 
ََيتَِنا يـُْؤِمُنوَن * ال ِذيَن يـَت ِبُعونَ  ِِ بـَُها لِل ِذيَن يـَتـ ُقوَن َويـُْؤُتوَن الز َكاَة َوال ِذيَن ُىم  ُسـوَل الر   َفَسَأْكتـُ

َهـاُىْم الن ِب  اْلُمِّمل  ال ِذي جيَُِدونَـُو َمْكتُـوًِب ِعنـَدُىْم ِف التـ ـْورَاِة َواإِلصْلِيـِل َيَُْمـُرُىم ِِبْلَمْعـُروِف َويَـ  نـْ
ُهْم ِإْصـَرُىْم وَ  اَْلْلـًَلَل الـ يِت  َعِن اْلُمنَكِر َوحيُِلح ذَلُُم الط يَِّباِت َوحُيَّرُِم َعَلْيِهُم اخْلََبآِهَث َوَيَضُ  َعنـْ

َك ُىـُم َكاَنْت َعَلْيِهْم فَال ِذيَن آَمُنوْا ِبِو َوَعـز ُروُه َوَنَصـُروُه َواتـ بَـُعـوْا النحـوَر الـ ِذَي أُنـِزَل َمَعـُو ُأْولَئِـ
يًعــا الـ ـِذي لَــُو ُمْلــ ــَماَواِت اْلُمْفِلُحــوَن * قُــْل ََي أَيـحَهــا الن ــاُس ِإّنِ َرُســوُل اَّللِّ ِإلَــْيُكْم ْتَِ ُك الس 

ـــْؤِمُن ِبِ  ـــملِّ ال ـــِذي يـُ َّللِّ َواَْلْرِض ًل ِإلَـــَو ِإًل  ُىـــَو حُيِْيـــمل َودُيِيـــُت َفـــآِمُنوْا ِِبَّللِّ َوَرُســـوِلِو الن ـــِبِّ اْلُمِّ

                                                           
الذم يكاد يستقرئ فيو شبهات أىل زمانو يف ىذا  االنتصار لنقل القرآفيراجع كتاب القاضي الباقبلين ا٤بخطوط  ِٔ

ا٣بطّبة لتجاىل ك٘باكز " اددات ا٤بنهاجية  ك٤بعرفة اآلاثر ابلنكتاجملاؿ، ككذلك ٨بتصره ا٤بطبوع للصّبيف ا٤بسمى 
القاىرة: دار السبلـ للطباعة  أبعاد غائبة عن فكر ك٩بارسات ا٢بركات اإلسبلمٌيةللقرآف كعدـ الوعي هبا تراجع دراستنا 

 ـ.ََِْ-ىػُِْٓكالنشر كالتوزيع 
عا٤بي ة ا٣بطاب أخينا مصطفى جابر قيد اإلعداد. كدراسة  ا٣بطاب العا٤بي يف القرآفكدراستنا ضمن ىذه السلسلة: 

 رسالة ماجستّب َف تطبع طبعة عاٌمة بعد.– القرآيٌن: دراسة ٙبليلية يف السور ا٤بسٌبحات ا٣بمس



74 

 

. َف يربز لتلػك (ُٖٓ-ُٔٓ) (ٛ٘ٔ-ٙ٘ٔوََكِلَماتِِو َوات ِبُعوُه َلَعل ُكْم تـَْهَتُدوَن﴾ )اْلعراف:
ة األثػػر الػػذم كػػاف ينبغػػي أف يظهػػر يف تلػػك ا٤بعػػارؼ، كيػػنعكس علػػى تلػػك نهاجي ػػاػػٌددات ا٤ب

مػػػن السػػػمات السػػػلبي ة، أك  االعلػػـو كالفنػػػوف، كيسػػػد د مسػػػّبهتا. كبػػػذلك اٚبػػػذ تراثنػػػا النقلػػػيُّ كثػػػّبن 
 القابلة للنقد ال ٍب ال ٚبفى على ا٤بختصْب بتلك ا٤بعارؼ كالفنوف.

 :  سبيل اخلًلص ىدف عادلملح

مث العػػاَف مػػن بعػػدىا األزمػػات الفكري ػػة كالثقافي ػػة، كالصػػراعات  "ة القطػػباألم ػػ"اكز كلتتجػػ
، البػػد مػػن ابتغػػاء القػػرآف اجمليػػد،  كالتناقضػػات الطائفي ػػة كاأل٩بي ػػة الػػٍب أتخػػذ ٖبنػػاؽ البشػػري ة اليػػـو

ى )صػػلكالعػركج إُف عليائػػو مػن جديػػد، كالتعامػل معػػو مػن ذات ا٤بنطلقػػات الػٍب كػػاف رسػوؿ هللا 
ا٤بطلػػػػق كا٤بصػػػػد ؽ  رؾ كتعػػػػاُف(تبػػػػا)يتعامػػػػل معػػػػو هبػػػػا ابعتبػػػػاره كػػػػبلـ هللا  هللا عليػػػػو كآلػػػػو كسػػػػلم(

كا٤بهيمن كا٢باكم على كل ما عػداه، كابعتبػاره ا٣بطػاب العػا٤بي  النػازؿ ابلشػريعة السػمحاء الػٍب 
هم نفت كرفعت عن الناس ا٢برج، كأحل ت ٥بم الطٌيبات، كحر مت عليػو ا٣ببائػث، ككضػعت عػن

عػن النػاس أٝبعػْب إُف يػـو  ااإلصر كاألغبلؿ الٍب كانت عليهم؛ فكانت رٞبػة للعػا٤بْب، كٚبفيفنػ
الػػػدين. كالقػػػرآف مهػػػيمن علػػػى مػػػا سػػػبق ٖباٛبي تػػػو، كمهػػػيمن علػػػى مػػػا ٢بػػػق إبطبلقػػػو كحاكمي تػػػو، 

 كمصد ؽ على كل ما عداه بشمولو كإحاطتو.

قة ا٤بخلصػػػة التامػػػة إُف القػػػرآف إف سػػػبيل ا٣بػػػبلص الوحيػػػد يكمػػػن يف ىػػػذه العػػػودة الصػػػاد
ا٤بكنػػػػوف، فبهػػػػا ٲبكػػػػن أف تبػػػػدأ مسػػػػّبتنا الكػػػػربل، كانطبلقتنػػػػا الشػػػػاملة للخػػػػركج ٩بػػػػا ٫بػػػػن فيػػػػو، 

القائم على ا٥بدل كا٢بق كالقيم العليا: التوحيػد  "البديل ا٢بضارٌم اإلسبلمٌي العا٤بيٌ "كلتأسيس 
كبػػدكف تلػػك الرجعػػة الصػػادقة ا٤بخلصػػة  إف شػػاء هللا تعػػاُف.- ة كالػػدعوةكاألم ػػ كالتككيػػة كالعمػػراف

رج ٥با ٩با تَبدل فيو، كلن تكيد حالتهػا  –كلها   –إُف رحاب القرآف فإن و ال أمل للبشري ة  كال ٨بًي
 ."لن يبك ميت، كلن يفرح ٗبولود"، كآنذاؾ اكتدىورن  االفوضوي ة إال سوءن 
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 نقطة البداية ِف فهم احلالة الراىنة:  

البػديل ا٢بضػارٌم اإلسػبلمٌي "بنػاء النطبلؽ ٫بو ا٣بركج من أزماتنػا ك ا نقطة البداية أك إف  
-مػن حو٥بػا، فهػذا العػاَف  –كلٌػو   –تكمن يف ٧باكلة فهػم ا٢بالػة الراىنػة ألمتنػا كللعػاَف  "العا٤بيٌ 

ر يف فكرىػػا كأ٭بػػاط حياهتػػا، كسياسػػاهتا صػػار يػػؤثًٌر يف كػػل شػػيء يف أمتنػػا؛ فيػػؤثًٌ  -بكػػل مػػا فيػػو
طرائق تعليمها كتدريبها كتربيتها، ٕبيث صار ٱبتار ٥با ما تقرأ كما تدرس كمػا كاقتصادىا، بل ك 

َمـا ُأرِيُكـْم ِإًل  َمـا َأَرى  :تسمع كما ترل، كلساف حالو يقوؿ ما حكى القرآف من قوؿ فرعوف
 (.ٜٕ)لافر: َوَما َأْىِديُكْم ِإًل  َسِبيَل الر َشادِ 

الػػٍب تػػكداد   "األزمػػة العا٤بي ػػة ا٢بالي ػػة"ك  "ة الراىنػػةا٤بآسػػي اإلنسػػاني  "ىنػػا ٫بتػػاج إُف دراسػػة 
عػػرب األايـ ٗبنظػػور آخػػر، إذ تشخٌصػػها كتفسػػٌرىا الدراسػػات البلىوتيٌػػة اليهوديٌػػة  اكثافػػة كظبلمنػػ

إليهػا البوذيػة كالكنفوشيوسػي ة كالشػنتو كمػا  اكالنصرانٌية، بل كبعض التوجهػات اإلسػبلمٌية مضػافن 
؛ كىػػذا مسػػل م مػػن حيػػث العمػػـو (ِٕ)"اال٫بػػراؼ عػػن الػػدين"ببها إليهػػا أبهنػػا مػػآس كأزمػػات سػػ

                                                           
استمع العاَف إُف الكثّب من التحليبلت حوؿ "الكلكاؿ الذم حدث يف ايط ا٥بادم" كأطلق عليو "تسوانمي"  ِٕ

آسيا. كذىب ضحي ة ما سب بو من أضرار مئات األلوؼ من البشر  كضرب مساحات كبّبة من شواطو جنوب شرؽ
كا٢بيواف فضبلن عن ببليْب من الدكالرات قدرت هبا أضرار ا٤بمتلكات كاألمواؿ كالكركع كما إليها. ككاف أكثر ا٤بتضررٌين 

ب ما حدث: فهناؾ بذلك أبناء جكر إندكنيسية مسلمة كجاءت التحليبلت البلىوتي ة التالية يف التعليق عل أسبا
ٙبليبلت كنسي ة استندت إُف األانجيل، كقالت أبف السيد ا٤بسيح "قد تنبأ ٕبركب كاضطراابت يف العاَف. كزالزؿ شديدة 

كىو يهيو أذىاف تبلمذتو جمليئو الثاين: "...كستظهر عبلمات يف الشمس كالقمر  –ك٦باعات كأكبئة..." كأن و قاؿ 
. كتكوف على األرض ضيً  قىة على األمم الواقعة يف حّبة، ألف البحر كاألمواج تعج ك٘بيش كيغمى على الناس من كالنجـو

الرعب، كمن توقُّع ما سوؼ ٯبتاح ا٤بسكونة؛ إذ تتكعكع قوات السماكات... عندئذ يركف ابن اإلنساف آتينا يف 
ذنا: كل ىذا الذم ٰبدث إ٭با ىو ( فإِٗٓكِٖٓٙبت عنواف "هناية العاَف ك٦بيو ا٤بسيح اثنية")ص ا٪بيل لوقا السحاب" 

كبناءن على ذلك تتوقع قيادات دينٌية يف أمريكا كغّبىا، أف السيد ا٤بسيح قادـ إُف  –ٛبهيد اجمليء الثاين للسيد ا٤بسيح 
( ابلذات. ككل ىذه الفوضى ىي بعض ا٤بقدٌمات الضركريٌة جمليئو عليو السبلـ. فنهاية األرض ََِٕالعاَف اثنية عاـ )

. فا٤بسلموف ال حل أمامهم  -كٌلها  –التاريخ لن ٙبدث إال كالنصراني ة بقيادة ا٤بسيح منتصرة كسائدة يف األرض  كهناية
إال التنصر أك ا٤بوت، كاليهود الذين حاكلوا صلبو، كأغركا بو ىذه ا٤برة سيكفركف عن خطاايىم  -كا٢باؿ ىذه –
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كاآلخركف سوؼ يدخلوف النصراني ة، كبعد ذلك تكوف ا٣باٛبة: ابن اإلنساف!!  –كينضموف إُف السيد ا٤بسيح ابن الرب 
 األرض كٌلها. –هناية التاريخ كسيادة النصراني ة 

كىناؾ ٙبليبلت يهوديٌة ال ٚبتلف كثّبنا إال يف بعض التفاصيل حيث إف لديهم "مشااي" أك "مشيح" ذا صفات 
ياـ حكومتو العا٤بٌية ٦بموعة كوارث كمصائب. فا٤بصائب خاصة يظهر ليحكم العاَف منتصرنا لليهود كاليهودية كتسبق ق

٧بتمة ا٢بدكث عند الفريقْب. كا٤بسلموف معرضوف للتنصّب أك اإلابدة عند النصارل كاإلابدة فقط ال  -إذنا  -كالكوارث 
 غّب عند اليهود.

يع األمم "مرقس كالنصارل يؤمنوف أبف السيد ا٤بسيح قد أكجب عليهم أف يبشركا ابإل٪بيل كٰبملوه إُف ٝب
( )عبلمات هناية الكماف( كذلك لكي ٯبد السيد ا٤بسيح النصرانٌية ىي السائدة يف العاَف. كابلتاِف فقد كاف على ُِٓ)

ضحااي "تسوانمي" أف يتنصركا قبل الكارثة، أك يبقوا على ما ىم فيو من إسبلـ أك بوذيٌة أك كثنٌية فيهلكوا، كيكونوا 
 درسنا لسواىم. 
سلموف فإف  ا٤بؤمنْب منهم بعودة السيد ا٤بسيح الثانية، كبضركرة ٦بيو ا٤بهدم ا٤بنتظر قبلو فإهٌنم ال ٱبتلفوف  أما  ا٤ب

ـ أبٌف السيد ا٤بسيح َََِكثّبنا مع التصورات السابقة إاٌل ابلتوقيت كابلضحااي فبعض ىؤالء كانوا يبشركف منذ سنة 
رض عدالن بعد أف ملئت جورنا، كا٤بهدم ٰبكم لسبع سنوات ٲبؤل فيها البد أف يسبقو "ا٤بهدم ا٤بنتظر" الذم ٲبؤل األ

، مث ينكؿ سيدان عيسى كيصر على الصبلة خلف ا٤بهدم؛ ألف نككلو سوؼ يصادؼ كقت صبلة الفجر  األرض عدالن
قد  بتوقيت دمشق الٍب سوؼ ينكؿ فيها على منارة بيضاء، كينكؿ من ا٤بنارة مباشرة إُف فناء ا٤بسجد فيجد الصبلة

أقيمت، كاإلماـ "ا٤بهدم" قد تقدـ فإذا شعر بوجود عيسى تراجع، كطلب من عيسى أف يـؤ الصبلة فّبفض عيسى 
كيقوؿ: "بعضكم لبعض أئمة" !! كيستندكف يف ذلك إُف أحاديث كأخبار كآاثر ٙبتاج إُف التصديق القرآيٌن كا٥بيمنة 

أبف زمن ا٤بهدم قد  َََِت ابإلنَبنت كسواه منذ سنة عليها. ا٤بهم: كانت فئات من ىؤالء تبٌشر كتكتب النشرا
ـ(، فإذا حسبنا الفارؽ بينو كبْب نككؿ ا٤بسيح، كىو سبع ََِٓـ أك ََِْأطل، كأف ظهوره يغلب أف يكوف سنة )

أٌم: إنٌو لن يكوف يف كالية  –( ََِٕسنوات، فذلك يعِب أف نككؿ ا٤بسيح لن يكوف فيما يذىب إليو ىؤالء سنة )
جورج كككر بوش الثانية؛ بل رٗبا يكوف ذلك يف كالية "نيوتغرنكىج" أك أم ٝبهورم آخر يبسط البساط األٞبر الرئيس 

للسيد ا٤بسيح كلكٌن النصارل ال يؤمنوف ٗبا تؤمن بو ىذه الطائفة من ا٤بسلمْب. كلذلك فإف "ا١بودككريستياف أك اليهود 
ىو ا٢بكم  –عندىم  –لك أك بعده بقليل: كأما  اليهود فإٌف ا٤بهم ا٤بسحي ْب" ال يركف ما ٲبنع من ٦بيء ا٤بسيح قبل ذ

كٌلو   –يف قاعدة انطبلؽ كمقر قيادة؛ لكن النفوذ ٯبب أف ٲبتد ليشمل العاَف  –عندىم  –كالنفوذ كالسلطاف. أما الدكلة 
لي ة متعٌمقة ٘بل ي لنا ما كراء اتفاقنا الىوتيًا عجيبنا ىو أحوج ما يكوف إُف دراسات ٙبلي –كا٢بالة ىذه  –فنحن نشهد  –

ىذا التوافق العجيب على ضركرة شيوع الفًب كا٢بركب كالكالزؿ كاجملاعات كاألكبئة. كل ىذه ا٤بصائب العا٤بي ة الكربل 
الٍب تشم من كل منها رائحة ا١برٲبة، ٯبب أف تسجل ضد ٦باىيل. كٯبرم تواطؤ الىويتُّ عجيب على التعمية على 

ماهتا، كالدكر اإلنسايٌن كالفعل اإلنسايٌن فيها أك يف إيقافها سواء أكانت حركابن أك عملي ات إفساد يف البيئة، أسباهبا كمقدٌ 
كتلويث يف الرب كالبحر كا١بو كثقب األكزكف، كتغيّب طبيعة األرض كالبحر كا١بو كالعيث فيها فسادنا كتدمّب عمراهنا، 

لنصرعو كندم ره لكي ٰبقق اإلنساف الغريب "التنمية الشاملة" كيعيش يف حالة كالنظر إُف الطبيعة على أهٌنا عدك نصارعو 
علٌو يف األرض. كالنظر إُف اإلنساف الغريٌب على أن و "هناية التاريخ" من أكثر األكىاـ البشري ة دفعنا اب٘باه اإلفساد يف 

ا عداه أنواع بشري ة متدنٌية يكفي أف تقدـ لو األرض فبل اتريخ بعده. كىو هناية التطور اإلنسايٌن "السوبرماف" ككل م
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ا٣بامات كاأليدم العاملة الرخيصة، كتتيح لو فرصة التمتع ابلفتات الذم يسمح للدكرات الصناعي ة كالتجارية أف تستمر 
 ابلعمل.

 التصورات: ىذه بركز على ساعد الذم ما
: الغبش كاالضطراب يف إدراؾ مفهـو "اليـو ىو –إف  أبرز ما يبلحظو الباحث يف ىذه الظاىرة من األسباب 

اآلخر" على حقيقتو. كأنٌو اليـو الذم يبعث هللا )تبارؾ ا٠بو كتعاُف( ا٣بلق للحساب كا١بكاء على ما قدموا يف ىذه 
" ليس ا٤براد منو أنٌو يقع داخل الكمن الذم نعيشو؛ ألنٌو ٨بتلف ٛبامنا عن مفهـو  " ا٢بياة الدنيا. كأٌف تسميتو "بيـو "اليـو

، كتسيّب ا١بباؿ، كتسجّب  كخارج عن مفهـو "الكمن" الدنيوم فهو ال ٰبدث إال بعد "تكوير الشمس، كانكدار النجـو
البحار، كانفطار السماء، كتفجّب ايطات كالبحار، كبعثرة القبور. كما أنٌو يـو كألف سنة ٩با تعدكف. كذلك يعِب أف 

َها فَاٍن * ة، كغاية حد دىا ا٣بالق )تبارؾ كتعاُف( تنتهي ابلفناء: ﴿ىذا الكمن الذم نعيشو لو هناية حتمي   ُكلح َمْن َعَليـْ
َقى َوْجُو رَبَِّك ُذو ا ًََْلِل َواإْلِْكَراِم﴾ )الرٓتن: . كبعد هناية ىذا الكمن ٛبامنا ٗبا فيو كمن فيو. ٯبرم (ٕٚ-َٕٙويـَبـْ

خر ىو الركن الثاين من أركاف اإلٲباف. كىو منطلق كقاعدة البعث كتبدأ اآلخرة دار ا٢بساب. كاإلٲباف ابليـو اآل
"ا٤بسؤكلٌية بكل أنواعها". كاإلٲباف بو من أشق األمور كأصعبها على العقل اإلنساين، كا٤بشركوف ينكركنو أشد اإلنكار 

رات الوثني ة كالتغيّبات كيعجككف عن تصوره. كالكتابيُّوف الذين حرٌفوا ما أكحي إُف رسلهم كأنبياىم أدخلوا عليو من التصو 
للدخوؿ يف تفاصيل ذلك. كمن ا٤بفيد  –ىنا  –ما جعلو مفهومنا شديد الغموض، ابلغ االضطراب. كال يتسع اجملاؿ 

 إرشاد ا٢بيارم" ك الفصل يف ا٤بلل كالنحل٤بن شاء أف يعرؼ اضطراب أىل الكتب يف ىذا أف يرجع إُف كتاب ابن حـك "
لرشيد رضا. كقد أعدت رسائل جامعي ة يف  الوحي امدمك إظهار ا٢بق البن تيمٌية ك  ا١بواب الصحيحالبن القيم ك 

عقيدة البعث كا١بكاء" كثّبة، فلّبجع إليها. ألٌف الذم يهمنا ىنا أف نوضح القاعدة الفكري ة الٍب انطلقت منها ىذه 
 التفسّبات البٌلىوتي ة العجيبة!!!

ىو االضطراب يف فهم "الكمن كاليـو اآلخر، كالفرؽ بْب ا٢بياة الدنيا  –فإذا عرفت أٌف منطلق ىذه التفسّبات 
كاآلخرة". فذلك يعِب أف مآؿ تصٌور أصحاب االعتقادات ا٤بنحرفة أك الباطلة يف اليـو اآلخر أف يقولوا بلساف ا٤بقاؿ أك 

نـَْيا  (،ِٗ")األنعاـ:كما ٫بن ٗببعوثْب" كالنتيجة الثانية: "إف ىي إال حياتنا الدنياا٢باؿ: "  ﴿َوقَاُلوْا ِإْن ِىمَل ِإًل  َحَياتـَُنا الدح
ُعوِثَُت﴾ )اْلنعام: َعُثن  ُثُ  لَتُـنَـبـ ُؤن  ِبَا َعِمْلُتْم ، ﴿(َٜٕوَما ضَلُْن ِبَبـْ َعُثوا ُقْل بـََلى َوَريبِّ لَتُـبـْ َزَعَم ال ِذيَن َكَفُروا َأن ل ن يـُبـْ

كاالعتقاد التوحيدٌم الصحيح ابليـو اآلخر: أٌف ا٢بياة دار عمل كعمل كعمل،  (ٚن:َوَذِلَك َعَلى اَّللِ  َيِسٌَت﴾ )التغاب
َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسيَـَرى اَّلّلُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو ىي دار ا١بكاء كا٢بساب كالثواب كالعقاب. ﴿ –كحدىا  –كأف الدار اآلخرة 

 .(َ٘ٓٔوالش َهاَدِة فـَيُـنَـبُِّئُكم ِبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن﴾ )التوبة: َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُـَردحوَن ِإىَل َعا ِِ اْلغَْيبِ 
إذنا: فاضطراب االعتقاد يف اليـو اآلخر أدل إُف القوؿ "بنهاية التاريخ". كأٌف ا١بنة كالنار أرضي تاف فالفردكس 

، كالصراع كالتدافع )فمملكة إُف ٩بلكة كاحدة تنهي الثنائيات –كٌلو   –"ىو فردكس دنيوم ٰبدث بشكل خضوع العاَف 
كفردكس االشَباكي ة، كاليوتوبيا التكنولوجي ة( ككل  –ك٩بلكة ا٤بخٌلص ا٤بهدم ا٤بنتظر  –ك٩بلكة ا٤بخٌلص ا٤بسيح  -صهيوف

/مدخل هناية التاريخ ٖ/ُ) ا٤بوسوعة اليهوديٌةىذه ا١بناف ا٤بفتعلة جناف أرضي ة ٙبدث يف الكمن" ٗبفهومو األرضٌي". 
"كالنظم ا٢بلولي ة )البلىوتي ة منها كا٤باديٌة الوضعٌية( نظم مغلقة تفضي إُف القوؿ بنهاية التاريخ، ففي "كحدة  .بتصرؼ

الوجود البٌلىوتي ة" ٰبل اإللو يف الطبيعة، كيف اإلنساف، فيستوعبهما يف ذاتو، كيصبح كل شيء تعبّبنا عن اإللو، ك٘بسيدنا 



78 

 

                                                                                                                                                                      

١بب ة إال ىو فينتهي التاريخ، كيلغي الكمن كيتحوؿ إُف دكرات متكررة تعاقبي ة...كأماٌ يف لو )كال موجود إال ىو أك ما يف ا
" كحدة الوجود ا٤بادي ة" فيحل اإللو يف اإلنساف كالطبيعة كيستوعب ىو فيهما، كيصبح ال كجود لئللو إال بظهوره من 

من القوانْب، منها "قوانْب الطبيعة كا٤بادة" ك "قانوف خبل٥بما، كاإلنساف كالطبيعة يتمثبلف اإللو كٰبوالنو إُف ٦بموعة 
ا٢بركة" ك "قانوف الصّبكرة" كيصّب كل شيء مسّبنا هبذه القوانْب ...فمن أحاط علمنا هبذه القوانْب بلغ ا٤بعرفة الٍب ٛبكنو 

الفردكس األرضي. من التحكم يف العاَف، كيف إهناء التاريخ اإلنساين كالكماف، كيف بدء التاريخ الطبيعي كأتسيس 
)ا٤بوسوعة اليهودية( كىكذا ا٤بوضوع نفسو يفقد "اإلنساف كالفعل اإلنسايٌن قيمتو كيصبح ا٤بخٌلص ضركرة كحتمي ة يف 
الرؤية اٌلبلىوتٌية كيف الرؤية ا٤باديٌة. أما "الرؤية االسبلمي ة التوحيدي ة" فهي مغايرة ٥بذه الرؤل ٝبيعها ال تٌتسع ألٌم منها 

ابلتاِف فبل بد لئلنساف إذا رأل الظواىر ا٤بماثلة أف يدرؾ أف ىنالك خلبلن ٌما قد حدث، فظهور التلوُّث كالفساد ٕباؿ: ك 
يف الرب كالبحر كا١بو َف ٰبدث بدكف أسباب، ك٩بارسات إنسانٌية خاطئة، كمثلها قضااي الفًب كا٢بركب كالصرعات. 

أيدم الناس. كللتجارب النوكيٌة كا٥بايدركجينٌية، كاألسلحة الكيماكيٌة  كثقب األزكف كالتغّبات البيئية كا١بويٌة ٗبا كسبت
كالبايلوجية أٜباف ابىظة تدفعها البشري ة كٌلها من صحتها، كسبلمة بيئتها. كمثل ذلك إغراؽ حامبلت النفاايت النوكيٌة 

 ّبات البلىوتٌية.خارجة ٛبامنا عن إطار التفس –كٌلها –يف ايطات، أك دفنها يف الصحارم... فهذه 
كلقائل أف يقوؿ: كماذا عن آايت قرآني ة كرٲبة ربطت بْب ظلم األمم كا٫برافاهتا كىبلكها، ككذلك أحاديث 
صحيحة فٌسرت تلك األحاديث مثل كثّب من اآلايت الٍب ٙبدثت عن مصائر األمم كالقرل الٍب عصت أنبياءىا 

: ﴿َوًَل تـُْفِسُدوْا ِف اَْلْرِض بـَْعَد هوف األمم عن الفساد يف األرضفأىلكها هللا تعاُف فإٌف األنبياء كافة كانوا ين
َا ضَلُْن ُمْصِلُحوَن * َأًل ِإنـ ُهْم ُىُم ِ٘ٛإْصًَلِحَها..﴾)اْلعراف: (، ﴿َوِإَذا ِقيَل ذَلُْم ًَل تـُْفِسُدوْا ِف اَْلْرِض قَاُلوْا ِإَّن 

(، ﴿... َوِإَذا تـََوىل  َسَعى ِف اَْلْرِض لِيُـْفِسَد ِفِيَها َويـُْهِلَك احْلَْرَث ٕٔ-ٔٔاْلُمْفِسُدوَن َوَلِكن ًل  َيْشُعُروَن﴾)البقرة:
َََهَر اْلَفَساُد ِف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِبَا َكَسَبْت أَْيِدي الن اِس لُِيِذيَقُهم َٕ٘ٓوالن ْسَل َواَّلّلُ ًَل حيُِبح الَفَساَد﴾)البقرة: ﴿ ،)

َهْوَن َعِن اْلَفَساِد ٔٗوا َلَعل ُهْم يـَْرِجُعوَن﴾)الروم:بـَْعَض ال ِذي َعِملُ  (، ﴿فـََلْوًَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن قـَْبِلُكْم ُأْوُلوْا بَِقي ٍة يـَنـْ
ُهْم َواتـ َبَ  ال ِذيَن َََلُموْا َما أُْترُِفوْا ِفيِو وََكانُوْا  َنا ِمنـْ  (.ٙٔٔرُلْرِِمَُت﴾ )ىود:ِف اَْلْرِض ِإًل  قَِليًًل شلِّ ْن َأصَليـْ

﴿َولَُنِذيَقنـ ُهْم ِمَن اْلَعَذاِب اْْلَْدََن ُدوَن اْلَعَذاِب اْْلَْكرَبِ كالقرآف يفٌسر بعضو بعضنا فقولو تعاُف يف ىذه اآلية: 
ة نفسو مفسر آبية الرـك كذلك يعِب أف اإلنساف الذم عاىد هللا على التوحيد كتككي (َٕٔلَعل ُهْم يـَْرِجُعوَن﴾)السجدة:

كإعمار األرض قد نقض العهد فأشرؾ أك أ٢بد ففقد "البوصلة ا٥بادية" كَف يكؾ نفسو، ففقد أىليٌتو للوفاء ابلعهد، 
َماء َوضَلُْن كالقياـ ٗبهمة االستخبلؼ فحقق ٨باكؼ ا٤ببلئكة الذين:  ﴿.. قَاُلوْا َأََتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

﴿ِإًن  . كٚبلى عن األمانة الٍب ٞبلها ٨بتارنا. (ْٖٓمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإّنِ َأْعَلُم َما ًَل تـَْعَلُموَن﴾ )البقرة:ُنَسبُِّح ِبَ 
َها َوَٓتَلَ  نَساُن ِإن ُو َكاَن ََُلوًما  َهاَعَرْضَنا اْْلََمانََة َعَلى الس َماَواِت َواْْلَْرِض َواْ َِباِل فَأَبـَُْتَ َأن حَيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ اإْلِ

، فلم يؤد حقها، كَف أيبو ابلكوف الذم اؤٛبن عليو، كَف يصلح فيو، كَف يقم ٗبا يقتضيو حق (َٕٚجُهوًًل﴾ )اْلحزاب:
العمراف. فبلبد أف يعم الفساد كالشركر الببلد، كيتمرد الكوف عليو، كتنقلب الطبيعة ضده. كىو أم اإلنساف أكالن كآخر 

 سئوؿ "ٗبجموعو، كٗبعُب اإلنساني ة فيو" عن ذلك كٌلو.ا٤ب
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اال٫بػػراؼ عػػن ديػػنهم ىػػم،  "ابال٫بػػراؼ عػػن الػػدين"يعنػػوف  –ىنػػا  –كلكػػٌن أصػػحاب كػػل ديػػن 
مػػن مظػػػاىر اال٫بػػراؼ عػػػن  اككػػل ديػػػن ٗبفهومػػو ا٤بسػػػتقل يعتػػرب التػػػدين ابألدايف األخػػرل مظهػػػرن 

فيحػػػل علػػػى البشػػػر ذلػػػك  تبػػػارؾ كتعػػػاُف()الػػػدين كػػػذلك. كأف  ىػػػذا اال٫بػػػراؼ يغضػػػب ا٣بػػػالق 
يف مفهػػـو بعػػض األدايف، أك يف شػػكل بػػبلء كعػػذاب يف نظػػر الػػبعض  "لعنػػة"الغضػػبي بشػػكل 

اآلخر. كلعل ذلػك ينػبههم فّبجعػوا عػن ذنػوهبم كخطػاايىم كا٫برافػاهتم فتتوقػف اللعنػة أك تنتهػي 
أكػػرب سػػيء أك حسػػن. كال شػػك أف  ا٤بأسػػاة. كقػػد يػػرل الػػبعض يف كػػل مػػا ٰبػػدث هتيئػػة لشػػيء

٥بػػذا التصػػور مػػا قػػد يػػدؿ عليػػو، ك٥بػػذا التفسػػّب للمأسػػاة اإلنسػػانية مػػا قػػد يعػػكزه، كلكػػن كيػػف 
 يصاغ ذلك؟

كىػذه الصػياغة ال يقػف  "العمراني ػة"٥بذا التفسػّب عػدة صػياغات لعػل أٮبهػا الصػياغة  إف  
م ٲبالبػاحثوف ا٤بعاصػػركف عنػدىا طػػويبلن  سُّػوف بعػػض أجكائهػا مػػن اقتصػػاد أك ، كإف ىػم فعلػػوا فػػإهن 

سياسػػػة أك اجتمػػػاع أك تربيػػػة أك أخػػػبلؽ، كحػػػٌب أكلئػػػك الػػػذين يبلحظوهنػػػا يف ٦بملهػػػا فػػػإهنم ال 
يتناكلوهنا التناكؿ الشامل، كال يربطوف إبحكاـ بينها كبْب الدين، كبينها كبْب التوحيد خاص ػة، 

 لئلٲباف كالعمراف.  اكمنطلقن  اابعتباره أساسن 

  ايف التفسػػػػػّب، كيف اقػػػػػَباح ا٣بػػػػػبلص الىوتيًػػػػػ "اٌلبلىوتيػػػػػة"د غلبػػػػػت الصػػػػػياغة كلػػػػػذلك فقػػػػػ
مػػن شػػأهنا أف ٚبلػػط يف الكثػػّب الغالػػب بػػْب مػػا ىػػو كحػػي إ٥بػػيُّ  "البلىوتي ػػة"كػػذلك، كالصػػياغة 

الػػذم أعطػػاه أقصػػى درجػػات اإلطػػبلؽ كاإلحكػػاـ، كمػػا  -منػػكؿ صػػادر عػػن اإللػػو األزٌِف األحػػد
رين كمؤكلْب، كلغوٌيْب تتحكم بيئاهتم التارٱبي ة يف ا٤بنتج ا٤بعريٌف الػذم بْب نسبي ة البشر من مفس  

يصلوف إليو، أك يسػتنبطونو كٰبملػوف الػوحي عليػو مهمػا حػاكلوا التجػرُّد يف مقػاربتهم للنصػوص 
ات الػػٍب ٙبػػيط ابلباحػػث قػػد ال يتنب ػػو إليهػػا، لكن ػػو ال حيػػث إف  ىنػػاؾ الكثػػّب مػػن ا٤بػػؤثًٌر ا٤بوحػػاة، 

                                                                                                                                                                      

ىي: لتذكّب اإلنساف اب٢بضور اإل٥بي  –كنسبة بعض الظواىر للخالق تعاُف يف بعض اآلايت كاألحاديث الصحيحة 
ابستمرار؛ لئبل يقع يف خطأ اإلحساس هبيمنة األسباب ا٤بادي ة على سبيل اإلطبلؽ كعلى كل شيء، كينسى الدكر 

 أم: دكر خالق اإلنساف كالكوف كا٢بياة، فيقع يف حالة اإل٢باد أك الشرؾ أك ا٢بلوؿ.  –ٌي اإل٥ب
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ػػػػػا مثبتػػػػػة يف الثقافػػػػػة، كمَبسػػػػػخة كامنػػػػػة يف التقاليػػػػػد كاألعػػػػػراؼ، يسػػػػػتطيع  التحػػػػػرُّر منهػػػػػا؛ ألهن 
كا٤بدلوالت اللُّغوي ة، كما إليها، إضافة إُف تداخل ا٤بوركاثت الديني ػة ببعضػها، ىػذه التػداخبلت 

حد صعوبة التمييك بينها، فا٤بوركث ا٤بسيحي كتداخلو مػع ا٤بػوركث اليهػودٌم  الٍب تصل أحياانن 
ال ٰبتاج من يريد إثبات ذلك التػداخل إُف كبػّب عنػاء، فالعهػداف القػدًن كا١بديػد ٲبػثبلف لػدل 

Puritan"(ِٖ)  م يفضػلوف أف يطلقػوا علػى أنفسػهم: اكاحدن  اا٤بتطهرين!! مرجعن ، كلػذلك فػإهن 
م   . كقد حجبت ىػذه التػداخبلت ا٤بوركثػة كا٤بتعاقبػة الكثػّب مػن الفػوارؽ"اليهود ا٤بسيحيُّوف"أهن 

ا٤بنهجي ػػة بػػْب األدايف، كمنهػػا جوانػػب مػػن تػػراث ا٤بسػػلمْب الػػذم تػػداخلت معػػو كفيػػو كثػػّب مػػن 
يصػعب ٛبييػكه عػن الػَباث اإلسػبلمٌي الػذم بيػِب حػوؿ  إبيث أصبح ذلك جػكءن  "اإلسرائيليات"
، كمػػػع أف  القػػػرآف قػػػد قػػػاـ بنقػػػد ذلػػػك الػػػَباث كٛبحيصػػػو مث التصػػػديق عليػػػو "ا٣بطػػػاب القػػػرآين"

لتصػػحيح مسػػار الػػدين عقيػػدة كعبػػادة كشػػريعة كنظػػاـ سػػلوؾ  –كلهػػا   –ى جوانبػػو كا٥بيمنػػة علػػ
كأخبلؽ كمعامبلت. بيد أف تفسّبات أىل التفسّب كأتكيبلت أىل التأكيل قػد ضػمت الكثػّب 

(. كلعػل مػن أٮب هػا تػوىم دة )ال يتسع اجملػاؿ لتفصػيلها ىنػامن الَباث اإلسرائيلٌي ألسباب عدي
كموضػػوعات الكتػػب األخػػرل، فأسػػقطت  "ا٣بطػػاب القػػرآينٌ "ااي التشػػابو بػػْب موضػػوعات كقضػػ

مػن ا٤بفس ػرين  اعلى تفسّبه كأتكيبلتو اال٘باىات التلمودي ة كالبلىوتي ة يف التفسػّب كالتأكيػل، ظننػ
فنقلػػوا مػػن تفاسػػّبىم ( ِٗ)كا٤بػػؤٌكلْب أف  التشػػابو يف ا٤بوضػػوع يسػػوغ التشػػابو يف التفسػػّب كالتأكيػػل.

 .كأتكيبلهتم الكثّب

                                                           
أكلئك ا٤بتدينوف األصوليوف البيض الذين ىيمنت على عقو٥بم يف القرف السادس عشر فكرة االٙباد أك التداخل بْب  ِٖ

ختار، كجعلوا من ملك بريطانيا الذم اضطهد األساسيات اليهودية كا٤بسيحية فاعتربكا أنفسهم جكءنا من شعب هللا ا٤ب
ا كبريطانيا  ا١بديدة كأمريكا أك العاَف ا١بديد ىي أرض ا٤بيعاد egypt  بعضهم، كىو "جيمس األكؿ" فرعوانن جديدن

 ا١بديدة، كايط الذم عربكه إليها ىو البحر األٞبر الذم أنفلق لعبورىم. 
اسات "مقارنة األدايف" يف الغرب، مفادىا: أتثّب دين يف آخر اعتمادنا ىناؾ نظري ة شاعت بْب ا٤بتخص صْب يف در  ِٗ

على مبلحظة عامل التسلسل التارٱبٌي كقد حاكلوا هبذه النظري ة تفسّب التشابو الذم ال ينكر بْب رساالت األنبياء 
ة الدين" ك "كحدة األنبياء" كمن كا٤برسلْب، كىذه النظري ة ال ٪بد ٥با سندنا يف القرآف اجمليد. فالقرآف يؤكد مبدأ "كحد
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 ة لتنقية الًتاث:ضرورة بذل ا هود ادلعرفي  

٩بػػا ٢بػػق  "ا٣بطػػاب القػػرآينٌ " وؿ٘بريػػد ا٤بعػػارؼ الدينيٌػػة الػػٍب بناىػػا علمػػاء ا٤بسػػلمْب حػػ إف  
 اابلتصػديق كا٥بيمنػة القػرآنٌيْب صػار يتطلػب جهػدن  هبا، ككذلك نصوص الكتب السابقة اىتداءن 

 .اكمتنوعن  اكبّبن   امعرفين 

شوه للفكر البشرٌم الػديٌِب الػذم َف يسػلم أٌم تػراث ديػٌِب مػن آاثره أدل ىذا البناء ا٤ب إف  
إُف خبلفات خطّبة سرعاف مػا ٙبولػت إُف صػراعات فكري ػة مذىبي ػة كطائفي ػة كديني ػة بػْب ٞبلػة 
األدايف ا٤بختلفة، كانقسامات داخػل الػذين يػدينوف ابلػدين الواحػد، كانشػطارات داخػل الفػرؽ 

 "ا٢بداثػة"إُف ذلػك مػا سػنأيت علػى توضػيح بعػض معا٤بػو مػن تفكيػك  كالطوائف، فإذا أضػيف
أف خػركج اإلنسػاف مػن  –آنػذاؾ  –نسػتطيع أف نػدرؾ  "للمسػل مات الديني ػة"كما بعد ا٢بداثػة 

َف يعػػد مػػن ا٤بمكػػن أف  –كلٌػػو   –األزمػػات، ك٘بػػاكزه للمآسػػي ايطػػة بػػو، كخبلصػػو مػػن ذلػػك 
الػػػَباث "بػػػل ٲبكػػػن القػػػوؿ أبف بعػػػض  ق كمنطػػػق الىػػػويٌت،كٗبنطلػػػ االىوتيًػػػ ادينيًػػػ ايكػػػوف خبلصنػػػ

                                                                                                                                                                      

)تعاُف( بو. –البديهٌي أف مصدر الدين الواحد ىو هللا )تعاُف(. كما أف اصطفاء األنبياء كا٤برسلْب شأف اختص هللا 
كىذه الوحدة ال تعِب ما فهمو أكلئك من أف االسبلـ دين ملفق من اليهودي ة كالنصراني ة فقد أساؤكا الفهم كحرموا 

لو درسوا اإلسبلـ من مصدره ا٤بنشو: القرآف اجمليد، كمصدره ا٤ببْبًٌ السٌنة ألدركوا العبلقة السليمة ادراكنا اإلنصاؼ. ك 
صحيحنا، كلعلموا أف  القرآف مصٌدؽ ٤با بْب يديو من الكتاب كمهيمن عليو. كمستوعب لثابت ا٤بشَبؾ بْب الرساالت، 

: إٌف القرآف اجمليد بتصديقو على الكتب السابقة يف نكك٥با قد راجع ما فيها، كمي ك ا٤بوحى من هللا منها  كمتجاكزنا للمتغّبًٌ
عن الذم أضافو أىل تلك الكتب أك ضيعوه من الذين "نسوا حظنا ٩با ذكركا بو، كالذين ٰبرٌفوف الكلم عن مواضعو..." 

الستغنوا عن كثّب من النقد الذم كلو أدرؾ علماء البلىوت ىذه ا٢بقيقة ألحدثت يف سائر علـو البٌلىوت ثورة ىائلة، ك 
" كلقادىم القرآف قيادة the hermeneuticsَف يغن عنهم شيئنا، كرٌٗبا كفركا جهودىم يف أتسيس علم" ا٥برمونيطيقا 

دل كدين ا٢بق اإل٥بي دين القيم ا٤بشَبكة الٍب تستطيع أف توقف البشري ة على صعيد الرائد الذم ال يكذب أىلو إُف ا٥ب
دال من البحث عن أتسيس "منظمة لوحدة األدايف" لن يكوف دكرىا أفضل من أدكار ا٤بنظمات الدكلي ة ىدل كاحد ب

" كفصوالن من كتاب "الظاىرة القرآنٌية" ٤بالك بن نيب، منها "ا٢بركة النبويٌة" ك ُِِ/ٔالقاصرة. كراجع "التحرير كالتنوير 
٤بقدس"، ككتاب موريس بوكام "الكتب ا٤بقدسة كالعلم" ككتاب "الوحدة التشريعية" ك "العبلقة بْب القرآف كالكتاب ا

 ابنتنا رقٌية "أثر العرؼ يف فهم النصوص" قضااي ا٤برأة أ٭بوذجنا.
 ـ.ََِّىػُِْْ -دمشق: دار الفكر ُِىامش ص 
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ألي ة كسائل خبلص، إف كجدت سػواء علػى ا٤بسػتول العػا٤بي،  اكمعيقن  قد صار معرقبلن  "الديِبٌ 
 أك على ا٤بستول الٌي، أك اإلقليمٌي.

٤بعا١بػػػة األزمػػػات اإلنسػػػاني ة َف تعػػػد قػػػادرة إال علػػػى  "الصػػػياغات البٌلىوتي ػػػة"كإذا كانػػػت  -ُ
 "ا٣بػػبلص اإلنسػػاينٌ "ضػافة إليهػػا كالػكايدة فيهػػا فػػذلك ال يعػِب أف الػػذين حصػركا اإل

 يتمركػػك حػػوؿ نفسػػو، كٯبعػػل منهػػا ذااتن  "مركػػك للكػػوف"بتحويػػل اإلنسػػاف نفسػػو إُف 
ػػػػ مػػػػات عػػػػن مواجهػػػػة ىػػػػذه األز  اسػػػػيكونوف أقػػػػل عجػػػػكن  اكمػػػػن كػػػػل مػػػػا عػػػػداىا ىامشن

 ت كالفكر ا٤بنبثق عنو.بة عليها من ٞبلة اٌلبلىو اإلنساني ة كا٤بآسي ا٤بَبت
قػػد حالػت دكف إٯبػاد حلػػوؿ لؤلزمػات اإلنسػػانٌية،  "positivisme"فالنكعػة الوضػعي ة 

، كغػػّب قابػػل لػػئلدراؾ، حػػٌب كجػػود  فقػػد قػػاـك الوضػػعيُّوف كػػل مػػا ىػػو غيػػيبُّ ابعتبػػاره غػػّب مرئػػيٌو
ال  "ايًػػمػػا كرائ"ا٣بػػالق رفضػػوه للسػػبب نفسػػو، كمػػا رفضػػوا كػػل مػػا ىػػو فػػوؽ الطبيعػػة أك مػػا يعػػد 

لػػوف رد فعػػل متطػػرؼ ضػػد االسػػتبلب اٌلبلىػػويٌت أك يػػدرؾ اب٢بػػس؛ فهػػم ٲبثًٌ  ٱبضػػع للتجربػػة، كال
الديٌِب بصفة عامة، كٙبت ىػذا النػوع مػن الضػغط حصػركا خػبلص اإلنسػاف يف دائػرة ذاتػو، أك 

 كما رتٌبوه عليها من حتمٌيات اترٱبي ة. "ا١بدلي ة ا٤بادي ة"يف دائرة 

نسػػػػانية حػػػػوؿ كػػػػككا علػػػػى تعليػػػػق قضػػػػااي ا٣بػػػػبلص اإلنسػػػػاين للػػػػذات اإلكىػػػػؤالء بعػػػػد أف ر 
إلطػػػبلؽ حيوانيٌػػػة اإلنسػػػاف كإشػػػباع  اإطػػػارن  "libéralisme"الليرباليػػػة  نفسػػػها، سػػػارعوا بتبػػػٌِب 

مث  "individualisme"رغباتػػو كلهػػا دكف قيػػود، فاسػػتظهرت الٌليرباليػػة كأتص ػػلت بػػػالفردية 
األدائٌية كاألداتٌية "ابلنكعة  "النفعٌية"كأٌصلت  "utilitarianism"ابلنفعي ة  "الفردية"سوغت 
 لتحقيقها. اهنجن  "instrumental"كاٚبذت ىذه النكعة اآللٌية أك األداتٌية  "أك العملٌية
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 الدديقرالية واحلل: 

كما أدت إليو من اغَباب كتفكيك كصراعات بػرزت  "إطبلؽ الفردي ة"كأماـ مضاعفات 
 "تقنػػػْب الصػػػراع"يف ٦بػػػاؿ  اأك مفَبضنػػػ اموىومنػػػ حػػػبلن  ابعتبارىػػػا "democracyالدٲبقراطي ػػػة "

كلػيس مػن طبيعتهػا أف  "الدٲبقراطيػة"كاستيعاب القول ا١بديدة، الٍب يفرزىا اجملتمع، فلػم تكػن 
لؤلزمػات اإلنسػاني ة، أك كسػيلة للقضػاء علػى الصػراعات، كتوجيػو البشػرية للػدخوؿ  تكوف حبلن 

ف عية كاالقتصػادية كاألخبلقيػة، إذ إوانب نظمها السياسية كاالجتمايف السلم كافة يف سائر ج
مهمتها فقط ا٢بيلولة دكف تفجر العبلقات بْب أبنػاء اجملتمػع الواحػد، كاحتػواء التناقضػات بػْب 
فئاتػػػػػو كعناصػػػػػره مػػػػػن خػػػػػبلؿ تقنػػػػػْب الصػػػػػراع، كاسػػػػػتيعاب القػػػػػول ا١بديػػػػػدة يف اجملتمػػػػػع. كىػػػػػذا 

ٌي!! حيػث ٱبي ػل لئلنسػاف يف اإلطػار الػدٲبقراطٌي أنٌػو شػارؾ ما يتم بشكل كٮب ااالستيعاب كثّبن 
يف صنع القرار ٗبجر د أف أدُف بصوتو، أك عرب  عن نفسو. كالتعبّب عن النفس شػيء، كا٤بشػاركة 
يف صػػنع القػػرار شػػيء آخػػر. كا٤بعطيػػات الػػٍب تػػؤثر يف صػػنع القػػرار كثػػّبة متعػػٌددة. كلػػذلك فػػإٌف  

أـ أبػػوا عػػاجكين عػػن االلتػػكاـ ٗبػػا أعلنػػوه يف بػػػرا٦بهم  شػػاءكام مػػن الرؤسػػاء ٯبػػدكف أنفسػػه اكثػػّبن 
 .اا٤بعركضة على الناخبْب، كال ٲبلكوف، كال ٲبلك منتخبوىم شيئن 

 ادٲبقراطيًػ –إُف أداة إنتاج كاسػتهبلؾ يػدار  "الدٲبقراطي ة"لقد ٙبوؿ اإلنساف من خبلؿ  
إلدارة بشػػكل يسػػتلفت النظػػػر، كبرضػػاه التػػاـ بوسػػاطة طبقػػة مهيمنػػة متعاليػػة تتبػػادؿ ىػػذه ا –

سياسػػػية أكجػػػدهتا الشػػػعوب للتعبػػػّب عػػػن إرادهتػػػا. كإف كانػػػت قػػػد انبثقػػػت يف  كابعتبارىػػػا أحػػػكاابن 
ة مرككي ػ"الػذم أقػيم علػى  "ا٤بذىب اإلنسػاين"ابدئ األمر عن الشركات الكربل. كبذلك ٙبوؿ 

ابػػػو، كجعلػػػو يػػػدكر إُف ٦بػػػرد شػػػكل أك شػػػعار زاد يف مآسػػػي اإلنسػػػاف كمعاانتػػػو كاغَب  "اإلنسػػػاف
لكل ما كاف يربطػو بكينونتػو اإلنسػاني ة  او، كعن ٧بيطو كجذكره، فاقدن عن ربًٌ  احوؿ ذاتو منقطعن 

 أك عبلقاتو العائلي ة أك اترٱبو أك جذكره ا٢بضاري ة.
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الفػػػراغ "تلقػػػي بػػػو إُف ٦باىػػػل  "عبثي ػػػة كجودي ػػػة"كبػػػذلك كجػػػد اإلنسػػػاف نفسػػػو يتخػػػبط يف 
و ال ، فهػو ال يػدرم أكثػر مػن أن ػا يباِف بشيء كال يهمو أف يدرؾ شػيئن الذم جعلو ال "العدميٌ 

يػػدرم إذا تػػوافر لػػو الطعػػاـ كا١بػػنس. كدراسػػة أحػػواؿ الشػػعوب الػػٍب يسػػودىا ىػػذا النظػػاـ كفيلػػة 
 إببراز ىذه ا٢بقيقة ا٤برٌة. كإف تبجح قادهتا ٖببلؼ ذلك.

ة أك الكينونػػػػة شخصػػػػية مثػػػػل ىػػػػذه إف كانػػػػت قػػػػد بقػػػػي ٥بػػػػا مػػػػن مكػػػػوانت الشخصػػػػي إف  
 (.َّ)اة شيء فهي مستلبة الوجود ٛبامن اإلنساني  

 اإلنسان حيوان إعًلممّل: 

تفٌرغػو مػن مقٌومػات   "اإعبلمينػ حيػواانن "لذلك فقد جعلت األنظمة ا٤بختلفة مػن اإلنسػاف 
بكل ما لديها من كسػائل كأجهػكة  اكينونتو، كعناصر شخصي تو لتشخص لو كل شيء إعبلميً 

و ؛ ألن ػػا، بػػل إعبلميًػػا، كال دينيًػػكال حضػػاراين  ال يشػػحن أك تبػػُب شخصػػي تو تربػػوايً  إعبلمي ػػة، فهػػو
ابإلعبلـ يسٌخر ٣بدمة النظاـ كاأليدم الظاىرة كا٣بفية فيو الٍب يدار اإلنساف هبا. فهو إنساف 

ال أيت  -خػارج ذلػك  –يدكر بْب ساقيٍب اإلنتاج كاالستهبلؾ كقيادة اإلعبلـ. أينما توجهػو 
ّب، إال ما يفرضو الثبلثيُّ ا٤بذكور، كمع ذلك ٱبي ػل إليػو أن ػو شػريك فعلػيُّ أك مسػاىم حقيقػيُّ ٖب

يف القرار السياسٌي من خبلؿ ذلك الصوت الذم يدِف بو يف مواسم االنتخػاابت. كحػْب ٘بػد 
الطبقػة ا٤بتحكمػػة ضػػركرة لتجػػاكزه فمػا أكثػػر الطػػرؽ الػػٍب تسػتطيع أف تسػػلكها لتحقيػػق ذلػػك!! 

كالقػػوانْب  اإلجػػراءاتع األمريكػػيُّ الػػراىن ٭بػػوذج لػػذلك. حيػػث جػػرل ٛبريػػر الكثػػّب مػػن كالوضػػ
ينة اإلعبلمي ػة بعػد أحػداث ا٤بناقضة للدٲبقراطي ة بكل معانيها القدٲبة كا٢بديثة ٙبت ضغط ا٤باك

 عشر من سبتمرب كما كاف لشيء منها أف ٲبر لوال ذلك. ا٢بادم

                                                           
 " ا٤بنشور ابلقاىرةا٢بريٌة كاالغَبابننصح ابالطبلع على كتاب د. ٲبُب طريف " َّ
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آخػر، حيػث توٮبػوا  سػبيبلن  اعػو للخػبلص اإلنسػاينٌ ىناؾ الفريق الثالث الذم اختار أتب -ِ
ػػم  "ا٤بادي ػػة ا١بدليٌػػة"ك  "ا٢بتميٌػػات التارٱبيٌػػة"كجػػود ا٣بػػبلص يف دائػػرة  الػػٍب زعمػػوا أهن 

 كىػػػؤالء َف يكونػػػوا أقػػػل اسػػػتبلابن  "الصػػػراع الطبقػػػيٌ "اكتشػػػفوىا كالػػػٍب ٛبػػػر مػػػن أقنيػػػة 
مػن كينونتػو  –كػذلك   –نسػاف لئلنساف من الل يرباليْب كالرأ٠بػالٌيْب؛ فقػد جػردكا اإل

ككضػػػعوه يف إطػػػار ٭بطي ػػػة أحاديٌػػػة مبوتقػػػة ال تتصػػػل بتػػػاريخ اإلنسػػػاف كال بواقعػػػو كال 
 عن مصاٌف الشػعوب يف إطػار الطبقػة كا٢بػكب ا٤بعربًٌ مستقبلو إال من خبلؿ ا٢بكب 

كحػػدٮبا، كقػػد قطعػػت عبلقػػة إنسػػاهنا ابلتػػاريخ كلٌػػو كاب٢بضػػارات اإلنسػػاني ة كاف ػػة، 
 "الشػغيلة"ها عبلقة رفض كلعن كٙبقّب ٥با، فكلها حضارات طبقي ة َف أتخػذ كجعلت

، ككػػػػػػػل تلػػػػػػػك ا٢بضػػػػػػػارات صػػػػػػػنعها ا١بػػػػػػػبلدكف كأعػػػػػػػداء الشػػػػػػػعوب، افيهػػػػػػػا نصػػػػػػػيبن 
ْب. ككػػػػل ديػػػػن ىػػػػو أفيػػػػوف معيػػػػق لتحريػػػػر عيُّوف، كمػػػػن إلػػػػيهم مػػػػن الربجػػػػوازيٌ كاإلقطػػػػا

ا إُف مػػػػبله الشػػػػعوب، فتجػػػػب ٧باصػػػػرة األدايف كالقضػػػػاء عليهػػػػا، كٙبويػػػػل معابػػػػدى
كمػػػػراقص، كمتػػػػاحف إف أمكػػػػن، كٲبكػػػػن للفنػػػػوف مػػػػن رقػػػػص كغنػػػػاء ك٫بػػػػت كرسػػػػم 
كغّبىا أف تليب ا٢باجػات النفسػٌية كالركحيٌػة ٤بػن ٯبػد يف نفسػو حاجػة لػذلك. كبػبل 

أعلػػن أصػػحاب ىػػذه األطركحػػة موهتػػا كفشػػلها.  امواربػػة كبعػػد ٟبػػس كسػػبعْب عامنػػ
علػػى أصػػحاهبا اب٣بسػػػراف  "ة ا١بدليٌػػةا٤بادي ػػػ"ك  "ا٢بتميػػات التارٱبيٌػػة"كارتػػدت تلػػك 

كا٣بػػذالف، كتفكػػػك  ا٢بػػػكب كاإلمرباطوري ػػػة الػػػٍب أقامهػػػا، قبػػػل أف يبػػػِب ا٢بػػػكب جن تػػػو 
األرضػػػي ة ليعػػػيش فيهػػػا ٦بتمػػػع الرفاىي ػػػة الػػػذم كعػػػد النػػػاس بػػػو. كحػػػْب هتػػػاكت تلػػػك 

ت األطركحة سرعاف ما عادت إُف الظهور داخل االٙبػاد السػوفيٍب ا٤بقبػور العصػبي ا
ت الػػٍب قامػػت علػػى يٌػػة كالدينيٌػػة لػػتعلن أف النظػػراي  القومي ػػة، كاألصػػوؿ العرقيٌػػة كالطائف

َف تسػػػتطع استئصػػػا٥با أك تغيّبىػػػا لكن هػػػا   "ا٢بتميٌػػػات التارٱبيٌػػػة"ك  "ا٤بادي ػػػة ا١بدليٌػػػة"
كمنػػػػت ٙبػػػػت سػػػػيف القهػػػػر، كحػػػػْب كجػػػػدت فرصػػػػة للظهػػػػور اجملػػػػٌدد َف تػػػػَبدد يف 
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ت الػػػٍب زعمػػػوا أهنػػػا نظػػػراٌيت اغتنامهػػػا لػػػتعلن أهنػػػا كانػػػت  أقػػػول مػػػن تلػػػك النظػػػراي 
 خبلص.

 ماذا عن أمتنا؟

علػى تفػاكت ٧بػدكد يف  "العػاَف الثالػث"إف شعوب أمتنا يف ٝبلتهػا تصػن ف فيمػا يعػرؼ بػػ
ثي ػػة. كاألزمػػات كا٤بآسػػي الػػٍب تػػرزح ٙبتهػػا ٛبثػػل ضػػعف مػػا ٯبتػػاح عػػاَف اليػػـو مػػن مػػآسو لاتلػػك الث

ت مشػػػكبلت عػػػاَف مػػػا قبػػػل الصػػػناعة الػػػٍب ترجػػػع إُف مػػػا يعػػػرؼ كأزمػػػات، ذلػػػك أهنػػػا تػػػرزح ٙبػػػ
ٗبعػايّب التقػدـ الصػناعي كالتقػِب كالعلمػي كالتنمػوم.   افهي أكثر شعوب العاَف ٚبلفنػ "فالتخلُّ "بػ

كما أهنا َف تنس نصيبها من أزماهتا ا٣باصة هبا الٍب ٙبدرت إليها من ماضػيها كبعػض ا١بوانػب 
كطػػػػأة تلػػػػك األزمػػػػات ماضػػػػيها اجمليػػػػد كال كوهنػػػػا صػػػػانعة  السػػػػلبية مػػػػن تراثهػػػػا. كَف ٱبفػػػػف مػػػػن

ا٢بضػػػػارات اإلنسػػػػانية التارٱبيػػػػة يف كادم الرافػػػػدين ككادم النيػػػػل كبػػػػبلد الشػػػػاـ كالصػػػػْب كا٥بنػػػػد 
قػػد قػػدمت حضػػارة كػاف ٥بػػا أثرىػػا ا٢بميػػد يف تسػػديد  –بعػػد اإلسػبلـ  –كفػارس كالػػيمن. كأهنػػا 

 ."الغربية"ا٢بضارة الٍب صارت تعرؼ بػ مسّبة البشرية، كإرساء الدعائم الٍب مهدت ٥بذه

إننا نقو٥با ككلنا حسرة: إف أمتنا يف حالة سبات عميػق َف تسػتيقظ منػو بعػد، كَف تسػلك 
الناٝبػػػػة عػػػػن  "ردكد األفعػػػػاؿ"، كال تػػػػكاؿ عػػػػاجكة عػػػػن الفعػػػػل، كتعػػػػيش حالػػػػة للنهػػػػوض سػػػػبيبلن 

يكيػػػة، كَف ترتػػػق بعػػػد إُف األمر  –الصػػػدمات الػػػٍب تصػػػنعها كتبلورىػػػا ا٢بضػػػارة القائمػػػة، األكربيٌػػػة 
ٗبسػػػتوايهتا  -إذ َف تتػػػوافر فيهػػػا شػػػركط الفعػػػل بعػػػد، ففقػػػدت الفاعليٌػػػة. كقياداهتػػػا "الفعػػػل"حالػػػة 
أفرزهتا تلك الصدمات: فكانت قشرة أك فئة أك طبقة فوقية صغّبة توزعػت كانتمػت  -ا٤بختلفة

يػرباِف كا٤باركسػٌي كالرأ٠بػاِف خارطتهػا العامػة: فكػاف منهػا الل إُف ا٣بيارات الغربي ة يف ا٣بػبلص يف
 كالثورم كاالشَباكٌي كاالنقبليٌب العسكرم، أك االنقبليب ا٢بكيٌب، ككذلك الدكتاتورٌم.
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فكانػػت تلػػك ا٣بيػػارات منبت ػػة منقطعػػة زادت يف أزمػػات األمػػة، فهػػي َف تنبػػع مػػن تفاعػػل 
 يكػن مػػن مبػدع مػع قضػااي األمػػة. كجػل مػا حػػدث يف داخػل تلػك اجملتمعػات، كانبثػػق عنهػا، َف

الفاعليػػػة ٕبيػػػث يػػػؤدم إُف تطػػػوير طبيعػػػي فيهػػػا فبقيػػػت حػػػٌب اليػػػـو يف افتقػػػار شػػػديد للقواعػػػد 
الفكريٌػػػػػة كاالجتماعيٌػػػػػة كاالقتصػػػػػاديٌة لتسػػػػػتند إليهػػػػػا كتبلػػػػػور ٘بارهبػػػػػا، كتفجػػػػػر طاقاهتػػػػػا، كتنمػػػػػي 

 أفكارىا، كتنتقل هبا إُف حالة اإلبداع الضركري ة ألي ة هنضة.

من التناقض ا٢باد بْب القيم الغربية الٍب أفرزهتا  -ال تكاؿ تعاين ك  –كقد عانت ٦بتمعاتنا 
يهػا ة كا٤بسػاعدة ٥بػا علػى غرسػها كتبنا٢بضارة الغربي ػة ا٤بهيمنػة، كعملػت النخػب الفوقيٌػة ا٢باكمػ

رات كبقااي األنساؽ ا٢بضػارية ا٤بغػايرة، كا٤بػوركاثت كبْب مؤث (ُّ)كفرضها من علو على ٦بتمعاتنا
كتقاليػػػد لػػػيس مػػػن  اكاإلدراكيٌػػػة ا٤بتأٌصػػػلة يف ثقافتهػػػا، ٕبيػػػث صػػػارت ثقافػػػة كأعرافنػػػاإليديولوجي ػػػة 

اليسػػّب علػػى شػػعب مفارقتهػػا ابألكامػػر كاالجػػراءات الفوقي ػػة، كىػػم ٰبػػاكلوف اآلف اسػػتيعاب األمػػة 
ا٤بعاصػػػػػػرة ليفرضػػػػػػوا عليهػػػػػػا خيػػػػػػارات ا٣بػػػػػػبلص كفػػػػػػق مقػػػػػػاييس  "العو٤بػػػػػػة"كاحتواءىػػػػػػا يف إطػػػػػػار 
ا٤بعاصرة الٍب تقودىا أمريكا، كذلك بعد أف فرضػوا عليهػا عو٤بػة سػابقة  كمواصفات ىذه العو٤بة

قادىا االستعمار األكريب التقليػدم فأدخلػت إليهػا ليرباليػة زائفػة انتهػت بػدكتاتورايت األحػكاب 
 كالعسكر كالقبائل كالطوائف. كأضفت شرعٌية زائفة على العسف كاالضطهاد أبلوانو ا٤بختلفة.

 العودلة وما تعنيو:

يف  -لكن هػػػا –ا٤بعاصػػػرة كإف بػػػدت كمػػػا لػػػو كانػػػت عو٤بػػػة اقتصػػػادية فقػػػط  "العو٤بػػػة"إف 
 ااالسػػػػتتباع كاإل٢بػػػػاؽ بنظػػػاـ عػػػػا٤بٌي لػػػػو مؤٌسسػػػػاتو الدكليٌػػػػة سياسػػػػيً  -ىػػػػذه ا٤بػػػػرة –الواقػػػع تعػػػػِب 
بػػل كا٤بؤس سػػات الديني ػػة كػػذلك. كقػػد منحػػت ىػػذه  كفكػػراٌي كحضػػارايً  كتربػػوايً  اكأمنيًػػ كاقتصػػادايً 

                                                           
٦بتمعنا كانت كسائل تدمّب لبناىا التحتية، كبعض ا٤بتبقي لديها من قيم موركثة، كفشلها  إف عمليات "التحديث" يف ُّ

ٙبتاج إُف ٝبلة من الدراسات لتكشف عما ٢بق ابألمة من خسائر كآاثر  –كحدىا –َف يعد ٰبتاج إُف دليل، كىذه 
 خطّبة نتيجة تلك العمليات التحديثية ا٤بر٘بلة.
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بتغيّب قيم العػاَف كنظمػو  ااتمن  ا٤بؤس سات للعو٤بة شرعي تها، كأخذت من ىذه ا٤بؤس سات تفويضن ا
 كقياداتو، بل صارت ىذه ا٤بؤسسات أداهتا ككسيلتها يف إحداث تلك التغيّبات القسريٌة.

أك االنفتػػػاح عليهػػػا، مث  تقبػػػل مػػػن اآلخػػػرين ٦بػػػرد القبػػػوؿ هبػػػا، "العو٤بػػػة ا٤بعاصػػػرة"كَف تعػػػد 
داخل االقتصادٌم معها، لكٌنها تصر على أف تعيد تشكيل أنظمة الشعوب كاألمػم األخػرل الت

غػػّب منقػػوص ال  كػػامبلن   عضػػوايً  "االسػػتتباع"ليكػػوف  عضػػواين  اعلػػى صػػورهتا، كتلحقهػػا هبػػا إ٢باقنػػ
يفرؽ فيو بْب السياسٌي كاالقتصادٌم كالتعليمٌي كالثقايٌف كالفٌِب كا٢بضارٌم. كعملٌيات االسػتتباع 

الشػػػػعوب ا٢بضػػػػاريٌة  كال تغػػػػادر صػػػػغّبة كال كبػػػػّبة مػػػػن مػػػػوركاثت ال تػػػػرحم، الثقػػػػايٌف كا٢بضػػػػارمٌ 
ػػا قػػد تشػػكل  كا٤بعرفيٌػػة إال قامػػت بتفكيكهػػا، خاصػػة تلػػك ا٤بػػوركاثت الػػٍب تقػػرر قيػػادة العو٤بػػة أهن 

عقبات رٗبػا ٙبػوؿ دكف تقبػل ىػذه الشػعوب لعمليػات االنػدماج يف العو٤بػة، كيػتم ىػذا االحتػواء 
كمنطػػػق  "عمليػػػات صػػػراع ا٢بضػػػارات أك صػػػدامها"ليػػػات جراحيػػػة كبػػػّبة أك بسػػػيطة تػػػدعى بعم

صػػداـ ا٢بضػػارات أك صػػراعها ال يفػػرؽ بػػْب حضػػارة غائبػػة كحضػػارة قائمػػة مػػا داـ ٥بػػا بشػػر ال 
يكالوف يعلنوف االنتماء إليها. كيتضػافر مػع صػراع أك صػداـ ا٢بضػارات أطركحػات أخػرل فرعيػة  

كسيؤدم ذلػك كلػو إُف احتػواء ليػرباٌِف ٥بػذه ا٢بضػارات ل أ٫باء العاَف، يشها اليـو يف ككثّبة نعا
ا   (ِّ)"هناية التاريخ"كالثقافات كشعوهبا، كذلك ألف منطق الٌليربالية جعلها تؤمن أبهن 

 اًلرتداد إىل ادلوروث:

 شػػػػعوبنا َف تعػػػػد ٛبلػػػػك سػػػػول تراثهػػػػا كموركثهػػػػا ا٢بضػػػػارمٌ  أف   -اآلف  –كا٣بطػػػػر الػػػػداىم 
٤بنحدر إليهػا مػن أسػبلفها، كىػو الػَباث الػذم صػاغو األسػبلؼ بطرائػق إدراؾ كمعرفػة ا كالديِبٌ 

خاصػػة عائػػدة إُف ا٤بكػػوانت التارٱبي ػػة لػػذلك ا٤بػػوركث، كىػػو يف سػػائر األحػػواؿ لػػو كعليػػو، كىنػػا 
مكمػػػػن ا٣بطػػػػر إذ سػػػػتجد األمػػػػة نفسػػػػها مسػػػػوقة دكف اختيػػػػار لبلحتمػػػػاء ٗبوركاثهتػػػػا ا٢بضػػػػاري ة 

                                                           
موسوعة ٲبكن لئلنساف أف يصلو، فلن ٯبد التاريخ ما يسجلو بعد ذلك. كراجع أم: أهٌنا كصلت أعلى مستول  ِّ

 ( من ىذه الدراسة.ُٕ( كأتمل يف ا٥بامش )ّّٖ-ّّٕ/ُ) اليهود كاليهودية
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عػن الػنفس، كدكف ٛبييػك أك نقػد أك ٘بديػد أك ٛبحػيص،  افي ة كاأليديولوجي ة دفاعنػكا٤بذىبي ة كالثقا
كىنا سوؼ تدخل األم ة يف حالػة تعصُّػب ٤بوركاثهتػا اب٢بػق كغػّبه، كىػذه ا٢بالػة ٘بعلهػا يف نظػر 

 كأصولية أك إرىابية إف أمكن ىذا من كجهة نظرىم ىم. االعو٤بة أكثر تطرفن 

طػػػر يف ذلػػػك االرتػػػداد غػػػّب ا٤بػػػنظ م إُف ا٤باضػػػي ىػػػو يف أنٌػػػو أمػػػا مػػػن كجهػػػة نظػػػران فػػػإف ا٣ب
سيحمل شعوبنا يف رجعتهػا ىػذه إُف ا٤بػوركث علػى التوقػف عػن ا٤براجعػة ك٘بميػد سػائر حػواس 

إذ ال  -إف كجػدت –كتوقيػف أيٌػة ٩بارسػات ٘بديديػة داخليػة  –إف كجػدت  –النقد ككسػائلو 
التجديػد النػوعي ": فتصػبح ٧بػاكالت صوت يعلو حينئذ على صوت معركػة الػدفاع عػن الػنفس

مػػع قيػػادة العو٤بػػة، كيف أقػػل األحػػواؿ  تواطػػأعلػػى ضػػعفها كقلتهػػا بدعػػة مػػن البػػدع أك  "الػػداخلي
لبػػػدائل العو٤بػػػة: كتفقػػػد الشػػػعوب آنػػػذاؾ القػػػدرة علػػػى التمييػػػك بػػػْب عناصػػػر  تبعي ػػػة كاستحسػػػاانن 

 ."الٍب تذر ا٢بليم حّباف الفتنة"التحصُّن الداخلٌي، كقول ا٥بجـو ا٣بارجٌي فتدخل حالة 

أزمػة مسػتفحلة كشػاملة للمتقػدـ كللمتخلػف،  "ا٣ببلص اإلنساين"كىكذا تبدك مشكلة 
 "ا٣بػػبلص اإلنسػػاين"فللتقػػدـ أزماتػػو كللتخلػػف أزماتػػو كػػذلك. كيسػػتوم يف العجػػك عػػن ٙبقيػػق 

 الفريقاف الفاعل كا٤بنفعل. 

 ؟افهل يكون احلل علميً 

٘بػػاكزت الطمػػوح اإلنسػػاين، كقػػد  ا، كتطػػور كاراتد آفاقنػػاالعلػػم قػػد تقػػدـ كثػػّبن  شػػك أف   ال
ٙبمػل  "الكونيػة"شػك أف  بكينونتهػا كعناصػرىا، كال "الكوني ػة"أصبح علػى مشػارؼ اكتشػاؼ 

ا٢بػػل، لكػػن البيئػػة الغربيػػة األمريكيػػة كاألكربيػػة الػػٍب يعػػيش العلػػم كيتطػػور فيهػػا كيف مؤسسػػاهتا َف 
نسػػاف، كالقيمػػة اإل٥بيػػة للوجػػود يف تطورىػػا العلمػػٌي ٛبكنػػو مػػن الكشػػف عػػن القيمػػة الكوني ػػة لئل

 كالفكرٌم كا٤بعريٌف.
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ٲبك نو مػن ا٤بسػاعدة علػى ذلػك، كاإلسػبلـ َف يكتشػفوه  انوعيً  اكاٌلبلىوت َف ٲبارس ٘بديدن 
بعد إال من خبلؿ أنظمة مهَبئػة، كأمثػاؿ ابػن الدف كجػوف دمحم كصػداـ كمػن إلػيهم، كال يكالػوف 

سػػلمْب أثنػػاء ا٢بػػركب الصػػليب ية، كحػػركب الدكلػػة العثماني ػػة كاألنػػػدلس، يتعايشػػوف مػػع اتريػػخ ا٤ب
كيقيسػػوف اإلسػػبلـ علػػى ذلػػك. كحاضػػر العػػاَف اإلسػػبلمي َف يػػتمكن كَف يسػػمح ألسػػباب كثػػّبة 

كال ٲبلك القدرة على ذلػك. كقػد ال يػرل الكثػّب مػن  "ا٣بطاب اإلسبلمي التجديدمٌ "بصياغة 
عٌي، فبل غرابة أف يلجأ العديد من اٌلبلىػوتيْب يف الغػرب إُف الدعاة ضركرة لذلك التجديد النو 

لنككلػو،  االَبكيج للعودة الثانية للسيد ا٤بسػيح، كقػد ٰبػدد بعضػهم سػنة سػبع بعػد األلفػْب موعػدن 
لينتهي التاريخ )اب٤بخلص كاألبناء الذين ٰببهم(. يف حْب يسود  اأك ما بْب سبع كتسع احتياطن 
بلمية )أبف ا٤بهدم قد أطل موعد ظهوره(، كأف ذلك قد يكػوف شعور يف بعض األكساط اإلس

، كىكػػػػذا تتعاضػػػػد كتتظػػػػػاىر ا٤بتػػػػداخبلت اٌلبلىوتي ػػػػة بػػػػْب ا٤بتخصصػػػػػْب يف (ّّ)ـ ََِٓعػػػػاـ 
األدايف علػى تػػدعيم كتعكيػػك أفكػػار مشػػَبكة يف ا١بػػذكر كإف اختلفػػت يف ا٤بظػػاىر كاالنعكاسػػات 

 كالتأثّبات.

 أين اخلًلص؟

، كىػػػػذا "ا٣بػػػبلص الكلػػػيٌ "اليػػػـو يبحػػػث عػػػن  –كلٌػػػػو   –أف العػػػاَف لقػػػد تبػػػْب ٩بػػػا قػػػدمنا 
يتعػػػذر أف أتيت بػػػو القوميٌػػػة العنصػػػريٌة أك الطبقيٌػػػة أك ا٢بكبيٌػػػة أك الطائفي ػػػة أك  "ا٣بػػػبلص الكلػػػيٌ "

اإلقليميٌػػػة أك اٌلبلىوتيٌػػػة ا٤بتعٌصػػػبة أك الليرباليٌػػػة، أك ا١بدلي ػػػة ا٤باديٌػػػة كالصػػػراع الطبقػػػي كا٢بتميػػػات 
ك  "الدٲبقراطي ػة"ذايت  التكػوين. كال ٲبكػن أف أتيت بػو  ة، أك أٌم طرح حصرٌم أك أحادمٌ يٌ التارٱب

كبػدائل قػادرة  يف طرحها ا٢بػاِف: فالوضػع العػا٤بي الػراىن ال ٲبكػن أف يتقبػل إال حلػوالن  "العو٤بة"
 ؛ ٕبيػػث ال يكػػوف طػرؼ يفػػرض، كطػػرؼ عليػو أف يتقبػػل كيسػػتجيب.اعلػى تقػػدًن نفسػػها عا٤بيًػ

                                                           
مث ينكؿ ا٤بسيح بعد ذلك. كيبدك أف  مؤلفي "ا٤بفربكاف الباطل" أطلقوا اسم "الصفٌي" ابعتباره ا٤بتلقي ٥بذا "ا٤بفربكاف  ّّ

 ( يف ىذه الدراسة.ُٕ" كاسم "ا٤بهدم" ابعتباره من ترجم معانيو. كأتمل ىامش )الباطل
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لوقت نفسو تكوف قادرة على اسػتيعاب ك٘بػاكز فلسػفات األرض كمناىجهػا كاف ػة، كلػيس كيف ا
ىناؾ مصدر غّب القرآف الكرًن افوظ، ا٤بكنوف، ا٥بادم للٍب ىي أقػـو يسػتطيع ٙبقيػق ىػذين 

لػة أعِب عا٤بي ة ا٢بلوؿ كالبدائل كا٤بعا١بات ك ولي ة ا٤بػنهج ا٤بعػريٌف، كقدراتػو ا٥بائ -امعن  –البعدين 
 على التصديق كا٥بيمنة كاالستيعاب كالتجاكز.

يسػػػػتطيع أف يقػػػػـو ابلتصػػػػديق كا٤براجعػػػػة مث  –كال مصػػػػدر سػػػػواه  –فػػػػالقرآف ٖبصائصػػػػو 
كحده  –ا٥بيمنة على سائر ا٤بناىج ا٤بطركحة، كإعادة صياغاهتا ضمن منهجو الكوين. كالقرآف 

كتنقيتهػا كترقيتهػا مث ٘بػاكز  كبتصديقو كىيمنتو قادر على استيعاب تلػك ا٤بنػاىج كإصػبلحها –
تػو القائمػة علػى أف يعػاًف القػرآف ٗبنهجي   ،السليٌب منو كاالحتفػاظ ابإلٯبػايٌب. فػالقرآف ىػو األقػدر

مشػػػػكبلت الوجػػػػود اإلنسػػػػاين كأزماتػػػػو الفكري ػػػػة كا٢بضػػػػاري ة،  (ّْ)"ا١بمػػػػع بػػػػْب القػػػػراءتْب"علػػػػى 
 كيدخل الناس حالة السلم كاف ة.

ــإف القػػرآف  ــُرونَ ًل  دَيَسح كا٤بطٌهػػركف ىػػم الػػذين امػػتحن هللا  (ٜٚ)الواقعــة: ُو ِإًل  اْلُمَطه 
مىا خىلىٍقنىاٮبيىا  " قلوهبم للتقول، كعهد هللا ال ينالو الظا٤بوف، كالسماكات كاألرض ما خلقا ابطبلن 

ــُك خلََ مػػا بلػػغ فػػإف خلػػق السػػماكات كاألرض أكػػرب مػػن خلقػػو:  ا، كاإلنسػػاف ابلغنػػ"ًإال  اًب٢بٍىػػقًٌ  ْل
ـَر الن ـاِس ًَل يـَْعَلُمـون . (ٚ٘)لـافر: الس َماَواِت َواْْلَْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِك الن ـاِس َوَلِكـن  َأْكثـَ

كليعطينػػا القػػرآف بعضػػو ال بػػد أف نعطيػػو نفوسػػنا كعقولنػػا كقلوبنػػا كل هػػا، كال بػػد مػػن ٙبقيػػق عػػدة 
 أمور ٛبهيدية قبل الولوج إُف رحابو:

ة معارؼ كحيو من سػائر آاثر النسػبي ة البشػري ة الػٍب أحاطػت ٗبطلقػو، : ٘بريد كتنقياْلول
تهػػػا، كحك مػػػت ٗبحكمػػػو الػػػذايٌت، كحكمػػػت عليػػػو بتارٱباني  كحجبػػػت أنػػػواره، كأخضػػػعتو لوعيهػػػا 

آايت الػػػػذكر "أيػػػػديولوجي اهتا كثقافاهتػػػػا كأعرافهػػػػا كتقاليػػػػدىا، كقاموسػػػػها اللُّغػػػػوٌم. فػػػػإذا َف ٪بػػػػرد 
أكائػل كإذا َف نعػد قراءتػو بنػور القػراءتْب ا٤بػذكورتْب يف بدايػة نككلػو ك  – كلو  –من ذلك  "ا٢بكيم

                                                           
 قد فصلنا ذلك يف حلقة ا١بمع بْب القراءتْب. ّْ
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ـَرْأ :(تبارؾ كتعاُف)آايتو، قاؿ  نَسـاَن ِمـْن َعلَـٍك * اقـْ َرْأ ِِبْسـِم رَبِّـَك الـ ِذي َخلَـَك * َخلَـَك اإْلِ اقـْ
نَسـاَن َمـا كيف إطػار  (.٘-ٔ)العلـك َ ْ يـَْعلَـمْ  َورَبحَك اْْلَْكَرُم * الـ ِذي َعل ـَم ِِبْلَقلَـِم * َعل ـَم اإْلِ

 كحدتو البنائي ة.

، كلػػن نػػتمكن مػػن ٙبليػػل آايتػػو كتثويرىػػا كاسػػتنطاقها، افإننػػا لػػن نػػتمكن مػػن فهمػػو معرفيًػػ 
كإذا َف نصػػػل ٥بػػػذا فلػػػن نسػػػتطيع أف نسػػػتوعب بػػػو منػػػاىج العلػػػـو ا٤بعاصػػػرة كنتجاكزىػػػا، ٕبيػػػث 

الذم سيساعدان  -كحده –؛ ألف ذلك "وني ةالك"نتمكن من إعادة فهمها كتوظيفها يف إطار 
كاألمػػػػة  مػػػػن: التوحيػػػػد كالتككيػػػػة كالعمػػػػراف اعلػػػى إعػػػػادة بنػػػػاء العقػػػػل اإلنسػػػػاين كصػػػػياغتو انطبلقنػػػػ

 صياغة كوني ة إ٥بي ة. كالدعوة

عػػن  افػػبل نػػدخل إُف عػػاَف القػػرآف ٕبثنػػ ،اكنفسػػيً  : االلتػػكاـ ابألمانػػة مػػع القػػرآف فكػػرايً الثــان
عنػػػو، كمبػػػادئ كضػػػعناىا خارجػػػو؛ ألف ا٤بطلػػػوب أف نبػػػدأ حركػػػة  انيناىػػػا بعيػػػدن شػػػواىد ألفكػػػار ب

التغيّب ابلقرآف من داخػل الػنفس، فػإذا هتيػأت الػنفس كانفعلػت بػو انعكػس اسػتعدادىا كهتيؤىػا 
على  اكهتيئن  ااستعدادن  –آنذاؾ  –كانفعا٥با ابإلصبلح على ما حو٥با، مث تنداح دكائر اإلصبلح 

أقػػول بكثػػّب مػػن مشػػاريع إصػػبلحات فكػػر النهضػػة يف هنػػاايت القػػرف مسػػتول ٝبػػاعٌي، كذلػػك 
صدر من أىلو. كمػا أف   االتاسع عشر كبداايت القرف العشرين، كإف كاف فكر النهضة اجتهادن 

إليػػػو أعمػػػق مػػػن ٙبػػػوالت األفكػػػار الثوريٌػػػة، كأكثػػػر فاعليٌػػػة مػػػن سػػػائر التنظيمػػػات الػػػٍب  مػػػا نػػػدعو
 قامت أك تقاـ على أساسها.

ليو، ْب من االىتماـ اب٢بشد العددٌم كالَبكيك عرج عليو ا٤بعاصركف من اإلسبلميٌ دأما ما 
ػػ ي دكف فكػػر قػػرآيٌن، كدكف مػػنهج قػػرآيٌن صػػاـر كػػذلك، كالتصػػرؼ كاال٘بػػاه ٫بػػو التجميػػع الكمًٌ

 ابعيػػدا عػػن منطلقػػات التغيػػّب مػػن داخػػل الػػنفس، فػػإف مػػا يفعلػػوف ال يعػػدك أف يكػػوف مشػػركعن 
أك  الػػػة ٪باحػػػو إُف تسػػػٌلطو فئػػػة أك كصػػػو٥با إُف سػػػلطة يف قطػػػر ٌمػػػا كليًػػػقػػػد يػػػؤدم يف حا اسياسػػػيً 
، لكن ذلك لن يؤدم إُف تغيّب ابلقرآف ٤با يف النفس كاجملتمػع كجهػاد بػو. كهللا ال يعطػي اجكئيً 
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يتكػػػػربكف يف ، أك أكلئػػػػك الػػػػذين ايف األرض كفسػػػػادن  اعهػػػػده للظػػػػا٤بْب، كال للػػػػذين يريػػػػدكف علػػػػون 
َسَأْصــِرُف  "الصػػرؼ عػػن آايت هللا"ف مػػآؿ ىػػؤالء ا٣بضػػوع إُف سػػن ة األرض بغػػّب ا٢بػػق، إذ إ

يـَــَرْوْا  َعـْن آََيِيَ الـ ِذيَن يـََتَكبـ ـُروَن ِف اَْلْرِض ِبغَــَْتِ احْلَـكِّ َوِإن يـَـَرْوْا ُكـل  آيَــٍة ًل  يـُْؤِمنُـوْا ِِبَـا َوِإن
ــَرْوْا  َســِبيَل الرحْشــِد ًلَ يـَت ِخــُذوُه َســِبيًًل  بُوْا  َســِبيَل اْلغَــملِّ يـَت ِخــُذوُه َســِبيًًل َوِإن يـَ َذلِــَك ِِبَنـ ُهــْم َكــذ 

َهـــا َلـــاِفِلُتَ  ََيتِنَـــا وََكـــانُوْا َعنـْ ِِ :كأعمػػػاؿ ىػػػؤالء الغػػػافلْب عػػػن آايت هللا ال ( ٙٗٔ)اْلعـــراف
قيمػػػة ٥بػػػا كال أثػػػر يف بنػػػاء العمػػػراف، أك صػػػناعة التػػػاريخ إال اآلاثر السػػػلبية، فهػػػي أعمػػػاؿ حكػػػم 

عدـ الفاعلي ة التام ػة، كبفقػداهنا ألي ػة آاثر عمراني ػة إذ ىػي كسػراب بقيعػة ٰبسػبو الظمػآف عليها ب
ا أعماؿ ٧بكـو عليها اب٢ببوط.  ماءن، كما أهن 

كاإل٤بػاـ بتعقيػداهتا،  -كٌلهػا   –كإدراؾ أبعادىػا  "األزمػة": الػدخوؿ إليػو بعػد فهػم الثالث
مناسب ٥با، كأف ال مصدر غّب القرآف يستطيع أف  كاإلٲباف بقدرة القرآف اجمليد على إٯباد حل

ػػػيقػػػدـ العػػػبلج ال ػػػراح علػػػى أعتػػػاب القػػػرآف اطًٌ راح ا٤بفتقػػػر، شػػػايف فيهػػػا. كلػػػذلك فبلبػػػد مػػػن االطًٌ
 ككلماتو. )تعاُف(ا٤بدرؾ لتجرُّده من كل طوؿ كحوؿ للخركج من أزمتو إال اب 

م ة ا٤بنطلق الٍب يراد ٥با أف تكػوف لؤلم ة القطب أك لؤل "ا٣بصائص الذاتي ة": إدراؾ الراب 
كيف ا٢بالػة الػٍب ٫بػن  "العػاَف كالعا٤بي ػة"ميداف اإلصبلح كالتغيػّب األكؿ، كقاعػدة االنطػبلؽ اب٘بػاه 

مػػا دامػػت َف ٚبضػػع  -كالعػػرب يف موقػػع القلػػب منهػػا  -ىػػو األم ػػة ا٤بسػػلمة "ا٤بنطلػػق"فيهػػا فػػإف 
الٍب غرسها  -ديلة عنها. كخصائص ا٤بسلم الذاتي ة إبٯباد أم ة مسلمة ب "االستبداؿ"بعد لسن ة 

ىػػػػي ا٣بصػػػػائص الػػػػٍب البػػػػد أف تظهػػػػر يف ٧بػػػػيط األمػػػػة، كتتحػػػػوؿ إُف ثقافػػػػات  -اإلسػػػػبلـ فيػػػػو 
 كأعراؼ سائدة كجكء من ا٥بيوًي ة.

إف  خطػػاب اإلصػػبلح كالتغيػػّب الػػذم جػػرل تكػػوين ا٤بسػػلم ٗبقتضػػاه خطػػاب قػػرآينُّ، فهػػو 
ػػ ُف اإلنسػػاف يف كينونتػػو الكاملػػة عقػػبلن يت جػػو بشػػكل مباشػػر ىػػادؼ إ كعاطفػػةن،  ككجػػداانن  اكنفسن

فهو خطاب ال بد أف يبدأ ابإلنساف ذاتو كنفسو يف إطػار األم ػة مػن غػّب ا٫بػراؼ ٫بػو عػرؽ أك 
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ػا  تتنػاىف مػع مكػوانت ىػذا اإلنسػاف كخصائصػو،  –كٌلهػا   –طبقة أك الىوت أك مػا إليهػا، فإهن 
يف أمريكػػا  اأك حػديثن  اطػػاب األخػرل الػٍب ٛبػػت صػياغاهتا قػػدٲبن كال ٲبكػن ألم نػوع مػػن أنػواع ا٣ب

ل منظومػػة دكافػػع الفاعلي ػػة لػػدل ىػػذا اإلنسػػاف ا٤بسػػلم، كأركاب كركسػػيا كالصػػْب كسػػواىا أف تشػػكًٌ 
 لعجكىا عن مبلمسة خصائصو الذاتٌية كذلك قدره.

اث إف ٪بػػػاح تلػػػك ا٣بطػػػاابت ا٤بغػػػايرة يف تشػػػكيل الػػػدكافع لػػػدل األمػػػم األخػػػرل، كإحػػػد
فلكػػل أم ػة خصائصػػها،  ضػد مػػا ذكػران، بػػل قػد يعػػكز مػا ذىبنػػا إليػو. التغيػّب فيهػػا ال يقػـو دلػػيبلن 

 كمفاتيح التغيّب القادرة على مبلمسة ىذه ا٣بصائص.
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 خطاِبت التغيَت اْلخرى:

كلقػػد شػػكل خطػػاب التغيػػّب الطبقػػٌي ٦بموعػػة الػػدكافع الػػٍب انتهػػت ابلثػػورة الفرنسػػية عػػاـ 
 –كالثػػػػورات الطبقي ػػػػة الػػػػٍب ٪بمػػػػت عنػػػػو  –ّب ذلػػػػك ا٣بطػػػػاب الطبقػػػػٌي (ـ. كٙبػػػػت أتثػػػػُٖٕٗ)

(ـ. كبتػػأثّب ا٣بطػػاب العرقػػٌي قامػػت النازيػػة عػػاـ ُُٕٗٙبققػػت الثػػورة البلشػػفية يف ركسػػيا عػػاـ )
(ـ يف أ٤بانيػػػػا. كاب٣بطػػػػاب اٌلبلىػػػػويت أتسسػػػػت البابوي ػػػػة. كٖبطػػػػاب ا٤بػػػػكج بػػػػْب البٌلىػػػػويت ُّّٗ)

ة إسػػػػػرائيل. لكػػػػػن ىػػػػػذه ا٣بطػػػػػاابت بسػػػػػائر صػػػػػيغها كبكػػػػػل كالعنصػػػػػرٌم العرقػػػػػٌي أتس سػػػػػت دكلػػػػػ
التعديبلت الٍب أدخلت عليهػا َف تصػنع مػا اسػتعّب منهػا يف الواقػع اإلسػبلمي كيف الواقػع العػريب 

ػػػك كالتشػػػرذـ كالسػػػلبي ة كالَباجػػػع، كا٤براكمػػػة علػػػى  امنػػػو ابلػػػذات كلػػػن تصػػػنع إال مكيػػػدن  مػػػن التفكُّ
 رصيد التجارب الفاشلة.

يف  اشػػائعن  ابػػديهيً  اا ٕباجػػة ألف نػػوقن هبػػذه ا٢بقيقػػة، كأف ٪بعػػل منهػػا أمػػرن كعلػػى ذلػػك فإن نػػ
أكساط األمة، كأف ال ٭بل التأكيد عليها حٌب تستقر يف العقوؿ كالقلوب كالنفوس، كتنطلق هبا 

ػػػ ااأللسػػنة كاألقػػػبلـ لتصػػػبح تيػػارن  لتحػػػدث حالػػػة االسػػػتعداد  -كٌلهػػا  –يسػػػرم يف األٌمػػػة  اأك ركحن
 ."ا٢بل القرآينٌ "لقبوؿ للنهوض، كالتهيؤ 

 :اْلم ة القطب ِبجموعها وخبصاهصها

خطػػػاب تشػػكل األم ػػػة الشػػاىدة معػػػاَف تطبيقػػو كتنفيػػػذه  "خطػػاب اإلصػػػبلح القػػرآينٌ "إف 
. األم ػة الشػاىدة القطػب الػٍب -بعد خػا  النبيػْب الشػاىد كالشػهيد -كٙبقيقو كتثبيتو يف الواقع 

كال ٝباعػػة كال حركػػة كال  فهػػي ليسػػت حػػكابن  "خطػػأال ٘بتمػػع علػػى "ك "ال ٘بتمػػع علػػى ضػػبللة"
كال ىيئة كصاية، كال ىيئة أمر اب٤بعركؼ كهني عن ا٤بنكر، كال  طائفة كال ٝبعٌية كال فرقة انجية،

مرجعي ػػػػة، كال قاعػػػػدة، كال ىيئػػػػة كبػػػػار علمػػػػاء مهمػػػػا كػػػػربكا، كال ٦بموعػػػػة اجملػػػػالس كاجملػػػػامع، كال 
  –اإلسػػبلمي، كال جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة، بػػل ىػػي األم ػػة الطائفػػة ا٤بنصػػورة، كال منظمػػة ا٤بػػؤٛبر 
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أك حػديث عنهػا ابلنيابػة  ة كبوصػفها أٌمػة دكف افتئػات أك مصػادرة عليهػا،ابعتبارىا أم ػ -كٌلها 
كالوكالة. إهٌنا األمة القطب ٖبصائصها الذاتي ػة كمقٌوماهتػا الفكريٌػة، كشخصػي تها ا٤بتميػكة. كأرجػو 

أنػػِب أدعػػو إُف إلغػػاء سػػائر التجمُّعػػات كتسػػريح سػػائر الػػدعاة، كإهنػػاء يػػذىب كىٍىػػم أحػػد إُف  أال
بفضػػل قػػراءة القػػرآف  –كلهػػا   –خػػدمات سػػائر ا٤بؤٌسسػػات، )حػػٌب ينتشػػر الػػوعي لػػدل األمػػة 

اجمليػػػد لتقػػػـو قومػػػة رجػػػل كاحػػػد فتحػػػدث النهضػػػة، كيتحقػػػق التغيػػػّب( لكن ػػػِب قصػػػدت أن ػػػو البػػػد 
يبلحػػظ خصػػائص التكػػوين عنػػدما يصػػوغ خطػػاب  ٣بطػػاب اإلصػػبلح كالتغيػػّب ٥بػػذه األمػػة أف

 التجديد كالتغيّب. 

 فما ىمل أىم خصاهص التكوين؟

 "كحدة ا٤برجعي ػة"إٌف القرآف اجمليد قد أخذ أبيدينا إُف أىم خصائص التكوين كتتلخٌص بػ
هبػػػػذين األمػػػػرين  "االلتػػػػكاـ ا١بمػػػػاعٌي ا٤بؤكػػػػد الصػػػػاـر"ك "إٯبػػػػاد األمػػػػة الواحػػػػدة ا٤بتآلفػػػػة القلػػػػوب"
بشػػػػػركطهما  "األمػػػػػر اب٤بعػػػػػركؼ كالنهػػػػػي عػػػػػن ا٤بنكػػػػػر"، كىػػػػػي: "اد آليٌػػػػػة السػػػػػتمرار ذلػػػػػككإٯبػػػػػ"

ــا َوًلَ تـََفر قُــوْا :  (تبػػارؾ كتعػػاُف)كمواصػػفاهتما كمسػػتوايهتما. قػػاؿ  يًع ــِل اَّللِّ ْتَِ َواْعَتِصــُموْا ِبَْب
قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِو ِإْخَواًًن وَُكنُتْم  َواذُْكُروْا نِْعَمَة اَّللِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَل َف بـَُْتَ 

ــُدوَن  ــِو َلَعل ُكــْم تـَْهَت ُ اَّلّلُ َلُكــْم آََيِت ــُتِّ ــا َكــَذِلَك يـُبَـ َه نـْ ــذَُكم مِّ ــَن الن ــاِر فَأَنَق ــَرٍة مِّ ــَى َشــَفا ُحْف * َعَل
ـنُكْم أُم ـٌة يَـْدُعوَن ِإىَل اخْلَـَْتِ َوَيَُْمـُروَن  َهـْوَن َعـِن اْلُمنَكـِر َوُأْولَئِـَك ُىـُم َوْلَتُكن مِّ ِِبْلَمْعـُروِف َويـَنـْ

ذَلُـْم اْلُمْفِلُحوَن * َوًلَ َتُكونُوْا َكال ِذيَن تـََفر ُقوْا َواْختَـَلُفوْا ِمن بـَْعِد َمـا َجـاءُىُم اْلبَـيِّنَـاُت َوُأْولَئِـَك 
، كنبػذ التفػرؽ اٝبيعنػ فاألمر ابالعتصػاـ ٕببػل هللا( ٘ٓٔ-ٖٓٔ)آل عمران: َعَذاٌب َعِظيمٌ 

منها ٕباؿ، كيف ذلك ٙبديد  اال يستثِب فردن  –كل ها   –خطاب شامل لؤلمة  اكاالختبلؼ ٝبيعن 
 –مػػن انحيػػة أخػػرل  –للمرجعي ػػة الواحػػدة مػػن انحيػػة، كبنػػاء لضػػمّب االلتػػكاـ ا١بمعػػٌي الشػػامل 
ة ا١بماعي ػة الشػاملة يف ٔبميع قضااي األمة كيف ضمائر أبنائها كاف ة، كأتكيػد علػى ضػركرة اإلراد

لتكػػوف أمػػة، كلتبقػػى أك تسػػتمر أمػػة قائمػػة، كىػػذه األمػػور الثبلثػػة: )ٙبديػػد  اقلػػوب أبنائهػػا ٝبيعنػػ
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ا٤برجعيػػػة ابلقػػػرآف، كالتأكيػػػد الػػػدائم علػػػى ضػػػركرة االلتػػػكاـ هبػػػا، كبنػػػاء ضػػػمّب االلتػػػكاـ ا١بمعػػػٌي يف 
ملة يف قلػػػػوب أبنػػػػاء األمػػػػة كافػػػػة ضػػػمائر أبنائهػػػػا كافػػػػة، كإٯبػػػػاد كترسػػػػيخ اإلرادة ا١بماعي ػػػػة الشػػػػا

إُف ٙبديػػد  –كلهػػا   –آبليػػة األمػر اب٤بعػػركؼ كالنهػػي عػػن ا٤بنكػر( تػػؤدم  –كلٌػػو   -كصػيانة ذلػػك
أال كىػػي األخػػوة، كبيػػاف الوسػػيلة الػػٍب أدت إُف ذلػػك كىػػي  –كٌلهػػا   –الرابطػػة بػػْب أبنػػاء األم ػػة 

إخػػػبلؿ ٗبفهػػػـو األخػػػوة  كالتأكيػػػد علػػػى أف أم  ضػػػعف أك ا٫بػػػراؼ أك "التػػػأليف بػػػْب القلػػػوب"
كىيمنتػػػو علػػػى العبلقػػػة بػػػْب ا٤بسػػػلمْب، أك ٘بػػػاكز كسػػػيلتو األسػػػاس كدعامتػػػو الكػػػربل أال كىػػػي 

يعِب إهناء الػركابط داخػل األٌمػة، كالػدخوؿ يف حالػة العػداكة كبلػوغ شػفا  "التأليف بْب القلوب"
 حفرة من النار مث السقوط فيها كالعياذ اب.

 فما الذي يستلزمو ذلك؟

االلتػػػكاـ "كأتكيػػػد  "كحػػػدة ا٤برجعي ػػػة"ذلػػػك يسػػػتلـك أف تػػػتمخض األركػػػاف الػػػٍب ذكػػػران  إف
كٙبقيػػػق  "ٙبقيػػػق اإلرادة ا١بمعي ػػػة"بقضػػػااي األم ػػػة، كتشػػػكيل الضػػػمّب ا٤بتػػػابع لػػػذلك، ك "ا١بمعػػػيٌ 

تػػػتمخض مػػػن أف تنبثػػػق أم ػػػة مػػػن األم ػػػة،  "األخػػػوة"للوصػػػوؿ إُف حالػػػة  "التػػػأليف بػػػْب القلػػػوب"
هتػػا بعػػد أف تتحقػػق ىػػذه األركػػاف ٕبيػػث تكػػوف بعػػ د ذلػػك األم ػػة كلهػػا، كتضػػع يف مقد مػػة أكلواي 

حالػػػة ٘بعلهػػػا قػػػادرة علػػػى ٩بارسػػػة دكرىػػػا يف ا٣ببلفػػػة كالشػػػهود  -كل هػػػا  –فيهػػا، أف تبلػػػغ ابألم ػػػة 
 كالعمراف آنذاؾ.

 فهػػػػذه األم ػػػػة تتحػػػػرؾ ابإلرادة ا١بمعي ػػػػة لؤلم ػػػػة، ألهنػػػػا منهػػػػا، فتبقػػػػى األمػػػػة ىػػػػي الكيػػػػاف
كلػذلك قػاؿ  األساس، ال ا٢بكب كال التنظيم كال ا١بماعة كال الطائفة، كال ا٤بػذىب كال اإلقلػيم.

ــْوَن َعــِن : (تبػػارؾ كتعػػاُف) َه ــُروِف َويـَنـْ ــْدُعوَن ِإىَل اخْلَــَْتِ َوَيَُْمــُروَن ِِبْلَمْع ــٌة َي ــنُكْم أُم  ــَتُكن مِّ َوْل
ة، ا٤بتحليػة بكػل ىػذه  (ٗٓٔمران:)آل ع اْلُمنَكِر َوُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ  فهذه األم ة ا٣بّب 

الصػػفات جػػكء مػػن األٌمػػة، ملتصػػق هبػػا، تكو نػػو األٌمػػة طليعػػة ٥بػػا، للتفاعػػل معهػػا، كمػػن التكامهػػا 
ٖبصائص األٌمة. تستمد شػرعي تها ككجودىػا، فهػي مثػل أعضػاء ا١بسػم الواحػد أك كػراي ت الػدـ 
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ىػو الػذم ٰبمػل  -كلٌػو   –كف انفصػاؿ عنػو: فا١بسػم تؤدم أدكراىا يف التحػاـ اتـ اب١بسػم، كد
٥بػػا ا٢بيػػاة، كٲبػػدىا اب٢بيوي ػػة، كىػػي تػػؤدم أدكارىػػا فيػػو، كمػػن خػػبلؿ مػػا ينتجػػو ذلػػك ا١بسػػم ٥بػػا، 

 فهما شيء كاحد ال انفصاـ ٥بما.

يف شػػكل  كىػػذه األم ػػة الػػٍب تتكػػوف من ػػا إبرادتنػػا ا١بمعيٌػػة، كابختيػػاران ا٢بػػر تتجسػػد أحيػػاانن 
كػػاف األمػػر فلػػيس مػػن حػػق النظػػاـ، أك التنظػػيم أف يتكػػوف   يف شػػكل تنظػػيم كأايً  اانن نظػػاـ، كأحيػػ

مػن األركػاف الػٍب جػاءت  خارج األمة، أك ينفصػل عنهػا قبػل التكػوين أك بعػده، أك يتجاىػل أايً 
؛ فػػػػػإف ىػػػػػو فعػػػػػل فسػػػػػيخلق حالػػػػػة عػػػػػداء كيػػػػػؤدم إُف التفػػػػػرؽ "االعتصػػػػػاـ ٕببػػػػػل هللا"هبػػػػػا آيػػػػػة 

مػػػن ىػػػاتْب ا٢بػػػالتْب مرفػػػوض كمػػػردكد، كلػػػن يػػػؤدم إُف ٙبقيػػػق  أايً كاالخػػػتبلؼ، ككػػػل مػػػا ٱبلػػػق 
 ا٥بدؼ.

 ات التنظيمات:ئاْلمة بُت جور النظم وافت

من ا٤بؤسف أف نرل أمتنا بعد أف طاؿ عليها األمد، كغابت عنها ىذه القواعػد تعػيش  
يم يفتػات بْب حالٍب استبلب قد أككلتها إُف نظاـ يستلبها كيستعبدىا كيستبد هبا، أك إُف تنظػ

، دكف أم تشاكر أك ٥با أحياانن  أك ٩بٌثبلن  اب٠بها أحياانن  اعليها، كٲبك قها كيفرض نفسو عليها انطقن 
رجوع إليها؛ فكأهنا تتذبذب بْب جػور النظػاـ كاسػتبداده، كبػْب تفرقػة التنظػيم كتصػنيفو كٛبكيقػو 

 ٥با، كاستعبلئو عليها، فتستجّب أبحدٮبا من اآلخر كلساف حا٥با يقوؿ:

 كا٤بستجّب بعمرك عند كربتو ***  كا٤بستجّب من الرمضاء ابلنار  

مػػع األٌمػػة،  اكال خػػركج مػػن ىػػذه الدكامػػة إالٌ أبف يكػػوف كػػل مػػن النظػػاـ كالتنظػػيم متبلٞبنػػ
هبػػا، كليكتسػػب كػػل منهمػػا الفاعلي ػػة كالشػػرعي ة ٯبػػب كيتحػػتم أف يكػػوف أم ػػة يف داخػػل  املتصػػقن 

ال يوجد أمُّ منهما خارجها، كال يتخلق ٗبعكؿ عنهػا، كال يتجػاكز  األٌمة، كأٌمة من ذات األم ة،
ذلػػك التػػاريخ كىػػو يتحػػرؾ لتغيػػّب مػػا فيهػػا كإصػػبلح  "جدليٌػػة"اترٱبهػػا كمكٌوانتػػو، كال يتجاىػػل 
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أحوا٥با، أبف ينصرؼ إُف تكريس النظاـ كٞبايتو فيتحػوؿ إُف مسػتلب لؤلم ػة ابلنظػاـ، أك يتجػو 
يتحوؿ إُف مفٌرؽ ٥با، فارض نفسو عليها، فيثّب العداء يف صفوفها، إُف ا٢بكب أك إُف التنظيم ف

 كاالختبلؼ كالتفرؽ بْب أبنائها. كيوجد حاالت الصراع الداخلي بْب فصائلها.

 منكم ًل عليكم:

ا َف أتخػػذ بقولػػو تبػػارؾ يف ٨بتلػػف أقطػػار أمتنػػا ا٤بسػػلمة كأقاليمهػػ –إف األنظمػػة ا٤بسػػتبدة 
ــنُكمْ كتعػػاُف:  فصػػارت متسػػٌلطة  "علػػيكم"فتحولػػت إُف  ( ٗٓٔ)آل عمــران:﴾.. ﴿َوْلــَتُكن مِّ

علينا، مسػتبدة يف شػؤكننا مفتاتػة علينػا، مسػتلبة إلرادتنػا تسػتمد شػرعٌية كجودىػا مػن خارجنػا، 
تسوغ ذلك لنفسها بشٌب ا٤بسػوغات، كمنهػا: قصػور األٌمػة، أك عجكىػا عػن إدراؾ مصػا٢بها!! 

أىػػػل االسػػتبداد فيهػػػا مهمػػػا بلغػػػت درجػػػات  كمػػا مػػػن أمػػػة ٦بتمعػػػة إال كىػػي أعقػػػل كأحكػػػم مػػػن
تعٌلمهػػم أك ذكػػائهم أك تػػدريبهم، فػػالكعيم ا٤بسػػتبد ٲبكػػن أف يضػػل كيشػػقى كٱبطػػو كٯبهػػل، أمػػا 
األم ة إذا اجتمعت كلمتها، كٛبت ع أبناؤىا ٕبقوقهم، كاسَبدكا إنسانٌيتهم كمارسوا حراٌيهتم فمهما 

 ٘بتمع على ضبللة.أخطأت فلن ٘بتمع على ا٣بطأ، كمهما ا٫برفت فلن 

ككػذلك التنظيمػات تػرل يف  "عليكم"كا٤بتسلطة  "منكم"لكن قيادات النظم ا٤بتجاىلة ؿ
األمػػة أسػػوأ مػػا فيهػػا فتسػػتعلي عليهػػا، كتسػػتكرب، مث تسػػتلب إرادهتػػا، كتسػػتمرئ الطغيػػاف عليهػػا 

 ا ٖبػّبغثاء كغثاء السيل تلعن حاكميها كيلعنوهنػا كال أييت أمُّ منهمػ –آنذاؾ  –فتصبح األمة 
 أينما توٌجو. كيستعْب كل منها على اآلخر، كيستقول عليو ابآلخرين. 

 اًلستبداد ًل َيي خبَت:

أٌما حْب تصرؼ إُف غّبه فهي مذلػة  )تعاُف(رتبة شرؼ حْب ٚبتص اب  "العبودية"إف 
 .أحط درؾ ينحدر اإلنساف فيو -آنذاؾ  –كىواف كصغار فهي 
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كىفػػوات الكبػػار علػػى " -رٞبػػو هللا –ين األفغػػاين ٝبػػاؿ الػػد "حكػػيم الشػػرؽ"كلقػػد ىفػػا 
كلػو أتمػل  "ال تصػلح إال ٗبسػتبد عػادؿ "ا٤بسػلمة"إف ىػذه األمػة "، كذلك حْب قاؿ: "أقدارىم

نَساَن لََيْطَغى * َأن ر آُه اْستَـْغٌَت : (تعػاُف)رٞبو هللا قولو  ألدرؾ  (ٚ-ٙ)العلك: َكًل  ِإن  اإْلِ
ضاف ال ٯبتمعاف يف رجل أك نظاـ، أك تنظيم فإم ػا عػدؿ كشػورل نقي "االستبداد"العدؿ ك "أف 

فينتفػػي االسػػتبداد، كإمػػا اسػػتبداد كاسػػتعبلء، فتنتفػػي الشػػورل، كٱبتفػػي العػػدؿ. كتظهػػر عبوديػػة 
بلػى "اإلنساف لئلنساف. كاألم ة الػٍب تطػاكع علػى ذلػك أم ػة انكثػة لعهػدىا، مَباجعػة عػن قو٥بػا 

َوِإْذ َأَخــَذ رَبحــَك ِمــن بَــٍِت آَدَم ِمــن َُُهــورِِىْم  "التوحيػػد" انقضػػة لعػػركة مػػن أىػػم عػػرل "شػػهدان
ِة ِإًن   ُذرِّيـ تَـُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسَت ِبَربُِّكْم قَاُلوْا بـََلى َشِهْدًَن َأن تـَُقولُـوْا يـَـْوَم اْلِقَياَمـ

ــاِفِلُتَ  ــْن َىــَذا َل َوِإْذ قَــاَل مػػن مهمػػة االسػػتخبلؼ كمسػػتقيلة (. ٕٚٔ)اْلعــراف: ُكن ــا َع
ــِفُك  ــا َوَيْس ــن يـُْفِســُد ِفيَه ــا َم ــُل ِفيَه ــاُلوْا َأََتَْع ــًة َق ــٌل ِف اَْلْرِض َخِليَف ــِة ِإّنِ َجاِع رَبحــَك لِْلَمًلَِهَك

َماء َوضَلُْن ُنَسبُِّح ِبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإّنِ َأْعَلُم َما ًلَ تـَْعَلُمونَ  كىي  (.ٖٓقرة:)الب الدِّ
ـــَماَواِت َواْْلَْرِض َواْ َِبـــاِل فَـــأَبـَُْتَ َأن حَيِْمْلنَـَهـــا خائنػػػة لؤلمانػػػة  ِإًن  َعَرْضـــَنا اْْلََمانَـــَة َعَلـــى الس 

نَساُن ِإن ُو َكاَن ََُلوًما َجُهوًًل  َها َوَٓتََلَها اإْلِ  (.ٕٚ)اْلحزاب: َوَأْشَفْقَن ِمنـْ

لُـوَُكْم أَيحُكـْم َأْحَسـُن َعَمـًًل الـ ذِ كراسبة يف اختبار االبػتبلء  ي َخلَـَك اْلَمـْوَت َواحْلَيَـاَة لِيَـبـْ
َويـَْعبُــُدوَن ِمــن . كمتخليػػة عػػن عبػػادة هللا إُف عبػػادة العبػػاد (ٕ)ادللــك: َوُىــَو اْلَعزِيــُز اْلَغُفــورُ 

ئً  ـَن الس ـَماَواِت َواَْلْرِض َشـيـْ ا َوًلَ َيْسـَتِطيُعوَن * فَـًلَ َتْضـرِبُوْا ُدوِن اَّللِّ َما ًَل دَيِْلُك ذَلُْم ِرْزقًـا مِّ
ــَثًًل  ــوَن * َضــَرَب اَّلّلُ َم ــُتْم ًلَ تـَْعَلُم ــُم َوأَن ــاَل ِإن  اَّلّلَ يـَْعَل ــى  َّلِلِّ اَْلْمَث ــِدُر َعَل ــا ًل  يـَْق ُْلوًك ــًدا شل  َعْب
ُهــَو يُنِفــُك ِمْنــُو ِســرًّا َوجَ  نَــاُه ِمن ــا ِرْزقًــا َحَســًنا فـَ ْهــًرا َىــْل َيْســتَـُووَن احْلَْمــُد َّلِلِّ بَــْل َشــمْلٍء َوَمــن ر زَقـْ

ر ُجَلُْتِ َأَحُدمُهَا أَْبَكُم ًلَ يـَْقـِدُر َعلَـَى َشـمْلٍء َوُىـَو َكـل   َأْكثـَُرُىْم ًَل يـَْعَلُموَن * َوَضَرَب اَّلّلُ َمَثًًل 
هوح ًَل َيَِْت خبََْتٍ َىْل َيْسَتِوي ُىَو َوَمن  َنَما يـَُوجِّ َيَُْمـُر ِِبْلَعـْدِل َوُىـَو َعلَـى ِصـَراٍط َعَلى َمْوًلُه أَيـْ

 (.ٙٚ-ٖٚ)النحل: محْسَتِقيمٍ 
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فكػػل ىػػذه اال٫برافػػات ٜبػػرة ألزمػػة تصػػيب األم ػػة حػػْب تتقبػػل حالػػة االسػػتبلب الطػػاغويٌت، 
ػ ،سواء أكاف من نظاـ أك تنظيم علػى أكلئػك  له فهي بكماء خرساء أينما توج و ال أتيت ٖبػّب، كى

 كغثاء السيل.  الذين استلبوىا، غثاءي 

لقد توىم فرعوف أنٌو إلو حْب طغى كاستمرأ الطغياف، كطاكعتو ٝباىّب شػعبو ا٤بخدكعػة، 
ا٤بسػػػتذلٌة ا٤بخلًػػػدة إُف األرض، فلب ػػػوا نػػػداءه، فحشػػػرىم، كإذ رأل كػػػل تلػػػك ا١بمػػػاىّب األصػػػفار 

يئػػة ...فانطلقػػت منػػو الكلمػػة الوقحػػة ا٤بتطاكلػػة، ا٤بل"الصػػغار حولػػو انتشػػى، كأسػػكره خضػػوعها 
بغفلػة ٝبػاىّبه  اقا٥بػا الطاغيػة ٨بػدكعن  (ٕٗ)النازعـات: َأًَن رَبحُكُم اْْلَْعلَـىابلغركر كا١بهالو: 

كإذعاهنا، كانقيادىا. فمػا ٱبػدع الطغػاة شػيء مثػل مػا ٚبػدعهم غفلػة ا١بمػاىّب كذلتهػا كطاعتهػا 
ا ىػػي ا١بمػػاىّب الغافلػػة إ٭ٌبػػ كانقيادىػػا. كمػػا الطاغيػػة إالٌ فػػرد ال ٲبلػػك يف ا٢بقيقػػة قػػوة كال سػػلطاانن 

الذلوؿ، ٛبطي لو ظهرىا فّبكب! كٛبد لو أعناقهػا! فيجػر! كٙبػُب لػو رؤكسػها فيسػتعلي! كتتنػازؿ 
 لو عن حقها يف العكة كالكرامة فيطغى.

كا١بمػػػاىّب تفعػػػل ىػػػذا ٨بدكعػػػة مػػػن جهػػػة، كخائفػػػة مػػػن جهػػػة أخػػػرل؛ كىػػػذا ا٣بػػػوؼ ال 
كن أف يكوف أقول من ا٤ببليْب كاأللوؼ لو ال ٲب -كىو فرد –ينبعث إالٌ من الوىم، فالطاغية 

أهٌنػا شػػعرت إبنسػػانٌيتها ككرامتهػػا كعكهتػػا كحري تهػػا. ككػػل فػرد فيهػػا ىػػو كػػفء للطاغيػػة مػػن انحيػػة 
. كمػا ٲبكػن ا! كىو ال ٲبلك لنفسو شػيئن االقوة، كلكن الطاغية ٱبدعها فيوٮبها أنٌو ٲبلك ٥با شيئن 

، كمػػا ٲبكػػن أف اكػػن أف يطغػػى فػػرد يف أٌمػػة رشػػيدة أبػػدن . كمػػا ٲباأف يطغػػى فػػرد يف أم ػػة كرٲبػػة أبػػدن 
ػا، كتػؤمن بػو، كتوحػده، كأتت أف تتعبٌػد لواحػد مػن خلقػو ال ٲبلػك  يطغى فرد يف أٌمػة تعػرؼ رهب 

  (ّٓ)"....اكال رشدن  ا٥با ضرن 

ركل لنػػػا كزيػػػر أكقػػػاؼ أحػػػد ا٤بسػػػتبدين أف سػػػيده سػػػألو مػػػرة إف كػػػاف ٩بػػػن ٘بػػػب علػػػيهم 
: ٘بػب الككػاة علػى مػن ٲبلكػوف النصػاب، "نعم"األلقاب قاؿ لو كزيره الككاة؟ كبعد سلسلة من 

                                                           
 ( تفسّب سورة النازعات.ُّٖٓ/ٔيف ظبلؿ القرآف: ) ّٓ
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أال تػػرل أنػػِب أطعػػم الشػػعب كلػػو، كأكفػػر لػػو الػػدكاء  "فأجػػاب السػػيد الػػرئيس"كسػػيادتكم مػػنهم 
كالكساء كالتعليم كالنقػل، أال يعػد ىػذا أكثػر مػن الككػاة ابلنسػبة ِف؟ فبهػت الػوزير كدعػا للسػيد 

عالػػة، كمػػن أسػػرة معدمػػة جعػػل رزقػػو  ااف قبػػل الر سػػة معػػدمن الػػرئيس كانصػػرؼ. كىػػذا الػػرئيس كػػ
ٗبسدسػػػػو يبتػػػػك بػػػػو الضػػػػعفاء كيسػػػػلبهم أمػػػػوا٥بم، إُف أف بػػػػدأ التػػػػدرج يف سػػػػبلَف ا٢بػػػػكب  امربوطنػػػػ

كالسػػلطة فاسػػتلب ا٢بػػكب كاغتصػػب السػػلطة فأصػػبح مػػاؿ الشػػعب كلػػو مالػػو الشخصػػي، ككأنٌػػو 
مػػن نقػػود، كيضػػرهبم كينصػػرؼ ٗبػػا  رأل يف شػػعبو أكلئػػك الضػػعفاء الػػذين كػػاف يسػػلب مػػا معهػػم
 معهم على أن و مالو كحبللو ماداـ آؿ إليو كلو ابالغتصاب!!

أف ينهػػار ىػػذا الشػػعب ا٤بسػػتلب أمػػاـ أعدائػػو كلسػػاف حالػػو  –بعػػد ذلػػك  –أفيسػػتغرب 
 يقوؿ ما قالو الشاعر ا١باىلٌي:

 ال أذكد الطّب عن شجرو  ****   قد بلوت ا٤بر من ٜبره     

مة ثقتها ابلنظاـ، كتنهار ا١بسور بينها كبينو، يربز فيهػا االسػتعداد لقبػوؿ كحْب تفقد األ
بػػْب يػػدم الشػػعب، كيطػػرح مػػن  البػػدائل إف كجػػدت، كىنػػا أييت التنظػػيم، كيطػػرح نفسػػو بػػديبلن 

، فإذا "منكم كإليكم"الشعارات ما ٱبلب األلباب، كيسوؽ انتقادات كثّبة للنظاـ، كيؤكد أبن و 
للتعبػػّب عػػن التسػػلُّط  "علػػيكم"مػػن ثقتهػػا سػػرعاف مػػا تػػربز ركح  ايم شػػيئن مػػا منحػػت األمػػة التنظػػ

كىنػا  ،كالوصاية كاالمتياز كركح االستعبلء، ككأف صفات النظاـ تتلبس ابلتنظػيم، بػل تنمػو فيػو
َوِمـَن الن ـاِس َمـن يـُْعِجبُـَك قـَْولُـُو ِف : (تبارؾ كتعػاُف)ينٌبو القرآف الكرًن إُف ىذه ا٢بالة فيقوؿ 

ْلبِـِو َوُىـَو أَلَـدح اخلَِْصـاِم احلَْ  َيا َوُيْشـِهُد اَّلّلَ َعلَـى َمـا ِف قـَ نـْ َوِإَذا تـَـَوىل  َسـَعى ِف اَْلْرِض  *َياِة الـدح
َوِإَذا ِقيـَل لَـُو اتـ ِك اَّلّلَ َأَخَذتْـُو  *لِيـُْفِسَد ِفِيَها َويـُْهِلـَك احْلَـْرَث َوالن ْسـَل َواَّلّلُ ًَل حيُِـبح الَفَسـاَد 

َوِمـَن الن ـاِس َمـن َيْشـِري نـَْفَسـُو اْبِتغَـاء َمْرَضـاِت  *ز ُة ِِبإِلُثِْ َفَحْسُبُو َجَهن ُم َولَِبْئَس اْلِمَهـاُد اْلعِ 
ـْلِم َكآفـ ًة َوًلَ تـَت ِبُعـوْا ُخطُـَواِت  اَّللِّ َواَّلّلُ َرُؤوٌف ِِبْلِعَباِد * َيَ  أَيـحَهـا الـ ِذيَن آَمنُـوْا اْدُخلُـوْا ِف السِّ

 (.ٕٚٓ-ٕٗٓالبقرة:) ش ْيطَاِن ِإن ُو َلُكْم َعُدو  محِبُتٌ ال
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بػْب  أم أف تتجاكز كل ما يثػّب عػداءن  -ة يف حالة السلم البد ٥با من ٘باكزكلتدخل األم  
بْب فصائلها. فالتنظيم الذم ال تتجسد فيو ركح  ا، ككل ما يثّب اختبلفن اأك الحقن  اأبنائها سابقن 

ٍب ذكرانىا فإنو سيكوف مصدر اختبلؼ، كمصدر تفرُّؽ، يسػوغ لنفسػو بكل ا٤بعاين ال "منكم"
ة، كقػػػد يلػػػوم أعنػػػاؽ النصػػػوص، كينحػػػرؼ اب٣بطػػػاب ليػػػدعم االسػػػتعبلء كاالفتئػػػات علػػػى األم ػػػ

كتصػػػبح األمػػػة أك الشػػػعوب بػػػْب مطرقػػػة اسػػػتبلب الػػػنظم  "علػػػيكم"سياسػػػاتو ا٤بنبثقػػػة مػػػن ركح 
 كسنداف استبلب التنظيم.

 الصهيون ودًلًلهتا: َاىرة الصراع العريبّ 

اإلسرائيلٌي كما ٯبػرم يف فلسػطْب مػن قتػل  -إف العاَف اليـو يبلحظ ظاىرة الصراع العريبٌ 
كتشريد كتدمّب، كيتخبط الناس يف تفسّب ىذه الظاىرة خبط عشواء، كيعطوهنا من التفسّبات 

ح لتفسػػّبىا مػا يشػػاءكف، ك٥بػػا عنػػدان مػن ىػػدم القػػرآف مػػا ٲبكػػن أف يفسػرىا أك علػػى األقػػل يفػػت
قػد ٞبٌػل بػِب إسػرائيل التػوراة فػأبوا أف ٰبملوىػا،  )تبػارؾ تعػاُف(، يػتلخص يف أف هللا ايبسنػ اطريقن 

ــُل :(تبػػارؾ كتعػػاُف)فقػػاؿ فػػيهم  ــاِر حَيِْم ــِل احلَِْم ــا َكَمَث ــْورَاَة ُثُ  َ ْ حَيِْمُلوَى ــوا التـ  ُل ــُل ال ــِذيَن ٓتُِّ َمَث
ـــــْوِم  ـــــُل اْلَق ـــــْئَس َمَث ـــــْوَم الظ ـــــاِلِمُتَ َأْســـــَفارًا ِب ُ ًَل يـَْهـــــِدي اْلَق ََيِت اَّللِ  َواَّلل  ِِ بُوا   ال ـــــِذيَن َكـــــذ 

يواجهػػوف أم ػػة أخػػرل ٞبي لػػت القػػرآف فلػػم ٙبملػػو كػػذلك، كيف  -اليػػـو  –كىػػؤالء  (.٘)ا معــة:
يِّـَُت َرُسـوًًل  (تعػاُف)اآلية الثانية من سورة ا١بمعة يقوؿ  لُـو ُىـَو الـ ِذي بـََعـَث ِف اْْلُمِّ ُهْم يـَتـْ ـنـْ  مِّ

ْبـُل َلِفـمل َضـًَلٍل محبِـٍُت *  َعَلْيِهْم آََيتِِو َويـُـزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهـُم اْلِكتَـاَب َواحلِْْكَمـَة َوِإن َكـانُوا ِمـن قـَ
ُهْم َلم ا يـَْلَحُقوا ِِبِْم َوُىَو اْلَعزِيُز احْلَِكيمُ   (.ٖ-ٕ)ا معة: َوآَخرِيَن ِمنـْ

٤بسكينة بلغت ذات ا٤بستول الذم بلغو شػعب بػِب إسػرائيل حيػث فهذه األٌمة ا٤بسلمة ا
علػػػػى مػػػػواتان،  نقػػػػرأه، "الطريقػػػػة ا٢بماري ػػػػة"ٞب لػػػػت األٌمػػػػة ا٤بسػػػػلمة القػػػػرآف فلػػػػم ٙبملػػػػو إال بتلػػػػك 

كتتسػػػلى بػػػو إذاعاتنػػػا، كيتػػػربؾ بػػػو كسػػػاالان، كتضػػػعو فتياتنػػػا علػػػى صػػػدكرىن العاريػػػة، فمػػػا ىػػػي 
ََيِت اَّللِّ َوُضــرَِبْت النتيجػػة؟ بنػػو إسػػرائيل  ِِ َعلَــْيِهُم اْلَمْســـَكَنُة َذلِــَك ِِبَنـ ُهــْم َكــانُوْا َيْكُفـــُروَن 
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كبػذات  (.ٕٔٔ)آل عمـران: َويـَْقتـُُلوَن اْلَنِبَياء ِبَغَْتِ َحكٍّ َذلِـَك ِبَـا َعَصـوا و َكـانُوْا يـَْعتَـُدونَ 
ربت علينػػا الذلػػة، فضػػ -علػػى الظهػػور، ال يف القلػػوب كالعقػػوؿ  –الطريقػػة ٞبلنػػا القػػرآف الكػػرًن 

كأمػددان أعػػداءىا ٕببػػل ا٫بػػراؼ من ػػا، حػػْب نػكع هللا منػػا أمانػػة االسػػتخبلؼ، كجعلنػػا يف مواجهػػة 
بػل يف العػاَف كلٌػو. ككػل مػن الشػعبْب يف حالػة ٩باثلػة  –كحػدىا  –قدرية معهم، ال يف فلسطْب 

نػة الرابٌني ػة الػٍب اؤٛبػن لهػا، كاألمالآلخر من حيث موقف كل منهمػا مػن الرسػالة اإل٥بي ػة الػٍب ٞبيًٌ 
أف تكػوف العاقبػة للمتقػْب، ككعػد أٌف األرض  ليها، إٌف كعػد هللا حػق، كقػد كعػد )جػل شػأنو(ع

يرثهػا عبػػاد هللا الصػػا٢بوف، كذلػػك كػػائن ال ٧بالػػة، فمػن صػػلح كٙبقػػق ابلتقػػول، كارتػػدل لباسػػها 
كال يكػوف ذلػك كٙبٌلى ابلصبلح، كحققو يف نفسػو كفيمػا ينتمػي إليػو اسػتحق ذلػك كال شػك. 

إالٌ للػػذين ٰبملػػوف القػػرآف ٞبػػل البشػػر ا٤بسػػتخلفْب، ال ٞبػػل ا٢بيميػػر ا٤بسػػتذل ْب، فكػػبل الشػػعبْب 
  اسػتخبلفو يف ىػذه ا٤بنطقػة مػن قبػل يف مػرحلتْب ٨بتلفتػْب، ككػلي منهمػا  "العريب كاإلسػرائيلي"

ٌػل رسػالة كأمانػة، كأمػر ابتٌبػاع كتػاابن   )تبػارؾ كتعػاُف(تلقى من هللا  مػا يف الكتػاب كعبػادة هللا  كٞبي
ككػػل منهمػػا قػػد تصػػرؼ يف اتريػػخ ىػػذه ا٤بنطقػػة كأث ػػر فيهػػا، فبنػػو إسػػرائيل تفرقػػوا  )تبػػارؾ كتعػػاُف(

( قبػل ا٤بػيبلد، كأمتنػا قػد بػدأت ىيمنتهػا ُْمن حْب دخلوا أرٰبا يف القػرف )  ( قرانن ٤ُْبدة ) 
جمػػػة الصػػػهيوني ة ا٢بديثػػػة، كػػػذلك. مث بػػػدأت ا٥ب  (  قػػػرانن ُْعلػػػى ا٤بنطقػػػة مػػػع اإلسػػػبلـ قبػػػل ) 

ػػ –اآلف  –ككجػػدان أنفسػػنا  لوجػػو متصػػارعْب يف ذات ا٤بنطقػػة، كيف إطػػار مث لػػث التجػػواؿ  اكجهن
ىػم  معهػم ا٤بػػدد   –الػذم صػار بػػذلك الصػراع منطقػة ملتهبػػة  –اإلبراىيمػٌي ا١بغػرايٌف التػػارٱبٌي 

ا مػدد البػَبكؿ كا٤بعػادف كالثػركات األمريكٌي الغريٌب، كأىم منو مدد ا٫برافاتنا كأخطائنا، ك٫بن معن
علػػى ثركاتنػػا السػػفهاء الػػذين  الكامنػػة يف أراضػػينا كمواقعنػػا االسػػَباتيجي ة الػػٍب قمنػػا عليهػػا كأقمنػػا

هناان القػرآف أف نػؤتيهم أموالنػا، أك ٭بٌكػنهم منهػا؛ كتشػّب آايت الكتػاب الكػرًن إُف ىػذا ا٤بوقػف 
ْحْ ُعــْدًنَ : (تعػػاُف)يف قولػػو  الػػٍب جػػاءت يف سػػياؽ اآلايت ا٤ببيًٌنػػة لقػػدر بػػِب  ...... َوِإْن ُعــد

قامػػت علػػى عهػػد  -كٌلهػػا  -هػػة إُف جربيٌػػة حكمػػت حلقػػات التػػاريخ اإلسػػرائيلٌي إسػػرائيل، كا٤بنبًٌ 
بينهم كبْب هللا أخلوا بو، كحاكمي ة إ٥بية ٛبردكا عليها، مرات كمػرات. كعلػى ميثػاؽ أخػذ علػيهم 
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طيعػػوا. فلػػم يفعلػػوا، كعلػػى شػػريعة خاٌصػػة هبػػم مػػا رعوىػػا حػػق أف يبٌينػػوا كال يكتمػػوا كيسػػمعوا كي
الكافيػة الػٍب طلبوىػا كمينحوىػا، مث ٘باىلوىػا، كاسػتمركا  ا ك٦بموعػة مػن ا٤بعجػكات ا٢بس ػٌيةرعايتهػ

ـــــاِب : (تعػػػػػاُف)يف غػػػػػي هم كإفسػػػػػادىم يف األرض. قػػػػػاؿ  َنا ِإىَل بَـــــٍِت ِإْســـــَراهِيَل ِف اْلِكَت َوَقَضـــــيـْ
َْلْرِض َمر تـَُْتِ َولَتَـْعُلن  ُعُلوًّا َكِبَتًا * فَِإَذا َجاء َوْعُد ُأوًلمُهَـا بـََعثْـنَـا َعلَـْيُكْم ِعبَـاًدا لَتـُْفِسُدن  ِف ا

ََيِر وََكـــاَن َوْعـــًدا م ْفُعـــوًًل  * ُثُ  َرَدْدًَن َلُكـــُم اْلَكـــر َة  ل َنـــا ُأْوِل ِبٍَْس َشـــِديٍد َفَجاُســـوْا ِخـــًَلَل الـــدِّ
ــَر نَِفــَتًا * ِإْن َأْحَســنُتْم َأْحَســنُتْم ِْلَنُفِســُكْم َعَلــْيِهْم َوَأْمــ َدْدًَنُكم ِبَِْمــَواٍل َوبَِنــَُت َوَجَعْلَنــاُكْم َأْكثـَ

َلَها فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوُؤوْا ُوُجوَىُكْم َولِيَـْدُخُلوْا اْلَمْسـِجَد َكَمـا َدَخلُـوُه  ُْْ فـَ َوِإْن َأَسْأ
ْحْ ُعـْدًَن َوَجَعْلنَـا َجَهـن َم َأو َل َمر ٍة َولِ  ُوْا َما َعَلْوْا تـَْتِبَتًا * َعَسى رَبحُكـْم َأن يـَـْرَٓتَُكْم َوِإْن ُعـد يـُتَـربِّ

 (.ٛ-ٗاإلسراء:) لِْلَكاِفرِيَن َحِصَتًا

 فماذا عن أىل القرآن؟

 "أم ػػػػة" لػػػػوا القػػػػرآف، مث َف ٰبملػػػػوه إال لفػػػػَبة قصػػػػّبة ىػػػػي الفػػػػَبة الػػػػٍب صػػػػاركا فيهػػػػاإهٌنػػػػم ٞبًٌ 
العتصػامهم ابلقػػرآف. بػل جعلهػػم الػذكر ا٢بكػػيم خػػّب أم ػة أخرجػػت للنػاس، كمػػنحهم الوسػػطي ة، 

نَـا كضم إُف كنف اإلسبلـ الشعوب األمي ة الٍب أت بنو إسرائيل االىتماـ هبػا  قَـاُلوْا لَـْيَس َعَليـْ
يِّــَُت َســِبيلٌ  ألعظػػم يف العػػاَف القػػدًن: كمكػػنهم مػػن ىكٲبػػة القػػٌوتْب ا (٘ٚ)آل عمــران:  ِف اْلُمِّ

منهما لػو ركنػوا إُف أنفسػهم كطاقػاهتم، كلكنٌػو أثػر فعػل هللا  كما كانوا ليهكموا أايً  "كالرـكالفرس "
 .... َوَما الن ْصُر ِإًل  ِمْن ِعنِد اَّللّ يف الواقع. كعونو ٥بم، كنصره ٥بم على عدكىم 

ني ة. ك٤با طاؿ عليهم األمد كقسػت مث بنوا حضارة كانت غر ة يف جبْب ا٢بضارات اإلنسا
، كَف يعػػودكا يبلحظػػوف أثػػر "...علػػى علػػم عنػػدىم..."قلػػوهبم، كظنٌػػوا أف مػػا حٌققػػوا إ٭ٌبػػا حققػػوه 

فعل هللا يف كل ما ٙبقق، كما سيحدث: بدأكا مسّبة الَباجع كالتقهقػر، كَف يرجعػوا، كَف يلتفتػوا 
مع. كبدأكا يعطوف لكل مػا ٰبػدث ٥بػم كحػو٥بم إُف سنن القرآف، كقوانْب ا٢بركة يف التاريخ كاجملت
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لقيػاـ األمػػم، كسػقوطها، كبنػػاء ا٢بضػػارات  "التفسػّب القػػرآين  "مػن ظػػواىر ٨بتلػف التفسػػّبات إالٌ 
 كاهندامها، كرقٌي الشعوب كىبوطها. كتبادؿ األايـ كمداكلتها.

فلػػػم تعػػػد  ،كىكػػػذا انفكػػػت عػػػرل كحػػػدة األمػػػة، كانتقضػػػت عػػػرل ا٤بسػػػلمْب عػػػركة عػػػركة
 ىي أشبو ما تكوف بعبلقة جغرافي ة أك قومي ة. ،قتهم ابلقرآف إالٌ عبلقة شكلي ةعبل

كىكػػػػذا كاتػػػػت ا١بػػػػرأة أعػػػػداء اإلسػػػػبلـ أف يتصػػػػٌدكا للقػػػػرآف ذاتػػػػو، كقػػػػد كػػػػانوا مػػػػن قبػػػػل 
ي ػػػة ا٣بطػػػر، كضػػػخامتو  تحاشػػػوف أف يفعلػػػوا ذلػػػك صػػػراحة لػػػئبلي تشػػػعر قطػػػع األم ػػػة ا٤بمك قػػػة ٔبد 

يػػاة، كتبػػدأ ٗبحػػاكالت التػػأليف بينهػػا، كااللتئػػاـ كالتبلصػػق كالػػتبلحم مػػن فتنػػتعش فيهػػا دكافػػع ا٢ب
 جديد.

كبػػْب ا٤بسػػلمْب قػػد  "حقيقػػة القػػرآف"لقػػد ٘بػػرؤا علػػى القػػرآف، ألهٌنػػم أدركػػوا أٌف ا٥بػػٌوة بػػْب 
أصبحت سحيقة؛ نعػم إهٌنػم ٰبسػنوف زخرفتػو، كطباعتػو ك٘بليػده، كقراءتػو علػى مػواتىم، كالتغػٌِب 

فضػػائٌياهتم، كٙبفيظػػو للنػػاهبْب مػػن أبنػػائهم. كعقػػد ا٤بسػػابقات بػػْب القػػارئْب، أك بػػو يف إذاعػػاهتم ك 
. لكٌنهم ال ٰبسنوف فهمو، كال التلقي عنو، كال إدراؾ معانيو، كال ا٢بافظْب لسوره كآايتو أحياانن 

 اإل٤باـ ٗبقاصده كمراميو، فبينهم كبْب ذلك مفاكز كقفار.

 لتو:بعض أسباب الفصام احلاِل بُت القرآن وٓت

 ٲبكن إرجاعها ألسباب عديدة منها: 

عػػن لسػػاف القػػرآف خاٌصػػة. فمنػػذ  فضػػبلن  ،تراجػػع عبلقػػتهم ابللُّغػػة العربي ػػة عاٌمػػة ُ-ُ
قػػركف كاللُّغػػة العربي ػػة تشػػهد عملي ػػات حصػػار كهتمػػيش كسػػخري ة كإقصػػاء كػػاد ٯبعلهػػا لغػػة اثنوي ػػة 

علػػى حػػد تعبػػّبىم  "ات ا٢بي ػػةالٌلغػػ"عنػػد أىلهػػا. كيف عصػػران ىػػذا حػػْب ٰبلػػو للػػبعض أف يػػذكر 
 بينها. افإهٌنم ال ٯبدكف للعربي ة موقعن 
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يف أجهػػكة  "ابلٌلهجػػات العامي ػػة ا٤بطػػٌورة"سػػيادة الٌلهجػػات العامي ػػة أك مػػا أ٠بٌيتػػو  ِ-ُ
أف ٘بػػد مػن يلتفػػت إُف قواعػػد النحػػو كالصػػرؼ، كاألحكػػاـ  ل  اإلعػبلـ، كالتعلػػيم كالصػػحافة، فقىػػ

يضػاؼ إُف ذلػك كثػرة اسػتعماؿ القيػادات السياسػي ة، كالديني ػة ككثػّب الٌلغويٌة يف ىذه األجهػكة. 
ىػػي ابلفصػػحى، كال ىػػي ابلعامي ػػة اصػػنة، ٩بػػا أكجػػد حالػػة اغػػَباب  مػػن دكائػػر الػػدكؿ للغػػة ال

 ملحوظ لٌلغة العربي ة بْب أىلها. 
تكػوف  إخراج الٌلغة العربي ة من دائرة اللُّغات العلمي ة كاعتبارىا غػّب صػا٢بة ألف  ّ-ُ

.  لغة علـو
كسػنتناكؿ ىػذا - العرب كا٤بسلمْب كبْب القػرآف. بْب ا٠بيكن  اىذا العامل قد أكجد حاجكن 

كلػذلك فإنٌػو مػػا َف تسػارع األم ػة إُف إعػػادة  -"بعربي ػة القػػرآف"يف ا٢بلقػػة ا٣باصػة  العامػل تفصػيبلن 
تعٌلمها فإف الفجوة بػْب بناء ا١بسور بينها كبْب لغتها العربي ة الفصحى، كتيسّب سبل تعليمها ك 

. مثػػل مػػا اتسػػعت الفجػػوة بػػْب خػػط القػػرآف كإمبلئػػو، ااألٌمػػة كبػػْب القػػرآف سػػوؼ تػػكداد اتسػػاعن 
عػػن  مػػن األسػػاتذة، كٞبلػػة األلقػػاب العلمي ػػة فضػػبلن  اكبػػْب ا٣بطػػوط األخػػرل بشػػكل جعػػل كثػػّبن 

 األبناء ٱبطئوف يف قراءة القرآف؛ النعداـ اإللف بينهم كبْب إمبلئو كخطو.

تكاسػػػل النػػػاس عػػػن قػػػراءة القػػػرآف اجمليػػػد. لقػػػد كػػػاف ا٤بسػػػلموف يف جيػػػل التلقػػػي ال  ُ-ِ
بفهػػم ككعػػي كإدراؾ، كيعمػػل  يقػػرأهيشػػغل أحػػدىم شػػيء عػػن القػػرآف، فلكػػل مػػنهم كرد قػػرآيٌن 

مػػػػا كػػػػانوا  أك ليلػػػػة دكف قػػػػراءة يف القػػػػرآف عػػػػدا اٗبقتضػػػػاه. كال يسػػػػتطيع أحػػػػدىم أف ٲبضػػػػي يومنػػػػ
فػػػػإف  عقػػػػل اإلنسػػػػاف ا٤بسػػػػلم كقلبػػػػو ككجدانػػػػو يكػػػػوف يف حالػػػػػة  يقرؤكنػػػػو يف صػػػػلواهتم. كلػػػػذلك

استحضػػار دائػػم للقػػرآف اجمليػػد. كيكػػوف القػػرآف يف حالػػة حضػػور دائػػم يف كػػل بيػػت، كبػػْب أبنػػاء 
 األسرة ا٤بسلمة كٌلها. 

َف تكن أي ة شرٰبة من شرائح اجملتمع تنسى نصػيبها مػن القػرآف: فالفقيػو كالقاضػي  ِ-ِ
تعلم علػػى صػػلة دائمػػة آبايت األحكػػاـ يف أقػػل تقػػدير ككػػل مػػنهم يسػػػتدعي كا٤بفػػٍب كالعػػاَف كا٤بػػ
 ليتمكن من ٩بارسة مهامو. -كال بد   –آايت القرآف كٌلها 
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كأرابب ا٢بػػػرؼ كالصػػػنائع، كا٤بهتمػػػوف بقضػػػااي الَببيػػػة كالتعلػػػيم كبنػػػاء األخػػػبلؽ كالرجػػػاؿ 
أكلئػػك نصػػيب مػػن كالنسػػاء كاألسػػاتذة كالطػػبلب كالباعػػة كالتجػػار كسػػواىم، لكػػل صػػنف مػػن 

 القرآف يشدُّىم إليو كل و.

لقد كاف أكؿ ما يبدأ األبناء بتعٌلمو عند بلوغ سػن التمييػك القػرآف يتعلمػوف قراءتػو  ّ-ِ
يف تلك السن ا٤ببكرة، كيتعلمػوف معػو أىػم أحكػاـ التجويػد، كمػن ر٠بػو ككتابتػو يتعلمػوف ا٣بػط 

قلوهبم. كيتأثر بو كجداهنم، كتنفعل بػو يف عقو٥بم كأذىاهنم، كينطبع يف  –كٌلو   –فّبتسم ذلك 
نفوسهم. كلذلك أثر ابلغ يف التكوين العقلٌي كالنفسػٌي للناشػئة. كقػد ٰبفظونػو عػن ظهػر قلػب 
فتنمػػػو بػػػذلك قػػػدراهتم الذىنيٌػػػة، فيكسػػػبوف حصػػػيلة لغويٌػػػة كفكريٌػػػة كمعرفي ػػػة لػػػيس مػػػن السػػػهل 

كالحظػػوا  -كلٌػو  –اب ذلػك ا٢بصػوؿ عليهػا بواسػطة أخػرل. لقػد الحػظ أعػداء ىػذه األم ػة غيػ
بعػد الفجػوة الٌلغويػة الواسػعة كالقػراءات -على االتصػاؿ ابلقػرآف مباشػرة  اأف ا٤بسلم َف يعد قادرن 

بػػػل ال بػػػد لػػػو مػػػن الوسػػػائط العديػػػدة، كيف مقٌدمػػػة تلػػػك الوسػػػائط. كتػػػب التفسػػػّب –التجكيئيػػػة 
مػػػػا تتػػػػأثٌر  اكثػػػػّبن قػػػػدٲبها كحػػػػديثها: كللمفٌسػػػػرين مػػػػذاىب كا٘باىػػػػات، كانتمػػػػاءات   –كالتأكيػػػػل 

تفاسػػّبىم هبػػا، فهنػػاؾ تفاسػػّب عقليٌػػة، كتفاسػػّب إشػػاري ة، كتفاسػػّب رجػػاؿ الطوائػػف علػػى كثرهتػػا، 
كالقصػػص كجػػل  (ّٔ)سػػرائيلٌياتىػػل األثػػر. كىنػػاؾ تفاسػػّب شػػحنت ابإلكتفاسػػّب أىػػل الػػرأم كأ

القػػارئْب  ىػػذه التفاسػػّب شػػكٌلت كمػػا تػػكاؿ تشػػٌكل عوائػػق بػػْب القػػرآف ا٤بيٌسػػر للػػذكر كبػػْب تػػدبُّر
كتفكٌرىم كتعٌقلهم كتذكٌرىم؛ بل إهٌنا يف كثّب مػن األحيػاف ٘بعػل النػاس مشػغولْب هبػا أكثػر مػن 

ألهٌنػا َف تيعػد  لقيػػادة القػارئْب كىػدايتهم إُف تػبلكة  القػرآف حػق تبلكتػػو  –انشػغا٥بم ابلقػرآف ذاتػو 
كمػػػا يفهمهػػػا   –معانيػػػو   ٥بػػػمكة، بػػػل لتبػػػٌْب كتػػػدبُّره، كتعلػػػيمهم طرائػػػق ترتيلػػػو كتبلكتػػػو حػػػق الػػػتبل

                                                           
ـ يف مواضع ىناؾ دراسات كثّبة صدرت حوؿ اإلسرائيليٌات يف التفسّب كا٢بديث كغّبٮبا، منها ما أكرده ابن حك  ّٔ

" كما نٌبو إليو ابن تيمية كابن خلدكف كغّبٮبا. كمن ادثْب كتب يف ذلك الشيخ الذىيب كأبو شهبو األحكاـمتفرقة من "
" نشر دار ا٥بادم الفقو اإلسبلمي مالو كما عليوكدمحم عكة دركزه كآخركف. كراجع ٕبثنا ا٤بنشور يف مقاصد الشريعة حوؿ "

 يف بّبكت.
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يف إطػػػار النسػػػبية البشػػػريٌة ك٭بػػػاذج ا٤بفسػػػرين ا٤بعرفيٌػػػة كطبػػػائعهم يف التلقػػػي  –ا٤بفس ػػركف كا٤بٌؤلػػػوف 
بسائر ا٤بعطيات كا٤بؤثٌرات الفكريٌة كالٌلغويٌة كالثقافيٌػة،  –بعد ذلك –كالفهم كقدراهتم، كأتثٌرىم 

 كما إليها ٩با تكخر بو بيئاهتم.

لنسػػبة للنػػاطقْب بغػػّب العربي ػػة لػػن يػػتمكن القػػارئ للقػػرآف بواسػػطتها أف فهػػي كالَبٝبػػات اب
ينفػػػذ إُف إعجػػػازه، ك٠بػػػٌو ببلغتػػػو كفصػػػاحتو، كإدراؾ عظمػػػة بيانػػػو. كمكنػػػوانت آايتػػػو كا٢بظػػػوة 
أبنػػواره كأتثػػّبه كىدايتػػو. بػػل يقتصػػر كعيػػو علػػى جػػكء مػػن كعػػي ا٤بػػَبجم الػػذم عػػرب  عنػػو بَبٝبتػػو 

 اقصور كالٌنسػبي ة. قػد يكتسػب اإلنسػاف مػن التفسػّب كالَبٝبػة عائػدن ااطة بكثّب من جوانب ال
، لكػػػػػن مػػػػػن الصػػػػػعب أف ٰبصػػػػػل مػػػػػن ذلػػػػػك علػػػػػى العائػػػػػد النفسػػػػػٌي ا٧بػػػػػدكدن  اأك عقليًػػػػػ امعرفيًػػػػػ

سػع الػذم يصػوغ الشخصػٌية اإلنسػاني ة اإلسػبلمي ة لػى العائػد العقلػي  ا٤بمتػد ا٤بتًٌ كالوجدايٌن، أك ع
 بكل جوانبها.

فكػػػار الدىري ػػػة كالعلماني ػػػة الػػػٍب أكػػػدت كمػػػا تػػػكاؿ تؤكػػػد أف القػػػرآف اجمليػػػد شػػػيوع األ ْ-ِ
شأنو شأف أم كتاب ديِبٌو آخر تنحصر اىتماماتو ابلشأف األخركم، كالتعٌبدم  "كتاب ديِبُّ "

فانفصػػػػػلت النخبػػػػػة كأصػػػػػحاب النفػػػػػوذ السياسػػػػػٌي  "البلمعقػػػػػوؿ"الػػػػػذم يغلػػػػػب أف يصػػػػػن ف يف 
 .اآف، كاٚبذتو مهجورن كاألكادٲبٌي يف الغالب عن القر 

، ىػػػػذا البعػػػػد ا٣بطػػػػّب الػػػػذم ىػػػػيمن علػػػػى التعلػػػػيم يف سػػػػائر بػػػػبلد "ازدكاجي ػػػػة التعلػػػػيم"ككرسػػػػت 
حاكميٌػػة الكتػػاب، كشػػػريعة التخفيػػف كالرٞبػػة، كخػػػتم "ا٤بسػػلمْب. كبػػذلك سػػادت الغفلػػػة عػػن 

ر الػذم كسائر خصائص القرآف. كَف يعد الكثّبكف يػدركوف القػرآف، كاشػتمالو علػى الػذك "النبٌوة
 بو، ككوني تو كتصديقو على كل ما سبق كىيمنتو على ذلك كٌلو.  –كافة   –جاء النبٌيوف 

 كمن غفل عن مبُب القرآف فلن يتمكن أف يدرؾ خصائصو كمكاايه.
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الػػٍب كػػاف القػػرآف قػػد -القػػرآف كا٤بَببصػػوف هبػػذه الشػػعوب  كإذ اطمػػأف أعػػداء هللا كأعػػداء
بفركػػاهنم ا٤بفػػربؾ "ا ك : جػػاؤ اقػػد اٚبػػذكا ىػػذا القػػرآف مهجػػورن إُف أف القػػـو  -ةجعػػل منهػػا خػػّب أم ػػ

سػػوؼ  "ابلطريقػػة ا٢بماري ػػة"كىػػم يتوقعػػوف أف ىػػذه األٌمػػة الػػٍب َف تعػػد ٙبمػػل القػػرآف إال  "الباطػػل
ٯبػػوز عليهػػا ابطلهػػم، ا٤بعػػك ز ابلكخػػرؼ كابلعلػػم، كا٤بؤي ػػد ابلقػػول الصػػناعي ة ا٤بتحك مػػة يف مصػػائر 

هتيئػػػة األجػػػواء لػػػو، كرٗبػػػا فرضػػػو علػػػى بعػػػض الشػػػعوب. كهبػػػذا ٰبٌققػػػوف  العػػػا٤بْب، القػػػادرة علػػػى
 ٦بموعة كبّبة من األىداؼ.

: ٙبصْب شعوهبم كشعوب النصرانٌية كشعوب العاَف ضػد اإلسػبلـ كتككيػدىم أبجهػكة أوذلا
 مناعة كاقية ضده، كضد انتشاره يف دايرىم.

عػػد لػػديهم مػػن اإلسػػبلـ الػػذين َف ي –: كسػػب كتنصػػّب أك تكفػػّب جهلػػة ا٤بسػػلمْب اثنيهــا
.  أكثر من انتماء جغرايٌف أك قومٌي أك اترٱبٌي. كىم الغالبي ة الساحقة من ا٤بسلمْب اليـو

إُف أنٌػو ال بػديل بػْب يػدم  ا: فػتح قلػوب كعقػوؿ الشػعوب األخػرل كا٤بسػلمة أيضنػاثلثها
، ك٥بػػا لقػػول العظمػػىفهػػي داينػػة ا كا٤بنظومػػات السػػائدة يف داير أىلهػػا، "النصػػرانٌية"البشػػري ة إالٌ 

ابع طويػل يف صػناعة حضػارهتا كتقػدمها، كىػي داينػػة صػن اع الدٲبقراطيػة كدعػاة ا٢بريٌػة كحقػػوؽ 
 اإلنساف....

أمػػػػا القػػػػرآف فػػػػإهٌنم قػػػػد حكمػػػػوا عليػػػػو أبنٌػػػػو أىػػػػم منػػػػابع اإلرىػػػػاب كالتطػػػػٌرؼ كالتعصُّػػػػب، 
 ْب، كصناعة الطغاة.األقلي ات. كإٯباد الدكتاتوريًٌ  كالصراع، كاضطهاد

ا٤بفربكػػػػاف "فيجػػػػب تضػػػػافر البشػػػػري ة كلهػػػػا علػػػػى ٧باصػػػػرتو، كإزالتػػػػو مػػػػن الوجػػػػود كإحػػػػبلؿ 
 ٧بلو!! "الباطل
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 وماذا بعد؟

إٌف الدفاع عن النفس حق مشركع ال ينازع فيو أحػد مػن النػاس. كالقػرآف اجمليػد ىػو ركح 
ىنػا فػإٌف  كمػن -كٌلو  –اإلنساف ا٤بسلم كنفسو كعقلو كقلبو ككجدانو، كا٤بساس بو إعداـ لذلك 

الدفاع عن القرآف دفاع عن النفس كعػن ا٥بيوي ػة العربي ػة كاإلسػبلمي ة. أٌمػا ابلنسػبة للعػرب خاصػة 
ػػفػػإف مسػػئوليتهم أكػػرب، فػػإف القػػرآف إذا كػػاف للعػػريب إُف  بلن  ا٤بسػػلم مصػػدر ديػػن كىدايػػة، كموصًٌ

القومي ة. كعلى ىػذا فػإف  ا٢بقيقة، فإنٌو ابلنسبة للعريب النصرايٌن مصدر ثقافتو كلغتو ككعيو بذاتو
العػرب كافػػة مطػالبوف إبدراؾ مسػػئولي ة كػػل مػنهم عػػن القيػاـ بشػػرؼ الػػدفاع عػن القػػرآف افػػوظ 

م علػى ٞبلػة القػرآف أف الػٍب ٙبػتًٌ  "ن ة التػدافع ا٤باضػيةسػ"، الغٌِب عػن دفػاع ا٤بخلػوقْب، لكٌنهػا اإ٥بيً 
كٞبػػػاه. فبػػػئس ٞبلػػػة القػػػرآف مػػػن ال  يػػػدافعوا خصػػػومو، كٰبولػػػوا بيػػػنهم كبػػػْب الوصػػػوؿ إُف حرٲبػػػو

يعرفػػوف للقػػرآف قػػدره كقيمتػػو، كبػػئس ٞبلػػة القػػرآف مػػن ال ٰبسػػنوف ا٤بدافعػػة عنػػو، كا٢بيلولػػة بػػْب 
 خصومو كبْب النيل منو. 

كمعركػػة القػػرآف ٚبتلػػف عػػن سػػائر ا٤بعػػارؾ األخػػرل يف طبيعتهػػا، كيف أسػػلحتها، كجنػػدىا 
 كقادهتا ككسائل ٙبقيق النصر فيها.

فيهػػػا عػػػن صػػػفحات سػػػائر أنػػػواع ا٤بعػػػارؾ. كٚبتلػػػف  "ا٤بدافعػػػة"صػػػفحات  كمػػػا ٚبتلػػػف
اسػػَباتيجيتها عػػػن سػػػائر أنػػػواع االسػػػَباتيجٌيات األخػػرل. كإف كانػػػت تشػػػارؾ بعػػػض أنواعهػػػا يف 

، كما إُف ذلك.   إجراءاهتا من سىٍوؽو كتعبئة كٙبصْب ككر كفر كدفاع كىجـو

ضػػػد خصػػػومها كأعػػػدائها. كمعركػػػة  معركػػػة اإلنسػػػاني ة -يف حقيقتهػػػا –إٌف معركػػػة القػػػرآف 
الدين ضد اإل٢باد كالشرؾ كالكفر كالنفاؽ. كمعركػة القػيم ضػد التحلُّػل، كمعركػة األخػبلؽ ضػد 
الفجػػور، كمعركػػة ا٣بػػّب ضػػد الشػػر، كمعركػػة ا٢بػػق ضػػد الباطػػل. كالصػػدؽ ضػػد الكػػذب كالػػككر 

ينػػة كاإلٲبػػاف كالسػػبلـ كاالفػػَباء، إهٌنػػا معركػػة اإلرىػػاب كاإلرجػػاؼ ا٢بقيقي ػػْب ضػػد األمػػن كالطمأن
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كاإلسبلـ، إهٌنا معركة سػائر األدايف الػٍب صػد ؽ القػرآف عليهػا كىػيمن ضػد ا١باىلي ػة كالتجػديف 
كاإل٢باد كالكندقة. كمن خصائص ىػذه ا٤بعركػة أٌف مواقػع أطرافهػا كاضػحة كأف نتائجهػا ٧بسػومة 

َف يسػػتطع أحػػد  الػػذم –فالنصػػر حليػػف الطػػرؼ الػػذم يقػػف إُف جانػػب القػػرآف اجمليػػد  امسػػبقن 
حٌب لػو ٙبالفػت معػو ا١بػن كاإلنػس  ،ىكٲبتو عرب التاريخ، كا٤بنهـك عدك القرآف الكرًن مهما كاف

، كلن يتخلى عن حفظو.، فمنٌكًؿ القرآف َف ينكًٌ بكل ما لديهم من أسلحة ككسائل  لو ليهـك

 أماٌ معركة ا٤بدافعة بْب ٞبلة القرآف كأعداء القرآف فتحتاج إُف ما يلي:

: رد االعتبػار إُف اللُّغػة العربي ػة كإعطائهػا كػل مػػا تسػتحقو مػن اىتمػاـ، كتيسػّب سػػبل أوًًل 
 تعٌلمها كتعليمها بكل ما ىو ٩بكن من الوسائل ا٤بتاحة كما أكثرىا.

ال تسػػػػاىل فيػػػػو يف تػػػػوِف ا٤بسػػػػئولي ات العام ػػػػة، كالوظػػػػػائف  ا: اعتبػػػػار إتقاهنػػػػا شػػػػرطن اثنيًــــا
 ا٤بختلفة.

ة مصػػػػادر كمراجػػػػع العلػػػػـو ا٤بختلفػػػػة مػػػػن سػػػػائر الٌلغػػػػات إُف العربيٌػػػػة : العنايػػػػة بَبٝبػػػػااثلثًــــ
كتعريػػػػب ا٤بصػػػػطلحات العلمي ػػػػة، كاختيػػػػار أفضػػػػل ا٤بصػػػػطلحات كا٤بفػػػػاىيم ا٤بعػػػػرٌبة عػػػػن ا٤بعػػػػاين 

 كاألفكار العلمي ة أبدؽ الصيغ، كأكثرىا مبلءمة.

كتعريػػب  : تعريػب التعلػيم ا١بػامعي بكػل أنواعػػو مػن طػب كصػيدلة كعلػـو كىندسػة،ارابًعـ
 أ٠باء األدكية، كغّبىا.

ٱبػػدـ العربي ػػػة، كجعػػػل الٌلغػػػة العربيػػػة  اكتقنياتػػػو اسػػػتخدامن  "ا٢باسػػػوب": اسػػتخداـ خامًســـا
 كأية أجهكة متطورة أخرل. "ا٢باسوب"موازية للغات األكربي ة كاألمريكٌية يف تعاملها مع 

إُف نشػر الٌلغػة العربي ػة  بكل مؤٌسسػاهتا الػدعوة "اإلسبلمي منظمة التعاكف": تبِب  اسادسً 
يف العاَف اإلسبلمي، كتيسّب ذلك بكل ما ىو ٩بكن كمتاح من كسائل. ك٘بنٌػب تكػرار ا٣بطيئػة 
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( حػػػػػْب عجػػػػػكت أك تكاسػػػػػلت عػػػػػن تقػػػػػدًن ُْٓٗالػػػػػٍب كقعػػػػػت فيهػػػػػا ا١بامعػػػػػة العربيػػػػػة سػػػػػنة )
 لببلد.ا٤بساعدات اليسّبة الٍب طلبتها ابكستاف ١بعل العربي ة لغة ر٠بٌية ٥با، كتعريب ا

مػػن إيػػرادات الػػنفط لوضػػع تلػػك  ا: علػػى الػػدكؿ العربي ػػة البَبكليٌػػة أف ٚبصػػص جػػكءن اســابعً 
 "ا١بامعػػػػة العربي ػػػػة"ك "اإلسػػػػبلمي منظمػػػػة التعػػػػاكف"مؤٌسسػػػػات ٙبػػػػت مظلػػػػة  العائػػػػدات يف بنػػػػاء

ك٦بػػامع اللغػػة العربيٌػػة كغّبىػػا  "اجملمػػع العػػا٤بي للتقريػػب بػػْب ا٤بػػذاىب اإلسػػبلمية "، ك"األزىػػر"ك
 وضع اسَباتيجي ة شاملة لتحقيق ما ذكران.ل

 بناء الوعمل ِبلقرآن:

فيعتمػػد  –كٌلهػػا   –كمػػن بعػػدىا البشػػري ة  "األم ػػة القطػػب"كأم ػػا بنػػاء الػػوعي ابلقػػرآف لػػدل 
 على أمور كثّبة، منها:

: أف نػػدرؾ أبٌف القػػرآف حػػْب ٱبػػوض معركػػة ضػػد أم نػػوع مػػن أنػػواع خصػػومو فإنٌػػو ال أّوًًل 
ضعف أك دفاع، بل مػن منطلػق التحػدٌم كاإلعجػاز ليسػقط أسػلحة خصػومو ينطلق من موقع 

مػػرٌة كاحػػدة. فهػػػو كتػػاب يقػػرأ ابسػػػم هللا كٗبعي تػػو أيخػػذه مػػػن أيخػػذه بقػػو ة التحػػػدم  –كٌلهػػا   –
كاإلٲباف أبنٌو أمضى األسلحة كأقواىا، كلذلك فإٌف على من ٰبارب معركتػو أف ٯباىػد النػاس بػو 

 مضى منو يف معركة دفاعو عن نفسو.سبلح أ . فبلاكبّبن   اجهادن 

  ا: كلكػػي ننطلػػق ابلقػػرآف مػػن منطلػػق التحػػدم كاإلعجػػاز، ك٪باىػػد النػػاس بػػو جهػػادن اثنيــا
للقػػرآف الكػػرًن،  "الرؤيػػة الكونيٌػػة". علػػى علمائنػػا كمفكرينػػا كٞبلػػة القػػرآف فينػػا أف يكتشػػفوا اكبػػّبن 

رؤيػة ال يصػل إليهػػا  "لكونيٌػة القرآني ػةالرؤيػة ا"كيتب نػوا أبعادىػا كيتسػٌلحوا هبػا كبفهمهػا كفقههػا. ك
كأنٌو ال صلة بينو كبْب النسبٌية كاالحتمالي ػة ٕبػاؿ. كمػا ينبغػي أف  "إطبلقي ة القرآف"من ال يدرؾ 

 يسقط عليو شيء منهما.
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 اكالقرآف إبطبلقٌيتو قػد اسػتوعب الكػوف ا٤بطلػق كحركتػو بشػكل موضػوعٌي فمػا تػرؾ جانبنػ
يتناكلػو، كَف يعطػو التفسػّب ا٤بناسػب مػن عػاَف العهػد حػٌب عػاَف ا١بن ػة  من جوانب ا٣بلق اإل٥بٌي َف

مػػن حيػػث إنسػػاني تو؛ فػػإطبلؽ اإلنسػػاف منصػػرؼ إُف  "اإلنسػػاف ا٤بطلػػق"كالنػػار. كمػػا اسػػتوعب 
 ، ال إُف األفراد الذين تتجس د تلك ا٢بقيقة فيهم بشكل نسيٌب."ا٢بقيقة اإلنساني ة"

ره إُف اإلنسػػاف كالطبيعػػة كا٢بيػػاة كالقػػيم، كالشػػريعة كسػػائر يف نظػػ اىنػػا يبػػدك القػػرآف كونيًػػ
 موضوعاتو، فهو غّب مقي د يف أطر الكماف كا٤بكاف كاإلنساف، بل ىو مطلق يف بنائي تو كنظمو.

مصٌدؽ ٤با بْب يديو من كتاب. كمهػيمن علػى الػذكر ٗبراجعتػو كنقػده كتنقيتػو، كمىٍيػًك كػل 
ؽ الذين نكؿ هبما، مث ىيمن عليو ىيمنػة ا٢بفػظ الػذم ال ما أضافو الناس إليو عن ا٢بق كالصد

يسػػػمح ابإلضػػػافة إليػػػو مػػػرة أخػػػرل أك ا٢بػػػذؼ منػػػو. كأنٌػػػو ٖبصائصػػػو ىػػػذه الػػػٍب ينفػػػرد هبػػػا مػػػن 
، كػل أكلئػك خصػائص "اإلطبلؽ كاالستيعاب كالتجاكز كالتصػديق كا٥بيمنػة كمنهجٌيتػو ا٤بعرفيٌػة"

 زمػاف أك مكػاف. كمػا جعلػت منػو كتػاب البشػريٌةال ينحصػر يف قػـو أك  اكونيً   جعلت منو كتاابن 
ر بعضو  –للػذكر  )تعػاُف(رين، كالذم يس ػره هللا للمتدبًٌ  ابعضن  الشامل العاـ الكامل، الذم يفسًٌ

 للتالْب ا٤بتذكرين.

كالػػذم يسػػتطيع أف يغػػوص إُف جػػواىره كآللئػػو القػػادركف علػػى الفهػػم العميػػق، كالتحليػػل 
د أزؽ ا٢بضػارٌم العػا٤بٌي الػذم يهػدًٌ ٤بٌي القػادر علػى معا١بػة ا٤بػالدقيق ليصوغوا منػو ا٣بطػاب العػا

 ا٣بليقة كل ها.

سػػوؼ يػػدركوف ابألدلػػة القاطعػػة  "الرؤيػػة الكونيٌػػة القرآني ػػة"كالػػذين يػػوفقهم هللا الكتشػػاؼ 
إليهػا التيػارات  امضػافن  –كٌلهػا   –أف  ىذا القرآف يهدم للٍب ىي أقـو مػن اال٘باىػات الوضػعٌية 

 ."الرؤية الكونٌية"ة ٝبيعها بتلك اٌلبلىوتي  
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الطبيعػة  جػدؿ"كإمػا إُف  "جػدؿ اإلنسػاف الػذايتٌ "فالوضعي ة قد ساقت اإلنساف إما إُف "
جػػدؿ اإلنسػػاف إُف تفريػػغ "ماتػػو الكونيٌػػة؛ فػػإذ يػػؤدم ، ككبلٮبػػا ٯبػػٌرًد اإلنسػػاف عػػن مقوًٌ "ا١بػػربمٌ 

ماء كالفردي ػة كالليرباليٌػة يػؤدم جػدؿ الطبيعػة إُف نتة كالبلاا٤بطلق اإلنسايٌن كال ٧بدكدي تو يف العبثي  
 جربيٌة كحتمي ة تستلب خصائص الكونٌية اإلنسانٌية.

كالبٌلىػوت قػد سػاؽ اإلنسػاف إُف جربي ػة غيبي ػػة أحاديٌػة حيػث يسػتلب الغيػب اإلنسػػاف   
 (ّٕ)فيضيع الفارؽ بْب ا٤بطلق كالنسيٌب. اكالطبيعة معن 

 العاَف كنتحدل النػاس بػو ٫بػن يف حاجػة إُف مراجعػة تراثنػا : لكي نتقدـ ابلقرآف إُفااثلثً 
يف علػػـو القػػرآف لتنقيتػػو ٩بػػا ٢بػػق بػػو أك أضػػيف إليػػو، ك٧باكمتػػو إُف القػػرآف اجمليػػد ذاتػػو للتصػػديق 
عليػػو، كا٥بيمنػػة علػػى مػػا فيػػو كبعػػض ىػػذه العلػػـو يف عصػػور إنتاجهػػا برىنػػت علػػى مػػدل عنايػػة 

علػى القػرآف،  ارآف اجمليػد. كبعضػها اآلف صػار يشػكل عبئنػعلمائنا ا٤بتقدمْب بكل ما يتعلق ابلقػ
مػػا يسػػتخدمها خصػػـو القػػرآف إلاثرة شػػيء مػػن البلبلػػة يف صػػفوؼ ا٤بػػؤمنْب الػػذين لػػيس  اككثػػّبن 

فنوف القراءات، كتقسيم القػراء أحػواؿ اإلسػناد فيهػا "مثل  –لديهم معلومات كافية عن القرآف 
تػػواتر كآحػػاد كشػاذ، فمثػػل ىػػذه األمػور الػػٍب تػػداخلت إُف قػراءة كركايػػة، كتقسػػيم القػراءات إُف م

فيها علػـو اإلسػناد بعلػـو القػرآف ينبغػي أف ٙبػاؿ إُف البحػث األكػادٲبي ا٤بتخٌصػص. كال ينبغػي 
أف ٱبػػرج القػػراء كال دكر النشػػر عػػن ا٤بصػػحف اإلمػػاـ ٕبػػاؿ، إذ ٢بسػػم مثػػل ىػػذه القضػػااي كػػاف 

 ألٌمة.ا٤بصحف اإلماـ، ك  االٝباع عليو كتعميمو على ا

ٚبػرج  أال، كا٤بعر ب كالدخيل، فهذه أمػور ينبغػي "األحرؼ السبعة"كمثلها قضية حديث 
 ق.دكائر البحث األكادٲبٌي ا٤بتعمًٌ  عن

                                                           
( ط. اثنية، بتقدٲبنا بّبكت: دار ابن َِٓ/ُ/دمحم أبو القاسم حاج ٞبد) ية اإلسبلمي ة الثانيةالعا٤بانظر  ّٕ

،  .ُٔٗٗحـك
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كمثلها بعض األخبار ا٤بتعلقة ٔبمػع القػرآف كتدكينػو كقضػااي الناسػخ كا٤بنسػوخ كالتعػارض 
تاج الصبغة األكادٲبية. ككٌلها ٰبكالَبجيح فكل تلك األمور تندرج يف إطار تلك القضااي ذات 

موضػػع  جػػرل تػػداك٥با يف ا٤باضػػي كاسػػتمرٌف ىػػذه األمػػور كمػػا إُف مراجعػػة، كتقػػوًن كحسػػم إذ إ
 استغبلؿ للخصم، كفتنة لؤلبناء ال ينبغي أف تستمر أبواهبا مشرعة أماـ خصـو القرآف.

ـــ ل كالقػػػرآف كذلػػػك : إشػػػاعة الدراسػػػات ا٤بقارنػػػة بػػػْب الكتػػػب الثبلثػػػة التػػػوراة كاإل٪بيػػػارابًع
بدراسة اتريخ كل منها، كطػرؽ نقلػو كحفظػو، كا٤بقارنػة بػْب مفػاىيم كتصػورات كػل منهػا للػدين 
كلؤللوىٌية كالربوبٌية كالنبو ة كالوحي كا٢بياة الدنيا كاآلخرة كاألمثاؿ كالقصػص كالتػاريخ اإلنسػايٌن، 

منهػػػا يف أىػػم القضػػػااي  كتصػػور كػػل منهػػػا لئلنسػػاف كللكػػػوف كا٤بػػرأة كالقػػيم كاألخػػػبلؽ كآاثر كػػل
كػػالعلم كا١بػػكاء كالعقػػاب، كالتشػػريع العػػائلٌي كاجملتمعػػٌي كا١بػػرب كاالختيػػار كمػػا إليهػػا   اكحػػديثن  اقػػدٲبن 

 من قضااي أساسي ة تناكلتها تلك الكتب.

ػػػػػػرة تبلحػػػػػػظ يف تفاصػػػػػػيلها األعمػػػػػػار اخامًســــــ : العنايػػػػػػة بدراسػػػػػػة القػػػػػػرآف أبشػػػػػػكاؿ ميس 
ات كمػػػا إليهػػػا. مػػػع شػػػيء مػػػن العنايػػػة بتفسػػػّب ا٤بفػػػردات كا٤بسػػػتوايت كا١بػػػنس كاخػػػتبلؼ البيئػػػ

 القػػرآف، ليكػػوف القػػرآف نفسػػو ا٤ببػػٌْب القرآني ػػة ببعضػػها كمػػا فعػػل الراغػػب األصػػفهاين يف مفػػردات 
 ٤بعانيو، كتستقر ا٤بعاين القرآني ة ذاهتا يف العقوؿ، فتكوف أعوف على التأمُّل فيو.

تصػػػبح مراكػػػك إلٯبػػػاد إنسػػػاف القػػػرآف، ٕبيػػػث  "ٙبفػػػيظ القػػػرآف": تطػػػوير مػػػدارس اسادًســـ
كإلحػػػداث التنميػػػة العقليٌػػػة كالذىنيٌػػػة كالنفسػػػٌية ابلقػػػرآف، كتعلػػػيم الطػػػبلب فيهػػػا اتريػػػخ القػػػرآف، 
كالفنوف الٍب ارتبطت بو مػن كتابػة كزخرفػة، ك٘بويػد، كخطػوط ٕبيػث توجػد ٦بموعػة مػن الفنػوف 

فيهػػا أم ٦بػػاؿ للشػػرؾ، كمػػن ا٤بفيػػد  األساسػػي ة ا٤بتميػػكة بتػػأثّب القػػرآف يف البيئػػات ا٤بسػػلمة لػػيس
 إجراء بعض ا٤بقارانت مع الكتب األخرل يف ىذا اجملاؿ: التوراة كاإل٪بيل.
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 اخلاِتة:

و إُف مػا بعػدىا، كتشػّب تنبًٌ  "ا٣ببلص اإلنساين ابلقرآف" كبعد، فهذه بعض مبلمح سبيل
، كإٯبػاد الػوعي هبػا، إُف غّبىا، كتفتح أمػاـ البػاحثْب السػبيل إلنضػاجها كاسػتكما٥با كإشػاعتها

للبشػػريٌة أمػػر رشػػد، كينقػػذىا مػػن معاانهتػػا، كيهػػديها سػػبيل الرشػػد، فهػػو القػػادر  يهيػػولعػػل هللا 
 على ذلك، كا٤برج ى لو. كآخر دعواان أف ا٢بمد  رب العا٤بْب.
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 ملحك

ا الستفادة األساتذة كمدرسي علـو القػرآف الكػرًن، لعلهػم ٯبػدكف كيسران أف نضع ملحقن 
 ائل عن ما كاف يدرس من قضااي كاف ضررىا على القرآف أكثر من نفعها.فيها بد

 

 برًنم: الدراسات ادلنهجي ة القرآني ة العليا

 علوم القرآن

  

 "علوم القرآن"الربام: وادلقّررات اخلاص ة بـ

ىي ٦بموعة من العلـو كا٤بعارؼ الٍب كضعها علماؤان ا٤بتقٌدموف  "علـو القرآف"ا٤براد بػ
 كأتكيبلن  اك٘بكئة كتفسّبن  اكٙبكيبن  اكتسويرن  كنككالن  اكاترٱبن  اف أبمور تتعلق ابلقرآف اجمليد ٝبعن للتعري

 اكمناسبات نككؿ كإحكامن  اكإعجامن  اكأ٠باء كصفات ككتابة كنسخن  اكأنواعن  ،كلغة كقراءات
 .... كما إُف ذلككأمثاالن  اكقصصن  اكنسخن  اكإعجازن  اكتشاهبن 

صدر ا٤بنشو للعقل ا٤بسلم كللثقافة كالتشريع اإلسبلمٌيْب. كما إف القرآف الكرًن ىو ا٤ب
كال ٱبفى أثره ا٤بباشر أك البٌْب يف سائر فركع  ،كالباين ٢بضارهتا ،أنٌو ا٤بنشو لؤلم ة ا٤بسلمة

كلو أتثّب ٩باثل أك يكيد يف علـو الفقو  ،الفكر اإلسبلمٌي كالثقافة اإلسبلمي ة كسائر مكوانهتا
 .كأصولو كغّبىا

ككاف  ،ككيفٌية البحث عن ا٢بقائق "ا٤بنهج التجرييبٌ "كما قدـ القرآف الكرًن ألىل العلم 
الٍب عرفتها ا٢بضارة العربي ة كسائر ا٤بعارؼ كالعلـو  "العلـو التجريبي ة"لذلك أثره يف نشأة 

لذم صنعو كا٤بناخ العقلي ا ،الذم جاء بو القرآف "ا٤بنهج العلمي"النقلي ة اإلسبلمي ة؛ بذلك 
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فمٌكنو القرآف بذلك من  ،كأكضار ا١باىلي ة ،القرآف بعد تطهّب العقل من ا٣برافة كالشعوذة
 .استيفاء الشركط النفسي ة كاالجتماعي ة ا٤بطلوبة للبحث كاإلنتاج العلميٌ 

أك  ،كسائر فركع تلك الثقافة ،-كٌلها-كلكن ذلك ال يعِب أف نعٌد أنواع ىذه العلـو 
. كما ال ينبغي "علـو القرآف"يف قائمة العلـو أك ا٤بعارؼ الٍب أ٠باىا العلماء بػ انسلكها ٝبيعن 

كأىدافها  ،علـو اقتبست يف مبادئها كقضاايىا "علـو القرآف"أف يتبادر إُف األذىاف أف  ا٤براد بػ
القرآف كملكات ا٤بعنيًٌْب هبا من القرآف اجمليد؛ ألهٌنم قد أطلقوا ىذا ا٤بفهـو على كل علم ٱبدـ 

كعلم  ،كعلم القراءات ،كينتظم يف ذلك التفسّب"كما قاؿ الكرقايٌن؛ قاؿ:   ّٖأك يستند إليو
كعلم إعراب  ،كعلم الناسخ كا٤بنسوخ ،كأسباب النككؿ ،كعلم ٦باز القرآف ،الرسم العثماينٌ 

 تندرج ّٗ"كإعجاز القرآف كأمثالو كقصصو ،كعلـو الدين كاللُّغة ،كعلم غريب القرآف ،القرآف
 .؛ ألهٌنا ٚبدمو من كجو أك آخر"علـو القرآف"يف 

 أىمل علوم أم معارف؟

إضافة فيها نظر: إذ  "علـو"أك  "علم"كا٢بق أف إضافة كثّب من ىذه ا٤بعارؼ إُف كلمة 
لوال أهٌنم حصركه  "،علم التفسّب"أف عام تها ال تعدك أف تكوف مباحث ٲبكن أف تدرج يف 

تعود  -عند التدقيق-كمع ذلك فإهٌنا  "،مفردات القرآف" ابلعلم الذم يبحث يف بياف معاين
فهي بذلك أليق؛ ألٌف من  "التفسّب كاستجبلء معاين القرآف اجمليد"بشكل أك آبخر إُف 

 ."العلم"الصعب أف يطلق على كثّب منها مفهـو 

                                                           
 (.ِّ/ُدمحم عبد العظيم الكرقاين يف كتابو: مناىل العرفاف يف علـو القرآف )  ّٖ
 (ط.ُٖٗف زرزكر )كراجع علـو القرآف كاترٱبو للدكتور عدان ،الطبعة الثالثة –دار أحياء الكتب العربية   ّٗ
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 :الكتب ادلؤلفة ِف ىذا الفن

كثّبة   "علـو القرآف"فهـو إٌف الكتب الٍب ألفت يف ا٤بعارؼ كالفنوف ا٤بندرجة ٙبت م
فهناؾ كتب يف التفسّب كالنظم كاإلعجاز كاألمثاؿ كالتاريخ كالناسخ كا٤بنسوخ كفضائل  ،اجدن 

ك٧بكمو كمتشاهبو كقراءاتو كاترٱبو كفضائلو كغّبىا  ،القرآف كأسباب نككلو كقصصو كأحكامو
لٍب ٝبعت أطراؼ ىذه ٩با بدأت الكتابة فيو يف أكاخر القرف ا٥بجرم األكؿ. كلكٌن الكتب ا

كأف تضاؼ إُف  "علـو"كرتبتها ٕبيث ساغ أف يطلق عليها لفظ  ،كألفت بينها ،البحوث
ذا النوع من ا٤بعارؼ ٥بالقرآف الكرًن كانت ثبلثة كتب جرل تداك٥با يف ايط التعليمٌي السٌِب 

 :ىي

كؿ ىػ( تنإْٗلبدر الدين الكركشٌي )ت:  "الربىاف يف علـو القرآف"كتاب  -ُ
 كاألكثر تداكالن  ،كبدكف ٙبقيق اكقد طبع طبعات عديدة ٧بٌققن  ،اأك علمن  اكأربعْب نوعن  افيو سبعن 

 .من طبعاتو طبعتو اققة يف أربعة أجكاء حققها أبو الفضل إبراىيم يرٞبو هللا

( كقد ١ُُٗببلؿ الدين السيوطي )ت:  "اإلتقاف يف علـو القرآف"كتاب  -ِ
؛ "علـو القرآف"من ىذه ا٤بعارؼ الٍب أدرجت ٙبت مفهـو  اأك فنن  اتناكؿ فيو ٜبانْب علمن 

يف الوقت ا٢باضر طبعتو الٍب حققها أبو الفضل  أكثرىا تداكالن  ،كلئلتقاف طبعات عديدة
 .إبراىيم كذلك

إليو  اللكرقاين كىو كتاب ٝبع ما كتبو السابقوف مضافن  "مناىل العرفاف"كتاب  -ّ
 .جملاؿ كطبع مرات عديدة كذلكما قالو ا٤بعاصركف يف ىذا ا

خاص ة أكلئك الذين تول وا تدريس ىذه ا٤بادة يف إعداد كتب  ،كقد تتابع ا٤بعاصركف
كقد أعادكا إنتاج ذلك بلغة  ،عن ترديد ما كرد يف الكتب ا٤بتقٌدمة الثبلثة الطبلهبم َف ٚبرج كثّبن 

 .على الطبلب امعاصرة تيسّبن 
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تفاسّبىم مقدًٌمات اشتملت على عرض كبياف كما أٌف جل ا٤بفسرين قد كضعوا ل
٦بموعة من تلك العلـو الٍب رأكا أٮبي ة البدء هبا لقراء تفاسّبىم. كمن أ ل تلك ا٤بقدمات 

الٍب قٌدـ ابن عاشور هبا  "علـو القرآف"كأٮبها يف تفاسّب ا٤بتأخرين ا٤بقدمات العشرة يف 
 ."التحرير كالتنوير"لتفسّبه 

 ؟"علوم القرآن"هوم مىت بدأ استعمال مف

 ،ٙبديد الوقت الذم بدأ فيو استعماؿ ىذا ا٤بفهـو قبل شيوعو امن الصعب جدن 
فنسب بعض الشافعي ة فيما نسبوه إُف اإلماـ الشافعي من مناقب أنٌو أكؿ من أطلق على 

كأنٌو قد استعملو يف حوار لو مع ىاركف  ،بعض ا٤بعارؼ الٍب تندرج يف ىذه العلـو ىذا ا٤بفهـو
من اليمن بتهم الدعوة  ابو ٨بفورن  ءجيالرشيد ا٣بليفة العباسي حْب أحضر بْب يديو بعد أف 
من الشيعة أف  أكؿ  "العلـو اإلسبلمي ة"إُف العلويًٌْب كأتييدىم. كقد أكد الكاتبوف يف اتريخ 
 ...من استعمل ىذا ا٤بفهـو ككتب فيو ىو اإلماـ دمحم الباقر

اؿ ىذا ا٤بفهـو فإف  لنا يف إطبلؽ ىذا ا٤بصطلح أك كبقطع النظر عمن بدأ استعم
فيو ٦باؿ كبّب  "علـو"؛ ذلك ألف  تسميتها بػاا٤بفهـو على ىذه اجملموعة من ا٤بعارؼ نظرن 

كَف ينضبط ٗبناىج العلـو  ،كَف يستوؼ مبادئو ،فجلُّها ال تتوافر فيو مواصفات العلم ،للنظر
 .ا٤بعهودة

كذلك ألف  العنواف قد يوحي  ،اجمليد فيو ٦باؿ للنظر أكرب كما أف  إضافتها إُف القرآف
كليس األمر كذلك؛  ،للبعض أبف  ىذه العلـو ىي علـو مأخوذة من القرآف أك مستنبطة منو

أك  ،إذ أقصى ما ٲبكن أف توصف بو ىذه العلـو أك ا٤بعارؼ أهٌنا علـو يف خدمة القرآف اجمليد
 .ىي من كسائل خدمتو
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ا ال تقع ٙبت ا٢بصر فالقرآف اجمليد إبطبلقي تو أما العلـو الٍب  تضمنها القرآف اجمليد فإهن 
يتكشف يف كل زماف عن معارؼ كعلـو كسنن كنواميس كقوانْب ٕبسب السقف ا٤بعريٌف 
للبشر يف ذلك الكماف. كمنها قصص األنبياء كا٤برسلْب مع أ٩بهم كالدركس كالعرب ا٤بستنبطة 

رات ىام ة يف  ،كنظم األخبلؽ ، علـو االجتماع كقوانْب هنوض األمم كتراجعهامنها. كمؤشًٌ
 .كقواعد العمراف كالَببية كالتككية كالنظم كالتشريع كالتاريخ كغّبىا
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 علوم القرآن: التخصص اْلول

 :ِتهيد

 ،كالوحي امدم بصفة خاٌصة كأنواعو ،يتناكؿ ىذا التخٌصص مفهـو الوحي كطبيعتو
عن  ابعيدن  امث ٝبعو كإعادة ترتيبو توقيفن  ،اكا٢بكمة يف نككلو منج من  ،ككيفي ة نككؿ القرآف

 ،مناسبات النككؿ كأسبابو. مث يدرس الطالب فيو منهجي ة حفظ القرآف يف نظمو الداخليٌ 
من جيل إُف جيل. مث يعرض ألىم العلـو الٍب ٚبص صت يف القرآف الكرًن  اكنقلو تواترن 

مع إجراء قراءات ٭بوذجٌية ٙبليلٌية لنماذج من  ،٥با كما عليها كمدارسها كمناىجها كبياف ما
كما عرؼ  ،تفاسّب مطبوعة كمتاحة. كتدرس كذلك موضوعات التحدم القرآيٌن كاإلعجاز

مث يعرض ألمثلة من بياف معاين القرآف بلغات  ،كمفرداتو كفهرستو كتكشيفو ،بغريب القرآف
. مث ٱبلص التخصُّص إُف دراسة أثر البيئة "رآف الكرًنترٝبة معاين الق"غّب عربٌية فيما يعرؼ بػ

كذلك يف ضوء ا٤ببادئ األساسي ة  ،كمن مث يف تفسّبه ،كاإلنساف كالثقافة يف فهم القرآف
ككيف ٱباطب العا٤بْب على اختبلؼ  ،كعا٤بي تها كخصائص ا٣بطاب القرآينٌ  ،للرسالة ا٣باٛبة

كذلك البد من العمل على تككيد الطبلب ٗبنهج الكماف كا٤بكاف مع نككلو بلغة معي نة. ك 
كمنهجي تو  ،. كمنهجو يف التعامل مع تراث األمم السابقة"الوحدة البنائي ة للقرآف"الكشف عن 

كللعقيدة  -كٌلها-للمعرفة أبنواعها  اككافين  امنشئن  اك٭باذج لكيفي ة التعامل معو مصدرن  ،ا٤بعرفي ة
السنن أبنواعها الكوني ة كاالجتماعي ة. كالكشف عن منهجي تو ك  ،كالشريعة كالقواعد الكلي ة

 .كحاكميٌتو كخصائص شريعتو ،ا٤بعرفي ة
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 :كسيشتمل ىذا التخٌصص على ا٤بقررات التالي ة

 :ِف التعريف ِبلقرآن اجمليد :ادلقّرر اْلول

عن  ايقدـ األستاذ فيو موجكن  "ندكات أك ٠بنارات"سيأخذ ىذا ا٤بقٌرر شكل حوار يف 
كيكٌلف الطبلب كيقودىم لتقدًن فقراتو  ،طبيعة ا٤بقٌرر كأىدافو كفوائده كما يتوقع ٙبقيقو منو

كيناقش ما  ،كأيخذ األستاذ دكر الناقد كا٤بوٌجو الذم يثّب األسئلة ،التفصيلي ة كأجكائو أبنفسهم
كآداب  ،كذلك لتدريب الطبلب على البحث كالعرض كالتحليل ،يعرض مناقشة دقيقة

لبحث كا٤بناظرة ككيفي ة الوصوؿ إُف ا٢بقائق النظري ة. كلذلك فإف  ىذا ا٤بقرر سيكوف يف ىيئة ا
 :"٠بنار يف منهجي ة التعامل مع القرآف اجمليد كمعرفتو"

  نظري ة ا٤بعرفة اإلسبلمي ة"كيتناكؿ ىذا ا٤بساؽ يف تفاصيلو موقع القرآف من" 
يتناكؿ طبيعة خطاب القرآف. كالقرآف كما مث  ،امنشئن  اكمصادرىا ابعتباره مصدرن 

خصائص العا٤بي ة كا٣باٛبي ة كا٢باكمي ة كآاثرىا  اٰبملو من رسالة عا٤بي ة خاٛبة ٧بدًٌدن 
مث  ،ا٤بعرفي ة كا٤بنهجي ة يف أساليب كطرائق كمناىج التعامل مع القرآف الكرًن

ف يف ضوء سنن الكوف كذلك بقراءة القرآ "،ا١بمع بْب القراءتْب"يعرض لكيفي ة 
كقراءة الكوف يف ضوء ىداية القرآف. كبعد ذلك يعرض للخصائص البنائٌية 

كالعبلقة بْب  ،ككحداتو الداخلي ة ،ككيفٌية فهم كحدتو البنائٌية ،للقرآف الكرًن
كمنهجي ة التعامل مع جكئي اتو يف إطار الوحدة الكلي ة لو  ،أجكائو كسوره كآايتو

لص إُف عرض أىم ااكالت ا٤بعاصرة لتطوير منهجي ة للتعامل كسياقاتو. مث ٱب
للتشريع  اللمعرفة اإلنساني ة كمصدرن  امنشئن  امع القرآف الكرًن ابعتباره مصدرن 

ككتاب عبادة كخبلفو كتككية كعمراف. كيقدـ بعد ذلك ا٤بنهج  ،كاألحكاـ
 .ا٤بقَبح للتعامل مع القرآف الكرًن
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  الذكر  –الكتاب  –ف كدالالهتا مثل: الفرقاف كما يتناكؿ أ٠باء القرآ– 
كبياف ما إذا كاف ٥با أثر يف الكشف عن أعمدة  ،النور... إُف أخره –التنكيل 

 .السور ك٧باكرىا األساسية

   كيتناكؿ كذلك ما ٲبكن إبراز التحدم القرآين فيو أىو يف التفرُّد الببلغٌي
أك يف أي ة  ،كاالستجابة لتحديوللبياف القرآيٌن أك يف صرؼ الناس عن ٧باكاتو 

 .أمور أخرٰل تعد من خصائص القرآف الكرًن

   كما حكمة نككلو بذلك  اكيفية تنكيل القرآف ٪بومن   -اأيضن -كيتناكؿ ىذا ا٤بقرر
 .عاماى  ِّالشكل خبلؿ 

  كيتناكؿ الطبلب فيو ٝبع القرآف كتدكينو كمٌب ٠ٌبي القرآف اب٤بصحف كدالالت
َنا َْتَْعُو َوقـُْرآنَوُ ِإن  عَ ﴿ :قولو تعاُف كآثرىا يف كل ما ركم  ،(ٚٔالقيامة: ) ﴾َليـْ

 .من ركاايت كمأثورات حوؿ ٝبع القرآف كتدكينو

  من صحف  "ا٤بصحف اإلماـ"بنسخ  -هنع هللا يضر– أمر عثماف -اأيضن -كيتناكؿ
مث  ،حفصة كعلة ذلك كتوصيتو بضركرة ٘بريد ا٤بصحف العثماين ٩با ليس بقرآف

اؽ ا٤بصاحف ا٤بغايرة كأتييد عامة الصحابة لو يف ذلك. مث تتابع أمره إبحر 
األجياؿ يف ٘بويد ا٤بصاحف العثماني ة كٙبسْب كتابتها كبياف ما يتعلق ابلتوقيف 

 .يف ترتيب اآلايت كالسور كأ٠باء السور

  كيتناكؿ كذلك نقد االىتماـ ا٤ببالغ فيو بعلم ا٤بكي كا٤بدين كالٌليلٌي كالنهارٌم
 .ٌي كالشتائٌي كما إُف ذلككالصيف

  ما لو كما عليو ككيف  "الناسخ كا٤بنسوخ"علم  اكيتناكؿ ىذا السمنار أيضن
  .نشأت أفكار النسخ حٌب ٙبوؿ إُف نظري ة اثبتة يف علـو القرآف
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أسباب "كبياف أٮبية علم  "الظاىرة القرآني ة"ك٘بلية جانب البعد التارٱبٌي يف دراسات 
 .كمناقشة دعول النسبية كالتارٱباني ة كردىا "النككؿ كا٤بناسبات

   اكم كا٤بتشابو"كعلم  "األحرؼ السبعة"قضية  -اأيضن -كيتناكؿ السمنار" 
كالٍب صارت  ،ابعتبارٮبا من ا٤بوضوعات ا٤بعٌلقة يف دراسات علـو القرآف

 .فيها اهنائين  كقوالن  ،احا٠بن  تستدعي حبلن 
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 :اىاتوالتفسَت ومدارسو واَت:ادلقرر الثان

كيقدـ ٭باذج من  ،كاترٱبو ،يتناكؿ ىذا ا٤بقرر أنواع التفسّب كمدارسو ا٤بختلفة كحقيقتو
تفاسّب تلك ا٤بدارس كأصحاهبا كيقـو ابلعرض كالتحليل كالنقض كذلك يف إطار ا٤بوضوعات 

 :التالية

   تفسّب  –مدرسة تفسّب البياف ابلبياف أك القرآف ابلبياف: اال٘باه اللُّغوٌم
مع التعٌرض للتأثّب ا٤بتبادؿ بْب علـو الل غة العربي ة كعلـو  اشرم ٭بوذجن الك٨ب

 .القرآف

   كالدر  –الطربمُّ كابن كثّب  –مدرسة تفسّب القرآف اب٤بأثور: ا٤بنحى النقلٌي
 .ا٤بنثور ٭باذج لذلك

   ابن عجيبة يف  –مدرسة تفسّب القرآف ابإلشارة: التوجُّو الصويٌف كالعرفايٌن
 .كابن عريب يف تفسّبه كالقشّبم يف لطائفو ٭باذج لذلكتفسّبه 

  منهج أك "مدل إمكاف ا١بمع بْب اال٘باىات الثبلثة فيما ٲبكن أف يسمى بػ
 ."ا٘باه التفسّب التكامليٌ 

  تفسّب ابن  ،عرض ٭باذج من التفاسّب ا٤بعاصرة كمناقشتها: تفسّب ا٤بنار
تفسّب  ،القرآف ابلقرآف تفسّب ،يف ظبلؿ القرآف ،تفسّب الشعراكم ،عاشور

 .٭باذج من ٧باكالت متنوعة أخرل ،عبد الرٞبن بن سعدم

  مث عبد ا٢بميد الفراىي يف إبراز أٮبي ة  ،٧باكالت البقاعي يف نظم الدرر
 .كالكشف عن عمود السورة ،التناسب
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   كبوصفو  ،للكوف كحركتو امنهجية النظرة الكلية إُف القرآف ابعتباره مستوعبن
 .حرؾ يف آفاؽ اإلحاالت كا٤بعاين ا٤بتبادلة بْب اللغة كاألثر كالذكؽيت خطاابن 

كبياف  ،مناقشة الكعم القائل بوجود تعارض أك ما يوىم التعارض يف ا٣بطاب القرآينٌ 
تلك  "مشكل القرآف"بػ االوسائل الٍب اتبعها ا٤بسلموف يف ا٣بركج من ذلك فيما عرؼ اترٱبيً 

٩با يؤدم إُف عرض آايت الكتاب الكرًن  "الوحدة البنائية" اآللية الٍب اشتملت على مبلحظة
كيفصل  ابعضها على البعض اآلخر إلزالة ما يوىم التعارض؛ ألف  القرآف يفٌسر بعضو بعضن 

 .اكيبٌْب بعضو بعضن  ابعضو بعضن 

عرض اآلايت الٍب يتوىم كقوع التعارض بينها على األحاديث النبوية ا٤برفوعة 
كعرض ا٢بديث النبوٌم كا٢بديث القدسٌي على القرآف  ،القدسٌية الثابتةالصحيحة كاألحاديث 

إلزالة اإلهباـ كالتخلُّص ٩با يوىم التعارض كالتوكيد على الصحة كتدريب الطبلب على ضركرة 
 .ا١بمع بْب القرآف اجمليد كالبياف النبوٌم لو بكل أنواعو

 :التأكيل

 ،ها لنفي التعارض عما يوىم التعارضإلي يلجؤكفكىو من األسس الٍب كاف ا٤بتقدموف 
أك أن و كشف للمحذكؼ الكامن كراء ا٤بثبت؛ ألف  ما  ،كقد فسر أبنو استدعاء للمعُب ا٤بستور

أم ا٤بثبت كاذكؼ يتماف  -امعن -كما ٰبذفو ٱبدـ ما يثبتو كٮبا  ،يثبتو النصُّ ٱبدـ ما ٰبذفو
 .فكرة ا٢بضور
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 :القرآن واإلديان :ادلقرر الثالث

   كما يعرضها القرآف الكرًن قبل أف   "اإلٲباف كالعقيدة"يتناكؿ ىذا ا٤بقرر
كيوضح العبلقة بْب القرآف اجمليد  ،تتعرض إلضافة عناصر كثّبة ألسباب ٨بتلفة

علم "كيتناكؿ الظركؼ الفكري ة كالسياسي ة كاالجتماعي ة لنشأة  ،كعلم الكبلـ
 "العقيدة اإلسبلمية"وضيح أركاف كدكره اإلٯبايب يف بداايتو يف ت "،الكبلـ

األسئلة "كاإلجابة الدقيقة على  "الرؤية الكلية"كيف بناء  ،كجوانبها العديدة
 ،كبناء النظاـ ا٤بعريٌف. مث يتم ٙبديد جوانب العبلقة بينو كبْب الفلسفة "،النهائي ة

  .كيعرض ألىم اإلسهامات األكُف يف ىذا العلم كا٤بقاصد الٍب كضع من أجلها

   مث يتناكؿ تطور العلم كٙبولو يف إطار عقلية )أتزًن ا٢بلوؿ( إُف مفرؽ تنقسم
عنده األمة إُف فرؽ كشيع كأحكاب. كيدرس ا٤بقٌرر نشأة أىم ىذه الفرؽ 

مث يتناكؿ  ،كا٤بؤثًٌرات الٍب أدت إُف ذلك ،ك٧باكر االختبلؼ بينها ،الكبلمي ة
ئد الديني ة. مث يعرض ألىم قضااي ضركرة ىذا العلم يف ٙبليل كتقوًن ٨بتلف العقا

أك  ،أك أبفعاؿ العباد ،(سبحانو كتعاُف) سواء ا٤بتعلقة اب "علم الكبلـ"
كمصادر تقييم الفعل اإلنسايٌن كمعايّبه؛  ،كنظري ة التكليف ،اب٤بشيئة اإلنساني ة

 كيفصل بينها كبْب ،ليؤدم ىذا ا٤بساؽ إُف تطوير رؤية قرآني ة معاصرة للعقيدة
علم الكبلـ ٕبيث تتجاكز القضااي كاإلشكاليات القدٲبة الٍب َف يعد ٤بعظمها 

األسئلة "كجود يف الواقع ا٤بشهود. كٙبويل علم الكبلـ إُف علم ٯبيب على 
للوجود اإلنساين يف الكوف؛ مثل مصدر الوجود  "الكلي ة كاإلشكالي ات النهائي ة

كمداه كهنايتو كا٤بربٌر كا٤بسوٌغ  ،طبيعتوككيفٌية تنظيمو ك  ،كغايتو كسببو ،البشرمٌ 
ككيفية ٘بديد ىذا العلم كٙبليل قضاايه كإعادة تركيبو كقراءتو  ،لوجوده... اٍف
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قراءة معرفٌية؛ ليكوف كما كاف يف بداايتو كسيلة لبناء الرؤية الكلي ة اإلسبلمي ة 
 .ك٘بديد النموذج ا٤بعريٌف اإلسبلميٌ  ،كالتصور السليم ،ا٤بعاصرة

  يف الوقت نفسو يتم ٘بريد مباحث العقيدة كقضااي اإلٲباف كأركانو كمقوماتو ك
لَبتبط ابلقرآف اجمليد القطعي يف ثبوتو كدالالتو لئبل ٚببو جذكة اإلٲباف يف 

 .قلوب أىلو

  كما أٌف ا٤بقرر سّبكك على بعض القضااي الٍب ٰبتاج متخصصوف يف العلـو
من القرآف اجمليد مثل قضااي ا١برب  انطبلقن ااإلسبلمية لوضوح الرؤية فيها 

كاالختيار كقدـ القرآف كالصفات اإل٥بي ة كاألصوؿ ا٣بمسة ألىل االعتكاؿ 
كالعدؿ كالتوحيد كالوعد كالوعيد كا٤بنكلة بْب ا٤بنكلتْب كاألمر اب٤بعركؼ كالنهي 
عن ا٤بنكر كدليل العقل عندىم كترجيحهم العقل على النقل كآاثر ذلك يف 

 .ْبفكر ا٤بسلم

  كما يسعى ا٤بقرر لبياف قيمة ٧باكلة األشاعرة إقامة توازف فلسفٌي توفيقٌي
 اللتكليف كالعقل مصدرن  اللتوسط بْب العقل كالنقل ابعتبارىم الوحي مصدرن 

 .للمعرفة

  لدل األشاعرة ككيف اعتربكىا نظري ة  "نظري ة الكسب"كتناكؿ ما عرؼ بػ
 .رتوفيقي ة كسطي ة بْب ا١برب كاالختيا

 للتوفيق بْب اإلٲباف بقدـ الكبلـ  "نظري ة الكبلـ النفسيٌ "تناكؿ ما عرؼ بػ
اإل٥بٌي ٗبعانيو ك٧بتوايتو كحدكث ا٢بركؼ كاألصوات للوصوؿ إُف نظري ة كسطي ة 

 .بْب القوؿ بقدـ القرآف كخلقو
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ٌي  ببل كيف كال تشبيو. ازدىار  )سبحانو كتعاُف( إثبات األشاعرة للوجود ا٢بسًٌ
األشعرية كإضفاء مكيد من العقبلنية عليها كذكر جهود ركادىا الكبار يف ىذا اجملاؿ كيف 
مقدمتهم أبو ا٢بس األشعرم كالقاضي الباقبلين كإماـ ا٢برمْب ا١بويِب كالغكاِف مع اإلشارة إُف 

 .أية فركؽ قد تكوف قائمة بْب أشعرية ا٤بشرؽ كا٤بغرب
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 :ع الديٍتّ القرآن وعلم اًلجتما  :ادلقرر الراب 

عمومنا بدراسة اجملتمع كنسق منظم للعبلقات االجتماعية،  "علم االجتماع"يعِب 
كدراسة التفاعل االجتماعٌي بْب األفراد كا١بماعات كالطبقات االجتماعي ة ا٤بختلفة. أما علم 
ا، فيدرس، يف رأم ا٤بنظًٌرين لو، أتثّب الدين يف اجملتمع كالثقا فة االجتماع الديٌِب ٙبديدن

كالشخصي ة، كما أنو، ٕبسب اعتقادىم، يدرس عددنا من ا٢بقوؿ مثل: كظيفة الطقوس 
الديني ة يف اجملتمع، تصنيف التنظيمات الديني ة، استجابة ىذه التنظيمات للنظاـ االجتماعٌي 
ا العاـ، أثر ا٢بركات الديني ة يف اجملتمع... اٍف. السؤاؿ األساسي يف علم االجتماع الديٌِب: م

ىي العناصر السوسيولوجية كالثقافية يف الدين؟ كليس ىناؾ يف ا٢بقيقة ما يسمى بعلم 
االجتماع ا٤بسيحي أك علم االجتماع اليهودم أك علم االجتماع ا٥بندكسي يف ٦باالت النظري ة 
االجتماعي ة. كلكن كل دين يضفي خصوصي اتو، ابلضركرة، على علم االجتماع الديِب عند 

علم االجتماع "و، كل ٕبسب عقيدتو الديني ة. كلذلك فضلنا عدـ استعماؿ عنواف ا٤بشتغل ب
، كأثبتنا فقط مرجعي تو: القرآف الكرًن. كمن البدىي عندان أٌف علم االجتماع الديٌِب "اإلسبلمي

إميل دكر  "ىو علم اجتماع إسبلمي، كأف علم االجتماع الديِب عند  عند علي شريعٍب مثبلن 
  .م اجتماع مسيحٌي... كىكذاىو عل "كاًن

، ديكن لو أن يتوزع على عدد من اْلفكار "القرآن وعلم اًلجتماع الديٍتّ "ومقرر 
  :وادلوضوعات وادلضامُت الرهيسية كاآلي

يف  "األم ة"القرآف كبناء اجملتمع على أساس من القيم القرآني ة بوضع مفهـو  .ُ
 .القرآف

توايت ثقافي ة كعرقي ة ٨بتلفة ٙبت مظلة منظومة بوصفها ٦بتمعنا ذا مس "األمة" .ِ
 .درة عقدىا "التوحيد"كاحدة من القيم الٍب يشكل 
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 .يف القرآف، كدكره، كغايتو "العمراف"مفهـو  .ّ

 .بناء األسرة يف القرآف، كدكرىا، كغايتها .ْ

يف القرآف: اال٘باىات كالقيم  Social Contact االتصاؿ ا١بماعيٌ  .ٓ
 .كاألدكار

يف القرآف: األ٭باط ا٤بعياري ة،  Social Integration التكامل االجتماعيٌ  .ٔ
 .كالعملٌيات الدافعي ة، كالتوازف الوظيفيٌ 

 .ا٢بدكد يف القرآف :Social Control الضبط االجتماعيٌ  .ٕ

االمتثاؿ للمعايّب بوحي من اإلٲباف  :Self- Control الضبط الذايتٌ  .ٖ
 .كالضمّب

 "كِف األمر"الككج. مفهـو  -اتسب  -الفقيو -جتماعية: الواِفالقوامة اال .ٗ
 .يف القرآف

 .التماسك االجتماعٌي: مفهـو ا١بماعة يف القرآف .َُ

 ."فٌض ا٤بنازعات"إصبلح ذات البْب يف القرآف كعلم  .ُُ

 .رد الفئة الباغية عن غيها: مواجهة الظلم يف القرآف .ُِ

إغماد  -شراىة التملك -لبية يف القرآف: األاننيةتقويض القيم االجتماعية الس .ُّ
 .اليتيم كا٤بسكْب كالسائل -حق

 .الككاة: تككية رأس ا٤باؿ الفردم يف القرآف .ُْ

 .الصدقات يف القرآف: تقليص ظاىرة الفقر .ُٓ
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 .مفهـو الرب كصلة الرحم يف القرآف: التفاعل اجملتمعي .ُٔ

 .ابط اجملتمعي على قوة الَبابط االجتماعينظاـ ا٤بواريث يف القرآف: أتثّب الَب  .ُٕ
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 :القرآن ومشكًلت العا  ادلعاصر :ادلقرر اخلامس

  مقرر يتناكؿ أبرز مشكبلت العاَف ا٤بعاصر، كأكثرىا حدة كأتثّبنا، كيؤسس
للحلوؿ الٍب أقرىا القرآف ضمننا ٤بعا١بة ىذه ا٤بشكبلت انطبلقنا من ركح 

وائها، كأدكاء العقوؿ كالغرائك، ٝباعات مبادئو، كمعرفتو أبمراض النفس كأى
 .كأفرادنا

 :ونقًتح أن َيخذ ادلقرر الشكل التاِل

  (.ىل ىناؾ عقيدة للتطور؟ )النمو إُف ا٣بلف 

  قانوف الصواب أـ قانوف الصبلحية: مسألة عو٤بة القيم )حداثة اآللة/ آلة ما
 (.بعد ا٢بداثة

 .مشكلة الفقر -

 .مشكلة ا٤برض -

 .لبيئةمشكلة تدمّب ا -

 .مشكلة السوؽ االحتكارم -

 .مشكلة الصراع العرقي كالطائفي -

 .(مشكلة السيطرة ذات القطبية الواحدة )االختبلؿ يف توازف القول -

 .مشكلة هتميش ا٢باجة الركحية، كاستبعاد الضمّب األخبلقي لصاٌف العلم -

 .مشكلة العنف -
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 .مشكلة التفكك األسرم -

 .مشكلة اإلدماف -

 .ة تعليب الوعي كتغييبو، كالتبلعب اإلعبلمٌي ابلعقوؿمشكل -

 .مشكلة اجملتمع السلعٌي، كغواية اإلعبلف -

حرية  -حرية ا١بنس -مشكلة إساءة استخداـ مفهـو ا٢بري ة )حري ة التعبّب -
 (.الكسب...اٍف

 مشكلة التهديد النوكم، ككابوس الفناء اإلنساين -

  الصواب-التجٌدد  –التجديد  -مقارابت القرآف ٤بوضوعات: التطور- 
كظيفة  -اافظة على توازانت الطبيعة -سبلمة ا١بسد -الرفاه -كالصبلحية

إعبلء ا٢باجة النفسي ة  -السبلـ االجتماعي كالدكِف -الثركة، كالقسمة العادلة
يقظة العقل  -استئصاؿ العنف -ترشيد الضمّب األخبلقي للعلم -كالركحي ة
ا٢برية  -٧باربة الرغبة االستهبلكية عند اإلنساف -الكذبنبذ الغش ك  -كغيابو

تقويض جنوف القوة، كالقضاء على احتماالت تدمّب العمراف يف  -كشركطها
 .األرض

كتدريب الطبلب على مناقشة القضااي ا٤بختلفة يف إطار ندكات ٤بدة  لبلطبلعمقررات 
لدعوة لعناصر ٨بتارة ٲبكن أف . كٲبكن أف توجو اايومْب يشارؾ فيها األساتذة كالطبلب معن 

  :منها ،تساىم يف ا٤بناقشات يف ىذه األمور
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 :النبوة ونظرَيت السياسة ِف القرآن :ادلقّرر السادس

ينبع سلوؾ النبوة، بتفصيبلتو كافة، من مبادئ أساسية طرحها القرآف الكرًن ٗبا ىي 
لو، كإدارة أزماتو، كٙبتل لبنات لصرح شامل من أخبلقيات التعامل مع الواقع، كمعا١بة مشاك

ا٤ببادئ السياسية يف القرآف موقعنا مهمنا ضمن ٦بموعة ا٤ببادئ العامة، كتشكل ركح الفعل يف 
السنة النبوية ا٤بطهرة. كيربط ىذا ا٤بقرر بْب منظومة ىذه ا٤ببادئ السياسية القرآنية كأفعاؿ 

 :النبوة كتوجهاهتا على ٫بوو مفصل كاآليت

 :ة من ا٤بنظور النبومالسياسة الداخلي .ُ

 .نظاـ اإلنتاج التعاكين كمفهـو ا٤براقبة -أ

 .(٘ٓٔ)التوبة: ﴾..َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسيَـَرى اَّلّلُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنوَن ﴿

عليو –" ما أكل أحد طعامنا قط خّبنا من أف أيكل من عمل يده، كإف نيب هللا داكد 
 .40"يده كاف أيكل من عمل  -السبلـ

 .الوالية كمفهـو ا٤بسئولية -ب

 ﴾َوَأن  َسْعَيُو َسْوَف يـَُرى *َوَأن ل ْيَس ِلْْلِنَساِن ِإًل  َما َسَعى ﴿ -
 .(ٓٗ-ٜٖ)النجم:

 . (ٛ٘)النساء: ﴾..َوِإَذا َحَكْمُتم بـَُْتَ الن اِس َأن ََتُْكُموْا ِِبْلَعْدِل .. ﴿ -

 .41"كلكم راع ككلكم مسئوؿ عن رعيتو" -

 ."من جعل قاضينا بْب الناس فقد ذبح بغّب سكْب" -
                                                           

 (.ُٔٔٗركاه البخارم، كتاب "البيوع"، ابب "كسب الرجل كعملو بيده"، حديث رقم: )  َْ
 (.ّٖٓركاه البخارم، كتاب "ا١بمعة"، ابب "ا١بمعة يف القرل كا٤بدف"، حديث رقم )  ُْ
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 .الشورل  -ج

نَـُهْم  ..﴿ -  .(ٖٛ)الشورى: ﴾..َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بـَيـْ

كأموركم شورل بينكم فظهر األرض خّب لكم من  ..إذا كاف امراؤكم خياركم،" -
 .42"...ابطنها

 .ا١بماعة -د

يًعا َوًلَ تَـ ﴿ -  .(ٖٓٔ)آل عمران: ﴾..َفر ُقوْا َواْعَتِصُموْا ِبَْبِل اَّللِّ ْتَِ

 .43".. من خرج من الطاعة كفاركؽ ا١بماعة فمات، مات ميتة ا١باىلية" -

 .تدكير ا٤باؿ -ق

 .(ٚ)احلشر: ﴾..َكمْل ًَل َيُكوَن ُدوَلًة بـَُْتَ اْْلَْلِنَياء ِمنُكْم  ..﴿ -

 .44"ا١بالب مرزكؽ، كاتكر ملعوف" -

مة، إال من قاؿ بو ىكذا كىكذا، عن كل ماؿ حسرة على صاحبو يـو القيا -
 ."ٲبينو كعن  الو، كمن أمامو كمن خلفو

كمن كاف لو فضل  من كاف معو فضل ظهر فليعد بو على من ال ظهر لو،" -
 .45"من ال زاد لو من زاد فليعد بو على

 :السياسة ا٣بارجية من ا٤بنظور النبوم .ِ

                                                           
 (.ِِٔٔركاه الَبمذم، حديث رقم )  ِْ
 (. ْْٖٗ، ِْٖٗ، حديث رقم )"ماعة عند ظهور الفًبركاه مسلم، كتاب "اإلمارة"، ابب "األمر بلكـك ا١ب  ّْ
 (.ُِّٓسنن ابن ماجة، كتاب "التجارات"، ابب "ا٢بكرة كا١بلب"، حديث رقم )  ْْ
 (.ُْْٔركاه مسلم، كتاب "اللقطة"، ابب "استحباب ا٤بؤاساة بفضوؿ ا٤باؿ"، حديث رقم )  ْٓ
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 .ا١بهاد •

 .(ٜٓٔ)البقرة: ﴾..ل ِذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوقَاتُِلوْا ِف َسِبيِل اَّللِّ ا﴿ -
 46.".. إذا استنفر  فانفركاك " -

ال "اي رسوؿ هللا دلِب على عمل يعدؿ ا١بهاد، قاؿ: "جاء رجل فقاؿ:  -
 .47"أجده

 .ا٤بواثيق •

ْحْ ﴿ -  .(ٜٔ)النحل: ﴾..َوَأْوُفوْا ِبَعْهِد اَّللِّ ِإَذا َعاَىد

ا لو ذمة هللا ك " - ذمة رسولو فقد أخفر بذمة هللا فبل يرح رائحة من قتل معاىدن
 .48".. ا١بنة

 .49"لكل غادر لواء يـو القيامة ينصب لو بقدر غدره" -

 .قبوؿ اآلخر •

َهاًجا .. ﴿ -  .(ٛٗ)ادلاهدة:﴾..ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

 .50"األنبياء أخوة لعبلت، أمهاهتم شٌب كدينهم كاحد" -

                                                           
 (.ُّٕٕل القتاؿ ٗبكة" حديث رقم )ركاه البخارم، أبواب "اإلحصار كجكاء الصيد"، ابب "ال ٰب  ْٔ
 (.ِّّٔركاه البخارم، كتاب "ا١بهاد كالسّب"، ابب "فضل ا١بهاد كالسّب"، حديث رقم )  ْٕ
 ( بلفظ: "أال من قتل نفسنا معاىدة لو ذمة هللا ..".َُّْركاه الَبمذم، حديث رقم )  ْٖ
اتت فقضى بقيمة ا١بارية ا٤بيتة مث كجدىا ركاه البخارم، كتاب "ا٢بيل"، ابب "إذا غصب جارية فكعم أهنا م  ْٗ

 (.ٓٔٓٔصاحبها فهي لو كيرد القيمة كال تكوف القيمة ٜبننا"، حديث رقم )
( بلفظ: "األنبياء إخوة من ُِٖٔركاه مسلم، كتاب "الفضائل"، ابب "فضائل عيسى عليو السبلـ"، حديث رقم )  َٓ

 عبلت ..".
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س كافة، فإف َف يستجيبوا ِف، فإُف العرب، فإف َف يستجيبوا ِف بعثت إُف النا -
 .51"فإِف بِب ىاشم، فإف َف يستجيبوا ِف فإُف كحدم

 .52"كل ميسر ٤با خلق لو" -

الربانمج التدرييب ٤بادة مناىج النظر كمهارات البحث كدراسات  ا٤بقرر السابع كالثامن:
 .ا٤برأة من منظور إسبلمي معاصر

 

 

                                                           
 (.ُِٗ/ُطبقات ابن سعد، )  ُٓ
"، (ٕٕ)القمر: ﴾َوَلَقْد َيس ْرًَن اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمن محد ِكرٍ ﴿ رم، كتاب "التوحيد"، ابب "قولو تعاُف:ركاه البخا  ِٓ

 (.ُُِٕحديث رقم )
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 وايتقائمة ات

 الصفحة

 أٰبتاج القرآف إُف تفسّب؟ القرآف كالتفسّب -

 مقدمة يف تفسّب القرآف ابلقرآف: -

 ا١بمع بْب القراءتْب: -

 معوقات ٙبوؿ بْب القارئ كبْب القراءة الٍب ٠باىا هللا )جل شأنو( ابلتبلكة -

 مقدمات ٯبب على القارئ أف يعيها يف كلوجو للقرآف الكرًن -

 "رقاف ا٢بق"ا٤بفربكاف الباطل" ال "الف -

         قدمةا٤ب -
   "الفرقاف ا٢بق"ال  "ا٤بفربكاف الباطل" -
        اعتداء على البشرية كلها -
       القرآف حافظ رساالت هللا كلها -
       حفظ هللا القرآف كعصمتو لو -
      ااكالت الفاشلة للنيل من القرآف -
        الفرضيات ا٣باطئة -
     ُف أم دينال ينتمي إ "ا٤بفربكاف الباطل" -
     بعض ٧باكالت أسبلؼ كذايب العصر -
         ٙبدم القرآف -
       نظم القرآف حافظو الداخلي -
     عصمة القرآف من أم نوع من التحريف -
     "ا٤بفربكاف الباطل"إرىاصات سبقت أتليف  -
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      توظيف الدين أـ اٚباذه مرجعية؟ -
        خطوات تنفيذية -
       منظمة األدايف ا٤بتحدة -
        صلوات مشَبكة -
       درس من األمم ا٤بتحدة -
        "ا٤بفربكاف الباطل" -
       كليم جبلدستوف كالقرآف -
        ا٤بفاىيم ا٣باطئة -
        تغييب مفهـو األمة -
   إهنم يعرفوف أٮبية القرآف كفاعليتو -

        أزمات اإلنسانية واحلل القرآن

      األمة كاستجبلء معاين القرآف -
         العلـو النقلية -
      إطبلقية القرآف كا٤بعارؼ النقلية -
       سبيل ا٣ببلص ىدؼ عا٤بي -
      نقطة البداية يف فهم ا٢بالة الراىنة -
    ضركرة بذؿ ا١بهود ا٤بعرفية لتنقية الَباث -
        الدٲبقراطية كا٢بل -
       اإلنساف حيواف إعبلمي -
        ماذا عن أمتنا؟ -
        ة كما تعنيوالعو٤ب -
       االرتداد إُف ا٤بوركث -
       فهل يكوف ا٢بل علمًيا -
         أين ا٣ببلص؟ -
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       خطاابت التغيّب األخرل -
     األمة القطب ٗبجموعها كخصائصها -
  فما ىي أىم خصائص التكوين -
     ما الذم يستلكمة ذلك؟ -
     األمة بْب جور النظم كافتات التنظيمات -
         عليكم منكم ال -
       االستبداد ال أييت ٖبّب -
    ظاىرة الصراع العريب الصهيوين كدالالهتا -
       فماذا عن أىل القرآف؟ -
    بعض أسباب الفصاـ ا٢باِف بْب القرآف كٞبلتو -
         كماذا بعد؟ -
 بناء الوعي القرآين -
  ا٣باٛبة -
   ".علـو القرآف" برانمج الدراسات ا٤بنهجي ة القرآني ة العليا :ملحق -

          
       

 

 

 

 

 


