
 معادلة القرآن للوجود الكوني

 أ.د/ طو جابر العلواني

اخلطابَّالقرآينَّفإنّوَّيشكلَّعاصًماَّللعقلَّاإلنساينَّدبزاياهَّاليتَّأناَّإليها،َّومعادلتوََّّاأم َّ    
للوجودَّالكوينَّوحركتوَّوخصائصوَّاليتَّأشرنا،َّإليها،َّوكثَتَّغَتىاَّشلاَّدلَّينشرَّإليوَّفهوَّدلَّػلدَّ

استقرارهَّوإطالقوَّواستيعابوَّوذباوزهَّوتصديقوَّوىيمنتوَّووحدتوَّالبنائيةَّمنَّىذهَّالسيولة:َّفثباتوَّوَّ
َّ َّبالكوف َّقراءتو َّ–ومنهجية َّلذلكَّكلو َّواستيعابو َّوتعاذل( َّ)تبارؾ َّالقرآف َُّمنزؿ َّرمسها –اليت

ومعادلتوَّللكوفَّوحركتو،َّكلَّأولئكَّتشكلَّحائالَّالَّؼلًتؽَّدوفَّسيولةَّفهم،َّوتذبذبوَّودوفَّ
مودَّعل َّفهمَّزلددَّوإطالؽَّسلطةَّذلكَّالههمَّعل َّسائرَّأفَّػلوؿَّذلكَّدوفَّيسره،َّمعَّاجل

َّالههمَّويفَّسائرَّالعصور.

 :موقف الشاطبي

حُتَّنصَّيفَّموافقاتوَّعل َّعدـَّ-رضبوَّا–ىناَّماَّكافَّؼلشاهَّضلوَّاإلماـَّالشاطيبََّّومنََََّّّّ
الَّطلشاهَّضلنَّبذاتَّالقدرَّوكذلكَّال1ََّّجوازَّتهسَتَّالقرآفَّدباَّدلَّينقلَّعنَّأىلَّالقروفَّالثالثة

َّمنَّبعضَّاألحاديثَّواآلثارَّعدـَّتهسَتَّالقرآفَّبغَتَّادلأثورَّفيماَّذىبواَّنش ارؾَّالذينَّفهموا
إليو؛َّألّفَّ"اخلطابَّالقرآين"َّلسائرَّالعصورَّوللعادلُتَّكافة،َّوجلميعَّاألزمنةَّوسلتلفَّاألمكنة.َّ
فلوَّسلمناَّىيمنةَّفهمَّأىلَّعصرَّمنَّالعصورَّعليو،َّوعدـَّجوازَّذباوزَّذلكَّالههمَّدلنَّيأيتَّ

َّمنَّسبقهمَّلتهسَتَّاخلطابَّالقرآينَّفذلكَّبعدىم،َّب لَّأوجبناَّعليهمَّااللتزاـَّبالقرآفَّوبههـو
،َّوإغلابَّماَّالَّغلب،َّوالتسويةَّيفَّصهةَّ"اإلطالؽ"َّبُتَّاخلطابَّالقرآينَّ يعٍتَّإلزاـَّماَّالَّيلـز
وأفهاـَّوتهسَتاتَّمتلقيةَّوإسقاطَّواجباتَّالتدبرَّوالتهكر،َّبلَّردباَّالتالوةَّذاهتاَّعنَّاألجياؿَّ

َّفقدَّيقاؿََّّاألوذلَّجةَّقياـَّاألجياؿَّأوَّالقروفَّاألخَتةالالحقةَّحب َّ-إذف–بذلك.َّوعل َّىذا
َّوتهسَتاتَّوفهمَّعنَّأيَّجهدَّ َّمنَّآراء َّلنا َّورثوه َّوكأفَّكلَّتلكَّيكهيَّفهمَّما َّمنا. آخر

َّالسابقةَّ َّاألجياؿ َّهبا َّتقـو َّأف َّيكهي َّواجباتَّكهائية َّوالتدبر َّوالتهكر َّالتالوة الواجباتَّيف
َّلتسقطَّعنَّاألجياؿَّالالحقة.
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َّدلنَّيدعيَّالقوؿَّدباَّقاؿَّبوَّالشاطيبَََََّّّّّ وىذاَّماَّدلَّيقلَّبوَّأحدَّأوَّيذىبَّإليو،َّلكنوَّالـز
وضلوه.َّوكيفَّيعقلَّأفَّيرض َّاَّ)تعاذل(َّمناَّبالنظرَّيفَّقوؿَّقائلَّبكتابوَّأوَّناظرَّنظرَّفيو،َّ
َّاإلماـَّ َّيكوف َّقد َّتهصيال؟ َّوال َّصبلة َّال َّبوجوبَّاتباعو َّوحي َّشأنو( َّاَّ)جّل َّمن َّيأتنا دل

أوَّ-يفَّنظره–قاؿَّماَّقاؿ:َّوىوَّيقصدَّاألحكاـَّالثابتةَّادلستقرةَّالَّينبغيَّأفَّتههمََّّالشاطيب
َّآخرَّغَتَّماَّفهموَّالسلف،َّومهماَّيكنَّمرادَّاإلماـَّالشاطيبَّفإفَّمنَّالثابتََّّيتعط تهسَتًا

بالقرآفَّذاتوَّأنوَّغلبَّعل َّكلَّواحدَّمنَّالناسَّأفَّيههمَّآياتَّالكتابَّبقدرَّطاقتوَّالَّفرؽَّ
َّليزوؿ َّوجاىل َّآياتَّالكتابَّمنََّّبُتَّعادل َّيف َّما َّالعادلوف َّوليعقل َّاجلاىل، َّجهل بالقراءة

حكمة.َّفكلَّإنسافَّلوَّيفَّآياتَّالكتابَّنصيبَّالَّينبغيَّأفَّػلرمو،َّومنَّادلمكنَّلكلَّمنهمَّ
َّمنَّالقرآفَّماَّػلرؾَّفيوَّدواعيَّاخلَت،َّويصرفوَّعنَّدواعيَّالشر.َّفحُتَّيقرأَّالناس–أفَّيتناوؿَّ

َلَح ا ﴿ضلوَّقولوَّ)تعاذل(:َّ َوالَِّذيَن ُىْم   *الَِّذيَن ُىْم ِفي َصََلِتِهْم َخاِشُعونَ   *ْلُمْؤِمُنونَ َقْد َأف ْ
ِإَّلَّ   *َوالَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُونَ   *َوالَِّذيَن ُىْم لِلزََّكاِة فَاِعُلونَ   *َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ 

ُر َمُلوِمينَ َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُ ُهْم فَِإن َّ  َفَمِن ابْ تَ َغى َورَاء َذِلَك فَُأْولَِئَك  *ُهْم َغي ْ
َوالَِّذيَن ُىْم َعَلى َصَلَواِتِهْم   *َوالَِّذيَن ُىْم ِِلََمانَاِتِهْم َوَعْهِدِىْم رَاُعونَ   *ُىُم اْلَعاُدونَ 

 ﴾َدْوَس ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفرْ   *ُأْولَِئَك ُىُم اْلَوارِثُونَ  *ُيَحاِفظُوَن 
َّاآلياتَّاإفَّأيَّإنسافَّسويَّع( 1111)المؤمنون َّىذه َّأفَّيدرؾَّمنَّظواىر ديَّيستطيع

ادلعاينَّاإلصباليةَّالعامةَّاليتَّذبعلوَّيدرؾَّحسنَّىذهَّالصهاتَّوقبحَّاضدادىا،َّوأفَّمنَّفعلهاََّّ
معتدياَّعل ََّّكافَّمنَّادلتقُتَّالذينَّيستحقوفَّأفَّيرثواَّاجلنة.َّومنَّجاوزىاَّإذلَّاضدادىاَّكاف

ََّّنهسوَّظادلاَّذلا.َّأماَّالعادل فلوَّأفَّيتعمقَّيفَّمعاينَّاخلشوع،َّوتهاصيلَّماَّيندرجَّربتَّمههـو
كاـَّالنكاحَّوغَتَّذلكَّشلاَّؽلكنَّأفَّيعدَّحأوَّاللغو،َّوتهاصيلَّأحكاـَّالصالةَّوالزكاةَّواألمانةَّ

َّوجوَّ َّمن َّوجو َّىو َّادلعاين َّمن َّعليو َّيشتمل َّما َّكثرة َّمع َّللقرآف َّالتيسَت َّوىذا َّكتاب. هَّفيو
إعجازه،َّوصهةَّمنَّصهاتوَّادلميزة.َّفكيفَّؽلكنَّدلنَّعرؼَّالقرآفَّحقَّادلعرفةَّوعرؼَّصهاتوَّ
َّأفَّيهجره،َّأوَّيتجاوزه،َّأوَّيقدـَّعليوَّسواه،َّأوَّينشغلَّعنوَّدباَّ اليتَّوصهوَّاَّ)تعاذل(َّهبا

َّأوَّتوقهوَّعل َّماَّخاله؟.عداه؟َّأوَّيتوىمَّورودَّالنسخَّعل َّآياتو،َّأوَّافتقارهَّإذلَّغَته،َّ



   مل مع القرآن:منهج التعا

َّيأيتَّأفَّنبُتَّأىمَّمعادلَّ َّالتعاملَّسنحاوؿَّفيما َّعل َّبناءَّمنهجية زلدداتَّالقرآفَّادلساعدة
َّمعوَّباعتبارَّمصدرًاَّلدراسةَّالظواىرَّاالجتماعيةَّواإلنسانيةَّوادلعرفةَّبصهةَّعامة.

 :أوَّل: لغة القرآن

َّالوصفَّمراتَّعديدةَّيفَّمَََََّّّّّ َّعريّب،َّوأكدَّىذا واقعَّعديدةَّمنَّالقرآفَّوصفَّنهسوَّبأنّو
ألّفَّالرسوؿَّاخلامتَّ)صل ََّّ؛آياتوَّوسورهَّوصلومو،َّوعروبةَّالقرآفَّأحدَّأىمَّأوصافوَّوكونوَّعربًيا

اَّعليوَّوآلوَّوسلم(َّعريب؛َّوألّفَّادلخاطبُتَّاألولُتَّبوَّعندَّنزولوَّيفَّأـَّالقرىَّوماَّحوذلاَّكانواَّ
عادليةَّالرسالةَّيفَّآياتَّمنَّعربا،َّوإفَّكانتَّرسالتوَّللعادلُتَّكافةَّوالقرآفَّنهسوَّيؤكدَّعادليتوَّوَّ

َّقبيل:

َّ(1)الفرقان:﴾تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِميَن َنِذيًرا ﴿

َّ(78)ص:﴾ِإْن ُىَو ِإَّلَّ ِذْكٌر لّْْلَعاَلِمينَ  ﴿

َّالهصيحَّوال َّودبعٌتَّالكالـ َّوعريبَّدبعٌتَّاللسافَّالعريب، واضحَّوذلكَّبشكلَّواضحَّوصريح،
الذيَّلهصاحتوَّوبالغتوَّيكادَّيههموَّحىتَّمنَّالَّيعرؼَّلغتو،َّوقدَّاستعملَّبكالَّمعنييوَّيفَّ

َّالقرآف،َّواآلياتَّالتاليةَّؽلكنَّاعتبارىاَّمنَّالنوعَّاألوؿ:

َّ(103)النحل:﴾َوَىَذا ِلَساٌن َعَرِبيّّ مُِّبينٌ  ..﴿

َّ(195)الشعراء:﴾بِِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُِّبينٍ  ﴿

ٌق لَّْسانًا َعَربِيِّا َوَىَذا ِكَتاٌب مُّصَ  ﴿ َّ(12)اِلحقاف:﴾..دّْ

َّ:2وؽلكنَّاعتبارَّاآلياتَّالتاليةَّمنَّالنوعَّالثاين

َّ(2)يوسف: ﴾ِإنَّا أَنَزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  ﴿
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 .(38)الرعد:َّ﴾..وََكَذِلَك أَنَزْلَناُه ُحْكًما َعَربِيِّا ﴿

 .(113)طو: ﴾..نًا َعَربِيِّاَكَذِلَك أَنَزْلَناُه قُ ْرآ ﴿
ُقونَ  ﴿ َر ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم يَ ت َّ  .(28)الزمر: ﴾ُقرآنًا َعَربِيِّا َغي ْ
َلْت آيَاتُُو قُ ْرآنًا َعَربِيِّا لَّْقْوٍم يَ ْعَلُمونَ  ﴿  .(3)فصلت: ﴾ِكَتاٌب ُفصّْ
َنا ِإلَْيَك قُ ْرآنًا َعَربِيِّا  ﴿   .(7)الشورى:﴾..وََكَذِلَك َأْوَحي ْ
 .(3)الزخرف: ﴾ِإنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  ﴿

وإفَّنزؿَّبلسافَّالنيب،َّويسرهَّاَّ)تعاذل(َّهبذَّاللسافَّغَتَّأّفَّخطابوَّوجوَّبتدرجَّإذلََّّوىو     
حىتَّإذاَّأخرجَّ"الشعوبَّاألمية"َّصبيعَّ"الشعوبَّاألمية"َّاليتَّدلَّيأهتاَّقبلَّخامتَّالنبيُتَّرسوؿ،َّ

حالةَّاألميةَّإذلَّأىلَّالكتابَّالذينَّغَتواَّوبدلواَّليصدؽَّعل َّرساالتَّأنبيائهمَّويهيمنََّّمن
حصرًاَّفيوَّويتوحدَّالدينَّيفََّّعليها،َّوبذلكَّيظهرَّاإلسالـَّعل َّالدينَّوتتوحدَّمرجعيةَّالبشرية

َّ.-صل َّاَّعليوَّوآلوَّوسلم-براىيمَّومتَّواكتملَّدبحمدَّإاإلسالـَّالذيَّبدأَّب
روبتوَّليستَّرلردَّصهةَّوصفَّالقرآفَّنهسوَّهباَّلبيافَّالواقع،َّأوَّجملردَّوعربيةَّالقرآفَّأوَّعََََّّّّ

ذكرَّاللسافَّالذيَّجاءَّالقرآفَّبو؛َّألّفَّذلكَّأمرَّبديهي،َّودلَّتسقَّجملردَّبيافَّشرؼَّالعربيةَّ
َّأوَّضلوَّذلكَّمنَّأغراضَّالَّتعدوَّأفَّتكوف شبوَّبديهيةَّدلَّذبرَّعادةََّّظاىرةَّبينةَّأوَّومسوىا

َّلتحقيقَّأغرَّ َّاآلياتَّوتكثرالقرآفَّأفَّيسوؽَّآياتو َّىذه َّحُتَّتتعدد َّخاصة لكنََّّ؛اضَّذلذه
َّأحدََّّ-واَّأعلم–القرآفَّاجمليدَّأرادَّ ادلنهاجيةَّاليتَّتساعدَّعل َّأىمَّادداتَّأفَّيقدـَّلنا

َّ َّالقرآف َّتالوة َّحسن َّعل  َّلو َّالتالُت َّوتعُت َّالتالوة، َّوتعقلوَّحق َّفيو َّوالتهكر َّوتدبره قرائتو
َّوتذكره.
َّنزوؿَّالقرآفَّبلسافَّالنََََََّّّّّّ َّأّف َّوآلوَّوسلم-يبََّّكما عل َّسنةََّّوإفَّجرىَّ-صل َّاَّعليو

بألسنةَّأقوامهم،َّلكنَّىناؾَّفرقًاَّبُتَّرساالتَّزلصورةَّبأقواـَّاألنبياءَّالذينََّّالوحيَّإذلَّاألنبياء
أرسلواَّوأزمنتهمَّوبُتَّرسالةَّعادليةَّخاسبةَّأرادَّاَّذلاَّأفَّتكوفَّخاسبةَّالرساالتَّوهنايةَّالنبواتَّ

دلَّتكنَّىذهَّاللغةَّتستطيعَّأفَّتكوفَّوسيطًاَّأميًناَّيستجيبَّوأفَّتظهرَّعل َّالدينَّكلو،َّفلوَّ
َّادلكانة،َّوالَّ َّاستحقَّىذه َّدلا َّاللتُتَّيتصفَّالقرآفَّهبما خبصائصوَّلدواعيَّاإلطالؽَّوالعادلية

َّماَّبلغَّالليلَّوالنهار.َّ-ألبدلوَّ–نالتَّشرؼَّضبلَّىذهَّالرسالةَّالعادليةَّاخلاسبةَّاليتَّستبلغَّ



َّادلعٌت،َّوحسنََّّ-نورضيَّاَّع–ولقدَّوفقَّعادلَّقريشََََََّّّّّّ اإلماـَّالشافعيَّإذلَّإدراؾَّىذا
َّومنَّصباعَّ َّاإلصباعَّواالختالؼ.. َّاألصوليةَّحيثَّقاؿَّ"ويفَّالعلمَّوجهاف: إبرازهَّيفَّرسالتو
علمَّكتابَّاَّالعلمَّبأفَّصبيعَّكتابَّاَّإظلاَّنزؿَّبلسافَّالعرب..َّفالواجبَّعل َّالعادلُتَّأفَّ

َّوقدَّتكلمَّيفَّالع َّإالَّمنَّحيثَّعلموا. َّتكلمَّفيوَّالَّيقولوا لمَّمنَّلوَّأمسكَّعنَّبعضَّما
إفَّ.َّفقاؿَّمنهمَّقائل:َّ-إفَّشاءَّا-لكافَّاإلمساؾَّأوذلَّبو،َّوأقربَّمنَّالسالمةَّلوََّّ-منو:

شيءَّإالَّبلسافَّالعرب،َّأفَّليسَّمنَّكتابَّاَّ َّيفَّالقرآفَّعربًياَّوأعجمًيا،َّوالقرآفَّيدؿَّعل
ئلةَّغَتهَّاّجتوَّومسلةَّعنَّحَّاءسلوَّوترًكاَّللمَّاووجدَّقائلَّىذاَّالقوؿَّمنَّقبلَّذلكَّمنو،َّتقليدَّ

شلنَّخالهو.َّوبالتقليدَّأغهلَّمنَّأغهلَّمنهم،َّواَّيغهرَّلناَّوذلم.َّولعلَّمنَّقاؿ:َّإّفَّيفَّالقرآفَّ
ّفَّمنَّالقرآفَّخاًصاَّغلهلَّبعضوَّالعرب.َّولسافَّأغَتَّلسافَّالعربَّوقبلَّذلكَّمنو:َّذىبَّإذلَّ

َّػليطَّجب َّتعلمو َّوال َّألهاظًا َّوأكثرىا َّمذىًبا َّاأللسنة َّإنسافَّغَتَّنيب،َّالعربَّأوسع َّعلمو ميع
ولكّنوَّالَّيذىبَّمنوَّشيءَّعل َّعامتها،َّحىتَّالَّيكوفَّموجوًداَّفيهاَّمنَّيعرفو.َّوالعلمَّبوَّعندَّ

ةَّعندَّأىلَّالهقوَّالَّتعلمَّرجالَّصبعَّالسننَّفلمَّيذىبَّمنهاَّعليوَّشيء،َّن َّالعربَّكالعلمَّبالسَُّ
احدَّمنهمَّذىبَّعليوَّفإذاَّصبعَّعلمَّعامةَّأىلَّالعلمَّهباَّأت َّعل َّالسنن،َّوإذاَّفرؽَّعلمَّكلَّوَّ

َّعندَّغَته.َّوىمَّيفَّالعلمَّطبقات:َّمنهمَّ َّموجوًدا الشيءَّمنها،َّمثَّكافَّماَّذىبَّعليوَّمنها
اجلامعَّالَّكثرة،َّوإفَّذىبَّعليوَّبعضوَّومنهمَّاجلامعَّألقلَّشلاَّصبعَّغَته.َّوليسَّقليلَّماَّذىبَّ
 َّمنَّالسننَّعل َّمنَّصبعَّأكثرىاَّدلياًلَّعل َّأفَّيطلبَّعندَّنظرائوَّماَّذىبَّعليوَّحىتَّيؤت

َّمنهاَّعل َّصبيعَّسننَّا َّوعوا َّوىمَّدرجاتَّفيما َّالعلماءَّجبمعها. َّصبلة َّفيتهرد َّوىكذاَّ، ،
لسافَّالعربَّعندَّخاصتهاَّوعامتها:َّالَّيذىبَّمنوَّشيءَّعليها،َّوالَّيطلبَّعندَّغَتىا،َّوالَّ
يعلموَّإالَّمنَّقبلوَّعنها،َّوالَّيشركهاَّفيوَّإالَّمنَّاتبعهاَّيفَّتعلموَّمنها،َّومنَّقبلوَّمنهاَّفهوَّمنَّ

هنا،َّوإظلاَّصارَّغَتىمَّمنَّغَتَّأىلوَّبًتكو،َّفإذاَّصارَّإليوَّصارَّمنَّأىلوَّوعلمَّأكثرَّأىلَّلسا
َّفقدَّصلدَّمنَّ َّفإفَّقاؿَّقائل: َّالسننَّيفَّالعلماء َّالعربَّأعمَّمنَّعلمَّأكثر اللسافَّيفَّأكثر
العجمَّمنَّينطقَّبالشيءَّمنَّلسافَّالعرب؟َّفذلكَّػلتملَّماَّوصهتَّمنَّتعلموَّمنهم،َّفإفَّدلَّ

وجدَّينطقَّإالَّبالقليلَّمنو،َّومنَّنطقَّبقليلَّمنوَّفهوَّتبعَّللعربَّيكنَّشلنَّتعلموَّمنهمَّفالَّي
َّأوَّنطقَّبوَّموضوًعا: َّإذَّكافَّاللهظَّقيلَّتعلًما َّوالَّننكر أفَّيوافقَّلسافَّالعجمَّأوََّّ-فيو.

القليلَّمنَّألسنةَّالعجمَّادلتباينةَّيفَّأكثرَّكالمها،ََّّيتهقبعضهاَّقلياًلَّمنَّلسافَّالعرب،َّكماَّ



وبعدَّاألواصرَّبينهاَّوبُتَّمنَّوافقتَّبعضَّلسانوَّمنها.ََّّمعَّتنائيَّديارىا،َّواختالؼَّلساهنا،
فاحلجةَّيفَََّّّفإفَّقاؿَّقائل:َّماَّاحلجةَّيفَّأفَّكتابَّاَّزلضَّبلسافَّالعرب،َّالَّؼللطوَّفيوَّغَته؟

،َّفإفَّقاؿَّ(4)إبراىيم: ﴾..َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإَّلَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِو  ﴿كتابَّا.َّقاؿَّاَّ
َّبَُّقائل:َّفإّفَّالرسلَّ –عثَّإذلَّالناسَّكافةَّقبلَّزلمدَّيرسلوفَّإذلَّقومهمَّخاصة،َّوإفَّزلمًدا

َّلسانوَّفقدَّػلتملَّأفَّيكوفَّبَُّ عثَّبلسافَّقوموَّخاصة،َّويكوفَّعل َّالناسَّكافةَّأفَّيتعلموا
عل َّأنوَّبعثَّبلسافَّقوموََّّفهلَّمنَّدليل، وماَّأطاقواَّمنو،َّوػلتملَّأفَّيكوفَّبعثَّبألسنتهم

لسنةَّسلتلهةَّدباَّالَّيههموَّعنَّبعض:َّفالبدَّأفَّيكوفَّخاصةَّدوفَّألسنةَّالعجم؟َّفإذاَّكانتَّاأل
َّيفَّ َّبالهضل َّالناس َّوأوذل َّالتابع، َّعل  َّاللساف َّيف َّالهضل َّيكوف َّوأف َّلبعض، َّتبًعا بعضهم

يكوفَّأىلَّلسانوَّأتباًعاَّألىلَّغَتََّّفأَّ-واَّأعلم–اللسافَّمنَّلسانوَّلسافَّالنيبَّوالَّغلوزَّ
ىلَّدينَّقبلوَّفعليهمَّاتباعَّدينو،َّوقدَّلسانوَّيفَّحرؼَّواحد،َّبلَّكلَّلسافَّتبعَّللسانو،َّوكلَّأ

َّبُتَّاَّذلكَّيفَّكتابو:
 .(195)الشعراء: ﴾بِِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُِّبينٍ  ﴿
ٌق لَّْسانًا َعَربِيِّا ..﴿  .(12)اِلحقاف: ﴾..َوَىَذا ِكَتاٌب مَُّصدّْ
 .(2)يوسف: ﴾ِإنَّا أَنَزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  ﴿
 .(37)الرعد: ﴾..َكَذِلَك أَنَزْلَناُه ُحْكًما َعَربِيِّاوَ  ﴿
 .(113)طو: ﴾..وََكَذِلَك أَنَزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا ﴿
ُقونَ  ﴿ َر ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم يَ ت َّ  .(28)الزمر: ﴾ُقرآنًا َعَربِيِّا َغي ْ
َلْت آيَاتُُو قُ ْرآنًا َعَربِيِّا لَّْقْوٍم يَ ْعلَ  ﴿  .(3)فصلت: ﴾ُمونَ ِكَتاٌب ُفصّْ
َنا ِإلَْيَك قُ ْرآنًا َعَربِيِّا ﴿  .(7)الشورى: ﴾..وََكَذِلَك َأْوَحي ْ
 .(3)الزخرف: ﴾ِإنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  ﴿
الشافعي:َّفأقاـَّحجتوَّبأنوَّكتابَّعريبَّيفَّكلَّآيةَّذكرناىا،َّمثَّأكدَّذلكَّبأفَّنه ََّّقاؿَََّّّ

َّغَتَّلسافَّالعربَّيفَّآيتُتَّمنَّكتابو:َّعنوَّكلَّلساف
َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَن َُّهْم يَ ُقوُلوَن ِإنََّما يُ َعلُّْمُو َبَشٌر لَّْساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن ِإلَْيِو َأْعَجِميّّ َوَىَذا  ﴿

 .(103)النحل: ﴾ِلَساٌن َعَرِبيّّ مُِّبينٌ 



َلْت آيَاتُُو أََأْعَجِميّّ َوَعَرِبيّّ  َوَلْو َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َأْعَجِميِّا لََّقاُلوا ﴿ َّ﴾..ََّلْوََّل ُفصّْ
َّ.(44)فصلت:

َّقاؿَّالشافعي:َّوعرفناَّنعموَّدباَّخصناَّبوَّمنَّمكانةَّفقاؿ:
َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مّْْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف  ﴿

َّ.(128:)التوبة ﴾رَِّحيمٌ 
يِهْم َويُ َعلُّْمُهُم اْلِكَتا ﴿ ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِو َويُ زَكّْ ُهْم يَ ت ْ َب ُىَو الَِّذي بَ َعَث ِفي اِْلُمّْيّْيَن َرُسوًَّل مّْن ْ

 .(2)الجمعة: ﴾َواْلِحْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قَ ْبُل َلِفي َضََلٍل مُِّبينٍ 
َّعرؼَّاَّنبيوَّمنَّأنعاموَّأفَّقاؿ:َّاشلَّفوكا

َّمعوَّبكتابوَّوقاؿ: فخصَّقوموَّبالذكر، (44)الزخرف: ﴾..ِإنَُّو َلذِْكٌر لََّك َوِلَقْوِمكَ وَ ﴿
َّ.(214)الشعراء: ﴾َوأَنِذْر َعِشيَرَتَك اِْلَقْ َربِينَ  ﴿
 .(92)اِلنعام: ﴾..َولِتُنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها ..﴿

خاصةَّوأدخلهمَّمعَّادلنذرينَّعامة،َّهَّوبلدَّقومو،َّفجعلهمَّيفَّكتابوَّوأـَّالقرىَّمكة،َّوىيَّبلد
َّيتعلمَّمنَّ َّأف َّفعل َّكلَّمسلم َّمنهمَّخاصة. َّالعريبَّلسافَّقومو َّبلساهنم َّينذروا وقض َّأف
لسافَّالعربَّماَّبلغوَّجهدهَّحىتَّيشهدَّأفَّالَّإلوَّإالَّا،َّوأفَّزلمًداَّعبدهَّورسولو،َّويتلوَّبوََّّ

َّوغَتَّذلك.َّبيحَّوالتشهدفًتضَّعليوَّمنَّالتكبَت،َّوأمرَّبوَّالتساكتابَّاَّوينطقَّبالذكرَّفيماَّ
َّآخرَََََََّّّّّّّ َّوأنزؿَّبو َّالنبوة، َّبو َّاَّلسافَّمنَّختم َّباللسافَّالذيَّجعلو َّمنَّالعلم َّازداد وما

َّ َّكافَّخَتًا َّبإتيانوَّكتبو. َّأمر َّالبيتَّوما َّويأيت َّفيها، َّوالذكر َّالصالة َّيتعلم َّأف َّعليو َّكما لو
أتَّدباَّوصهتَّمنَّأفَّوندبَّإليو.َّوإظلاَّبدَّويتوجوَّدلاَّوجوَّلو.َّويكوفَّتبًعاَّفيماَّافًتضَّعليو

أحدَّجهلَّألنّوَّالَّيعلمَّمنَّإيضاحَّصبلَّعلمَّالكتابََّّ؛القرآفَّنزؿَّبلسافَّالعربَّدوفَّغَته
َّاليتَّ َّالشبو َّانتهتَّعنو َّومنَّعلمو َّوتهرقها. َّوصباعَّمعانيو َّوكثرةَّوجوىو، َّلسافَّالعرب، سعة
دخلتَّعل َّمنَّجهلَّلسانو.َّفكافَّتنبيوَّالعامةَّعل َّأفَّالقرآفَّنزؿَّبلسافَّالعربَّخاصةَّ

يحةَّللمسلمُت،َّوالنصيحةَّذلمَّفرضَّالَّينبغيَّتركوَّوإدراؾَّنافلةَّخَتَّالَّيدعمهاَّإالَّمنَّنص
سهوَّنهسو،َّوترؾَّموضعَّحظو.َّوكافَّغلمعَّمعَّالنصيحةَّذلمَّقياًماَّبإيضاحَّحق.َّوكافَّالقياـَّ

َّباحلقَّونصيحةَّادلسلمُتَّمنَّطاعةَّا،َّوطاعةَّاَّجامعةَّللخَت.



:َّمسعتَّجريرَّبنَّعبدَّاَّيقوؿ:َّ"بايعتَّالنيبَّعل َّأخربناَّسهيافَّعنَّزيادَّبنَّعالقةَّقاؿََََّّّّ
َّابنَّعيينةَّعنَّسهلَّبنَّأيبَّصاحلَّعنَّعطاءَّبنَّيزيدَّأفَّالنيبَّ النصحَّلكلَّمسلم"َّوأخربنا

إّفَّالدينَّالنصيحة،َّإّفَّالدينَّالنصيحة،َّإّفَّالدينَّالنصيحة:َّ،َّولكتابوَّولنبيوَّوألئمةََّّ:قاؿ
َّادلسلمُتَّوعامتهم".

خاطبَّاَّبكتابوَّالعربَّبلساهنا،َّعل َّماَّتعرؼَّمنَّمعانيهاَّوكافََّّقاؿَّالشافعيَّفإظلاََََََّّّّّّ
َّيرادَّبوَّشلاَّتعرؼَّمنَّمعانيهاَّاتساعَّلساهنا،َّوإفَّفطرتوَّأفَّؼلاطبَّ بالشيءَّمنوَّعاًماَّظاىرًا

َّيرادَّبوَّالعاـَّويدخلوَّاخلاص،َّالعاـَّالظاىر،َّويستغٍتَّبأوؿَّ ىذاَّمنوَّعنَّآخره.َّوعاًماَّظاىرًا
َّيرادَّبوَّاخلاصفيستدؿَّعل َّىذاَّببعضَّماَّخ وظاىرًاَّيعرؼَّيفََّّ،وطبَّبوَّفيو.َّوعاًماَّظاىرًا

َّأوَّآخره.َّ َّأوَّوسطو َّموجودَّعلموَّيفَّأوؿَّالكالـ َّفكلَّىذا َّبوَّغَتَّظاىره. َّيراد َّأنو سياقو
َّاختلهتَّ َّوإف َّبو، َّمنها َّالعلم َّأىل َّمعرفة َّيف َّاجتماعها َّوصهت َّاليت َّالوجوه وكانتَّىذه

َّع َّندَّغَتىا،َّشلكنَّجهلَّىذاَّمنَّلساهنا،أسبابَّمعرفتها،َّمعرفةَّواضحةَّعندىا،َّومستنكرًا
وبلساهناَّنزؿَّالكتابَّوجاءتَّالسنة،َّفتكلفَّالقوؿَّيفَّعلمهاَّتكلفَّماَّػلهلَّبعضو.َّومنَّ

َّإفَّوافقوَّمنَّحيثَّالَّيعرفو–تكلفَّماَّجهلَّوماَّدلَّتثبتَّمعرفتوَّكانتَّموافقتوَّللصوابَّ
َّماَّنطقَّفيماَّالَّػليَّ-واَّأعلم–غَتَّزلمودةَّ طَّعلموَّبالهرؽَّوكافَّخبطئوَّغَتَّمعذور،َّإذا

َّبُتَّاخلطأَّوالصواب".
َّيتبُتَّأعليََََََّّّّّّّ َّليتبُتَّمنَّػلتاجَّأف َّوبلهظو َّبطولو َّاإلماـ َّننقلَّكالـ َّأف َّآثرنا اللسافََّّةلقد

َّوادلع واإلحاطةَّبدالالهتاَّقبلَّالتصديََّّ،وضرورةَّإتقاهناَّوفهمهاَّادلتعلقةَّبوارؼَّالعريّب،َّوالعلـو
َّا َّوإسقاط َّمنها، َّالنصوصَّواالستنباط َّيف َّعنهاَّلالجتهاد َّبعيًدا َّوالدالالتَّادلصاغة ألفهاـ

َّعليها.
َّاللغةَََََََّّّّّّّ َّحقَّالههمَّإالَّمنَّفهم َّفالَّيههمها َّعربية، َّالشاطيبَّ"إفَّالشريعة ويقوؿَّاإلماـ

َّفهمَّ َّمبتدئا َّفرضنا َّفإذا َّاإلعجاز، َّوجوه َّسياؽَّيفَّالنمطَّماعدا َّألهنما َّالههم؛ َّحق العربية
متوسطَّيفَّفهمَّالشريعة،َّفإفَّانته َّإذلََّّالعربيةَّفهوَّمبتديءَّيفَّفهمَّالشريعةَّأوَّمتوسطًاَّفهو

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ.3َّدرجةَّالغايةَّيفَّالعربيةَّكافَّكذلكَّيفَّالشريعة"
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ََََََّّّّّّ َّالشافعي َّاإلماـ َّكاف َّفإفَّ–وإذا َّاخلطَتة َّادلسألة َّىذه َّالوضوحَّعن َّىذا َّبكل َّعرب قد
َّ َّأقلَّمنو َّدلَّيكونوا َّاإلسالـ َّأئمة ََّّ-رضيَّاَّعنهم–صبهرة َّلعربية َّوتأكاانتصارًا يًداَّلقرآف،

َّبتحليلَّماَّقالوَّاإلماـَّيفَّالرسالةَّوندرؾَّأفَّىذهَّالرسالةَّقدَّ عليها،ََّّوتثبّتاَّهبا.َّوحُتَّنقـو
َّفعل َّ َّاالنقساماتَّيفَّداخلَّصهوؼَّاألمة. َّاليتَّتزايدَّفيها أعدتَّيفَّتلكَّادلرحلةَّاخلطَتة
ادلستوىَّالقوميَّكافَّالناسَّمعسكرين:َّادلعسكرَّالشعويّبَّالذيَّيضمَّادلوارلَّواألعاجمَّالذينَّ
صارواَّيفَّدولةَّبٍتَّالعباسَّجيشَّالدولةَّوقوهتاَّالضاربة.َّوادلعسكرَّالعرويبَّويفَّكلَّمنَّىذينَّ

الكالمّيَّكافَّىناؾَََّّّادلعسكرينَّالكبَتينَّكانتَّىناؾَّانقساماتَّفرعيةَّعديدة.َّوعل َّادلستوى
كثَتَّمنَّالهرؽَّقدَّنشأتَّعل َّمقوالتَّمعينةَّسرعافَّماَّحولتهاَّإذلَّإيديولوجياَّتبٍتَّذبمعهاَّ

حوذلا.َّوكانتَّأبرزَّالهرؽَّ"السنة"َّاليتَّربولتَّيفَّعهدَّادلتوكلَّالثاينَّإذلَّأىلَّ"السنةَّوربزهباَّ
َّعهودَّ َّيف َّللسلطة َّوالكالمي َّوالهقهي َّالهكري َّاجلناح َّكانوا َّالذين َّ"ادلعتزلة" َّو واجلماعة"

الهقهيَّانقسمتَّاألمةَّإذلَّ"أىلَّ.َّوعل َّادلستوىَّادلأموفَّوادلعتصمَّوشطرَّمنَّعهدَّادلتوكل
َّ"الرسالة"َّقدَّكشهتَّعنَّالقدراتَّاذلائلةَّلإلماـَّث".َّوؽلكنَّرأي"َّوَّ"أىلَّحدي القوؿَّإّف

الشافعيَّالذيَّاستطاعَّأفَّينتصرَّ"للمعسكرَّالعرويّبَّوألىلَّالسّنةَّواجلماعةَّوألىلَّاحلديث"َّ
يفَّنصَّواحدَّكرسوَّلبيافَّقواعدَّ"أصوؿَّالهقو"،َّوبذلكَّأعطاهَّأبعاًداَّمعرفيةَّالَّتعطيَّفرصةَّ

ضعونوَّيفَّدائرةَّالبياناتَّالسياسيةَّاليتَّيقذؼَّادلتنازعوفَّهباَّخلصوموَّأفَّيستغلوهَّضده.َّأوَّي
َّبعضهمَّبعًضاَّيفَّدائرةَّذلكَّالسجاؿَّواالنقساـَّاخلطَتَّيفَّمعظمَّاجلوانب.

صميمَّتناولوَّلعربيةَّالقرآفَّوللبياف.َّإفَّكالـَّاإلماـَّالشافعيَّعنَّالعربيةَّكالـَّيفََّّوخاصةَََََّّّّّ
َّأراد َّإنّو َّادلرجعّية"؛ َّاَّ"قضية َّللعسكر َّيقوؿ َّايطُتَّأف َّالسيف َّأصحاب َّأصبحوا لذين

باخللهاء،َّوالقادرينَّعل َّسبشيةَّأمورَّالدولةَّوتوجيههاَّالوجهةَّاليتَّيريدوف:َّمعَّكلَّماَّسبلكوفَّ
َّماَّ َّبالقوة َّتهرضوا َّأف َّتستطيعوف َّشرعية، َّاألمة َّذلذه َّدبرجعية َّفلستم َّوصوجلاف َّسلطاف من

فَّتذروهَّالرياح؛َّألّفَّالعربيةَّتريدوف،َّلكنكمَّلنَّتزرعوهَّيفَّاألرضَّسيبق َّرلتثًاَّفوقهاَّؽلكنَّأ
َّفتحَّ َّبل َّالبابَّسباًما، َّيغلق َّدل َّولكنو َّنصيب، َّفيها َّوىيَّاألساسَّوليسَّلكم َّادلنطق، ىي

فربطَّبُتََّّ-وَّاضبرَّ–البابَّأمامهم،َّوذلكَّبتعلمَّالعربيةَّوإتقاهناَّكأىلها،َّوحبكمةَّبالغةَّعادَّ



َّ َّ"فالعربيةَّالَّيلمَّهبا َّوالنبوة َّالعربيةََّّإالَّنيبَّوربطَّبينهاَّ-كلها–العربية َّفحجية وبُتَّالسنة:
َّعل َّأعليةَّالكسبَّوضرورتو.–حجيةَّالَّتناؿَّبالكسبَّالبشريَّ

َّالعبقري،َّفطرحَّقضيةَّ"خلقََََََّّّّّّ َّاإلماـ َّيؤسسَّلوَّىذا ودلَّيكنَّالطرؼَّاآلخرَّغافاًلَّعما
َّالناسَّ لإلؽلافَّ"خبلقَّالقرآف"َّوقللَّمنَّشأفَّ"الدليلَّاللهظي":ََّّ-كلَّالناس–القرآف"َّودعا
َّالدليلَّالعقليٍََّّّتَّعندَّىؤالءَّحىتَّيربأفالدليلَّاللهظيَّظ َّمنَّاالحتماالتَّالعشرة؛َّأما يقينا

َّفيقتضي،َّوؽلكنَّأفَّيقاـَّعليوَّالربىافَّساعةَّيشاءَّادلستدؿ.

اَّفيهاَّإذلَّالقرآفَّمثَّإذلَّاألمةَّءوَّ"خلقَّالقرآف"َّفريةَّكربىَّسقطَّفيهاَّادلعتزلة،َّوأساَّودعوةَََََّّّّّ
اإلطالؽَّعنَّالقرآف،َّوإخراجوَّمنَّعادلََّّإساءةَّبالغة،َّوكافَّاذلدؼَّمنهاَّخلعَّصهةَّ-كلها–

َّاألش َّعادل َّإذل َّاألبواباألمر َّفتح َّمث َّادلخلوقة، َّالنسبية َّآياتوََّّياء َّدلناقشة َّمصاريعها عل 
َّ َّوأحكامها َّالعريب َّاللساف َّقواعد َّإذل َّوالقوؿَّ–وزلاكمتها َّالعرب. َّفكر َّسبخضَّعنها وكما

عندَّادلأموفَّ–قوؿَّبذلكَّباخللقَّؼلرجَّالقرآفَّعنَّكونوَّكالـَّاَّوصهةَّمنَّصهاتوَّذاتو:َّفال
َّ َّ)وادلعتصمَّوالواثقَّالذينَّامتحنوا َّمنَّعاـ َّالقوؿَّبدًءا َّهبذا 812َّأىلَّالسنة ىػ(832ََّّ-ىػ

َّأضيفَّإذلَّذلكَّماَّ َّمنَّالقرآفَّالكرًن.َّفإذا إهنمَّبذلكَّغلردوفَّادلعارضةَّمنَّأىمَّأسلحتها
تعودَّإذلََّّفذلكَّيعٍتَّأّفَّ"ادلرجعّية"َّسوؼ–نةَّجيةَّالسَُّسبقَّأفَّوصلواَّإليوَّمنَّتشكيكَّيفَّحَّ

َّومكوناتَّ َّمؤىالهتم، َّاحلديثَّمنَّسائر َّوأىل َّالسنة، َّالعربَّوأىل َّمعسكر َّويتجرد العقل
َّمرجعّيتهم.

ََََََّّّّّّ َّتيمية َّابن َّاإلسالـ َّشيخ َّثراه–ويذىب َّا ََّّ-طيب َّذىب َّشلا َّأبعد َّاإلماـَّإذل إليو
ا،َّالعربَّالناطقُتَّهبَّلبيةَّأوَّاللسافَّالعريبَّإذلَّتهضيالشافعي،َّفينتقلَّمنَّتهضيلَّاللغةَّالعرَّ

َّفيقوؿَّ"فإفَّاَّخصَّالعربَّولساهنمَّبأحكاـَّ َّاجلدؿ. َّػلسمَّمادة ويستدؿَّعل َّذلكَّدبا
خصَّقريًشاَّعل َّسائرَّالعربَّمبَّجعلَّفيهمَّمنَّخالفةَّالنبوة،َّوغَتَّذلكَّمنَّسبيزواَّهبا.َّمثَّ

،َّإذلَّغَتَّذلكَّاخلصائص.َّمثَّخصَّبٍتَّىاشمَّبتحرًنَّالصدقةَّواستحقاؽَّقسطَّمنَّالهيء
فأعط َّاَّسبحانوَّكلَّدرجةَّمنَّالهضلَّحبسبها،َّواَّ"-اوَّرضب–منَّاخلصائص"َّمثَّقاؿَّ

َّو (85الحج:)﴾َبِصيرٌ اللَُّو َيْصطَِفي ِمَن اْلَمََلِئَكِة ُرُسًَل َوِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّو َسِميٌع  عليم﴿



َّ(تعاذل)ولقدَّقاؿَّالناسَّيفَّقولوََّّ(124)اِلنعام:َّ﴾..الّلُو َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتوُ  ..﴿
ََّّ(127)التوبة: ﴾..َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مّْْن أَنُفِسُكمْ  ﴿ َوِإنَُّو َلذِْكٌر لََّك  ﴿َّ(تعاذل)وقولو

َّكالـَّشيخَّاإلسالـَّأشياءَّ(44)الزخرف: ﴾..َوِلَقْوِمكَ  َّموضعها،َّىذا .َّكما4ََّّ"ليسَّىذا
ضَّجنسَّأوردَّبعدَّذلكَّصبلةَّمنَّاألحاديثَّيفَّذاتَّاالذباه،َّونصَّبعدَّذلكَّعل َّ"أفَّبغ

5َّالعربَّومعاداهتمَّكهرَّوسببَّللكهر"

ََََََّّّّّّ َّوالذيَّينبغيَّالتوقفَّعنده َّا–أنو َّأفَّأسبابَّالتهضيلَّالعلمَّالنافعََّّ-رضبو قدَّذكر
وىوَّقوةَّادلنطقَّالذيَّىوَّاحلهظَّوالههم.ََّّوالعملَّالصاحلَّفقاؿَّ"والعلمَّلوَّمبدأَّوىوَّقوةَّالعقل

وأحهظَّوأقدرَّعل َّالبيافَّوالعبارة.ََّّالذيَّىوَّالبيافَّوالعبارة.َّوالعربَّىمَّأفهمَّمنَّغَتىم،
للمعاينَّصبعاَّوفرقًا.َّغلمعَّادلعاينَّالكثَتةَّيفَّاللهظَّالقليل.َّإذاَّولساهنمَّأمتَّاأللسنةَّبيانًاَّوسبييزًاَّ

اجلمعَّصبعَّمثَّميزَّبُتَّكلَّشيئُتَّمتشبهُتَّبلهظَّآخرَّشليزَّسلتصر.َّكماَّصلدهَّيفَّشاءَّادلتكلمَّ
عنَّالقدرَّادلشًتؾَّبُتَّاحليوافَّبعباراتَّجامعة.َّلغتهمَّمنَّجنسَّاحليواف.َّفإهنمَّمثالَّيعربوفَّ
َّأمر َّكل َّأمساء َّيف َّأنواعو َّبُت َّؽليزوف َّوادلساكن،ََّّمث َّواألوالد، َّاألصوات، َّمن َّأموره: من

َّواألظهار،َّإذلَّغَتَّذلكَّمنَّخصائصَّاللسافَّالعريب.

َّادلخلوقةَّيفَّالنهسَّوغرائزىمَّأطوعََََََّّّّّّ َّالغرائز َّوىو َّعل َّاألخالؽ. َّفإفَّمبناه َّالعمل: وأما
َّللخ َّذلكَّمن َّوغَت َّوالوفاء َّوالشجاعة َّواحللم، َّأقربَّللسخاء َّفهم َّغَتىم َّمن األخالؽََّت

امودة،َّلكنَّكانواَّقبلَّاإلسالـَّطبيعةَّقابلةَّللخَتَّمعطلةَّغَتَّفعلو،َّليسَّعندىمَّعلمَّمنزؿَّ
َّ َّالعلـو َّببعض َّمشتغلوف َّأيًضا َّىم َّوال َّنيب، َّعن َّموروثة َّشريعة َّوال َّالسماء، العقلية"ََّّمن

َّواحلسابَّوضلوعل َّواخلطبَّوماَّكالطب، َّالشعر َّمن َّقرائحهم َّمسحتَّبو َّما َّعلمهم َّإظلا ا،
َّأنساهب َّمن َّحهظوه َّبعثَّاَّزلمًدا َّفلما َّوأيامهم، َّوسلم-م َّوآلو باذلدىََّّ-صل َّاَّعليو

بعدَّرلاىدتوَّالشديدةَّذلم،َّالذيَّماَّجعلَّاَّيفَّاألرضَّودلَّغلعلَّأفضلَّمنوَّقدرًاَّوتلقوهَّعنوَّ
َّزالتَّتلكَّال َّذلكَّاذلدى َّعنو َّتلقوا َّفأخذواَّفلما َّا، َّواستنارتَّهبدي َّقلوهبم، َّعن ريوف

َّفيهم،َّ َّادلخلوقة َّبالقوة َّالكماؿ َّذلم َّفاجتمع َّاجليدة، َّالهطرة َّبتلك َّالعظيم َّاإلذلي الكتاب
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َّوالكماؿَّالذيَّأنزؿَّإليهمَّ َّمعطلةَّعنَّاحلرث،َّوصارتَّدبنزلةَّأرضَّجيدة َّلكنها يفَّنهسها
دواب،َّوجاءَّفيهاَّمنَّاحلرثَّمأوىَّاخلنازيرَّوالسباع،َّفإذاَّطهرتَّمنَّادلؤذيَّمنَّالشجرَّوال

َّالسابقوفَّ َّفصار َّالَّيوصفَّمثلو، َّأفضلَّخلقَّاَّبعدََّّمنَّادلهاجرينَّاألولوفما واألنصار
َّالقيامةَّمنَّالعربَّوالعجم.األنبياءَّوصارَّأفضلَّ َّالناسَّبعدىمَّمنَّتبعهمَّبإحسافَّإذلَّيـو

َّاََََّّّّ َّعنو َّمبلًغا َّباللسافَّالعريبَّوجعلَّرسولو َّأنزؿَّكتابو َّفإفَّاَّدلا واحلكمةََّّلكتابوأيضا
بلسافَّعريب،َّوجعلَّالسابقُتَّإذلَّىذاَّالدينَّمتكلمُتَّبو:َّدلَّيكنَّمنَّسبيلَّإذلَّضبطَّالدينَّ
ومعرفتوَّإالَّبضبطَّىذاَّاللسافَّوصارتَّمعرفتوَّمنَّالدينَّوصارَّاعتيادَّالتكلمَّبوَّأسهلَّعل َّ

َّأىلَّالدينَّيفَّمعرفةَّدينَّا،َّوأقربَّإذلَّإقامةَّشعائرَّالدين.

،َّواألخالؽ،َّفإفَّالعاداتَّذلاََّّ-رضبوَّا–مثَّقاؿََََّّّّ "واللسافَّتقارنوَّأمورَّأخرى:َّمنَّالعلـو
َّعاداتَّالسابقُتَّيفَّأقواذلمَّ تأثَتَّعظيمَّفيماَّػلبوَّاَّوفيماَّيكرىو،َّذلذاَّجاءتَّالشريعةَّبلزـو
وأفعاذلم،َّوكراىةَّاخلروجَّعنهاَّإذلَّغَتىاَّمنَّغَتَّحاجة.َّفحاصلو:َّأفَّالنهيَّعنَّالتشبوَّهبم:َّ

َّإ َّيهضي َّدلا َّكاف َّحصوؿَّإظلا َّأو َّللسابقُتَّاألولُت، َّا َّاليتَّجعلها َّفوتَّالهضائل َّمن ليو
َّالنقائصَّاليتَّكانتَّيفَّغَتىم".

َّالقرآفَّليستَّكأيةَّعربيةَّأخرىَّالَّمنََََََّّّّّّ فلغةَّالقرآفَّالكرًنَّعربيةَّوالَّشك،َّلكنَّعربية
َّاشتملتَّ َّاليت َّادلعاين َّوال َّوادلضموف، َّاتوى َّوال َّالنظم، َّاألسلوبَّوال َّوال حيثَّادلستوى

َّالقرآف.َّومنَّالتساىلَّالشديدَّأفَّيُقاؿ:َّبأفَّعلي َّلغة عربيةَّالقرآفَّكأيةَّعربيةَّأخرى.َّأفَّها
َّأفَّنأخذَّالقرآفَّ َّمنَّذلكَّأفَّعلينا َّيفَّكثَتَّمنَّاللبسَّواخلطأ ذلكَّالتصورَّاخلاطئَّأوقعنا

كماَّيقوؿَّ–الكرًنَّحبسبَّمهاىيمَّالعرب،َّوحبسبَّماَّوردَّيفَّلغتهم.َّحبيثَّأصبحَّالبدويَّ
َّالباحثُت َّاحلَّ-بعض َّشاهبتَّىو َّفيما َّإسرائيل َّبنوا َّأو َّالكرًن َّالقرآف َّمعاين َّفهم َّيف كم

"ماَّكنتَّأفهمَّمعٌتَّالدىاؽَّحىتََّّموضوعاهتمَّموضوعاتَّالتوراةَّواإلصليل،َّويقوؿَّاألصمعي:
،َّفسمعتَّجاريةَّتقوؿَّألمهاَّياَّأماهَّاسقٍتَّدىاقًا،َّفعرفتَّذىبتَّإذلَّقبيلةَّمنَّقبائلَّالعرب
لوَّكالـَّجيدَّيفَّىذاَّاجملاؿ،َّحاوؿَّأفََّّ-رضبوَّا–لشافعيَّأهناَّتريدهَّكأًساَّشللوًءا".َّواإلماـَّا

يشَتَّفيوَّإذلَّأفَّالقرآفَّالعظيمَّوإفَّكافَّعريبَّاللغة،َّلكنَّلغتوَّىذهَّلغةَّمتميزةَّبكلَّمعاينَّ



َّأّفَّيفَّالقرآفَّ َّوقعَّفيوَّكثَتَّمنَّالعلماءَّحُتَّزعموا التميز،َّوبكلَّمعاينَّاالمتياز،َّونه َّما
َّ َّغَتَّعربية، َّذلكَّالوىألهاظًا َّوػلملَّعل َّمهاىيمهمَّنتيجة َّالعرب، َّالقرآفَّنازؿَّبلغة مَّبأّف

َّالَّبدَّأفَّ َّفإهنا َّوبالتارلَّفمادامتَّالكلمةَّدلَّتردَّيفَّذلجاتَّقبائلهمَّأوَّدلَّتروَّعنهم، ىم،
َّ َّيقوؿ َّأعجمية، َّعنو-تكوف َّا َّأوسعَّ:-رضي َّالعرب َّوأكثرىاََّّ"ولساف َّمذىًبا األلسنة

غَتَّنيب،َّولكنوَّالَّيذىبَّمنوَّشيءَّعل َّألهاظًا،َّوالَّنعلمَّأحداَّمنَّالبشرَّػليطَّجبميعَّعلموَّ
عندََّّعامتهاَّ)أيَّصبلةَّالعربَّكلها(َّحىتَّالَّيكوفَّموجوًداَّفيهاَّمنَّيعرفو،َّوالعلمَّبوَّ)اللساف(

العربَّكالعلمَّبالسنةَّعندَّأىلَّالهقو،َّالَّنعلمَّرجاًلَّصبعَّالسننَّفلمَّيذىبَّمنهاَّعليوَّشيء،َّ
فرؽَّعلمَّكلَّواحدَّمنهمَّذىبَّعليوََّّفإذاَّصُبعَّعلمَّعامةَّأىلَّالعلمَّهباَّأت َّعل َّالسنن،َّوإذا

َّ َّعند َّموجوًدا َّمنها َّذىبَّعليو َّمثَّكافَّما َّمنها، َّاللسافَّيفَّأكثرَّالشيء َّأكثر َّوعلم غَته.
العربَّأعمَّمنَّعلمَّأكثرَّالسننَّيفَّالعلماء.َّمثَّيقوؿ:َّ"فإفَّقاؿَّقائلَّماَّاحلجةَّيفَّأفَّكتابَّ

َوَما َأْرَسْلَنا  .َّقاؿَّا﴿اَّزلضَّبلسافَّالعربَّالَّؼللطوَّفيوَّغَته،َّقلنا:َّاحلجةَّفيوَّكتابَّا
فإفَّقاؿَّقائل:َّفإفَّالرسلَّقبلَّزلمدََّّ، (4)إبراىيم:َّ﴾..ِمن رَُّسوٍل ِإَّلَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِو لِيُبَ يّْنَ 

كانواَّيرسلوفَّإذلَّقومهمَّخاصة،َّوأفَّزلمًداَّبعثَّإذلَّالناسَّكافة،َّفقدَّػلتملَّأفَّيكوفَّبُعثَّ
طاقواَّمنو،َّوػلتملَّأفَّيتعلمواَّلسانوَّأوَّماَّبلسافَّقوموَّخاصة،َّويكوفَّعل َّالناسَّكافةَّأفَّ

يكوفَّبُعثَّبألسنتهم،َّفهلَّمنَّدليلَّعل َّأفَّبُعثَّبلسافَّقوموَّخاصةَّدوفَّألسنةَّالعجم،َّ
قلناَّفإذاَّكانتَّاأللسنةَّسلتلهةَّدباَّالَّيههموَّبعضهمَّعنَّبعض،َّفالبدَّأفَّيكوفَّبعضهمَّتبًعاَّ

 ﴿َّاَّذلكَّيفَّكتابوَّقائالَّلبعض،َّوأفَّيكوفَّالهضلَّيفَّاللسافَّادلتبعَّعل َّالتابعَّوقدَّبُت
 ﴾َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِينَ   *نَ َزَل ِبِو الرُّوُح اِْلَِمينُ  *َوِإنَُّو لََتنزِيُل َربّْ اْلَعاَلِمينَ 

َّ (1941192 )الشعراء  (38)الرعد: ﴾..وََكَذِلَك أَنَزْلَناُه ُحْكًما َعَربِيِّا ﴿َّ(تعاذل)وقاؿ
َّ َّ(تعاذل)وقاؿ َنا ِإلَْيَك قُ ْرآنًا َعَربِيِّا لّْتُنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَهاوَ  ﴿:  ﴾..َكَذِلَك َأْوَحي ْ

ُقرآنًا َعَربِيِّا  ﴿ (3)الزخرف: ﴾ِإنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  ﴿( 8)الشورى:
ُقونَ  َر ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم يَ ت َّ َّآيةَّ، (27:)الزمر ﴾َغي ْ َّكل َّيف َّعريب َّكتابو َّبأف َّحجتو فأقاـ

ذكرناىا،َّمثَّأكدَّذلكَّبأفَّنه َّعنوَّ)جّلَّشأنو(َّكلَّلسافَّغَتَّلسافَّالعربَّيفَّآيتُتَّمنََّّ



َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَن َُّهْم يَ ُقوُلوَن ِإنََّما يُ َعلُّْمُو َبَشٌر لَّْساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن ِإلَْيِو  ﴿كتابوَّفقاؿَّ)تعاذل(َّ
َّ (103)النحل: ﴾َوَىَذا ِلَساٌن َعَرِبيّّ مُِّبينٌ  َأْعَجِميّّ  َوَلْو َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا  ﴿َّ(تعاذل)وقاؿ

َلْت آيَاتُُو أََأْعَجِميّّ َوَعَرِبيّّ ُقْل ُىَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُىًدى َوِشَفاء  ﴾..َأْعَجِميِّا لََّقاُلوا َلْوََّل ُفصّْ
"فعل َّكلَّمسلمَّأفَّيتعلمَّمنَّلسافَّالعربَّالشافعيَّليقوؿَّ اإلماـ ويستمر. (44)فصلت:

ماَّبلغوَّجهده،َّحىتَّيشهدَّبوَّأفَّالَّإلوَّإالَّاَّوأفَّزلمًداَّعبدهَّورسولو،َّويتلوَّبوَّكتابَّا،َّ
وينطقَّبالذكرَّفيماَّافًتضَّعليوَّمنَّالتكبَتَّوأمرَّبوَّمنَّالتسبيح،َّوماَّازدادَّمنَّالعلمَّباللسافَّ

كافَّخَتًاَّلو،َّكماَّعليوَّأفَّيتعلمَّوَّآخرَّكتبوََّّالذيَّجعلوَّاَّلسافَّمنَّختمَّبوَّنبوتوَّوأنزؿَّب
َّالصالةَّوالذكرَّفيهاَّ..َّاخل".

يرويََّّتكوفَّلغةَّالبداوة؟الكرًن،َّىلَّلكنَّماَّالبدَّمنَّفهموَّىناَّىوَّادلرجعَّلههمَّالقرآفََََََّّّّّّ
قولو:َّ"عليكمَّبالشعرَّديوافََّّ-رضيَّاَّعنو–ابنَّجٍتَّيفَّخصائصوَّعنَّعمرَّبنَّاخلطابَّ

َّفيوَّمعاينََّّ بديوانكمَّشعرَّاجلاىليةَّفإنكمَّكتابَّاَّأوَّضلوَّذلك"َّأوَّ"عليكمَّاجلاىليةَّفإّف
بقضاياَّاللغةَّيعرؼَّأفَّاللغةَّذبدوفَّفيوَّمعاينَّكتابَّاَّ)جّلَّشأنو(َّوكلَّمنَّلوَّأدىنَّإدلاـَّ

تعبَتَّعنَّأفكار،َّوأفَّالبدويَّيفَّجاىليتوَّالَّؽلكنَّأفَّتكوفَّلديوَّكلَّىذهَّاألفكارَّاليتَّعربَّ
ََّّ َّالعظيم َّفالقرآف َّعنها، َّالقرآف َّتكن َّدل َّقضايا َّػلمل َما ُكنَت تَ ْعَلُمَها أَنَت َوَّلَ  ..﴿كاف

ىناَّيفَّضبلَّىذهَّ"فإفَّفكرةَّالوسيطَّاللغويََّّ(49)ىود: ﴾..قَ ْوُمَك ِمن قَ ْبِل َىَذا فَاْصِبرْ 
ادلعاينَّفكرةَّربتاجَّمناَّإذلَّكثَتَّمنَّالبحث،َّوربتاجَّمناَّإذلَّكثَتَّمنَّالتدقيقَّوالَّينبغيَّلناَّأفَّ

ىنوَّونقوؿ:َّيهسرَّالقرآفَّالكرًنَّبلغةَّالعربَّأوَّلغةَّاجلاىليةَّأوَّديوافَّعل َّعوانلقيَّالكالـَّ
َّاجلاىلية،َّالَّبدَّأفَّندرؾَّىذاَّالهارؽ،َّوكيفَّنتغلبَّعليو؟

أرشدناَّإذلَّالقرآفََّّ-َّعليوَّوآلوَّوسلمصل َّا-نتغلبَّعليوَّحُتَّنتذكرَّأفَّرسوؿَّاََََََّّّّّّ
َّكالمًَّ َّذكروا َّواألصوليوف َّبعضا، َّبعضو َّالقرآف َّحيثَّيهسر َّمباحثَّنهسو، َّيف َّجًدا َّكثَتًا ا

الهقوَّحوؿَّىذهَّالقضايا،َّكلمةَّ"الصالة"َّيفَّاللغةَّالعربيةَّالَّتعٍتَّأكثرَّمنََّّؿاللغاتَّيفَّأصوَّ
أفَّالصالةَّليستَّأكثرَّمنَّالدعاء،َّقاؿَّاألعش :َّوصل َّعل َّدهناَّوارتسم،َّوأقواذلمَّيفَّىذاَّ

َّودعاء َّوأفعاؿ َّأقواؿ َّالصالة" َّ"إقامة َّهبا َّاليتَّأمرنا َّالصالة َّولكن َّوحركاتَّمهتتحةَّدعاء، ،



َّكلمةَّ َّإذلَّىذا، َّيأتوف َّحىت َّيقولوا َّأف َّاألصوليوف َّفاضطر َّىيئة، َّوذلا َّبتسليم َّسلتتمة بتكبَت
وأفعاؿَّمهتتحةَّبالتكبَتَّسلتتمةَّبالتسليم،َّالصالةَّلغةَّىيَّالدعاءَّاصطالحاَّورلازًاَّىيَّأقواؿَّ

الشريعةَّةَّإذلَّفأدخلواَّاجملازَّكوسيط،َّوبعضهمَّقاؿَّال،َّىيَّحقيقةَّلغويةَّنقلهاَّالشارعَّمنَّاللغ
لتصبحَّحقيقةَّشرعية،َّفهيَّيفَّاللغةَّيفَّالصالةَّدبعٌتَّالدعاء،َّويفَّاالصطالحَّالشرعيَّىيَّ

َّسلتتمةَّبالتسليم.َّحقيقةَّيفَّأقواؿَّوأفعاؿَّمهتتحةَّبالتكبَت

َّبأركافََََََّّّّّّ َّإؽلاف َّإذل َّالشريعة َّونقلتو َّاللغة، َّيف َّالتصديق َّيف َّحقيقة َّغَته َّاإلؽلاف وكذلك
منَّمهاىيم،َّىلَّىذاَّىوَّاحلل؟ََّّاف،َّوكذلكَّاحلاؿَّبالنسبةَّلسواىاالعقيدةَّاليتَّىيَّرلملَّاإلؽل

قدَّيساعدَّعل َّتصورَّالهرؽَّبُتَّلغةَّالقرآفَّوغَتىا،َّوأنوَّالبدَّلناَّمنَّأفَّنلحظَّونرىَّبأفَّ
َّليسَّ َّليسَّبشعرَّوإنو َّإنو َّقيلَّ:"إفَّأعالهَّدلورؽَّوإفَّأدناهَّدلغدؽ، للقرآفَّلغتو،َّأيَّعندما

َّأيَّلغةَّخاصة.َّ!بنثر"َّإنّوَّقرآف

فَّىذاَّاخلطابَّأوأىمَّمصدرَّلههمَّلغةَّالقرآفَّذاتو،َّفإذاَّأدركناَّىذهَّادلؤشرات،َّأدركناَََََََّّّّّّّ
َّنزؿَّ َّوإعجازه، َّالتعبَت، َّيف َّوأسلوبو َّنبضو، َّولو َّاخلاصة، َّلغتو َّخطابَّخاصَّلو القرآينَّىو

َر ِبِو اْلمُ  فَِإنََّما(﴿َّبلسافَّالعربَّتيسَتًاَّمنَّاَّ)جلَّشأنو ْرنَاُه بِِلَساِنَك لِتَُبشّْ تَِّقيَن َوتُنِذَر َيسَّ
ا ُرونَ  ﴿،(98)مريم:﴾ِبِو قَ ْوًما لُّدِّ ْرنَاُه بِِلَساِنَك َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّ َّ،(57)الدخان: ﴾فَِإنََّما َيسَّ

قدَّاختارَّىذهَّاللغةَّلينزؿَّهباَّكالموَّوأعطاىاَّصهاتَّمعينةَّلتحتملَّىذا،َّفكأنوَّ)جّلَّشأنو(
َّ َّ)جّل َّا َّوصف َّوقد َّبقولو: َّاخلطاب َّىذا  ﴾ِإنَّا َسنُ ْلِقي َعَلْيَك قَ ْوًَّل ثَِقيًَل  ﴿شأنو(

القوؿَّثقيلَّيفَّخصائصوَّويفَّصهاتو،َّومزاياه،َّاَّ)جّلَّشأنو(َّمنحَّىذهَّ فهذاَّ(5)المزمل:
َّوَّ َّلو، َّمنَّأجلَّأفَّتتسع َّمنَّأجلَّأفَّربتملو، َّوطاقة َّمنَّسعة َّمنحها َّما َّأاللغة رسولوَّعد

ليتمكنَّمنَّحسنَّتلقيو،َّولكنَّتبق َّاذليمنةَّللقرآفَّباستمرارََّّخاًصاَّوصنعوَّعل َّعينوإعداًداَّ
للناسَّأفَّيههمواَّمنَّىذاَّالقرآفَّشيئا،َّيأيتَّمنَّيقوؿَّبأنوَّليسَّعل َّاللغة.َّمنَّىنا،َّحينماَّ

العربَّيفَّدائرةَّلغتهاَّاللهظيةَّولساهنا،َّفالبدَّمنَّأفَّيُراجعَّوُيضبطَّمثلَّىذاَّالقوؿََّّدلَّتههمو
َّلكنَّاألصحَّأ َّتدخلَّيففهوَّصحيحَّإذلَّحدَّما، َّالعربيةََّّفَّللقرآفَّلغةَّزبصو، َّاللغة إطار
َّبالتحديَّواإل َّعليها َّوتتميز َّالعاـ َّوالهصاحة،َّبادلعٌت َّمستوياتَّالبالغة َّسائر َّوذباوز عجاز



َّواللغةَّ َّىيَّمتحدىَّهبا َّغَتَّمعجزة، َّالعربية َّواللغة َّفهيَّمعجزة َّالقرآنية، َّدوائرىا وتبق َّذلا
َّ َّغَت َّدبالعربية َّتكوف َّىيَّكلماتَّتكاد َّوادلصطلحاتَّمنَّحيثَّمتحدىَّهبا، َّادلهاىيم ثابة

ادلعاينَّاليتَّأدرجتَّفيهاَّمنَّالعليمَّاخلبَت،َّولغةَّالعربَّليستَّكذلك،َّىذهَّنقطةَّالَّبدَّأفَّ
يههمهاَّادلتعاملَّمعَّالقرآفَّالكرًن،َّويؤمنَّهبا،َّفليسَّبكاؼَّللباحثَّأفَّيتقنَّلغةَّالعرب،َّبلَّ

َّالَّبدَّأفَّؽلهرَّيفَّلغةَّالقرآف،َّوأساليبوَّونظمو.

َّاالجتماعيةَّوالراغبُتَّيفَّالتولذلكَّغلَََََّّّّّ عاملَّمعَّالقرآفَّالكرًنَّبَّعل َّالباحثُتَّيفَّالعلـو
منَّأفَّأفَّيدركواَّأّفَّأوؿَّمصدرَّؽلكنهمَّالبحثَّفيوَّعنَّمعاينَّالقرآفَّىوَّالقرآفَّذاتو،َّوبدالَّ

يطَتَّالباحثَّإذلَّالقاموسَّزلاوالَّفهمَّكلمةَّمعينةَّفإنوَّيلزموَّمراجعةَّىذهَّالكلمةَّيفَّالقرآفَّ
وردت؟َّفهيَّكلمةَّيفَّمواقعَّأخرىَّيفَّالقرآفَّالكرًن؟َّوإذاَّكانتَّقدَّىذهَّالَّذاتو،َّىلَّوردت

أيَّسياؽَّقدَّوردت؟َّإفَّىذاَّيقدـَّللباحثَّادلتعاملَّمعَّالقرآفَّخدمةَّكبَتةَّجًدا،َّالَّيدركهاَّ
َّالعربَّوأدهبمَّونثرىمَّللكشفَّعنَّمعٌتإالَّمنَّتذوقها،َّوتذوؽَّادلعاناةَّوىوَّيبحثَّيفَّشعرَّ

عنَّاللغةَّالعاديةَّدبزاياَّكثَتةَّجًدا،َّليسََّّتوَّعربيةَّولكنهاَّمتميزةفلغمنَّمعاينَّالقرآفَّالكرًن،َّ
ادليدافَّميدافَّدرسَّيفَّاإلعجازَّاللغوي،َّوالَّيفَّبيافَّاللهظَّواألسلوبَّوبالغةَّالقرآفَّالكرًن،َّ
ولكنَّىيَّرلردَّإشارةَّإذلَّىذاَّاجلانبَّباعتبارهَّزلدًداَّمنَّزلدداتَّمنهجيةَّالتعاملَّمعَّالقرآفَّ

َّالكرًن.

6َّفَّبوحدةَّالقرآفَّالبنائية:ثانًيا:َّاإلؽلا

َّمنََََّّّّ َّمعلقة َّمثل َّشعرية، َّقصيدة َّمستوى َّيف َّأكاف َّسواء َّخطابَّعريب َّأي ليسَّىناؾ
فيوَّ"وحدةَّبنائية"َّحبيثَّنستطيعََّّادلعلقاتَّالسبعَّأوَّالعشرَّأوَّأيَّنصَّآخر،َّؽلكنَّأفَّصلد
َّفالقرآف َّمثلَّالقرآفَّاجمليد، َّوآخرهَّألولو َّأولوَّآلخره فَّالنصَّالذيَّؽلكنَّأَّ-وحده–َّأفَّنرد

َّ َّفيو َّوَّ–نلمس َّواحدة َّأية َّأو َّواحدة، َّصبلة َّكأنو َّليبدو َّحىت َّوسباسكو َّوحدتو فَّإبوضوح
َّأوَّ َّموضوعَّؼلصو َّلو َّبأفَّىناؾَّشيًئا َّدوفَّأفَّنشعر َّوآياتو، َّوسوره َّوأحزابو تعددتَّأجزاؤه
َّواحدَّ َّبناء َّأنّو َّعل  َّالكرًن َّالقرآف َّإذل َّننظر َّأف َّالبنائية َّالوحدة َّتعٍت َّبو. َّينهرد َّأف ؽلكن
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َّواحد َّوجسم َّمنَّمتماسك، َّوسخر َّالتجزئة َّالكرًن َّالقرآف َّنه َّعن َّقد َّشأنو( َّواَّ)جّل ،
َّيقرؤَّ َّكانوا َّالذين َّوقاؿوَّأولئك َّعضُت، َّالقرآف الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن  :﴿ف

َّفََُّّ(91)الحجر:﴾ِعِضينَ  َّمنَّ"عضُت" َّوغَته َّكثَت َّابن َّيقوؿ َّرلزأة، َّأعضاء َّبأهنا سرت
َّجعلوهَّأعضاءَّوأجزاءببعضَّفكأهنمََّّادلهسرين:َّإهّنمَّالذينَّيؤمنوفَّببعضَّالكتابَّويكهروف

ؼلتاروفَّمنَّبينهاَّماَّيؤمنوفَّبوَّوماَّيكهروفَّبو،َّواحلقيقةَّأّفَّاآليةَّالكرؽلةَّالَّتقصرَّادلعٌتَّعل َّ
ػلاولوفَّأيًضاَّأفَّيتخذوهَّشواىدَّعل َّمعُتَّويقصروفََّّنىذا،َّولناَّأفَّنههمَّأفَّأولئكَّالذي

َّ َّكأهّنم َّمتناداللتو َّوأجزاء َّأعضاء َّجعلوه َّأي َّالقرآف َّماَّعّضوا َّليعززوا َّبعضو َّيأخذوف ثرة،
َّيذىبوفَّإليو،َّويًتكوفَّالبعضَّاآلخر.

وتظهرَّىذهَّ"الوحدةَّالبنائية"َّعل َّمستوىَّالسورة،َّفالسورةَّالواحدةَّمنَّالقرآفَّتشكلََََََّّّّّّ
َّتستطيع َّأساسيَّحُتَّتكتشهو َّعمود َّوللسورة َّواحًدا أفَّتكشفَّعنَّجوانبَّالسورةَََّّّبناًءا

ا،َّوالوحدةَّالبنائيةَّعل َّىاَّالكربى،َّاليتَّدارتَّحوذلكلهاَّوتتههمَّموضوعاهتاَّاألساسيةَّوزلاورَّ
َّالذيَّوَّ َّالواحد َّالكوف َّوحدة َّمثل َّتبدو َّكلو. َّتنوعإمستوىَّالقرآف وأرضُتََّّإذلَّمساواتَّف

وسللوقاتَّمتنوعةَّغَتَّأنوَّواحدَّيفَّغايتوَّوسننَّوقوانينوَّووجهتوَّوكليّتوَّوسللوقيتوََّّ)تعاذل(َّ
َّالبنائية َّ"الوحدة َّلو. َّوسجوده َّوخضوعو َّتظهر َّالسورة،" َّمستوى َّعل  َّعل ََّّإذف وىناؾ
وىوَّإماـَّمعروؼَّيفَّ–أذكرَّأّفَّأباَّعليَّالهارسيَّمستوىَّ"اآلية"َّوعل َّمستوىَّالقرآفَّكلو.َّ

َّ َّواللغة َّالنافيةَّ–القراءاتَّوالنحو َّ"ال" َّعن َّاللبيبَّيفَّحديثو َّيفَّمغٍت َّىشاـ َّابن َّعنو نقل
َّأفَّىناؾاللجنسَّأنوَّردَّعل َّبعضَّادلهسرينَّالذينَّ َّودلَّيردَّآيةَّكرؽلةَّذكَّدعوا َّمبتدأ رَّفيها

اخلرب،َّفَتدَّأبوَّعليَّالهارسيَّعل َّذلكَّالعادل،َّويقوؿَّلو:َّاخلربَّوردَّيفَّمكافَّآخر،َّوبعدتَّ
الشقةَّبينكَّوبينوَّفلمَّتره،َّأالَّتدريَّأفَّالقرآفَّجسمَّواحدَّأوَّعضوَّواحد،َّفكافَّعليكَّمنَّ

َّالقرآفَّا َّمنَّإعجاز َّاألخرىَّفذلكَّجزء َّوالسورة َّالسورة َّأفَّتقرأ لكرًن،َّأجلَّأفَّتصلَّإليو
َّومظهرَّمنَّمظاىرَّذلكَّاإلعجازَّأفَّيكوفَّالقرآفَّوكأنوَّكلمةَّواحدة.

َّوأفَّىناؾَّعالقاتَّ َّواحدَّكالكوف، َّبناء َّالكرًنَّعل َّأنّو َّتشَتَّإذلَّالقرآف َّالبنائية" "الوحدة
داخلَّالكلمةَّوبُتَّكلماتوَّداخلَّاآليةَّوبُتَّآياتوَّداخلَّالسورة،َّوبُتَّسورهََّّرابطةَّبُتَّأحرفو



َّبُتَّالدفتُت، َّما َّالدراساتََّّداخل َّبناء َّإعادة َّيف َّجًدا َّكبَتة َّآثار َّلو َّادلنهاجي َّادد وىذا
َّاالجتماعيةَّواإلنسانية.

والَّصلدَّيفَّتراثناَّكثَتًاَّمنَّاحلديثَّعنَّىذهَّالوحدة،َّوإفَّوجدناىاَّعندَّابنَّىشاـَّوعندََََََّّّّّّ
َّأيبَّعليَّالهارسي،َّوردباَّوجدناَّإشارةَّإليهاَّعندَّااسيبَّيفَّمعرضَّكالموَّعنَّمعادلةَّالقرآف
َّعندىمََّّ َّفنجد َّالشافعي، َّأصوليُتَّمثلَّاإلماـ َّإالَّعند َّشائًعا، َّاألمر َّولكنَّالَّصلد للكوف،

كالماَّعنَّىذهَّالوحدةَّيفَّدائرةَّاألحكاـ،َّولكنهاَّأيضاَّليستَّوحدةَّبنائيةَّأوَّعضويةَّوإظلاََََّّّّ
َّوفرؽَّبُتَّالوحدةَّادلوضوعيةَّوالوحدةَّالبنائية.–باعتبارىاَّوحدةَّموضوعيةَّ

أفَّعليوَّ-آنذاؾ–جتماعياتَّأّفَّالقرآفَّالكرًنَّؽلثلَّىذهَّالوحدةَّيدرؾَّإذاَّأدرؾَّعادلَّاالَََََّّّّّ
أفَّيتعاملَّمعوَّعل َّىذاَّاألساس،َّوأنوَّلنَّيكوفَّقادرًاَّعل َّبناءَّنظرياتَّاجتماعيةَّوإنسانيةَّ
منَّقراءةَّآياتَّسلصوصة،َّيصلَّإليهاَّبطريقَّالههرسةَّاحلديثةَّأوَّبطريقَّالتكشيفَّأوَّبرؤوسَّ

َّالهرعية، َّأو ََّّادلوضوعاتَّاألصلية َّفاألمرَّسلتلفَّفأنتَّالَّتتعاملَّمعَّكتابَّعادي، بلَّال،
حُتَّطولبَّبدليلَّعل َّاإلصباع،َّقاؿََّّ-رضبوَّا–َّتتعاملَّمعَّكتابَّكويّن.َّاإلماـَّالشافعي

القرآفَّثالثَّمرات،َّمنَّأولوَّإذلَّآخرهَّحبثاَّعنَّدليلَّيدؿَّعل َّحجيةَّاإلصباعَّقرأتوَّ"قرأتَّ
َّاألوذل َّوالثالثةَّفوجدتَّقوؿَّاََّّللمرة َّالثانية َوَمن  ﴿َّ(تعاذل)فلمَّأعثرَّعل َّشيءَّمثَّقرأتو

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُ َولِّْو َما تَ َولَّى  ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َلُو اْلُهَدى َويَ تَِّبْع َغي ْ
تَّمنَّيشاققَّالرسوؿَّمنَّبعدَّماَّتبُتَّفقلَّ(115)النساء: ﴾َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا

ومنَّيتبعَّغَتَّسبيلَّادلؤمنُتَّسبيلَّادلؤمنُت،َّإًذاََّّ،َّاإلصباعغَتَّسبيلَّادلؤمنُتَّلوَّاذلدىَّويتبع
الَّيتوعدَّإالَّعل َّشيءَّكبَتَّعظيمَّىوَّمنَّالواجباتَّأوَّمنَّاألركافَّأوَّمنَّنولوَّماَّتوذلَّواَّ

َّليسَّموضعَّحبثنا،َّولكنَّاإلماـَّوردَّعليوَّكثَتوفَّوََّّالهرائض،َّواستدؿَّبوَّعل َّاإلصباع. ىذا
منهجاَّلكيَّيستطيعَّالشافعيَّأدرؾَّأفَّعليوَّأفَّػلاوؿَّالنظرَّيفَّالقرآفَّكلو،َّوػلاوؿَّأفَّيضعَّ

ََّّ َّعن َّحبثًا َّالكرًن َّبالقرآف َّوأمسك َّالشافعي َّاإلماـ َّذىب َّفلو َّالقرآف، َّيبحثَّيف كلمةَّأف
َّلنَّغلدَّشيئًَّ َّفإنو َّأوَّربتَّرأسَّأيَّموضوع، َّأوَّاتهاؽَّاجملتهدين، َّإذلَّاإلصباع. َّولوَّجئنا ا.

وقلناَّذلم:َّأخرجواَّلناَّيفَّقضيةَّحجيةَّاإلصباعَّرأسَّادلوضوعَّاألصليَّورأسََّّعلماءَّادلكتبات



َّالكرًنَّ َّالقرآف َّيف َّأّف َّأدرؾ َّالشافعي َّولكن َّشيئا، َّصلد َّفلن َّإياىا َّوأعطونا َّالهرعي ادلوضوع
أوَّهني،ََّّوحدةَّبنائيةَّفذىبَّيقرأهَّكلو،َّفوجدَّىذاَّيفَّآيةَّإخباريةَّوأيةَّوعيدَّوليسَّبآيةَّأمر

دليلَّأوَّليسَّبدليل،َّفإذاَّعادلَّاالجتماعياتَّعليوَّأفَّغلعلَّجزًءاََّّوليستَّبآيةَّتنصَّعل َّأنو
بُتَّيديوَّباستمرارَّوأفَّيكوفَّدائمَّالقراءةَّىذاَّالقرآفَّالكرًنَّكلوَّمنَّمنهجوَّينبغيَّأفَّيكوفَّ

َّالشافعيَّمرتُتَّوثالثًا َّاإلماـ َّفعل َّما َّمثل َّالقرآف َّتقرأ َّفقد َّوََّّلو. َّعل َّشيء، َّتعثر قدَّوقد
َّ يؤتيوَّمنَّيشاء،َّالقرآفَّكرًنَّمعطاء،َّولنََّّفالَّتعثرَّعل َّشيء،َّذلكَّفضلَّاتتجاوزَّىذا

يقصدهَّأحدَّإالَّويناؿَّشيًئا،َّلكنَّليسَّبالضرورةَّأفَّيناؿَّكلَّماَّيريد،َّوقدَّيناؿَّشيئاَّآخر،َّ
َّ.فكثَتَّماَّنبحثَّعنَّشيءَّفتتحققَّلناَّفائدةَّدلَّتكنَّمقصودةَّلناَّابتداءًَّ

فيهاَّرسالةَّخاصةَّطبعتَّونشرتَّهبذاَّاالسمَّفالَّ أعددنا وقد ن:ثالثا: الجمع بين القراءتي
  منهاَّىنا.َّيغَتَّشيئا

 للقرآن:رابعا: القراءة المفاىيمية 

-مهرداتَّالقرآفَّللراغبَّاألصههاين.َّوىوَّمنَّأكابرَّعلمائناَّكيفَّذلك؟َّلوَّنظرناَّيفَّ     
َّالشريعة"َّوىوَّ"،َّوكتابَّ"الذريعةَّإكتاب:َّ"ادلهردات،َّدلَّيؤلفَّكثَتًا،َّلوََّّ-رضبوَّا ذلَّمكاـر

َّمقدمةَّلتهسَتََّّحاوؿَّأفَّغلعلوَّرجلَّذوَّذوؽَّعاؿ،َّفكتابوَّيفَّمهرداتَّالقرآفَّالكرًن اعتـز
َّوعل َّ َّمصطلحا، َّمنها َّيستنبط َّحوذلا َّيدور َّوما َّالقرآنية َّادلهردة َّأساس َّعل  َّفبناه تأليهو

َّفأنناَّضلتاجَّإذلَّمذىبَّ،َّردباََّّمستوىَّادلصطلح َّ.....أبعدَّكافَّىذاَّيفَّعصرهَّكافًيا،َّأماَّاليـو

  : مناىج المفسرين:خامسا

َّعادلَّاالجتماعيات؟َّىناؾَّيفَّالتهسَتَّ      َّفكيفَّسيتعاملَّمعها ىناؾَّأنواعَّمنَّالتهسَت،
َّ َّباألثر( َّ)التهسَت َّاآلثاري َّالتهسَت َّادلنثورَّادلوروث، َّوالدر َّكثَت، َّوابن َّالطربي، َّتهسَت مثل

الهتوحاتَّادلكيةََّّومنَّاإلشاري،َّوضلوىا،َّومنَّالتهسَتَّالعقليَّتهسَتَّالهخرَّالرازي،َّللسيوطي
َّاالجتماعياتَّ َّعادل َّيأخذ َّفبأيها َّإخل، ...َّ َّالكّشاؼَّللزسلشري َّالبالغي َّومن َّالعريب، البن
َّوػلتاجَّعادلَّ َّاألخَت. َّمرجعو َّأحدىا َّغلعل َّأف َّدوف َّصبيًعا، َّمنها َّاالستهادة َّؽلكنو ادلعاصر؟



َّ َّأف َّاألوذل: َّالوسيلة َّوسيلتُت؛ َّإذل َّالتهسَت َّمع َّيتعامل َّوىو َّؽلكنَّاالجتماعيات َّما يتعلم
تسميتوَّبالتهسَتَّالتحليلّي،َّالذيَّيعتمدَّعل َّقراءةَّالقرآفَّكلوَّعدةَّمراتَّمثَّصبعَّماَّيرىَّلوَّ
َّبإعادةَّالًتتيبَّكماَّيهعلَّاألصوليوف ،َّعالقةَّفيماَّىوَّيبحثَّعنَّمعاجلتهنَّمثَّبعدَّذلكَّيقـو

َّبتحليلَّعناصرَّماَّورد،َّلكيَّيأخذَّصورةَّكلية،َّمثَّػلاوؿَّأفَّيأخذَّاجلزئّيةَّ اليتَّيبحثَّمثَّيقـو
َّإليو.إذلَّذلكَّالكليَّالذيَّتوصلََّّعنها

َّعادلََََََّّّّّّ َّإذل َّأقرب َّفهو َّادلوضوعي، َّبالتهسَت َّاآلف َّنسميو َّما َّفهي َّالثانية َّالوسيلة أما
َّؽلكنَّ َّال َّكالعلا َّالتحليلي َّمع َّفادلوضوعي َّاألخرى، َّالتهسَت َّأنواع َّصبيع االجتماعياتَّمن

َّ َّاالجتماعية َّلوللباحثَّيفَّالعلـو َّلكنو حصرَّنهسوَّودراستوَّيفَّالتهسَتََّّاالستغناءَّعنهما،
َّاإلشاريَّأوَّالبالغيَّأوَّالعقليَّأوَّاآلثاري،َّفقدَّالَّيصلَّإذلَّمبتغاه.

َّعادلَّاالجتماعياتَّوىوَّيقرأَّالقرآفَّأفَّػلددََََََّّّّّّ ماَّالذيَّيريده،َّماَّويفَّصبيعَّاحلاالتَّيلـز
َّالذيَّيقرأَّ َّأما َّعنَّإجابة؟ َّالسؤاؿَّالذيَّيبحثَّلو َّوما َّعنَّحل؟ َّاليتَّيبحثَّذلا ادلشكلة

يبتغ َّحاًلَّأوَّجوابًاَّفقراءةَّالقرآفَّللعبادةَّزبتلفَّمشكلة،َّودوفَّسؤاؿ،َّفإنوَّالََّّفالقرآفَّدوَّ
َّعنَّقراءةَّعادلَّيريدَّبناءَّنظريةَّمعرفية.

َّ المنهاجية للتعامل مع القرآن: تالمحددا

خاصة7ََّّلكثرةَّماَّدارتَّكلمةَّ"النص"آخر؟َّ،َّأوَّشيًئاَّنسميَّالقرآفَّنًصاأفََّّوذلىلَّاألَََََّّّّّ
َّا َّعصورنا َّ"يف َّلهظ َّأف َّأجد َّاأللسن َّعل  َّالقرآفَّدلتأخرة َّحقيقة َّإذل َّمنها َّأقرب خطاب"

َّاألصوليوفَّالكرًن َّوخاصة َّأسالفنا، َّاستعملها َّاليت َّاللهظة َّىي َّ"خطاب" َّلهظة َّأف َّكما .
َّوادلت َّادلتعلق َّ"خطابَّا َّالشرعي؛ َّتعريفَّاحلكم َّيف َّفقالوا َّمنهم، َّادلكلهُتَّكلموف بأفعاؿ

القرآفَّالعظيمَّبأنو:َّ"كتابَّاَّادلنزؿَّعل َّزلمدَّبنَّوفَّباالقتضاءَّأوَّالتخيَتَّ"عّرؼَّاألصولي
َّاَّ َّوَّ-عبد َّوَّصل َّاَّعليو َّادلتحدَّ-سلمآلو َّبتالوتو، َّادلعجزََّّيادلتعبد َّمنو، َّسورة بأقصر

،َّأوَّدبثلَّبعضوَّالَّيأتوفَّدبثلو،َّولوَّكافَّالذيَّلوَّاجتمعتَّاإلنسَّواجلنَّعل َّأفَّيأتواَّدبثلو
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َّبقدرةَّاَّمنَّكلَّبعضهمَّلبعضَّظهَتًا،َّادلهتتحَّبسورةَّاله اربة،َّادلختتمَّبسورةَّالناس،َّادلعصـو
َّ َّالقيامة ََّل يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمن بَ ْيِن َيَدْيِو َوََّل ِمْن َخْلِفِو  ﴿تغيَتَّأوَّتبديلَّأوَّربريفَّإذلَّيـو

َّالتعريفَّويفَّتعاريفََّّوحُتَّضلاوؿ (42)فصلت: ﴾تَنزِيٌل مّْْن َحِكيٍم َحِميدٍ  النظرَّيفَّىذا
أفَّتشتملَّعل َّأىمَّخصائصَّالقرآفَّالكرًن،َّلكنهاَّدلَّتستوعبََّّاَّحاولتأخرى،َّصلدَّأهن

َّاإلعجاز،َّفلكيَّيكوفََّّىذهَّاخلصائص،َّفهناؾَّخصائصَّكثَتةَّؽلكنَّأفَّتندرج ربتَّمههـو
ولكيَّيكوفَّاخلطابَّقادرًاَّعل َّربديََّّ؛اخلطابَّمعجزًا،َّالبدَّأفَّتكوفَّلوَّخصائصَّعديدة

َّعصورىم َّسائر َّيف َّالديَّالبشر َّيـو َّحىت َّنوأزمنتهم َّخصائصَّمعينةََّّ، َّلو َّيكوف َّأف َّبد ال
أفَّيستوعبَّاألنساؽَّاحلضاريةَّوالثقافيةَّعل َّاختالفهاَّولكيَّيستطيعَّىذاَّاخلطابََّّ؛كذلك

َّخصائصَّأخرىَّكثَتة َّلو َّتكوف َّأف َّبد َّال َّماََّّ؛ويتجاوزىا، َّأفضل َّمن َّيكوف ولذلكَّفقد
رضيَّ–وصفَّبوَّىذاَّالقرآفَّالكرًنَّبعدَّوصفَّاَّلو،َّماَّوردَّيفَّحديثَّالًتمذيَّعنَّعليَّ

َّقاؿَّرسوؿَّاََّّ-اَّعنو َّوسلم-قاؿ: َّوآلو َّادلخرجََّّ-صل َّاَّعليو َّما َّقلنا ستكوفَّفنت،
جاءه،َّوقاؿ:َّياَّأمَتََّّفَّاألعورَّوىوَّمنَّأصحابَّعليَّأَّ:منهاَّياَّرسوؿَّا؟َّويفَّلهظَّآخر
يفَّادلسجد،َّيضربَّبعضهمَّاآلخرَّحوؿَّىذهَّاألحاديثَّادلؤمنُتَّلقدَّتركتَّالناسَّؼلتلهوفَّ

صل َّاَّ-ديث،َّفقاؿَّلوَّعلي:َّأوَّقدَّفعلوىا؟َّأماَّواَّلقدَّمسعتَّرسوؿَّاَّدباَّيرويوَّمنَّح
يقوؿَّستكوفَّفتنةَّاألحاديث.َّقلت:َّفماَّادلخرجَّمنهاَّياَّرسوؿَّا؟َّقاؿ:َََّّّ-عليوَّوآلوَّوسلم

َّمنَّبعدكم،َّوحكمَّماَّبينكم،َّوىوَّالهصلَّليسَّباذلزؿ،َّربكتابَّا،َّفيوَّنبأَّمنَّقبلكم،َّوخ
والنورَّىَّبغَتهَّأضلوَّا،َّوىوَّحبلَّاَّادلتُت،َّ،َّومنَّابتغ َّاذلدمنَّجبارَّقصموَّامنَّتركوَّ

اذلدىَّيفَّغَتهَّادلبُتَّوالصراطَّادلستقيم،َّمنَّقاؿَّبوَّصدؽ،َّومنَّحكمَّبوَّعدؿ،َّومنَّابتغ َّ
8َََّّّأضلوَّا.َّأوَّكماَّقاؿَّعليوَّالصالةَّوالسالـ.

ؽلكنَّأفَّيكوفَّيفَّإفَّاإلحاطةَّخبصائصَّالقرآفَّالكرًنَّوصهاتوَّكاإلحاطةَّبعلمو،َّأمرَّالَََّّّ
مقدارَّالنسيّب،َّوالبشرَّنسيّب،َّواستيعابَّالنسيّبَّللمطلقَّاستيعاباَّمطلًقاَّأمرَّغَتَّوارد،َّولكنَّ
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َّ َّوخلوده َّيفَّجريانو َّويستمر َّوقدَّحاجتهم، َّطاقتهم، َّيشربَّالناسَّمنَّقدر َّكنهر حىتَّىو
َّاألجلَّالذيَّأجلَّاَّ)جّلَّشأنو(َّلو.

ؽلكنََّّفَّالكرًن.َّىذهَّادلبادئَّالعامةَّأوَّالكليةؽلكنَّأفَّنقوؿَّإّفَّىناؾَّمبادئَّعامةَّللقرآَََََّّّّّ
أفَّصلدَّيفَّبعضهاَّماَّؽلكنَّاعتبارهَّحلقاتَّإذاَّضمَّبعضهاَّإذلَّبعضَّتشكلَّمنهًجا،َّمنهًجاَّ
َّالقرآفَّ َّمع َّنتعامل َّأف َّنريد َّوضلن َّخاصة َّالكرًن، َّالقرآف َّمع َّيفَّالتعامل َّومنهًجا يفَّالههم،

،َّواالىتداءَّبوَّيفَّسائرَّشؤونناَّومعارفناَّالكرًنَّباعتبارهَّمصدرًاَّللدراسةَّكلَّماَّضلنَّحباجةَّإليو
وعدـَّقصرَّمصدريّتوَّعل َّاألحكاـَّالهقهيةَّأوَّالشرعية،َّولكنناَّنريدَّمدَّذلكَّإذلَّسائرَّماَّ

َّليوَّمنَّمعرفةَّاجتماعيةَّوإنسانيةَّوضلوىا.إضلتاجَّ

 خاصية التصديق:

َّاإلطارَّنالحظَّأفَّبعضَّصهاتَّالقرآفَّالكرًنَّجرىَّتناوذلاَّيفَّمعرضَّمعرََََََّّّّّّ يفَّويفَّىذا
ألنّوََّّ؛،َّوالتصديقَّىناَّمدخلَّمعريفواضح،َّفالقرآفَّالكرًنَّوصفَّبأنوَّمصّدؽَّدلاَّبُتَّيديو

َّعل َّاسًتجاع تراثَّالنبواتَّكّلها،َّوزلاولةَّمراجعةَّذلكَّالًتاثََّّيشَتَّإذلَّعمليةَّمعرفيةَّتقـو
ونقدهَّوغربلتو،َّوتصهيتوَّمنَّكلَّماَّعلقَّبوَّوإعادةَّتقدؽلوَّبشكلَّسليم.َّقاؿَّاَّ)جّلَّشأنّو(َّ

قًا لَّْما بَ ْيَن َيَدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيوِ  ﴿  ﴾..َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقّْ ُمَصدّْ
َّوإصليلَّوصحفَّوزبورََّّ(47)المائدة: وقدَّاسًتجعَّالقرآفَّالكرًنَّالكتبَّالسابقةَّمنَّتوراة

منَّافًتاءَّأوَّربريفَّأوَّتغَّت،َّمثََّّوضلوىا،َّونقدىاَّوبُّتَّالزيفَّالذيَّفيها،َّوبُّتَّكلَّماَّحلقَّهبا
أعادَّتقدؽلوَّبشكلَّصادؽ.َّفإذاَّأردتَّأفَّتعثرَّعل َّأصدؽَّمصدرَّلقضاياَّبٍتَّإسرائيلَّفالَّ

لقضيةَّالتكوينَّوخلقَّآدـََّّذبدَّغَتَّالقرآفَّالكرًن.َّوإذاَّأردتَّأفَّتبحثَّعنَّأصدؽَّمصدر
َّتراثَّالنبواتَّاألخرىَّفقدَّبُّتَّوبدءَّاخللقَّ َّأما َّالقرآفَّكيفَّالَّذبدَّغَتَّالقرآفَّالكرًن. َّلنا

َّخالًصاَّ َّذكره َّأعاد َّيصحح، َّأف َّمن َّبد َّال َّأنّو َّوجد َّما َّذكر َّأعاد َّوكيفَُّحرِّؼَّمث زُي ف؟
َّمدخلَّمعريفَّومنهجيَّيوضحَّالقرآف َّقاـَّبعمليةَّاسًتجاعََّّمصحًحا.َّفالتصديقَّىنا فيوَّأنّو

َّلذلكَّالًتاث،َّوتصهيةَّوغربلةَّونقد،َّحىتَّأعادَّذكرهَّصادقًاَّومصدقًاَّلنا.



 ن الكريم:إطَلقّية القرآ

ىناَّأودَّأفَّأنبوَّإذلَّأفَّشيخَّاإلسالـَّابنَّتيميةَّقدَّذـَّقوًماَّيقولوف:َّبأفَّالقرآفَّاجمليدَََََََّّّّّّّ
جّلَّشأنو(َّمطلق،َّوتكلمَّعنَّكلمةَّاإلطالؽَّومصطلحَّاإلطالؽ،َّواعتربهَّ)مطلقَّأوَّأفَّاَّ

الكرؽلة.َّإذلَّاَّ)جّلَّشأنّو(َّوالَّيُنسبَّإذلَّصهاتَّذاتوَّمصطلًحاَّفلسهًياَّالَّيليقَّأفَّيُنسبَّ
َّالهالسهة،َّوإظّلاَّنعٍتَّذلكَّالذيَّ عناهَّوضلنَّمعوَّيفَّىذا،َّولكنناَّالَّنعٍتَّ"باإلطالؽ"َّمههـو

قدًنَّغَتَّسللوؽ.َّفتنةَّخلقَّالقرآفَّالكرًنَّوماَّدارَّحوذلاَََّّّقالوا:َّ"إفَّالقرآفَّالكرًنحُتَّاألئمة
تارؼلنا،َّالَّتزاؿَّفكريّةَّخطَتةَّجًداَّيفََّّاجرتَّبُتَّادلعتزلةَّوأىلَّالسنةَّواحلديث،َّكافَّذلاَّآثارًَّ

ُتسًتجعَّبُتَّحُتَّوآخر.َّنعٍتَّباإلطالؽَّىناَّالقدـ؛ََّّبعضَّآثارىاَّقائمةَّيفَّىذاَّالًتاث،َّحُت
َّ َّوباؽَّمستمر َّدلَّيسبقَّبعدـ َّشأنو(َّلنَّيزوؿَّحىتَّيأذفَّاَّفكتابَّاَّغَتَّسللوؽ، )جّل

َّاَّ َّكالـ َّوَّبذلكَّفهو َّالنسبّية، َّيقابل َّىنا َّواإلطالؽ َّالكلي ة. َّصهاتَّذاتو َّمن نريدَّوصهة
ية،َّأوَّكوفَّالشيءَّمسبوقًاَّبالعدـ،َّآيالَّوَّادودأباحلدوث،ََّّبالنسبّيةَّىناَّذلكَّالذيَّأرادوه
َّمنَّذلكَّكلو.َّإّفَّاتصاؼَّالقرآفَّالكرًنَّإذلَّالهناءَّوالزواؿ.َّفالقرآفَّ بصهةََّّ-وحده–معصـو

وز،َّوالتجازلددَّآخر،َّأالَّوىوَّكوفَّالقرآفَّالكرًنَّقادرًاَّعل َّاالستيعابََّّاإلطالؽَّيتوقفَّعليو
َّوذباوزىا.َّوالثقافيةاستيعابَّاألنساؽَّاحلضاريّةَّ

ىذهَّاجلدلّيةَّوىذه9ََّّ)جبدليةَّالنصَّوالواقع(َّنبوَّإذلَّماَّيعرؼَّيفَّأيامناَّىذهأوىناَّأودَّأفََََََّّّّّّ
عندماَّنأيتَّلبحثَّالعالقةَّبُتَّ"النصَّوالواقع"َّوتعاملَّاإلنسافَّالقضيةَّالَّبدَّمنَّاستحضارىاَّ

لكثَتَّمنَّالتأويالتَّستدرجَّاإلنسافَّكيهيةَّفهمو،َّوكيفَّيَُّالذيَّيعيشَّواقًعاَّمعيًناَّمعَّالنصَّوَّ
ادودَّ،َّواإلنسافَّالنسيبَّوضلوىا؛َّفالعالقةَّبُتَّ"ادلطلقَّادلستوعبَّادلتجاوز"َّكالقرآفَّالكرًن

َّدب َّىناؾَّوعيَّكامل َّيكن َّدل َّفإذا َّاذلُت، َّليستَّباألمر َّومكانو، َّاإلنسافَّيفَّزمانو حدودية
َّالقرآفَّالك َّوإطالقّية َّمنَّجهة، َّفقدَّيقعَّاإلنسافَّيفَّكثَتَّمنَّونسبّيتو رًنَّمنَّجهةَّأخرى،

اليتََّّعدناَّإذلَّادلناظراتَّيفَّالههم،َّوكثَتَّمنَّالتأويالت،َّوإذاَّاألخطاء،َّوكثَتَّمنَّاالضلرافاتَّ
َّحوؿ ََّّكانتَّتقـو َّق َّ"َّ–"خلقَّالقرآف" َّوَّخلقو" َّالقرآفَّأوَّحدوثو َّ–دـ َّعالقةَّصلدَّأّف ذلا
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َّيدورَّاآلفَّمنَّجدؿَّحوؿَّ"جدليَّّ َّفيما َّكبَتًا َّبعضَّالناسوشبًها َّالنصَّوالواقع". َّأّفََّّة ظنُّوا
احلاؿَّيفََّّوىتلكَّاللغة،َّكماَّرلّردَّنزوؿَّالقرآفَّالكرًنَّبلغةَّالعربَّغلعلوَّػلملَّكلَّخصائصَّ

شعرىمَّونثرىم،َّدوفَّمالحظةَّأّيَّامتيازَّلذلك،َّفوقعواَّبالقوؿَّ"باخللق"َّحىتَّولوَّدلَّيصرحواَّ
بَّجًداَّأفَّيصلواَّإذلَّتصورَّعمليةَّىذهَّمنَّالصعبو،َّأوَّصرحواَّ"بالقدـ"؛َّذلكَّألهنمَّواحلالةَّ
َّو.لجاءَّقبعل َّماََّّعل َّماَّيأيتَّبعدهَّكهيمنتوَّ"اإلطالؽ"َّواالستمرارَّوىيمنةَّالقرآفَّالكرًن

ةَّواجلماعة"َّوجاءَّموقههمَّذباهَّنَّّمنَّأجلَّىذاَّاألمرَّبالذاتَّجاءَّتأكيدَّأئمةَّ"أىلَّالسََََََُّّّّّّ
ادلشّرؼ،ََّّادلوقفَّاإلؽلاينالذيَّوقفََّّ-يرضبوَّا–األخصَّأضبدَّبنَّحنبلََّّ ىذاَّاألمر،َّوعل

منَّىذهََّّ"؛َّلكيَّالَّؽلسَّالقرآفَّالكرًنوظلَّيؤكدَّعل َّالقوؿَّ"بقدـَّالقرآفَّوأنوَّغَتَّسللوؽ
"خبلقََّّ،َّجملردَّأفَّيقوؿَّبدعةَّالقوؿحىتَّكادَُّيشلجنَّلدَّوسَُّوجََّّ-رضبوَّا–،َّوُضربَّالزاوية
ََّّالقرآف" َّلكنو َّيرفض، ََّّكاف َّيَُّالتساىل َّأف َّذلكَّخشية َّوىنايف َّادلسلموف. َّمنَّهنت َّكثَت ؾ

العلماءَّتساىلواَّوقالواَّدبثلَّماَّقاؿَّادلعتزلةَّمتأولُتَّأوَّمعتذرين،َّلكنَّاإلماـَّأضبدَّأصرَّعل َّ
َّ.قدـَّالقرآفَّلتأكيدَّإطالقيتوأالَّيقوؿَّشيًئاَّمنَّذلك،َّوأصرَّعل َّتأكيدَّ

َّالعقوؿََََََّّّّّّ َّيف َّدائم َّاستحضار َّإذل َّحباجة َّمعرفًيا َّمههوًما َّ"اإلطالؽ" َّصهة َّتصبح ىنا
الصهةَّاالتَّالبحثَّوادلعرفة،َّوعندماَّنتعاملَّمعَّالقرآفَّغلبَّأفَّتكوفَّىذهَّواألذىاف،َّويفَّرل

،َّوالتشابوَّبالتعارض،َّوإمكافَّسنقعَّيفَّإمكافَّالقوؿَّبالنسخحاضرةَّسباماَّيفَّأذىاننا.َّوإالَّ
َّوقوعَّكثَتَّمنَّاألمورَّاليتَّغلبَّأفَّننزهَّالقرآفَّعنها.

ََََََّّّّّّ َّقدَّدلَّاوعاءًَّإفَّاتصاؿَّالقرآفَّالكرًنَّباللغةَّالعربيةَّوازباذهَّذلا عانيوَّوتعابَته،َّالَّيعٍتَّأنّو
بحانوَّس)،َّوأخذَّمنهاَّخصائصَّنسبّيتها.َّبلَّيعٍتَّماَّأشارَّإليوَّاَّإطالقتيوفقدَّخصائصَّ

ْرنَاُه بِِلَساِنَك َلَعلَُّهْم  ﴿َّقولويفََّّوتعاذل( ُرونَ فَِإنََّما َيسَّ .َّمنَّأمرَّالتيسَت (57الدخان:)﴾يَ َتذَكَّ
ََّّدبعٌت َّإذلية َّعملية َّشبة َّاألمرأّف َّجرتَّيفَّىذا َّعل ََّّ؛غيبية َّقادرة َّلغة َّاللغة لتجعلَّمنَّىذه

َّالقوؿَّ ،َّفمجردَّأفَّاَّ(5المزمل:)﴾ثَِقيًَل َسنُ ْلِقي َعَلْيَك قَ ْوًَّل  ِإنَّاالثقيل﴿َّاستيعابَّىذا
َّ َّيسر)سبحانو َّعل َّسنتوَّ؛القرآفَّوتعاذل( َّجريا َّاللغة ِمن رَُّسوٍل ِإَّلَّ  ..﴿َّألفَّيكوفَّهبذه

َّيعتربَّإعجازًاَّفإف، (4)إبراىيم:َّ﴾..لِيُبَ يَّْن َلُهمْ  بِِلَساِن قَ ْوِموِ  َّذاتو َّحبد منَّاإلعجاز،ََّّىذا



فاللغةَّالعربيةَّالَّتستطيعَّىناَّأفَّتستوعبَّمعاينَّالكتبَّحبيثَّتهقدهَّصهةَّاإلطالؽَّوزبصَّ
مياىوَّأرأيتَّإذلَّالنهرَّاجلاريَّفإّفَّبعصرَّدوفَّعصره،َّفلوَّمعاٍفَّمتجددة؛َّفهموَّوفهمَّآياتوَّ
وَّ،َّمعروفةَّينقطع،َّوهنايتوَّغَتَّزلدودةَّأوأخرى،َّمنبعوَّمتصلَّالَّمرةَّبعدََّّتتجددَّمعَّجَتانو

َََّّّالكرًن.األعل َّيفَّالقرآفَّادلثلَّ

َََََََََّّّّّّّّّ

عل َّضوءَّ"خاصيةَّاإلطالؽ"َّيفَّالقرآف،َّفليسَّلناَّأفَّضلولوَّإذلَّرلردَّمادةَّلغويةَّعاديّةََََََّّّّّّ
َّمصمتة َّومرة َّمهككة، َّمرة َّىيمنَّعلصلريَّالتعاملَّهبا َّقد َّفالقرآف َّالعربَّوسّخرىاَّ، َّلغة  

أىمَّمهّسرَّللقرآفَّىوَّللتعبَتَّعنَّمعانيو؟َّواجلوابَّيفَّاحلقيقةَّأّفَّالقرآفَّيهّسرَّبعضوَّبعًضا،َّوَّ
وتأويالتو،َّوتهعيلوََّّ-صل َّاَّعليوَّوآلوَّوسلم-القرآفَّذاتو،َّوبعدَّذلكَّيأيتَّبيافَّرسوؿَّاَّ

َّيفَّالواقع.

 خاصية اَّلستيعاب:

َّمن َّأي َّوالتصديق"، َّ"اإلطالؽ َّخالؿ َّوكونوََّّمن َّمطلًقا" َّ"نصًّا َّأيضا َّالقرآف َّكوف خالؿ
ضلوَّ"خاصيةَّاالستيعابَّالقرآين"،َّلكيَّضلملَّالقرآفَّمصدقًاَّدلاَّبُتَّيديو،َّنستطيعَّأفَّننطلقَّ

َّأوَّزماف،َّالَّبدَّأفَّتكوفَّ العظيمَّخطابًاَّعادلًياَّإذلَّالناسَّكافة،َّوالَّيصبحَّخطابًاَّسلتًصاَّبقـو
َّعل َّاالستيعاب َّ"االستيعابَّوالقدرة َّصهة َّاستيعابوَّفيو َّنسقَّحضارّي، َّاالستيعابَّألّي "

وذباوزهَّوعدـَّالركودَّفيوَّأوَّالتحوؿَّإذلَّشيءَّمرتبطَّبوَّالَّينهكَّعنو.َّوالذينَّيظنوفََّّوترقيتو
َّذلذهَّ َّوفًقا َّمعُتَّبو َّواقع َّبناء َّوجرى َّودالالتو َّجرىَّاستيعابَّمعانيو َّقد َّالكرًن َّالقرآف أف

نَّالناسَّواألجياؿَّواألممَّبعدَّذلكَّادلعاينَّوالدالالت،َّوفرغَّمنَّذلك،َّوعل َّسائرَّمنَّيأيتَّم
أفَّيأخذَّبنهسَّالشكلَّأوَّبنهسَّاألشكاؿ،َّوؽلارسَّاحلياةَّيفَّدائرةَّذاتَّالهقوَّالذيَّأنتجَّيفَّ

َّوالذينَّيظنوفََّّفًتة َّػلتاجَّإذلَّمراجعة، َّ"اخلطابَّالعادلي" َّلطبيعة َّإفَّفهمَّىؤالء أّفَّمعينة،
وَّمنَّتراثَّاإلسالـَّينبغيَّأفَّالقرآفَّالكرًنَّكافَّمصدقًاَّفقطَّدلاَّسبقو،َّوليسَّمصدقًاَّدلاَّحلق

َّتاجَّإذلَّمراجعة.يعودَّإليو،َّوأفَّػلاكمَّإليوَّفًتةَّبعدَّفًتة،َّفإفَّفهمهمَّػل



َّإّفََََََّّّّّّ َّالقوؿ َّنستطيع َّادلنهجية، َّمستوى َّوبلوغو َّاإلنساين حُتَّنستعرضَّتطوراتَّالعقل
القرآفَّقادرَّعل َّاستيعابَّذلك،َّقضيةَّاالستيعابَّذلذهَّاألنساؽَّللحضارةَّالقائمةَّدباَّىيَّ

َّوصهةَّقا َّاخلطاب"، َّ"عادلية َّمههـو َّأدركنا َّإذا َّإال َّفهمها، َّالصعب َّمن َّقضية َّعليو ئمة
َّعل َّ َّالكتاب َّىذا َّيف َّشأنو( َّ)جّل َّا َّأودعها َّاليت َّوالقدرة َّالتصديق َّوصهة اإلطالؽ،

َّاالستيعابَّوالتجاوز.

َّإفَّفقهناَّوتراثناَّكلوَّقدَّتشكلَّيفَّإطارَّ"اخلطابَّالقرآين"،َّوقدَّعاجلتَّأمتناَّيفَّفًتاهتاََََََّّّّّّ
َّاكلَّم،َّويفَّفًتةَّالقروفَّالثالثةَّاألخَتةَّوالصدرَّاألوؿَّكلو،ََّّ،َّخاصةَّيفَّعصرَّالنبوةادلختلهة

َّوقدَّ َّاجملاالت. َّسائر َّيف َّضخًما َّتراثًا َّوتركت َّمشكالت، َّمن َّصادفها َّما َّوكل اعًتضها
َّاستوعبَّالقرآفَّالكرًنَّكلَّذلك،َّوىوَّالذيَّوجوَّالناسَّإليو،َّولكنوَّذباوزه.

َّيفَّظلَّموروثنا َّأفَّنستجيبَّدلتطلباتَّحياتنا،َّمهتدينَّهبديَّالقرآف؟َّأـََّّفهلَّلناَّاليـو ىذا
َّليسَّلناَّذلك؟

َّيقوؿَّبعضَّأئمتنا:َّ"ماَّترؾَّالسابقَّلالحقَّشيًئا"،َّأوَّ"ماَّترؾَّالسالفَّللخالفَّشيًئا".َََّّّ

ىلَّىذهَّادلقولةَّصحيحة؟َّاجلوابَّال.َّلقدَّترؾَّلوَّالكثَت؛َّألّفَّالناسَّتعاملواَّمعَّالقرآفَّيفَّ
،َّواستجابَّالقرآفَّبعطائوَّعصورىم،َّوعل َّمستوىَّمشكالهتمسائرَّعصورىمَّعل َّمستوىَّ

َّالذيَّوصلَّ َّتراثنا َّاعتربتَّأّف َّإذا َّإليو. َّحباجة َّكانوا وبكرموَّلذلك،َّوأعطاىمَّمنَّاحللوؿَّما
إليوَّآباؤناَّىوَّادلعٌتَّالوحيد،َّأوَّالنموذجَّالوحيد،َّأوَّالتطبيقَّالوحيدَّ،َّأوَّالتجسيدَّالوحيدَّ

نناَّإىذه،َّفَّنانعيدَّإنتاجَّذلكَّالهقوَّوذلكَّالًتاثَّيفَّحياتَّدلعاينَّالقرآفَّالكرًن،َّوأّفَّعليناَّأف
َّلنَّنستطيعَّأفَّنهعلَّشيًئاَّيفَّاستيعابَّمشكالتَّعصورنا.َّ-يفَّىذهَّاحلالة–

إخهاؽَّالكثَتَّمنها،َّوخاصةََّّعربَّتارؼلناَّاإلسالمي،َّأوَّإفَّإخهاؽَّ"حركاتَّالتجديد"ََََََّّّّّّ
اولةَّلتجديدَّالصلةَّبالًتاث،َّألهناَّكانتَّتنطلقَّيفَّزلَّ؛ادلعاصرةَّحدثَّتجديدبعضَّحركاتَّال

ةَّالنبوية.َّومعَّالنداءَّيفَّاحلقيقةَّيكوفَّنداًءَّبالعودةَّن َّبدالَّمنَّذبديدَّالصلةَّبالقرآفَّالكرًنَّوالسَُّ
َّآباؤناَّةن َّإذلَّالكتابَّوالسَُّ َّإذلَّالًتاثَّالذيَّأصلزه َّالعودة َّاحلقيقيَّتكوف َّالتعامل َّعند َّفإنو ،



َّالكتابَّوالسَُّ َّولذلكَّدلَّيكنَّػلن َّحوؿ َّالَّإليهما؛ َّألف َّة َّبلَّػلدثَّالًتاجع؛ دثَّالتجديد
َّإنتاجَّفًتاتَّتارؼليةَّمعينة،َّيفَّفًتاتَّزمنيةََّّ-آنذاؾ–اجلهدَّ يكوفَّعبارةَّعنَّزلاولةَّإلعادة
َّإلغاءًََّّالحقة َّادلتغَتاتَّالنوعية، َّلسائر َّويكوفَّيفَّذلكَّذباىل َّسباـ، َّالصَتورةََّّامغايرة لسنن

َّمنَّسننَّاَّ)جّلَّشأنّو(َّويكوفَّيفَّ َّأيضا َّوالتحوؿ،َّوعلا َّتغَتًا الَّنوعياَّ–ذلكَّتصورَّبأّف
ىيَّاحلياة،َّوأّفَّالتغَتاتَّإفَّحدثتَّفإهناَّتغَتاتََّّ؛َّفالناسَّىمَّالناس،َّواحلياةَّيفَّاحلياةغلريَّ

َّالناسَّيعيشوفَّيفَّ َّكاف َّوأصبحتَّمعّبدة؛ َّترابية َّيفَّالسابق َّكانتَّشوارعنا َّتراكمية، كمية
َّيعيشوفَّيفَّبيوتَّمنَّاحلجر؛َّكافَّالناسَّي أتوفَّبادلاءَّمنَّالًتعَّبيوتَّمنَّالشعر،َّوأصبحوا
َّالتغَتاتَّ َّوأّف َّادلاء"، َّيسم َّدبصاحلَّ"إسالة َّواآلفَّلديهمَّما بُتَّشكليََّّ-كّلها–واألهنار،
َّالتهكَتَّ َّمنطلق َّيكوف َّاحلالة َّويفَّىذه َّتغَتَّنوعي. َّالَّوكميَّوليسَّىناؾ َّسكونًيا، منطلًقا

وحده.َّمنَّيؤمنَّبوجودَّحركةَّوربوؿَّيفَّمسَتةَّىذاَّالكوف،َّوالَّيرىَّصَتورة،َّولكنوَّالًتاكمَّ
َّالنبوي َّالكتابَّوالسنة َّألفَّيقّيد َّمضطرًا َّسوؼَّغلدَّنهسو َّمنَّادلراحلَّيرىَّىذا َّيفَّمرحلة ة

أوَّادلراحلَّمرةَّبعدَّأخرى،ََّّمرارَّإعادةَّإنتاجَّوإحياءَّتراثَّتلكَّادلرحلةتالتارؼلية،َّوػلاوؿَّباس
َّإنتاجَّ َّيفَّاحلقيقةَّالَّؽلكنَّأفَّػلدث،َّوالَّؽلكنَّإعادة بأيَّشيءَّحلظاتَّمضتَّأيةَّوىذا

َّولكنَّقدَّيتمَّزبيلَّإعادةَّاإلنتاجَّببعضَّالشكلياتَّوببعضَّادلظاىر.َّا،فيه

َّاليتَّ َّادلداخل َّواالستيعابَّوىي َّوالتجاوز َّواذليمنة َّالتصديق َّىذه: َّأفَّفخواصَّالقرآف ؽلكن
ننطلقَّمنها،َّوضلنَّضلاوؿَّأفَّننظرَّإذلَّالقرآفَّالكرًنَّباعتبارهَّمعادالَّللكوفَّوحركتوَّوماَّػلدثَّ

َّ َّوؽلكنَّأفَّيكوفَّمرجًعا َّفيو، َّاإلسالمية َّويستمدََّّ-وحدىا–ليسَّلألمة َّللعادلَّكلو؛ ولكن
َّالقرآفَّالكرًنَّىذهَّالقدرةَّمنَّزلدداتوَّوخواّصوَّادلشارَّإليها.

َّ  حاكمية القرآن:

َّتعٍتَََََََّّّّّّّ وشلاَّتنبغيَّاإلشارةَّإليوَّيفَّإطارَّىذهَّاددات،َّىوَّ"حاكميةَّالقرآف"َّذاتو.َّماذا
َّ يرضبهماَّ–ة،َّاليتَّرّوجَّذلاَّادلودوديَّوسيدَّقطبَّاحلاكميةَّاإلذليحاكمّيةَّالقرآف؟َّىناؾَّمههـو

يفَّاألوساطَّاإلسالمية.َّفصارَّكثَتَّمنَّالناسَّيعتقدوفَّأّفَّىناؾَّحاكميةَّإذلية،َّوأّفَّاََّّ-ا
)سبحانوَّوتعاذل(َّيفَّالدولةَّاإلسالميةَّىوَّاحلاكم.َّوىذهَّاحلاكميةَّاإلذليةَّتعٍتَّأفَّاحلاكمُتَّ



،َّوتصورَّبوفَّعنهمَّيفَّتطبيقَّماَّأمرتَّاألمةَّبتطبيقوأفَّػلكمواَّبامسوَّوبشرعوَّوأهنمَّينوَّعليهمَّ
َّاألعل َّ َّأبو َّلو َّوروج َّونشره َّبو َّقاؿ َّمن َّأىم َّاحلديث َّيف َّوحديثًا، َّقدؽلًا َّاإلذلية احلاكمية

يفَّىذا.َّوفكرةَّاحلاكمّيةَّاإلذليةَّفكرةَّكانتَّقدََّّ-يرضبوَّا–ادلودودي،َّمثَّتبعوَّسيدَّقطبَّ
ىمَّاَّرَّءَّواالختيارَّلبٍتَّإسرائيل،َّحُتَّاختاانتهتَّيفَّبٍتَّإسرائيل،َّوارتبطتَّبهكرةَّاالصطها

األرضَّادلقدسة.َّكانواَّيؤمنوفَّأّفَّاَّ)سبحانو(َّقدَّنصبََّّ)جّلَّشأنو(َّكشعبَّلوَّوأدخلهم
َّعل َّحاكمَّوشعبَّوأرض،َّفأخذََّّ-آنذاؾ–نهسوَّحاكًماَّعليهم،َّوأّفَّالكيافَّاليهوديَّ يقـو

شأنو(،َّوالتوراةَّتؤكدَّىذاََّّوجودىمَّصهاتَّالكيافَّالسياسّي،َّولكنَّاحلاكمَّفيوَّىوَّاَّ)جلَّّ
َّالههم،َّواَّ)جّلَّشأنو(َّكافَّيبعثَّأنبياءَّبٍتَّ ادلعٌت،َّوكثَتَّمنَّالنصوصَّيساعدَّعل َّىذا
َّاأللواحَّ َّتقوؿَّيفَّقصة َّوالتوراة َّإذلَّالشعب، َّاحلجابَّػلملوفَّأوامره إسرائيلَّفيكونوفَّدبثابة

بُتَّبٍتَّإسرائيل،ََّّ"فنادىَّاَّموس َّوالشعبَّيسمع،َّوقاؿَّلو:َّياَّموس َّخذَّاأللواحَّواحكم
َّيّدعوفَّأّفَّىذهَّىيَّطبيعةَّحكمهم،َّىمَّوكافَّقدَّخطَّاأللواحَّبإصبعوَّ)جّلَّشأنو(َّ وكانوا

َّالكتابَّ َّيف َّشأنّو( َّواَّ)جّل َّفيها. َّاحلاكم َّوىو َّا، َّشللكة َّواألرضَّادلقدسة شعبَّا،
َّأمرىمَّوهناىمَّإذلَّآخره، منَّوََّّالكرًنَّيقوؿَّلناَّيفَّقصتهمَّأنوَّأدخلهمَّاألرضَّادلقدسةَّوأنّو

فَِبظُْلٍم مَّْن  ﴿يفَّالتشريعاتَّلكثرةَّاضلرافاهتمَّوقتلهمَّأنبياءىمََّّمصبلةَّماَّنرىَّأنوَّأثقلَّعليه
ِىْم َعن َسِبيِل الّلِو َكِثيًرا  ﴾الَِّذيَن َىاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَّْباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدّْ

َّ (160)النساء: َّالعالقة َنا َويَ ُقوُلونَ  ..﴿ونرىَّطبيعة مثَّ( 46)النساء: ﴾..َسِمْعَنا َوَعَصي ْ
ٍة  ﴿يقوؿَّ َناُكم ِبُقوَّ َوِإذ نَ تَ ْقَنا اْلَجَبَل فَ ْوقَ ُهْم َكأَنَُّو ظُلٌَّة َوظَنُّوْا أَنَُّو َواِقٌع ِبِهْم ُخُذوْا َما آتَ ي ْ

ُقونَ  لبوفَّادلاءَّيقوؿَّويشَتَّإذلَّأهنمَّعندماَّيط (171)اِلعراف: ﴾َواذُْكُروْا َما ِفيِو َلَعلَُّكْم تَ ت َّ
َّ ًنا َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس  ..﴿لو اْضِرب ب َّْعَصاَك اْلَحَجَر فَانَبَجَسْت ِمْنُو اثْ َنَتا َعْشَرَة َعي ْ

َّ (160)اِلعراف: ﴾..مَّْشَربَ ُهمْ  َّذلم َّفيقوؿ َّبصاًل، َّيريدوف َّعدًسا، اْىِبطُوْا  ..﴿يريدوف
َوأَنَزْلَنا َعَلْيُكُم  ..﴿َّيريدوفَّحلوى،َّفيقوؿَّذلم، (61)البقرة: ﴾..ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكم مَّا َسأَْلُتمْ 

َناُكمْ  ْلَوى ُكُلوْا ِمن طَيَّْباِت َما َرزَق ْ َّتلهتَّالنظر (57)البقرة: ﴾..اْلَمنَّ َوالسَّ . فهذهَّعالقة
مرحلةَّيصبحَّفيهاَّأنبياؤىمَّملوًكاَّوخلهاءَّعليهم.َّفكافَّخليهةَّاَّفيهمَّنبّيوَّداوود،َّ مثَّتأيت

َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ نَ َفَشْت ِفيِو  ﴿ليمافَّصارَّملًكاَّونيبَّاَّس
،َّاحلاكمَّوراءهَّحاكمَّفعليَّأوَّمرجعَّ(78)اِلنبياء: ﴾َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِىِدينَ 



َّومبمَّ َّوكيفَّيدير َّكيفَّػلكم َّإػلكم..َّيههمو، َّاإلذلية َّاحلاكمية َّفمّلوا َّأهناَّظوََّّادلباشرةخل ّنوا
َّواضلرافاهتم َّتعاستهم َّفجاءَّمصدر َّادلشكلة َّىذه َّمن َّلنجوا َّخلهاء َّ َّعندىم َّصار َّلو َّوأنّو ،

َّ َّفقالوا َّاحلالة َّىذه َّمثَّمّلوا  ﴾..ابْ َعْث لََنا َمِلًكا ن َُّقاِتْل ِفي َسِبيِل الّلوِ  ..﴿سليمافَّوداود،
قَاُلَوْا  ..﴿َّطالوتَّملًكاَّفبعثَّذلمَّالناس كبقية نعيشَّحياةَّعادية نريدَّأف (246)البقرة:

َنا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُو َوَلْم يُ ْؤَت َسَعًة مَّْن اْلَمالِ   ﴾..أَنَّى َيُكوُن َلُو اْلُمْلُك َعَلي ْ
صل َّاَّعليوَّوآلوَّ-فإذفَّاحلاكميةَّاإلذليةَّانتهتَّببٍتَّإسرائيل،َّورسوؿَّاََّّ(247)البقرة:
ُهْم  ﴿دَّقولوَّ)تعاذل(َّحينماَّننظرَّيفَّمهمتوَّصلَّ-وسلم ُىَو الَِّذي بَ َعَث ِفي اِْلُمّْيّْيَن َرُسوًَّل مّْن ْ

يِهْم َويُ َعلُّْمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قَ ْبُل َلِفي َضََلٍل  ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِو َويُ زَكّْ يَ ت ْ
َوَما أَنَت  ..﴿هيَّعنوَّالسيطرةَّوالقرآفَّالكرًنَّينهيَّعنوَّصهةَّاجلربَّوين (2)الجمعة: ﴾مُِّبينٍ 

َّ. (22)الغاشية: ﴾لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطرٍ  ﴿ (45)ق: ﴾..َعَلْيِهم ِبَجبَّارٍ  -مارسَّعليو
َّوالسالـ ََّّ-الصالة َّسلطوية َّذاتَّصهة َّتعترب َّأف َّؽلكن َّىذهَّأمورًا َّولكن َّحكم، َّصهة أو

َّ َّشأنو(ادلمارسة َّاَّ)جّل َّعل َّمستوىَّاخلالفةَّأنبأنا َّشلارسة َّعل َّمستوىَّبأنّو َّوادلمارسة ،
َّالكتابََّّاخلالفة َّإذل َّآلت َّفاحلاكمّية َّآخر. َّشيء َّوالسيطرة َّالسلطة َّمستوى َّوعل  شيء

َّإذلَّرسوؿَّاَّ َّواخلالفة َّوسلم-الكرًن، َّوآلو ََّّ-صل َّاَّعليو َّويفَّسورة آياتَّكثَتةَّادلائدة
َّ-هاَّتقريباكل–اليتَّتدورَّتوضحَّىذاَّادلعٌت،َّؽلكنَّالرجوعَّإليهاَّيفَّمواضعهاَّمنَّسورةَّادلائدةَّ

َّحوؿَّىذهَّادلعاين.
أودَّأفَّألهتَّالنظرَّإذلَّأّفَّاحلاكمّيةَّأصبحتَّللقرآفَّالكرًنَّيفَّالرسالةَّاخلاسبةَّبقراءةَّبشرية؛َّ

،َّقراءةَّبشريةَّأقرَّأيَّأفَّادلرجعَّواحلكمَّيفَّكلَّماَّضلنَّفيو،َّىوَّىذاَّالكتاب.َّوىذاَّالكتابَّيَُّ
صوابَّوقدَّيقعَّيفَّخطأَّ،َّوػلصلَّعل َّويهسرَّويؤوؿفالقاريءَّبشرَّؼلطيءَّويصيبَّوغلتهدَّ

َّألنّوَّبشر.َّفليستَّاحلاكميةَّاإلذليةَّكاحلاكميةَّيفَّبٍتَّإسرائيلَّفيهاَّكلَّتلكَّادلعاين.
 خاصية العالمية:

َّالعاصهََََََّّّّّّ َّىيدلة َّثالثة َّيفَّسور َّظاىرة َّوالصفََّّ:ية َّوالهتح ُىَو الَِّذي َأْرَسَل  ﴿التوبة
يِن ُكلّْوِ َرُسوَلُو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقّْ لُِيْظِهَرُه َعلَ  صل َّ-ورسوؿَّاَّ( 28)الفتح: ﴾..ى الدّْ

صل َّاَّ-يفَّأحاديثَّعشرَّصحاحَّيهّسرَّلناَّىذهَّاآليات،َّمنهاَّقولوََّّ-اَّعليوَّوآلوَّوسلم
َّاألمرَّبالغَّماَّبلغَّ-عليوَّوآلوَّوسلم( َّالدينَّبالغَّماَّبلغَّالليلَّوالنهار"َّأوَّ"إفَّىذا "إّفَّىذا



ىلَّرَّإالَّدخلوَّىذاَّالدينَّبعزَّعزيزَّأوَّبذؿَّذليلَّ"الليلَّوالنهار،َّولنَّيبقَّبيتَّحجرَّوالَّوب
َّأفَّادلسلمُتَّسيهتحوفَّاألرضَّكلهاَّوسيحملوف ىلَّالناسَّعل َّاإلسالـ؟ََّّتعٍتَّالعادليةَّىنا

غلريَّاالنطالؽََّّيفَّادلدينةَّدولة–ستتكررَّاحلالةَّنهسهاَّاليتَّقامتَّيفَّمرحلةَّاالنتشارَّاألوذلَّ
َّاَّ َّآخر؟ َّىناؾَّشيًئا َّأّف َّأـ َّإذلَّغَتىا؟ َّسابقةمنها َّيفَّدراسة َّبينّا َّقد كيفَّأصبحَََّّّأعلم.

ىوَّالسائد؟َّوكيفَّتداخلتَّاألنساؽَّالثقافيةَّواحلضارية؟َّوكيفَّأصبحََّّ"ادلنهج"َّيفَّعصرنا
َّالت َّادلنهج َّقضاياَّجىذا َّومع َّواإلنساف َّالطبيعة َّمع َّالناسَّكيفَّيتعاملوف َّيعلم َّالعلمي رييب

يعٍتَّىذاَّأنناَّنقًتبَّاآلفَّفهلَّيفَّأقطارَّاألرضَّكلهاَّبشكلَّواحدَّودبنطلقاتَّواحدةََّّسلتلهة
َّالقرآفَّالكرًنَّبالتصديقَّمنَّ َّوىلَّسيقـو َّادلستوى. َّؽلكنَّأفَّتتحققَّعل َّىذا َّوأهنا العادلية

،َّواذليمنةَّعليهاَّواستيعاهباَّوذباوزىا،َّوذلكَّعل َّمناىجَّاألرضَّكماَّصدؽَّعل َّتراثَّالنبوات
،َّوجعلَّمنَّمعٌتَّظهورَّالدينَّعل َّالدينَّكلو،َّأيَّظهورَّقيموَّمنَّىدىَّوحقَّوعدؿَّوسواىا

ادلستوعبَّادلتجاوزَّبدالَّمنَّأفَّىذهَّادلشًتكاتَّاإلنسانّيةَّمنبثقة،َّعنَّالوحيَّادلصدؽَّادلهيمنَّ
ةَّادلتحكمةَّاآلف،َّأوَّأفََّّ)سبحانوَّوتعاذل(َّيفَّذلكَّشأناَّآخر،َّيتنبثقَّعنَّتلكَّادلركزيةَّالغرب

َّ َّكافَّقدَّمرَّأوَّبصيغة َّواَّأعلم،َّوىلَّيكوفَّالظهورَّبتكرارَّما إالَّىو،َّأخرىَّالَّيعلمها
َّ-اليـو–نرىَّأفَّادلطلوبَّمنَّادلسلمُتَّ-كلَّماَّحولناومنَّخالؿَّمالحظةََّّ–أعلمَّلكنَّواَّ

أفَّغلاىدواَّالناسَّهبذاَّالقرآفَّجهاًداَّكبَتًا،َّوأفَّيقومواَّبعمليةَّالتصديقَّبوَّعل َّتراثهم،َّوعل َّ
 َّتلكَّالًتاثَّاإلنساينَّادلعاصرَّكماَّجرىَّالتصديقَّبوَّعل َّتراثَّالنبواتَّكلهاَّواذليمنةَّبوَّعل

َّاألنساؽ،َّمثَّاستيعاهباَّوذباوزىا.
  فيف والرحمة:شرعة التخ

أفَّنتنبوَّإذلَّأفَّالقرآفَّالكرًنَّقدَّاشتملَّعل ََّّ-أيضا–ىذهَّادداتَّادلنهاجيةَّتقتضيَّ     
َّوشريعتنا،َّصلدَّيفَّشرائعَّمنَّقبلناَّ "شرعةَّزبهيفَّورضبة"َّوحُتَّنقارفَّبُتَّشرائعَّمنَّسبقنا

عل َّسبيلَّادلثاؿ،َّاليهوديّةَّاشتملتَّعل َّشرعةَّإصرَّوأغالؿَّإصرًاَّوأغالال.َّلنأخذَّاليهوديةَّ
َّأفََّّأدتَّهبمَّإذلَّالتمردَّعل َّحاكميةَّاَّ)جّلَّشأنّو( َّأنبيائو،َّوطلبوا َّعل َّخالفة مثَّسبردوا

ىذاَّودلَّيسمعمواَّودلَّذلمَّملوؾ،َّػلكموهنمَّحكًماَّمدنيا،َّمثَّسبردواَّعل َّاحلكمَّادلدينََّّيكوف
َّقدَّبُتَّ َّشأنو( َّواَّ)جّل فَِبظُْلٍم مَّْن  ﴿اذباىاتَّالتكليفَّوالتشريعَّعندىمَّفقاؿَّيطيعوا.

ِىْم َعن َسِبيِل الّلِو َكِثيًرا  ﴾الَِّذيَن َىاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَّْباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدّْ



َّعليهمَّشيًئاَّ، (160)النساء: فمنطلقَّالتكليفَّوالتحليلَّوالتحرًنَّىناَّتشديدَّالعقوبة،َّػلـر
َنا َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل  ﴿وَّخبيثَّقدَّيضرىم،َّبلَّمنَّأجلَّمعاقبتهمَّالَّألن ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ

أَنَُّو َمن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغْيِر نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَِلْرِض َفَكأَنََّما قَ َتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَىا 
َّيشرعَّ أما( 32)المائدة: ﴾..َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا َّالقرآفَّفاَّ)سبحانو( يفَّشريعة

َّالتخهيفَّوالرضبة َّمنطلق َّىو َّسلتلف، َّمنطلق َّمن َّ-األحكاـ )َّ َّوجّل َّ)عّز َّقولو  ﴿مقتض 
ْورَاِة َواإِلْنِجي  لِ الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اِلُمّْيَّ الَِّذي َيِجُدونَُو َمْكُتوبًا ِعنَدُىْم ِفي الت َّ

َهاُىْم َعِن اْلُمنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَّْباِت َوُيَحرُّْم َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئَث  يَْأُمُرُىم بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
ُهْم ِإْصَرُىْم َواَِلْغََلَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوْا ِبِو َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه  َوَيَضُع َعن ْ

 وذلكَّلكي؛ (157)اِلعراف: ﴾وْا النُّوَر الَِّذَي أُنِزَل َمَعُو ُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ َوات َّبَ عُ 
َّاألرضَّكلها َّبٍتَّإسرائيلَّيستوعبَّأمم َّوأغالؿَّكشريعة َّإصر َّلوَّشرعَّللناسَّشريعة َّألنّو ؛

َّ َّثقيلة َّكانت َّألهّنا َّشريعتهم؛ َّعل  َّسبردوا َّقد َّإسرائيل َّبنو َّكاف َّوإذا عليهمَّلثقلتَّعليهم.
َّشريعةَّفكي َّػلمل َّللجميع َّعادلّي َّخطاب َّاإلنسانّية َّيأيت َّحينما َّلكن َّغَتىم؟ فَّيستوعبو

ََّّزبهيفَّورضبة،َّتضعَّعنَّالناسَّإصرىم واألغالؿَّاليتَّكانتَّعليهم،َّربلَّذلمَّالطيبات،َّوربـر
َّعليهمَّاخلبائث،َّتستطيعَّالبشريةَّأفَّتتقبلها.

ََََََّّّّّّ َّاحلرج َّبرفع َّاقًتنت َّشريعة يِن ِمْن َحَرجٍ  َوَما َجَعَل َعَلْيُكمْ  ..﴿فهي  ﴾..ِفي الدّْ
َّاليََُّّ(78)الحج: َّوتأكيد  ﴾..يُرِيُد الّلُو ِبُكُم اْلُيْسَر َوََّل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  ..﴿سر
َف َعنُكْم َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيًفا ﴿ (185)البقرة: وكلَّ (28)النساء: ﴾يُرِيُد الّلُو َأن ُيَخفّْ

َّمًتابط َّادلباديء َّالقواعدَّوكلَّىذه َّمعَّبعضىذه َّبعضها ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة  ..﴿َّة
َهاًجا ضعواَّماَّكلهتمَّأفَّتأخذواَّبشريعةَّبٍتَّإسرائيل،َّوالَّكلهتمَّأفَّزب( 48)المائدة: ﴾..َوِمن ْ

َهاًجا ..﴿لذاتَّادلنهجَّالذيَّاخضعواَّلو.َّ  (48)المائدة: ﴾..ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
َهاًجا ..﴿ناَّشرعةَّومنهاجا"َّبلَّسَّ"لكلَّمنكمَّجعلولي  ﴾..ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

كلَّأّمةَّذلاَّشرعةَّومنهاج،َّفخصائصكمَّوإؽلانكمَّوإسالمكمَّوماَّستكوفَّف، (48)المائدة:
َّعل َّرلموعةَّمنَّ لكمَّمنَّثقافةَّوُىوية،َّكلهاَّمالحظةَّبأفَّمنَّشأفَّىذهَّالشريعةَّأفَّتقـو

دخلناَّيفَّالتهاصيلَّفمنَّالصعبَّجًداَّأفَّتكوفََّّاؽَّعليها،َّولوَّأفَّالَّؽلكنَّاالتهاليتالثوابتَّ
َّىناؾَّقدرةَّعل َّاالستيعابَّوعل َّالتجاوز.



َّادداتَّ)ى َّكلهاَّىذه َّالشريعة( َّعادلية َّالكتاب، َّحاكمية َّذباوز، َّاستيعاب، َّتصديق، يمنة،
َّ َّمنهاجية َّمعادل َّتشكل َّأف َّؽلكن َّبعضها َّإذل َّنضمها َّمتكامالإحُت َّمنهًجا َّتشكل َّدل َّف

َّبوَّبعمليةَّالتصديقَّعل َّتراثناَّوعل َّتراثَّسوانا،َّوالسمةَّالنبويةَّالَّمًتابطًَّ ا،َّنستطيعَّأفَّنقـو
مناقضةَّللقرآفَّأوَّسلالهةَّلو؛َّأيَّأّفَّالقرآفَّمصدؽَّمهيمنَّمستوعبَّمتجاوز.ََّّؽلكنَّأفَّتأيت

َّكافَّاألمرَّكذلكَّبالنسبةَّلًتاثَّالنبواتَّالسابقة،َّوبالنسبةَّلسنةَّرسوؿَّاَّ)صل َّاَّ وإذا
َّوآل َّفعليو َّتراثنا، َّببقية َّبالنا َّفما َّوسلم( َّعليوَّالو َّللتصديق َّوقابل َّللمراجعة َّقابل ًتاثَّكلو

َّالقرآفَّواستيعابوآفَّالكرًنرَّبالق وذباوزَّماَّالَّيقرّه.َّالَّبدَّأفَّنأيتَّإذلَّالبشرََّّ،َّوإبقاءَّماَّيقرّه
َّ َّمستواىم َّعل  َّعنََّّالعادلياآلف َّيبحثوف َّوىم َّىذه، َّوالثقافية َّادلعرفية َّأنساقهم َّويف ىذا،

.َّقبلَّفًتةَّعقدَّادلشًتَّ كاتَّبُتَّالبشرَّوتقدـَّذلمَّالقرآفَّكتابًاَّكونًياَّىاديًاَّللعادليةَّاليتَّىيَّأقـو
مؤسبرَّمهمَّجًدا،َّشاركتَّفيوَّحوارلَّأربعَّوستوفَّدولة.َّىذاَّادلؤسبرَّكافَّكلَّعلوَّأفَّيفَّجنيفَّ

إذلَّالبحثَّعنَّادلشًتكاتَّاإلنسانية،َّوذلكَّللعملَّعل َّبناءَّاالذباهَّأوَّينبوَّشعوبَّاألرضَّ
َّشديًداَّمنَّورَّالعادليَّلدىَّإنسافَّالقرفَّاحلاديَّوالعشرين.َّعل َّاعتبارَّأّفَّالتص ىناؾَّخوفًا

سبلكََّّوحدىاَّإذاَّعرفناَّأّفَّروسياَّاآلفَّالصراعَّواحلروبَّمنَّأفَّتستمرَّوهتلكَّالبشريةَّخاّصة
َّماَّيكهيَّإلبادةَّالكرةَّاألرضيةَّكلهاَّعشرَّمرات،َّوأمريكاَّسبلكَّضعفَّىذا.

فَّنقوؿ:َّإذاَّاستخدمناَّىذاَّ"ادلنهج"َّيفَّمراجعةَّتراثناَّالهقهيَّأيفَّىذاَّاإلطارَّنستطيعََََََّّّّّّ
،َّوتراثناَّالثقايف،َّوصدقناَّعليوَّبالقرآفَّالكرًنَّاحلضارياللغوي،َّوتراثناَّوتراثناَّاألصورل،َّوتراثناَّ

َّوآلوَّ َّاَّ)صل َّاَّعليو َّرسوؿ َّومنهجية َّيتعارضَّومنهجيتو، َّوما َّيبق ، َّبإبقائو َّيأمر فما
َّوَّوبُتَّالواقعَّادلعاشَّيستبعد،َّيفَّىذهَّاحلالةَّيصبحَّبُتَّأيديناَّتراثيفَّالربطَّبُتَّقيموسلم(َّ

وفهم،َّووعيَّقادرَّعل َّإحداثَّ"حالةَّالتجديد"َّاحلقيقيَّيفَّدائرةَّأمتنا،َّوقادرَّعل َّتزويدناَّ
صاغيةَّومشًتكاتَّكثَتة،َّوأفَّ"بادلنهج"َّالذيَّؽلكنَّأفَّطلاطبَّبوَّالعادلَّكلو،َّوأفَّغلدَّآذاناَّ

وَّحضارّيَّبأنوَّقادرَّعل َّاستيعاهبمَّوقادرَّعل َّنقلهمَّمنَّيقنعَّأصحابَّأيَّنسقَّثقايفَّأ
َّمعاناةَّماَّيعانونوَّاآلفَّإذلَّاحلياةَّالطيبةَّيفَّىذهَّاحلياةَّالدنياَّوفيماَّبعدىا.

َّمقاصدَََََََّّّّّّّ َّومع َّاحلاكمة َّالقيم َّمع َّاستحضارىا َّمن َّمعادلَّالبد َّادداتَّىيَّرلرد ىذه
َّوربكيمها َّالكرًن َّللقرآف َّالعامة َّادلباديء َّومع َّحاولتََّّاإلسالـ، َّلقد َّجًدا، َّكثَتة بأشياء

َّ َّادداتَّيفَّمراجعة َّبندوةَّاستعماؿَّىذه َّصغَتًا َّأعددتَّحبثًا عجل َّلعلمَّ"أصوؿَّالهقو"،



َّالًتاثَّفقلت:َّضلنَّنريدَّأفَّنصدؽَّعل َّتراثناَّ َّدلراجعةَّقضايا شاركتَّفيها،َّكانتَّمكرسة
روفةَّامسعهاَّ"شرعَّفوجدتَّيفَّأصولناَّقاعدةَّمعبالقرآفَّالكرًن؛َّومنوَّقضاياَّ"الهقوَّواألصوؿ"،َّ

منَّقبلناَّشرعَّلناَّماَّدلَّيردَّناسخ"َّوَّ"تكليفَّالكهارَّبهروعَّالشريعة"،َّىلَّيكلفَّالكهارَّ
عتَّاحلملَّمنَّنسَّباجلن،َّوماَّإذاَّادَّّبهروعَّالشريعةَّأوَّالَّيكلهوف؟َّووجدتَّمسألةَّزواجَّاإل

َّاحلدَّبشبهةَّوطءَّاجلٍتَّ َّازناَّمعَّجٍّت،َّىلَّيدرأ حلدَّذلا؟َّفذىبَّبعضَّالعلماءَّإذلَّأنوَّيدرأ
َّبعضَّالهقهاء.َّ َّالعكسَّعند َّأو َّوبإنسية َّبُتَّجٍّت َّوقوعَّالزنا َّإلمكانية َّالشبهة، َّهبذه عنها

َّ"الشجاجَّوالقصاصَّيفَّاجلروح َّالشافعي ةََّّ"،َّووجدتووجدتَّقضية َّوخاّصة لبعضَّفقهائنا
َّ َّقولو َّإذل َّفيو َّاستندوا َّاألمور َّىذه َّيف َّطويل َّحبثًا َّ(تعاذل)منهم َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ ﴿:  وََكَتب ْ

نّْ َواْلُجُروَح  نَّ بِالسّْ ْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواِلَنَف بِاِلَنِف َواُِلُذَن بِاُِلُذِن َوالسّْ ْفَس بِالن َّ الن َّ
َق بِِو فَ ُهَو َكفَّارٌَة لَُّو َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل الّلُو فَُأْولَِئَك ُىُم  ِقَصاٌص َفَمن َتَصدَّ

فقالواَّ"اجلروحَّقصاصَّوالَّبدَّمنَّالقصاص"،َّفتوقهواَّيفَّاجلائهةَّ (45ئدة:)الما ﴾الظَّاِلُمونَ 
َّ فعلَّإذلَّزيادةَّقدَّتؤديَّإذلَّ)اجلرحَّالعميقَّالغائرَّيفَّالرأس(َّوخشيةَّأفَّيذىبَّادلقتصَّإذا

ادلوت،َّفماذاَّيهعل؟َّفذكرينَّذلكَّالهقوَّالعجيبَّبقصةَّ"تاجرَّالبندقية"َّلشكسبَتَّوزادَّعنديَّ
َّلبح َّالتساؤؿَّحُتَّتعرضوا ثَّقضيةَّاألعورَّالذيَّيهقأَّعُتَّإنسافَّصحيحنَّفمثالَّإذاََّّىذا

كافَّىوَّأعورَّيفَّالعُتَّاليمٌتَّوفقأَّالعُتَّاليمٌتَّآلخرَّصحيحَّالعينيننَّفإفَّفقأَّاحلاكمَّالعُتَّ
فقأَّاليسرىَّفمعٌتَّذلكَّأصبناهَّبالعم َّلقاءَّجنايةَّعور.ََّّعدَّقصاًصا،َّوإفَّالعوراءَّفهذاَّالَّيَُّ
و،َّولكنَّالعقوبةَّكانتَّالعم َّبالنسبةَّإليو،َّوىذاَّينايفَّةَّالعورَّيفَّاجملٌتَّعليىفقدَّسببَّىوَّعا
صلربهَّعل َّقبوؿَّالدية.َّماَّكافَّأغناناَّعنَّىذاَّلوَّأناَّعرفناَّأفََّّ-يفَّىذهَّاحلالة–العدؿ،َّفقالواَّ

 ﴿مصّدرَّبقولوَّ)تعاذل(ََّّشريعتناَّشريعةَّزبهيفَّورضبة.َّولوَّعرفناَّأفَّىذاَّالنوعَّمنَّالقصاص
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها ماَّدلَّواعتبارهَّشرعَّلناَّ منَّقبلنا لكنَّأخذناَّ"بشرع (45)المائدة: ﴾..وََكَتب ْ

زلمدَّ فرسالة، يردَّناسخَّ"والناسخَّموجود،َّفقدَّوردَّنسخَّرسالةَّبٍتَّإسرائيلَّكلهاَّباإلسالـ
َّادلسلمََّّ-صل َّاَّعليوَّوآلوَّوسلم- ناسخةَّذلاَّعل َّالكلَّوعل َّاجلملة،َّفبدالَّمنَّأفَّنلـز

فَّيصدؽَّعليوَّأجبملتها،َّفهذاَّالًتاثَّغلبَّآيتهمََّّببحثَّعنَّالناسخَّاجلزئي،َّفقدَّنسخت
َّواألغالؿآبالقرَّ َّاألصر َّعل َّالناسَّاآلفَّمثلَّأحكاـ َّوإالَّلوَّعرضنا َّفَّالكرًن، لتحوؿَّإذلَّ؛

عائقَّبُتَّقبوؿَّالناسَّخلطابَّالقرآفَّالكرًن،َّوقبوؿَّاإلسالـَّوااللتزاـَّبو.َّفإماَّأفَّنتشبثَّهبذاَّ



وإماَّأفَّنصدؽَّعليوَّقوؿَّبالقرآفَّالكرًنََّّفنقعَّيفَّالصدَّعنَّسبيلَّا،َّ-كماَّىو–الًتاثَّ
َّ.-صل َّاَّعليوَّوآلوَّوسلم-اََّّوسنةَّرسوؿ

َّللباحثُتَََََّّّّّ ََّّبالنسبة َّبد َّوَّال َّاددات، َّىذه َّاستحضار َّالنصَّتعامليَّعندمامن َّمع وف
َّيفَّقضيةَّالشجاج،َّوقضيةَّزواجَّ َّكهذا َّأجدَّحبثًا القرآين،َّوحُتَّيتعاملوفَّمعَّتراثنا،َّفحينما

َّوقضاَّاجلنَّباإلنس َّأخرىَّيلزمنا َّشلاثلة ََّّذكرأفَّنتيا َّتصديقَّالقرآفَّتلكَّاددات، وضرورة
يَ َراُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث َّلَ  ..﴿إنوََّّعل َّرلملَّتراثنا.َّوضلنَّنعرؼَّأفَّالقرآفَّقدَّقاؿ

ََّّ(27)اِلعراف: ﴾..تَ َرْونَ ُهمْ  َّاجلنَّيفَّسورة َّذكر َّوتعاذل( َّ)سبحانو يفَّالقرآفََّّ"اجلن"وربنا
،َّفللجنَّالكرًن،َّونؤَّ خصائصوَّولناَّمنَّبوجودَّىذاَّالعادل،َّلكنَّاالتصاؿَّبينناَّوبينهمَّمعدـو

سمكَّادلوجودَّيفَّالبحر،َّىوَّخلقَّآخر!َّفلماذاَّىذاَّالدمج،َّأجملردَّأفَّاخلطابَّخصائص،َّكال
َّأحكاـَّ َّمثل َّادلباشرة َّلألحكاـ َّوخضوعو َّشيء َّلو َّالقرآين َّاخلطاب َّفشموؿ َّمشلو؟ القرآين

َّالتبادؿَّوالنكاحَّوضلوهَّشيءَّآخر.
َّالقَََََُّّّّّ َّوددتَّأفَّأذكر َّولكنَّأذكر َّاددات، َّهبذه َّبدوفَّالتطبيقَّالعمليََّّ-أيضا–راء أنو

َّ َّيف َّاستعماذلا َّالًتاثوزلاولة َّعل َّىذا َّبو َّوالتصديق َّسلتلهة، َّيفََّّرلاالتَّمعرفية واستعماذلا
َّوقيمتهاََّّ َّأعليتها َّنرى َّأف َّيصعب َّواإلنسانية َّاالجتماعية َّاجملاالت َّيف َّجديدة َّمعرفة إنتاج

إذلَّالتكامل،َّوإذاَّكناقدَّوصلناَّإذلَّىذهَّبارىاَّمنهجاَّأوَّأجزاءَّمنهجَّيفَّطريقةَّكمنهجَّباعت
َّ َّغَتنا َّيستطيع َّادداتَّفقد َّمن َّاَّوعطاؤه–اجلملة َّيكتشفَّللقرََّّ-وذلكَّفضل َّآفأف

َّىذهَّ َّأف َّمهمة َّنقطة َّإذل َّأشَت َّوأخَتًا َّضلن، َّنكتشهها َّدل َّمنهاجية َّزلدداتَّأخرى الكرًن
َّوتستعملادداتَّينبغيَّأفَّتستعملَّيفَّإطا َّواألحداثَّوالتصديقَّعليها، َّالوقائع َّقراءة َّر

النتائجَّبعدَّذلكَّدلراجعةَّتلكَّادداتَّومعرفةَّماَّؽلكنَّأفَّيضاؼَّإليها،َّوكيفَّؽلكنَّأفَّ
َّنكتشفَّبعدَّذلكَّادلباديءَّالعامة.

ولذلكَّفإنناَّأحوجَّماَّنكوفَّإذلَّتأسيسَّعلمَّادلراجعاتَّوالتصديقَّبالقرآفَّعل َّتراثناَّواذليمنةَّ
إلعادةَّبناءَّأمتناَّووحدتناََّّ؛اَّالذيَّالَّيأتيوَّالباطلَّمنَّبُتَّيديوَّوالَّمنَّخلهوَّبكتابَّعليو
َّبو.

َّواَّادلوفق.
َّ


