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الرئيسية وزلاورة األساسية تقدمي إطار شامل للمؤدتر وقضاايه استهدفت احملاضرة 
واالشكاليات اليت استهدف ادلؤدتر إاثرهتا ومعاجلتها؛ ولذلك فقد تعرضت احملاضرة إىل مجلة 
من القضااي ادلنهجية وادلؤشرات ادلوضحة لقضااي ىذا ادلؤدتر وادلساعدة على فهم إشكاليتو 

 الكربى وتفرعاهتا وما انبثق عنها وترتب عليها.

  نقاط ديكن تلييهها فيما لل: ولذلك فقد جاءت يف

أوال  افًتضت احملاضرة أن ىنا كنوعُت من ادلعرفة لكل منهما منهجيتو ووسائلو وأدواتو 
ومهادره  أوذلما ادلعرفة الدلنية وى: معرفة بدأ بتعليم هللا آلدم األمساء وتتابعت النبوات 

ية كاملة يف القرآن والرساالت يف تكميل جوانبها حىت استوت على سوقها منهجية معرف
قابلة الستيعاب متطلبات اإلنسان ادلعرفية يف سائر عهوره وأزمنتو وعلى اختالف  الكرمي

 بيئاتو وأنساقو احلضارلة.

وذلك إذا قرئ القرآن العظيم بتلك ادلنهجية ادلعرفية القائمة على اجلمع بُت القرائتُت  قراءة 
 الوح: وقراءة الكون.

عرفة  فه: ادلعرفة البررلة الوضعية اليت تولل اإلنسان إليها دون ان أما النوع الثاين من ادل
والطبيعة  لعتمد على الوح: او لربطها مبنهاجيتو  أو لالحظ فيها احلضور اإلذل: يف ادلعرفة

واإلنسان. فه: تفًتض أن احلياة تعتمد على طرفُت ال اثلث ذلما ى: الكون أو الطبيعة 
 بو الدلن ال تلتفت إليو.واإلنسان  وأي بعد آخر جاء 

اثنيا  بُتن احملاضر أن ىذه ادلعرفة الوضعية اليت حهرت العالقة الكونية بُت اإلنسان والطبيعة  
وثوراهتا ادلتتابعة التنولرلة  مث العقلية  ونفت البعد الغييب أو جتاىلتو ألبحت بعد هنضة أورواب 

 ومنو العامل العريب واإلسالم:.مث العلمية  ى: ادلعرفة ادلهيمنة على العامل كلو  

وقد أورد احملاضر مناذج كثَتة ليبُت كيف أتثر ماللُت ادلسلمُت هبذه ادلعرفة الوضعية ومعطياهتا 
 يف الفكر والتهور واالعتقاد  إضافة إىل نظم احلياة وعالقاهتا.



الدلنية على وأشارت احملاضرة إىل أن ذلك كان لو آاثر البالغة يف هتميش أو جتاىل ادلعرفة 
 وجو العموم يف نظرلتها ومهادرىا  واألفهام البررلة ذلا وغَت ذلك.

اثلثا  حاولت احملاضرة أن تفرق بُت مهادر التنظَت  الكتاب والسنة وبُت ما مستو ابلًتاث 
سواء أكانت علوم وسائل أم علوم -وتوضح أن فكر ادلسلمُت وتراثهم ادلتمثل يف علوم النقل

أن لواجو ىذا التحدي وأن حيتولو ولستوعبو يف وقت كان ذلك فيو شلكنا  مل لستطع -مقالد
جدا لو مت الرجوع إىل القرآن العظيم مبنهجية ومعرفة وفهم متجدد وإدراك كامل خلهائص 

وقدراتو ادلتنوعة  وفهم دقيق دلنهج رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ادلتمثل جململ ما أعطاه يف  القرآن العظيم
حياتو منذ حلظة نزول الوح: عليو حىت حلظة التحاقو ابلرفيق األعلى )للى هللا عليو وآلو 

 وسلم(.

لكن العقل ادلسلم جتمد وتبٌت وقلند وكينف نفسو وفًقا للمعارف النقلية اليت دونت يف عهر 
م  التدولن. وكان ذلك التبٍت قد أضر ابلعقل ادلسلم وبعالقتو مبهدري تكولنو  القرآن العظي

والسنة والسَتة ومنهجية رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( يف الربط بينو وبُت الواقع دون إلغاء الطالقيتو 
 وقدراتو ادلتجددة أو مهادرة عليو.

رابعا  أشارت احملاضرة إىل الهورة البرعة اليت حاولت ادلعرفية الوضعية أن ترمسها يف أذىان 
راثهم  وذلك لتجعل من تلك الهورة جزًءا من وسائلها يف ادلسلمُت عن اإلسالم من خال ت

 هولياهتم.حتقيق االستالب النهائ: ذلم  والقضاء على خ

خامسا  واستعرضت احملاضرة كثَتًا من وجوه النقد اليت وجهت لًتاث عهر التدولن وللعلوم 
اذلجري حىت اآلن. النقلية يف سلتلف العهور ومن علماء يف أزمان سلتلفة بدأ ابلقرن اخلامس 

وجهة للًتاث النقل: وبُت واقع الدراسات وربطت احملاضرة أبحكام بُت عمليات النقد ادل
 النقلية ادلعالرة.

سادسا  مث خرجت احملاضرة بعد ذلك إىل زلاولة تقدمي مجلة كبَتة من األسئلة جلعلها زلاور 
 التعليمية للمعارف النقلية.تنبيو وتفكَت حول كيفية إعادة النظر يف سائر أركان العملية 



وبيننت أن اخلروج من ىذا ادلأزق ال ديكن أن لتم مبحاوالت جترلدلة تقوم على أفكار ادلقاربة 
بُت ادلنهجية ادلعرفية اإلسالمية وبُت ادلنهجية ادلعرفية الوضعية  وطرحت تساؤال زلوراي مفاده  

: والفهم التارخي: العريب يف عهر ىل القرآن الكرمي مقيد فهمو وإدراك معانيو برروط الوع
التدولن وبوسائلو وأجهزتو فقط؟ وىل على مجيع أجيال ادلسلمُت أن تعيش استهالك ذلك 
الفهم وحده ووسائلو دون زلاولة منها ألن تعيد القراءة والفهم  أو أن اخلطاب القرآين موجو 

إعادة الفهم والتماس عطاء   ولكل جيل احلق يف إعادة القراءة و للناس كافة إىل لوم القيامة
 ادلتجدد احمليط أبلة متغَتات نوعية للزمان وادلكان. القرآن الكرمي

سابعا  وخلهت احملاضرة بعد ذلك مجلة من ادلداخل اليت ال بد من إدراكها وفهمها  ابلنسبة 
ل قرآنية لعهران ىذا لتجاوز أزماتنا ادلعرفية والفكرلة والثقافية  وأن ىذه ادلداخل إمنا ى: مداخ

تستجدي وعيها يف فهم القرآن الكرمي من مالحظة خهائهو ومالحظة ادلنهج النبوي يف 
 التعامل مع تلك اخلهائص.

 وكان لليهها ما لل: 

من ثقافتنا ادلوروثة ى: أزمة منهجية  وليست ازمة يف ال بد أن ندرك أن أزمة ىذا النوع -1
 التفاليل واجلزئيات.

قراءة –عارف أن تقوم على ادلنهج القرآين يف اجلمع بُت القراءتُت أن ادلفًتض يف ىذه ادل-2
اقْ َرْأ ِِبْسِم رَبَِّك  ﴿وىو ادلنهج الذي نزل بو الروح ادلُت أول ما نزل  -الوح: وقراءة الكون

 (ٔ)العلق: (الَِّذي َخَلقَ 

التارلخ البرري أن ىذه ادلنهجية ادلعرفية الدلنية مستوعبة لًتاث النبونات كلها وشلتدة عرب -3
ابجتاه عادلية اذلدى ودلن احلق  فألة معارف تتعارض مع ىذه العادلية ادلمتدة ال ديكن ان 

 تندرج يف إطار ىذه ادلنهجية.

الد شرعية تتياىا  فألة معرفة ال حتقق ىذه ادلقالد أو أن "للمنهجية ادلعرفية الدلنية(  مق-4
 ادلعرفة اليت قد تضر هبا. فضال عنتتغيناىا فإن ىذه ادلنهجية ترفضها  



إنن القرآن اجمليد قد استهدف إجياد إنسان التغيَت الرسايل ادلعدن يف إطار التالوة والتزكية -5
ومعرفة العلم واحلكمة  الواع: بذاتو ومبهمتهن فأي معرفة ل اتفيد يف إعداد ىذا النموذج قد 

 لم الضار.تندرج حتت العلم الذي ال لنفع  فإذا أضرت اندرجت حتت الع

أن القرآن اجمليد قد استهدف بناء "أمة قطب" سلرجة للناس  قادرة على استقطاهبم  -6
 مؤىلة للوقوف موقف الرهادة منهم.

إن القرآن العظيم الذي ديثل ادلرجع ادلطلق ذلذه ادلعارف خطاب عادل: لستوعب البررلة  -7
ا أو طائفًيا أو الىوتًيا  فألة كلها ولتجاوز سائر أنواع اخلطاب احلهري قومًيا أو جغرافيً 

 معارف ال تستوعب ىذه احلقيقة ال ديكن أن ديثل القرآن العظيم مرجعيتها.

إن هللا )تعاىل( قد أبدل البررلة عن احلاكمية اإلذلية يف بٍت إسرائيل حباكمية ىذا القرآن -8
 احملفوظ إىل األبد لرجع الناس إليو فيجدون فيو القول الفهل.

ىم خهائص الررعة اليت جاء القرآن اجمليد هبا وطبقها رسو هللا )للى هللا عليو إنن م أن-9
وآلو وسلم( التيفيف والرمحة ووضع اإللر واألغالل ورفع احلرج  وال بد ذلذ اخلهائص أن 

 تربز بوضوح يف سائر دراساتنا الررعية.

عن من خهائص ىذه الررعة ألضا أن منطلق التكليف فيها ىو التررلف واذلدالة -11
َن الَِّذيَن  ﴿والتحرلر لإلنسان خالفا دلنطلق التكليف يف شرائع سابقة وىو التردلد  فَِبظُْلٍم مِّ

أنتعكس علومنا وال بد من  (ٓٙٔ)النساء: ﴾..َىاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت ََلُمْ 
 النقلية ىذا بوضوح.

إن القرآن الكرمي ىو ادلهدر الوحيد ادلنرئ لألحكام  وإن السنة النبولة ى: ادلهدر -11
 الوحيد ادلبُتن آلايتو على سبيل اإللزام وال بد أن تعكس علومنا النقلية ىذه احلقيقة.

 كل ما لدر عنو فيها من قول او فعل أو تقرلرإن الفًتة اليت عاشها رسو هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( و -12
جزءًا من منهجية كاملة لكيفية تنزلل قيم القرآن كلها على الواقع  أو تهرف مهما كان نوعو



ودتثل مبجموعها ىدالة ال بد أن تنعكس بوضوح يف علومنا النقلية  وال حيهر ذلك يف رلال 
 األحكام وحدىا.

 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( جيعل البدلل عن تتابع النبوات يف األمم إن "ختم النبوة" مبحمد رسول هللا-13
السابقة ىو التجدلد واالجتهاد الدائمان ادلستمران الستيعاب الواقع ادلتغَت بقيم القرآن  والبد 
أن لنعكس ىذا األمر يف علومنا النقلية ودراساتنا الررعية وأن لكون دلنهجية االجتهاد 

 علومنا ىذه وأن تكون الدراسات ادلنهجية حجر الزاولة يف ىذه والتجدلد موقعهما يف
 العلوم.

إن تراثنا النقل: قد تفاعل مع ثقافات كثَتة وكان لذلك التفاعل جوانبو اإلجيابية -14
والسلبية وال بد من تقدمي مناىج للتعامل مع الًتاث تستطيع أن تعُت على إبراز وحتدلد ما 

لدخل ذلك يف إطار ىذه الدراسات وأن تكون مناىج عرض  ىو إجيايب وما ىو سليب وأن
 ءًا من عمليات التهحيح ادلطلوبة.الًتاث على الكتاب والسنة  ونقده انطالقا منهما جز 

مث ذكر احملاضر أن ىذه العنالر ذاهتا كل منها لفض: إىل اآلخر  وكل منها حيتاج إىل شرح 
 وتوضيح.

مدخل عادلية اإلسالم وارتباطو الوثيق بعادلية اخلطاب القرآين. مث ادلداخل مث أوضح احملاضر 
ادلنهاجية القرآنية الستيعاب تراث النبوات واليت إذا وفقنا لفهمها ضمن إدراكنا دلنهجية 
القرآن ادلعرفية فإن ذلك سيكون إن شاء هللا بدالة إعادة التركيل لعقولنا وحجر الزاولة يف 

 ونقطة االنطالق ضلو عادليتنا ادلرتقبة.بناء منهجيتنا  

اخلطاب  ادلستوعب إن عادلية اإلسالم تبدأ من فهم خهائص الكتاب الكرمي ادلتضمن لعادلية 
بذات الوقت إلشكالية كافة األنساق احلضارلة وادلناىج ادلعرفية واإلدراكية ال يف وادلتجاوز 
البررلة إذا فهم على أنو ادلعادل فقط ولكن يف احلاضر وادلستقبل ألضا ولكافة ادلاض: 
 للكون.



ىذا اجلهد الضروري دفعة واحدة لنقول من ىنا نبدأ  فيهائص غَت أننا ال ننتظر اكتمال 
مل تتحول إىل العادلية ظاىرة يف الكتاب الكرمي ويف سَتورة التارلخ اإلسالم:  وإن كانت 

األخرى  وذلك إذا وى: خهائص لرد بعضها بعضا  وتدل كل خالية على منهج بعد  
أن تفهم رتبت ذىنيا ومعرفيا على النحو التايل  وإذا فهمت ىذه اخلهائص بوضوح فالبد 

 خهائص القرآن العظيم ذاهتا  وأبرز ىذه اخلهائص وأمهها ما لل: 

ليكون اخلطاب عادلًيا كان البد من ختم النبوة وذلك لتوحيد ادلرجعية  فال تتعدد النبوات -1
 واالختالف منها.التالية  وحيدث النسخ والتعارض 

ليكون اخلطاب عادلًيا كان البد من حترلر القرآن من خهولية بيئة النزول وذلذا أُعيد -2
 ل هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( قبل التحاقو ابلرفيق األعلى.ترتيب مواقع آايت القرآن توقيفا على لدي رسو 

ليكون اخلطاب القرآين عادلًيا كان ال بد من نسخ الررائع ذات اخلهوليات احلهرلة -3
اليت تتفق مع لرعوب وقبائل زلددة وى: شرائع إلر وأغالل لتستدل هبا شرائع القرآن 

قابلية الرمول والعموم لتكون مرًتكة وقابلة حاجات اجملتمعات العادلية كافة حبيث حتمل 
للتطبيق يف كافة أرجاء العامل  وى: شرائع احلدود الدنيا القائمة على )التيفيف والرمحة( 

 واالستيالف والعمران واالبتالء.وضبط حركة اإلنسان يف دائرة األمانة 

إطالقة  دودة معاينوليكون اخلطاب عاملًيا كان ال بد من ان تتضمن النهوص اللغولة احمل-4
تكترف عرب اكتراف منهجية القرآن ادلعرفية ضمن بنائيتو ادلوحدة حُت ننطلق من ىذه 

  تؤكد يف ترابطها على عادلية اخلطاب ادلسلمات العقلية بولفها )فرضيات( علمية موضوعية
وشرعة اإلسالم:  سنكترف أن قدرًا منها ىو من البدلهيات اليت بُت ألدلنا مثل ختم النبوة 

كلها لَتورتو مع الزمان   بررلةللالتيفيف والرمحة وحاكمية الكتاب الكرمي ادلطلق يف معانيو 
 وادلكان.

والبد ان تعكس معارفنا النقلية بوضوح ىذه اخلهائص وادلزااي وجتعل منها مداخل منهاجية 
 أساسية ظاىرة.



ادلعرفة ابدلداخل ادلنهاجية مث دعا احملاضر إىل استحياء ادلداخل  وذلك بتجدلد اثمًنا  
لليطاب القرآين واخلطاب النبوي على جتدلد وعينا بًتاثنا وبناء معرفتنا ادلعالرة وفًقا ذلا  

 وكانت أىم ادلداخل ادلرار أليها ما لل: 

إنو قد أشتمل على مجلة من ادلداخل ادلنهاجية اذلامة اليت من خالذلا لدنق ما سبقو -1
و وتضمنت بركل موسع ومكثف ومفهنل معاجلة نقدلة لكل وىيمن عليو وعلى ما حلق

تراث النبيُت فاسًتجع ذلك الًتاث واستيلهو من حترلفات ادلبطلُت وختيالت وأوىام 
التوحيد  لادقة من داخل مركاة ادلفسرلن لذلك الًتاث وطهرىا من التزليف وأعاد تقدديها 

األحيائية واحللولية والتجسيدلة  كما ونفى عنها كل ما حلقها من أتثَت العقليات الوثنية و 
أوضح داللة كل نبوة من تلك النبوات  واجلوانب ادلميزة يف كل منها لذلك ولف رسول هللا 

 أبنو "الذي جاء ابلهدق ولدق بو". 

َّا ُكنُتْم تُْ  ﴿وقال تعاىل   ُ َلُكْم َكِثريًا ّمِّ ُفوَن ِمَن ََي َأْىَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يُ بَ نيِّ
َن اّللِّ نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبنيٌ     .(٘ٔ)املائدة: ﴾اْلِكَتاِب َويَ ْعُفو َعن َكِثرٍي َقْد َجاءُكم مِّ

وأن مدخل التهدلق قد وضح الفرق بُت حقائق تراث النبوات واألابطيل اليت أضيفت إليو   
جيعلو مهدرا لذكر كذلك االسقاطات البررلة األلدولوجية على ذلك الًتاث  وذلك ما 

 الهادق ادلوثوق للبررلة كلها.

عليو ما عداه فهو مسًتجع خالية اذليمنة  فهو ادلهيمن على كل ما سواه وال لهيمن -2
 التنزلل يف وقتو لكنو ُى:ء الستيعاب ادلستقبل إبطالقيتو إىل حاضر للماض: هبيمنة  موجهنو

اعجازه وتهدلقو وىيمنتو  وإن ألة زلاولة معرفية تتم يف إطار غفلة عن ىذه اخلهائص 
 .القرآنية أن تؤدي إىل اخًتاق عادلية ادلعرفة الوضعية

حيمل يف مبناه ومعناه "وحدة منهجية كاملة" ال تقتهر على ما ذكرانه  إن القرآن العظيم -3
النهوص يف  و وحدىا ولكن يف فهم ىذهوعنهر ىيمنتو واستمرارلتها ال لكمن يف نهول

ىو التفاعل الدائم العميق مع القرآن لنكترف ضوء "ادلنهج القرآين"  ذاتو وادلطلوب منا 



العام منهجيتو كما نكترف ادلنهج والسنن والقوانُت يف احلركة الكونية حبثا عن النظام 
 للظواىر الكونية.

رلزأة )أجزاء( ومتعددة سورًا  ومتنوعة  اليت تبدووالبحث يف منهجية القرآن ضمن سور وآايتو 
آايت  ىو الذي سيمنحنا ادلنهجية ادلعرفية القرآنية احمليطة ادلهيمنة  وىذه ادلنهجية بُت 

اليت ستفتح لنا طرلق التجدلد والوسطية لنرق طرلقنا ضلو عادلية اإلسالم ادلرتقبة القرائتُت ى: 
 وظهور اذلدى ودلن احلق.

قرآن كالم هللا )تعاىل( معجز متحدي بو لو اجتمعت اجلن واإلنس على ان أن ىذا ال-4
أيتوا مبثلو ولو كان بعضهم لبعض ظهَتا  وأنو تبيان لكل ش:ء  وأن هللا تعاىل مل لفرط فيو من 
ش:ء  وأنو  معادل للكون قابل الستيعابو  وتقدمي فهم لو وتفسَته  وقابل ذلدالة اإلنسان 

 مهمة االستيالف من علوم ومعارف. وتقدمي كل ما حتتاجو

وإذا كان للكون سنن حاكمة وقوانُت ضابطة ديثل ادلنهج العلم: الضابط ذلا والكاشف عن 
عالقتها وبدون ذلك ال لفهم الكون  فإن للقرآن العظيم سننا تربط بُت آايتو وكلماتو وسوره 

ن إمناء علم ادلناسبات والتناسب ال بد من فهمها حتلياًل ويف إطار بنائيتو الكلية ال جتزئة  وا
قد لساعد على الكرف مع أدوات التحليل والفهم اخلرى وفق اللغة ووفق الواقع عن ىذه 

 ادلنهاجية.

إنن ىذا القرآن حبكم كونو كالم هللا ىو نص مطلق ال لستوعبو زمان أو مكان بل ىو -5
والًتاث والعهر وغَتىا   ثنائيات القدمي واجلدلد  متجاوز لذلك كلو  وىو خارج عن دوائر

فهو كالم هللا ادلستوعب حلركة التارلخ  ادلتعايل على قدرات ادليلوقُت ال حييط بو فهم برر 
وال حتده تفسَتاهتم  وال حتهره أفهامهم  لتحدى عقوذلم ولدفعها إىل تدبره  وإعمال قدراهتا 

ورتو  والتارلخ ولَت لعجزىا بقدرتو على استيعاب اإلنسان وأطواره  والكون فيو  لكنو 
 ومراحلو.

 البررلة حىت لوم الدلن لغنيها عن ألة مرجعية أخرى.وإصلازه وحفظو بلفظو ليبقى مرجع 



إن إعادة تركيل عقولنا وبناء ثقافتنا ال ديكن أن لتم بتأولالت وتفسَتات جزئية  وابختاذ -6
شواىد  بل إبدراك أن القرآن الثابت ادلعجز الذي ال لتغَت حيمل يف ثناايه ما حييط النهوص 

الذي لرَت إليو قولو اإلنساين ال مبفهوم ابطٍت  وإمنا ابدلفهوم مبيتلف أشكال الوع: 
َسُنرِيِهْم آََيتَِنا ِف  ﴿ وقولو )تعاىل( (ٛٛ)ص: ﴾َولَتَ ْعَلُمنَّ نَ َبأَُه بَ ْعَد ِحنيٍ  ﴿)تعاىل(  

َ ََلُْم أَنَُّو اْْلَقُّ    (ٖ٘)فصلت:﴾..اْْلفَاِق َوِف أَنُفِسِهْم َحَّتَّ يَ تَ بَ نيَّ

ادلتعلقة ابلًتاث التفسَتي والتأولل: وعلوم القرآن قد اشتملت  إن ىناك كثَتا من القضااي-7
نهض اذلمم دلراجعتها ومن ادلهم أن ت على اسقاطات ال تتناسب وإطالقيو القرآن العظيم

 ودراستها واخضاعها للنقد والتحليل وحترلر األفهام منها.

يف عهر التدولن  مثل قضااي إن ىناك كثَتًا من القضااي اليت أدرجت يف علوم القرآن -8
الترابو والنسخ وضلوىا حتتاج إىل إعادة دراسة ودتحيص لتحرلر الفهم اإلسالم: للقرآن اجمليد 

 من آاثرىا.

حول السنة النبولة ادلطهرة قدديا وحدلثا وال ديكن ان إنن ىناك مركالت كثَتة قد أثَتت -9
ابكتراف ادلنهج الناظم الضابط لقضااي السنة كمنهج تتم معاجلة ىذه اإلشكاليات إال 

تطبيق يف الواقع والدراسات احلالية ال تستطيع امدادان هبذا ادلنهج الضابط والبد أن تنهض 
 راء البحوث والدراسات ادلنهجية دلعاجلة ىذا اإلشكاالت.جاذلمم إل

اترخي: اقتهادي أنو من الواضح جًدا أن حتول القرآن ابجتاه العادلية ضمن واقع -11
واجتماع: وثقايف مغالر جذراًي ألوضاع العادلية األوىل لعٍت ابلدرجة األوىل إجياد تفاعل بُت 

الذي لتبع يف ضبط ىذا التفاعل حبيث ال ختضع القرآن وىذه ادلتغَتات. فما ىو األسلوب 
إىل خارج القرآن. وكيف ديكن النظر -مسالرة للعهر–لقفز النهوص لتأولل عهري مفتعل 

 إىل ىذه ادلتغَتات اجلذرلة يف الزمان وادلكان من بعد انقطاع الوح: والرسالة؟

القرآن عن التفاعل مع  فالذلن لتوجهون ابلعهرنة إىل القرآن إمنا لطبقون أفكارىم ال أفكار
التغيَت  أما القرآن فإنو لضع امامنا أسسا اثبتة للتعامل معو يف إطار متغَتات العهر والتارلخ. 



ضمن علما أبن القرآن لتوجو اليوم إىل عادلية جدلدة لكل البرر ليظهره هللا على الدلن كلو 
أن أييت مستوعبا دلقوماهتا يف ذلذه ادلهمة العادلية عادلية شاملة  إن من شروط أداء القرآن 

تكون إنسان العامل اجلدلد. من األمثلة على ذلك أن كل )مرتغل( ابلدعوة اإلسالمية خارج 
اإلطار اجلغرايف التقليدي لإلسالم سرعان ما تواجهو مركالت تراثية للجأ إىل كل أنواع 

اث أكثر من كونو أو سالمة منطلقها دفاعا عن الًت  ادلربرات ادلنطقية ليؤكد على لحتها
 دفاعا عن القرآن.

ولو كان ادلنهج القرآنُت وادلنهج النبوي يف فهمو وتطبيقو سائدلن يف الوع: ادلعالر دلا دعت 
 احلاجة إىل كثَت من االعتذارات والتأولالت.

لقد كان لغيات ادلنهجية يف فهم القرآن وتفسَته ضرر ابلغ يف العقل ادلسلم  فلم أيخذ 
بتفسَت اجلزء من خالل الكل والنظر يف اآلايت ادلقررة بردىا انظم إىل كل: عام شلا أثر يف 
ادلواقف ادلتناقضة اليت ظهرت ضمن مدارس الفكر اإلسالم: ليس فيما بينهما فقط ولكن 

فاألشعري مد لتناقض مع األشعري وادلعتزيل مع  ادلعتزيل مع وحدة ادلهدر داخلها ألضا. 
القرآين الذي لستمدون منو وال ديكن ان لكون القرآن سببا يف ىذا بل سببو أهنم وقعوا فيأسر 
الكثرة دون تبُت الوحدة ادلنهجية يف تكولنو العام. لذلك جاءت أقواذلم  وأراؤىم حول القدرة 

البرري ومقام العقل لتعكس غياب ىذه الوحدة. بل عن ىذه النقطة ابلذات اإلذلية والعجز 
حتمل دتييزًا واضًحا بُت القرآن يف منهجو الواحد والفكر اإلسالم: يف متناقضاتو حبيث ال 

 لهبح الثاين ترمجة موضوعية لألول.

الجتاه ضلو ومن ىذه النقطة تتولد نقطة ىامة جدا يف نقدان للفكر اإلسالم: فنتيجة لغياب ا
على النص يف جزئيتو وكثرتو صلد أن كل ادلفكرلن اإلسالميُت أيخذون ادلنهجية واالعتماد 

تقف  ؤاىم لألمور كأمنا ببداايت قرآنية مث لولدون من خالل مناقراهتم العقلية والفلسفية ور 
ن كل آلة يف القرآن مستقلة عن كلية الكتاب والكيفية ال لتنرئ فكرًا وعلًما  بل لتكو 

شاىدا للفكر البرري القالر. مث نبو احملاضر إىل األخطاء الرائعة اليت صلمت عن غياب 



ىذه اخلهائص عن األذىان  وىذا اخلطأ جعل من اإلسالم قسيما دلا ُعرف يف حوارات 
 األداين "ابألداين االبراىيمية" بل وقسيما غَت مكافئ  فقيل ان األداين االبراىيمية ثالثة 

 لة  واثنيها النهرانية  واثلثها اإلسالم.أوذلا اليهود

عليو الهالة –بدء برسالة دمحم  والذي أود أتكيده ىنا  ىو أن اإلسالم ليس امسا لدلن
بل إنو اسم لدلن هللا كلو الذي لنظر إىل إبراىيم على أنو مقدمة لو  وإىل دمحم  -والسالم

 ياء والرسل أمة واحدة.)ملسو هيلع هللا ىلص( إىل أنو النيب اخلامت ليركل األنب

ولذلك فإن القرآن الكرمي قد جتاوز كل ما بُت دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وغرباىيم لينتسب إليو  فقال )جلن 
ََذ  (﴿شانو َّْن َأْسَلَم َوْجَهُو هلل َوُىَو حُمِْسٌن وات ََّبَع ِملََّة ِإبْ َراِىيَم َحِنيًفا َواتَّ َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ّمِّ

 (ٕ٘ٔالنساء:)﴾َخِليالً اّلّلُ ِإبْ َراِىيَم 

لََّة أَبِيُكْم  ..﴿وقال )جلن شانو(   يِن ِمْن َحَرٍج مِّ ُىَو اْجتَ َباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِّ
ِإبْ َراِىيَم ُىَو ََسَّاُكُم اْلُمْسِلمنَي ِمن قَ ْبُل َوِف َىَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعلَْيُكْم َوَتُكونُوا 

وا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا ِِبّللَِّ ُىَو َمْوََلُكْم فَِنْعَم اْلَمْوََل ُشَهَداء َعَلى النَّاِس فََأِقيُموا الصَّاَلَة َوآتُ 
 .(ٛٚاْلج:)﴾النَِّصريُ َونِْعَم 

ُقْل َصَدَق اّلّلُ فَاتَِّبُعوْا ِملََّة  ﴿شدد القرآن الكرمي على وجوب اتباع ملة إبراىيم  فقال   وقد
 .(ٜ٘)آل عمران: ﴾اْلُمْشرِِكنيَ ِإبْ َراِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن 

َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِىيَم رَبُُّو  ﴿  وأكد على إمامو إبراىيم عليو السالم لألنبياء  فقال )جل شأنو(
ِبَكِلَماٍت فََأمتَُّهنَّ قَاَل ِإيّنِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمن ُذرِّيَّيِت قَاَل ََل يَ َناُل َعْهِدي 

 .(ٕٗٔ)البقرة: ﴾الظَّاِلِمنيَ 

ولؤكد القرآن العظيم االتهال ادلباشر ادلتجاوز بُت رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( وأبيو إبراىيم اعترب بعثة 
رَب ََّنا َوابْ َعْث ِفيِهْم  ﴿منو نعمة ورمحة للعادلُت اقًتنت ابالستجابة لدعاء إبراىيم  دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(

ُلو َعَلْيِهْم آََيِتَك َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َويُ زَكِّيِهْم ِإنََّك أَنَت الَعزِيزُ  ُهْم يَ ت ْ ن ْ  َرُسوًَل مِّ



 َلَقْد َمنَّ اّلّلُ َعَلى اْلُمؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهمْ  ﴿  جلن شأنو() وقال، (ٜٕٔ)البقرة: ﴾اْلَِكيمُ 
ُلو َعَلْيِهْم آََيتِِو َويُ زَكِّيِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َوِإن َكانُواْ  ْن أَنُفِسِهْم يَ ت ْ ِمن  َرُسوًَل مِّ

 .(ٗٙٔ)آل عمران: ﴾قَ ْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبنيٍ 

( جيعل اإلسالم الذي مباشرة برسالة دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إن التأكيد على األلل االبراىيم: ادلتهل
دتثلو وجتسده بركلو الكامل ادلتهل ادلتجاوز ملة إبراىيم اليت  جاءت بو أمة األنبياء واحًدا

مثل القرآن العظيم وحده خهائهها ولفاهتا وىذا سوف لنسف مثَتًا من ادلسلمات 
ودلة ابإلسالم  ادلتداولة يف بعض معارفنا النقلية حول "شرع من قبلنا" وعالقة ادلسيحية واليه

َما   ﴿  فالقرآن الكرمي لنف: ألة للة بُت اليهودلة والنهرانية وإبراىيم وإببراىيم عليو السالم
ْوََل َكاَن ِإبْ َراِىيُم يَ ُهوِدَيِّ َوََل َنْصَرانِيِّا َوَلِكن َكاَن َحِنيًفا مُّْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ِإنَّ أَ 

يَم لَلَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه َوَىَذا النَِّبُّ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َواّلّلُ َوِلُّ اْلُمْؤِمِننَي )آل النَّاِس ِبِِبْ َراىِ 
وىذا جيعل رسالة دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( دون مرور أو توقف عند اليهودلة أو  (ٛٙ-ٚٙ:عمران

جاوز الدايانت التارخيية النهرانية  فهو لنف: للة اليهودلة والنهرانية ابإلبراىيمية  وىذا لت
َّْن َأْسَلَم َوْجَهُو هلل َوُىَو  ﴿احمللية واإلقليمية والقومية ليعزز احلنفية الراملة  َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ّمِّ

 .(ٕ٘ٔ)النساء: ﴾حُمِْسٌن وات ََّبَع ِملََّة ِإبْ َراِىيَم َحِنيًفا َواتَََّذ اّلّلُ ِإبْ َراِىيَم َخِليالً 

عادلية وليس قسيما لليهودلة القومية وال النهرانية  فكال الداينتُت داينتان فاإلسالم دلن ال
 قوميتان ارتبطتا ببٍت إسرائيل وحدىم وقيدهتما هبما وبزماهنم.

أما العادلية فه: خالية اإلسالم الذي لستطيع االستجابة خلهائص أي واقع ضمن متغَتات 
َنا ِإلَْيَك ِمَن  قال هللا )تعاىل( ﴿الزمان وادلكان. ولتأكيد ىذه اخلالية يف القرآن  َوالَِّذي َأْوَحي ْ
َ بِ  قًا لَِّما بَ نْيَ َيَدْيِو ِإنَّ اّللَّ  .(ٖٔ)فاطر: ﴾ِعَباِدِه ََلَِبرٌي َبِصريٌ اْلِكَتاِب ُىَو اْْلَقُّ ُمَصدِّ

ُثَّ  ﴿اآللة أتكيد على مدخل: التهدلق واذليمنة على ادلاض: مث تبعو قولو )تعاىل(  وىذه 
ُهمْ  ُهم مُّْقَتِصٌد َوِمن ْ ُهْم ظَاِلٌ لِّنَ ْفِسِو َوِمن ْ َنا ِمْن ِعَباِدََن َفِمن ْ ٌق َسابِ  َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفي ْ

َراِت ِبِِْذِن اّللَِّ َذِلَك ُىَو اْلَفْضُل اْلَكِبرُي )فاطر:  ( ِِٕٖبَْلَي ْ



أكد احملاضر على أن هللا قد جعل من القرآن بدلال كافيا عن ابتعاث األنبياء وىاداي  مث
للبررلة  وإذا كان اعجاز القرآن يف عهر التنزلل قد قام على ادلبٌت اللفظ: فإن ادلعٌت 

ة القرآن ادلعالرة على أىل احلضارات العلمية  وادلعرفة الوضعية  فالقرآن ادلنهج: ىو حج
الكرمي حيمل ادلنهج الكامل للبررلة الذي جيعلو وحده القادر على قيادهتا ضلو اذلدى ودلن 
احلق  إنو ادلنهج ادليسر الذي لرقى على كل ادلناىج وأن علومنا النقلية ادلعالرة جيب أن 

َن  ...﴿رتمل عليو وتقوم على إبرازه وىدالة البرر بو  تعكس ىذا ادلنهج وت َقْد َجاءُكم مِّ
ِن  *اّللِّ نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبنٌي  اَلِم َوُُيْرُِجُهم مِّ يَ ْهِدي ِبِو اّلّلُ َمِن ات ََّبَع ِرْضَوانَُو ُسُبَل السَّ

 .(ٙٔ-٘ٔ)املائدة: ﴾ْسَتِقيمٍ الظُُّلَماِت ِإََل النُّوِر ِبِِْذنِِو َويَ ْهِديِهْم ِإََل ِصَراٍط مُّ 

 وخرجهم من الظلمات إىل النور إبذنو ولهدلهم إىل لراط مستقيم.

َا أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َىِذِه اْلبَ ْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُو ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن  ﴿ ِإَّنَّ
َا َأََن ِمَن  *اْلُمْسِلِمنَي  َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِو َوَمن َضلَّ فَ ُقْل ِإَّنَّ َوَأْن أَتْ ُلَو اْلُقْرآَن َفَمِن اْىَتَدى فَِإَّنَّ

      (ٕٜ-ٜٔ)النمل: ﴾اْلُمنِذرِينَ 

         

      


