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 كلمة أ.د. طه جابر العلواين 
 االجتاهات احلديثة يف دراسة القرآن الكرمييف ندوة 

 م.2006فرباير/  /12 -11بريوت 
 

على إتاحة هذه الفرصة لإللتقاء بوجوه لإلبداع أشكر اإلخوة يف املعهد وامللتقى الفكري 
قمة مصادر ؤوننا و شوالتحاور معها يف أهم  ،قاء هباوحنن يف شوق لل  طويلة منذ فرتة  ؛طيبة

 تكوين أمتنا وهدايتها أال وهو القرآن الكرمي.
 ت احلديثة للقرآن الكرميآعشرين ورقة جلها قد قارب القراء هذا امللتقى قدمت إليه حوايل

 والقراءة منذ عصر التنزيل أخذت أشكاالً عديدة. أو لتفاسريه وعلومه.
الكلمات األوىل للوحي حيث كانت  ما،التنزيل هبالقرائتان اللتان جاء  الشكل األول:

َخَلَق *اقْ َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ ﴿ ئتني:ألمر بقراوباألرض ا اتصاله برسول اهلل عند 
نَساَن ِمْن َعَلٍق  َرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم  *اْْلِ نَساَن َما َلْم يَ ْعَلمْ  *الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ  *اق ْ  ﴾َعلََّم اْْلِ

 اأمرً  محلتأألوىل اليت نزلت يف بداية نزول القرآن الكرمي  يات اخلمسهذه اآل (5-1لق: )الع
واخللق الذي أشري إليه باالسم  -سبحانه وتعاىل -تستمد خصائصها من اهلل ، كل قراءةبقراءتني

 مثاملتخثر من الدم من العلق، أي نقطة خلقه بدأ  .القول الثقيل ابالنسبة لإلنسان املتلقي هلذ
الذي هو صلة املوصول  اخللق يف الفعل ربك، ووصف بأن ه "الذي خلق"، وبنَي اسم  .تطورت

مشريًا جل شأنه إىل أصل -"خبلق اإلنسان من علق"، فكأنه بدأ بأهم خلقه وأكرمهم عنده 
 -سبحانه -خلقه من "علق" ال ميكن ألحد غريه أن خيلق منه بشرًا سويًا. وهذا الذي فعل ذلك

ن جيعل األمي  قارئًا، وأن خيتاره نبًيا ورسواًل. ويأيت األمر بالقراءة الثانية لتزرع الثقة على أ ادرق
الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم. على واليقني يف قلب رسول اهلل بقدرة الرب األكرم 

سيصبح كتابًا   الوحي بأن   اأن هناك تنبيهً  كر تدالقراءتني  تدب ربو  .إقرائه وتعليمه وجعله نبًيا ورسوالً 
 مشتملً على تراث األنبياء كلهم. ،مصدقًا ملا بني يديه ومهيمًنا عليه ،كاملً 
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نَساَن َما ملَْ يَ ْعَلمْ  *اَلِذي َعَلَم بِاْلَقَلمِ ﴿والقراءة الثانية   تربط بنيصلة املوصول،  ﴾َعَلَم اإْلِ
 منذ بداية اخللق حىتبواسطته وتراكمت   تراتبت ت اليتآيع القراءقراءة القرآن الكرمي والقلم ومج

 .لجمع بني القراءتني لتحقيق أهداف التنزيللالقرآن منذ البداية  دعوةعصر التنزيل، مما يشري إىل 
  .ت بعد ذلكآمث تتالت وتتابعت أنواع القراء

حدثنا  " : رسول اهلل ما روي عنويف ذلك  ،ًداهناك من يقرأ القرآن تعب   الشكل الثاني:
عن  عبد اهلل  قال: إن هذا القرآن  ،عن  أيب األحوص ،ثنا  إبراهيم هو اهلجري :فر بن عونجع

والشفاء  ،والنور املبني ،إن هذا القرآن حبل اهلل .فتعلموا من مأدبته ما استطعتم ،مأدبة اهلل
ضي وال تنق ،وال يعوج فيقوم ،ال يزيغ فيستعتب ،وجناة ملن اتبعه ،عصمة ملن متسك به ،النافع

 ،فإن اهلل يأجركم على تلوته بكل حرف عشر حسنات ،فاتلوه .وال خيلق عن كثرة الرد ،عجائبه
 .(1)"وميم ،والم ،أما إين ال أقول "امل" ولكن بألف

هناك من يقرأ القرآن الستنباط أحكام، فهي قراءة تتسم بالبحث عن  الشكل الثالث:
بعض حنى مر وهني ووصية وما إىل ذلك، وقد اآليات اليت حتمل تشريعات إهلية من أو الشريعة 

بعضهم ثلمثائة جعلها  آية و نيددها بعضهم مبائة وأربعفح ،العلماء إىل حصر آيات األحكام
 .(2)وبعضهم أوصلها إىل مخسمائة آية

منذ بدء اخلليقة حىت عصر  هناك قراءة ملعرفة تاريخ البشرية وتطورها الشكل الرابع:
ويف القرآن اجمليد  .يف القرآن الكرمي عرب القراءة هواستنباط دروسه وعرب  ملعرفة التاريخ .الرسول

لدراسة التاريخ.  ة واملنهج الوضعي  فلسفة للتاريخ ومنهج لدراسته تقابل وتعارض الفلسفة الوضعي  
 . يتجلى يف فلسفة القرآن اجمليد للتاريخ بعد "فعل املغيب" يف الواقع ويف احلدث التارخيي  

البلغي  يف  هناك قراءة الستجلء البلغة، ومعرفة نواحي اإلعجاز مس:الشكل الخا
 .النظم واألسلوب وغريها

العليا احلاكمة، وهي التوحيد  هناك قراءة ملعرفة مقاصد القرآن الكرمي الشكل السادس:
 .والتزكية والعمران إضافة إىل املقاصد املتفرعة عنها

                                                 
 تخريج الحديث  1
2   
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 .ال يستهان بهكبري ووصلت إىل رقم  قاصدي امليف هذا اجملال ت آتعددت القراءقد و 
ومقاصده كيف ال وهو  حاور هذا الكتاب املعجزمبأن تلم تلك القراءآت املتنوعة  اولتوح

 ،أن حييط به على علمه، وال ميكن لإلنسان النسب   -سبحانه وتعاىل-له اهلل ، الذي فصَ الكتاب
عرب العصور ومقاصده يربز معانيه  القرآنو  .وينهل منه على قدر وعيه به ،د ويقاربد  ه يسولكن  

 .ليستوعب قضاياها
ومعرفة أقواهلم ة خاصَ وهناك قراءة حتاول أن تطلع على قصص األنبياء  الشكل السابع:

 .، ومواطن االتفاق واالختلف بينهامهتوأحواهلم ومضامني رساال
اق املستقبل ويعطي ما إذا كان هذا القرآن يستشرف آف هناك قراءة ملعرفة الشكل الثامن:

 .وهناية التاريخ ومآهلم مؤشرات له لتحديد مصري البشر
فالعرب   .ات املتعددة هي اليت تكون الفكر اإلسلمي يف بداياته هبا وحوهلآوهذه القراء

هذا املعىن و  .ن: املعىن األول: الذين ال يقرأون وال يكتبوناكلمة هلا معني  "نو األمي  "، وكانوا أميني  
 ونارسذين كانوا ميقريش ال هاشم ذؤابة قبائل ينبعث وهو من ب النب   ا هنا، ألن  ليس مرادً 

وميكن  .الكتابة واحلساب إلدارة تلك التجارةيف مهارة  مأن يكون لديه لزمستي ذلكو  .التجارة
ة يف عصر ووضع اجلاهلي   ،الرجوع إىل بعض املصادر اليت تعرضت لوضع العرب قبل اإلسلم

نها: "املفصل يف أحوال العرب" البن يعيش و"عصر النب وبيئته" حملمد عزت دروزة، التنزيل من بي
وهناك مصادر وكتب التاريخ اليت أر خت لتلك الفرتة لآللوسي و"بلوغ األرب يف أحوال العرب" 

 عديدة أخرى.
، يأهتم رسولمن قبل ومل  : الذين مل ينزل عليهم كتاب مساوي  "أميني"املعىن الثاين لكلمة 

حبيث يبدو لذلك الوحي أثر يف  منظورا بينهم وبني الوحي اإلهلي يف وقت تتم صلة م  فلم 
والعرب وإن كان هناك تاريخ لبعض األنبياء يف جزيرهتم مثل سيدنا هود وصاحل عليهما  حياهتم.

الذين جاؤا لقبائل معينة من زمن سحيق األنبياء أولئك بعدت بينهم الشقة وبني ولكن السلم، 
قرون  وا كل الرساالت وفصلت بينهم وبني العهد بالوحيسادت اجلاهلية لديهم، وقد نسف

َأن تَ ُقوُلوْا ِإنََّما ﴿ عهم ذاك: وسجل القرآن تطل  عت نفوسهم إىل رسالة عديدة ومن هنا فقد تطل  
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َأْو تَ ُقوُلوْا َلْو أَنَّا أُنِزَل  *َغاِفِليَن أُنِزَل اْلِكَتاُب َعَلى طَآئَِفتَ ْيِن ِمن قَ ْبِلَنا َوِإن ُكنَّا َعن ِدرَاَسِتِهْم لَ 
َنٌة مِّن رَّبُِّكْم َوُهًدى َورَْحَمٌة َفَمْن َأْظَلُم مِ  ُهْم فَ َقْد َجاءُكم بَ ي ِّ َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا َأْهَدى ِمن ْ ن َعَلي ْ مَّ

َها َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعنْ  َب ِبآيَاِت الّلِه َوَصَدَف َعن ْ  آيَاتَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب ِبَما َكانُوْا َكذَّ
بدأت  وبالقرآن .ع واقًعاأصبح التطل  و القرآن الكرمي نزل و  (157 -155)األنعام:  ﴾َيْصِدُفونَ 

ولذلك بدأت معارفهم وعلومهم تنشأ  ،وبه بدأ فكرها ومعارفهات، وحوله تكونَ األمة تتشكل 
فقبل  ،(1)رسوله"قال "العلم قال اهلل  :د الرب يقولما جعل ابن عبوذلك  ،لوحي ينزل بدأأن بعد 

 ،هاهتمهتم ولتوج  ار ولتصو  ية، فالقرآن منشيء ملعارفهم جتارب علمَ  أي  العرب  القرآن مل ميارس
أو  "العلوم اإلسلمية"منها  ،فيما بعدمتَيزت  فكرهم الذي حتول إىل معارف وعلوم وحوله تكون

 ."العلوم النقلية الشرعية"
 

 راءآت المعاصرة:الق
هذه القراءآت قد  أول ما نستطيع أن نلحظه: أن :"ت املعاصرةآلقراءبا"ما صار يعرف 

يف  -عندنا–فالذي استقر  ى الذي درج عليه السلف واملتقدمون؛غري املنح أخذت منحى آخر
وبعض ة. ي  ة والعقلة واإلشاري  اآلثاري  والتفسريية بأنواعها املختلفة املقاربات البلغية املاضي 

يف احمليط منذ توقف االجتهاد الفكري حفل هبا تراثنا ال تبتعد كثريًا عما ذكرنا مقاربات أخرى 
كتاب عبادة باعتباره   ون القرآنيقاربكان الناس   .يف احمليط الشيعي   أو إنتهاء عصر النص  السين ، 

و الشكل أكثر من اجتاهها اجتهت حنيف الصلة وخارجها، وأما العناية به فقد  ئ تهابقر دون يتعب  
حىت وشكله، بل وجلده وغلفه. هناك من يعين خبطه وجتويده، ورمسه، كان حنو املضمون، فقد  

، اجمليد املتعلقة بالقرآناملختلفة ومطبوع يتناول اجلوانب  من مليون خمطوطأصبح لدينا ما يقارب 
 ...إىل غري ذلكمنها مؤلفات يف تفسري آية أو سورة قصرية، أو كلمة أو إعراب .

مل تستطع أن تضع القرآن بني أيدي املسلمني  -تهاعلى أمهيَ  -تلك العنايةأن يبدو و 
ة بعد غياب الشهود على البشريَ ة شاهدة أمَ كتابًا يقود   وأ ،باعتباره كتاب استخلف وعمران

                                                 
 أنظر جامع بيان العلم وفضله    1
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هلداية كلها على ا ستحمل األهنَ  ؛وات)األنبياء( وتكون مع الكتاب بديًل عن تتابع الرسل والنبَ 
تطيع أن يكشف عرب يسكذلك تكونت هبذا الكتاب، وكتاب كرمي معطاء   ة معطاء  أم   :دعامتني

 ة عرب العصور.ة حضاريَ احتياجات بشريَ  تستجيب ألي   العصور عن معان  
الشواهد اليت جتعل من القرآن كتاب عمران رات األدلة واملؤش  املفسرون كل  ومل يستجلِ 
 ن، وعجزت األمة عد الذايت  . فالقرآن حيمل القدرة على التجديد والتجد  وشهود حضاري  

يف دالئل العمران والشهود  واشتغلت بالرسوم وغريها ومل تصل إىل فحوى القرآن ،الوصول لذلك
 .احلضاري  

بدأ أن ، منذ نلحظ أننا نأيت إىل عصرنا هذال -بعد ذلك-القراءة وحني نطوي عصور 
غري  أخرىائق حباجة إىل قراءة القرآن بطر نشعر  انجعل نا نشعر بتحد  صر احتكاكنا بالغرب 

، فلقد أغرقنا جتلعنا قادرين على أن نواجه بالقرآن مشكلت وحتديات عصورناالطرائق املوروثة، 
وتقلبها رأًسا  الدراسات ذات العلقة بالقرآن الكرمي قريءستشراق بدراسات متنوعة تكاد تستاال

قوة نقاط لغته، و و ، فقد درسوا تارخيه، احلفريات املعرفَية اتقنوا القيام هبا بنوع من على عقب
أقوال غثيثة، وتراث من وأبرزا كل ما عثروا عليه  ،وضعوا أيديهم عليهاونقاط ضعف كثرية 

املقوالت يزعم يف بعض السجال بني الفرق اليت مل يتورع بعضها أن تراث ة وخباصَ مريض، 
تلك املقوالت  ،داجن سورهأو أكلت بعض  ،ضاع منه شيءأنه قد و  ،رآن ناقصالق أنَ  :ةالشاذَ 

يف مباحث الناسخ إنتاجها  نويعيدو ا وهنداوليتة الرواية" الكثريين الساقطة اليت جعلت "منهجيَ 
أوجد  وقد .بقصد النيل من بعض األصحاب أخرى بعض الفرق يف نواح  اوهلا تتدواملنسوخ و 

 دون أن هتتز ثقة املسلمنيوتداول ة كانت وما تزال موضع دراسات ثغرات كبري ذلك الرتاث 
ََل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن بَ ْيِن  ﴿وأن ه قرآن وحفظه وعصمته من النقص والتحريف والتبديل بسلمة ال

 .(42)سورة فصلت:  ﴾َيَدْيِه َوََل ِمْن َخْلِفِه تَنزِيٌل مِّْن َحِكيٍم َحِميدٍ 
منذ مسائله وترفع النقد،  ا سهامتوجه إليهالغثَة كان ينبغي أن ت قوالذلك النوع من امل
ة يقرءون يف كتب السن   ما زالمن كتب العلم، ولكن  قضاياهوترفع  ،زمن طويل من التداول

والذين بكل ما تشتمل عليه من هذه املقوالت الغثيثة  "الناسخ واملنسوخ"مباحث  "أصول الفقه"
واملواضع املريضة ولكن بلغات معاصرة، اخلطرية وا كتابة تلك اإلصابات ة أعادتًبا جامعيَ وا ك  فأل
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عليها  مكذوباً  وهو -يدرسون احلديث املروي عن أم املؤمنني  دراسات اإلسلمي ةفما زال طلبة ال
، وسورة البقرة ا كانت تساوي يف عدد آياهتا سورة البقرةأهن  و  حول سورة األحزاب: -وال ريب

" الناسخ واملنسوخ"وما زلنا نردد يف دراسات  ؟، فأين ذهب الباقي(1) آيةنيمثانجتاوزت املائتني و 
ويتمىن كان يشري إىل موقع رجم الزاين والزانية يف سورة األحزاب أن عمر بن اخلطاب   :-أيًضا–

 -أيًضا–ومثال على ذلك ، لوال خوفه من قالة الناس!!ه من السورةلو استطاع إعادته إىل موضع
حجاج بن   ،علي بن عبد العزيز ثنا ،":أخربنا  أبو العباس أمحد بن هارون الفقيه ذلك احلديث

 :عن  أيب بن كعب  رضي اهلل عنه قال ،عن  زر ،عن  عاصم ،ثنا  محاد بن سلمة ،منهال
و كان فيها الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارمجومها  ،كانت سورة األحزاب توازي سورة البقرة  

 ة" لبت  أ
هذا حديث قال احلاكم: اكم، باب كتاب التفسري، تفسري سورة األحزاب، مستدرك احل 

 .صحيح اإلسناد و مل خيرجاه،
وننقله ملن بل  ،يوندرسه ألبنائنا يف مجيع جامعات العامل اإلسلم هذا ما نزال ندرسإننا 

 -اأيضً –. وعلى الطرف اآلخر دون نظر يف لوازم هذه الروايات وعواقبها دخل اإلسلم حديثًا
ورة خاصة يف القرآن وأن هذه السورة سإخواننا الشيعة أن والية اإلمام علي  كانت هلا بعض يرى 

 .أو أكلتها الداجن!! أزيلت وقت سيدنا عثمان رضي اهلل عنهما
بعض ه يف لفظه بنا أن واقعة نص عمر حول الرجم وجدالكثري والشيء الذي خيفى على

نا حنتاج ، وكأنَ "ناسخرد يمل  اشرع من قبلنا شرع لنا م" :ةبقاعد وبعضهم يقول !!التوراةأسفار 
 .؟!!ة قبل الرجوع إىل املرجع األعظم واألجل أال وهو القرآن الكرمية أو نصراني  ة يهودي  إىل مرجعي  

هائًل من شبهات الذين ال ألقت على القرآن الكرمي ركاًما واألقوال املريضة هذه اإلصابات 
ومل نستطع حىت يومنا هذا أن نراجع هذا الرتاث  ،وأظهرها املستشرقوننبش عنها  ،يؤمنون به

وأفغانستان وأحداث باكستان ونستحييه ونبعثه، ونرفعه من التداول، بل ما زلنا نتقاتل حوله 
شاهدة على هذا اإلرث املريض واملصاب. فبعض  وسنة جد هبا شيعة و ا من الدول اليت يوغريمه

ة والعكس صحيح، وكنت آمل أن يكون أول إجناز للثورة اإليرانية كتب السنة هبا تكفري للشيع
                                                 

1  
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من على الطرف اآلخر وجيب أن تكون تلك اخلطوة  .الشيعي مما فيه من جتاوزاتتنقية الرتاث 
عليها إيران  استغلها طاغية مثل صدام وحارب قدالسنة. هذه األمراض وغريها علماء  جانب

 إال سويعات قليلة.أو خالتها عارك مليف أم امل يصمد  هنلكسنوات  أكثر من مثاين
ذلك الرتاث الذي منع نور القرآن الكرمي عن األمة، وأصبحت مشغولة مبا هو حول القرآن 

وجعل األمم تتكالب عليها كتكالب األكلة إىل  ،فها وأضعفهامما خل  نفسه القرآن الكرمي ب ال
 قصعتها.
استعراض وكذلك  .ت يطولآاض أنواع القراءن استعر إ :قولألاملؤمتر هذا إىل هدف  ودوأع

ورصد الدراسات اليت صدرت  أحسن هذا املؤمتر حينما حاول ذلك مع ذلك فقدخصائصها و 
، وحنن يف أمس احلاجة إىل املزيد من االستقراء باستقراء ناقص خلل العشر سنوات السابقة

 .اوزهنو  لتقييم هذه القرءآت الكامل دون الناقص
هذه القراءآت قد  أن   :هكم هذا كلمته يف "القراءآت احلديثة" أود أن أنب  ؤ قاوقبل أن يقول ل

مت إنتاجها وأمتنا يف حالة هزمية منكرة، وتراجع شديد. وقيمنا يف حالة انزواء مع سيادة طاغية 
ر إىل أمه يربايل، واالجتاهات الوضعي ة والعلماني ة يف القراءة ويف هذا ما يضطرنا أن ننب  للفكر الل  
فللقارئ دور كبري يف حتديد نوعية القراءة اليت  -أيًضا -قراءة القرآن تتصل بالقارئ نَ أهام وهو 

ودوافعه والبيئة اليت بل إن  مما حيدد  نوعَية القراءة رؤية القاريء  ،دةة ليست جمرَ فهي عملي   ،يقرأها
ت والتفاسري يف آدت القراءتعد  ولذلك  ؛علقة كبرية بالزمان واملكانلقراءة ل ما أن  ك  .يعيش فيها

لى ربط عوذج يف الفتوحات املكية من ا كتبه ابن عريب من تأملتم ولعل .امتداد الزمان واملكان
 ه إجنازًا كبريًا يف هذا اجملال بإقامته يف مكة والفيوضات اليت حدثت له فيها.قرائته، وما اعترب 

 
 البعد الغيبي:

كما قال   بانَيةقد يصادف القارئ نفحات ر ف -أيًضا- ءةقرايف ال كبريللبعد الغيب تأثري  
..." فإذا .فتعرضوا هلا نفحاتكم لر يف دهكم رب"إن ل -وسلموآله صلى اهلل عليه  -رسول اهلل

األخرى، ومنها ت آطف اإلهلي فل شك أن قراءته ختتلف من القراءلل  اصادف القارئ هذا 
القراءة إىل كثري من أهداف القرآن الكرمي، وإلدراك  هبذه  -بتوفيق من اهلل-يصلقد االستشراقية و 
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"اَل مَيَس ه  ِإاَل  الواقعةاآلية الكرمية اليت وردت يف سورة ميكن االستئناس بداللة  ذلك البعد الغيب  
هنا جاءت " روناملطهَ "كلمة س ي، ولكن   احلس مل  فكثري من املفسرين أشاروا إىل الاْلم َطَهر وَن" 

 "هريناملطَ "أن أي:  -اإلنسانمن خارج  أيتإىل أن عملية التطهري ت اتنبيهم املفعول بصيغة اس
 .بلوغ بعض حقائقهامعاين القرآن الكرمي  إىلعقوهلم للوصول  أاهلل وهي رهمهم الذين طهَ 

ل تد يةاآل هفهذ ﴾اِلِميَن َإَلَّ َخَسارًاََل َيزِيُد الظَّ وَ ﴿شفاء للمؤمنني والقرآن الكرمي نفسه 
تبارك )من نفحات اهلل له وما يتصف به وما يتعرض  القارئتنوع بالقرآين  يتنو ع التأثري على أن 

 .(وتعاىل
َيزِي ُد  َأْخبَ َرنَ ا "-ص لى اهلل علي ه وس لم  -ح ذر منه ا رس ول اهللأخرى  ةسلبيَ ت آوهناك قراء

ثَ َنا  ْبُن َهاُروَن  اٌم  َحدَّ ثَ َنا  َهمَّ  َأْخبَ َرنَا  قَالَ  ُجْنُدِب ْبِن َعْبِد اللَِّه  َعْن  ْمَراَن اْلَجْوِنيُّ أَبُو عِ  َحدَّ
اق ْ َرء وا قَ اَل  ج ْن د ِب بْ ِن َعْب ِد اللَ ِه  َع ْن  أَب  و ِعْم رَاَن اجْلَ ْوين   َح َدثَ َنا  مَهَ ام   َح َدثَ َنا  يَزِيد  ْبن  َهار وَن 

أعن اق  يل  ف اخللف س يؤدي بن ا إىل  .(1)ق  ل وب ك ْم فَِإَذا اْختَ َلْفت ْم ِفي ِه فَ ق وم  وا" ئْ تَ َلَفْت َعَلْيهِ اْلق ْرآَن َما ا
ويك  ون ال  نص  ،أن جيعله  ا ش  اهدة ل  هك  ل جان  ب ومحله  ا عل  ى إعط  اء املع  اين ال  يت يرغ  ب   ،اآلي  ات
 الق  رآين  اخلط  اب  يص  بحبق  راءة كه  ذه و  .ر اس  تقواء واس  تعلء عل  ى ق  ارئ آخ  رمص  دب  ذلك  الق  رآين  

يض   رب خيي  ل للق  اريء أو الس  امع أن الق  رآن اختلف  وا وب  ذلك  ء املتن  ازعني ال  ذينجم  رد ش  واهد آلرا
 لوحدته البنائية.لتفات بعضه بعًضا دون اال

أو  ،اختذهاهد أو دليل ملوقف طلًبا لش آنقر الحينما يقرأ القاريء  ة:الثاني القراءة السلبية
سائل هدايته القرآن وو حمجوبًا عن أنوار  -أيًضا–كون سيوهذا  ،اهبنَ يعزز مذهًبا تدليل طلًبا ل

ة اليت متنع من األمور السلبيَ  وذلكبأحكام مسبقة ألن ه دخل إىل رحاب القرآن؛  ؛كذلك  ومعانيه
–، ويؤكد على ذلك قول اهلل حتجب عنه أنوارهو  ،من إستجلء القرآن بشكل سليمالقلب 

القارئ فالضال سوف جيد هدى اهلل فيه ولكن  َجَدَك َضاالا فَ َهَدى""َووَ  ىالضحيف سورة  -تعاىل
وقد  ،ال حيتملها قد حيتملها وقد من يفرض على القرآن معاينقراءة ل بأحكام مسبقة سيقرأ احملمَ 
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؛ بأي وجه من وجوه الداللةوقد ال يشري إليها؛ ولكن  هذا النوع من القارئني يتعلق يشري إليها 
 .ناصرًا ملا يراهالقرآن أن جيعل ه يريد ألنَ 

هل جاء إىل القرآن طالب هداية أو  القرآين  وجيب على القارئ حتديد موقعه من اخلطاب 
ذلك فأو انتصار ملذهب ة، أو تاريخ أقوام،أو سنن اجتماعي  د أو معرفة حكم، أو سنن إهلية، تعب  

مبثابة يكون ، وذلك التحديد ميالقارئ موقعه من القرآن الكر   ليعلمضروري  التحديد املسبق 
 "الني ة" يف بقية األعمال.

اليت سقط فيها كثري من الكاتبني يف "أصول الفقه" و"الفقه" وغريمها  ةسلبيال بانو ومن اجل
 -وقد يلحظ ذلك يف أدلة هلا موقعهااملنشيء يف موقع موضع الشاهد وليس وضع القرآن يف 

 مثل:
 

 حجية اْلجماع:
اعرتض عليه معرتض قال حبجية اإلمجاع، ف قدالشافعي  ن اإلمامأ (1)اقبيف املن فقد رووا

القرآن  أله ثلثة أيام، وقر امهخالف إامل ، فطلب من؟ما دليلك من القرآن على حجية اإلمجاع
َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بَ ْعِد َما  ﴿ل حجية اإلمجاع بقوله تعاىل ظهر له دليثلث مرات حىت 

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُ َولِِّه َما تَ َولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًراتَ بَ يََّن لَ   ﴾ُه اْلُهَدى َويَ تَِّبْع َغي ْ
ُهَو ﴿باآلية التالية  ا استدلوا عليهيتقيل يف حجية القياس الما ومثل ذلك  ،(115النساء: )

َتاِب ِمن ِديَارِِهْم أِلَوَِّل اْلَحْشِر َما ظََننُتْم َأن َيْخُرُجوا الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكِ 
وِبِهُم َوظَنُّوا أَن َُّهم مَّانَِعتُ ُهْم ُحُصونُ ُهم مَِّن اللَِّه فَأَتَاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِفي قُ لُ 

، (2الحشر: ) ﴾ْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن فَاْعَتِبُروا يَا ُأوِلي اأْلَْبَصارِ الرُّْعَب ُيْخرِبُوَن بُ ُيوتَ ُهم بِأَْيِديِهْم َوأَ 
أمر باالعتبار، ."اعتربوا" :وقوله تعاىلع ر كم األصل إىل حكم الفحبملا كان القياس عبورًا  :قالوا

فكثري من ه سالفقهاء فعلوا الشيء نفكثري من و  وهو من العبور، فذلك يعين أن القياس مأمور به.
وفاة بعضهم لئل يقال: أن واملدارس الفقهي ة نسبت ألئمتها السنن واملسانيد بعد  ذاهب امل
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ذكر يف كثري من كتبه أنه فاإلمام الشافعي  .حمدودةمزجاة أو يف احلديث  بضاعة أولئك األئمة
باحلديث، الثقات للستدالل احملدثني وكان يستعني بأحد تلميذه ليس من أهل القناعة احلديثية 

أمحد بن حنبل، يف بغداد تلميذه بذلك ويقول الشافعي يف كتابه "األم" "حدثين الثقة" يقصد 
مع أنه  الذي طبع مبجلدين "سنن اإلمام الشافعي"  ما استدل به اإلمام يف عوا مج ةولكن الشافعي  

 يكثر من القول بأن ه ليس من أهل هذا الشأن، ويوصي طلبه على تنبيهه إىل احلديث إذاكان 
 .على ما ذهب إليه قال خبلفه، أو استدل مبا ال يقوم دليلً 

وخرجوا  ،واحلنفية مسنًداالذي نسب إليه متأخروا حنيفة  مع اإلمام أيبمثل ذلك حدث 
حاد، أحاديث آقد تكون ضعيفة أو ومثل هذه األحاديث  .(1)على موافقة السنن -كله  -فقهه

تدور حوله حيث دار بلًغا نشيء والسنة شارحة له مفهو للعقيدة والشريعة القرآن الكرمي  ماأ
 وبيانًا واتباًعا وتطبيًقا، فهي ليست نًصا آخر يدور لوحده أو يف فلك آخر غري فلك القرآن

 
 األحكام المسبقة:

أحكام آراء أو تصورات أو قناعات أو القراءة مع وجود  أنَ ة أخرى على مر  أؤكدأحب أن 
ال أو فيها نظر مقبولة سواء أكانت القرآن الكرمي، فالفكرة املسبقة مة مع سلَ ممسبقة طريقة غري 

ليحمله على الداللة عليها، ويكرهه على القرآن الكرمي يسقطها على احلق يف أن لقارئ عطي لت
ر، بانًيا للقناعة ًئا للرأي أو املوقف أو التصو  منشال يكون  -واحلالة هذه -القرآن ألن  ذلك، 

                                                 

إن األئمة الذين فعلوا ذلك كانوا تحت ضغوط مجتمعات مسلمة مختلطة، جديدةـ، بدأت تظهر فيها مئات   2
ال تحتمل التأخير، فما لم يقدموا لتلك األسئلة إجابات من داخل  المشكالت، واألسئلة الجديدة، وهي عجلة دوارة

الشريعة، ولو في إطارها الكلّي والعام فسوف تتعطل مصالح الناس ومعامالتهم، أو أنهم قد يضطرون إلى اللجوء إلى 
 .هلل بما فعلواحلول من خارج الشريعة ، فيشعر الناس أن الشريعة عاجزة عن تنظيم حياتهم . فهم معذورون إن شاء ا

وما يزال المفتون والمجتهدون يجدون أنفسهم مضطرين لالستجابة للحاجات واألسئلة المستجدة، والوقائع الحادثة لتقديم 
حلول تعتمد على ملكة الفقيه المجتهد الذي لكثرة ممارسته النظر في األدلة صار "فقيه النفس" كما يقول ابن السبكي 

ه أشبه بملكة ونموذج معرفّي يعتمد على عمومات األدلة، وكلّيات الشريعة ومقاصدها. في جمع الجوامع. وصار الفق
 واهلل أعلم.
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ه من عالقارئ أن حيدد موقلصاحب تلك الفكرة أو الرأي، ولذلك فإن علي  واحلكم، بل تابًعا 
ويسائل نفسه كثريًا حىت يتيقن أنه جاء القرآن ليطرح بني يديه النص، وموقع النص منه، 

، ال ينطق كما يقول ابن عباس ليصل إىل هدى القرآن يف أزمته، أو سؤاله  -(1)ويستنطقه ويثوره
 .القرآن مبا يريد

 
 الكلمة: حضارة

العرب اهلل يقوم على الكلمة وحضارة  وحييدرك أن حيتاج القارئ للقرآن الكرمي أن 
 .الصورةحضارة حضارة الكلمة وليست  -أيًضا–هي اليت أرسى القرآن دعائمها واملسلمني 

فالكلمة املوجودة يف القرآن تقابل الكلمات  -وإن فعل البعض-والكلمة يستحيل توثينها 
عن  الكون " ِإمَنَا أَْمر ه  ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا َأْن يَ ق وَل َله  ك ْن فَ َيك ون " وحضارة الكلمة ختتلفاملوجودة يف 

، فالفعل املنتمي حلضارة الكلمة له مسات وصفات البد للقارئ أن يف أمور كثرية حضارة الصورة
رسالة البد أن  هادف حيملمنها أن  الكلمة ناطقة، فهي ركن يف خطاب  يكون على وعي هبا

 ".حلاكمَية القرآن اجمليد وشرائعه" هدفها إلقناع املخاطب يقوي وعليه كلها تفهم
هو اإلنسان واإلنسان مطالب  ب  إىل خماطَ  -هو اهلل تعاىل -ب  واخلطاب رسالة من خماطِ 
 هة، وسائر قوى وعيه ليتمكن من فهم اخلطاب؛ ألنَ ة والنفسيَ أن يستجمع كل طاقاته العقليَ 

واإلنسان نسب ، وهو هادف  -أيًضا -ه "قول ثقيل"؛ وهو "مطلق"وصف بأنَ  ،خطاب متعال
 .يعمل على إعادة بناء أو تشكيل الوعي اإلنساين  

 .أمسى منهاهي بل يف دالالهتا الساذجة ة وكلمات القرآن الكرمي ليست هي كلمات العربيَ 
 .واستعمال البشر لنفس الكلمات ،اهل -تعاىل– استعمال اهلل ال خيفى بنيفرق آخر وهناك 

ية اهلل الذي أحاط بكل شيء علًما، فالكلمة القرآن  علم فاالستعمال اإلهلي حيمل خصائص 
واالستعمال البشري  ال يتجاوز يف إمكاناته قدرات اإلنسان النسب   مستوى املفهومإىل ترتقي 

 .الفكري ة واملعرفي ة
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القرآن الكرمي نفسه ألفاظ ألن  ؛رآن الكرمي بالقرآنأمهية تفسري القوهذا يدعونا لتأكيد 
تعطي مجلة من الفوائد داخل البناء قادرة على أن الكلمة عل جتفظي معاين مج ة و تعطي ببنائها اللَ 
 .، والسباق، وهذا غيض من فيض الفوارق بني الكلمة والصورةوالسياق القرآين  

ه للمنتمي للصورة خيتلف عن التوج   لنفسي  ه االصورة هلا تناول آخر وطرائق أخرى والتوج  ف
 .النفسي للمنتمي حلضارة الكلمة

اليت تنطلق ات املعاصرة إخضاعه ألحكام األلسنيَ  فلسان القرآن الكرمي من الصعب جًدا
للجتهاد للظن و وإعادة كل كلمة إىل جذور فيها جمال كبري من دراسة النصوص وتفكيكها 

وسائل نظم القرآن الكرمي فرادة القرآن و وانب اليت أشرنا إليها من وعدم ملحظة سائر اجلواخلطأ 
 وأسلوبه.

وأسرار  "دالئل اإلعجاز يهكتابأما األلسنيات القدمية مثل دراسات عبد القاهر اجلرجاين يف  
واخلليل يف "العني" وكتب "فقه " وابن جين يف كتابه "اخلصائص" وسيبويه يف "الكتاب" البلغة

، ولو أن املسلمني هذه الدراسات ولدت ووجدت يف بيئة مسلمة وبتأثري قرآين   .اللغة" وغريها
وبنوا عليها، ات القدمية الدراسات لأللسنيَ تابعوا تلك فيه لكانوا هم فهم الذي جاوزوا ختل  

مناهج أخرى و يها وعلى علومها ومناهجها معارف عل وبنوا على قواعدها إضافات طوروهاو 
 ،طاب القرآين  ات صاحلة خلدمة اخلة لسانيَ ات اإلسلمية والعربي  ساني  من الل  ميكن أن جتعل 

أن  نوال يستطيعو  ،ال يعرفون عنه الكثريأولئك الذين ال يؤمنون به، و تطفل ضد  االوقوف حاجزً و 
نا ذلك عن التسول على اوألغن .ا نظمه وأسلوبه وبلغته فضًل عن أن يؤمنوا بإعجازهيتذوقو 

 سانيات لتفكيك نصوصهم "املقدسة"!!ين أسسوا هذه الل  موائد أولئك الذ
 يءه إذا قر بأن  وأوضح  ،مناهج قراءتهمناذج من هدى الناس إىل قد  -نفسه–لقرآن الكرمي ا
َوِإَذا ﴿: هصفات البد من توافرها في إن للمستمعإليه، فيف حالة االستماع  وهناك من هو القرآن

فهو  القارئأَما  (204)األعراف: ﴾َلُه َوأَنِصُتوْا َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُمونَ ُقِرىَء اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوْا 
 -هاكل  –مطالب أن يقرأ بكل الشروط السابقة، واملستمع مطالب أن ينصت للقرآن جبوارحه 

 بطرق خمتلفة للتأثريللشتباك بقوى وعيه ة تستدرج السامع نو عمتله طرق  اخلطاب القرآين   ألن  
ونستطيع أن نلحظ ذلك يف حتليلنا لواقعة استماع الوليد بن القرآن. ببشاشة قلبه  وخمالطة ،فيه
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صلى اهلل  -وهو من هو مكانة يف أوساط مشركي مكة. فقد ذهب الوليد إىل رسول اهلل–املغرية 
 .ومعرفة بفنون كلم العربوعلم من قومه ملا له من مكانة  ادً موف -سلمآله و عليه و 

اقرأ  :فقال ،جاء إىل النب صلى اهلل عليه وسلم ،"إن الوليد بن املغرية :ن ابن عباس قال:فع
َهى َعِن اْلَفْحَشاء  ﴿ :فقرأ عليه ،علي ِإنَّ الّلَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِْلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ

ُرونَ  وإن عليه  ،واهلل إن له حللوة :فقال ، (90النحل:) ﴾َواْلُمنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتذَكَّ
وما  ،وإنه ليحطم ما حتته ،وإنه ليعلو وال يعلى عليه ،وإن أسفله ملغدق ،وإن أعله ملثمر ،لطلوة

 .يقول هذا بشر"
يا عم ! إن قومك يريدون أن جيمعوا لك  :فقال .فأتاه ،"وبلغ ذلك أبا جهل :ويف رواية

بل قلت: ما يدل على أنك  .منك ما قبلعليه، فض عر مدًا لتأتيت حم :ومل ؟ قال :قال ،ماالً 
أنك  :فقل فيه قواًل يبلغ قومك :قال ، من أكثرها ماالً قد علمت قريش أينَ  :قالملت إليه!! 

 .قال: ماذا أقول؟ فواهلل ما فيكم أعلم باألشعار مين اخل" ،منكر له
"ستقدم عليكم  :-ي: موسم احلجأ وقد حضر املوسم-ويف رواية أن الوليد بن املغرية قال 

فيكذب  ،وال ختتلفوا ،وقد مسعوا بأمر صاحبكم، فأمجعوا فيه رأياً  ،وفود العرب من كل جانب
ما هو  :كاهن. قال  :نقول :قالوا ،بل قولوا وأنا أمسع :فقال ،فأنت فقل .فقالوا .بعضكم بعضاً 
لقد رأينا اجلنون وعرفناه  ،جنونما هو مب :قال ،جمنون :قالوا نقول .وال سجعهم ،بزمزمة الكهان

لقد عرفنا  ،ما هو بشاعر :قال ،شاعر :نقول :قالوا .فما هو خبنقه، وال وسوسته وال ختاجله
 ،ما هو بساحر :قال ،ساحر :نقول :قالوا .ومبسوطه ،ومقبوضه ،وقريضه ،الشعر رجزه وهزجه

قالوا: فما نقول يا أبا عبد مشس ؟  ،فما هو بعقدهم وال نفثهم ،لقد رأينا السحرة وسحرهم
يفرق  ،ساحر :أن تقولوا ،وإن أقرب القول ،ما نقول من شئ من هذا إال عرف أنه باطل :قال

فجعلوا جيلسون  .فتفرقوا عنه بذلك .وبني املرء وعشريته ،وبني املرء وزوجته ،بني املرء وأخيه
فأنزل اهلل يف الوليد بن  -وسلموآله عليه صلى اهلل -ال مير هبم أحد إال حذروه رسول اهلل  ،للناس
 ." سأصليه سقر " :" ذرين ومن خلقت وحيدا " إىل قوله :املغرية

 :وفيما جاء به من عند اهلل ،ونزل يف النفر الذين كانوا معه يصنفون القول يف رسول اهلل
 .( أصنافاً  :أي)،  (91الحجر:) ﴾الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضينَ ..﴿
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 ا من تأثري آياتاحلس ية هتر ب اآليات -سلمآله و صلى اهلل عليه و -نوا يسألون رسول اهلل وكا
 .اهم بالقرآن وحدهم اهلل من ذلك، وأكد عليهم حتديه إي  هعفمن ،القرآن اجمليد

عن  ابن  ،نا  يونس ،القرآن "نا  أمحد الذين كانوا يسرتقون السمع لسماعة وحالة الثلث 
مبا عرفوا من احلق و عرفوا  -سلمو  آلهرسول اهلل صلى اهلل عليه و -ا جاءهم فلم :اسحاق  قال

 ،و موقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب حني سألوه عما سألوه عنه ،صدقه فيما حدث
فعتوا على اهلل و تركوا أمره عيانا و جلوا فيما  ،فحال احلسد منهم له بينهم وبني أتباعه و تصديقه

أي  ،" ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون " :فقال قائلهم ،لكفرهم عليه من ا
فإنكم إن وافقتموه و  .و اختذوه هزوءاً، أي " لعلكم تغلبون " تغلبوه بذلك ،اجعلوه لعباً و باطلً 

صلى اهلل عليه -جعلوا إذا جهر رسول اهلل  ،فلما قال ذلك بعضهم لبعض .غلبكم ،ناصفتموه
و كان الرجل منهم إذا  .بالقرآن و هو يصلي يتفرقون عنه و يأبون أن يسمعوا له -سلمو  آلهو 

أراد أن يسمع من رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بعض ما يتلو من القرآن و هو يصلي استرت 
و مل  ،فإن رأى أهنم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم .فرقا منهم ،و استمع دوهنم

فظن الذين يستمعون أهنم  ،صوته -سلمو  آلهصلى اهلل عليه و -ول اهلل و إن خفض رس .يستمع
 .أشاح له ليستمع منه ،و مسع هو دوهنم ،مل يسمعوا من قراءته شيئاً 

عن ابن  ،عن عكرمة ،حدثين داود بن احلسني :قال ،عن ابن اسحاق ،يونسنا  ،أمحدنا 
تفرقوا عنه و  ،القرآن و هو يصليكان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم إذا جهر ب  :قال ،عباس

 آلهصلى اهلل عليه و -و كان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول اهلل  .أبوا أن يستمعوا منه
م قد عرفوا أنه فإن رأى أهن .فرقا منهم ،يسرتق السمع دوهنم ،بعض ما يتلو و هو يصلي -سلمو 

 -سلمآله و ى اهلل عليه و صل-و إن خفض رسول اهلل  .و مل يستمع ،اهمذيستمع ذهب خشية أ
 :فأنزل اهلل تعاىل .فظن أهنم مل يستمعوا شيئاً من قراءته و مسع من دوهنم أشاح له يستمع ،صوته

" وال ختافت هبا " فل يسمع من أراد أن يستمعها ممن  ،فيتفرقوا عنك ،" وال جتهر بصلتك "
 َوابْ َتِغ بَ ْيَن َذِلَك َسِبياًل﴾.. ﴿ ،فينتفع به ،لعله يرعوي إىل بعض ما يسمع ،يسرتق ذلك دوهنم

  ." (110اْلسراء:)
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" وال جتهر بصلتك وال ختافت هبا  :عن عائشة ،عن أبيه ،عن هشام بن عروة ،نا  يونس
 .نزلت يف الدعاء :" قالت

 :يف قول اهلل تعاىل ،عن جماهد ،عن رجل ،عن عيسى بن عبد اهلل التميمي ،" نا  يونس
أن جيهر  -سلمو  آلهصلى اهلل عليه و -أمر رسول اهلل  :قال ، ﴾..ْؤَمُر فَاْصدَْع ِبَما ت ُ  ..﴿

  .بالقرآن مبكة "
دعوا الناس إىل  للقرآن على من يستمع إليه الذي ال يقاوموإلدراك املشركني هلذا التأثري  

ا ِفيِه َلَعلَُّكْم َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ََل َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرآِن َواْلَغوْ ﴿ليه إعدم االستماع 
َوِإْن ﴿ه بقوله يف سورة التوبة رسول )سبحانه وتعاىل(ذلك نبه اهلل ول، )41فصلت: ( ﴾تَ ْغِلُبونَ 

ُهْم قَ ْوٌم َلَّ َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم الّلِه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَن َّ 
، القارئ والسامع طاب القرآين نوًعا من التأثري يففلبد أن حيدث اخل، )6التوبة: (﴾ ْعَلُمونَ ي َ 

ُقْل نَ زََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمن رَّبَِّك بِاْلَحقِّ لِيُثَبَِّت ﴿فالقرآن أنزل على القلب وليس على األذن 
ََل ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل ﴿،)102 النحل:( ﴾الَِّذيَن آَمُنوْا َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمينَ 

تحدي فمن أخذه فليأخذه بقوة، ويقوم على فالقرآن الكرمي يتصف بال )16القيامة: ( ﴾ِبهِ 
وكماله وتأثريه، وقدراته املتنوعة يف محل الناس على ومجال األسلوب والنظم البلغة ب اإلعجاز

لسان ويتميز من تفسري وعلوم قرآن وسواها  ء معانيه، والعناية مبا يعني على استجلالتفاعل معه
 ، وعلى سائر ألسنة البشر!!يف ذلك على لسان العرب أنفسهمالقرآن 

استعمال مجيع العلوم واملعارف اليت وضعتها بويأيت السؤال هل استطاعت أمتنا عرب تارخيها 
لنفسها وللبشرية رمي هل استطاعت أن تقدم القرآن الكو ؟ كما ينبغي  القرآنمعاين ستجلء إ

بتجويده، و  ته،آبقراءة األمَ اهتمت  قدل؟ تاب استخلف وكتاب عمران حضاري  باعتباره ك
االهتمام  ن  ومطبوع لكمليون كتاب خمطوط اشتمل تراث األمة على ما يقرب من بزخرفته، و و 

 مل يكن بالقدر املناسب. القرآنوالعمران هبذا  ةلحضار الباين لباجلانب 
يع جيلنا هذا أن ينهض بعبء "دراسات قرآنية" ميكن أن تقدم القرآن اجمليد فهل يستط

باعتباره كتاب خلفة وعمران، وإنقاذ وخلص؟! وهل  -على مستوى هذا العصر وسقفه املعريف  
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نستطيع بالقرآن أن نعيد بناء أمتنا وتوحيد صفوفها، وإعادهتا إىل مواقع "اخلرييَة والوسطَية 
ة قطًبا تضيء للبشري ة، السبيل، وهتديها إىل اليت هي أقوم نرجو ذلك ونتمناه وما والشهادة" أمَ 

 ذلك على اهلل بعزيز!!
يكتب ما  كنت أتابعمنذ فرتة طويلة  فأمهية كبرية،  -يف موضوعه -أخريًا هذا املؤمتر ميثل

قاء على تواضعه يف ملتقيات كثرية حول القرآن الكرمي يف دول خمتلفة لكن فرادة هذا الليقال ما و 
لنفسها  -يف غالبها–اليت كثرت، ووضعت ت احلديثة، آرصد القراءوبساطته اهتمامه بعملية 

أبناء األمة  بني ناختلف الكاتبني يف هذا اجملال مأهدافًا حديثة كذلك، ولكنها خمتلفة ب
لة اسرتاتيجية شامو وأرجو أن يكون هناك تواصل يف العمل للوصول إىل خطة عمل وسواهم. 

بًا كونًيا يستوعب سائر اكتو ة فوخل كتاب هداية وحضارةباعتباره  لقرآن لعامل اليوم التقدمي 
 .ه مسيع جميبإنَ  .أن يهيء لذلك األسباب -تعاىل–ة القائمة؟! نسأله األزمات الكونيَ 

 ا على بلوغ مرتبتها فكتاب اهلل النً قائًما على التقوى، ومعيأرجو أن يكون هذا اللقاء كما 
 أمتىن  و . رون. وإذا كان يل من توصية فإنين أوصي األخوة أعضاء اللجنة التحضرييةه إال املطهَ ميس  

 يف العامل اإلسلمي  ات القرآن إىل مجيع كليَ ونتائج أعماله  ،أوراق هذا املؤمترب يبعثواأن عليهم 
، وما ءمجعا ةلبشري  له و القرآن الكرمي كتاب للعامل كل   ألنَ والتكامل؛ والغرب من أجل التواصل 

 .يتعلق به أو يدور حوله يهم الناس كافة. واهلل ويل التوفيق
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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 ختام أ.د. طه جابر العلواين يف كلمة 
 يف ندوة االجتاهات احلديثة يف دراسة القرآن الكرمي

 م.2006فرباير/  /12 -11بريوت 
 

 أ.د. طه جابر العلواني
 

اهلل ال  رمحن ال  رحيم، احلم  د هلل، نس  تغفره ونس  تعينه ونس  تهديه، ونع  وذ ب  اهلل م  ن ش  رور أنفس  نا  بس  م
وعلى من تبعه واهتدى هبديه إىل ي وم  وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول اهلل 

 الدين. مث أما بعد...
هذا اجلهد  خامتةها حنن أخريًا نصل بعد يومني من العمل، وشهور من اإلعداد إىل 

آلفاق عديدة من آفاق وحماولة ارتياد  املبارك، الذي نتمىن أن جنعل منها فاحتة جلهود جديدة 
 هذا الكتاب العظيم الذي ال تنقضي عجائبه.

ت الناس فيه وحوله وحنن نعيش يف عصرنا هذا أزمة يف هذا الكتاب ويف قراءآنقرأ  إنَنا
من أزماتنا تلك ووضع األمة على سبيل اهلدى  طاحنة حناول أن نلتمس فيه سبيًل للخروج

الوحيد  وباعتباره الكتاب الكوينَ  ،ألمتنااألول ، باعتباره مصدر التكوين من جديد والفلح
من أزمات الذي ميلك القدرة على اإلخراج  ، كما أن ه الكتاب الوحيدةاملوجود بني أيدي البشريَ 

 ة.صارت كونيَ 
ملتمسني استخلص منهج ك وتشرذم وفرقة ه يف حالة تفك  نقرؤه وأمتنا اليت تكونت ب

 ، وال مبنطق علماين  ماضوي   ين  إلعادة البناء، قائم على منهج التكوين فنحن ال نقرؤه مبنطق سكو 
لسنن والقوانني اليت حتكم ل، بل مبنطق قائم على حماوالت الكشف أو ما بعد حداثي   حداثي  

ا يف جدل ال ينقطع وال يتوقف حىت حنو الغايات املرسومة إهليا ألمم حركات التاريخ واجملتمعات وا
 س سبيلنا إلعادة البناء.يرث اهلل األرض ومن عليها، لنتمكن من تلم  
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جأون إىل قراءة صحيح البخاري لي زمان كان الناس إذا أمل هبم أمر  قبل حوايل قرنني من ال
يوم نريد أن نقرأ القرآن العظيم وهو أعظم وأبرك وال لبلء.اكشف ليف املساجد التماًسا للربكة و 

  وأشرف من أي كتاب.
إن  ه احللول للخروج من تلك األزمات؟قرأ؟، وكيف نستنبط منكيف نقرؤه؟ وكيف ي  ولكن  

من يقرأه قراءة تراثية، وبعضنا يقرؤه قراءة حديثة، ولكن اجلميع مطبقون على أن هذا  من أمتنا
 يهدي لليت هي أقوم.ه أنَ و من الفنت القرآن خمرج 

غريه، ولكن جلوئه الستخراج يستطيع أن يستورد احللول كيفما شاء من وغريه  فاحلداثي  
وثقته يف قدرته على إخراج األمة من تلك األزمة،  ،من القرآن الكرمي دليل على إميانه به حلول

إىل م ينقسمون و أهنأ .قارئني للقرآنالاالختلفات تشتد بني  عندما أرىوال أجدين مسرتحًيا 
ولكن الوسائل  يفأو يف الرؤية ال تنكر ختلفات جود ابالرغم من و   يف القراءة.واألصويل   احلداثي  

 ممكن، وليس مبستحيل ما خلصت الني ات. اجلمع بني القراءتني
َواْلَعِشي  ي رِيد وَن  َواْصربْ نَ ْفَسَك َمَع اَلِذيَن يَْدع وَن َربَ ه م بِاْلَغَداةِ  ﴿اآلية هذه قرأت  إَنين

نْ َيا َواَل ت ِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبه  َعن ذِكْ  َناَك َعن ْه ْم ت رِيد  زِيَنَة احْلََياِة الد  رِنَا َواتَ َبَع َهَواه  َوْجَهه  َواَل تَ ْعد  َعي ْ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ،(28الكهف: ) ﴾وََكاَن أَْمر ه  ف  ر طًا"

وعدم معهم، للبقاء اهدة جملهذه املصابرة وا املوىل جل شأنه يطلب من رسوله ستوقفتين فا
املصابرة واألمر ب .يف تدافعفلو تطابقت الرؤى ما جعل الناس  ؛مفارقتهم حىت إذا اختلفت معهم

فيجب ، يف بعض االحيان يف توجهاتناو يف قدراتنا، و خنتلف يف طبائعنا،  -مجيًعا–دل على أننا ي
هم يتَ قد  االختلف يف الرأي، فاحلداثي  يف حالة بعًضا عذر بعضنا يو أن نستمر على املصابرة 

هذه االهتامات ال ختدم العلم  .ةباخلروج عن املل   هم احلداثي  يتَ قد  ف، واألصويل  بالتخل   األصويلَ 
 .واجتهاداهتا، فساد الرؤية وضياع جهود األمة لتؤدي إىل اً م، بل توجد أجواءوالتعل  

ة سرة: القراءة اليت تتسم باحليوي  ولذلك فإن ما نصبو إليه هو إعادة تعليم أمتنا القراءة امليَ 
ي باإلرادة والعزمية ة، والتحل  ة والفاعلي  حالة احليويَ  واملرونة، القراءة اليت نتمكن هبا من إعادة

اد الطاقة القادرة على توليد هذه ، بل وإجيةألمَ ا يف ة إلحياء عوامل الدفع احلضاري  الصادق
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وذلك  يف نظري املتواضع  ،العوامل يف إطار تتحدد العلقات فيه بوضوح بني املتغريات والثوابت
 هو "حق التلوة" الذي ذكره القرآن اجمليد.

إن القراءة اليت نصبو إليها هي القراءة اليت ميكن أن تتسم وتوصف بأهنا "تلوة حق 
فينطلقون وهم على رهبم  ،ولئك الذين إذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانًاالتلوة" "تلوة أ

 يتوكلون. يف تصحيح مسار األنفس، وارتياد اآلفاق.
يف حبث يل عن الردة استخدمت يف رؤييت كتاب اهلل وسنة رسوله وقد قبل من قبل ورفض 

مثل اآلمدي، وفخر  من رفض، ومن خلل حبثي وجدت أن حوايل مخسني إماًما اهتموا بالردة
قربه خمافة أن موقع ال يعلم أحد أن الدين الرازي الذي أوصى عندما ميوت أن يدفن بليل و 

هو يف إمامته  حىت أن اإلمام الشافعي وهو من  ومن سجن وعذب   ومنهم من هرب، .ينبش
يض ليقف بني يدي الرشيد بتهمة التحر  باألصفاد من اليمن إىل بغداد مكبلً جيء به وعلمه 

 ني، وأمثال هؤالء كثري.على العباسي  
خالف، واهلل سبحانه وتعاىل ملعجب لقوم ال حيتملون القول اأيف تارخينا ثغرات عديدة، و 

َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد يَُد ﴿عليه بقوهلم  ئهمر وجت -شأنهجل -نقل عن اليهود والنصارى خمالفتهم له 
ُنوْا ِبَما قَاُلوْا َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِن يُنِفُق َكْيَف َيَشاء َولََيزِيَدنَّ َكِثيًرا الّلِه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُعِ 

نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء ِإَلى ي َ  َنا بَ ي ْ ُهم مَّا أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك طُْغَيانًا وَُكْفًرا َوأَْلَقي ْ ْوِم اْلِقَياَمِة مِّن ْ
 ﴾وْا نَارًا لِّْلَحْرِب َأْطَفَأَها الّلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َوالّلُه َلَ ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ ُكلََّما َأْوَقدُ 

لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّ الّلَه ثَاِلُث َثالَثٍَة َوَما ِمْن ﴿ النصارىتطاول عن قال ، و (64المائدة: )
ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ِإَلٍه ِإَلَّ ِإلٌَه َواِحدٌ  نَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ْ ا يَ ُقوُلوَن لََيَمسَّ  ﴾َوِإن لَّْم يَنتَ ُهوْا َعمَّ

ويكر عليهم بالرد العقلين املعريف  ،عنهم ما يذكرون كان القرآن يرويف (73لمائدة: ا)
 أفراد األمة يف رار حىت ال يستمربيننا باستمللحوار وذلك الذي ينبغي أن يكون مسة  ،االستقرائي

حركات ال تريد إال اإلصلح  صادر على حركات اإلصلح تبعضهم بعًضا، و  صراع يقاتل
البحث واحلوار احرتام رأي اآلخر وحناول تفهمه، ومن خلل آداب حنتاج أن نتعلم و كذلك. 
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ض مستدل يقرر دليلً، ومعرت املناظرة نستطيع أن نصل إىل ما هو األصوب أو األوىل من اآلراء. 
 مستوى القياس الدقيق. -مًعا -يهدم الدليل الذي أتى به املستدل؟ ليبلغ االثنانيقدم اعرتاًضا 

لو  :يف كتابه "األم" كان يفرتض وجود املعرتض فيقول -رضي اهلل عنه- ن اإلمام الشافعي  إ
من   يف مباحث القياس األصويل  البدإن   فجوابه كذا وكذا.- اعرتض على هذا احلكم ئًل اقأن 

  وجود طرفني ألن ذلك هو الذي يظهر األوجه املختلفة للمسألة. 
تهد يف معرفة سنن هذا جنومجاعات أن  اأفرادً باعتبارنا باحثني ا املطلوب منَ لذلك فإن 

وهنوض األمم  ،الكتاب وقوانينه ونظمه حملاولة استخلص القوانني اليت حتكم حركات التاريخ
ائها لتتبوأ موقع الشاهد الشاغر منذ غابت عن شهودها إحيعن منهج تمكن من الكشف لن

 . إعادة بناء األمة وإعادة بعثهايف العمراين  
واجلهود اليت أرجو أن تستمر وأن تنتقل إىل طلبنا وأبنائنا  ،إليه يف هذا اللقاء إن ما نصبو

ْكِر فَ َهْل ِمن م دَِكر " قراءة تتسم هو إعادة تعليم أمتنا القراءة امليسرة "َوَلَقْد َيَسْرنَا اْلق ْرآَن لِلذ  
قادرًا على ة ألمة مل يعد شيء من األشياء ة والفاعلي  عيد احليوي  ننستطيع هبا أن  املرونة،ة و باحليويَ 

صلى اهلل –فهو النب املقيم، وسنة رسوله  -جل شأنه-إال كتاب اهلل وجتديدها تها إعادة حيويَ 
 .نهاليت ال تنفك ع -عليه وآله وسلم

وجيب أن نستثمر األحداث األخرية يف االستفادة من طاقة األمة، فحادثة الرسوم املسيئة 
حركت مجيع فئات األمة، وال واليت نشرت يف صحف دمناركية وغريها  لشخص النب الكرمي 
، ةبسائر الفروض والشعائر اإلسلميَ  من هؤالء املتظاهرين غري ملتزمني اشك عندي أن كثريً 

هذا اجلسم فإن ، "القرآن الكرمي سَ ، أو م  ة رسول اهلل مست شخصيَ " :ينما يقالولكن ح
علينا  ولذلك فإنَ حمرك آخر،  ة هائلة ال نستطيع أن نوجدها بأي  اهلامد امليت، تنطلق فيه حيويَ 

م لجسلاستبدال اخلليا امليتة، ويعيد  ؤدي إىلبشكل يلتقدميه هلذه األمة  أن حنسن تقدمي القرآن 
، هافي وامل الدفع احلضاري  إلنسان املسلم اإلرادة والعزمية الصادقة إلحياء عل رد  ة، وياحليوي  

أسوهتا وقدوهتا ومثلها منه لتجعل  -صلى اهلل عليه وآله وسلم -ة الرسول الكرميعرفها بشخصيَ وي
 .األعلى يف كل ما تأخذ وتدع
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حسم املعركة وأ ،وغريه رجاين   وبني اجلني  من الغربي لساين   أن أفاضل بني أي  أنا ال أستطيع 
اتيح احملركة للعثور على املفاجمليد ن حتسم املعركة عندما نستعني هبذا الكتاب ولكمبجرد املفاضلة 
ت تعيد إنتاج حنن حمتاجون لقراءآ .تهاالستعادة فاعليَ  ةها خلط املسرية التارخييَ عيدنلضمائر أمتنا ل
َناُهُم ﴿ها يف علقات تتحدد فيها بوضوح املتغريات والثوابت. توليدو ة الطاقة اإلنسانيَ  الَِّذيَن آتَ ي ْ

ُلونَُه َحقَّ ِتاَلَوتِِه ُأْولَِئَك يُ ْؤِمُنوَن ِبِه َومن َيْكُفْر ِبِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ   ﴾اْلِكَتاَب يَ ت ْ
ة وجتديد اخلليا امليتة ويَ تعمل على إعادة احلي لتلوة اليت ا" هي تهحق تلو " (121البقرة:)

 املسلم احلضاري.اإلنسان وإعادة بناء 
" " و"كيان اجتماعي  بأننا ننتمي إىل "نسق ثقايف " و"إطار حضاري   نونمؤقحنن نقرأ وحنن 

بة استطاعت أن تفرض نفسها ن نفوسنا، وبىن ثقافتنا بشريعة غل  صاغ عقولنا وكوَ  إسلمي   قرآين  
ا الشريعة غابت مشسها؛ ألهنَ  بعد أن  ، واستمرت يف فرض نفسها حىتعلى أبناء هذا الكيان

يت. إىل مطلوب أمَ  الشرعي   والواجبَ ، يف اإلطار الثقايف  عرفت كيف حتول احلرام إىل "عيب"  اليت
فًا فيستحسن ويستقبح دون أن ا نفسه يقوم بشيء، أو يلحظ تصر  وكثريًا ما جيد اإلنسان من  

ذلك التشريع العظيم الذي يربط بني يف ه عند البحث جيد املصدر ولكنَ  فت إىل املصدر،تيل
 منكرًا. -شرًعا–معروفًا، واملرفوض  الشرعيَ ليجعل املطلوب  والوحي والعقل والنفساألصل 

إىل ثقافة راسخة ة يف جذورها الشرعيَ وصار لدينا منكر ومعروف وحتولت هذه املنظومة 
اليت -وأصبحت لديهم بعض التقاليد  لمني الذين يعيشون يف أوطاننا،ملسغري ااها املسلمون و بنَ ت

. فكلنا يستحسن ويستقبح ولكن يغفل عن النموذج الكامن يف أتت من التصاقهم هبذه الثقافة
منحه تلك القو ة ، وهذا النموذج ما ذاكعله ينفر من هذا ويقبل وهو النموذج الذي جي ،عقله

 سوى القرآن الكرمي.واملتانة 
إننا يف دراستنا كثريًا ما نغفل عن أن آبائنا وأسلفنا قد خاضوا يف كل ما خاضوا فيه، 

وض فيه يف ظل سيادة خن. وحنن خنوض يف كل ما "املرجعية اإلسلمية"ولكن يف إطار  سيادة 
ة مغايرة، هلا أصوهلا وجذورها وسريورهتا وصريورهتا فليس من العدل أن حناكم تراثنا إىل مرجعيَ 

 .اليت نبتغي ألسباب كثرية ةة وال العلميَ ة، ولن خيدم ذلك املوضوعيَ ه املرجعيَ هذ
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ن على مي، هتة واستعلء خارجي  وهزمية حضاريَ إننا نراجع تراثنا وحنن يف حالة استضعاف 
 اشكل ضاغطً ة يشعورًا بالدونيَ  -عندنا -ة اليت كثريًا ما تولدنفوسنا جمموعات من املشاعر السلبيَ 

 ة مهما حاولنا.ى حماوالتنا لتحقيق االستقامة العلمية واملوضوعي  عل
ولذلك فنحن أحوج ما نكون إىل دراسات متعمقة جادة فاحصة يف عمليات تكوين 
األنساق الثقافية وتداخلها وتقابلها. وكذلك فيما يتعلق باألديان وتداخلها وتقابلها وكيف يتم  

 كل منهما.
ب  "جنيولوجيا النخب" أو "أنساب  -عافاها اهلل -لفضلهناك ما تسميه د. مىن أبو ا

 اخلاص واملشرتك األفكار" واألشخاص والثقافات. وجنيولوجيا النخب مدخل يستطيع أن يبني  
بني  وازن بني اخلاص واملشرتكيافظ و حيأن يستطيع املثقف  ، وبه بني الثقافات واإلنساق

 .الثقافات واألنساق الثقافية
بوفرة املعلومات  ق لنفسها إعجازًا يفرض على اآلخرقعاصرة حاولت أن حتإن احلضارة امل

شاعتها، وجعل اآلخرين عاجزين مشلولني أمام كثرهتا وهيمنتها وتشعبها، ويسر إوكثرهتا، و 
 ة كل إجناز هلا.ول إليها، والقدرة على نسبوسهولة الوص

ة اليت تكشف عن الغايات ملنهجيَ ة وات املعرفيَ بد من التدرع بالقدرة على القراءآولذلك فل
ومتكن من معرفة مناطق التقابل والتداخل، خاصة حني يكون  ،واملقاصد والنماذج واملناهج

التداخل املطلوب والتقابل بني نسقني خمتلفني أحدمها مفتوح واآلخر مغلق واقف عند مضائق 
 .لتاريخ، أو هناية األنسانهناية ا ة، أوأكانت هنايات فلسفة العلوم الطبيعي  سواء  النهايات

إىل أفكار  فيها كتاهبم عندما يذهبونحياسب  فرصة ألحد إن ثقافة اهليمنة مل تعط
 ،نحن يف حاجة ماسة للحوار معهمومع ذلك ف، ةمبستقبل البشريَ أو تضر قد تؤذي  وشطحات
ن من تمكلو  ،وكشف الغايات واملقاصد ،للوقوف على أرضية مشرتكةمع ما يطرحون والتعامل 

يصر على أن ال ترى وآخر مغلق  ،معرفة مناطق التداخل والتقابل بني نسقني إسلمي مفتوح
 .البشرية إال ما يرى

القرآن يفسر بعضه بعًضا، وعلى  على أنَ  اتفقت كلمة األمة منذ عهد رسول اهلللقد 
اق أثرًا يذكر يف فال جند هلذا االت الكننَ و  ،أن أفضل تفسري للقرآن هو ذلك النوع من التفسري
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ويف يف هذا اللقاء كثريًا، "احملكم واملتشابه" منوذًجا واحًدا فقد ذكرت قضية  أبني ولكي -تفاسرينا
تفسري القرآن بالقرآن أستطيع أن أقول: بأن سائر عمليات التعارض والتعادل والتمانع بني منهج 

ذاته،  طاب القرآينيف اخلوجود هلا ال و جملتهدين أو املفسرين، اأفهام نامجة عن إمنا هي النصوص 
دلت على إحكام األوىل  فآية سورة هود  يست بدًعا من األمور املشار إليهاواإلحكام والتشابه ل

 القرآن كله.
َلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيرٍ ﴿ ويف سورة  (1هود:) ﴾اَلر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُه ثُمَّ ُفصِّ

َسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا مَُّتَشاِبًها مَّثَاِنَي تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن اللَُّه نَ زََّل َأحْ ﴿: الزمر
رَب َُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوبُ ُهْم ِإَلى ِذْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يَ ْهِدي ِبِه َمْن َيَشاء َوَمن 

مث تأيت آية التفضيل بني احملكم واملتشابه يف سورة آل  (23الزمر:) ﴾ادٍ ُيْضِلْل اللَُّه َفَما لَُه ِمْن هَ 
ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ﴿: عمران

َنِة َواْبِتَغاء تَْأِويِلِه َوَما ُمَتَشاِبَهاٌت فََأمَّا الَِّذيَن في قُ ُلوِبِهْم زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتشَ  ابََه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفت ْ
كَُّر ِإَلَّ أُْولُوْا يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإَلَّ الّلُه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّْن ِعنِد رَب َِّنا َوَما َيذَّ 

، ةواستعرضت تاريخ النصرانيَ التوراه واإلجنيل ت وهذه السورة ذكر  (7آل عمران:) ﴾األْلَبابِ 
واالحنرافات اليت أصابتها، وجمادالت النصارى مع أهل الكتاب. وهذا يدل على أن أهل الكتاب 

هم عن خلق بتتمل على ما يشبه ما ورد يف كمن يهود ونصارى كانوا يستغلون اآليات اليت تش
رسولكم مل يأت جبديد، بل نقل كل ما  ني: انظروا إنَ وما إليها ليقولوا للمسلم آدم واجلنة والنار

جاء يف اآلية الكرمية جاء به عن كتبنا؛ حياولون بذلك إضلهلم باستغلل ذلك التشابه، ولذلك 
أي: ما جاء   (8آل عمران:) ﴾َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّْن ِعنِد رَب َِّنا ..﴿

 .ن، وما جاء يف الكتب السابقةيف القرآ
ملناقشة النصارى فيقول   خصصتاليت–يف سورة آل عمران هذه اآلية ولذلك جاءت 

ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت ﴿هلؤالء 
َنِة َواْبِتَغاء تَْأِويِلِه َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه فََأمَّا الَِّذيَن في قُ ُلوِبِهمْ   زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفت ْ

ُر ِإَلَّ ُأْولُ   ﴾وْا األْلَبابِ ِإَلَّ الّلُه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّْن ِعنِد رَب َِّنا َوَما َيذَّكَّ
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دعواهم  :، أيتبتلك اإلفرتاءآ فتنهم عنهو والفتنة هنا صرف الناس عن دينهم،  (7آل عمران:)
كتب   يشبهوكتابه  ،من الرسلسبقه ما جاء به عمن قل ن -صلى اهلل عليه وآله وسلم– اأن حممدً 
يف علوم القرآن تراثنا و  بقي تراثنا األصويل  مع ذلك فقد  و  -كما زعموا-السابقني أولئك 

، وكيف خياطب اهلل الناس هم وما استأثر اهلل بعلمهبوامل غامضاله تحدث عن املتشابه بأن  ي
وحينما جتاوزنا تفسري القرآن بالقرآن بطرق أخرى باملبهم؟ وكيف يهتدون ويؤمنون  ،بالغامض

 .يف استجلء معاين القرآن ذريًعا فشلنا فشلً 
ت ما ذكروه عن أيب سيدنا إبراهيم اث بعض املفسرين باإلسرائيلي  ولقد بلغ من تشب  

رغم من الح بر أن امسه تا :املفسرين وقالوابعض ، فحورها "رز آ"ه يأن اسم أبفالقرآن صرح ب
َوَمْن ﴿جند مفارقة عجيبة يف تفسريه لقوله تعاىل: الطربي تفسري يف و صراحة التسمية يف القرآن، 

ن مََّنَع َمَساِجَد الّلِه َأن يُْذكَ  َر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ُأْولَِئَك َما َكاَن َلُهْم َأن َأْظَلُم ِممَّ
نْ َيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  حيث ذكر أن  ﴾َيْدُخُلوَها ِإَلَّ َخآئِِفيَن لُهْم ِفي الدُّ

يات تتحدث فكيف يعقل أن يذهب مثله إىل هذا واآلاملقدس  ألنه هدم بيت "نبوخذ" املراد هبا
 .عن املساجد ال عن معبد اليهود؟

من ه حق تلوته وال نتهيب لو تنلذهب إليه نحنن حباجة إىل أن نتصل بالقرآن الكرمي و 
 التفاسري وكتب القواعد واألصول.الغوص يف أيسر من ره ذلك، فتدب  

تعلمناها  يتدعونا نتصل بالقرآن الكرمي اتصال املفتقر إليه وال نسقط ثقافات اآلخرين ال
فهل من  للذكراهلل يسره   قد هولكن   .والقول الثقيل ،درك أن هذا كلم اهلل ووحيهنعليه، و 

 مد كر؟؟!!.
يؤلف بني قلوبنا ويعيننا على أن  -تعاىل–أسأله اهلل و  ،ا مرحوًماؤنلقائنا هذا لقكون أرجو أن ي

اكتشف األغيار  ماآن مثل، وال ننتظر أن يكتشف الغري لنا إعجاز القر خدمة القرآن ودراساته
 إىل جو ن عندما احتلوا بلدنا. حنتا فه الغربيتشكومل نكتشفه فا نا نسري عليه قروناً بقيالبرتول الذي 

 نقل بعض ما ذكر إىل طلبنا ومراكز البحوثنو بيننا أن يستمر التواصل وتبادل املعلومات 
 وفقنا اهلل وإياكم ملا حيبه ويرضاه. .اهلامة
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