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 مداخل فهم القرآف الكريم

   أ.د/ طو جابر العلواني

 تجديد الخطاب والمنطلق القرآنيّ 

ا قد حصل ُب الفكر أو ا١تعرفة أو ىناؾ ا٨ترافً  كثَتوف من األئمة حُت كانوا يشعروف بأف  
وٕتديد  ،ا٠تطاب أو فيها كلها يلجأوف إٔب القرآف الكرًن يلتمسوف فيو إحياء علـو الدين

 ،ادة بناء الفكر وا١تعرفة والثقافة، فعل ذلك أوؿ من فعلو عمر بن عبد العزيزوإع ،ا٠تطاب
 آرر نستطي  وسبيبًل  ،ومعرُبّ  و نظريّ  نستطي  وففو بأن  سبيبًل  :وسلك إٔب ذلك سبيلُت

ة حُت رأى حجم االرتبلفات الفقهي   -رضي ا عنو-و فإن   ا النظريّ ، أم  و عمليّ وففو بأن  
كانت دعوتو الشهَتة إٔب ٚت    ؛بل وما ينذر ذلك االرتبلؼ ُب حدوثو فيوونظر ُب ا١تستق

ا للقرآف ا موازيً السنن ال لتكوف مصدرً  -رضي ا عنو–السنن، فقد ٚت  عمر بن عبد العزيز 
القرآف ٭تتاج إٔب   لو، فمعاذ ا أف يظن رلل مثل عمر بن عبد العزيز أف  الكرًن وال مكمبًل 
َلى ﴿ :تبارؾ وتعأب( يقوؿ للناس)ما يكملو، وا  َأَوَلْم َيْكِفِهْم أَنَّا أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُػتػْ

 ..﴿: ، وقاؿ ٢تم(15)العنكبوت: ﴾َعَلْيِهْم ِإفَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ 
َيانًا لُّْكلّْ َشْيٍء َوىُ   ﴾ًدى َورَْحَمًة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمينَ َونَػزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبػْ

َناَؾ بِاْلَحقّْ َوَأْحَسَن تَػْفِسيًرا﴿ :وقاؿ (،:9)النحل:  ﴾َوََل يَْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإَلَّ ِجئػْ
ى َوَما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإَلَّ لِتُبَػيَّْن َلُهُم الَِّذي اْختَػَلُفوْا ِفيِو َوُىدً ﴿وقاؿ  ،(33)الفرقاف:

 .(46)النحل: ﴾َورَْحَمًة لَّْقْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ 

ا من السقوط ُب االرتبلفات  عن الفقو، و٥ترلً و أراد ّتم  السنن أف ٬تعلها بديبًل لكن   
 كل حكم فقهيّ   ة، وتشتت ثقافتها، فهو يعلم أكثر من غَته أف  ة، وتفرؽ كلمة األم  الفقهي  

اعة العقوؿ، لكن الرلل عولل قبل أف ينهي يبدأ من الفقو ليصب ُب عآب الثقافة، وفن
 عنو ُب بع  وبديبًل  ،ا للقرآف الكرًنا موازيً مهمتو، ورغبت الدولة ُب أف ٕتعل من السنن نصً 

 ا:من ا١تستحيل أف يأٌب الناس ٔتثل ىذا القرآف ولو كاف بعضهم لبع  ظهَتً  األحياف، م  أف  
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َعَلى َأف يَْأُتوْا ِبِمْثِل َىَذا اْلُقْرآِف َلَ يَْأُتوَف ِبِمْثِلِو َوَلْو َكاَف ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ ﴿
ة إٔب لانب القرآف وض  السن   هم ولدوا أف  لكن   (،99)اإلسراء: ﴾بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َظِهيًرا

مرونة يعطي ا للتشري  م  عدـ العصمة عن التغيَت والتبديل سوؼ ا ومصدرً  موازيً  ودليبًل أفبًل 
القرار والفتيا بتمرير بع  القضايا اليت قد يكوف من الصعب ٘تريرىا م  تفرد القرآف  لصن اع

وٗتصيص  ،ةة، ولاءت ا١تقوالت الغثيثة بعد ذلك من لواز نسخ القرآف بالسن  اجمليد باٟتاكمي  
ة ح السن  وتأويلو وتفسَته، فبل غرابة بعد ذلك أف تصب ،وتقييد مطلقو ،وبياف ٣تملو ،وعام  

الكتاب ٭تتاج  لدى بع  ىؤالء ىي ا١تهيمن على القرآف الكرًن، فيقوؿ مثل األوزاعي: إف  
ة قاضية على الكتاب. إٔب غَت ذلك من السن   ة الكتاب، وإف  ا ٖتتاج السن  ة بأكثر مالسن  

لدت ا أف ٘تر ُب تلك العصور لوال التهيئة وا١تقدمات اليت أو مقوالت لريئة من الصعب لدً 
وأكثر منها بدأ التساىل ُب الرواية، وإباحة  ،ولذلك بدأت حركة الوض  ة فاٟتة لذلك؛رضي  أ

ما فار يروى من سنن ىو عبارة عن أفهاـ الرواة، وكذلك  الرواية با١تعٌت، وذلك يعٍت أف  
رضي ا -لرى التساىل بتفسَت اآلحاد، فخرب اآلحاد ُب عهد الشيخُت أبو بكر وعمر 

أقل رواتو اثناف، وٓب يكن الشيخاف وال علي وال عثماف يقبلوف رواية الفرد إال إذا أتى  -عنهما
ثوف وقبلوا رواية الفرد، وبدأنا ندرل إٔب أفوؿ براو آرر يعضد روايتو، ُب حُت تساىل اد  

ة رسولو )فلى ا عليو وآلو فقهنا مسائل كثَتة زادت ُب إرباؾ العبلقة بُت كتاب ا وسن  
 وسلم(.

والنفوس تتغَت، واٞتفاؼ واٞتمود يسيطر على الفقو وأفولو حىت آؿ وبدأت القلوب تقسوا، 
٦تا اقتضى أف يكتب اإلماـ  األمر الفبلين كذا، والتقوى كذا. األمر إٔب أف يقاؿ: الفتوى ُب

انو ومنها الكتاب الصريح ُب عنو  ،ا ُب تصحيح ا١تسارالغزإب وكثَت من معافريو وسابقيو كتبً 
ة تكاملت أبواهبا ومسائلها ُب بداية علومنا اإلسبلمي   ، فإذا اعتربنا أف  "إحياء علـو الدين"

ا، ىجري   505ماـ الغزإب توُب عاـ الشكوى كانت مبكرة، فاإل القرف الراب  فمعٌت ذلك أف  
الرد إٔب "ػوبعد الغزإب لاء أبو شامة وىو مؤرخ شهَت، وعآب كبَت، فكتب كتابو الذي عنونو ب
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ا إٔب اإلضطراب ُب ٖتديد ، يريد الرد إٔب القرآف اجمليد، وُب ذلك إشارة أيضً "األمر األوؿ
 ة.ا١تصادر، ومستوياهتا ُب ا١ترلعي  

ة بذلك االضطراب، ولكن ٓب تقتحم العقبة، وٓب لي  ائة والوسوتأثرت معارفنا كلها ا١تقافدي  
لينتهي بالتقليد، والتقليد ما كاف لو  ة؛ياة ا١تعرفي  ٭تدث التغيَت، بل ساد التقليد كل لوانب اٟت

ة تزىد ُب معرفة الدليل، وتعمل لعلت األم   ،ة بلغت مداىاأف يسود لوال استعدادات نفسي  
على ٕتاوز مبدأ معرفة ا١تصدر، فقبلت التقليد وىي تعلم مناقضتو لتولو القرآف األساس، 

اف الدليل، فالسلطة للدليل ال للمدلوؿ، لكن القائم على الربىاف والدليل والعلم وسلط
 .التقليد يتجاوز الدليل، ويهملو، وال يلق لو بااًل 

وفحواهتا سلكت مسالك عديدة إال  ،ة ُب ترال  مستمرومنذ أف فتح باب التقليد واألم  
مسلك الرد إٔب األمر األوؿ بالرلوع إٔب القرآف الكرًن، والتصديق بو وا٢تيمنة على كل شيء، 

-سيدنا ٤تمد  إذ يفًتض أف   ،٨تن اآلف ُب القرف ا٠تامس عشر ا٢تجري، وىو قرف فافل
وُب القرف قد بعث ُب القرف ا٠تامس عشر من وفاة سيدنا موسى، -فلى ا عليو وآلو وسلم

ىذا القرف ا٢تجري  ة يعتربوف أف  وف باٟتقب الزماني  الساب  من وفاة ورف  السيد ا١تسيح، وا١تعني  
ورروج من حالة التيو اليت ىي  ،ة ا١تسلمةالقرف الذي ٯتكن أف يكوف قرف هنوض لؤلم  ىو 

و لو فاهتا ىذا القرف من أولو إٔب آرره دوف أف ترسي دعائم ٕتديدىا وبعثها فيها، وأن  
ة ة التداوؿ بلحظة فارقة، تبدأ األم  وإحيائها فقد تتأرر لقروف كثَتة قادمة، إٔب أف تأٌب سن  

ة اإلسبلـ رحلة هنوض، وما ٬تري ُب عا١تنا ا١تعافر فيو مؤشرات كثَتة إٔب أف  عا١تي  فيها م
موشكة على االنتهاء -فلى ا عليو وآلو وسلم-األؤب اليت بدأت بالوحي لرسوؿ ا 

ة والشعب العريب ربلؿ ىذه السنوات، ولعل ما ٬تري من تدمَت ورراب على مستوى األم  
، ٟتظة االستبداؿ والتغيَت، فإم  مؤذف بأن   ٔتثابة القلب منها ا أف نا ُب اللحظة اٟتاٝتة اليـو

ثبات مستأنف، واألمر بأيدينا،  علينا، مرحلة إحياء وبعث أو مرحلةتكوف ىذه ا١ترحلة لنا أو 
تنا اٞتديدة فلن ٩تيب، إذ ذلك ىو األمر األوؿ، وا١تنطلق فإف لعلنا القرآف منطلقنا لبناء عا١تي  

ا الطالعة اليأس سوؼ يؤدي بشبابنا وأليالن اس، وإف تواكلنا وانصرفنا عنو إٔب سواه فإف  األس
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ما يفصل بيننا يف ، وىو ُسبات ال ندري كم سيطوؿات اٞتديدإٔب الدروؿ ُب حالة الُسب
بات لديدة ىذه األعواـ ُب ىذا القرف أو سندرل ُب حالة س سننه  ،وبُت معرفة النتيجة

 .؟ا تزيد عن ٜتس وستُت عامً القادمة، اليت ال

 إلو ال أف ... أشهد"ن ٢تا اإلماـ الشافعي ُب مقدمة رسالتو، فقاؿ: عبلمة ذلك قد تفط   إف  
 .ورسولو عبده ٤تمًدا وأف   لو، شريك ال وحده ا إال

 :فنفاف والناس بعثو

 بألسنتهم، فاغوه اكذبً  فافتعلوا با، وكفروا أحكامو، من لوابد   كتاب أىل: أحد٫تا
 .إليهم أَنزؿ الذي ا ْتق فخلطوه

ُهْم َلَفرِيًقا يَػْلُووَف أَْلِسَنتَػُهم بِاْلِكَتاِب ﴿: فقاؿ كفرىم، من لنبيو (وتعأب تبارؾ) فذكر َوِإفَّ ِمنػْ
ِمْن ِعنِد الّلِو  لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُىَو ِمَن اْلِكَتاِب َويَػُقوُلوَف ُىَو ِمْن ِعنِد الّلِو َوَما ُىوَ 

 .(89)آؿ عمراف: ﴾َويَػُقوُلوَف َعَلى الّلِو اْلَكِذَب َوُىْم يَػْعَلُموفَ 

فَػَوْيٌل لّْلَِّذيَن َيْكتُُبوَف اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَػُقوُلوَف َىَذا ِمْن ِعنِد الّلِو لَِيْشتَػُروْا ِبِو ﴿ :قاؿ ٍب
 (.:8)البقرة: ﴾ا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُّهْم مّْمَّا َيْكِسُبوفَ فَػَوْيٌل لَُّهم مّْمَّ  قَِليًل  اَثَمنً 

َوقَاَلِت اْليَػُهوُد ُعَزيْػٌر اْبُن الّلِو َوقَاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن الّلِو ﴿: (وتعأب تبارؾ) وقاؿ
َواِىِهْم ُيَضاِىُؤوَف قَػْوَؿ الَِّذيَن َكَفُرواْ  ِمن قَػْبُل قَاتَػَلُهُم الّلُو أَنَّى يُػْؤَفُكوَف *  َذِلَك قَػْوُلُهم بَِأفػْ

ْعُبُدوْا اتََّخُذوْا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْربَابًا مّْن ُدوِف الّلِو َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أُِمُروْا ِإَلَّ لِيػَ 
 (. 03-03)التوبة: ﴾وفَ ِإَلًها َواِحًدا َلَّ ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو ُسْبَحانَُو َعمَّا ُيْشرِكُ 

أََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوْا َنِصيًبا مَّْن اْلِكَتاِب يُػْؤِمُنوَف بِاْلِجْبِت ﴿ :(وتعأب تبارؾ) وقاؿ
* ُأْولَِئَك الَِّذيَن  َوالطَّاُغوِت َويَػُقوُلوَف لِلَِّذيَن َكَفُروْا َىُؤَلء َأْىَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوْا َسِبيًل 

  (.15-15)النساء: ﴾نَػُهُم الّلُو َوَمن يَػْلَعِن الّلُو فَػَلن َتِجَد َلُو َنِصيًراَلعَ 



5 

 

 َوُفَورَا َوُرُشَبا، حجارة بأيديهم ونصبوا ا، بو يأذف مآب فابتدعوا با، كفروا وفنف
 منها، عبدوا ما غَت استحسنوا فإذا عبدوىا، آ٢تة ودعوىا افتعلوا، أٝتاء ونبزوا استحسنوا،

 .1"العرب فأولئك: فعبدوه غَته، بأيديهم ونصبوا قوهأل

ندرل فيها معركة التصديق وا٢تيمنة على األدياف كلها، وظهور ٨تن إذف اليـو ُب ا١ترحلة اليت 
ة األميُت ىذه ة الثانية ُب أىل الكتاب، فمرحلة عا١تي  الدين على الدين كلو، وقياـ العا١تي  

حتواء أىل الكتاب والتصديق على كتبهم وا٢تيمنة عليها وظهور ة ُب اهنايتها، ومرحلة العا١تي  
ة وقد ة اليت نعيش مرحلة ٥تاضها، قد تكوف الوالدة قيصري  الدين على الدين كلو ىي العا١تي  
لكن  ها ُب سائر األحواؿ والدة عسرة، ٤توطة با١تفالآت،تكوف الوالدة أيسر من ذلك، لكن  

  ا.األساس ينبغي أف يكوف متينً 

والتجارب، وا١تاؿ، والقوة، وبيننا وبينهم على  ،أىل الكتاب اليـو معهم العلم، وا٠تربات إف  
ف ما ال يقل عن ستمائة سنة، فلسنا ببلحقيهم ُب تلك والتخل   مستوى التقدـ اٟتضاريّ 

األمور، لكن القرآف الكرًن قادر على ٖتديهم واإلتياف باليت ىي أحسن ُب كل ما تعانيو 
، وانتشار للجرٯتة، وتفكك ُب األسرة، وتلوث بيئيّ  ة اليـو من تصحر، واحتباس حراريّ البشري  

وفساد يعم اٞتو والرب والبحر، واضطراب ُب القيم، وارتبلؿ  ،وإتاىات متمردة لدى البشر
 ة منها.ُب موازين العدؿ، وسائر اال٨ترافات اليت تعاين البشري  

 فما المخرج من ذلك كلو؟ 

ُب  (2)رواه السيد اإلماـ أبو طالب ُب أماليو، واٟتافظ اد ث أبو عيسى الًتمذيوذلك ٦تا 
ينقل لنا  -عليو السبلـ-اٟتارث بن عبد ا ا٢تمذاين فاحب علي  لامعو، من حديث

                                                           
 رال  مقدمة الرسالة للشافعي. 1

( ُب باب "فضل القرآف" وقد استدؿ بو فاحب "إيثار اٟتق..." ُب كتابو "ترليح 2908( وُب الطبعات اليت رقمت فيها األحاديث رقمو )5/172ذي ُب لامعو: )أررلو الًتم (2)

 ط. دار الكتب العلم ية بدوف تاريخ. 15أساليب القرآف على أساليب اليوناف" ص
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، فذىب إٔب أن   -كـر ا ولهو–اإلماـ علي  و قد حاؾ ُب فدره ما ٭تيك ُب فدورنا اليـو
قاؿ: مررت  فسمعو يقوؿ: ستكوف فتنة األحاديث، -ليو وآلو وسلمفلى ا ع-رسوؿ ا 

فأرربتو،  -عليو السبلـ- ُب ا١تسجد، فإذا الناس ٮتوضوف ُب األحاديث، فدرلت على عليّ 
فلى ا عليو وآلو -فقاؿ: أَو قد فعلوىا؟ قلت: نعم. قاؿ: أََما إين  ٝتعت رسوؿ ا 

ا ستكوف فتنة-وسلم "، قلت: فما ا١تخرج منها يا رسوؿ ا؟ قاؿ: "كتاب يقوؿ: "أال إهن 
ا؛ فيو نبأ ما قبلكم، وررب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، ىو الفصل ليس با٢تزؿ، َمْن تركو 

و ا، وىو حبل ا ا١تتُت، وىو الذكر من لبار قصمو ا، وَمْن ابتغى ا٢تدى ُب غَته أضل  
الذي ال تزيغ بو األىواء وال تلتبس بو األلسنة وال يشب  اٟتكيم، وىو الصراط ا١تستقيم، وىو 

 -إذ ٝتعتو-منو العلماء، وال ٮتلق على كثرة الرّد، وال تنقضي عجائبو. ىو الذي ٓب تنتِو اٞتّن 
يَػْهِدي ِإَلى الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِو َوَلن نُّْشِرَؾ ِبَربػَّْنا َأَحًدا *  ِإنَّا َسِمْعَنا قُػْرآنًا َعَجًبا ..﴿حىت قالوا: 

عدؿ، وَمْن دعا إليو  . َمْن قاؿ بو فدؽ، وَمْن عمل بو ُأِلَر، وَمْن حكم بو5-5:الجن) ﴾
  ُىدي إٔب فراط مستقيم".

ىذا اٟتديث معناه فحيح كل الصحة، يؤيده القرآف اجمليد، وسائر آياتو، وكثَت ٦تا فح  إف  
ا بقواعد فإذا نظرنا ُب عا١تنا اليـو ٧تده ٤تكومً -فلى ا عليو وآلو وسلم-ا  عن رسوؿ

ة كلها إليها، فهي قواعد إليها، وٖتتكم البشري  تفكَت مشًتكة تعم العآب كلو، يرل  اٞتمي  
ة، وتكاد ٗترلو من لنسها، ومن من يرفضها تعزلو البشري  ة شاملة، تفكَت مشًتكة، عام  

تها، يتبناىا ٮتض  ٢تا، وىي قواعد انبثقت عن علم أو رربات وٕتارب، اكتسبت منها علموي  
لل شأنو( إذا أحسنوا )م ُب كتاب ا وفدقها، وأيدت هبا سلطاهنا، وا١تسلموف بُت أيديه
ورلوص ونقاء النقي ا٠تالص منها، وكتاب قراءتو أف يكشفوا زيف الزائف من ىذه القواعد، 

ا وحده القادر على التدرل ُب ىذه القواعد ا١تشًتكة، واإلضافة إليها واٟتذؼ منها، 
ال يأتيو الناس ٔتثل أو  واستبداؿ التالف، إذ ىو الكتاب الوحيد ا١تتحدي، ا١تعجز، الذي

 ا.فكرة إال لاء باٟتق وأحسن تفسَتً قاعدة تفكَت أو مبدأ أو 
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ة ة، والفكري  ة وا١تعرفي  فسبيلنا اليـو لظهور الدين على الدين كلو ىو سبيل القدرة العلمي   
لى ة حائرة موشكة عة مشًتكة، وتقدٯتها إٔب بشري  ة على فياغة قواعد تفكَت إنساني  والعقلي  

آف وحده ٮتوض اليـو القر  حقيقة أف   تالو اليـو الوعي هبذه اٟتقيقة،االنتحار، وأىم ما ٨ت
ا أف ترشح إٔب الرفيق األعلى، فإم  -فلى ا عليو وآلو وسلم-ف انتقل حاملو معركتو، بعد أ

ف ا أإم  شهادة على الناس بالقرآف، و ة نفسها لقبوؿ ا١تهمة اليت رشحها ا ٢تا، مهمة الاألم  
تسقط ُب االرتبار، وتفشل ويفارقها النجاح ُب تبوء ا١توق  الذي آراد ا منها أف تتبوءه، 

 وتستمر ُب البعد عن القرآف واالنشغاؿ بأمور أررى.

فاللحظة الفارقة ىي ىذه، نريد ٛتلة للقرآف يعوف ىذه اٟتقيقة، و٭تسنوف إدراكها، ويعملوف 
ا ة مشًتكة، ىادية، تقـو على اٟتق، وىي أحسن تفسَتً ي  على استخبلص قواعد تفكَت إنسان

ة لن ما ٕتده عند ىذه األم   اٟتل حلها، وأف   ة بأف  من كل ما عداىا، وأقدر على إقناع البشري  
ة ُب مستوى سقفها ٕتده عند أحد آرر، وبعد الوعي البد من الدراسة، والتعامل م  البشري  

 ة كلها. وتقدًن القواعد األمثل واألكمل، واألًب واألفح للبشري   ا١تعرُب، وٖتديها هبذا الكتاب،

ات ىي الكفيلة ٔتعاٞتة ا١تشكبلت ات، وعٍت هبا، وىذه الكلي  القرآف الكرًن حفل بالكلي   إف  
ة، واٟتلوؿ ٤تل قواعد التفكَت ا١تشًتكة ُب ىذه ا١تعاٞتة، ىناؾ مشكبلت مياه وتسحر الكوني  

 فكرة ة بعقو٢تا القافرة أف تبتكر بع  اٟتلوؿ، فقدمت مثبًل البشري   واستطاعت ،وفقر وغٌت
اهتا وكياناهتا وُب رصوفي   ة، ال يلغِ  عن وحدة البشري  ا رأت فيها بديبًل ألهن   األمم ا١تتحدة؛
 ا ٓب ٕتد من يلفتها إٔب أف  ات؛ ألهن  ٮتفف من نسبة الغرور بتلك ا٠تصوفي   الوقت نفسو

ن لهل ومرض وفقر وفنت وحروب وأسلحة دمار وىبوط ُب مقاييس القيم مشكبلهتا اليـو م
األزمات  ا بأف  ة، فكيف نستطي  أف نولد وعيً ٖتتاج إٔب إعادة النظر ُب الرؤية اإلنساني  

  .ة ٖتتاج إٔب كتاب كوينالعا١تي  

ضو ر القرآف الكرًن وحسن فهمو ىي الولوج إليو من دارلو وتفسَته بعوأؤب رطوات تدب  
ببع .
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 تفسير القرآف بالقرآف

عبده -و وسلمفلى ا عليو وآل-القرآف العظيم كتاب ا، أنزلو على قلب ٤تمد  إف  
لو ا على ورسولو، ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من رلفو، تنزيل من حكيم ٛتيد، فص  

 لكل ما سبق، علمو الذي أحاط بكل شيء وىيمن على كل شأف، ولعلو الكتاب ا٠تاًب
وأنزلو على راًب النبّيُت وا١ترسلُت لُيحيط بكل لوانب رساالهتم وما لاءوا بو من معتقدات، 

ة إبراىيم، ات ا١تشًتكة بُت النبّيُت، ْتيث ٧تد فيو حنيفي  وليكوف اٟتافظ األمُت لؤلساسي  
 وفحف وتوراة موسى وألواحو، وإ٧تيل عيسى وما أنزؿ ا فيو.

كتابو الكرًن بأوفاؼ كثَتة تقارب األربعُت وفًفا، فهو   )سبحانو وتعأب( وقد وفف ا
وٮُترج الناس من  ،، يهدي لليت ىي أقـو«فراط مستقيم»و« كتاب حكيم»و« نور مبُت»

ويهديهم إٔب فراط العزيز اٟتميد. وما أكثر األحاديث اليت وففت  ،الظلمات إٔب النور
، كحديث ستكوف فتنة القرآف الكرًن نفسو هباالقرآف ودارت حوؿ اآليات اليت وفف 

ُب أماليو بسند  يد اإلماـ أبو طالبقد رواه السىذا اٟتديث اٞتليل و . السابق الذكر اٟتديث
فلى ا عليو وآلو -، عن رسوؿ ا (3)-رضي ا عنو-آرر من حديث معاذ بن لبل 

فوؿ من طريق ثالثة، من حديث بنحوه. ورواه أبو السعادات ابن األثَت ُب لام  األ-وسلم
قاؿ: وٓب يزؿ العلماء يتداولونو، فهو م  شهرتو ُب  .(4) -رضي ا عنو-عمر بن ا٠تطاب 

                                                           
 .(7/164د: رواه معاذ عن علّي لاء ُب )٣تم  الزوائ ما (3)

أي:  –وقاؿ اقق السيد عبد القادر األرناؤوط معلًقا "كذا ُب األفل  (، لكنو ورد فيو عن عبد ا بن عمر 6232وا١تروي بطريق عمر ٕتده ُب "لام  األفوؿ: اٟتديث رقم ) (4)

 ة اإلماـ أيب طالب والًتمذي، حيث لاء ُب ىذه الرواية قوؿ ابن عمر: "...نزؿ لربيل عن عبد ا بن عمر، وُب ا١تطبوع: عمر بن ا٠تطاب" وٓب يرلح. وفيو ارتبلؼ يسَت عن رواي

اؿ: كتاب ا... اْب وقد أررلو رزين وذكره على عهد رسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم( فأرربه: أهنا ستكوف فنت، قاؿ )أي: رسوؿ ا ٞتربيل(: "فما ا١تخرج منها يا لربيل؟" ق

"فضائل القرآف" وقاؿ: ىذا غريب ُب فضائل القرآف ٔتعناه عقب حديث اٟتارث من حديث عبد ا بن مسعود، وقاؿ )أي: ابن كثَت(: رواه أبو عبيد القاسم بن سبلـ ُب كتابو ابن كثَت 

 من ىذا الولو.
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رآف مأدبة ا فتعلموا من مأدبتو ما استطعتم..." ورتمو بقولو: فاتلوه فإف ا ( عن عبد ا وبدأه بقولو: "إف ىذا الق3315( برقم )2/523وُب سنن الدارمي أورد اٟتديث ُب )

(. وقد علق اققاف عليو بقو٢تما: "رواه الًتمذي ُب كتاب فضائل القرآف، باب 3332( و)3331يألركم على تبلوتو...".وأما باللفظ الذي معنا فقد أورده الدارمّي ُب اٟتديث رقم )

(. وأبو داود الطاليسي وأبو بكر األنباري ُب كتاب "الرد" لو عن اٟتارث عن علي.  1/91. وأٛتد ُب ا١تسند )173-5/172( 2906فضل القرآف، حديث رقم )( ما لاء ُب 14)

واه ٤تمد بن إسحاؽ، عن ٤تمد بن كعب : "ٓب ينفرد بروايتو ٛتزة بن حبيب الزيات، بل قد ر 12-11ص ،بتحقيقي. قاؿ ابن كثَت ُب فضائل القرآف 48كما ُب التذكرة للقرطيب ص

ث األعور، وقد تكلموا فيو، بل قد كذبو القرظي، عن اٟتارث األعور، فربئ ٛتزة ُب عهدتو، على أنو وإف كاف ضعيف اٟتديث، فإنو إماـ ُب القراءة. واٟتديث مشهور من رواية اٟتار 

، وقد إنو تعمد الكذب ُب اٟتديث فبل وا أعلم. وقصارى ىذا اٟتديث أف يكوف من كبلـ أمَت ا١تؤمنُت علي  بعضهم من لهة رأيو واعتقاده )أي: ال من لهة روايتو وفدقو(، أما

 من سورة اٞتن. 2" أ.ىػ. واآلية رقموىم بعضهم ُب رفعو، وىو كبلـ حسن فحيح، على أنو قد روى لو شاىد عن عبد ا بن مسعود 

أو األحاديث" بأهنا االفتتاف برواية"األحاديث" أو "السنن" عن تبلوة القرآف اجمليد ودواـ الرلوع إليو، وبعضهم ٛتلها على األحاديث قلت: وُب بع  الشروح حددت "فتنة اٟتديث 

: ولكن الفرؽ كبَت (قرآف. )قاؿ طوبغَت الواألربار مطلًقا، ففي كل ذلك انشغاؿ عن القرآف وقد يستفيد القائلوف بذلك بأحاديث النهي عن كتابة السنن والتأكيد على عدـ االنشغاؿ 

بياف واالنشغاؿ هبا على سبيل االستعاضة  بُت انشغاؿ بأحاديث نبوية مرفوعة فحيحة تأٌب على سبيل البياف بأنواعو للقرآف اجمليد، وبُت مطلق اٟتديث. وفرؽ كبَت بُت انشغاؿ لطلب

 بأية حجة أررى. عن القرآف، واالكتفاء هبا ْتج ة اشتما٢تا أو تضمنها للقرآف أو

ُب مناقبهم، والعمل على ضم الناس إليهم   لقد استقرت ا١تذاىب الفقهية ُب العهد الراب  من عهود الفقو وركدت حالة االلتهاد ا١تطلق، وعكف ا١تقلدوف على مذاىب األئمة، والكتابة

ٓب يشغلهم  –عصر الشيخُت –تعارض والًتليح والنسخ وما إليها، ففي عصر الصحابة رافة كل إٔب مذىبو وإمامو. ولعل بعضهم أقواؿ أولئك األئمة مثل نصوص الشارع يدرلها ال

 شيء عن كتاب ا، و١تا انتهت سنة أربعُت للهجرة برزت إتاىات فقهية وبدأ الناس ينشغلوف هبا.

ه عمر بن عبد العزيز، لتكوف السنن فقًها بديبًل عن الفقو ا٠تبلُب يرل  الناس إليها ىػ( فكر ُب ٚت  السنن، وىو مشروع استكملو ولد 83وحُت كاف عبد العزيز والد عمر والًيا سنة )

شواىد ألقواؿ أئمة الفقو، ٍب انشغلوا بفقو األئمة عن لئبل تتفرؽ هبم السبل الفقهية، ولكن الكثَتين انشغلوا بالسنن عن القرآف اجمليد ْتجة اشتما٢تا عليو وارتباطها بو، ولعلوا من السنن 

أف يقوؿ: "كل آية ٗتالف ما عليو أفحابنا فهي  السنن، وفاروا يتداولوف أقواؿ األئمة ويفرعوف عليها حىت بدا وكأف الشريعة ىي أقواؿ ىؤالء األئمة، ْتيث سوغ الكرحٍت  اٟتنفي لنفسو

 إما مؤولة أو منسورة".

خ" !! ومهما يقاؿ ُب تأويل ذلك أو التخفيف منو فإنو قوؿ لرئ يدؿ على أف التعص ب للمذاىب قد بلغ "أفل: واعلم أف كل حديث ٮتالف ما عليو أفحابنا فهو إما مؤوؿ أو منسو 

تجاوز ىذه لى الناس ال ٯتكن أف تعود إليها ما ٓب تمستوى َمَرِضي ا ْتيث فار األفل تابًعا للفرع، بل ٤تكوًما بو. ولذلك فإف إعادة بناء األم ة واستئناؼ شهودىا اٟتضارّي وشهادهتا ع

َيانًا ل ُكل  َشْيٍء َوُىًدى َوَرْٛتًَة َوُبْشَرى الرحيم  اإلفابات ا٠تطَتة، وترد الناس إٔب القرآف اجمليد مصدرًا منشًئا وكاشًفا عن األحكاـ وغَتىا ٦تا تناولو أو تعلق بو فقد أنزلو الرٛتن تِبػْ

َ ٢َتُُم ال ِذي اْرتَػَلُفوْا ِفيوِ فيو من الرلوع إٔب السّنة النبويّة اليت فدرت عن رسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم(  (. وما ارتلف فيو أو عليو البد88)النحل:  لِْلُمْسِلِمُتَ  )النحل:  لُِتبَػُت 

64.) 

 وعلى ىذا فا١تعٌت الوارد ُب ىذا اٟتديث أو األثر معٌت فحيح يشهد لو فريح الكتاب وفحيح السن ة. وا أعلم.
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شرط أىل اٟتديث متلق ى بالقبوؿ عند علماء األفوؿ، فصار فحيح ا١تعٌت ُب مقتضى 
 اإلٚتاع وا١تنقوؿ وا١تعقوؿ.

ا١تنهاج فأنقذنا بو من الضبللة، وفتح كتابو الشرعة و   )سبحانو وتعأب(وقد أودع ا 
للعا١تُت بو أبواب رٛتتو وُسبل ىدايتو، فحمًدا لو سبحانو على ىدايتو، والشكر لو على 

﴿َأَوَلْم ا عداه: ا سواه، وكػفانا بو عػم  بكتابو عم   )سبحانو وتعأب(نعمائو وعنايتو، أغنانا 
َلى َعَلْيِهْم ِإفَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى لَِقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف﴾ َيْكِفِهْم أَنَّا أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتابَ   يُػتػْ

 كما أنعم علينا بالقرآف العظيم، والرسوؿ الكرًن)سبحانو وتعأب(  ، فنسألو (51)العنكبوت:
منا أبصارنا وبصائرنا، وأف يعل   أف ٬تعل القرآف ربي  قلوبنا، ونور-فلى ا عليو وآلو وسلم-

و ٝتي  رنا منو ما نسينا، و٬تعلو حجة لنا ال علينا، وقائًدا لنا إٔب اٞتن ة، إن  منو ما لهلنا، ويُذك  
  ٣تيب.

بفضلو ورٛتتو للذكر، ولعلو ُب متناوؿ  )سبحانو وتعأب(ره ا ىذا القرآف اجمليد قد يس  
رين. وُب الوقت نفسو ر، ْتيث ٘تس عقوؿ وقلوب أولئك ا١تتطه  العقوؿ والقلوب عندما تتطه  

ى البشر بو، وثبت عجزىم وعجز اٞتّن معهم وسائر َمْن رلق ا عن اإلتياف ٔتثلو ولو  ٖتد  
كاف بعضهم لبع  ظهَتًا. وم  التحدي والتيسَت لعل ا لو حافظًا من دارلو، ٭ترسو من 

حارسو أّي تغيَت أو تبديل أو ٖتريف، وذلك نظمو الدارلي. فنظم القرآف ىو حافظو و 
-يقـو على دعائم كثَتة ال ٯتكن لكبلـ بشر أف يشتمل عليها « نظم القرآف»األمُت و

د الداللة الدعائم، ىي وفرة اإلفادة وتعد   ذهُب وقت واحد. نذكر دعامة من ى -كّلها
عها م  ولازة اآلية واشتما٢تا على أدؽ ولوه البياف، وأٚتل أنواع البدي ، يقوؿ اإلماـ وتنو  

و معجز بسبب فصاحة ألفاظو وشرؼ معانيو، ىو أيًضا معجز ن  أالقرآف كما  "إف   الرازي:
 .(5)و معجز بسبب أسلوبو أرادوا ذلك"بسبب ترتيبو ونظم معانيو". ولعل الذين قالوا: "إن  

دة من فآيات القرآف الكرًن ا١تكنوف والعبارات واٞتمل اليت يشتمل عليها ٢تا مستويات متعد  
                                                           

 كتابو الببلغي ا١تطبوع عدة طبعات: "هناية اإل٬تاز ُب دراية اإلعجاز" القاىرة: اآلداب وا١تؤبد. ( ُب  5)
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فلها داللة ْتسب الوض  اللغوي وتركيب اٞتمل، وىي مستوى من الداللة . (6)الداللة
ة، وىي على مستويات ُعليا وولوه  كلو، و٢تا داللة فيغ ببلغي    يشاركها فيو الكبلـ العريبّ 

أفصح َمْن »وىو --فلى ا عليو وآلو وسلم-د البلغاء ا١تتقنُت رسوؿ ا كثَتة، فكبلـ سي  
قد  -السبلـعليو -٨تو اإلماـ علي  -ل الببلغة من أفحابو وآؿ بيتوٍب أى -«نطق بالضاد

و ال لكن   ،ة وفصاحتهايصل إٔب ا١تستوى القريب من ببلغة بع  اٞتمل والعبارات القرآني  
ٯتكن أف يصل إٔب مستوى ببلغة السورة مهما قصرت، وال إٔب ا١تستويات العليا من ببلغة 

ة. أو ا١تطوي  « الدالالت ا١تكنونة»ستوى اٞتملة، كما ُب القرآف اجمليد ا١تعجز، ولو على م
. (78﴿ِفي ِكَتاٍب مَّْكُنوٍف﴾ )الواقعة:و: فالقرآف الكرًن وففو ا١تتكلم بو ومنزلو سبحانو بأن  

افوف على الآللئ واٞتواىر عدٯتة النظَت، روف الغو  ص وفضاء اآلية يعثر ا١تتدب  ففي ثنايا الن  
ا ٓب تنزؿ إال ُب تلك الفًتة، وعلى ذلك عرب العصور، ْتيث تبدو كأهن  ف مكنوناتو كوتتكش  

أىل ذلك العصر، وىذه الداللة ذات مستويات متعددة كذلك، فمنها: داللة ما يذكر على 
ر، مثل تقدير القوؿ، وتقدير ا١توفوؼ والصفة، وما شابو ذلك من فنوف ولوانب ما يقد  

وذلك مستوى يدَرؾ من التدبر ُب مواق  اُٞتَمل من ، (7)التقدير. ومنها: داللة السياؽ
اآليات، واآليات من السور، والسور من ٣تمل القرآف، وذلك بالنظر فيما قبلها وفيما بعدىا 

                                                           
ال ٖتمل  لنية منهم. ألف اللغات ا١تًتلم إليهالعل عدـ إ١تاـ غالبية ا١تًتٚتُت للقرآف ا١تكنوف هبذه الدالالت من أىم أسباب وقوعهم ُب األرطاء اليت قد يق  فيها من يعتربوف حسٍت ا (6)

 مثل رصائص العربية، رافة ُب ىذا اجملاؿ . أما سيئو النية فأولئك ٢تم حديث آرر. 

يًفا  وكثرة حديثهم عنو غَت أهنم ٓب يعرفوه تعر السياؽ أمر ذو أ٫تية بالغة، حيث يعد "السياؽ" ُب القرآف اجمليد ىو ا١تنتج للداللة، وا١تولو إٔب ا١تدلوالت، وم  شدة عناية الببلغيُت (7)

-بدوا اىتماًما شديًدا بداللة السياؽ فالسياؽ لامًعا مانًعا، وكأهنم اعتربوه ٦تا يدرؾ بدوف تعريف، أو أهنم اكتفوا بوففو وبياف آثاره، واستغنوا بذلك عن تعريفو. واألفوليوف قد أ

ف داللة النصوص نوعاف: حقيقية وإضافية، فاٟتقيقية تابعة لقصد ا١تتكلم وإرادتو، وىذه الداللة يرشد إٔب تبيُت اجململ، وتعيُت اتمل، والقط  بعدـ احتماؿ ا١تراد... وذلك أل -عندىم

لك.." ارتبلفًا متبايًنا ْتسب تباين السامعُت ُب ذال ٗتتلف. و"اإلضافية" تابعة لفهم السام  وإدراكو، ولوده فكره وقر٭تتو وففاء ذىنو ومعرفتو باأللفاظ ومراتبها. وىذه الداللة ٗتتلف 

( وقد أوردت ابنتنا د.رقية العلواين تفافيل ىامة ُب "داللة السياؽ" وتقسيمات قدٯتة وحديثة أوضحت 351-1/350( وإعبلـ ا١توقعُت )10-914رال  بدائ  الفوائد البن القيم )

لعرؼ ُب فهم النصوص: قضايا ا١ترأة ٪توذًلا" رسالة دكتوراه طب  ونشر وتوزي  دار ىذه الداللة ٔتا ال يستغٍت الباحث ُب ىذا اجملاؿ عن مرالعتو فرال  ذلك ُب رسالتها القيمة "أثر ا

. وكذلك رسالة فديقنا د. إبراىيم أفباف اليت ناؿ هبا درلة الدكتوراه بعنواف "داللة السياؽ ُب القرآف" ٓب تطب  طبعة عامة 265–260ـ، ص2003ىػ/1424الفكر ُب دمشق عاـ 

 يق لًدا بالسياؽ، وكبَت األثر ُب إدراؾ ا١تناسبات، وىو ربط الكلمات واآليات والسور ٔتا يسبقها واعتبارىا حلقة ُب سلسلة مًتابطة. بعد . أما السباؽ: فهو لص
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تها ُب معرفة ما إذا كانت لوابًا عن سؤاؿ، أو د ففة اٞتملة وىوي  لتظهر ا١تناسبة، وتتحد  
ت ُب موق  االستدراؾ، أو ُب موق  الدليل ١تا سبق. ا وردتعليبًل ١تضموف كبلـ سابق، أو أهن  

ىناؾ وفرة ُب الداللة ال يستطي  أبلغ البلغاء وأفصحهم أف يقارب  فإف   ،وُب سائر األحواؿ
أي مستوى من مستويات دالالهتا الوفَتة على أنواع من ا١تعاين ال تق  ٖتت حصر؛ وذلك 

ما سواه، فكّل ما عداه دارل ُب دوائر  د لساف القرآف بو عن كلىو اإلطبلؽ الذي يتفر  
ا ىو فمطلق مستوعب متجاوز لكل ما عداه من كبلـ البشر، ومنهم األنبياء ة، أم  النسبي  

 وا١ترسلوف.

﴿ََل يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمن بَػْيِن  )تعأب(: ْتفظ القرآف لفظًا ومعًٌت. قاؿ (سبحانو)ل ا وقد تكف  
وقد دّلت اآليات اكمات بسائر أنواع الداللة على  .(42ِو﴾ )فصلت:َيَدْيِو َوََل ِمْن َخْلفِ 

ة للقرآف، باإلضافة إٔب وسائل أررى حفظ القرآف لفظًا. وقد تضافر النظم م  الوحدة البنائي  
 ظاىرة وكامنة فيو على نفي الباطل عن القرآف، وعصمتو ُب لفظو وحفظو ُب معانيو. 

ة وعبلقاتو وسائر عنافره. وىذا ما ٬تعل عملي   والقرآف الكرًن يستوعب الولود
استجبلء معاين القرآف باستقراء تاـ أمرًا قد تنوء بو العصبة من العلماء. فالقرآف _م  مزاياه 
 ورصائصو وففات الكماؿ فيو وحسن نظمو، وٝتّو ببلغتو، وعلّو فصاحتو، وتيسَت ا

ة استجبلء معانيو بشكل قريب ل عملي  يبقى ُب حالة من السمّو ٕتع -لو)سبحانو وتعأب( 
إٔب إدامة الصلة هبذا القرآف الكرًن، وبناء  -أوؿ ما ٖتتاج-ًة ٖتتاج من الكماؿ عملي  

ات تفسَته وتأويلو واستجبلء س السابقوف، واعتبار عملي  ة على ما أس  البلحقُت من أبناء األم  
ُب ٥تتلف األلياؿ. وال عرب العصور  شغل ا١تسلمُت الشاغل ،معانيو، والتطهر للوفوؿ إليها

ر الكثَتوف منهم عن سواعد علماء ا١تسلمُت قد بذلوا الكثَت ُب ىذا الصدد، وش   يُنكر أف  
يو اِٞتّد، وبذلوا لهوًدا متتابعة ُب التفسَت والتأويل، وبياف أولو ببلغة القرآف وفصاحتو وٖتد  

ولكن  ما أنزؿ ا إليها من كتب أو فحف. ة أررى لهوًدا ُب دراسةوإعجازه، وٓب تبذؿ أم  
ىذا القرآف كتاب مطلق كوين معادؿ للكوف وحركتو مستوِعب ٢تما، ال ٭ُتيط بو تفسَت وال 

بو، فهو الذي  )سبحانو وتعأب(بل ٭ُتيط ا وحده  -ولو تضافرت عليهما اٞتهود-تأويل 
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يو، وأررج بو الناس من الظلمات  ُب ٤تكم آياتو ما ارتلف الناس فلو على علمو، وبُت  فص  
 إٔب النور.

كتابات َب التفسَت ٕتاوزت كل ما ورثناه َب العلـو األررى من   -٨تن ا١تسلمُت-لقد ورثنا 
ي ٍب بدًءا من ليل التلق  -تنا حيث العدد واالٕتاىات، واٗتذت إتاىات التفسَت لدى أم  

التفسَت »عديدة، فكاف منها إتاىات  -األلياؿ الىت لاءت بعد ذلك اٞتيل ا١تبارؾ
ة ذات عبلقة باآليات ة وقولي  القائم على روايات آثار عملي  « التفسَت اآلثاريّ »، ٍب «اللغويّ 

ز ا١تفس ر فيو على معرفة أحكاـ القرآف أو األحكاـ الذى يرك  « التفسَت الفقهيّ »ا١تفّسرة، ٍب 
التفسَت »ع أررى من التفسَت، مثل الىت وردت َب آيات القرآف الكرًن. برزت بعد ذلك أنوا 

، ٍب «التفسَت الببلغيّ »، و«التفسَت العقليّ »ة، والذى عٍت بو بع  الصوفي  « اإلشاريّ 
التفسَت »أضاؼ بعضهم  ، ورٔتا«ػالتفسَت العلمي»ي بػ، ٍب برز َب عصرنا ىذا ما ٝتُ  «البياينّ »

 اث التفسَتيّ ًت جبلء ىذا الستإ وما إٔب ذلك. وحُت حاولنا« التفسَت الفلسفيّ »، و«العدديّ 
ىذا  ولدنا أف   -ة كّلهاوىم البشري  -مو للقرآف الكرًن وللمخاطبُت بو ع ٔتعرفة ما قد  ا١تتنو  

ٓب ينجح َب استجبلء معاين القرآف الكرًن، وبقي  -عو وكثرة فوائدهعلى اتساعو وتنو  -الًتاث 
و لو ُرلي بينو وبُت القرآف، عر اإلنساف بأن  َب ىذا الكتاب ا٠تالد كثَت من العوآب الىت قد يش

ية ياتو وما فيو من نور وىدال الستفاد من معانيو وٕتل  ر ويتعق  ر فيو ويتذك  يرالعو ويسائلو ويتدب  
بع  التفاسَت قد  إف   :رين، وال نًتدد َب أف نقوؿبلت ا١تفس  در  أكثر بكثَت ٦تا استفاده من ت
اء، ورٔتا حرمت بعُ  التفاسَت القرّاَء من حسن استجبلء لقر  وقفت حالزًا بُت القرآف وا

 رىا.لها وتذك  ر فيها وتعق  معاين القرآف العظيم و٤تاولة التدب  

ر القرآف، و٤تاولة فهمو من دارلو واستجبلء أنواره من ثنايا من ىنا بدأت رحلتنا م  تدب  
َب ذلك رَتًا كثَتًا، ونعًما ال ُٖتصى، ض ألنواره ونفحاتو من دارلو، فولدنا آياتو، والّتعر  

أكثر وعًيا بالقرآف وفهًما لسياقاتو  -ر ومرف عليوإذا أحسن التدب  -ر ٕتعل القارئ ا١تتدب  
وإدراًكا ١تعانيو واعتبارًا بقصصو وأمثالو، وأقرب إٔب الصواب َب إدراؾ مقافده وغاياتو؛ 

لنوع من التفسَت، وشرح وبياف ا١تنهج ولذلك فقد رأينا ٗتصيص ىذه ا١تقدمة ١تعاٞتة ىذا ا
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قنا ويُعيننا على القوًن َب األرذ بو والنسج على منوالو، سائلُت العلّي القدير أف يُوف   النبويّ 
بلوغ ىذه الغايات السامية الشريفة، وأف ٬تعل القرآف الكرًن ربي  قلوبنا ولبلء ٫تومنا 

 والقادر عليو. و وّٕب ذلكوأحزاننا، وأف يُنَت بو بصائرنا، إن  

وباألرض باألمر -فلى ا عليو وآلو وسلم-صالو برسوؿ ا القرآف الكرًن قد بدأ ات   إف  
ْنَساَف ِمْن ؿ كلماتو أمرًا بالقراءة: بالقراءة، فكانت أو   ﴿اقْػَرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق*َخَلَق اْْلِ

َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرـُ*الَّذِ  ْنَساَف َما َلْم يَػْعَلْم﴾ )العلق:َعَلٍق*اقػْ  (،5-1ي َعلََّم بِاْلَقَلِم*َعلََّم اْْلِ
ُب ىذا تنبيٌو إٔب أمٌر بقراءتُت و  -الكتاب الكرًن األؤب نزواًل من-ففي ىذه اآليات ا٠تمس 

قًا ١تا بُت يديو، ومهيمًنا عليو، ليصبح كتابًا كامبًل تام ا، مصد   تنزيلو سوؼ يتكامل أف  
 ات كلها، وحامبًل ٢تدايات األنبياء وا١ترسلُت ٚتيًعا. بًل على تراث النبو  ومشتم

ىا من فلة ا١توفوؿ. فالقراءة األؤب كل قراءٍة من القراءتُت ٢تا رصائصها اليت تستمد    إف  
قراءٌة يستعُت اإلنساف ُب  ﴿اقْػَرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق﴾، )تبارؾ وتعأب(: ُب قوؿ ا

، وا٠تلق بالنسبة ٢تذا اإلنساف ا١تتلّقي ٢تذا القوؿ الثقيل يبدأ من «ا٠تالق»ارستها باسم ا ٦ت
ْنَساَف ِمْن َعَلٍق﴾،علق:  ا القراءة الثانية فهي رت. أم  العلق قطعة من الدـ ٍب تطو  و  ﴿َخَلَق اْْلِ

َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرـُ*الَِّذي َعلََّم بِاْلقَ  :قراءة بالقلم ىنا « القلم». وذكر (4-3َلِم﴾ )العلق:﴿اقػْ
قراءة -تربط بُت القراءة « م اإلنساف ما ٓب يعلمم بالقلم* عل  الذي عل  »ُب فلة ا١توفوؿ 

وٚتي  القراءات اليت تراكمت بواسطتو منذ بداية ا٠تلق حىت بداية  -القرآف الكرًن والقلم
 ا ُيشَت إٔب أف  فة، وقراءة بالوحي النازؿ، ٦ت  عصر التنزيل، فهي قراءة با٠تلق وقراءة ٔتًتاَكم ا١تعر 

القرآف يُػَعل ُم منذ البداية اٞتمَ  بُت قراءتُت أو أكثر من قراءتُت؛ لكي ٭تقق أىدافو أىداؼ 
 التنزيل.

دوف الذين يبتغوف ٍب تتالت وتتابعت أنواع القراءات بعد ذلك. فهناؾ: قراءٌة يَػْعِمُد ا١تتعب   
فلى ا -بالقراءة إٔب القياـ هبا. ىذا الثواب الذي وعد رسوؿ ا  أب()تبارؾ وتعثواب ا 

حرؼ،  ﴿آلم﴾ا يألركم بكل حرٍؼ عشرة، ال أقوؿ  بو: "اتلوه فإف  -عليو وآلو وسلم
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. وىناؾ قراءٌة أررى: ىي قراءُة الذين 8حرؼ"« ميمٌ »حرؼ و« الـٌ »حرؼ و« ألف»ولكن 
سم بالبحث عن الشريعة شريعة القرآف الكرًن، فهي قراءة تت  يريدوف معرفة اٟتبلؿ واٟتراـ و 

ة من أمر وهني ووفيٍة وما إٔب ذلك. وىناؾ قراءة ثالثة، وعن اآليات اليت ٖتمل تشريعات إ٢تي  
ة عرب التاريخ، رىا ومسَتَة البشري  ة وتطو  ىي قراءة أولئك الذين يريدوف أف يعرفوا تاريخ البشري  

؛ رغبًة ُب معرفة ذلك التاريخ )فلى ا عليو وآلو وسّلم(ىت أياـ رسوؿ ا منذ بدء ا٠تليقة ح
ة قراءة رابعة، ىي قراءة َمْن يقرأ ليستْمت  بدق  و، واستنباط دروسو وعربه. وىناؾ واالعتبار ب

يو وولوه إعجازه اللفظ وٚتاؿ األسلوب وببلغة القرآف الكرًن؛ ولكي يرى لوانب ٖتد  
ل  على قصص تأٌب ٔتثلو. وىناؾ قراءٌة رامسة ىي قراءة من ٭تاوؿ أف يط   ة عن أفللبشري  

األنبياء، ومعرفة أقوامهم وأحداث أزماهنم ومضامُت رساالهتم. وىناؾ قراءٌة سادسة، ٖتاوؿ 
أف ترى ما إذا كاف ىذا القرآف يستشرؼ ا١تستقبل، ويُعطي مؤشرات لو، ويوض ح مصَت 

 غَت ذلك من قراءات كثَتة تكاد تشمل لوانب القرآف الكرًن ة، إٔباإلنساف ومصَت البشري  
ا١تختلفة. وىناؾ أناس درلوا على إثارة أسئلة؛ بعضها ُب الفلك، وبعضها ُب التاريخ، 
وبعضها عن اٟتاضر وا١تستقبل، وغَت ذلك من ألل أف ينزؿ اٞتواب على أسئلتهم تلك 

 س، وينشرح لو القلب.َوْحًيا، ْتيث يكوف لديهم لواب تطمئن إليو النفو 

دة ا١تتنوعة ىي اليت بدأ الفكر اإلسبلمّي يتكوف ُب بداياتو هبا ىذه القراءات ا١تتعد  
وحو٢تا. فلم يكن للعرب قبل القرآف علـو ومعارؼ متطورة، فقد كاف العرب أم ة من األم يُت، 

كتبوف، وىذا ليس مراًدا واألمي وف كلمة ٢تا معنياف؛ فا١تعٌت األوؿ: أي الذين ال يقرؤوف وال ي
ة، وكاف فيها شيٌء من القراءة وشيء من بيئة قريش بيئٌة ٕتاري   و من ا١تعروؼ أف  ىنا؛ ألن  

                                                           
عن َعْبَد الل ِو ْبَن َمْسُعوٍد يَػُقوُؿ قَاَؿ َرُسوُؿ الل ِو َفل ى الل ُو َعَلْيِو » :نص اٟتديث كما ورد ُب فحيح الًتمذي وغَته 8

ـٌ َحْرٌؼ َوَسل َم َمْن قَػَرَأ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب الل ِو فَػَلُو بِِو َحَسَنٌة َواٟتََْسَنُة بَِعْشِر أَْمثَا٢ِتَا اَل أَُقوُؿ آب حَ  ْرٌؼ َوَلِكْن أَِلٌف َحْرٌؼ َواَل
 .«َوِميٌم َحْرؼٌ 

/ 5حياء الًتاث العريب: بَتوت( )٤تمد بن عيسى أبو عيسى الًتمذي السلمي، اٞتام  الصحيح سنن الًتمذي )دار إ
 ( ٖتقيق أٛتد ٤تمود شاكر وآرروف.175
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ة، كما أف  ىناؾ ما يدؿ على أف  العرب كانت ٢تم  الكتابة، شأهنا شأف البيئات التجاري  
: ىم الذين ٓب ينزؿ عليهم كتاب ا ا١تعٌت الثاين لؤلمّي أو األميُت. أم  9كتابات ُب تلك ا١ترحلة

من قبل، وانقطعت الصلة أو ٓب تقم فلة بينهم وبُت الوحي اإل٢تّي ُب وقت منظور. والعرب 
قد بَػُعدت الش َقة بينهم  -وإف كاف ىناؾ تاريخ لبع  األنبياء ُب لزيرهتم مثل ىود وفاّب-

وا بالغافلُت ُب بع  اآليات: وبُت ىؤالء األنبياء وا١ترسلُت، فعادوا إٔب أمي تهم؛ ولذلك ٝت
وقد ُنسيت   (،3﴿لِتُػْنِذَر قَػْوًما َما أَتَاُىْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن قَػْبِلَك َلَعلَُّهْم يَػْهَتُدوَف﴾ )السجدة:

م ٓب يأهتم نيب أو رسوؿ من قبل، فهم كل تلك الرساالت، وَفصلت بينهم وبينها دىور. كأهن  
قت عت وتشو  ة. ومن ىنا تطل  اليت ٓب تتلق  رسالًة ٝتاوي  ة هبذا ا١تعٌت؛ أي من الشعوب األمي  

ُهْم فَػَقْد َجاءَُكْم نفوسهم إٔب رسالة:  َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا َأْىَدى ِمنػْ ﴿َأْو تَػُقوُلوا َلْو أَنَّا أُْنِزَؿ َعَليػْ
َنٌة ِمْن رَبُّْكْم َوُىدًى َورَْحَمٌة ﴾ )اْلنعاـ: ليهود والنصارى أي وىم ينظروف إٔب ا (،157بَػيػّْ

 وكانوا يتشوقوف إٔب نزوؿ شيٍء أو رطاٍب إليهم. من حو٢تم

١تػّا أنزؿ القرآف الكرًن  طٓب ينزؿ عليهم وحي قبل القرآف، فق ،وبسبب كوف العرب أمّيُت
ا لعل ابن عبد الرب أو بدأت تتكوف أفكارىم ومعارفهم وعلومهم من تفاعلهم م  القرآف. ٦ت  

م ٓب ٯتارسوا أي ة قاؿ ا، قاؿ رسولو"، فالعرب قبل نزوؿ القرآف، كأهن   سواه يقولوف: "العلم:
سبة ٢تم ىو ا١تصدر ا١تنشئ ألفكارىم ة؛ ولذلك كاف القرآف بالن  ة أو معرفي  ات تعليمي  عملي  

نت تلك ا١تعارؼ اليت عرفت فيما بعد راهتم و١تعارفهم ولعلومهم، وحولو تكو  وآلرائهم ولتصو  
يت ُب ، أو اليت ٝتُ  «ةالعلـو النقلي  »أو « الفكر اإلسبلميّ »، وعليو نشأ «ةـ اإلسبلمي  العلو »بػ

دة نت ُب دوائر تلك القراءات ا١تتعد  ، فهذه العلـو تكو  «ةالعلـو الشرعي  »بع  ا١تراحل بػ
 لرٝتيّ عة للقرآف الكرًن حىت أفبحت ٣تموعًة من ا١تعارؼ اليت بدأ تدوينها اوا١تقاربات ا١تتنو  

                                                           
وٯتكن الرلوع إٔب بع  ا١تصادر اليت تعر ضت لوض  األعراب وعرب اٞتاىلي ة وقبائلهم ا١تختلفة ُب عصر التنزيل،  9

عصر النيّب »، ومنها لآللوسي« بلوغ األرب ُب أحواؿ العرب»البن يعيش، ومنها « ا١تفص ل ُب أحواؿ العرب»منها 
 مد عزة َدْرَوَزة، إٔب مصادر أررى كثَتة ٖتدثت عن تلك الفًتة.« وبيئتو قبل البعثة
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لتلك ا١تعارؼ أو لذلك الفكر الذي  فار ىو تاريخ التدوين الرٝتيّ الذي  10ى143عاـ 
انبثق عن قراءات ا١تسلمُت للقرآف الكرًن؛ فهناؾ تفسَت، وعلم عقيدة أو توحيد، وعلم فقو 

ة الوفوؿ إليها ة. وىذه كلها تقريًبا َلَرت مقاربتها أو عملي  وأفوؿ، وحديث، وعلـو عربي  
بتعدد  -كما ذكرت-ة للقرآف الكرًن اليت تنوعت وتعددت راءات أو با١تقاربات اإلسبلمي  بالق

أنواع القراءة، إضافة إٔب أنواعها القدٯتة منها واٟتديثة. وكّلها كانت ذات ارتباط وثيٍق بالقارئ 
وثقافتو ره ودوافعو ودواعيو ومؤثرات أررى كثَتة من بيئتو ة وتصو  نفسو، فللقارئ رؤيتو الكلي  

ة وحضارتو وقدراتو ونواياُه وغاياتو وسائر ا١تؤثرات األررى، وللقارئ دور كبَت ُب ٖتديد نوعي  
 القراءة اليت يقرأ القرآف الكرًن هبا.

والقراءَة ذات عبلقٍة وثيقة بالزماف وا١تكاف، فالزماف الذي يقرأ القارئ القرآف فيو، وا١تكاف 
تها، ة القراءة، وارتيار نوعها وكيفي  ا لو أثره ُب عملي  الذي يقرأ القارئ القرآف بو كبل٫ت

عد الغييّب اإل٢تّي الذي ٭ُتيط بالقارئ وبالقراءة اة منها. وىناؾ البُ واٟتصوؿ على النتائج ا١تتور  
ق ُب قراءتو، وقد وعنايتو وتوفيقو فقد يوف   )تعأب(ؤتنهجها، فإذا فادؼ القارئ لطًفا من ا 

قاؿ:  )تبارؾ وتعأب(ا  فإف   ،ءة إٔب كثَت من مكنوف القرآف الكرًن؛ ولذلكيصل هبذه القرا
ة الوفوؿ إٔب ا١تعٌت، (، وىنا اآلية ُتشَت إٔب عملي  79﴿َل َيَمسُُّو ِإَلَّ اْلُمَطهَُّروَف﴾ )الواقعة:

فوؿ ا َمس  ا١تعٌت ا١تكنوف والو ّي كما ذىب إٔب ذلك بع  الفقهاء. وإ٪ت  وليس اللمس اٟتس  
بصيغة اسم ا١تفعوؿ لكي ينب و إٔب  ﴿المطهَّروف﴾كلمة: )تبارؾ وتعأب(إليو. وقد وض  ا 

ا١تَطه رين  ة التطهَت ٕتري من ا٠تارج، يعٍت ا١تطه ر ىو من طه ره غَته. ذلك يعٍت أف  أف  عملي  
م للمس معاين أ عقو٢تم وقلوهبم وولداهنوىي   )تبارؾ وتعأب(رىم ا ىم أولئك الذين طه  

لربكم ُب  يقوؿ: "إف  -فلى ا عليو وآلو وسلم-القرآف الكرًن والوفوؿ إليها. ورسوؿ ا 
ًضا لنفحات ا ، فحينما يقـو القارئ للقرآف الكرًن متعر  11«ضوا ٢تادىركم لنفحات، فتعر  

                                                           
10
 على ما أّكد الذىيب وتبعو بعد ذلك السيوطي. 

 (.2856قم ، ر 3/180(، واألوسط )519، رقم 19/233( نقبًل عن: الطرباىن َب الكبَت )153/ 9لبلؿ الدين السيوطي، لام  األحاديث ) 11
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ي ُحرِـ ىذه استفادتو بقراءتو سوؼ تكوف أكثر بكثَت من ذلك الذ فإف   )تبارؾ وتعأب(
 اٞتوانب أو ٓب يصادفها.

، ونور وبياف ألقواـ، وقد  )تبارؾ وتعأب(قد وفف ا و  القرآف الكرًن بأن و ُىدى لقـو
وففو كذلك بأن و ال يزيد الظا١تُت إال رسارًا. وينزؿ من القرآف ما ىو شفاء ورٛتو للمؤمنُت: 

﴾ اْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنيَن َوَل َيزِيُد الظَّاِلِميَن ِإَلَّ َخَسارً ﴿َونُػنَػزُّْؿ ِمَن اْلُقْرآِف َما ُىَو ِشَفاٌء َورَ 
ع دوره ُب التأثَت بتنوع القارئ وما يتصف بو وما يتعرض فهذا ا٠تطاب يتنو   (.82)اإلسراء:

 .(تبارؾ وتعأب)لو من نفحات ا 

فيها وىناؾ معوقات ٖتوؿ بُت القارئ وبُت القراءة، ٬تب أف ٭ترَص القارئ على تبل
 ومنها: 

فإذا وق  ارتبلؼ بُت القارئُت للقرآف الكرًن وتنازعوا أمرىم، وحاوؿ  «: اَلختلؼ» أوًَل:
فلى ا عليو وآلو -خذ موقًفا ما يستدؿ عليو. ىنا ينصح رسوؿ ا كلٌّ منهم أف يت  

ة حال-ىؤالء بأف يتػركوا القرآف، وأف يقوموا عنو، حيث إف  القرآف ُب ىذه اٟتالة -وسلم
سوؼ ٭تمل القارئُت على أف ٬تعلوا من القرآف ٣ترد شواىد  -فسياالرتبلؼ والشقاؽ الن  

ة عن آرائهم اليت ارتلفوا فيها وحو٢تا. وسيؤدي ذلك إٔب أف يضربوا القرآف ووسائل معرب  
، وُب إطار وحدتو البنائي   ات ضوا لنفحة؛ ليتعر  بعضو ببعٍ  بداًل من أف يقرؤوه ُب تكامل تاـٍ

 فيو. )تبارؾ وتعأب(ا 
من ا١تعوقات أف ٯتارَس القارئ القراءة ُب القرآف الكرًن طلًبا «: البحث عن شواىد» ثانًيا:

د ١توقف يقفو أو رأي يراه. ففي ىذه اٟتالة كذلك، سوؼ يكوف لشاىد أو دليل معض  
 و ومعانيو.ة من أنوار القرآف وأضوائو ووسائل ىدايتالقارئ ٤تجوبًا عن لوانب ىام  

كذلك الدروؿ بأحكاـٍ مسبقة إٔب القرآف الكرًن يُعّد «: الدخوؿ بأحكاـ مسبقة» ثالثًا:
و لن يكوف قادرًا على استجبلء معاين القرآف بشكل من ا١تعوقات اليت إف درل القارئ هبا فإن  

ه لكي يناؿ ا ينفتح على قارٍئ ىو ُب حالة إليو، يريد أف يستنطقو ويستثَت سليم. فالقرآف إ٪ت  
 ب رطاه، ويعينو على معاٞتة أزمتو. يقوؿ اد طريقو ويصو  من ىدايتو ومن معانيو ما يسد  
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فالتائو سوؼ ٬تد ىدايتو فيو،  (،7﴿َوَوَجَدَؾ َضاًَل فَػَهَدى﴾ )الضحى: )تبارؾ وتعأب(:
معاين ولكن الدارل إليو بأحكاـ مسبقة سوؼ ٬تد نفسو يقرأ بطريقة َمْن يفرض على القرآف 

قد ال ٭تتملها نص و وال ُيشَت إليها أو يدؿ عليها رطابو بأّي ولٍو من أولو الداللة. وىنا 
ؿ القارئ من قارٍئ تاٍؿ مفتقر إٔب ما ُب القرآف الكرًن إٔب إنساف ٭تاوؿ ٖتميل القرآف ما يتحو  

 ال ٭تتمل.
 نها: وىناؾ مقدمات ٬تب على القارئ أف يعيها ُب ولولو للقرآف الكرًن، م

٬تب أف ٭تدد القارئ موقعو من ا٠تطاب، ما  «:موقع القارئ من الخطاب: »أوًَل 
ٍد أـ طالب معرفة حكم موقعي أنا؟ ىل لئت إٔب القرآف الكرًن طالَب ىدايٍة، أـ طالب تعب  

أـ ماذا؟  ..،ة أـ تاريخ أقواـٍ أـ استنباط ىدايةة أـ ُسَنٍن التماعي  أـ طالب معرفة ُسنٍن إ٢تي  
ف الكرًن وىو يلج إٔب رحابو، د موقعو من القرآبد للقارئ أف ٭ُتد  م لد ا، والذا التحديد مهى
 إٯتانو واحًتامو للقرآف د موق  ا٠تطاب منو؛ ما عبلقة القرآف بو؟ وىنا يُبُت  بد من أف ٭ُتد  وال

ة القرآف اجمليد على ره لو، م  إٯتاف تاـ ويقُت كامل بقدر ورؤيتو لو، أُْلفتو معو، عبلقتو بو، تصو  
د القارئ ىدفو من القراءة بدقة ٔتا ىو ْتالة إليو. فبلبد  أف ٭تد   -بكرمو-تزويد القارئ 

ة بد من بناء الني  ات". والقراءة عمل، فبلا األعماؿ بالني  ة: "إ٪ت  يو بالني  ة، وىو ما نسم  تام  
ن أولئك ا١تطه رين الذين يستطيعوف ض للتطهَت اإل٢تّي. لعل  القارئ يصبح واحًدا موالتعر  

 العروج إٔب مّس معاين القرآف الكرًن.

تنزيل قراءتنا للقرآف على قلوبنا أمر ُب غاية األ٫تي ة؛  «:تنزيل القراءة على القلب: »ثانًيا
ساف دوف إشراؾ لكي ٨تصل على ٙترة القراءة، ولنجٍت فوائدىا، فالقراءة بالعينُت وٖتريك الل  

ؿ القارئ قراءتو على قلبو مباشرة. وىذا النوع يو القراءة عندما ينز  لب ال تؤدي ما تؤد  فعلّي للق
عند القراءة، وٖتتاج إٔب تدريب على  -كّلها-من القراءة يقتضي تيق ظ قوى الوعي اإلنسايّن 

ذلك، ْتيث تفي  القراءة من القلب إٔب اٞتوارح، فيكوف القلب ىو ا١تستقبل األوؿ آليات 
 اب الكرًن.الكت
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فالقرآف الكرًن ليس كتابًا عادي ا ينز ؿ على السم  أو يوض  أماـ العُت لكي يقلب اإلنساف 
أف ينز ؿ البد  الطرؼ ُب كلماتو، أو يتصفحو تصفًحا، أو يستم  بقلب الٍه أو ساٍه لو، بل

)تبارؾ  ؿ على اللساف أو ينزؿ على األذف ُب حالة االستماع، قاؿعلى القلب قبل أف ينز  
﴿َىْل أُنَػبُّْئُكْم َعَلى َمْن تَػنَػزَُّؿ الشََّياِطيُن*تَػنَػزَُّؿ َعَلى ُكلّْ َأفَّاٍؾ أَثِيٍم﴾  وتعأب(:

(، ﴿ُقْل نَػزََّلُو ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَّْك بِاْلَحقّْ لِيُثَبَّْت الَِّذيَن آَمُنوا 221،222)الشعراء:
فالتنزيل على القلب إًذا ليس باألمر السهل؛  (.102حل:َوُىدًى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِميَن﴾ )الن

لو على قلبو؛ ولذلك هُني ر، فليس كل كبلـٍ ٯتكن لئلنساف أف ينز  ب وتطه  و ٭تتاج إٔب تدر  ألن  
َل ُتَحرّْْؾ ِبِو ِلَساَنَك لِتَػْعَجَل ﴿أف ٭ترؾ بو لسانو: -فلى ا عليو وآلو وسلم-رسوؿ ا 
نَ   ونب و إٔب أف   -ُب الوقت نفسو-وأمر  (،16،17﴾ )القيامة:ا َجْمَعُو َوقُػْرَءانَوُ ِبِو*ِإفَّ َعَليػْ
ا يتم على القلب، فالقارئ للقرآف الكرًن ٤تتاٌج أف يُػنَػز َؿ القرآف على قلبو، والتنزيل التنزيل إ٪ت  

نزوؿ على القلب يستلـز أواًل تطهَت القلب وتنقيتو من كل ما قد ٭توؿ بُت القرآف وبُت ال
ٍ على قلٍب ٦ته   ، إذا نزؿ عليو زاده إٯتانًا وزاده إرباتًا ورشوًعا، قلًبا ٥تبًتا ال تعرؼ ٍد لُت 

تَػْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد ﴿القسوُة إليو سبيبًل، والقرآف يزيد ذلك القلب ليًنا، كما يلُت لو اٞتلد: 
بد من تزكيِة القلب وتطهَته ال وُب الوقت نفسو (.23﴾ )الزمر:الَِّذيَن َيْخَشْوَف رَبػَُّهمْ 

لك من ٘تهيد القلب لكي البد  وإعداده وهتيئتو، فكما ُ٘تهد األرض إلنزاؿ طائرٍة عليها مثبًل 
لتذكر ُمنَػز لِو  ةوبُت الكتاب الكرًن رابطًة وثيق تنزؿ عليو آيات القرآف الكرًن وتولد بُت القلب

الذي تلقاه وٛتلو  )عليو الصبلة والسبلـ(ؿ وتذكر متلقيو األو  )سبحانو وتعأب(وا١تتكلم بو 
 ة.إٔب البشري  

ىذا  للقارئ أف يتنب و لو أال وىو أف  البد  أمر آرر «:حضارة كلمة وحضارة الصورة: »ثالثًا
 القرآف كلمات ا، فيحتاج القارئ أف يدرؾ أف  القرآف كبلـ ا، يقـو على الكلمة. وأف  

الكرًن ىي حضارة كلمة وىي مقابل حضارة الصورة والتمثاؿ،  اٟتضارة اليت أقامها القرآف
بع  الناس، ولكن ال يعٍت ىذا كذلك، أف يتعامل  والكلمة يستحيل توثينها، وإف وث نها

ة تقابل معها تعامبًل عادي ا كأي ة كلمٍة أررى. فهذه الكلمة ا١تولودة ُب القرآف كلمة إ٢تي  
﴿ِإنََّما : (تبارؾ وتعأب)لكوف اليت هبا تشي أ الكوف حُت قاؿ ا ة ا١تولودة ُب االكلمات اإل٢تي  
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وحضارة الكلمة غَت  (.40قَػْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدنَاُه َأْف نَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف﴾ )النحل:
حضارة الصورة أو ا١تثاؿ؛ فلحضارة الكلمة رصائصها، وللعقل ا١تنتمي إٔب حضارة الكلمة 

للقارئ أف يكوف على َوْعٍي هبا ليحسن التعامل م  تلك الكلمات، البد  اتٝتاٌت وفف
ا ىي كلمات على مستوى عاٍؿ يرتقي  وكلمات القرآف الكرًن ليست َكأَي ِة كلمات عربي ة. وإ٪ت 

 غة واالستعماؿ البشريّ إٔب مستوى ا١تفاىيم. وذلك للفرؽ الكبَت بُت االستعماؿ اإل٢تّي لل  
اؿ البشرّي للغة قد ال ٭تمل من ثراء ا١تعاين ما ٭تملو االستعماؿ اإل٢تّي الذي ٢تا. فاالستعم

. فالكلمة (سبحانو وتعأب)أحاط بكل  شيٍء علًما، والذي فص ل ىذا الكتاب على علمو 
صادر بتعريف   ـ.القرآني ة ِإًذا كلمٌة ترتقي ١تستوى ا١تفهو 

َ
وبالتإب فالقرآف الكرًن ىو َأْؤَب ا١ت

القرآف الكرًن نفسو، فالقرآف ٬تعل من الكلمة الواحدة غرفًة ُب بناء أو لبنًة ُب بناء  كلمات
تعطي فائدهتا منفردة ومستقلة، وُب الوقت نفسو تعطي ٚتلًة من الفوائد وىي ُب دارل 

امل م  ة الفهم وُب التعُتو ُب عملي  تو، وتظهر أ٫تي  البناء. فَػَوْعُي الَقارئ هبذا األمر وعٌي لو أ٫تي  
وُب « ةوحدتو البنائي  »، وم  القرآف الكرًن ُب «مفاىيم»مفردات القرآف الكرًن بوففها 

ا الصورة فلها تناوٌؿ آرر، و٢تا طرائق ٥تتلفة ُب النظر أم  «. غاياتو»و« مقافده»و« اتوكلي  »
عن تول و و النفسي  ٥تتلٌف ٘تاًما إليها، والتكوين العقلي للمنتمي ٟتضارة الصورة والتول  

 ا١تنتمي ٟتضارة الكلمة.
« لساف القرآف»من التنّبو ٢تا، أال وىي ارتبلؼ البد  : نقطٌة أررى«لساف القرآف: »رابًعا

ٔتزايا  -لساف القرآف-ٚتلًة عن أّي لساف آرر ٔتا فيو اللساف العريّب، و٘تت   ىذا اللساف 
ات، رافًة ا١تعافرة كاـ األلسني  ٥تتلفة. فلساف القرآف الكرًن من الصعب لد ا إرضاعو ألح

كة لتيسَت ات دراسة النصوص وتفكيكها وإعادهتا إٔب كلمات مفك  اليت تنطلق من عملي  
ٖتليلها! وعدـ مبلحظة سائر اٞتوانب اليت أشرنا إليها من مزايا كلمات القرآف الكرًن وَنْظِمِو 

والفرؽ بينو وبُت االستعماؿ البشرّي يو وإعجازه، وأثر االستعماؿ اإل٢تّي للغة، وأسلوبو وٖتد  
 ات، يصعب أف ترتقي إٔب ىذا ا١تستوى، ويصعب أف تتعامل م  النص القرآينّ ٢تذه األلسني  

ات القدٯتة. وقد قاـ الببلغي وف التعامل البلئق بو والقادر على العروج إٔب علياء األلسني  
، «أساس الببلغة»، والز٥تشري ُب «دالئل اإلعجاز»ا١تسلموف؛ مثل عبد القادر اٞترلاين ُب 

ة، بدراسات لغوي  « العُت»وا٠تليل ُب « الكتاب»، وسيبويو ُب «ا٠تصائص»وابن ِلٌت  ُب 
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ا١تسلمُت لاوزوا  . لقد كاف من ا١تمكن لو أف  ولدت وولدت ُب البيئة ا١تسلمة، وبتأثَت قرآينّ 
ات مبلئم لديهم علم ألسني  فهم الذي ىم فيو، أف يبنوا على تلك الدراسات ليكوف ٗتل  

ات وعلومها للتعامل م  القرآف الكرًن ٔتزاياه وٓتصائصو كلها، وأف يضيفوا على ىذه األلسني  
ات ة لساني  ة والعربي  ات اإلسبلمي  ومناىجها معارؼ ومناىج أررى ٯتكن أف ٕتعل اللساني  

ين ال يعرفوف عنو الكثَت، وال وٟتمايتو من تطفل الذ ،زة فاٟتة ٠تدمة ا٠تطاب القرآينّ متمي  
ة لقراءتو، وألغنوا قوه، وال يستطيعوف أف يلموا بكثَت من األبعاد األساسي  يستطيعوف أف يتذو  

ات والبحث الفونولولي وما إٔب ذلك، وأغنوا أنفسهم عن التطفل على موائد علماء األلسني  
لدراسات الفج ة اليت ٓب تستط  أف ض ١تا تعرض لو وما يزاؿ من تلك االكتاب اجمليد أف يتعر  

 ـ لو الكثَت.ٗتدمو وال أف تُقد  
و قد أرذ بأيديهم، وقاؿ ٢تم إْف القرآف الكرًن نفسو قد ىدى الناس إٔب مناىج قراءتو. فكأن  

ره ُب شئتم أف تقرؤوين فاقرؤوين هبذه ا١تناىج أو هبذه الطرؽ، فهو قد أوضح الفروؽ بُت تدب  
﴿َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُف فَاْسَتِمُعوا َلُو َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ره ُب حالة القراءة: ب  حالة االستماع وتد

فالقارئ نفسو مطلوب منو أف يقرأ بكل الشروط وا١تواففات  (،204تُػْرَحُموَف﴾ )اْلعراؼ:
 ّلها؛ ألف  مت اإلشارة إليها، وا١تستم  ْتالٍة إٔب أف يُنصت إٔب ىذا القرآف ّتوارحو كاليت تقد  

للخطاب القرآيّن طرقًا ٥تتلفة تستدرج القارئ والسام  إٔب التفكَت فيها إذا ظهرت للقارئ أو 
ىا الستقبالو، فا٠تطاب القرآيّن ليس من النوع الذي ٯتكن للقارئ بو السام  ا١تسالك، وأعد  

على قلبو واستقبلو  أو للسام  أف يض  عوازؿ بينو وبُت تأثَته فيو إذا ما استقبلو بقلبو وأنزلو
القرآف الكرًن حُت  ة على أف  وىو مدرٌؾ لعظمتو وأل٫تي تو و١تزاياه. فقد تضافرت الروايات الدال  

استم  إليو أو قرأه بع  ا١تشركُت تأثروا بو، وَمْن من ا ٬تهل قصة إسبلـ عمر بعد قراءتو 
رنس ابن شريق وأيب لهل لشيٍء من سورِة طو؟ وقصة الوليد بن ا١تغَتة، وقصة الثبلثة األ

للقرآف. وُب -فلى ا عليو وآلو وسلم-وأيب سفياف واسًتاقهم السم  إٔب قراءة رسوؿ ا 
﴿َوقَاَؿ الَِّذيَن  ا١تشركُت ١تعرفتهم بذلك التأثَت سارعوا إٔب أف قالوا:  اٞتانب السليّب ٧تد أف  

فقد دعوا إٔب  ،(26ِفيِو َلَعلَُّكْم تَػْغِلُبوَف﴾ )فصلت:َكَفُروا َل َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرآِف َواْلَغْوا 
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م يعرفوف من قوة ا٠تطاب وفدؽ تأثَته وتنو   ع مصادر عدـ السماع أفبًل منذ البداية؛ ألهن 
قوتو الشيء الكثَت عن تأثَته فيمن يقرؤه أو يسمعو؛ ولذلك فلم يكونوا يستطيعوف أف يعطوا 

)فلى لرسولو  )سبحانو وتعأب(يقوؿ البارئ  ،لوقت نفسوأحًدا فرفًة لبلستماع إليو. وُب ا
﴿َوِإْف َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكلـَ اللَِّو ثُمَّ : ا عليو وآلو وسلم(

من بد إذا ٝت  بنوع من االنفتاح أف ٭تدث ا٠تطاب نوًعا فبل (.6أَْبِلْغُو َمْأَمَنُو﴾ )التوبة:
التأثَت فيو، ويشق طريقو إٔب قلبو وعقلو وولدانو. فيكوف من الصعب لد ا أف يتبلَب ذلك 

 ة استقبالو قراءًة أو استماًعا.ة التفاعل معو وكيفي  التأثَت إذا كاف مدرًكا لقيمة ىذا القرآف وكيفي  

لناس إٔب ضرورة لَتشد ا ﴿اقرأ﴾القرآف الكرًن بدأ أوؿ ما بدأ بأمر بالقراءة نزلت بو:  إف  
َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَف لِلذّْْكِر للقارئُت فقاؿ: ﴿ )سبحانو وتعأب(و قد يس ره ا  أن  ُت  بيقراءتو و 

ة ٢تذا ا٠تطاب: ة وأررى إ٬تابي  ىناؾ آثارًا سلبي    لنا أف  وبُت   ،(17فَػَهْل ِمْن ُمدَِّكٍر﴾ )القمر:
﴾ َأَل ِبذِْكِر اللَِّو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ ﴿ (2﴾ )اْلنفاؿ:اتُُو زَاَدتْػُهْم ِإيَمانًاَوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَ ﴿

 وىذا كلو للذي يؤمن هبذا القرآف ويدرؾ عظمة ولبللة قدره. (.28)الرعد:

ومن أىم األمور اليت تساعد القارئ على معرفة القرآف معرفًة  «أسماء القرآف: »خامًسا
معرفة أٝتاء القرآف الكرًن ٔتعانيها، ومعرفة ففاتو بداللتها، وللقرآف  ليدة وبناء ألفٍة معو

الكرًن ما يزيد عن أربعة وثبلثُت اٝتًا. ولو ٣تموعٌة من الصفات، أحصاىا أو أحصى بعضها 
اإلماـ الرازي وآرروف من علماء القرآف الكرًن. ىذه األٝتاء وىذه الصفات زادت على 

وبالتإب  ،ة القرآف وإدراؾ عظمتوُب فهم القارئ وُب وعيو بأ٫تي  ا٠تمسُت. ومن شأهنا أف تزيد 
فس والعقل والقلب والولداف الستقباؿ ٤ُتَْكم آياتو قراءًة أو استماًعا. وقد اشتمل هتيئة الن  

 لنا طرائق استماع ا١تؤمنُت للقرآف الكرًن وتبلوهتم القرآف الكرًن على آيات كرٯتة كثَتة تُبُت  
ستعماؿ غَتىم واستقبا٢تم لو، فهو كما قلنا شفاء ١تا ُب الصدور، وىدى ورٛتة، لو، وطرائق ا

وىو موعظٌة للمتقُت، وىو بشرى وذكرى ونذارة ُب الوقت نفسو. ال ٯتكن إطبلقًا أف 
يتجاىل القارئ ذلك كلو ويصل من دونو إٔب ا١تستوى الذي نب و القرآف الكرًن إٔب ضرورة 

، ال يكوف فيها «حق  التبلوة»و وبتاليو. فالتبلوة ٬تب أف تكوف الوفوؿ إليو بقارئو وبسامع
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َٕبّ بألسنتهم، وال يكوف فيها طعٌن ُب الدين، وال يكوف فيها فساٌد ُب الني ة إٔب غَت ذلك من 
 لنا ا١تنهج الذي نقارنو بو ونقرأه بو، آداب ووفايا قد اشتمل القرآف الكرًن عليها؛ ليُبُت  

اءة ومنهج االستماع. وىذه كلها ٖتتاج إٔب نوع من االستقصاء ُب آيات وذلك ىو منهج القر 
 ىذه اآليات، ونضعها ُب نوع من الًتاتب والتبلـز يسمح للقارئ القرآف الكرًن؛ لنتبُت  

ما أنزؿ  )تبارؾ وتعأب(الوفوؿ بو إٔب ما يتمٌت  الوفوؿ إليو بقراءتو للقرآف الكرًن. وا 
فر قو وقرأه على الناس على مكث إال  من ألل تثبيت القلوب والعقوؿ بو، القرآف منج ًما وما 

﴾ ﴿َوقُػْرآنًا فَػَرقْػَناُه لِتَػْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَػزَّْلَناُه تَػْنزِيًل : (سبحانو)فقاؿ 
وّٝتى رسوؿ  (،32لفرقاف: ﴾ )ا﴿َكَذِلَك لِنُثَبَّْت ِبِو فُػَؤاَدَؾ َورَتػَّْلَناُه تَػْرتِيًل  (106)اَلسراء:

، وّٝتى القرآف الكرًن بع  «ا٢تذرمة»بع  القراءات بقراءة -فلى ا عليو وآلو وسلم-ا 
قرؤوه ، أي (91﴿الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَف ِعِضيَن﴾ )الحجر:«: الِعضُت»القراءات بقراءة 

ر حينما نضمها إٔب بعضها باعتباره أعضاء ٣تزأة مقطّعة مفرقة عن بعضها، فكل ىذه األمو 
سوؼ ٗترج ٔتنهٍج دقيٍق لقراءة القرآف رٝتو القرآف نفسو ليهدينا بو إٔب ا١تنهج الذي علينا أف 

 نتبعو ُب قراءتو وتبلوتو وُب االستماع إليو.
بد من معرفة أٝتاء القرآف وففاتو، لكي يستصحب القارئ ذلك كلو وىو يتلو آيات فبل

د أسلوبو، وكيف دبرًا متفكرًا متعقبًل متذكرًا نظمو، ويتدبر فيو وُب تفر  القرآف الكرًن، ويتلوه مت
ة كلها عن االستجابة لذلك ة، وكيف عجزت البشري  ة كلها، بل العا١تُت كاف  ى البشري  ٖتد  

يو بقلٍب منفتح وعقٍل منفتح وعزٯتٍة و رطاب ٮتتص بضرورة أرذه بقوة وتلق  التحدي، وأن  
 فادقة.

ة القراءة اليت علينا أف ٪تارسها و٨تن  لنا نوعي  معآب ومبلحظات وليزة لعّلها تبُت  فهذه بع  
ًة ُب ىذه ا١ترحلة اٟترلة من تارٮتنا، واليت ال ٧تد فيها بُت نقرأ القرآف الكرًن ونقاربو. راف  

نت،  أيدينا إال كتاب ا الكويّن، فهو القادر على إررالنا من اٟتَتة وٗتليصنا من ىذه الف
كتاب ا الذي يرسم لنا طريق ا٠تبلص كما يشَت إٔب ذلك ا٠ترب ا١تروي عن أمَت ا١تؤمنُت 

 .ُب فتنة اٟتديث الذي ذكرناه آنًفا -كرـّ ا ولهو ورضى عنو-َعِلي 
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عرب تارٮتها، وباستعما٢تا ١تختلف العلـو وا١تعارؼ اليت وَضَعْتها -تنا فهل استطاعت أم  
ة ـ ذلك القرآف الكرًن للبشري  أف تكتشف القرآف، ٍب تقد   - القرآفمن ألل استجبلء معاين

 باعتباره كتاب استخبلؼ ومنشأ عمراف؟ ودليل استقامو وىداية ُب ىذا الولود؟!

مت ردمات كثَتة ُب كتابة القرآف وُب قراءتو وُب تنا قد حاولت، وقد قد  ال شك أف  أم  
، وُب إحصاء كثٍَت من األمور الدقيقة الدائرة حولو. ٕتويده وزررفة أوراقو، وُب طرؽ تناقلو

ما بُت -ولكن ٓب تستط  بالرغم من إعداد وكتابة ما يقُرب من مليوف دراسة وكتاب ورسالة 
ـ لنا القرآف كما أف تقد   -مطبوع و٥تطوط ُب قضايا القرآف وتارٮتو وٚتعو وعلومو ا١تختلفة

دليل عمراف، ومصدر ٖتقيق للشهود اٟتضارّي ُب ىذه ـ باعتباره كتاب ربلفٍة و ينبغي أف يُقد  
سمت بكثَت من القصور، ودرلت ُب بعضها قد ات  « علـو القرآف»اٟتياة الدنيا. فدراساتنا ُب 

ي ة ما ٝت  راف  « القراءات»، و«د األحرؼتعد  »، و«سخالن  »قضايا رطَتة مثل دعوى 
ك اإلفابات إٔب بع  معارفنا األررى، مثل ، وعن ىذه العلـو انتقلت تل«ةالقراءة الشاذ  »بػ
، و٣تموعة من اإلفابات ا٠تطَتة اليت أشرنا إليها بوففها علًما نتداو٢تا «أفوؿ الفقو»

لت تلك ا١تقوالت القرآف الكرًن ٣تموعًة من التساؤالت باعتبارىا من علـو القرآف. لقد ٛت  
ة أف تغفل عنها، وما كاف ينبغي أف األم  ره، واألمور اليت ما كاف ينبغي ٢تذه الشاغلة عن تدب  

، فضبًل عن أف تعيش وتتداوؿ حىت أيامنا ىذه. وىناؾ «علـو القرآف»تسمح ٢تا أف ٘تر إٔب 
ا بريئة من ُب وال أشك  -رضواف ا عليها-أربار منها ررب يُػْنَسُب إٔب أم نا عائشة  أهن 

؟ قالوا: يا أـ ا١تؤمنُت إهن  ا قالت: "أتدروف كم ىي سورة ذلك، يقوؿ ا٠ترب إهن   ا األحزاب اليـو
-فلى ا عليو وآلو وسلم-( آية، قالت: وا لقد كن ا نقرأىا على عهد رسوؿ ا 73)

ا تعدؿ سورة البقرة، ٕتاوز ا١تئُت". فهذا القوؿ كيف ٯتكن أف يُقبل؟ وكيف ٯتكن أف  وإهن 
ىو الذي تكف ل بنفسو ْتفظ ىذا  تعأب()سبحانو و ا  نستمر بتداولو؟ و٨تن نعرؼ أف  

القرآف واٟتيلولة دوف نسياف أو ٕتاىل أو ٖتريف أي شيٍء منو مهما كاف، حىت لو كاف كلمًة 
 أو حرفًا.
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فالقرآف اجمليد ُىَو منب  كل رَت ُب ىذه العلـو أو ا١تعارؼ، وكل َما يؤرذ عليها أو يُنتقد من 
بآرر إٔب مدى قرهبا واتصا٢تا وانفصا٢تا عن القرآف اهتا رال  بشكل أو تفافيلها أو كلي  

الكرًن. وقد حاوؿ اإلماـ الرازي، وىو َمْن ُىَو ُب علمو ولبلؿ قدره وتفسَته ال ِذي يُعّد 
تفسَتًا؛ وض   فأعد   ،ة ُب ىذا اجملاؿ، أف يربط بُت تلك العلـو وبُت كتاب اموسوعة معرفي  

وربطها بالقرآف الكرًن، وكذلك  -وإف ٓب نقل وضعها كلها-فيو كثَتًا من قواعد أفوؿ الفقو 
ة، والببلغة واللغة والنحو والتصريف واٟتديث وما ة والكبلمي  فعل م  كثَت من األحكاـ الفقهي  

ا تشغلهم اإلماـ أراد أف يستدّؿ على نفسو وعلى غَته من الفقهاء الذين إ٪ت   إٔب ذلك. فكأف  
ات، ويستغرقوف فيها دوف التفات لربطها التعليم التفافيل واٞتزئي  ُب فًتة التكوين والتعلم و 

قواعد  ىناؾ أمرًا مستبطًنا ُب قرارة كل نفس من تلك األنفس، أف   بالقرآف الكرًن؛ ألف  
األفوؿ والفقو واٟتديث النبوّي وما لاء بو ا١تفسروف وما لاء من علـو الكبلـ والعقائد، 

و ُب الفًتات األؤب من تكوينو  ولكن   -آف الكرًن بشكل أو بآرروإف ُرد إٔب القر -ذلك كّلو 
كاف الرد إٔب القرآف الكرًن على سبيل االستشهاد بآيات الكتاب الكرًن وتعضيد َما توفل 
إليو أىل العلم رارلو، أو على األقل ٦تا فاغوه رارج القرآف الكرًن ٍب حاولوا تعضيده 

 .ة استشهادآف الكرًن من ربلؿ عملي  ة عليو وربطو بالقر وإضفاء الشرعي  

بأف ٬تعل  -ح بذلكولو ٓب يصر  -حينما كتب تفسَته أراد أف يستدرؾ  -رٛتو ا-و فكأن  
. وال شك أف   ر اإلماـ الرازي قد كتب تفسَته ُب وقت متأر   القرآف الكرًن منطلًقا لتلك العلـو

و كاف يقوؿ: إذا كنا ُب بدء حياتنا من عمره، وبعد أف نضجت ررباتو واستوت علومو. فكأن  
ة شواىد ١تا كنا ة وانشغالنا بالتعليم والتأليف اٗتذنا من القرآف الكرًن واألحاديث النبوي  العلمي  

ة ُب أفوؿ الفقو، أو الفقو، أو التفسَت، أو الكبلـ، أو َما إٔب ذلك؛ نصوغو من قواعد علمي  
أو بطريق التفسَت إٔب القرآف الكرًن، ولعّلي بذلك فاآلف سأعيد ىذه العلـو من طريق التفسَت 

ألعل القرآف الكرًن ال ٣ترد شواىد معدودة أو أدلة سائدة، ولكن منبًعا ومنطلًقا وأساًسا؛ 
ة، فلم ألد ة وا١تناىج الفلسفي  و قاؿ: "ولقد ارتربت الطرؽ الكبلمي  ولذلك لاء ُب وفيتو أن  
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... إْب"، وا١تتأمل ُب  وؿ ُب اإلثبات كذا وأقوؿ كذافيها مثل َما ولدت ُب كتاب ا، أق
 بوضوح شديد. ة الرلل ٯتكن أف يدرؾ ىذا ا١تعٌتوفي  

ة ة نقدي  نت لدي حاس  وبالنسبة ٕب، فبعد تلك اٞتولة الطويلة م  الًتاث، وبعد أف تكو  
وكما مات، و شيء من ا١تسل  مقلقة، ٓب تعد تسمح ٕب بأرذ شيء من ذلك الًتاث على أن  

ة ال تعد تراثًا، بل ِىَي منبٌ  ومنطلٌق وأفٌل للًتاث. وقد ة النبوي  نعلم فالقرآف اجمليد والسن  
إٔب َما بٍت عليو. ولكن  امعتربً  اولدت الكتاب الكرًن ٦تا ٯتكن على اإلطبلؽ أف يولو نقدً 

االرتباط بالقرآف َما ٧تده ُب الًتاث ٓب يأرذ حظو من  إذا كنا ٧تد ميداف النقد متسًعا؛ فإف  
 اجمليد والبناء عليو.

و ٬تب علي  أف أعود إن   :فقد أرذُت الدرس والعربة من موقف اإلماـ الرازي، وقلت ،لذلك
. ومن ىنا بدأت -رٛتة ا عليو-للقرآف الكرًن قبل أف أبلغ ا١ترحلة اليت بلغها اإلماـ الرازي 

وا١تزايا والدواف  كبَتة لد ا. فهو الكتاب أعمل على تكريس ٚتي  دراسيت ُب القرآف اجمليد. 
فلى ا عليو وآلو -ات ٔتحمد الكويّن، وال كتاب كويّن ُب الولود سواه؛ اآلف بعد رتم النبو  

ة بالقرآف اجمليد، وىو الكتاب ا١تطلق، ا١تعجز، ا١تتحدي، ال ِذي ورتم الكتب السماوي  -وسلم
 )تبارؾ وتعأب(لفو، والذي ال تعبَت عن مراد ا ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من ر

ات سواه. وحينما بدأت الفكرة تلّح علي  ولدت ُب التفسَت ذلك الركاـ ا٢تائل من اإلسرائيلي  
ة، وما ة واألحكاـ الفقهي  ة والببلغي  ة والنحوي  ة والصرفي  والقصص وما ٨توىا، والفزلكات اللغوي  

ؿ إٔب حالز وحائل بُت الناس وبُت القرآف الكرًن، أو على و  سوى ذلك ٦تا اعتربتو قد ٖت
م ولدوا من تلك ا١تعارؼ اليت أدرلت ُب ر ُب القرف الكرًن؛ ألهن  األقل بُت الناس وبُت التدب  

لت التفسَت مثبًل يعد  ٔتثابة التفسَت الفقهّي أو تفسَت آليات األحكاـ، وأفوؿ الفقو أف  
ات الكتاب الكرًن، ألدىن مناسبة، وألقوى مناسبة، ْتسب َما كاف دت ورُبطت ببع  آيوقع  

ة والسنن وغَتىا، وولدُت علوًما كثَتة من لوف. كذلك كثٌَت من القضايا التارٮتي  يراه ا١تؤف  
ة األحكاـ. ٓب يُلتفت إليها بقدر كاٍؼ النشغاؿ الناس بقضي   علـو القرآف الكرًن ومعارفو

 القرآف الكرًن، فهو كتاب االستخبلؼ وكتاب التوحيد والعمراف من العودة إٔبالبد  فإذف،
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 )تبارؾ وتعأب(و فيما يتعلق با ، وىو ال ِذي يعطي كل ذي حّق حق  ة والدعوةواألم   والتزكية
اه حقو وزاد، وىو منب  ألفّح ألواف االعتقاد وأنواعو ومراتبو، وىو أفّح من توحيد وسواه وف  
الكتاب ال ِذي  -قبل وبعد-ق ببياف اٟتقوؽ والوالبات وما إٔب ذلك، وىو ا١تصادر فيما يتعل  

لو ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من رلفو، تنزيل من حكيم ٛتيد، وىو الكتاب ال ِذي فص  
 على علمو، ال ِذي ال يضيق بشيء، بل أحاط بكل شيء علًما. )تعأب(ا 

ة بو بشكل ة واٟتضاري  آف الكرًن، وربط مشاريعنا التجديدي  لنا من االرتباط بالقر البد  إذف،
وثيق، وإال فقد تستمر حالة التيو ىذه اليت نعيشها إٔب فًتات طويلة. وسوؼ نستمر ننطلق 

ة تيو متصلة ال تتوقف؛ لذلك ونعود إٔب النقطة اليت انطلقنا منها أو بدأنا منها ُب عملي  
ه ُب نور ىداية القرآف الكرًن وسيلة من وسائل التجديد ُب مرالعات الًتاث ونقد ولدت أف  

وااللتهاد وإعادة البناء ال ِذي ننادي بو ٚتيًعا. وعجزت كل الدعوات ا١تنادية بو عن ٖتقيقو 
ة اليت وفلت د لنا ٣تموعة من السنن والقوانُت االلتماعي  أو الوفوؿ إليو، والقرآف الكرًن ٭تد  

ة إٔب َما يقرب منها، وما يزاؿ كثَت منها بعيًدا عن متناوؿ البشري   -بعد لهد لهيد-ة البشري  
 اليت اٗتذت ىذا القرآف مهجورًا.

لو على علمو فيو من كل مثل، وفص   )تعأب(ؼ ا فر   -قبل ىذا وبعده-والقرآف اجمليد 
ة، البشري  ؽ عليو وىيمن، وتناوؿ فيو مستقبل ات، وفد  ايط الشامل، ورال  فيو تراث النبو  

ب ُب السبل ا١تنتجة القادرة على إعانة اإلنساف على ٖتقيق الغاية من ب. رغ  ب ورى  ورغ  
من  )لّل شأنو(، وُب الوقت نفسو ٖتقيق غاية اٟتق (تعأب)العهد ال ِذي أبـر بينو وبُت ا 

مرحلة اٞتزاء بة، وٕتعل من ا٠تلق، وإقامة ىذه اٟتياة على قواعد ثابتة ٕتعل منها حياة طي  
 تو.وإٔب لن   )تبارؾ وتعأب(مرحلة ٕتعل مآؿ اإلنساف إٔب رضواف ا 

ة اللجوء للقرآف الكرًن وتفسَت القرآف بالقرآف، واستنباط ا١تشاري  اٟتضاري   وولدت أف  
 ة، ومشاري  تزكية اإلنساف وتزكية اٟتياة، أو َما ٯتكن تسميتو بالتزكيةة والعمراني  واالستخبلفي  

ر والرؤية والفكر واالعتقاد والسلوؾ وأنظمة التعامل الشاملة اليت تشمل العقل والتصو  
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والعبلقات. كل ذلك تستطي  أف ٖتصل عليو وٕتده واضًحا ُب القرآف الكرًن. وإذا عرفنا 
ا١تدارل اليت نقاربو هبا ونلج إٔب رحابو بواسطتها؛ فالقرآف الكرًن ُىَو أؤب أف يُفصح عن 

ؼ ٔتا لاء فيو، فالقرآف الكرًن يأٌب ُب سياؽ َما على اإل٬تاز،  مكنوف آياتو ويعر  بُت  نفسو ويُ 
وُب سياؽ آرر على اإلطناب، ويأٌب ُب سياؽ آرر على اإلٚتاؿ، وُب سياؽ على التبيُت، 

ًدا، وُب سياؽ يكوف عاًما، وُب سياؽ آرر ينتهي ويأٌب ُب سياؽ مطلًقا، وُب سياؽ آرر مقي  
صوص وما تولزه آيات الكتاب الكرًن ُب سياؽ ٧تم من ٧تـو القرآف الكرًن أو ُب إٔب ا٠ت

سورة ٕتده مبسوطًا ُب مكاف آرر مضافًا دوف تكرار. وما ٬ُتملو ُب موض  يُبينو ُب موض  
 م. وكل ذلك ٕتده ُب الكتاب الكرًن.د ويُعم  ص ويُقي  آرر، وىكذا يُطلق وٮُتص  

ر ومدارل الولوج إٔب رحاب القرآف اجمليد ٬تد نفسو قادرًا دارل التدب  َمْن ُرزؽ م فإف   ،من ىنا
يت لو إليو ا١تعارؼ األررى، ومنها ا١تعارؼ اليت ٝتُ  على الوفوؿ إٔب َما ال ٯتكن أف توف  

 ة.ا١تعارؼ أو العلـو الشرعي  

لتفسَت اللغوّي للتفسَت أنواع كثَتة كما ذكرنا؛ فمنها التفسَت باآلثار ا١تنقولة عن السلف، وا
والبيايّن، والتفسَت اإلشارّي، والتفسَت الفقهّي، والتفسَت العقلّي، والتفسَت العلمّي، 

فلى ا عليو -لنا رسوؿ ا  وا١توضوعّي. ويُطرح اآلف تولو ٨تو التفسَت الفلسفّي. لقد سن  
فلى ا عليو - ّل ما ورد ُب فحيح ا١تنقوؿ عنو، فجُ «تفسَت القرآف بالقرآف»-وآلو وسلم
حُت تظهر اٟتالة إٔب التفسَت « تفسَت القرآف بالقرآف»ُب التفسَت كاف من نوع -وآلو وسلم
عبارة عن تفسَت للقرآف اجمليد،  -كّلها-تو وسَتتو ا التفسَت العملّي والتطبيقّي فسن  اللفظّي؛ أم  

، وسائر (م عليو وآلو وسل  فلى ا)تو ىي القرآف، ورلقو ىو القرآف تو ىي القرآف، وسَت فسن  
و بياف القرآف اجمليد قد ُوفف بأن   أنواع التفسَت اليت ذكرناىا تطرح تساؤاًل رطَتًا، ىو: إف  

ومبُت ونور وميسر للذكر... إٔب غَت ذلك، ٦تا يدؿ على وضوحو وعدـ حالتو إٔب وسيط 
ب ا١تبُت إٔب َمْن يفسره ليعرؼ ٭تتاج ىذا النور والكتا ببيانو وتوضيحو، ْتيث يفًتض أال   يقـو

أي ا كاف نوعو؟! ما دامت « التفسَت»اآلرروف معانيو، وا١تراد بو. فلم يُعتٌت هبذا الوسيط: 
م غاياتو ُب النهاية تقريب معاين القرآف إٔب أفهاـ ا١تخاطبُت بو الذين يفًتض القرآف أهن  

لوا روا فيو، وتعق  روه، وتفك  تو وتدب  مهيؤوف لبلنفعاؿ بو واالىتداء هبدايتو إذا تلوه حق تبلو 



31 

 

م مطالبوف باتباعو، وبناء حياهتم وعمراهنم روا مضامينو وأىدافو ومقافده، وأهن  آياتو، وتذك  
فوف ٔتعاٞتة ارتبلفاهتم، ورّد رصوماهتم م مكل  وحضاراهتم وفًقا ١تا نزؿ بو من ىداية. كما أهن  

ى الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَف ِإَلى ِكَتاِب اللَِّو ﴿أََلْم تَػَر ِإلَ إليو، والرضا ْتكمو: 
ُهْم َوُىْم ُمْعِرُضوَف﴾ )آؿ عمراف: نَػُهْم ثُمَّ يَػتَػَولَّى َفرِيٌق ِمنػْ ل وٓب يعل   (.23لَِيْحُكَم بَػيػْ

قَاُلوا َلْن  ﴿َذِلَك بِأَنػَُّهمْ ة هبم: ة أررى راف  ل بعل  إعراضهم بعدـ فهم ا٠تطاب، بل عل  
 (.24َتَمسََّنا النَّاُر ِإَل أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت َوَغرَُّىْم ِفي ِديِنِهْم َما َكانُوا يَػْفتَػُروَف﴾ )آؿ عمراف:

فبل  ا ا٠تطاب القرآينّ فاإلعراض وعدـ الفقو يأٌب من انعداـ استعدادات ا١تخاطبُت. أم  
. واالرتبلؼ آفة ٯتكن أف تعًتي ا٠تطاب ()سبحانو وتعأبو من عند ا ارتبلؼ فيو؛ ألن  

لو ا ا رطاب العزيز العليم، الذي أحاط بكل شيء علًما، والكتاب الذي فص  ، أم  النسيبّ 
ة آفة من تلك اآلفات. فالتفسَت على علمو وبعلمو فلن يكوف عرضًة ألي   )تبارؾ وتعأب(

أف يكوف أبُت من القرآف الكرًن وال  ال ٯتكن -أي ا كاف علم ا١تفسر ولبللة قدره-اإلنسايّن 
تو ٖتصيل اٟتافل؛ أمر يتجاوز بعبثي  « إضاءة الضوء ومصدره»أو « تنوير النور»أوضح. و
« ا١تعٌت ا١تعرُبّ »ر من القرآف بػٓب يفس  -فلى ا عليو وآلو وسلم-رسوؿ ا  ولذلك فإف  
-؛ أي: نقل لربيل إليو -السبلـعليو -مهن إياه لربيل  آيات معدودات عل  للتفسَت إال  

. ولعّل ىذه اٟتكمة من )سبحانو وتعأب(تفسَتىن ٟتكمة أرادىا -فلى ا عليو وآلو وسلم
م الناس الكتاب واٟتكمة، وُلّل ذلك و كيف يعل  لنبي   )تبارؾ وتعأب(بع  لوانبها تعليم ا 

 .(12)ٯتكن أف يندرج ُب ٣تاالت تفسَت القرآف بالقرآف
                                                           

رسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم( فّسر إّف رسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم( ترؾ للناس م  كتاب ا سنتو وسَتتو، وللسّنة والسَتة مفهومها وللتفسَت مفهومو، ولو أّف  (12)

لقرآف العظيم ٔتا ٓب يفسره بو رسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم( ولوق  كل أولئك ا١تفسرين ومنهم آيات الكتاب الكرًن كّلها، با١تفهـو االفطبلحّي للتفسَت ١تا لاز ألحد أف يفسر ا

وكيف سّطر الفقهاء زؿ عليو القرآف العظيم قد فسره كّلو؟ الصحابة والتابعوف الذين أثرت عنهم مأثورات كثَتة ُب التفسَت ٖتت طائلة الوعيد النبوّي، وما فائدة األمر بالتدبر إذا كاف َمْن أُن

 سَته.من أىل اٟتديث وأىل الرأي كل تلك الفهـو بأحاديث تفسَت؛ أي: أّف رسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم( قد ذكر كل تلك ا١تسائل ُب تف

رغ من معانيها؛ فهل قصد ىو وأمثالو أف يرووا عن النيب )فلى ا لقد ذكر فخر الدين الرازي ُب مقدمة تفسَته بأنّو لو شاء أف يض  ُب تفسَت الفاٖتة وحدىا وقر بعَت لفعل دوف أف يف

الصحابة والتابعُت ُب التفسَت؟! إّف الفرؽ كبَت  عليو وآلو وسلم(؟ وما حكم ىؤالء وتفاسَتىم اليت بلغت اآلالؼ إذا كاف ىناؾ تفسَت نبوّي ٕتاوزوه ٔتا ُب ذلك أولئك الذين ٚتعوا أقواؿ

ا بُت السّنة والسَت  مى تفسَتًا ٔتعناه االفطبلحّي، ة والتفسَت، فإّف سّنة رسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم( ٣تموع أقوالو وأفعالو وتقريراتو وىي قطًعا بياف القرآف، لكّنها ال تسلد 

 «.سَت ا١تأثورالتف»ولذلك فإّف رسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم( ٓب يًتؾ تفسَتًا. ُب ضوء ذلك ينبغي أف يرال  موضوع 



31 

 

فلى ا عليو -فيما عدا ما فسره رسوؿ ا -التفسَت ٔتفهومو االفطبلحّي  يعٍت أف  وذلك 
إف ىو إاّل لهد بشرّي يستخدـ ا١تفسروف فيو لهودىم وأدواهتم ومعارفهم -وآلو وسلم

. (تبارؾ وتعأب)ه إٔب ا ف ٢تم فهم، يُؤرذ منو وُيًتؾ. فاٟتكم ُب قبولو أو رد  ا١تختلفة ليتكو  
بو إٔب أحببنا أف نقر   ؟«تفسَت القرآف بالقرآف»قرآف اجمليد يفسر بعضو بعًضا. فما ُىَو فال

 فهو أكثر من أف يكوف تفسَتًا، وال نريد أف يغلب عليو مفهـو األذىاف ُب ىذا التعبَت، وإال  
 وىو معرفة الي درج ا١تفسروف على استخدامو؛ أال ذِ  التفسَت أو معٌت التفسَت االفطبلحيّ 

 ألفاظ القرآف أو التعريف بألفاظ القرآف، ولكن ولدنا ىذه العبارة أو ىذا العنواف مناسًبا.
ة كما ذىب إٔب ذلك بع  ا١تشتغلُت ال على الناحية ا١توضوعي  « تفسَت القرآف بالقرآف»يقـو 

َما ىو أف ٕتم  اآليات اليت تتعلق ٔتوضوع « تفسَت القرآف بالقرآف» ف  أوا بالتفسَت. وقد ظن  
ُب موض  واحد، وتربط بينها وتنظر ُب تواريخ نزو٢تا وأسباب النزوؿ وما إٔب ذلك حىت تتضح 

بة نوٌع من أنواع التفاسَت ا١تهمة وال شك، وا١تقر  « التفسَت ا١توضوعيّ »لك معاين ا١توضوع. و
زايا فيو م -ال ِذي نريده-« تفسَت القرآف بالقرآف»ك. ولكن إٔب َما ٨تن بصدده وال شك كذل

و يستوعبها ويتجاوزىا. فمرحلة النظر ا١توضوعّي مرحلة يصعب أف التفسَت ا١توضوعّي، ولكن  
كما قلنا يتجاوز « تفسَت القرآف بالقرآف»ر القرآف الكرًن وتأملو. لكن اىا معٌت تدب  يتخط  

يد، يستخدـ  ل وتذكَت وترتيل ُب القرآف اجملر وتعق  ل وتفك  ر وتأم  ذلك كّلو، فهو تفسَت وتدب  
كل تلك ا١تدارل ويتوسل بكل تلك الوسائل ليكوف القرآف الكرًن ا١ترل  األساس ُب فهم 

ق باألحكاـ أو العرب أو ة إياه، سواء تعل  م البشري  القرآف اجمليد ذاتو، وُب فهم كل َما لاء ليعل  
قيق التوحيد، وبناء ٖتو السنن أو القوانُت أو بناء اٟتضارات أو بناء العمراف، وٖتقيق التزكية، 

ر السليم، وبناء ا١تعتقد الصحيح، كل ذلك ٕتده ُب القرآف الكرًن. فالقرآف الكرًن قد التصو  
ر القرآف اجمليد و٤تاولة فهمو لزًءا ٦تا للذكر. ولو بذؿ الناس ُب تدب   )تبارؾ وتعأب(ره ا يس  

ا ِىَي اليت ستمهد ور أو ْتجة أهن  اليت وضعوىا بأنفسهم بتص-م العلـو األررى بذلوه ُب تعل  
ره، لو بذلوا لزًءا من ىذه اٞتهود م  القرآف الكرًن ذاتو، ُب تدب   -إليهم السبيل لفهم القرآف

ر ر والتذك  ل والتدب  ر فيو والتعق  وُب ترتيلو، وُب حسن تبلوتو، وتبلوتو حق التبلوة، أو ُب التفك  



32 

 

بوا كثَتًا لو وبأدواتو ؤتنهجو؛ لنا٢تم رٌَت كثٌَت، ولتجن  والعمل على الوفوؿ إٔب مكنونو من دار
 ات اليت يشتكي منها ا١تتخصصوف ُب كثَت من تلك اٞتوانب.من السلبي  

م ىذا النوع من ا١تمارسة رلعنا أيًضا إٔب تراثنا، نا حينما كنا ٨تاوؿ تعل  لذلك نود أف نقوؿ: إن  
ر َما يشعر باٟتالة يُفس  -فلى ا عليو وآلو وسلم-وحاولنا أف نرى كيف كاف رسوؿ ا 

ال  (فلوات ا وسبلمو عليو)عليهم. فإذا بو رضواف ا تعأب -إٔب تفسَته ألفحابو 
يستخدـ ُب تفسَت القرآف إال القرآف ذاتو. فحينما يهرع إليو الصحابة رائفُت بعد أف نزؿ 

ِفي اَْلْرِض َوِإف تُػْبُدوا َما ِفي أَنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه  ا﴿لِلَِّو َما ِفي السََّمَواِت َومَ  )تعأب(: قولو
ُيَحاِسْبُكم ِبِو اللَُّو فَػيَػْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َويُػَعذُّْب َمن َيَشاُء َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر﴾ 

طره فيقولوف: يا رسوؿ ا؛ وَمْن منا ال ِذي يستطي  أف يهيمن على روا ،(284:)البقرة
أحدنا ُب بع  األحياف ٮتطر على بالو رواطر يتمٌت لو كاف أُلقي من شاىق  وأفكاره. إف  

يبتسم -فلى ا عليو وآلو وسلم-قبل أف ٘تر تلك ا٠تواطر ُب راطره. فإذا برسوؿ ا 
َعَها﴾ ﴿ََل ُيَكلُّْف الّلُو نَػْفًسا ِإَلَّ ُوسْ : (تبارؾ وتعأب)ويقوؿ ٢تم: "وأين منكم قوؿ ا 

. ىم إٔب آية أررى من آيات الكتاب الكرًن ٬ُتيبهم هبا على تساؤ٢تم، فرد  ("286)البقرة:
 وه حينما ٝتعوا اآلية األؤب.ترف  عن فدورىم ذلك اٟترج ال ِذي أحس  

ا يا : َمْن من  (فلوات ا وسبلمو عليو)ويأٌب الصحابة إٔب رسوؿ ا ذات يـو يسألونو  
ُب سورة آؿ عمراف:  )لّل شأنو(قي ا حق تقاتو؟ بعد أف نزؿ قولو ي  أف يت  رسوؿ ا يستط

﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَف﴾ )آؿ 
 آية سورة التغابن: بأيديهم إٔب- عليو وآلو وسلمفلى ا-ا  ، فأرذ رسوؿ(102:عمراف

إذف ىناؾ مناط مبدئي ومنهجّي. أال وىو  (.15:﴿فَاتػَُّقوا اللََّو َما اْسَتطَْعُتْم﴾ )التغابن
(، ﴿ََل ُيَكلُّْف اللَُّو 286﴾ )البقرة:ا ِإَلَّ ُوْسَعَها﴿ََل يَُكلُّْف اللَُّو نَػْفسً استطاعة اإلنساف: 

وما إٔب  (،16ُقوا اللََّو َما اْسَتطَْعُتْم﴾ )التغابن:(، ﴿اتػَّ 7﴾ )الطلؽ:ا ِإَلَّ َما آتَاَىانَػْفسً 
فلى ا عليو وآلو -وكاف ُب مقدور رسوؿ ا  «.تفسَت القرآف بالقرآف»ذلك. وىذا من 
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تفسَت »ة ة، سن  أف يقوؿ شيًئا من عنده أو بألفاظو، ولكن أراد أف يسّن ٢تم ىذه السن  -وسلم
 «. القرآف بالقرآف

﴿ُقْل يَا  :إٔب رسوؿ ا َمْن يشعر بشيء من شبهة وىو يسم  آية سورة الزمروحينما يأٌب 
ََل تَػْقَنطُوا ِمن رَّْحَمِة اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب َجِميًعا  ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنُفِسِهمْ 

﴿ِإفَّ للتأكيد، وقد أفادت الشموؿ:  ىنا «اٚتيعً »ػ، ف(53:ِإنَُّو ُىَو الَغُفوُر الرَِّحيُم﴾ )الزمر
ََل يَػْغِفُر  ﴿ِإفَّ اللَّوَ ونأٌب إٔب آية ُب سورة النساء إذا هبا تقوؿ:  ﴾.االلََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعً 

إذف استثٌت الشرؾ ىنا من (. 48:َأف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمن َيَشاء﴾ )النساء
الشرؾ ُب ىذه اآلية الكرٯتة ٦تا ال يغتفر، أو من الذنوب اليت  . وكأف  لقابلة للغفرافالذنوب ا

الشرؾ ظلم عظيم. وىو ظلم لذات اإلنساف ونفسو قبل  ال تغتفر. وذلك مفهـو كذلك؛ ألف  
أف يكوف ظلًما لشيء آرر. فهو ظلم ٠تالق اإلنساف والكوف واٟتياة ونق  للعهد ال ِذي أُبـر 

ة ُت كاف  والشرؾ انقبلب على رساالت النبي  «. رعآب الذ  »وبُت عباده وىم ُب  )تعأب( بُت ا
﴿َوِإنّْي َلَغفَّاٌر لَّْمن تَاَب َوآَمَن وتأٌب آية ثالثة ُب سورة طو وتقوؿ:  الذين لاءوا بالتوحيد.

دة أطلقت . إذف ٨تن ىنا أماـ آيات ثبلث: واح(82:ا ثُمَّ اْىَتَدى﴾ )طوَوَعِمَل َصاِلحً 
نت لنا وأررى استثنت الشرؾ، وثالثة بي   ،وٓب تستثنِ  ﴾ا﴿ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعً ٘تاًما: 

﴿ِإنََّما التػَّْوبَُة َعَلى اللَِّو لِلَِّذيَن ُب سورة النساء:  (تعأب)شروط التوبة، وىي تنسجم م  قولو 
ا وبُوَف ِمن َقرِيٍب فَُأْولَِئَك يَػُتوُب اللَُّو َعَلْيِهْم وََكاَف اللَُّو َعِليمً يَػْعَمُلوَف السُّوَء ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ يَػتُ 

َحِكيًما*َولَْيَسِت التػَّْوبَُة لِلَِّذيَن يَػْعَمُلوَف السَّيَّْئاِت َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُىُم الَمْوُت قَاَؿ ِإنّْي 
-17فَّاٌر ُأْولَِئَك َأْعَتْدنَا َلُهْم َعَذابًا أَلِيًما﴾ )النساء:تُػْبُت اآلَف َوََل الَِّذيَن َيُموُتوَف َوُىْم كُ 

، (لّل شأنو)و قبوؿ التوبة حق للعبد على رب    ىذه اآليات بوضوح شديد أف  تبُت  فهنا  (.18
ولكن بشروط. ومن ىذه الشروط: أف يكوف الذنب قد وق  ّتهالة، إذا كاف قد وق  عن 

قد طرد إبليس  )تبارؾ وتعأب(فاألمر ٮتتلف. فا  -ية إبليسمثل معص-د علم ومعرفة وتعم  
ن آدـ. ولكن على العكس، طرده من نو التوبة كما لق  وٓب يلق   ،و عصيمن رٛتتو، ال جملرد أن  

أف يعصي و ال ينبغي ة الطاعة وا١تعصية، وعالػًما بأن  و كاف عالػًما بقضي  رٛتتو بشكل أبدي ألن  
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ألّي سبب من األسباب. ولكن كربه وغروره ٛتبله على أف يعصي  (عأبت)عبد حقيقي ا 
ُب أمره لو بالسجود آلدـ، وُب افطفاء آدـ.  )لّل شأنو(وىو ينكر حكمتو  )تعأب(ا 
م آدـ األٝتاء كلها ٍب عرضهم على بعد أف عل   )تبارؾ وتعأب(مت  ة ا١تبلئكة سل  فبقي  

ا١تؤىل ألف يكوف رليفة ُب ىذه األرض، وأمسكت عن التساؤؿ، و ُىَو مت أن  ا١تبلئكة، سل  
 -وإف ٓب يزد-م كانوا قد أبدوا اعًتاًضا وسجد ا١تبلئكة كلهم أٚتعوف حينما أُمروا، م  أهن  

َماَء َوَنْحُن ُنَسبُّْح م قالوا: ففيو تفافيل أهن   ﴿أََتْجَعُل ِفيَها َمن يُػْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدّْ
ـَ اَْلْسَماَء﴾ )البقرة َؾ َونُػَقدُّْس َلَك قَاَؿ ِإنّْي َأْعَلُم َماِبَحْمدِ   (،30:ََل تَػْعَلُموَف َوَعلََّم آَد

فكاف عنده  (،61﴾ )اإلسراء:ا﴿أََأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطينً ا إبليس فقاؿ: فتّم تسليمهم. أم  
، ونفى عن ا (شأنو للّ )نوع من الشعور بالغرور واالستعبلء واالستكبار حىت على ربو 

، حينما أمره بالسجود، ٓب (تعأب لّل شأنو)و اٟتكمة ُب األمر وُب االفطفاء، كأن   )تعأب(
قد التفت إٔب أفل ا٠تلقة بُت النار  -ولو ا١تثل األعلى-)لل شأنو(  يلتفت أو ٓب يكن

ة، النافية ٟتكمة ىي  و لاإلو ة والطُت، فهذه اٞترٯتة النكراء الشاملة النافية لكل معاين الربوبي  
ة، ا١تتغطرسة ا١تتكربة ا١تغرورة، ٓب يكن ٢تا عبلج إال الطرد. وإال لو كاف ىناؾ ة والربوبي  اإللوىي  

ا لقنو ا ٣تاؿ قد تركو إبليس ُب معصيتو كمجاؿ آدـ، بأف يكوف قد عصى عن لهل، لرٔت  
ـُ ن آدـ: التوبة، كما لق   )تبارؾ وتعأب( ِمن رَّبِّْو َكِلَماٍت فَػَتاَب َعَلْيِو ِإنَُّو ُىَو  ﴿فَػتَػَلقَّى آَد

ل أو ٖتتمل بأّي شكل من . ولكن لرٯتتو ٓب تكن تتقب  (37التػَّوَّاُب الرَِّحيُم﴾ )البقرة:
ر فيها بنفسو، على العكس كاف ٭تاوؿ أف ٭تصل و ٓب يُفك  ن التوبة. كما أن  األشكاؿ أف يُلق  

﴿فَأَنِظْرِني ِإَلى يَػْوـِ ده، قاؿ:  هبا عن غروره وطغيانو و٘تر  على فسحة من األلل والعمر يعرب
﴾ )الحجر: َعُثوَف قَاَؿ فَِإنََّك ِمَن اْلُمنَظرِيَن ِإَلى يَػْوـِ اْلَوْقِت اْلَمْعُلوـِ قاؿ:  (،37-36يُػبػْ

اإلفرار إذف ىناؾ معاندة م  سبق  (.39﴿قَاَؿ فَِبِعزَِّتَك َْلُْغوِيَػنػَُّهْم َأْجَمِعيَن﴾ )الحجر:
و يرتكبها عناًدا وفلًفا دوف أّي تردد، م  وضوح كامل لطبيعة اٞترٯتة اليت يرتكبها. ولكن  

 .(تبارؾ وتعأب)وغرورًا واستكبارًا واستعبلًء على أوامر ا 
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من نفس  طآيات الزمر سيقت الستئصاؿ القنو  فهنا نعود إٔب اآليات الثبلث. ٧تد أف  
م على االستمرار ُب ا١تعصية دث حُت قنط إبليس. حدث أف فم  اإلنساف؛ فقد رأينا ماذا ح

ة رطَتة، قد تدف  اإلنساف إٔب د وعمل السوء إٔب يـو الدين. فالقنوط حالة نفسي  والتمر  
الشرور. فإذا كاف اإلنساف قد وق  ُب شر، فقد يق  بعد القنوط ُب عشرة. وإذا كاف  ارتكاب

نوط مائة. وىكذا، فاقتضى السياؽ أف يُزاؿ القنوط من قد وق  ُب معصية فقد ٯتارس بعد الق
﴿ََل تَػْقَنطُوا ِمن رَّْحَمِة اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب َجِميًعا ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر نفس اإلنساف: 

ا القدرة على غفراف الذنوب ٚتيًعا، فإذف ال تقنطو  )لّل شأنو(لو  . إف  (53الرَِّحيُم﴾ )الزمر:
فهناؾ  )تبارؾ وتعأب(وال تيأسوا. فإذا عرفت كيف تتوب وكيف ٘تارس التوبة كما أمرؾ ا 

ة جو إٔب قضي  عليك و٬تعلك كمن ال ذنب لو. فالسياؽ إذف مت   )تعأب(أمل أف يتوب ا 
ورة ا آية سة بياف أنواع الذنوب و٤تاربتها، وما يغفر منها وما ال يغفر. أم  القنوط، وليس لقضي  

آمنوا ٍب كفروا، ٍب ازدادوا كفرًا، ٍب النساء، فهي تتحدث ُب لّو فيو أناس آمنوا ٍب كفروا، 
ا ال يقبل أف ُيشرؾ بو ويَغفر َما دوف ذلك ١تن يشاء. فكل  أولئك لن تقبل توبتهم؛ ألف  

مرات؛ روه ومارسوه عدة وا عليو وكر  ذنوهبم عدا الشرؾ، وىو الذنب األساسّي ال ِذي أفر  
يؤمنوف ٍب يكفروف، ٍب يؤمنوف ٍب يكفروف، ٍبّ يزدادوف كفرًا، ىؤالء لن تُقبل توبتهم بعد ذلك، 

﴿ِإفَّ الّلَو ََل يَػْغِفُر وبعد تكرار ىذا الذنب م  وعي وسبق إفرار وإدراؾ ١تعٌت َما يقوموف بو: 
تَػَرى ِإْثًما َعِظيًما﴾ َأف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمن َيَشاء َوَمن يُ  ْشِرْؾ بِالّلِو فَػَقِد افػْ

الشرؾ ظلم عظيم،  . فعلى اإلنساف أف يكوف حذرًا من الوقوع ُب الشرؾ؛ ألف  (48)النساء:
ويكشف لو عن مضار الشرؾ وينتقل إٔب ففوؼ  (تعأب)قو ا حينما يوف  -وعلى اإلنساف 

و ٮتشى أف يق  ُب الشرؾ مرة ثانية، فبل يستطي   ٮترج منها مرة أررى؛ ألن  فعليو أال   -اإلٯتاف
أف ٮترج منو، وبالتإب لن تُقبل لو توبة بعد االستغراؽ ُب الشرؾ، وتكراره مرة بعد مرة، 

﴿َوِإنّْي َلَغفَّاٌر لَّْمن تَاَب  :ا اآلية الثالثة، فهي آية سورة طوواالستهانة بو كذنب عظيم. أم  
  لنا التوبة من حيث الشروط اليتأراد أف يُبُت   (،82مَّ اْىَتَدى﴾ )طو:َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُ 

ُب سورة  (تعأب)تو، فهي مبيّنة ومنسجمة م  قولو من توافرىا ُب التائب لكي تُقبل توبالبد 
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وَف ِمن َقرِيٍب فَُأْولَِئَك ﴿ِإنََّما التػَّْوبَُة َعَلى الّلِو لِلَِّذيَن يَػْعَمُلوَف السَُّوَء ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ يَػُتوبُ النساء: 
ُب  (تعأب)فحينما يقوؿ ا  (.17﴾ )النساء:ا َحِكيًمايَػُتوُب الّلُو َعَلْيِهْم وََكاَف الّلُو َعِليمً 

فالكبلـ  ،(82﴿َوِإنّْي َلَغفَّاٌر لَّْمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْىَتَدى﴾ )طو:سورة طو: 
أف يلتزمها من البد  رىا ُب نفسو، واألمور اليتأف يوف  البد  ليتىنا عن التائب، والشروط ا

 (.82﴿َوِإنّْي َلَغفَّاٌر لَّْمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْىَتَدى﴾ )طو:ألل أف تُقبل توبتو: 
ال ِذي  ، ولتكوف التوبة نصوح لػَمن تاب وآمن. ال شك أف  إذف تاب ورل  إٔب ا وأناب

ىذه التوبة  إعادة ذكر اإلٯتاف بعد التوبة للتنبيو على أف   أف يكوف لو إٯتاف. فكأف  بد ال يتوب
تقتضي إٯتانًا ال يشوبو وال ٮُتالطو شرؾ وال ا٨تراؼ ُب ا١تعتقد لػَمن تاب وآمن وعمل فاٟتًا 

 قبل التوبةة أو التصحيح العقدّي فبل تُ ا َمْن أناب فقط وٓب ٖتصل لو التوبة العقدي  واستقاـ. أم  
: ﴿لَّْمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْىَتَدى﴾ من تصحيح عقديّ البد  ا. وإ٪ت  منو

أف يصدؽ االعتقاد واإلٯتاف، وُيربىن على فدؽ التوبة وكوهنا توبة نصوًحا البد  .(82)طو:
ي ذلك يؤد   ؛ ألف  بالعمل الصاّب واالستقامة عليو واالستمرار فيو وعدـ الرلوع عنو بعد التوبة

﴿لَّْمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ : (تعأب)إٔب نوع من العبث واللعب ال ِذي ال يقبلو ا 
، وىو أرقى أنواع التفسَت  «تفسَت القرآف الكرًن بالقرآف». وىذا كّلو من (82اْىَتَدى﴾ )طو:

ك سائر الشبهات وتزيل سائر ك حُت ٘تارس ىذا ترف  عن نفسكما قلنا. وأنت ترى أن  
د االعًتاضات إف كاف ٙتة َما يستحق االعًتاض، كأف يكوف مشتبًها ِٓبَ أُطلق ىنا، و١تا قُػي  

القرآف الكرًن شفاٌء ١تا  ىناؾ... إٔب غَت ذلك. ىذا ال ٯتكن أف يرد وال ٯتكن أف يولد؛ ألف  
ا يشفى بذلك رآف نفسو فإ٪ت  ُب الصدور، فحينما نفسر القرآف بالقرآف، أو حُت يُفسر الق

 فدور الناس، وليس كمثل ذلك أي تفسَت آرر، أو االعتماد على أّي تأويل آرر.

لو تفسَت القرآف بالقرآف، أمر أف  واألمثلة السابقة ُب مقاربة رسوؿ ا للقرآف، توضح أف   
٫تية اعتبار مبدأ مو الناس. كما توضح أوبدأ بو وعل  -فلى ا عليو وآلو وسلم-رسوؿ ا 

أف تستعمل للولوج إٔب رحابو البد  ُب القرآف مدارل ة، واليت تقـو على مبدأ أف  الوحدة البنائي  
مستوعب مكنوف. يقـو مقاـ ر للذكر، و ميس   -أي القرآف-والوفوؿ إٔب دقائقو، فهو 
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يب ا١تقيم بُت ظهراين الناس، ة اآلف ٔتثابة النة، وىو ُب البشري  ُت كاف  ات كّلها ومقاـ النبي  النبو  
ىذا التفسَت  يستطيعوف العودة إليو والرلوع إليو ُب كل حُت. فإذف البد من االلتفات إٔب أف  

. وأعلى درلات بيانو ىي بيانو لنفسو. والقرآف تبياف القرآف الكرًن مبُت   يقـو على مبدأ أف  
فلى ا -قلنا فقد مارس رسوؿ ا  ة ا١تطهرة، وكماة النبوي  لكل شيء؛ ٔتا ُب ذلك السن  

 مو ألفحابو.ىذا، وعل  -عليو وآلو وسلم

ا وىو أف نقـو ٔتا ٓب يقم بو اآلرروف فنجتهد ُب تقدًن علينا والًبا عيني   ولذلك فقد ولدنا أف  
القرآف للبشري ة كما أنزلو ا على رسولو الكرًن الذي حفظو بنظمو الدارلّي وأسلوبو 

وإعجازه من أف يأتيو الباطل من بُت يديو وال من رلفو. ورأينا أف ٨تمي العقوؿ وفصاحتو 
ات واألكاذيب وا١توضوعات وا١تعلقات وا١تراسيل وما ا١تؤمنة من أف تذىب هنًبا لئلسرائيلي  

وما إٔب ذلك.  ...ي بعلـو القرآف مثل الناسخ وا١تنسوخ واكم وا١تتشابوف ٦تا ٝت  أحاط ٔتا دو  
ة عليو ُب عهد اإلماـ الشهيد أمَت ا١تؤمنُت كما أٚتعت األم    ـ للناس كتاب اا أف نقد  فأردن

الذي وض  حد ا لتلك االرتبلفات وا١تنازعات وٕتاوز  -رضي ا عنو–عثماف بن عفاف 
تلك اآلثار واألحاديث اليت أدت إٔب ارتبلؼ الناس ُب أحرٍؼ وكلمات، وذلك لزٌء من 

ة النجـو ُب ة القرآف كما انضبطت بنائي  لقرآف الكرًن ْتيث انضبطت بنائي  اٟتفظ اإل٢تّي ل
 مواقعها وٓب يعد ىناؾ ٣تاٌؿ لزيادة حرؼ أو نقصاف نربة.

ا١تيسور ال يسقط با١تعسور، ولذلك فقد رأينا أف نصدر سلسلة كتب لتفسَت القرآف  وإف  
يو ليل التلقي الذي تلقى القرآف عن بالقرآف، تُعٌت بالرد إٔب األمر األوؿ، وإٔب ما كاف عل

٤تاولتنا  عن لربيل عن رب العا١تُت غض ا طري ا. إف  -فلى ا عليو وآلو وسلم-رسوؿ ا 
ة أف ترتبط بالقرآف ىذه لتفسَت القرآف بالقرآف ىي دعوة للمسلمُت، بل إٔب البشري ة كاف  

و ٤تفوظ ْتفظ ا بنظمو وأسلوبو وببلغتو ن  الكرًن وحده وتعتمد عليو ٔتفرده، وأف تعلم يقيًنا أ
ر وإمعاف نظر أف يصل كل َمن يقرأ ىذه ااولة بتدب    أملنا كبَت أف   وفصاحتو وإعجازه. وإف  

ات ومغٍن عن التفاسَت اليت شابت الكثَت منها اإٍلسرائيلي   القرآف وحده كاؼٍ  إٔب القناعة بأف  
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فلى  )ـ رسوؿ ا ًنا وٕتاوزت ا١تسند الصحيح الذي قد  واآلثار اليت ٓب تصح سنًدا وال مت
 بو منهج التفسَت ا١تقبوؿ شرًعا أال وىو تفسَت القرآف بالقرآف. (معليو وآلو وسل  

لقد حاولنا أف نتجاوز ما قاـ بو بع  فضبلء ا١تعنيُت بالتفسَت من العلماء ادثُت 
أف نستعمل بدؿ كلمة األقساـ أو األبعاض أو ة. وآثرنا من تقسيم السور إٔب أقساـ موضوعي  

الذي  نا ال نعٍت هبا ا١تعٌت االفطبلحيّ ًما. لكن  ا بنزوؿ القرآف منج  نً غَتىا كلمة النجـو تيم  
ا مًتابطًا يعُت على يُقصد بو ٧تـو التنزيل، ولكن نعٍت بو تقسيم السورة تقسيًما موضوعي  

 ترابط ألزائها و٧تومها وآياهتا.الفهم واالستيعاب لسور القرآف الكرًن و 

 عصمة القرآف:

لقد بُت  القرآف اجمليد كل ما يتعلق بكونو رطابًا إ٢تي ا ٤تفوظًا معصوًما يستحيل ضياع شيء 
منو أو ٖتريفو أو تغيَته، أو أف يأتيو الباطل من بُت يديو أو من رلفو، أو يقًتب منو الريب 

لكتابو كل  )لّل شأنو(واٟترؼ، ولقد أتاح ا  والشك واالرتبلؼ ولو على مستوى الكلمة
وسائل العصمة واٟتفظ وعدـ إمكاف النيل منو بأّي شكل من األشكاؿ، ولو التمعت اٞتن 

﴿ِإنَّا  :(لّل شأنو)ْتفظو، فقاؿ  (سبحانو وتعأب)ل واإلنس على ذلك، ومن ىنا فقد تكف  
وما يعلم وسائل حفظ كلمات ا  ،(9وَف﴾ )الحجر:َنْحُن نَػزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفظُ 

 .)لّل شأنو(على ولو االستقراء واالستقصاء إال ىو  (تعأب)

اثنُت وستُت كاتًبا للوحي، وكاف أىل الُصف ة -فلى ا عليو وآلو وسلم-لقد اٗتذ رسوؿ ا 
و سواه من ٤تل  إذا غاب أحد منهم أو فُِقد حّل  -وعددىم ال يكن يقل عن ٜتس وسبعُت-

ف كل ما يدو  -فلى ا عليو وآلو وسلم-فقراء الصحابة، كاف ىؤالء ٔتثابة مكتب لرسوؿ ا 
فلى ا عليو وآلو -ؿ عليو، وكل ما يوحيو ا لو ُب ليل أو هنار، إضافة إٔب نسائو يُنػز  

فلى ا -رسوؿ ا ي عن قادرات على التلق   دىن أف يكن  ولعل أىم حكمة ُب تعد  -وسلم
اء أثناء ولوده ُب منػزلو وُب األوقات اليت ال يكوف فيها معو أحد من قُػر  -عليو وآلو وسلم

الصحابة من أىل الُصف ة أو غَتىم؛ ولذلك أمر ا نساء النيب بأف يذكرف ما يتلى ُب بيوهتن  
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ُت على ا١تسلمُت كاف ة من آيات ا واٟتكمة وقد فعلن، كما أف  ٖترًن أمهات ا١تؤمن
فلوات ا )واعتبارىن أمهات ٢تم لكي يأرذ ا١تسلموف عن نساء النيب كل ما يتلقينو منو 

ثارة من إشكاؿ راف ة بعد فرض اٟتجاب، فالصحابة إدوف حرج ودوف أي ة  (وسبلمو عليو
النبوة ُب حُت يلجأوف إٔب نساء النيب ليأرذوا عنهن ما ينزؿ من الكتاب واٟتكمة ُب بيت 

ا يلجأوف إٔب أمهاهتم اللواٌب ال ٯتكن ١تؤمن أف  ،ساعات ٮتلو هبا النيب إٔب نفسو وأىل بيتو إ٪ت 
 ينظر إٔب أّي منهن نظرة مشوبة بالغرائز أو ا١تشاعر ا١تغايرة ١تشاعر األمومة.

لن ينسى شيًئا قد طمأف نبي و بأن و بعد أف يتلقى القرآف فإن و لن ينساه و  )تبارؾ وتعأب(وا 
 .(7-6﴿َسنُػْقِرُؤَؾ َفَل تَنَسى*ِإَلَّ َما َشاء اللَُّو ِإنَُّو يَػْعَلُم اْلَجْهَر َوَما َيْخَفى﴾ )اْلعلى: منو:

وىذا االستثناء )إال ما شاء ا( ٓب يرد فيو اإلشارة إٔب لواز أو وقوع كما ذىبت إٔب ذلك 
ا ىو لبياف القدرة ا١تطلقة اليت ال ٖتدىا أوىاـ بع  ا١تفسرين، بل إف  استثناء ما شاءه 

حدود، ولئبل يذىب وىم السام  إٔب أف  ىناؾ شيًئا ٯتكن أف ٮترج عن نطاؽ القدرة ا١تطلقة 
فلم يكن ىناؾ كبَت معًٌت للجدؿ الكثَت الذي أثاره البع   ،ولذلك .)تبارؾ وتعأب( 

فلى ا -آف مرة واحدة بأف  رسوؿ ا حوؿ اإلمكاف والوقوع وما إٔب ذلك، فلم ٮتربنا القر 
ىو من أقر ه ُب  )تبارؾ وتعأب(قد نسي من القرآف شيًئا أو أنسيو، فا -عليو وآلو وسلم

)عليو الصبلة ذىنو وقلبو وعقلو وولدانو وٓب يعد القرآف ُب ٣تاؿ إمكاف النسياف منو 
تو حق القراءة كما تكفل من قبل تكفل ا ذاتو ّتمعو وقراء ،. وُب الوقت نفسووالسبلـ(

فصار اٞتم  كذلك  ،ْتفظو وعدـ إنسائو ولعل نسياف رسوؿ ا لشيء منو ضربًا من ااؿ
٢تا أسباهبا، والذي قاؿ  )تبارؾ وتعأب(ا  يأللقرآف ُب الصدور وُب السطور مهمة إ٢تي ة ى

، وفيها إشارة إٔب أف  أي قراءتو (17:﴿إف علينا جمعو وقرآنو﴾ ) القيامة: )لل شأنو(
فحفظ القرآف واستحالة  .ة ٢تذا الكتاب الكرًن ىي قراءة إ٢تي ةالقراءة الصحيحة السليمة التام  

ٚتعو وقراءتو القراءة ا١تستقيمة الواحدة،  (لل شأنو) نسياف رسوؿ ا لشيء منو وتوٕب الباري
﴿َلَّ ُمَبدِّْؿ  تبديل لكلماتو:وضماف فحة انتقالو من ليل إٔب ليل إٔب يـو الدين من غَت 

﴿َذِلَك اْلِكَتاُب ََل رَْيَب ِفيِو﴾  ومن غَت أف تشوبو شائبة ريب: (115ِلَكِلَماتِِو﴾ )اْلنعاـ:
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﴿َوَلْو   :)لل شأنو(ومن دوف أف يصدر حرؼ واحد من حروفو عن غَت ا  (2)البقرة:
ه أقد أقر  )تعأب(وأف  ا  (82فًا َكِثيًرا﴾ )النساء:َكاَف ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِو َلَوَجُدوْا ِفيِو اْخِتلَ 

ن إٔب ئ وأف يطمه عليو، وأمر نبي و أف يقرأه على الناس على مكث وأف يرتلو ترتيبًل ألنبي و، وقر 
 )لل شأنو(أن و ال ٯتكن أف تدرل ىذا القرآف نربة أو حرؼ أو فوت من رارلو، فاٟتافظ 

، مراقب مراقبة دقيقة من ا -يو وآلو وسلمفلى ا عل-أمُت وا١تتلقي  )تبارؾ أمُت معصـو
َنا بَػْعَض اْْلَقَاِويِل*َْلََخْذنَا ِمْنُو  ا:يستحيل عليو التقوؿ رطأ أـ عمدً  وتعأب( ﴿َوَلْو تَػَقوََّؿ َعَليػْ

 .(47-44يَن﴾ )الحاقة:بِاْلَيِميِن*ثُمَّ َلَقطَْعَنا ِمْنُو اْلَوتِيَن*َفَما ِمنُكم مّْْن َأَحٍد َعْنُو َحاِجزِ 
بقيت عناية ا هبذا القرآف تقي  لو كل وسائل العصمة واٟتفظ واٟتيلولة  ،وُب الوقت نفسو

بُت الباطل وبينو وبُت الريب والتغيَت والتحريف وبُت أحرفو وكلماتو وآياتو وسوره؛ ألف  ا 
)لل يب بعده، وحُت قضى ا راًب النبيُت ال ن-فلى ا عليو وآلو وسلم-يعلم أف  ٤تمًدا 

﴿ِإنََّك َميٌّْت  أف يكوف النيب بشرًا فذلك يعٍت أن و البد لو أف ٯتوت ُب يـو من األياـ: شأنو(
بأف  )لل شأنو(وما داـ قد قضى عليو ا١توت كما ألـز نفسو  ،(30َوِإنػَُّهم مَّيُّْتوَف﴾ )الزمر:

)فلى والرسوؿ ا١تقيم بعد وفاة رسوؿ ا فقد كاف القرآف النيب  ،ال يعذب حىت يبعث رسواًل 
وكاف اجة البيضاء ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها إال ىالك، لتلجأ  ،ا عليو وآلو وسلم(

البشري ة إٔب ىذا الكتاب الكرًن يهديها السبيل ال تأٌب ٔتثل إال لاءىا ىذا القرآف باٟتق 
 ا. وأحسن تفسَتً 

بعد سنة ثبلث وٙتانُت ىجري ػػػًا، وعلى شأهنا لقلة الكتابة،  تنا على الروايةوحُت أقبلت أم  
ويعطيو  وبدأت تتبلور قواعدىا وضوابطها؛ عد البع  الرواية منهًجا علمي ػػػًا ٯتنح الثقة با١ترويّ 

أعلى درلات الوثوؽ ْتسب علو السند وقوتو، وحدث نوع من اإلشادة بالرواية ُب كثَت من 
وف بالكتابة ُب تاريخ القرآف يرووف روايات كثَتة رآف اجمليد، وبدأ ا١تعني  اجملاالت ا١تتعلقة بالق

ق بأماكن النزوؿ وتاريخ النزوؿ وما عرؼ فيما بعد بقراءات سب  وعشر أو أكثر، بعضها تعل  
فكل تلك األمور ارتبطت ْتجي ة الرواية واٗتاذىا طريًقا  ... وشيًئا ٦تا عرؼ بأسباب النزوؿ

 قل النصوص وروايتها. علميػػًا لتنا
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ة اٞتن واإلنس من بدء نزولو إٔب يـو الدين، والقرآف اجمليد كتاب ٖتدى ا بو ا٠تلق كاف  
ٖتداىم أف يأتوا ٔتثل ما كاف قد نزؿ أو بعشر سور مثلو مفًتيات كما زعموا أو بسورة 

ك التحدي، واحدة، وأف يدعوا من استطاعوا من دوف ا، فا وحده الذي استثٍت من ذل
ولو على مستوى -فعجز البشر واٞتن والشياطُت وسائر ا١تخلوقات أف يأتوا بسورة واحدة 

عن اإلتياف ٔتثل سورة من  ةمن مثل سوره لقصرىا، وإذ ثبت عجز ا٠تلق كاف   -سورة الكوثر
ا ىو ا  ،سوره فهو  )لل شأنو(فقد ثبتت ألوىي ة ا١تصدر، وأف  مصدر ىذا الكتاب إ٪ت 
حبو وىو ا١تتكلم فيو وكل ما فيو كلماتو وآياتو، ىو من حفظها وىو من لعل ارًتاؽ فا

ل ْتفظو إٔب يـو الدين الباطل لو من بُت يديو أو رلفو أمرًا مستحيبًل، وىو الذي تكف  
ٞتمعو ا مرة أررى.  -عليو السبلـ–قت طيور إبراىيم ؽ كما فر  وٚتعو، حىت لو أن و لو فر  

رواية إحدى الوسائل للحفظ واٞتم  والصيانة من النسياف، ولكن  الرواية ليست  قد تكوف ال
كل شيء، فما يعلم وسائل ربك ٟتفظ كتابو العزيز وٚتعو وعدـ نسياف أو ضياع شيء منو 

 .)لل شأنو(إال ىو 

وما  ،ما ينبغي ١تسلم أف يتجاىل ذلكو  .ىذا الذي قلناه ىو لزء من عقيدتنا ُب القرآف 
حد أف يندف  وراء نسبة الفضل إٔب بع  الصحابة أو القراء ليجعل منو السبب ينبغي أل

 ،أو استحالة نسياف شيء منو أو استحالة تبديل كلماتو ،األساس ُب حفظ القرآف أو ٚتعو
أو اقًتاب الريب منو أو وقوع االرتبلؼ فيو، فكل ىذه  ،وإحبلؿ كلمة بداًل من أررى
الكتاب العزيز الذي ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من رلفو، العيوب الكبلمي ة ٤تالة على 

ا قد حفظ ىذا الكتاب  وقد كاف ليل التلقي على إدراؾ تاـ بأف   .ىذه العقيدة ُب القرآف
وما أودع ا فيو ٦تا يستحيل على ا٠تلق أف يأتوا ٔتثلو  ،من دارلو بنظمو وأسلوبو وسياقاتو

اء رٔتا فهم البع  ة وردت عن بع  القر  لكن روايات أحادي   ،اولو كاف بعضهم لبع  ظهَتً 
وليس األمر   ،تواتر الرواية لو أثر ُب إعجازه والتحدي بو وأف   ،القرآف نص مرويّ  منها أف  

لكل وسيلة من الوسائل حظها وباٟتجم الذي يناسبها، فبل  يبلبد أف نعطفكذلك، وبالتإب 
ُب نسبة بع  الفضائل إٔب بع  الصحابة وآؿ البيت على تطغى فكرة الرواية وال الرغبة 
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٢تذا القرآف الكرًن، و٨تن هبذا نود أف نقوؿ للناس الذين  واٞتم  اإل٢تيّ  مبدأ اٟتفظ اإل٢تيّ 
إف  القرآف ٤تفوظ معصـو ْتفظ ا  :يقرؤوف ُب كتب تاريخ القرآف وما عرؼ بعلـو القرآف

ف  من نسبت إليهم فضائل ُب إو  ،و٬تهلها كثَتوفوبعصمتو وبوسائل كثَتة يعلمها البع  
ردمة ىذا الكتاب الكرًن كاف ينبغي أف ينظر إليها ُب ضوء حديث القرآف الكرًن عن نفسو 

 حالة نسيانو.ستوإ-فلى ا عليو وآلو وسلم-وحفظو وٚتعو وإقراره ُب قلب رسوؿ ا 

د ما يعرؼ بعلـو القرآف لنؤك   سوؼ نذكر بع  ما ورد ُب كتب ،وُب ضوء ىذا الذي قدمنا
بُت  ولنض  الرواية موضعها ا١تناسب ُب ردمة لانب التوثيق القرآينّ  ،اٟتقيقة اليت ذىبنا إليها

 مبليُت الوسائل اليت رلقها ا وىيأىا لعصمة ىذا القرآف وحفظو.

 لى السيوطيّ وقد ارًتناه لكونو كتابًا وسطًا بُت ما كتبو ا١تتقدموف ع-فمما ورد ُب اإلتقاف 
على  -كتبو ا١تتأرروف مثل الزرقاين ُب كتابو مناىل العرفاف  اوم ،ُب الربىاف مثل الزركشيّ 

 ات نزوؿ الوحي فقاؿ:سبيل ا١تثاؿ: كيفي  

 ات: وقد ذكر العلماء للوحي كيفي  
 أف يأتيو ا١تلك ُب مثل فلصلة اٞترس. (1)
أررلو  ،س نفث ُب روعي"أف ينفث ُب روعو الكبلـ نفثًا كما قاؿ: "إف  روح القد (2)

 اٟتاكم.

 أف يأتيو ُب فورة الرلل فيكلمو. (3)

، وعد من ىذا قـو سورة الكوثر (4) ، وىذا مردود، فالوحي ال يأٌب أف يأتيو ا١تلك ُب النـو
 إال ُب يقظة.

أو ُب النـو كما ُب حديث معاذ:  ،أف يكلمو ا إم ا ُب اليقظة كما ُب ليلة اإلسراء (5)
 تصم ا١تؤل األعلى . . . " اٟتديث."أتاين ريب فقاؿ فيم ٮت
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منو بفحص وال ٖتقيق وال ٗتريج  متأثرًا بروايات ٓب ٖتظَ  فانظر كيف ذىب اإلماـ السيوطيّ 
وىو  (فلوات ا وسبلمو عليو)ؾ سورة ىي الكوثر نزلت عليو دقيق إٔب القوؿ: بأف  ىنا

 يزد عليها شيًئا، حيث قاؿ ٓب ةنائم، والقرآف اجمليد حُت ذكر أنواع الوحي اقتصر على ثبلث
﴿َوَما َكاَف لَِبَشٍر َأف ُيَكلَّْمُو اللَُّو ِإَلَّ َوْحًيا َأْو ِمن َورَاء ِحَجاٍب َأْو يُػْرِسَل  :)لل شأنو(

األنواع الثبلثة وكل ىذه  ،(51َرُسوًَل فَػُيوِحَي بِِإْذنِِو َما َيَشاء ِإنَُّو َعِليّّ َحِكيٌم﴾ )الشورى:
ُب  يءفلم ينزؿ عليو ش ،باليقظة ال ُب ا١تناـ-فلى ا عليو وآلو وسلم-تأٌب رسوؿ ا 

و قرآف. وكيف ٯتكن أف يتصور ذلك والقرآف حُت ا١تناـ استقبلاًل وكتب ُب القرآف على أن  
قضت حكمتو  (لل شأنو)اؽ لوال أف  ا طينزؿ عليو ُب حالة اليقظة يكوف قواًل ثقيبًل ال يُ 

يتأتى ىذا وقد  وأىن   وإعداد ىذا القلب الشريف لتلقيو، قلب رسولو،بتيسَت تنزيلو على 
ًعا مّْْن : (تعأب)نظرت إٔب قوؿ ا  َلْو أَنَزْلَنا َىَذا اْلُقْرآَف َعَلى َجَبٍل لََّرأَيْػَتُو َخاِشًعا مَُّتَصدّْ

ٯتلكها غَته لكن ا قد َمن  على روع رسولو بطاقة ال  .(21)الحشر:﴾ َخْشَيِة اللَِّو ...
ذلك القوؿ الثقيل وىو بكامل قواه ووعيو ويقظتو وانتباىو؛ ولذلك هناه أف  يتسمح لو بتلق

فَػتَػَعاَلى اللَُّو اْلَمِلُك اْلَحقُّ َوََل تَػْعَجْل  )تعأب(: يتعجل ُب حفظ ما يوحى إليو ُب ٨تو قولو
ََل ُتَحرّْْؾ (، 114)طو: ﴾رَّبّْ زِْدِني ِعْلًمابِاْلُقْرآِف ِمن قَػْبِل َأف يُػْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيُو َوُقل 

و ما من آية ُب آيات وىذا كلو يوضح لنا أن   .(16)القيامة: ﴾ِبِو ِلَساَنَك لِتَػْعَجَل ِبوِ 
بكتابتها  ياب الوحالكتاب الكرًن وضعت ُب كتاب ا وعلمها رسوؿ ا أفحابو وأمر كت  

 ... رتتاموام  لربيل منذ بدء نزوؿ القرآف وحىت  وعارضها )عليو الصبلة والسبلـ(وتبلىا 
وال يقـو معارض لتلك  .ووعيو )عليو الصبلة والسبلـ(منزلة عليو ُب كماؿ يقظتو  يإال وى

  نزواًل فتمت كلمت ربك فدقًا وعداًل  ،ارؤيا األنبياء وحيً  ا روي عن أف  ٔتالنصوص القطعية 
 ،)فلى ا عليو وآلو وسل م(ى سيدنا رسوؿ ا ة واإلدراؾ الكامل علُب حاؿ اليقظة التام  

والوحي ال يندرج فيو ا١تناـ بأي حاؿ من األحواؿ، فالوحي يأٌب األنبياء دائًما وىم بكامل 
 يقظتهم وسبلمة قواىم ويقظة قوي الوعي فيهم. 
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صنيًعا، والرسوؿ الستقبالو إعداًدا وتصن  قوى وعيو للقياـ بو ت النيبّ  عدّ فالوحي قوؿ ثقيل يُ 
﴿اللَُّو  وا١تناـ حالة ضعف تفارؽ النفس ا١تميزة فيو اإلنساف وتبقى نفس اٟتياة وحدىا:

َها اْلَمْوَت  يَػتَػَوفَّى اْْلَنُفَس ِحيَن َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها فَػُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَليػْ
فليس ىناؾ ٣تاؿ للقوؿ  ،وبالتإب .(42الزمر:َويُػْرِسُل اْْلُْخَرى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى﴾ )

، لكن ما دامت قد وردت  باإل٭تاء أو نزوؿ الوحي على نيب من األنبياء وىو ُب حالة نـو
رواية ُب ذلك األمر فإف  الكاتبُت ُب ىذا اجملاالت يشعروف بأف  عليهم قبو٢تا واألرذ ٔتدلو٢تا 

بتحقيق  ا تلك الرواية برواية أررى ٓب ٖتظَ إذا قرنو  راف ةً  ،بقط  النظر عن دالالت ذلك
حديثي دقيق وىي: "رؤيا األنبياء وحي"، وذلك يتصل بظاىرة أررى ىي ظاىرة عدـ 
التدقيق ُب ىذه الروايات وعرضها على القرآف اجمليد ١تعرفة ىل القرآف الكرًن يتقبلها أو 

ٕتاوزىا أو تأويلها وعدـ ا ُب موقف تعارض م  القرآف اجمليد يفرض يتقبل أثارىا أو أهن  
 ؛ة ُب مثل ىذا ا١توضوع الشائك الذي ضل بسببو كثَتوف من أىل الكتابراف   ،األرذ هبا
 .بُت منامات أنبياءىم والصاٟتُت من حوارييهم افخلطو 

 و يذبح ابنو إٝتاعيل فهي ٣ترد رؤيا، لوال أف  أن   -عليو السبلـ-ا رؤيا سيدنا إبراىيم وأم  
الوحي ال يأتيو إال  و يعلم أف  ألن   ؛أواب منيب لكاف من ا١تمكن أف يغفلهاإبراىيم أواه 

عليو -ولذلك فحُت أررب إٝتاعيل  ة، واألمر والنهي؛ة ُب اجملاالت التشريعي  باليقظة، راف  
نّْي َأْذَبُحَك فَػَلمَّا بَػَلَغ َمَعُو السَّْعَي قَاَؿ يَا بُػَنيَّ ِإنّْي َأَرى ِفي اْلَمَناـِ أَ ﴿ :قاؿ لو -السبلـ

َعْل َما تُػْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإف َشاء اللَُّو ِمَن الصَّاِبرِينَ   ﴾فَانظُْر َماَذا تَػَرى قَاَؿ يَا أََبِت افػْ
ما رأه ُب ا١تناـ وحي ملـز لو ووالب  ، ولو كاف سيدنا إبراىيم يرى أف  ( 505)الصافات:

عليو  -ا ترى، إذ ليس من عادة إبراىيم إٝتاعيل، و١تا قاؿ لو: فانظر ماذالتنفيذ ١تا رَت  
ولذلك تشاور م  إٝتاعيل،  ا قد قضى فيو؛  ُب موضوع يرى أف  َت   أو ٮتُ أف ٮُتَت   -السبلـ
 ا.ا ٘تامً ا لكاف تصرفو وعرضو ٢تذا األمر ٥تتلفً ا ملزمً و اعتربه وحيً ولو أن  
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ا واىر الشائعة ُب ٣تتمعاهتم فكثَتً حُت يأمر أنبياءه بتغيَت ظاىرة من الظتبارؾ وتعأب( )وا 
نفسو،  ُت يكوف النيبّ ما تأٌب ٔتثل ىذا الشكل، فتكوف ٔتثابة قصة أحد أطرافها األساسيّ 

التطبيق يبدأ بو؛ وظاىرة القرباف البشري ُب عهد سيدنا إبراىيم كانت من الظواىر  وكأف  
ة منها، وينقذ البشري   ،أف يبطل ىذه الظاىرة (لل شأنو)الشائعة، واقتضت حكمة ا 

د القرآف اجمليد قصتو فجرت حكمتو ُب أف يتم ذلك على يدي أيب األنبياء إبراىيم، ورل  
ة على أيدي من كانوا قتل القرابُت البشري  تقدًن و  وألف   بذلك الشكل؛وقصة ولده إٝتاعيل 

أو األمر  األنبياء معصوموف من السقوط فيها ،يقربوف البشر فاحشة كربى ولرٯتة عظمى
ها، ولتتحوؿ إٔب قصة تذكرىا وتتناقلها و إبراىيم لتمثيل( قد نب  سبحانو وتعأب)و هبا، فإن  
قد ذكر لنا قولو:  (تبارؾ وتعأب)ا  ة، وإال فإف  ها، فجاءت بالرؤية ا١تنامي  ة كلّ البشري  

ِىْم ُشرََكآُؤُىْم لِيُػْرُدوُىْم َولِيَػْلِبُسوْا َعَلْيِهْم وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثيٍر مَّْن اْلُمْشرِِكيَن قَػْتَل َأْوََلدِ ﴿
 وقولو )تعأب(: ،(538)اْلنعاـ: ﴾ِدينَػُهْم َوَلْو َشاء الّلُو َما فَػَعُلوُه َفَذْرُىْم َوَما يَػْفتَػُروفَ 

ُهُم الّلُو اْفِتَراء َعَلى الّلِو َقْد َخِسَر الَِّذيَن قَػتَػُلوْا َأْوََلَدُىْم َسَفًها ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَحرَُّموْا َما َرزَقػَ ﴿
َوِإَذا فَػَعُلوْا فَاِحَشًة قَاُلوْا ﴿ وقولو )تعأب(: (،560)اْلنعاـ: ﴾َقْد َضلُّوْا َوَما َكانُوْا ُمْهَتِدينَ 

َها آبَاءنَا َوالّلُو َأَمَرنَا ِبَها ُقْل ِإفَّ الّلَو ََل يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاء أَتَػُقوُلوفَ  َعَلى الّلِو َما َلَ  َوَجْدنَا َعَليػْ
ُقْل َأَمَر رَبّْي بِاْلِقْسِط َوَأِقيُموْا ُوُجوَىُكْم ِعنَد ُكلّْ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُو  *تَػْعَلُموَف 

يَن َكَما َبَدَأُكْم تَػُعوُدوَف  ا َفرِيًقا َىَدى َوَفرِيًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّلََلُة ِإنػَُّهُم اتََّخُذو  *الدّْ
، فلذلك (30-59)اْلعراؼ: ﴾الشََّياِطيَن َأْولَِياء ِمن ُدوِف الّلِو َوَيْحَسُبوَف أَنػَُّهم مُّْهَتُدوفَ 

 ة السيئة ُب ا١تناـ ال ُب اليقظة؛لاء ىذا األمر الذي أريد بو استئصاؿ ىذه الظاىر الشركي  
ناس بغَت علم، لئبل يشبو ىذا الفعل ما كاف يفعلو الشياطُت والشركاء الذين يضلوف ال

 ة فقط.فجاءت ُب مستوى رؤيا منامي  
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 القرآف أوًَل 

قياَد العقل والولداف وقوى  د على ضرورة البدء بالقرآف وإسكانو القلب وتسليمو١تاذا نؤك  
 كلها؟  اإلنساينّ  يالوع

إليو  لذييكوف ىو ا١تيزاف وىو ا١تقياس ا ما ٭تتل قلب اإلنساف أواًل  د على ذلك ألف  نا نؤك  إن  
يقاس كل ما بعده وكل ما يتلوه َب الوفوؿ إٔب القلب، وبذلك يكوف لدى اإلنساف نور 
ٯتشى بو َب الناس يستطيعوف أف ٯتيزوا بو اٟتق من الباطل والصواب من ا٠تطأ وا٠تَت من 

 القرآين ميزاف القلب الشر، فإذا لاءت الواردات وا١تعارؼ واألفكار ا١تختلفة بعد ذلك فإف  
ا، ويكوف لو فرقانًا يفرؽ بو بُت ا٢تدى فاحبو ١تا ىو اٟتق وأحسن تفسَتً  يدسوؼ يه

 .يووالضبلؿ والنور والظلمات فبل ٮتشى عليو من اال٨تراؼ أو الت

القرآف يصبح ىو الطارئ  فإف   ،ة أررى القلب اإلنساينا حُت ٖتتل مصادر ومرال  معرفي  أم  
بتأويل آياتو لتنسجم بعد التأويل م   إلنساينى الوعى االقلب وقو  فيبدأ ،على ذلك القلب

و سوؼ ٭تمل آيات وذلك رطر عظيم ألن   ،ا١تسلمات وا١تستقرات َب القلب والولداف
مات و٭تكمها فيو، وحُت نستعرض أقواؿ كثَت من تلك ا١تسل   الكتاب الكرًن على معاين

 لسفة قلبو قبل القرآفا١تفسرين فسوؼ ٧تد مصداؽ ذلك ظاىرًا َب تفسَتاتو، فمن احتلت الف
اب الكرًن، وٯتكن أف يرال  مثل تفسَت الكت ة َب معاينكثَتًا ما ٭تكم منطلقاتو الفلسفي  

للحصوؿ على أمثلة كثَتة لاءت َب  يوالتفسَت الكبَت للفخر الراز  ي،الكشاؼ للز٥تشر 
ا١تفسرة فأعطت لآليات  ،تفسَت كثَت من السور انطبلقًا من ذلك اٞتانب من لوانب ا١تعرفة

قد ال ٭تتملها نظمها وال سياقها وال ألفاظها، وتستطي  أف ٕتد مثل ذلك َب تفسَت  معاين
َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُىْم ِإَل َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو ﴿ ، ُب قولو )تعأب(:بن كثَت مثبًل ا َل َخيػْ

َك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّو َفَسْوَؼ نُػْؤتِيِو َأْجًرا َمْعُروٍؼ َأْو ِإْصلٍح بَػْيَن النَّاِس َوَمْن يَػْفَعْل َذلِ 
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َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُػوَ  لِّْو َعِظيًما * َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَؿ ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػيََّن َلُو اْلُهَدى َويَػتَِّبْع َغيػْ
  .(115-114َما تَػَولَّى َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا﴾ )النساء: 

َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُىْم( )تعأب(: يقوؿ )ِإَل َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو يعٍت: كبلـ الناس  )َل َخيػْ
أي: إال ٧توى من قاؿ ذلك كما لاء ُب اٟتديث الذي  َمْعُروٍؼ َأْو ِإْصلٍح بَػْيَن النَّاس(

 رواه ابن َمْرُدويو:

حدثنا ٤تمد بن سليماف بن اٟتارث، حدثنا ٤تمد بن حدثنا ٤تمد بن عبد ا بن إبراىيم، 
فدرل عليو  -ومأ إٔب دار العطارينوأ-يزيد بن ُرَنيس قاؿ: درلنا على سفياف الثوري نعوده 

الذي كنت حدثتٍت بو عن أـ  فقاؿ لو سفياف الثوري: اٟتديث ،سعيد بن حساف ا١تخزومي
بنت َشْيبة، عن أـ َحبيَبة قالت: قاؿ  . فقاؿ: حدثتٍت أـ فاّب، عن َففيةرُدْده عليّ أفاّب 

ا ٔتعروؼ : "كبلـ ابن آدـ كلو عليو ال لو ما ربل أمرً )فلى ا عليو وآلو وسلم(رسوؿ ا 
"، قاؿ سفياف: فناشدتو، فقاؿ ٤تمد بن يزيد: ما (عز ولل)ا عن منكر أو ذكر ا أو هنيً 

ا لاءت بو امرأة عن امرأة، ىذا أشد ىذا اٟتديث؟ فقاؿ سفياف: وما شدة ىذا اٟتديث؟ إ٪ت  
أو ما ٝتعت ا يقوؿ ُب  -فلى ا عليو وآلو وسلم-ُب كتاب ا الذي أرسل بو نبيكم 

َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُىْم ِإَل َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ َأْو ِإْصلٍح بَػْيَن كتابو:  ﴿َل َخيػْ
﴿يَػْوـَ يَػُقوـُ الرُّوُح َواْلَملِئَكُة َصفِّا َل ٝتعت ا يقوؿ: فهو ىذا بعينو، أو ما  النَّاِس﴾

فهو ىذا بعينو، أو ما ٝتعت  ،(38يَػَتَكلَُّموَف ِإَل َمْن َأِذَف لَُو الرَّْحَمُن َوقَاَؿ َصَوابًا﴾ )النبأ: 
وا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ﴿واْلَعْصِر. ِإفَّ اإلْنَساَف َلِفي ُخْسٍر ِإَل الَِّذيَن آَمنُ ا يقوؿ ُب كتابو: 

  (، فهو ىذا بعينو.8َوتَػَواَصْوا بِاْلَحقّْ َوتَػَواَصْوا بِالصَّْبِر﴾ )العصر:

وقد أدرؾ كثَت من علمائنا ا١تتقدمُت ىذا األمر فحرفوا أف يكوف أوؿ ما يدرسو الناشئة  
م الناس عل  كانت الكتاتيب تنتشر فيو ليت  -إٔب وقت قريب- يوالعآب اإلسبلم ،كتاب ا

ٍب بعد ذلك ينتقلوف إٔب ا١تدارس األررى، ولكن ٓب يدرؾ كثَتوف مغزى ذلك  فيها القرآف أواًل 



48 

 

ومن بُت أعبلـ ا١تتقدمُت الذين عنوا بإبراز  .وٓب ٭تاولوا إدراؾ اٟتكم فيو للتوس  فيها وتعميقها
تنزؿ بأحٍد من أىل  ، يقوؿ َب مقدمة رسالتو: فليسية استقرار القرآف، اإلماـ الشافعأ٫تي  

 دين ا نازلة إال وَب كتاب ا الدليل على ولو اٟتق فيها.

ف َب ارتبلؼ اٟتديث ولاء بكبلـ نفيس عندما تناوؿ ارتبلؼ اٟتديث فبُت  و أل  كما أن  
ة الىت ٢تا َب وىو السن   ،و إذا ارتلفت األحاديث عنده فيأرذ األقرب منها إٔب القرآف الكرًنأن  

ة تطبيقو وتأويلو َب الواق  وأفضل سبل اتباعو، فالقرآف عنده آف أفٌل وردت لتبُت  كيفي  القر 
 -رٛتو ا-و ينظر فيو بنور القرآف وىدايتو، يقوؿ وكل ما لاء بعده فإن   يءـ على كل شمقد  

 أف   ة: ) أباف ا ٢تم...ة للكتاب أو الكتاب للسن  َب معرض تقرير مذىبو َب عدـ نسخ السن  
، ا ىى تب  للكتاب نًصا، ومفسرة معٌت ما أنزلو ا منو ٚتبًل ة ال ناسخة للكتاب وإ٪ت  السن  

 يالذ واألحاديث إذا ارتلفت ٓب نذىب إٔب واحد منها دوف غَته إال لسبب يدؿ على أف  
 تركنا ... بأف يكوف أحد اٟتديثُت أشبو بكتاب ا، فإذا أشبو يذىبنا إليو أقوى من الذ

د على تقدًن ما يكوف معناه أشبو وٓب يقتصر على ذلك بل أك   .بكتاب ا كانت فيو اٟتجة(
ىنا يؤفل لتصحيح اٟتديث واألرذ بو ما  -رضى ا عنو-و ٔتعٌت الكتاب على سواه، فكأن  

 و فرع بأفل َب الكتاب.وكأن   ،يشبو كتاب ا ويتصل

 مالقرآف المجيد يتكلَّ 

 جمليد عن وفف ألحوالنا؟ لو سألنا القرآف ا

ؽ والضعف والًتال  قد بلغتم مستوى من التفر   -اليـو-كم فقد ٬تيب القرآف اجمليد: إن  
كم ئواالرتبلؼ، واالعتماد على اآلررين ُب كل شيء؛ طعامكم وشرابكم ولباسكم ودوا

 ار ووثنّيُتوسبلحكم ومبانيكم. فلو رأى رصومكم من منافقُت ومشركُت وملحدين وكف  
ات واالحتيالات حرمانكم من الطعاـ والشراب وا١تبلبس الذين يزودونكم هبذه الضروري  

ات البناء لعجزًب عن إطعاـ أنفسكم وسًت عوراتكم، وانتعاؿ أحذيتكم، والسبلح ومعد  
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وتوفَت أدوية ألمراضكم ومرضاكم، وأدوات بناء لبيوتكم، وأسلحة ٞتنودكم ومن تطلقوف 
 أمنكم. عليهم شرطتكم وقوات 

 فأنتم ُب وض  ُىَو ُب غاية السوء. فأنا كتاب ىداية أمرتكم أف ال تسمحوا للجوع أو
كم اىتديتم لو أن  –أو ا١ترض أف يتغلغل ُب ٣تتمعاتكم؛ لقد اشتملت آياٌب  يالعطش أو العر 

على إ٬تاب السَت ُب مناكب األرض واستثمار رَتاهتا، واستخراج   -واستضأًب بأنوارىا اهب
ة إطعاـ لياعها وسقاية عطاشها وإكساء عراهتا، ا وإعمارىا، وأنطت بكم مسئولي  كنوزى

 ديها هبا، ومعاٞتة مرضاىا، وٛتاية ا١تستضعفُت فيها. وإيواء مشر  

بتم فراطي السوّي، وأعرضتم عٍت وعن فتنك   ،«ة والشهادة على الناسالوسطي  »مهمتكم 
ا٠تَتات والكنوز َما كاف ٯتكن أف يضعكم ُب أراضيكم من  )تعأب(ىداييت. لقد مؤل ا 

ا١توق  الذي كاف ينبغي أف تكونوا فيو، موق  الشهادة على الناس. فحرمكم لهلكم من 
م، وأوضحت لكم: فلقد أمرتكم بالعلم والتعل   ؛وتلك رطيئة أررى -كّلو-استثمار ذلك 

وُب اآليات األؤب « ويرعلـو تن»و« علـو ىداية»و« علـو تدبَت»و« علـو تسخَت»ىناؾ  أف  
أمرتكم بقراءة ا٠تلق واألنفس -فلى ا عليو وآلو وسلم- على قلب ٤ُتَم د  نزواًل مٍت  

واآلفاؽ، وقراءة التاريخ، وكل َما تعلمتو األمم قبلكم، ولعلت الِعلم ديًنا وعبادة وأرشدتكم 
قراءة ُب  :«ٞتم  بُت القرائتُتبا»إٔب َما ٘تي زوف بو العلم الناف  من العلم الضار، وأمرتكم 

آياٌب لتهتدوا هبا ُب والباتكم من الوفاء بالعهد اإل٢تّي، والقياـ ٔتهاـ االستخبلؼ وحفظ 
ة ُب اآلررة. بة ُب الدنيا، وباٞتن  األمانة، والقياـ ْتق االبتبلء لتفوزوا إذا اىتديتم باٟتياة الطي  

لكم، ولتقوموا  (تعأب)رىا ا رات اليت سخ  سخ  وقراءة ُب الكوف تتعلموا كيف تتعاملوف م  ا١ت
ة بوا الصراط السوّي، وهتجروا اج  ْتق االستخبلؼ وفريضة العمراف. فأبيتم إال إف تتنك  

، وفارت أيديكم سفلى «امعيشة ضنكً »باٟتياة الطيبة  )تعأب(البيضاء، فأبدلكم ا 
 ٘تنح اآلررين وتغنيهم وٖتميهم. تستجدي َما عند اآلررين من بعد أف كانت عليا 
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رًب آياٌب، وتلو٘توين حق ولن تفارقوا ىذه اٟتالة، ولن تفارقكم إال إذا رلعتم إٕب  وتدب  
يبدلكم من بعد روفكم أمًنا، ومن  )تعأب(كتم يب واعتصمتم بآياٌب، فلعّل ا التبلوة، و٘تس  

رزقًا حسًنا، ومن بعد تفرقكم  بعد حَتتكم وا٨ترافاتكم استقامة وىدى، ومن بعد فقركم
 وارتبلفاتكم ألفة وتآرًيا ووحدة واٖتاًدا ٬تعلكم كالبنياف ا١ترفوص.
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 آيات القتاؿ

 نموذج لتفسير القرآف بالقرآف

يتعر ض اإلسبلـ ُب أيامنا ىذه إٔب ىجـو كبَت يتناوؿ مصدره ا١تنشئ؛ أال وىو القرآف اجمليد، 
الًتاث اإلسبلمّي والثقافة  م قد كسبوا معركتهم ضد  لمُت أهن  أعداء اإلسبلـ وا١تس بعد أف ظن  

م كثَتًا ة، وكعادة األعداء اٞتاىلُت فإهن  ة بصفة عام  ة والشريعة اإلسبلمي  ة النبوي  ة والسن  اإلسبلمي  
ما ٮتتاروف أو ينتقوف ألزاء من آيات الكتاب الكرًن، يقتطعوهنا من سياقاهتا، ويُعطوهنا معاين 

م قد أفابوا مصادر لوهنا، وتفسَتاٍت وتأويبلٍت يبتدعوهنا، وبذلك يُو٫توف أنفسهم أهن  ي  يتخ
 اإلسبلـ وشريعتو ُب مقتل، على طريقة َمْن قاؿ:

 اَبْل قَاَؿ َرب َك َوْيل للمصلينَ   َما قَاَؿ َرّبَك َوْيل ِلؤلؤب سكروا

 إٔب اإلسبلـ وا١تسلمُت، وسادت ت نظرة األمريكيُت واألوربيُتسبتمرب، حُت تغَت  11وبعد 
ة، اإلسبلـ وا١تسلمُت وضد الولود اإلسبلمي ُب الغرب راف   إتاىات العداء والكراىية ضد  

لت تلك ا٢تجمات الشرسة إٔب القرآف اجمليد، وتعالت ، ٖتو  «اإلسبلموفوبيا»وساد ما ُعرؼ بػ
ب، ومن  طباعتو وتوزيعو ُب أفوات ٥تتلفة ُب العآب ُتطالب ٔتن  دروؿ ا١تصحف إٔب الغر 

مها ة، واعتباره كتابًا ٭تّث على الكراىية، ويشج  ثقافة ا١توت ويقد  ة واألوروبي  الببلد األمريكي  
ل منبًعا من مناب  ثقافة اإلرىاب واالعتداء على اآلررين، واعتباره على ثقافة اٟتياة، ويشك  

ة وما إليها. وقد ررلت بع  مراكز قراطي  عقبًة بُت ا١تسلمُت وبُت قبوؿ اٟتداثة وقيم الدٯت
مت للقارئ ة بقوائم من آيات كرٯتة من آي الكتاب اٟتكيم، ُقد  البحوث ُب البلداف الغربي  

ة وحقوؽ ة والدٯتقراطي  ا ٪تاذج لتلك التولهات ا١ترفوضة ا١تنافية لقيم اٟتري  الغريب على أهن  
وآيات اٞتهاد، وبع  اآليات  -ى القرآف دعائموالذي أرس-ض نظاـ ا١تواريث اإلنساف، فتعر  
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ة، ٓب يلتفت إليها الذين أشعلوا نَتاف اٟتروب ة غربي  ا١تتعلقة بقضايا النكاح إلسقاطات ثقافي  
 ة ُب ا١تاضي.الصليبي  

( من 29ة اآلية )ضت مؤررًا إٔب سهاـ ا٢تجمات الغربي  من أىم اآليات الكرٯتة اليت تعر   إف  
﴿قَاتُِلوْا الَِّذيَن ََل يُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َوََل بِاْليَػْوـِ اآلِخِر َوَلَ  اليت قاؿ ا فيها: سورة التوبة،

ـَ الّلُو َوَرُسولُُو َوََل َيِديُنوَف ِديَن اْلَحقّْ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى يُػْعطُو  ْا ُيَحرُّْموَف َما َحرَّ
ا١تسلمُت أعداء  حيث زعم ىؤالء أف   (،29َصاِغُروَف﴾ )التوبة:اْلِجْزيََة َعن َيٍد َوُىْم 

بو ىذه اآلية؛ ة ُتكذ  ما قالوه من كوهنم ٭تًتموف أىل الكتب السماوي   ة كلها، وأف  لئلنساني  
ت على األمر بقتاؿ الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اٞتزية عن يد وىم فاغروف، ا نص  ألهن  

ة مي  ياإلسبلـ واحد من األدياف اإلبراى ١تسلموف ُب الغرب من أف  عيو اوعلى ذلك فما يد  
ا ىو ٤ت  افًتاء ونفاؽ و ُب حالة إراء معهم إ٪ت  ة واإلسبلـ، وأن  ة وا١تسيحي  الثبلثة؛ اليهودي  

ر ا١تري  قد أقاموه على اقتطاع ىذه اآلية من سياقها، بو القرآف نفسو، وىذا التصو  يكذ  
من « ويل للمصلُت»تها، ٔتثل الطريقة اليت ذكرناىا حوؿ اقتطاع من اقطت  وإررالها من بيئ

 سياقها، وبٌت عليها فكرة مريضة ٦تاثلة.

 السياؽ الذي وردت فيو ىذه اآلية الكرٯتة، سوؼ نبُت   -ُب ىذه الصفحات القليلة-٨تن 
اقضُت ١تواثيقهم والن   اكثُت لعهودىممها من آيات نزلت ُب الن  لة ١تا تَػَقد  واليت ٕتعلها مكم  

ة وسواىا، ٦تا لعلهم حلفاء للمشركُت صراني  ة والن  وا٠تارلُت على قيم األدياف كلها؛ اليهودي  
بانتماء -وف ة، فمثل ىؤالء يتسًت  وحيد الذي لاء بو األنبياء كاف  وأعوانًا ٢تم على دين الت  

م يؤمنوا ُب حياهتم كلها إٔب أىل الكتاب، وما ىم من أىل الكتاب، فل -شكلّي فوري
-بكتاب موحى من ا إٔب رسوؿ من رسلو أو نيب من أنبيائو، مثل ىؤالء ينبغي أف يُوضعوا 

لوه من أعداء التوحيد إٔب لانب أوليائهم وحلفائهم وَمْن فض   -ُب التعامل ُب السلم واٟترب
 بأوليائهم، وليسوا بأولياء واإلٯتاف على أىل التوحيد واإلٯتاف، فهم ليسوا بإرواف للمؤمنُت وال

 وال أنصار لرسلو وال أولياء للمؤمنُت، وحينما نقرأ ىذه اآلية الكرٯتة ُب سياقها الذي 



53 

 

وردت فيو وننظر ُب ا١تعاين اليت لاءت لتقدٯتها سوؼ نكتشف مدى غباء أولئك الذين 
لوىا ما شاء ا، وٛت  فوا كتب ا وكلماتو عن مواضعها وأبعدوىا عن معانيها وا١تراد هبحر  

 الشيطاف وشاؤوا من معاف أررى ٥تالفة مغايرة.

 نفي وقوع النَّْسخ في القرآف المجيد:

القوؿ بعدـ ولود نسخ ُب القرآف تًتتب عليو قضايا كثَتة، بعضها يندرج ٖتت علم  إف  
ذ بقاعدة ف  األرأة، إضافة إٔب علـو القرآف. كما األفوؿ، وبعضها يندرج ُب العلـو الفقهي  

ة ىيمنة القرآف على كل ما عداه، وضرورة تصديقو عليو، وعدـ دروؿ الن ْسخ على آيات حري  
التدين سوؼ يؤدي إٔب بطبلف نسبة سائر األربار واآلثار اليت وردت ُب دعوة ا١تسلمُت إٔب 
 مقاتلة غَتىم حىت يدرلوا ُب اإلسبلـ، وعلى ذلك، وانطبلقًا من تفسَت القرآف بالقرآف 

فلى ا عليو وآلو -من إبطاؿ سائر األربار واآلثار اليت ُنسبت إٔب رسوؿ ا  فبلبد
وإٔب كبار أفحابو، ومنها قولو: "أُمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال ا -وسلم
 رسوؿ ا..."، وأمثاؿ ذلك ٦تا ال يصلح أف يكوف ناسًخا أو معارًضا آليات الكتاب وأين  

َأفَأَنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى ﴿ وقولو: ،(256ََل ِإْكَراَه ِفي الدّْيِن﴾ )البقرة:﴿لكرًن رافة: ا
 (،28أَنُػْلزُِمُكُموَىا َوأَنُتْم َلَها َكارُِىوَف﴾ )ىود:﴿ وقولو: ،(99َيُكونُوْا ُمْؤِمِنيَن﴾ )يونس:

َوَما أَنَت َعَلْيِهم ِبَجبَّاٍر﴾ ﴿ و:، وقول(22لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطٍر﴾ )الغاشية:﴿ وقولو:
ة اإلنساف ُب ارتيار دينو وما دت على حري  إٔب ما يقرب من مئيت آية كلها أك   (،45)ؽ:
للتخلص من سائر -ة تفسَت القرآف بالقرآف  مدى أ٫تي  د ا بو. ولكي نتبُت  ن بو ويتعب  يتدي  

ر ىذه نتدب   -ضراهبم إٔب ما يذىبوف إليوالتناقضات اليت تظهر عندما نذىب م  ا١تفسرين وأ
 :اآليات الكرٯتات

﴿بَػَراءٌة مَّْن الّلِو َوَرُسوِلِو ِإَلى الَِّذيَن َعاَىدتُّم مَّْن اْلُمْشرِِكيَن*َفِسيُحوْا ِفي اَْلْرِض 
ُر ُمْعِجِزي الّلِو َوَأفَّ الّلَو ُمْخِزي الْ  َكاِفرِيَن*َوَأَذاٌف مَّْن الّلِو َأْربَػَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموْا أَنَُّكْم َغيػْ



54 

 

ُهَو َوَرُسوِلِو ِإَلى النَّاِس يَػْوـَ اْلَحجّْ اَْلْكَبِر َأفَّ الّلَو َبِريٌء مَّْن اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُُو فَِإف تُػْبُتْم فػَ 
ُر ُمْعِجِزي الّلِو َوَبشِّْر  ٌر لَُّكْم َوِإف تَػَولَّْيُتْم فَاْعَلُموْا أَنَُّكْم َغيػْ الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَعَذاٍب َخيػْ

 اَوَلْم يُظَاِىُروْا َعَلْيُكْم َأَحدً  اأَلِيٍم*ِإَلَّ الَِّذيَن َعاَىدتُّم مَّْن اْلُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم َشْيئً 
ِتِهْم ِإفَّ الّلَو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن*فَِإَذا ان َسَلَخ اَْلْشُهُر اْلُحُرـُ فَأَِتمُّوْا ِإلَْيِهْم َعْهَدُىْم ِإَلى ُمدَّ

ُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإف  تُػُلوْا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواقػْ فَاقػْ
ْف َأَحٌد مَّْن تَابُوْا َوَأقَاُموْا الصََّلَة َوآتَػُوْا الزََّكاَة َفَخلُّوْا َسِبيلُهْم ِإفَّ الّلَو َغُفوٌر رَِّحيٌم*َوإِ 

ـَ الّلِو ثُمَّ أَْبِلْغُو َمْأَمَنُو َذِلَك بِأَنػَُّهْم قَػْوـٌ َلَّ   اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكَل
ِعنَد يَػْعَلُموَف*َكْيَف َيُكوُف لِْلُمْشرِِكيَن َعْهٌد ِعنَد الّلِو َوِعنَد َرُسوِلِو ِإَلَّ الَِّذيَن َعاَىدتُّْم 

اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َفَما اْستَػَقاُموْا َلُكْم فَاْسَتِقيُموْا َلُهْم ِإفَّ الّلَو ُيِحبُّ اْلُمتِقيَن*َكْيَف َوِإف 
َواِىِهْم َوتَْأَبى قُػُلوبُػُهْم َوَأْكثَػُرُىمْ  َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ََل يَػْرقُػُبوْا ِفيُكْم ِإًَل   َوََل ِذمًَّة يُػْرُضوَنُكم بَِأفػْ

َفَصدُّوْا َعن َسِبيِلِو ِإنػَُّهْم َساء َما َكانُوْا يَػْعَمُلوَف*َلَ  قَِليًل  افَاِسُقوَف*اْشتَػَرْوْا ِبآيَاِت الّلِو َثَمنً 
َوََل ِذمًَّة َوُأْولَػِئَك ُىُم اْلُمْعَتُدوَف*فَِإف تَابُوْا َوَأقَاُموْا الصََّلَة َوآتَػُوْا  يَػْرقُػُبوَف ِفي ُمْؤِمٍن ِإًَل 

زََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم ِفي الدّْيِن َونُػَفصُّْل اآليَاِت ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف*َوِإف نََّكُثوْا أَْيَمانَػُهم مّْن بَػْعِد ال
َلَ َعْهِدِىْم َوطََعُنوْا ِفي ِديِنُكْم فَػَقاتُِلوْا أَِئمََّة اْلُكْفِر ِإنػَُّهْم ََل أَْيَماَف َلُهْم َلَعلَُّهْم يَنتَػُهوَف*أَ 

أََتْخَشْونَػُهْم  نََّكُثوْا أْيَمانَػُهْم َوَىمُّوْا بِِإْخَراِج الرَُّسوِؿ َوُىم َبَدُؤوُكْم َأوََّؿ َمرَّةٍ  ااتُِلوَف قَػْومً تُػقَ 
 (.13-1مُُّؤِمِنيَن﴾ )التوبة:فَالّلُو َأَحقُّ َأف َتْخَشْوُه ِإف ُكنُتم 

تو ٛتل اآلررين على ٓب تكن عل  رىا أف  القتاؿ الذي يق  بُت ا١تسلمُت وغَتىم ٧تد حُت تدب  
ة، قبوؿ اإلسبلـ واإلٯتاف بو، بل ٛتل اآلررين على احًتاـ ا١تعاىدات واالتفاقات الدولي  

السبلـ ال ٯتكن ٖتقيقو دوف أف تأمن الشعوب ويثق  وعدـ نق  العهود وا١تواثيق؛ ألف  
ب بآرر أو بعضها ببع ، وتقـو بينها عبلقات تعاوف وتعارؼ ال تسمح بأف يغدر شع
رىا ُب سياقها يهدده ُب نفسو أو أرضو أو كيانو أو مصاٟتو، وىذه اآليات حينما نتدب  

من االلتزاـ ٔتعاىدات أُبرمت م  قـو  -براءة ا ورسولو-٧تدىا قد ولهت والب الرباءة 
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م وينقضوف عهودىم ويظاىروف على اهنَ ٯتْ ال ٭تًتموف أّي معاىدة أو اتفاؽ، فهم ينكثوف أَ 
ا ا اتفاؽ من لانب واحد ىو اٞتانب ا١تسلم. وأم  ؤمنُت أعداءىم، فتصبح االتفاقات كأهن  ا١ت

ات وا١تعاىدات وسائل لتخدير ا١تؤمنُت واغتناـ و يتخذ من تلك االتفاقي  اٞتانب اآلرر فإن  
 ة فرفة ١تهاٚتتهم وىم غافلوف.أي  

وا١تؤمنُت قد اٗتذوا ىذا -فلى ا عليو وآلو وسلم-رسوؿ ا  روف أف  الذين يتصو   إف  
القادرة  -كلها-ة ة العظمى ُب اٞتزيرة العربي  ا١توقف بعد أف قويت شوكتهم وأفبحوا القو  

على فرض إرادهتا على رصومها وأعدائها، ىذه اآليات عند تدبرىا تنفي كل ىذه 
الَِّذيَن َعاَىدتُّم مَّْن اْلُمْشرِِكيَن﴾ بَػَراءٌة مَّْن الّلِو َوَرُسوِلِو ِإَلى ﴿ )تعأب(: التصورات، فقولو

أي: عاىد٘توىم ٍب نكثوا أٯتاهنم مرة بعد أررى، ونقضوا عهودىم ُب كل مرة،  (؛1)التوبة:
ما ولدوا فرفة للنيل من ا١تسلمُت نافروا وظاىروا أعداء ا١تسلمُت، وٗتصيص ىذه وكل  

عليو االستثناء الذي لاء ُب  الرباءة وحصرىا ُب ىذا النوع من الناكثُت لعهودىم دؿ  
ِإَلَّ الَِّذيَن َعاَىدتُّم مَّْن اْلُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم ﴿ )تعأب(: السياؽ بقولو

ِتِهْم ِإفَّ الّلَو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقي َن﴾ ُيظَاِىُروْا َعَلْيُكْم َأَحًدا فَأَِتمُّوْا ِإلَْيِهْم َعْهَدُىْم ِإَلى ُمدَّ
ٓب يُؤمر ا١تسلموف ٔتفالأهتم  -الذين تكرر منهم نق  العهود-وحىت أولئك  .13(4)التوبة:

                                                           
قاؿ أبو لعفر الطربي: وأؤب األقواؿ ُب ذلك بالصواب قوؿ من قاؿ: األلل الذي لعلو ا ألىل العهد  13

ا ىو ألىل العهد الذين ظاىروا  ﴾﴿َفِسيُحوا ِفي اْلْرِض أْربَػَعَة أْشُهرٍ من ا١تشركُت وأذف ٢تم بالسياحة فيو بقولو:  إ٪ت 
وآلو وسلم( ونقضوا عهدىم قبل انقضاء مدتو فأم ا الذين ٓب ينقضوا عهدىم وٓب على رسوؿ ا )فلى ا عليو 

﴿إَل يظاىروا عليو، فإف  ا )لّل ثناؤه( أمر نبيو )فلى ا عليو وآلو وسلم( بإ٘تاـ العهد بينو وبينهم إٔب مدتو بقولو: 
ُقُصوُكْم ِشْيئا وَلْم يُظاِىُروا َعَلْيُكْم أَحدا فَأتّموا إلَْيِهْم َعْهَدُىْم إلى ُمّدتِِهْم  الذين عاَىْدُتْم ِمَن الُمْشرِكيَن ثُّم َلْم يُػنػْ

وبعد: ففي األربار ا١تتظاىرة عن رسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم( أن و حُت بعث  .﴾إّف اهلل ُيِحّب الُمّتِقينَ 
أمره أف ينادي بو فيهم، ومن كاف بينو وبُت رسوؿ برباءة إٔب أىل العهود بينو وبينهم أمره فيما  -رضي ا عنو-علّيا 

ا )فلى ا عليو وآلو وسلم( عهد، فعهده إٔب مدتو أوضح الدليل على فحة ما قلنا وذلك أف  ا ٓب يأمر نبيو 
 . )فلى ا عليو وآلو سلم( بنق  عهد قـو كاف عاىدىم إٔب ألل فاستقاموا على عهده بًتؾ نقضو
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ا لَُتالعوا  بنق  العهود وإهنائها والشروع الفوري ُب مقاتلتهم، بل أُعطوا مهلة كافية لد 
 أنفسهم ويدركوا أرطاءىم ُب تكرار نقضهم ١تعاىداهتم ومواثيقهم م  ا١تسلمُت، فقاؿ

ُر ُمْعِجِزي الّلِو َوَأفَّ الّلَو ﴿ )تعأب(: َفِسيُحوْا ِفي اَْلْرِض َأْربَػَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموْا أَنَُّكْم َغيػْ
ففي ىذه اآلية دليل واضح على مدى حرص القرآف  (،2ُمْخِزي اْلَكاِفرِيَن﴾ )التوبة:

ٌف مَّْن الّلِو َوَأَذا﴿ )تعأب(: واإلسبلـ على السبلـ وعدـ مبادرة أحد باٟترب، وُب قولو
فرض على ا١تسلمُت أف يعلنوا آلاؿ  (3َوَرُسوِلِو ِإَلى النَّاِس يَػْوـَ اْلَحجّْ اَْلْكَبِر﴾ )التوبة:

إهناء تلك ا١تعاىدات بأىم وسائل اإلعبلف ا١تتاحة ُب ذلك العصر؛ لئبل تكوف ىناؾ 
روب وال إبادة اإلكراه على الدين وال االنتصار ُب اٟت -كما قلنا-مباغتة، فليس ا٢تدؼ 

ة مواثيق؛  ة، والتوبة عن نق  أي  اآلررين، بل ٛتلهم على احًتاـ ا١تعاىدات وا١تواثيق الدولي  
ق أمًنا وسبلًما عا١تيُت قائمُت على احًتاـ ا١تواثيق والعهود وعدـ ة أف ٖتق  كي تستطي  البشري  

الَِّذيَن َعاَىدتُّم مَّْن  ِإَلَّ ﴿ )تعأب(: التفريط بشيء منها؛ ولذلك لاء االستثناء بقولو
-فإذا انسلخ األشهر اٟتـر دوف أف يرال  أولئك  .كما تقدـ( 4اْلُمْشرِِكيَن﴾ )التوبة:

ات ىؤالء أينما ولدوا، أنفسهم ويلتزموا بالوفاء ٔتواثيقهم، ٬تب مقاتلة قو   -الناكثوف للعهود
إرىابًا  -واٟتالة ىذه-لوف وأرذىم ّترائم نق  العهود و٤تافرهتم ُب كل موق ، فهؤالء ٯتث

ة وسيلة  ٬تعل العآب كلو يعيش حالة من أزمة الثقة وعدـ االطمئناف إٔب أي  ٦تي ا عام ا شامبًل أ
ة، ومثل ىؤالء ال يُػْؤَمن أذاىم وال يُدف  ضررىم إال إذا تابوا وأنابوا وأقاموا الصبلة سلمي  

ة ٖتوؿ بينهم وبُت نق  العهود قاعدة أربلقي  وا بالتزكية اليت تتحوؿ إٔب وآتوا الزكاة، وٖتل  
َوِإْف َأَحٌد مَّْن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع  ﴿وا١تواثيق. وُتشَت اآلية التالية: 

ـَ الّلِو ثُمَّ أَْبِلْغُو َمْأَمَنُو َذِلَك بِأَنػَُّهْم قَػْوـٌ َلَّ يَػْعَلُموَف﴾ )التوبة: توى األفراد إٔب مس (6َكَل
ات أ٦تهم وشعوهبم وحكوماهتم، فيحاولوف أف يعرفوا حقيقة ما الذين قد يرفضوف سلوكي  
ة ا١تسلمة كلها مسؤولة عن لعوا على رسالتهم، فهؤالء تصبح األم  يدعوا ا١تسلموف إليو ويط  

 ٛتاية حقهم الذي يصبح من أىم حقوؽ اإلنساف ُب معرفة اٟتقيقة واالطبلع عليها وٛتاية
ة هتديدات قد ال تسمح لو باالطبلع عليها. ُب الوقت نفسو يأٌب َمْن يطلبها من أي  
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َكْيَف َيُكوُف لِْلُمْشرِِكيَن َعْهٌد ِعنَد الّلِو َوِعنَد َرُسوِلِو ِإَلَّ ﴿ )تعأب(: االستفهاـ ُب قولو
ُكْم فَاْسَتِقيُموْا َلُهْم ِإفَّ الّلَو ُيِحبُّ الَِّذيَن َعاَىدتُّْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َفَما اْستَػَقاُموْا لَ 

 -الذين نقضوا عهودىم أكثر من مرة-باستبعاد أف ٭تًـت ا١تشركوف  (7اْلُمتَِّقيَن﴾ )التوبة:
أّي عهد يربمونو، فهم كاذبوف يتظاىروف بذلك إلرضاء ا١تؤمنُت حىت ٖتُت ٢تم فرفة 

بأفواىهم ما يرضوف بو ا١تؤمنُت وتأىب للهجـو عليهم أو االنضماـ إٔب أعدائهم، يقولوف 
قلوهبم، ومن بُت ىؤالء قـو ٓب يعلنوا نق  أو نكث عهودىم م  ا١تؤمنُت، ْتيث ال ٯتكن 
تصنيفهم ُب الناكثُت الذين لاىروا بذلك وال با١تلتزمُت ا١توفُت ٔتعاىداهتم، وُب الوقت 

يقولوف بأفواىهم ما ليس ُب قلوهبم لو ىؤالء الذين  نفسو تُنب و اآلية التالية ا١تؤمنُت إٔب أف  
رروا أي وس  إليذائكم و٤تاربتكم، فبل م لن يد  قوا بالقوة عليكم فإهن  انتصروا عليكم أو تفو  

م اشًتوا بآيات م فاسقوف، وألهن  تنخدعوا ٔتعسوؿ الكبلـ الذي يقولونو بأفواىهم فقط؛ ألهن  
 ينبغي أف ٖتدث إال إذا تابوا وأقاموا الصبلة وآتوا الثقة هبم ال فإف   ،ولذلك .ا ٙتًنا قليبًل 

لوا أف يكونوا منكم بشكل كامل، ْتيث ينتموف الزكاة وآثروا ُأُرو تكم على عداوتكم، وفض  
وف إٔب ففوفكم، فهؤالء ال ينبغي أف يُآرذوا على ما قد سلف منهم من تكم وينضم  إٔب أم  

قد فاروا إروانًا لكم ُب  -واٟتالة ىذه-م هن  نق  للعهود وأذى أفابكم نتيجة لذلك؛ أل
م قد ارتاروا ا إف نكثوا أٯتاهنم من بعد عهدىم وطعنوا ُب دينكم فذلك يعٍت أهن  الدين، أم  

ة الدعوة إٔب الدين: ة التدين وال ْتري  حربكم وعدـ مسا١تتكم وعدـ االعًتاؼ لكم ْتري  
م ال أٯتاف ٢تم لعلهم ينتهوف، ال لكفرىم ولكن ألهن   (،12:فَػَقاتُِلوْا أَِئمََّة اْلُكْفِر﴾ )التوبة﴿

َأََل تُػَقاتُِلوَف قَػْوًما نََّكُثوْا أَْيَمانَػُهْم َوَىمُّوْا بِِإْخَراِج ﴿ٍب تؤكد اآلية التالية ذلك باالستفهاـ: 
َشْوُه ِإف ُكنُتم مُُّؤِمِنيَن﴾ الرَُّسوِؿ َوُىم َبَدُؤوُكْم َأوََّؿ َمرٍَّة أََتْخَشْونَػُهْم فَالّلُو َأَحقُّ َأف َتخْ 

الرباءة ا١تذكورة  ر ىذه اآليات على التفصيل نستطي  أف نقوؿ: إف  . وحُت نتدب  (13)التوبة:
ا ىي بسبب نق  العهد والنكث ُب ا١تعاىدات ُب أوؿ السورة ليست بسبب الشرؾ، وإ٪ت  

ِإَلَّ الَِّذيَن ﴿ك الرباءة: قد استثٌت من تل )تبارؾ وتعأب(ا  وبشكل متكرر، بدليل أف  
 َعاَىدتُّم مَّْن اْلُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم ُيظَاِىُروْا َعَلْيُكْم َأَحًدا فَأَِتمُّوْا ِإلَْيِهمْ 
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ِتِهْم ِإفَّ الّلَو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن﴾ )التوبة: ُب  ولآليات الكثَتة الواردة (،4َعْهَدُىْم ِإَلى ُمدَّ
ن وعدـ اإلكراه على الدين، وعلى ذلك فيمكننا أف ٨ترر ا١توضوع بالشكل حرية التدي  

 التإب:

 من ا١تشركُت َمْن بلغتهم الدعوة وَمْن ٓب تبلغهم. -1
 ٓب يعتدوا. َمْن ٓب تبلغهم الدعوة فريقاف: فريق منهم اعتدوا، وفريق -2
 وأنشأوا معهم والذين بلغتهم الدعوة فريقاف؛ منهم َمْن عاىدوا ا١تسلمُت -3

 مواثيق، ومنهم َمْن ٓب يُعاىدوا.
والذين بلغتهم الدعوة وعاىدوا؛ منهم َمْن أوفوا بعهودىم والتزموا هبا، ومنهم  -4

 َمْن نقضوىا.
فلى ا عليو -الذين نقضوا عهودىم؛ منهم َمْن نقضوىا م  رسوؿ ا  -5

 .(مى ا عليو وآلو وسل  فل  )ومنهم َمْن نقضوىا م  ا١تؤمنُت بعد وفاتو -وآلو وسلم

 فصار لدينا عد ة أنواع:

 : مشركوف ٓب يُعاىدوا وٓب يعتدوا.أواًل 

 ثانًيا: مشركوف عاىدوا فوّفوا.

 ثالثًا: مشركوف ٓب يعاىدوا واعتدوا.

 .)فلى ا عليو وآلو وسل م(رابًعا: مشركوف عاىدوا ٍب نقضوا عهدىم م  الن يب 

ينقضوا وٓب يُوفوا، وكانوا ٭تاولوف أف يُرضوا ا١تؤمنُت بأفواىهم رامًسا: مشركوف عاىدوا فلم 
 وتأىب قلوهبم.

)فلى ا عليو وآلو سادًسا: مشركوف عاىدوا ٍب نقضوا عهدىم م  ا١تؤمنُت بعد النيب 
 .وسل م(
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ة : وىم َمْن ٓب يعاىدوا وٓب يعتدوا ففيهم لاءت سائر اآليات اليت ضمنت حري  ا أواًل أم  
َأفَأَنَت ﴿(، 256َلَ ِإْكَراَه ِفي الدّْيِن﴾ )البقرة:﴿ )تعأب(: ن، مثل قولوة التدي  وحري   االعتقاد

(، 45َوَما أَنَت َعَلْيِهم ِبَجبَّاٍر﴾ )ؽ:﴿ ،(99ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكونُوْا ُمْؤِمِنيَن﴾ )يونس:
يُػْؤِمن َوَمن َشاء فَػْلَيْكُفْر﴾ َفَمن َشاء فَػلْ ﴿(، 22لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطٍر﴾ )الغاشية:﴿

 (.190َوَلَ تَػْعَتُدوْا ِإفَّ الّلَو َلَ ُيِحبّْ اْلُمْعَتِديَن﴾ )البقرة:﴿(، 29)الكهف:

 وا ففيهم ما ُب َمْن ٓب يعاىدوا وٓب يعتدوا، وفيهم أيًضا قولوا َمْن عاىدوا فوف  وأم  وُب ثانًيا: 
َوَلْم يُظَاِىُروْا َعَلْيُكْم  اَن اْلُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم َشْيئً ﴿ِإَلَّ الَِّذيَن َعاَىدتُّم مّْ  )تعأب(:

ِتِهْم ِإفَّ الّلَو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن﴾ )التوبة: اَأَحدً  ﴿ِإَلَّ وقولو:  (،4فَأَِتمُّوْا ِإلَْيِهْم َعْهَدُىْم ِإَلى ُمدَّ
ـِ  َفَما اْستَػَقاُموْا َلُكْم فَاْسَتِقيُموْا َلُهْم ِإفَّ الّلَو ُيِحبُّ  الَِّذيَن َعاَىدتُّْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَرا

فلى -يب من ىؤالء إال الذين عاىدىم النيب يكن ُب حياة الن   (، وٓب7)التوبة: اْلُمتَِّقيَن﴾
عند ا١تسجد اٟتراـ، بدليل ارتصافهم باالستثناء من كل األوفاؼ -ا عليو وآلو وسلم

يَػْرقُػُبوْا  ﴿ِإف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َلَ  )تعأب(: ا١تشركُت ا١تعاىدين ُب قولوضُت من الناقالبشعة ُب 
َواِىِهْم َوتَْأَبى قُػُلوبُػُهْم َوَأْكثَػُرُىْم فَاِسُقوَف*اْشتَػَرْوْا بِآيَاِت  ِفيُكْم ِإًَل  َوََل ِذمًَّة يُػْرُضوَنُكم بَِأفػْ
 َكانُوْا يَػْعَمُلوَف*ََل يَػْرقُػُبوَف ِفي ُمْؤِمٍن ِإًَل  ِلِو ِإنػَُّهْم َساء َماَفَصدُّوْا َعن َسِبي قَِليًل  االّلِو َثَمنً 

-يب فسائر ا١تشركُت الذين عاىدوا الن   (،10-7)التوبة: ﴾َوََل ِذمًَّة َوُأْولَػِئَك ُىُم اْلُمْعَتُدوفَ 
كانوا بُت ناقضُت عهدىم معلنُت نقضهم وبُت مستخفُت -و وسلمفلى ا عليو وآل

 متظاىرين بإرضاء ا١تؤمنُت، وتأىب قلوهبم.

َوقَاتُِلوْا ِفي َسِبيِل الّلِو الَِّذيَن ﴿ )تعأب(: وأم ا َمْن ٓب يعاىدوا واعتدوا، ففيهم قولووُب ثالثًا: 
تُػُلوُىْم َحْيُث ثَِقْفُتُموىُ  يُػَقاتُِلوَنُكْم َوَلَ تَػْعَتُدوْا ِإفَّ  ْم َوَأْخرُِجوُىم الّلَو َلَ ُيِحبّْ اْلُمْعَتِديَن*َواقػْ

َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوََل تُػَقاتُِلوُىْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َحتَّى  مّْْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفتػْ
تُػُلوُىْم َكَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفرِيَن*فَِإِف انتَػَهْوْا فَِإفَّ الّلوَ  َغُفوٌر  يُػَقاتُِلوُكْم ِفيِو فَِإف قَاتَػُلوُكْم فَاقػْ
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يُن لِّلِو فَِإِف انتَػَهوْا َفَل ُعْدَواَف ِإَلَّ َعَلى 14رَِّحيمٌ  َنٌة َوَيُكوَف الدّْ *َوقَاتُِلوُىْم َحتَّى ََل َتُكوَف ِفتػْ
 (.193-190الظَّاِلِميَن﴾ )البقرة:

وقد كاف أوؿ األمر أمرًا بالصفح والعفو والصرب على األذى، ٍب كاف اإلذف ُب الدفاع حىت 
﴿ُأِذَف لِلَِّذيَن يُػَقاتَػُلوَف بِأَنػَُّهْم ظُِلُموا  )تعأب(: العدواف ُب قولو٤ت  ا١تعتدوف عن يكّف 

 واكانت براءة واألمر فيها بقتل َمْن نقض ٍب (،39﴾ )الحج:َوِإفَّ اللََّو َعَلى َنْصرِِىْم َلَقِديرٌ 
بالكف عن  واتظاىر  إفو العفو عنهم، حىت  ـم  الن يب عقوبة على نقضهم، وبعد معهدى

 كما يلي.العدواف، إال إف تابوا وأقاموا الصبلة وآتوا الزكاة  

فقد  -فلى ا عليو وآلو وسلم-يب عهدىم م  الن  ا َمْن عاىدوا ٍب نقضوا وُب رابًعا: وأم  
﴿فَِإَذا انَسَلَخ اَْلْشُهُر اْلُحُرـُ فَاقْػتُػُلوْا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث  )تعأب(: كاف فيهم قولو

ُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإف تَابُوْا َوَأقَاُموْا الصََّلَة  َوَجدتُُّموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواقػْ
 (.5)التوبة: ﴾الزََّكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهْم ِإفَّ الّلَو َغُفوٌر رَِّحيمٌ  َوآتَػُواْ 

١تؤمنُت بأفواىهم وتأىب قلوهبم، ففيهم ا َمْن ٓب ينقضوا وٓب يوفوا، يرضوف اوأم   وُب رامًسا:
 :(تعأب)وقولو  ﴾َيُكوُف لِْلُمْشرِِكيَن َعْهٌد ِعنَد الّلِو َوِعنَد َرُسوِلوِ  ﴿َكْيفَ  )تعأب(: قولو

                                                           

تكوف للكافر لكن ُب الدنيا فقط بركة ُب فحتو ومالو وأىلو أو هتيئة ظروؼ كرٯتة قبل أف  ( الرٛتة قد14) 
(، وقاؿ )تعأب(: 107َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَلَّ رَْحَمًة لّْْلَعاَلِميَن﴾ )اْلنبياء﴿يهتدي تسهل عليو سبيل ا٢تداية قاؿ )تعأب(: 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َتَماًما َعَلى﴿ الَِّذَي َأْحَسَن َوتَػْفِصيًل لُّْكلّْ َشْيٍء َوُىًدى َورَْحَمًة لََّعلَُّهم بِِلَقاِء رَبِّْهْم  ثُمَّ آتَػيػْ
طُْغَيانِِهْم يَػْعَمُهوَف﴾ )المؤمنوف  َوَلْو رَِحْمَناُىْم وََكَشْفَنا َما ِبِهم مّْن ُضرٍّ لََّلجُّوا ِفي﴿وقاؿ:  (154يُػْؤِمُنوَف﴾ )اْلنعاـ

ُهْم ِإَذا َلُهم مَّْكٌر ِفي آيَاتَِنا ُقِل الّلُو َأْسَرُع َمْكًرا  َوِإَذا﴿وقاؿ:  (75 َأَذقْػَنا النَّاَس رَْحَمًة مّْن بَػْعِد َضرَّاَء َمسَّتػْ
مَّ ِإَذا َأَذاقَػُهم َوِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرّّ َدَعْوا رَبػَُّهم مُِّنيِبيَن ِإلَْيِو ثُ ﴿وقاؿ:  (21ُرُسَلَنا َيْكتُُبوَف َما َتْمُكُروَف﴾ )يونس  ِإفَّ 

ُهم بَِربِّْهْم ُيْشرُِكوَف﴾ )الرـو َولَِئْن َأَذقْػَناُه رَْحَمًة مّْنَّا ِمن بَػْعِد َضرَّاء َمسَّْتُو ﴿وقاؿ:  (33مّْْنُو رَْحَمًة ِإَذا َفرِيٌق مّْنػْ
ي ِإفَّ ِلي ِعنَدُه لَْلُحْسَنى فَػَلنُػَنبَّْئنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَما رَبّْ  لَيَػُقوَلنَّ َىَذا ِلي َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَائَِمًة َولَِئن رُِّجْعُت ِإَلى

 (.50َعِمُلوا َولَُنِذيَقنػَُّهم مّْْن َعَذاٍب َغِليٍظ﴾ )فصلت
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َواِىِهْم َوتَْأَبى  ﴿َكْيَف َوِإف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ََل يَػْرقُػُبوْا ِفيُكْم ِإًَل  َوََل ِذمًَّة يُػْرُضوَنُكم بَِأفػْ
َفَصدُّوْا َعن َسِبيِلِو ِإنػَُّهْم َساء َما   قَِليًل  اقُػُلوبُػُهْم َوَأْكثَػُرُىْم فَاِسُقوَف*اْشتَػَرْوْا ِبآيَاِت الّلِو َثَمنً 

 )تعأب(: وقولو، ﴾َوََل ِذمًَّة َوُأْولَػِئَك ُىُم اْلُمْعَتُدوفَ  َكانُوْا يَػْعَمُلوَف*ََل يَػْرقُػُبوَف ِفي ُمْؤِمٍن ِإًَل 
ا َتَخاَفنَّ ِمن قَػْوـٍ ِخَيانًَة فَانِبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواء ِإفَّ الّلَو ََل ُيِحبُّ الَخائِِنيَن*َوَلَ ﴿َوِإمَّ 

ٍة َوِمن  َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َسبَػُقوْا ِإنػَُّهْم ََل يُػْعِجُزوَف*َوَأِعدُّوْا َلُهم مَّا اْسَتطَْعُتم مّْن قُػوَّ
ا:  ﴾؛رّْبَاِط اْلَخْيلِ  ﴿تُػْرِىُبوَف ِبِو َعْدوَّ الّلِو َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن أي: ال لتعتدوا بو عليهم، وإ٪ت 

﴿َوِإف َجَنُحوْا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح  )تعأب(: وقولو ،﴾ِمن ُدوِنِهْم ََل تَػْعَلُمونَػُهُم الّلُو يَػْعَلُمُهمْ 
يِن  لََة َوآتَػُوْا الزََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم ِفي﴿فَِإف تَابُوْا َوَأقَاُموْا الصَّ  )تعأب(: ، وقولو﴾َلَها الدّْ

 ﴾.َونُػَفصُّْل اآليَاِت ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموفَ 

؛ أي (فل ى ا عليو وآلو وسل م)عهدىم بعد الن يب ٍب نقضوا وُب سادًسا: وأم ا َمْن عاىدوا 
م مّْن بَػْعِد َعْهِدِىْم َوطََعُنوْا ِفي ﴿َوِإف نََّكُثوْا أَْيَمانَػهُ  )تعأب(: بعد التخفيف، ففيهم قولو

أي: وإف ٓب يتوبوا وٓب  ﴾؛ِديِنُكْم فَػَقاتُِلوْا أَِئمََّة اْلُكْفِر ِإنػَُّهْم ََل أَْيَماَف َلُهْم َلَعلَُّهْم يَنتَػُهوفَ 
ةٍ ينكثوا فعلى ما أنتم عليو؛ أي:   ﴾.﴿َأِعدُّوْا َلُهم مَّا اْسَتطَْعُتم مّْن قُػوَّ
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 القرآف المجيد تدبر مداخل

 

 ر: مداخل للتدبُّ 

العودة إٔب القرآف الكرًن تعٍت أف نتجاوز كل اُٟتُجْب اليت قد ٖتجبنا عنو وٖتوؿ بيننا  ف  إ
ٯتكن أف نتناوؿ كل سورة أو كل ٧تم من  عدد من ا١تدارلوبينو، من ألل ذلك توفلنا إٔب 

كل   بعدد ىذه ا١تدارل، أو اآلية ْتيث نقرأ السورة التالية ـو القرآف ٔتقتضى تلك ا١تدارل٧ت
 من ىذه ا١تدارل:و درٍل مغايٍر للمدرل الذي سبقو، مرة ٔت

 مدرل تفسَت القرآف بالقرآف. .1
 .مدرل تفسَت القرآف بالسن ة النبوي ة ا١تطهرة وبالسَتة وا٢تدي النبويّ  .2
 .مدرل الغيب والشهادة .3
 مدرل عمود السورة. .4
ي وقراءة الكوف، ْتيث يساعد كل ، قراءة الوحتُتءمدرل اٞتم  بُت القرا .5

 .منهما على فهم اآلرر
 .مدرل العقيدة والشريعة، واٟتبلؿ واٟتراـ .6
 .ة للكتاب الكرًنمدرل الوحدة البنائي   .7
 .، وىذا ا١تدرل عائد إٔب ا١تدرل ا٠تامسمدرل القراءة بالقلم وبا٠تلق .8
  ة.القرآني   ؿو مدرل األزمات وطلب اٟتل .9
 .بياء وبناء األممات وقصص األنمدرل النبو   .10
 .ةة وااللتماعي  مدرل السنن الكوني  .11
 .مدرل األربلؽ والسلوؾ، وآثارىا ُب حياة األفراد واألمم .12
 .مدرل االستخبلؼ .13
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 ة والعمرافالتوحيد والتزكي  "؛ العليا اٟتاكمة مدرل القيم وا١تقافد .14
 ."واألم ة والدعوة

 لعرب.، واستخبلص الدروس وامدرل البحث ُب األمثاؿ والقصص .15
، واألمم اليت ٖتددت مصائرىا مدرل اإلفبلح والصبلح والفساد .16

 .وفًقا ١تمارساهتا
، ة اإلٯتاف والكفرمدرل تصنيف البشر وفًقا ١تواقفهم من قضي   .17

 .واالستقامة، واال٨تراؼ
 .مدرل العبلقات بُت اإلنساف والطبيعة واٟتياة .18
 مدرل اإلحكاـ والتفصيل. .19
 مدرل اكم وا١تتشابو. .20
 دوف غفلة عن "الوحدة البنائي ة". ل ا١توضوعيّ ا١تدر .21
 مدرل الكشف عن السياقات. .22
 مدرل التصديق وا٢تيمنة. .23
 مدرل االستيعاب والتجاوز. .24
 واٞتزئّي. مدرل البحث عن الكليّ  .25
 مدرل نفي النسخ والتعارض بُت اآليات. .26
 مدرل االستنباط. .27
 مدرل البحث عن تأثَت القرآف ُب اإلنساف. .28
 غة القرآف وفصاحتو.مدرل الكشف عن ببل .29
 مدرل البحث ُب اذوؼ وا١تقد ر وا١تكنوف. .30

 .تفسير القرآف بالقرآف :فسير القرآف المجيد ىوت 

كيفي ة االستفادة هبذا ا١تدرل: ىو قراءة السورة كما ىي ُب كتاب ا )تعأب( والكشف عن 
 عبلقاتاىا م  السور واآليات األررى.
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 إلحكامها ُب بشكل واضح وتفصيبًل  اشرحً  للفاٖتة ٧تد بقرةٍب ال حُت نقرأ سورة الفاٖتةف
ر م  اآليات السبعة ُب سورة الثبلثُت آية األؤب من سورة البقرة، ومن يقرأ تلك اآليات بتدب  

الفاٖتة يستطي  أف يدرؾ ذلك بوضوح فقد بينت السورة لنا مصدر ا٢تداية ومصدر اٟتمد 
ما يتعلق بيـو الدين، وفاحب الكلمة الوحيد فيو أال وىو والذكر والنور والعبادة واالستعانة و 

ُت ، ٍب بينت لنا أوفاؼ األفناؼ الثبلثة الذين أنعم ا عليهم من النبي  (لل شأنو)ا 
وىم الذين ألزمهم ا كلمة التقوى، وكانوا أحق هبا  ،يقُت والشهداء والصاٟتُتوالصد  

يهم، الذين يئسوا من اآلررة كما يئس الكفار من  لنا ففات ا١تغضوب علوأىلها، ٍب بُت  
أفحاب القبور، فَضل سعيهم ُب اٟتياة الدنيا، وغضب عليهم رهبم ولعنهم، فلن يغٍت عنهم 

ُت، وضرب ٢تم ا١تثل بثبلث ٍب بُت ففات الضال   ا شيء ُب األرض وال ُب السماء.من 
س ليعبدوا ا، و٬تتنبوا الطاغوت، عشرة آية، وُب اآلية العشرين من السورة نادى ُب النا

وحده ال شريك لو اٞتدير بالعبادة  (سبحانو)بع  النعم اليت ٕتعلو  (لل شأنو)وذكر 
يَا أَيػَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم ﴿واالستعانة، 

الذي بربوبيتو وبنعمتو وفضلو عليكم لعل  ، فهومن ا١تفلحُت لتكونوا( 55)البقرة: ﴾تَػتػَُّقوفَ 
، وأررج لكم من ا، وأنزؿ من السماء ماءً ا ٤تفوظً ، وسقفً ا، والسماء بناءً لكم األرض فراشً 

  غذية ما ال تستقيم حياتكم بدونو.الثمرات، واأل

ذي بدأت ئ أال وىو القرآف، الا٠تلق ٔتصدر ىذه الرسالة، ا١تنش ٍب عاد السياؽ لتحدي
ا من ُب قلبو ريب من سبلمة ىذا ا١تصدر والوثوؽ بو و ال ريب فيو، أم  السورة ببياف أن  

  ، إٔب آرر اآليات.(53)البقرة: ﴾.. فَْأُتوْا ِبُسورٍَة مّْن مّْْثِلِو ..﴿ فليستجب ٢تذا التحدي،

ردت ُب آية سورة ة ا للعا١تُت، اليت و ا بياف لربوبي  ٍب تأٌب قصة ا٠تلق وما حدث وكأهن  
ة اليت بدأت ا بياف ٢تذه الربوبي  ، فكأهن  (5)الفاتحة: ﴾اْلَحْمُد لّلِو َربّْ اْلَعاَلِمينَ ﴿ الفاٖتة،

ا ونساء، وقصة العدو ا١تبُت  كثَتً باإلعداد للخلق، ٍب رلق آدـ وزولو، ٍب بث منهما رلااًل 
 رطورة ىذا العدو ا١تبُت، الذي بُت  من بدايتها، ٍب تأٌب قصة بٍت إسرائيل عرب تارٮتهم كلو، لت
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لعلهم أي لعل بٍت إسرائيل رغم كثرة األنبياء وا١ترسلُت الذين أرسلوا إليهم ينحرفوف 
وتستمر السورة لتتحدث لنا عن قصة البقرة اليت  عبدوف العجل الذىيب الذي لو روار.وي

و٢تم، وطيش أحبلمهم و تدليل رفي على سفاىة بٍت إسرائيل، وقلة عقوكأن   ،أمروا بذْتها
حُت عبدوا العجل الذىيب، فيؤمروا بذبح بقرة ففراء فاق  لوهنا، لتكوف ُب لوهنا األففر 
مذكرة با٨ترافهم وعبادهتم العجل الذىيب الذي لو كاف يسم  أو يعقل أو ينطق ١تا ٝتح بذبح 

بذكر ا٨ترافاهتم،  أنثاه، الصفراء الفاقعة اللوف اليت يلم  للدىا ١تعاف الذىب، وتستمر السورة
، استبداؿ ىؤالء ا١تيئوس منهم الذين غضب "االستبداؿ"ة عملي   بابًا للتفكَت ُبف تفتح إٔب أ

هم لن يكونوا لكن   ،امن سبللة إٝتاعيل ومن أبناء إبراىيم أيضً  أررى ةا عليهم ولعنهم بأم  
 .ر ا٠تاوية أمثاؿ أم ة يهود العافية ا١تتمردة، أىل القلوب القاسية والضمائ

الصبلة،  ة هبا، من ٖتديد القبلة، وإقاـم  وفتحت ففحة التشريعات اليت طولبت ىذه األ 
 وإيتاء الزكاء، وفياـ رمضاف، وحج البيت والعمرة، وأحكاـ النكاح والطبلؽ، وتفصيل

أدؽ التفافيل ٔتا فيها أحكاـ الرضاع وا٠تطبة، وِعدد النساء، وضرورة اافظة على  أحكاـ
صلوات، وعدـ مشاهبة بٍت إسرائيل ُب سلوكهم م  األنبياء والرسل والشرائ ، وبقيت السورة ال

تنتقل بنا من فريضة ألررى، وتشري  آلرر، ودرس وعربة حىت را٘تتها، فنخرج بالنتائج 
ا، اليت تشمل سائر مناحي اٟتياة، فنجد الفاٖتة قد أحكم بناؤىا، ا لدً ة لدً والدروس ا٢تام  
ر أف يكتشف  يصعب على غَت ا١تتدب  ومكنوهنا كل تلك التفافيل اليت دارلهاولعلت ُب 

ة ، استبداؿ بٍت إسرائيل باألم  "االستبداؿ"تلك التفافيل اليت لاءت ُب سورة  ىا،سائر 
 ا١تسلمة.

ر القرآف بشكل ٬تعلنا نصل إٔب أىم ا١تعاين بو، م تدب  فهنا يتضح كيف ٯتكننا أف نتعل  
دوف حالة إٔب تفاسَت من رارلو،  وٛتل بع  آياتو على البع  اآلرر، وبتفسَته الذاٌبّ 

، ، ا١تنهجيّ نسقطها عليو، وىذا أرقى أنواع التفسَت وأ٫تها وأفضلها، وىو التفسَت النبويّ 
ٞتيل التلقي من السابقُت األولُت من -فلى ا عليو وآلو وسلم-الذي علمو رسوؿ ا 

بذلك بشر ا هبم، أو استحقوا أف يبشر ا هبم ُب التوراة ا١تهالرين واألنصار، والذين 
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نَػُهْم تَػَراُىْم ﴿واإل٧تيل، فقاؿ:  مَُّحمٌَّد رَُّسوُؿ اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماء بَػيػْ
ِفي ُوُجوِىِهم مّْْن أََثِر السُُّجوِد َذِلَك رُكًَّعا ُسجًَّدا يَػْبتَػُغوَف َفْضًل مَّْن اللَِّو َوِرْضَوانًا ِسيَماُىْم 

نِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَػْغَلَظ فَاْستَػَوى َعَلى  َمثَػُلُهْم ِفي التػَّْورَاِة َوَمثَػُلُهْم ِفي اإْلِ
ُهم ُسوِقِو يُػْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آمَ  ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمنػْ

     .(:5)الفتح: ﴾مَّْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما

ة ياآل ُب بداية سورة الفاٖتة لتبُت ىذهوردت  ﴾اْلَحْمُد لّلِو َربّْ اْلَعاَلِمينَ ﴿وىو:  ومثاؿ آخر
( 38)وثبلثُت  ٙتافٍ من السب  ا١تثاين أ٫تي ة اٟتمد، ووردت ُب القرآف الكرًن كلو ُب  األؤب
 السور.بع  ُب رتاـ و  ،السوربع  سط او أُب و  ،السور بع  ، ُب أوؿاموضعً 

وردت ُب مقدمة السورة؛ لتؤكد  (5)الفاتحة: ﴾اْلَحْمُد لّلِو َربّْ اْلَعاَلِمينَ ﴿ :وُب ىذه اآلية
 اٟتمد عبادة من أىم العبادات، ولكوهنا كذلك فبلبد أف ٖتصر با )لل شأنو(، على أف  

فبل ٭تمد أحد سواه، والعلة أن و رب العا١تُت، ال رب للعا١تُت غَته، وال مصدر للنعم سواه، 
وىو ُب الوقت نفسو الرٛتن الرحيم، الذي وسعت رٛتتو كل شيء وشلت كل ا٠تلق، وٓب 
٭تجبها )لل شأنو( عن أحد من رلقو، وألن و مالك يـو الدين؛ فلذلك ينبغي حصر اٟتمد 

 لعبادة بو )لل شأنو(. واالستعانة وا

 مفهـو اٟتمد وحصره با )تعأب(.ُب  وسوؼ نشرح ذلك ُب موضعو

ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن ﴿: لتطبيقات ىذا ا١تدرل ىو ُب ٨تو قولو )تعأب(: ومثاؿ ثالث
الذُّنُوَب َجِميًعا ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر َأْسَرُفوا َعَلى أَنُفِسِهْم ََل تَػْقَنطُوا ِمن رَّْحَمِة اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر 

ا تفيد أف  كل ذنب قد يرتكبو اإلنساف (13)الزمر: ﴾الرَِّحيمُ  ، فاآلية لو قرأت وحدىا فإهن 
ومنو الشرؾ والظلم يغفره ا )لل شأنو(، ولكن البد لنا حُت نفسر القرآف بالقرآف أف نتلو 

ِإفَّ الّلَو َلَ ﴿ وآنذاؾ ٧تد ُب سورة النساء: ضرىا،ونستح ر سائر آيات الكتاب الكرًن،بتدب  
تَػَرى ِإْثًما  يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمن َيَشاء َوَمن ُيْشِرْؾ بِالّلِو فَػَقِد افػْ

من يقتصر على نوع من  العلماء قد نبهوا إٔب أف   وذلك ألف   ،(69)النساء: ﴾َعِظيًما
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و البد لو أف يفوتو الكثَت ا حدث للفقهاء من االقتصار على آيات األحكاـ أن  اآليات كم
لاءت ُب آيات قد ال يكوف فيها فيغ األمر، والنهي، مثل افعل وال تفعل اليت من األحكاـ 

ة أحكاـ، )فاألمثاؿ القرآني   وما إٔب ذلك، وم  ىذا تكوف فيها أحكاـ البد من مبلحظتها،
على غَت ما عهد أف ٕتيء عليو التشريعات واألحكاـ من أساليب،  وتشريعات، وإف لاءت

ا يراىا من ألدى وسائلها، وأقوى ما والقرآف ال يرى األمثاؿ وسيلة ىداية فحسب، وإ٪ت  
ٯتكن أف تعاِب بو النفوس، ولوال ما لبلت عليو كثَت من النفوس من شغف باٞتدؿ وتشبث 

ة كفيلة هبداية الناس، وإنقاذىم ٦تا يتخبطوف فيو من ي  باٞتحود واٞتمود، لكانت األمثاؿ القرآن
  .15ضبلالت ولهاالت(

فعلمنا بقراءة اآليتُت أف  الشرؾ مستثٌت من الذنوب اليت تغفر، وأف  الشرؾ ظلم عظيم ال يغفر 
َنيَّ ََل َوِإْذ قَاَؿ لُْقَماُف َِلبِْنِو َوُىَو يَِعظُُو يَا بػُ ﴿ :ا ٍب اىتدىإال ١تن تاب وآمن وعمل فاٟتً 

َوِإنّْي ﴿ :، وىو ما لاء ُب آية سورة طو(53)لقماف: ﴾ُتْشِرْؾ بِاللَِّو ِإفَّ الشّْْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ 
  (.95)طو: ﴾َلَغفَّاٌر لَّْمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْىَتَدى

، والكشف عن الروابط فإًذا ال ٭تق ألحد أف يفسر آية من القرآف اجمليد دوف قراءة القرآف كلو
بُت ىذه اآليات كلها، وبعد ذلك يستطي  أف يصل إٔب الكشف عن معاين اآليات بعضها 

 ببع ، ويستطي  أف ٭تقق بذلك تفسَت القرآف بالقرآف.

 المدخل الثاني: تفسير القرآف بالسنَّة النبويَّة المطهرة وبالسيرة والهدي النبوي:

بسورة الفاٖتة ٧تد سن ة قولي ة وفعلي ة، تتعلق بالبسملة، أىي وحُت نأٌب إٔب السنن ذات العبلقة 
ويفًتض  فيما عدا سورة براءة، أـ ال؟ فهي آية توض  ُب بداية كل سورة لزء من كل سورة

حوإب تسعة أف ال يكتب ُب القرآف ما ليس منو، وحُت نذىب إٔب السن ة النبوي ة ا١تطهرة ٧تد 
ار ارتبلؼ العلماء، وا١تفسرين، ومن ا١تهم وضوع، وكانت مثا وردت ُب ىذا ا١تعشر حديثً 

                                                           
 .209ـ( ص2012 - ھ 1433األمثاؿ ُب القرآف الكرًن، ٤تمد لابر الفياض، )القاىرة، دار السبلـ،  15
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التفريق بُت السنن القولي ة والسنن الفعلي ة، فالسنن الفعلي ة مقدمة ُب ىذا اجملاؿ على السنن 
القولي ة، إال إذا اقًتف القوؿ بالفعل؛ وذلك ألف  السن ة الفعلي ة ٢تا أفل ُب القرآف ثابت تنطلق 

ولاءت آيات متفرقة  (14)النور: ﴾َوَأِقيُموا الصََّلَة ..﴿ ؿ قوؿ ا )تعأب(:منو، فإذا نز 
ُب أركاف الصبلة وشروطها، وما ال تتم الصبلة وإقامتها إال بو، ولدنا السنن اٞتامعة ُب كل 

 يَا أَيػَُّها﴿و ،(539)البقرة: ﴾َوُقوُموْا لِّلِو قَانِِتينَ  ..﴿ما تفرؽ ُب القرآف الكرًن، مثل: 
َر َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ  َعُلوا اْلَخيػْ  ﴾الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافػْ

َرُؤوا َما تَػَيسََّر ِمْنُو .. ..﴿، (88)الحج: إٔب غَت ذلك، فحُت ينفذ  (50)المزمل: ﴾فَاقػْ
 أف يصلي، ٍب يقوؿ: ذلك، ويصلي كما علمو ا-فلى ا عليو وآلو وسلم-رسوؿ ا 
تفسَت القرآف بالسن ة، أو قراءة القرآف الكرًن  رأيتموين أفلي"، فذلك يعد من"فلوا كما 

 السن ة. من ٔتدرل

َوأَِتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِّلِو فَِإْف ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَػْيَسَر ﴿ وحُت نزؿ قوؿ ا )لل شأنو(: 
ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّو َفَمن َكاَف ِمنُكم مَّرِيضً ِمَن اْلَهْدِي َوََل تَ  َأْو بِِو  اْحِلُقوْا رُُؤوَسُكْم َحتَّى يَػبػْ

َأًذى مّْن رَّْأِسِو َفِفْديٌَة مّْن ِصَياـٍ َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك فَِإَذا َأِمنُتْم َفَمن َتَمتََّع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى 
َعٍة ِإَذا اْلَحجّْ َفَما اْستَػْيَسَر ِمَن ا ـُ َثلثَِة أَيَّاـٍ ِفي اْلَحجّْ َوَسبػْ ْلَهْدِي َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَيا

رََجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن َأْىُلُو َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َواتػَُّقوْا الّلَو 
اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن فَػَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفَل َواْعَلُموْا َأفَّ الّلَو َشِديُد اْلِعَقاِب * 

رَ   رََفَث َوََل ُفُسوَؽ َوََل ِجَداَؿ ِفي اْلَحجّْ َوَما تَػْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر يَػْعَلْمُو الّلُو َوتَػَزوَُّدوْا فَِإفَّ َخيػْ
مّْن رَّبُّْكْم  َس َعلَْيُكْم ُجَناٌح َأف تَػْبتَػُغوْا َفْضًل الزَّاِد التػَّْقَوى َواتػَُّقوِف يَا ُأْوِلي اْلَْلَباِب * لَيْ 

فَِإَذا َأَفْضُتم مّْْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروْا الّلَو ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراـِ َواذُْكُروُه َكَما َىَداُكْم َوِإف ُكنُتم 
اَض النَّاُس َواْستَػْغِفُروْا الّلَو ِإفَّ الّلَو َغُفوٌر مّْن قَػْبِلِو َلِمَن الضَّآلّْيَن * ثُمَّ َأِفيُضوْا ِمْن َحْيُث َأفَ 

ن رَِّحيٌم * فَِإَذا َقَضْيُتم مََّناِسَكُكْم فَاذُْكُروْا الّلَو َكذِْكرُِكْم آبَاءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا َفِمَن النَّاِس مَ 
نْػَيا َوَما َلُو ِفي اآلِخَرِة ِمْن  ُهم مَّن يَػُقوُؿ رَبػََّنا آتَِنا ِفي يَػُقوُؿ رَبػََّنا آتَِنا ِفي الدُّ َخَلٍؽ * ِوِمنػْ
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نْػَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر * ُأولَِئَك َلُهْم َنِصيٌب مّْمَّا َكَسُبوْا َوالّلُو  الدُّ
  (.232-363)البقرة: ﴾َسرِيُع اْلِحَسابِ 

 عٍت   حجة الوداع وقاؿ للناس: "رذوا-فلى ا عليو وآلو وسلم-فحج رسوؿ ا 
، فذلك يعٍت أن نا ملزموف بكل 16ىذا" عامي بعدَ  أحج   ال لعل ي أدري ال فإين مناِسَككم

منسك فعلو رسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم(، ليس لنا أف ٨تيد عنو، وال يستطي  أحد 
ا قالو أو فعلو ا١تصطفى  زيادة على القرآف؛ ألف  -فلى ا عليو وآلو وسلم-أف يقوؿ: إ٪ت 

ُب اٟتقيقة تطبيق للقرآف اجمليد، وتفصيل ١تا لاء بو، -فلى ا عليو وآلو وسلم-مهمتو 
وبياف عملي ١تا أمر بو، فهو يتلو علينا اآليات، ويعلمنا الكتاب واٟتكمة، ويزكينا بذلك، 

ألحكامو، وال ٣تاؿ ُب ىذه  فليس ُب شيء من ذلك ٕتاوز للقرآف، أو زيادة عليو، أو ٕتاىل
  ُب الزماف أو ا١تكاف. اٟتالة ألي ة التهادات تغَت  
وإزالة أي ة إشكاؿ، وىي ُب  م  القرآف ُب التطبيق العمليّ  منهجي ا وىكذا ٧تد السن ة تتضافر

اة أو اجملزءة ار من إشكاالت نتيجة القراءات ا١تعض  لوقت نفسو تؤكد على أف  ما قد يثا
 تو.بأف يقرأ القرآف بكلي   عبللو

على اجة البيضاء، ال يزيغ  ج وتركناا١تنه وض  لنا-فلى ا عليو وآلو وسلم-فرسوؿ ا 
عنها إال ىالك، فالذي يريد تفسَت القرآف بالقرآف ال يسعو ٕتاىل السن ة أو ٕتاوزىا وىو 

سن ة وتفسَت القرآف الكرًن يفسر القرآف بالقرآف، بل على العكس فإف  ىذا ا١تدرل مدرل ال
بو يصبح منهًجا نبوي ا ملزًما ُب عملي ات تفسَت القرآف بالقرآف، ويصبح األفل القرآين ىو 
ا١تدار الذي تدور السن ة عليو، وُب الوقت نفسو يصبح من آتاه ا القدرة وا١تراف على 

ة دقيقة، واٞتم  بُت قراءهتا استعماؿ ىذا ا١تدرل بشكل علمي دقيق وسيلة لقراءة السن ة قراء
فلى ا -وقراءة القرآف اجمليد، وإزالة كل ضروب التناق  ا١تفتعل بُت ما فح عن رسوؿ ا 

من سنن، وما نزؿ على قلبو من كتاب، وُب ىذه اٟتالة فيتصدر الفعل -عليو وآلو وسلم

                                                           
 ، ربلفة حكم ادث: فح عن عمر.33صدر: حجة النيب، الصفحة أو الرقم: الراوي: ادث: األلباين، ا١ت 16
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الذي ٓب  رتبة الفعل النبويّ ا١تقروف بالقوؿ ليكوف أقوى وأعلى أنواع السنن، يليو ُب ا١ت النبويّ 
 الذي لو ُب القرآف أفل يستند إليو وينطلق منو. يقًتف بسن ة قولي ة، ٍب القوؿ النبويّ 

.. فَاتػَُّقوا اللََّو يَا ُأْوِلي اْْلَْلَباِب الَِّذيَن آَمُنوا َقْد أَنَزَؿ اللَُّو ِإلَْيُكْم ِذْكًرا ﴿وُب سورة التحرًن: 
ُلو َعَلْيُكْم آيَاِت اللَِّو ُمبَػيػَّْناٍت لُّْيْخِرَج الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  ( رَُّسوًَل 50)الطلؽ: يَػتػْ

الصَّاِلَحاِت ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَمن يُػْؤِمن بِاللَِّو َويَػْعَمْل َصاِلًحا يُْدِخْلُو َجنَّاٍت َتْجِري 
وىنا هبذا (، 55)الطلؽ: ﴾ًدا َقْد َأْحَسَن اللَُّو َلُو ِرْزقًاِمن َتْحِتَها اْْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَ 

ا١تنهج للتفسَت يتضح التبلحم التاـ بُت كتاب ا ورسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم(، 
فبل ينفك أي منهما عن اآلرر، وال ٯتكن أف ٮتتلف أي منهما عن اآلرر، ويبقى الكتاب 

اٟتجة البالغة، واآلية الدامغة، والربىاف، فيحمل -فلى ا عليو وآلو وسلم-بعد رسوؿ ا 
من الشهادة، -فلى ا عليو وآلو وسلم-القرآف اجمليد إضافة إٔب كل ما ٛتل مهاـ النيب 

ا بُت ة، فكل من يفتعل ارتبلفً ة ُب غاية األ٫تي  وا٢تداية، وإقامة اٟتجة، وىذه نقطة منهجي  
ؽ و ينسب إٔب القرآف االرتبلؼ، ويفر  فكأن  -فلى ا عليو وآلو وسلم-القرآف الكرًن والنيب 

 بُت ا ورسلو، وذلك قمة الضبلؿ.

على اجة البيضاء، ال -فلى ا عليو وآلو وسلم- كيف تركنا رسوؿ ا من ىنا يتبُت   
  يزيغ عنها إال ىالك.

 وىذاف ا١تدربلف أىم مدارل تفسَت القرآف بالقرآف. 

  الثالث: مدخل الغيب والشهادة: المدخل

وذلك بأف نقرأ السورة بعد تقسيم آياهتا ْتسب ما تناولتو من زاوييت الغيب والشهادة، 
 الشهادة عآب واآليات اليت تتناوؿ بشقيو ا١تطلق والنسيّب، فيحدد اآليات اليت تتناوؿ الغيب

جد ُب ىذه السورة ما لو عبلقة من ىذه الزاوية بأن و سي فيصبح لديو تصور إٚتإبّ  ٔتستوياتو
بعآب الغيب، وما لو عبلقة بعآب الشهادة. والغيب نعٍت بو ما استًت وغاب، يقاؿ غابت 

َر فَػَقاَؿ َما ِلَي ََل ﴿ :د أـ كاف من الغائبُتىالشمس، وقاؿ سليماف عن ا٢تد َوتَػَفقََّد الطَّيػْ
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ـْ َكاَف ِمَن اْلَغائِِبينَ  ، والغيب يطلق على ما غاب عن الناس، (23مل:)الن ﴾َأَرى اْلُهْدُىَد َأ
َعاِلُم ﴿ :فقد قاؿ عن نفسو )لل شأنو(: عآب الغيب والشهادة (تبارؾ وتعأب)ا ا أم  

َولِّلِو َغْيُب السََّماَواِت َواَْلْرِض ﴿ :، وقاؿ(6)الرعد: ﴾اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمتَػَعاؿِ 
ُقل َلَّ يَػْعَلُم َمن ِفي السََّماَواِت َواْْلَْرِض اْلَغْيَب ﴿: (ل شأنول)، وقاؿ (320)ىود: ﴾َ ..

َعُثوفَ  ـُ ﴿، (32)النمل: ﴾ِإَلَّ اللَُّو َوَما َيْشُعُروَف أَيَّاَف يُػبػْ ُقْل ِإفَّ رَبّْي يَػْقِذُؼ بِاْلَحقّْ َعلَّ
َوَما ِمْن َغائَِبٍة ﴿ :وإٯتاهنم برهبم، وبأن   ، وامتدح الذين يؤمنوف بالغيب(84)سبأ: ﴾اْلغُُيوبِ 

َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا ََل ﴿ عنده، (42)النمل: ﴾ِفي السََّماء َواْْلَْرِض ِإَلَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبينٍ 
اَواِت مَ تَْأتِيَنا السَّاَعُة ُقْل بَػَلى َورَبّْي لََتْأتِيَػنَُّكْم َعاِلِم اْلَغْيِب ََل يَػْعُزُب َعْنُو ِمثْػَقاُؿ َذرٍَّة ِفي السَّ 

، وامتدح (3)سبأ: ﴾َوََل ِفي اْْلَْرِض َوََل َأْصَغُر ِمن َذِلَك َوََل َأْكبَػُر ِإَلَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبينٍ 
 .(32)الملك: ﴾ِإفَّ الَِّذيَن َيْخَشْوَف رَبػَُّهم بِاْلَغْيِب َلُهم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبيرٌ ﴿ (:لل شأنو)

 ، وغيب نسيبّ (لل شأنو)وال يطل  عليو إال ا  وينقسم الغيب إٔب غيب مطلق ال يعلمو
ا أو ٯتكن أف يندرج فيو، ويصبح يتكشف عرب الزماف، فتجده ُب مرحلة من مراحل الزمن غيبً 

 و انكشف.شهادة ُب زمن آرر، ألن  

وٯتثل الغيب والشهادة لعوف عليو ْتواسهم. ا الشهادة فهي ما يشهده الناس ويرونو أو يط  وأم  
، وىو الذي ال يطل  على (تبارؾ وتعأب)ها ويعلم دقائقها وبداياهتا ومآالهتا ا يعلم ةثنائي  

: (لل شأنو وتبارؾ اٝتو)غيبو أحد إال من ارتضى من رسوؿ، أو نيب، أو ما إٔب ذلك 
نَُّو َيْسُلُك ِمن بَػْيِن َعاِلُم اْلَغْيِب َفَل ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِو َأَحًدا * ِإَلَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَُّسوٍؿ فَإِ ﴿

   .(58-54)الجن: ﴾َيَدْيِو َوِمْن َخْلِفِو َرَصًدا

وبذلك يستطي  ا١تتدب ر أف  يكشف عن بع  ا١تعاين اإلٚتالي ة ُب القرآف اليت ٘تكنو من 
التفكَت ُب سائر آيات السورة والتدبر فيها بعمق ليصل إٔب كرًن عطاء القرآف الكرًن 

–ن بعد ذلك من تصور ما فيها، ومعرفتها بدقة، ويسهل عليو ليتمك  و؛ للمتدبرين ُب آيات
بُت الغيب والشهادة، وكيف يستطي  أف يلحظ  (ر كيف ٚت  ا )لل شأنوأف يتدب   -آنذاؾ

ببصَتتو التفاعل بُت العا١تُت، ويرى أثر الغيب ُب عآب الشهادة، وتأثر الشهادة وانفعا٢تا بعآب 
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، وىي من رطوات (لل شأنو)٤تكوماف بأمر ا  -يب والشهادةالغ-الغيب، وكبل٫تا 
 ة التفاعل بينهما.اٞتم  بُت القراءتُت، وتدريب قوى الوعي على إدراكهما، وكيفي  

 :مدخل عمود السورة المدخل الرابع:
كل سورة من سور القرآف ا١تائة وأربعة عشر سورة تعترب   على أف   -عندنا–عمود السورة مبٍت 

بيت مكتمل البناء، لو سور ٭تيط بو، و٭توؿ بُت ا١تتطفلُت ودرولو أو الوفوؿ إٔب ما  ٔتثابة
 ة سورة بشكل شرعيّ ة للدروؿ، وال يلج رحاب أي  بدارلو، إال إذا كانت لديهم ففة شرعي  

و ال ريب فيو، وال ارتبلؼ، وال باطل، وال اضطراب، وىذا إال من آمن هبذا الكتاب، وبأن  
د أساس يقـو عليو بنيانو، ٖتيط بو أعمدة أررى تقويو، وتدعمو، ومنهج البيت لو عمو 

ياهتا وكلماهتا، ا لسائر آا واعيً رً ا ُب السورة وتدبػ  مستمرً  االبحث عن العمود يقتضي تطوافً 
ل ُب أٝتائها، ومعرفة تبلوة رسوؿ و٢تا على آررىا وآررىا على أو٢تا، والتأم  وسياقاهتا، ورد أ

 ٢تا، واآلثار اليت رويت عنو بذلك، لكي نكتشف العمود. -فلى ا عليو وآلو وسلم- ا
فسورة مثل سورة البقرة عدد آياهتا مائتاف وست وٙتانوف آية كل آية منها حافلة بالدالالت، 

ا، ٬تم  ما ورد فيها، ويصلح أف ا معينً ر أف يكتشف ٢تا عمودً وقد يصعب على القارئ ا١تتدب  
ا رىا متعرضُت لنفحات ا ولكـر الكتاب الكرًن سنجد أهن  نا حُت نتدب  لكن   ا ٢تا،يكوف عنوانً 

 (سبحانو وتعأب)  ، وأردنا بو اإلشارة إٔب أف  تدور حوؿ عمود أساس، ٝتيناه "االستبداؿ"
 رىا ويهيمن عليها،ىا ويسخ  ا شاملة للزماف وا١تكاف واإلنساف يسَت  ا وقوانُت ولندً ا وسننً منهجً 

ة تكوف قد عتت عن أمر رهبا، وعصت رسلو، ة، أم  م  ة بأم  ولهها إذا لاء أمره باستبداؿ أوي
ة اليت ستكوف ة أررى ينتظر منها أف تستقي الدروس والعرب من األم  وقتلت بعضهم، بأم  

ُب )لل شأنو(   عنها، وستحل ٤تلها، فتأٌب السورة ُب البداية لتوضح لنا ما بناه ابديبًل 
 قصة ا٠تلق، والغاية وا٢تدؼ، ٍب تبدأ وتعطينا التفافيل، وتبُت   وأحكم بناءه الفاٖتةسورة 

ية، والفرص ات االستقامة وا٢تداا لبل٨تراؼ رغم كل إمكاني  السورة بتناوؿ بٍت إسرائيل ٪توذلً 
ُلوْا الشََّياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَما﴿ اليت ضيعوىا وأىدروىا: َف َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُف َواتػَّبَػُعوْا َما تَػتػْ

َوَلِكنَّ الشَّْياِطيَن َكَفُروْا يُػَعلُّْموَف النَّاَس السّْْحَر َوَما أُنِزَؿ َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل َىاُروَت 
َنٌة َفَل َتْكُفْر فَػَيتَػَعلَّ  ُهَما َما َوَماُروَت َوَما يُػَعلَّْماِف ِمْن َأَحٍد َحتَّى يَػُقوََل ِإنََّما َنْحُن ِفتػْ ُموَف ِمنػْ
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َما يُػَفرُّْقوَف ِبِو بَػْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِو َوَما ُىم ِبَضآرّْيَن ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإَلَّ بِِإْذِف الّلِو َويَػتَػَعلَُّموَف 
ِبْئَس َما َشَرْوْا َيُضرُُّىْم َوََل يَنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموْا َلَمِن اْشتَػَراُه َما َلُو ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخَلٍؽ َولَ 

وتبدأ اآليات من تسعة وثبلثُت إٔب بداية  (505)البقرة: ﴾ِبِو أَنُفَسُهْم َلْو َكانُوْا يَػْعَلُموفَ 
اٞتزء الثاين تذكر بتفافيل رطوط ا٨تراؼ بٍت إسرائيل، وضبل٢تم عن الصراط، وتيههم، 

ُب هناية الرب  الثالث  ودرو٢تم ُب إطار ا١تغضوب عليهم، ٍب يأٌب اإلعبلف األوؿ لبلستبداؿ
َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر ﴿ :وبداية الرب  الراب  من اٞتزء وىي اآلية مائة وستة

َها َأْو ِمْثِلَها أََلْم تَػْعَلْم َأفَّ الّلَو َعَلَى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ  ا ، لتكوف إعبلنً (504)البقرة: ﴾مّْنػْ
خط ا عليهم، وقسوة قلوهبم وٖتجر أذىاهنم ومشاققتهم ، لفشل بٍت إسرائيل وس

)لل شأنو(  وظلمهم وقتلهم اآلنبياء بغَت حق، إٔب آرر ما سطره القرآف الكرًن، ٍب يبُت  
ََل يَػَناُؿ َعْهِدي  ..﴿ :)لل شأنو( قصة سيدنا إبراىيم وانتماء ألدادىم لو، ٍب قوؿ ا

م لن ينالوا ىؤالء الظا١تُت من اليهود ٤تكـو عليهم بأهن   أف  فك(، 556)البقرة: ﴾الظَّاِلِمينَ 
م لن يرلعوا عن تدؿ على أهن  )لل شأنو(  سائر الدالئل كما ُب علم ا عهد ا، وأف  

فلم يعد ينفعهم ٣ترد  ،حوا٢تم، ولن ٗتش  قلوهبم رغم كل اآلياتهم، ولن تستقيم أغي  
عليهما السبلـ( فبلبد من استبدا٢تم، وتبدأ )ىيم انتساب إسحاؽ ويعقوب إٔب سيدنا إبرا

اليت كانت الفرفة األرَتة -فلى ا عليو وآلو وسلم- ة االستبداؿ ببعثة سيدنا ٤تمدعملي  
الذي كانوا يعرفونو كما يعرفوف  )فلى ا عليو وآلو وسلم(، م آمنوا ٔتحمد٢تم، فلو أهن  

ة إبراىيم، من لديد، أم   -أم ة اإللابة– ا١تسلمُت ةأبناءىم الستمر دورىم والنضموا إٔب أم  
ة اليت لاءت ا من األم  م سيكونوف لزءً وانتسبوا إٔب ملتو، وآنذاؾ حُت يتم استبدا٢تم فإهن  

هم أفروا على الكفر بو، كما كفروا بعيسى من قبل، وا٨ترفوا  عنهم، ولكن  ا ٢تم، وبديبًل رلفً 
فلى ا -آرر ما ذكر، و١تا وفل رسوؿ ا  عجل، إٔبموسى، وارتدوا وعبدوا ال عن شريعة

، للمجتم  ا١تدينّ  ا من الكياف االلتماعيّ إٔب ا١تدينة احًتمهم وعدىم لزءً -عليو وآلو وسلم
ا بل ا وبغي  ا، وحسدً ا وعنادً وأدرلهم فيما واثق بو اآلررين، لكن ذلك ما زادىم إال استكبارً 

َىُؤَلء َأْىَدى ِمَن الَِّذيَن  ..﴿وقالوا:  ركُت على ا١توحدين،م نصروا ا١تشبلغ من سفاىتهم أهن  
٢تم، بتغيَت القبلة،  ٍب لاء اإلعبلف عن االستبداؿ التفصيليّ  (،15)النساء: ﴾آَمُنوْا َسِبيًل 
أف يفعلوه، بل م لن يستقبلوا ذلك ٔتا يليق بأىل كتاب سابق اء، وأهن  هم سفوبياف أهن  
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َها سَ ﴿ سيستقبلونو بسفاىة: َلِتِهُم الَِّتي َكانُوْا َعَليػْ يَػُقوُؿ السَُّفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوَلَُّىْم َعن ِقبػْ
وتبدأ  (،565)البقرة: ﴾ُقل لّّْلِو اْلَمْشِرُؽ َواْلَمْغِرُب يَػْهِدي َمن َيَشاء ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ 

 م، إٔب ٘تاـ السورة.١تنهاله ةتفافيل الشريعة البديل عن شرعتهم، وا١تناىج ا١تغاير 

ا أشل عنواف ٯتكن أف يطلق على عمودىا أهن   ف  ننتهي من آرر آية من السورة ٧تد أوعندما 
ها ستكوف ة تكوف نواهتا من بٍت إٝتاعيل، لكن  ، استبداؿ بٍت إسرائيل بأم  "سورة االستبداؿ"

.. قَاُلوْا لَْيَس ﴿ :إسرائيل وقالوا م بنور ٢تُت الذين تنك  ة ا١تمتدة، اليت بدأت باألمي  ة العا١تي  األم  
َنا ِفي اْلُمّْيّْيَن َسِبيٌل َويَػُقوُلوَف َعَلى الّلِو اْلَكِذَب َوُىْم يَػْعَلُموفَ  ، (42)آؿ عمراف: ﴾َعَليػْ

ف يقولوا ُت، ودفعهم اٟتسد والبغ  إٔب أمي  نزؿ عليهم من آيات التوراة عن األوكتموا ما أ
ثُونَػُهم ِبَما  ..﴿ ُت ببع  ما لاء ُب التوراة:ع  األمي  لبع  من كانوا يبلغوف ب قَاُلوْا أَُتَحدّْ

َأَوََل يَػْعَلُموَف ﴿ ،(43)البقرة: ﴾فَػَتَح الّلُو َعَلْيُكْم لُِيَحآجُّوُكم ِبِو ِعنَد رَبُّْكْم َأَفَل تَػْعِقُلوفَ 
 .(44)البقرة: ﴾َأفَّ الّلَو يَػْعَلُم َما ُيِسرُّوَف َوَما يُػْعِلُنوفَ 

ا، والبحث عن عمود ر فيهوٓب نصل إٔب ٖتديد ىذا العمود إال بعد معايشة السورة والتدب  
ىذا العمود، وكل سورة من سور القرآف )لل شأنو(  ىا كلو، فأ٢تمنا ايقف عليها بناؤ 

ر أف يبحث عنو ويعمل على الوفوؿ إليو، وا الكرًن ٢تا عمود مثل ىذا، على القارئ ا١تتدب  
 .أعلم

 :تينءمدخل الجمع بين القراالمدخل الخامس: 

فلى - الكرًن ونبي و األمُت، رسولو قلب على أنزلو )تبارؾ وتعأب( ا كبلـ اجمليد القرآف إف  
 .انذيرً  للعا١تُت ليكوف-ا عليو وآلو وسلم

 وينقذ ر،الصدو  وَيشفي الفنت، من ٮُترج. العزيز والكتاب اٟتكيم، والذكر ا١تبُت، النور فهو
ـِ  ُسُبلَ  ِرْضَوانَوُ  اتػََّبعَ  َمنِ  الّلوُ  ِبوِ  يْهِدي﴿: ان من  ِإَلى الظُُّلَماتِ  مّْنِ  َوُيْخرُِجُهم السََّل

 (.16: المائدة) ﴾ مُّْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى َويَػْهِديِهمْ  بِِإْذنِوِ  النُّورِ 
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 قاؿ. الر د كثرة من ٮَتَلقُ  وال وعجائب تنقضي ال الضبللة، من وا١تنقذ الرشد، إٔب ا٢تادي فهو
 اجمليد، القرآف إٔب الرلوع ضرورة على يؤكد وىو( ىػ840: ت) الوزير إبراىيم بن ٤تمد اإلماـ
 قاؿ: عداه ما كل على وتقدٯتو ذلك على-فلى ا عليو وآلو وسلم- ا رسوؿ وحثّ 
 :بأمثالو ريذَك   مشهور حديث على فلنقتصر"... 

 ُب الًتمذي عيسى أبو اد ث واٟتافظ أماليو، ُب طالب أبو اإلماـ السيد رواه ٦تا وذلك
من حديث  -كـر ا ولهو– علي فػاحب ا٢تمذاين ا عبد بن اٟتارث حديث من لامعو

 فتنة األحاديث الذي سبق ذكره.

-فلى ا عليو وآلو وسلم- الكرًن والرسوؿ العظيم، بالقرآف علينا أنعم كما (تعأب) فنسألو
 ما منو رناويذك   لهلنا، ما منو يعلمنا وأف وبصائرنا، أبصارنا ونور قلوبنا، ربي  القرآف ٬تعل أف

 .٣تيب ٝتي  وإن  . اٞتن ة إٔب لنا اوقائدً  علينا، ال لنا، حجة و٬تعلو نسينا،
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 :بالقراءتين اْلمر

نزوؿ القرآف وبداية إعبلمو  ُب مفتتح-فلى ا عليو وآلو وسلم-و نبي   (تعأب)لقد أمر ا 
اقْػَرْأ بِاْسِم رَبَّْك ﴿ :لّل شأنو()قلبو هبما فقاؿ  ىتو ورسالتو بقراءتُت بدأ نزوؿ الوحي علبنبو  

نَساَف ِمْن َعَلٍق * اقْػَرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرـُ * الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم * َعلََّم  الَِّذي َخَلَق * َخَلَق اإْلِ
نَساَف  -فلى ا عليو وآلو وسلم-ا لو فكاف ذلك إببلغً  (،2-3)العلق: ﴾َما َلْم يَػْعَلمْ اإْلِ

ة والرسالة ا٠تا٘تة قد ًب ارتياره للنبو   ف  أتو فا٠تطاب مولو لو، وُب القراءة تنبيو إٔب برسالتو ونبو  
يستقر ُب قلبو  و سيقرأه على آررين بعد أفن  أُب األمر بالقراءة إنباء وإربار وإٯتاء إٔب  ألف  

 ﴾َسنُػْقِرُؤَؾ َفَل تَنَسى﴿ :فيما بعد (تبارؾ وتعأب)وىذا اإلٯتاء بإشارة قولو  ،وضمَته وولدانو
ة سيدنا ونبو   -عليو السبلـ-ة موسى ونستطي  أف نبلحظ الفرؽ بُت بدء نبو   (3)اْلعلى:
فبدأ  ،منهما ونبلحظ الفرؽ بُت بدء الوحي إٔب كل ،(فلى ا عليو وآلو وسلم٤تمد )

وثٌت ذلك  ،ٝتو )تعأب(ابأمر بقراءة ا٠تلق وب-ا عليو وآلو وسلمفلى -الوحي إٔب رسوؿ 
الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم * َعلََّم ﴿ :وىو ،مو ا ا٠تلقرت األقبلـ وعل  بأمر آرر بقراءة ما سط  

نَساَف َما َلْم يَػْعَلمْ   ،ولعلها متاحة لئلنساف ،ا ُب األرضمن وحيو والعلـو اليت أنزؿ وبثه ﴾اإْلِ
و للقراءة األؤب بأن  -فلى ا عليو وآلو وسلم-وكبل األمرين بالقراءتُت بدأ بتنبيو رسوؿ ا 

، فهي ا١تنطلق وىي البداية ،سيقرأ ُب اإلنساف ورلقو وتكليفو ،سيقرأ باسم ربو الذي رلق
ٔب إوفيها ما أوحي  ،ةوالكتب وتراث البشري   وُب األمر بالقراءة الثانية اليت تراكمت باألقبلـ

كل شيء ُب الكوف أفلو كلمة ٔتا ُب   ف  إوفيها ما بث ُب الكوف والطبيعة إذ  ،أنبياء ورسل
نَساِف ِحيٌن مَّْن الدَّْىِر َلْم َيُكن َشْيًئا مَّْذُكورًا﴿ :ذلك اإلنساف  ﴾َىْل َأَتى َعَلى اإْلِ

واألمر ا١تباشر  ،يذكره ا ويذكره ا٠تلق ،اا مذكورً شيئً فكلمة "كن" لعلت منو  (3)اإلنساف:
و ٓب يكن ْتالة إٔب أف يعرؼ ا رسولو بنفسو كما حدث بالنسبة ١توسى، و إٔب أن  بالقراءة ينب  

 ،ا١تخاطب سيقرأ باسم ربو ُب األؤب فقد أمره بالقراءة وذكر نفسو )لّل شأنو( بأف  
ا ُب حالة سيدنا موسى فقد كاف عنايتو ُب الثانية، أم  وستصحبو معونة ا )لّل شأنو( و 

ِإنّْي أَنَا رَبَُّك فَاْخَلْع نَػْعَلْيَك ِإنََّك ﴿ :موسى أدرل الببلط أواًل  فكأف   ،ىناؾ نوع من التمهيد
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ا ا أو طلبً فكاف ٔتثابة من يقدـ ارتبارً  ،ٍب نيبء بارتياره( 32)طو: ﴾بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى
َوأَنَا اْختَػْرُتَك فَاْسَتِمْع ﴿ :نو(أوقاؿ لو )لّل ش ،علم هبافأُ  ،الببلط وينتظر النتيجة ُب ذلك

وٓب يقل لو أقرأ، فهو يستم  ويرف  فوتو ٔتا يسم  ليسم  الشعب  (30)طو: ﴾ِلَما يُوَحى
ما يوحى  الوحي سوؼ ينزؿ عليو وعليو أف يستم  لو أُعلن بأف   وبعد إعبلنو باالرتيار وأف  

 .ا ىو من ا )لّل شأنو(إليو وما يستم  إليو إ٪ت  
والفرؽ بُت األمر باالستماع واألمر بالقراءة: أف  االستماع ينب و إٔب عدد ٤تصور أو لهة 
٥تتصة ٤تدودة ىي ا١تقصودة بتلك الرسالة؛ وذلك ال٨تصار و٤تدودي ة ما يسمعو، فيكوف فيها 

بيل من الناس، فليست بعام ة وال عا١تي ة، فهي كما إشارة إٔب ا٨تصار الرسالة ُب شعب أو ق
أوضحت النصوص بعد ذلك رسالة إٔب بٍت إسرائيل؛ ٞتعلهم ٪توذًلا للعباد الذين ٭تررىم ا 
)لل شأنو( بوحيو وأنبيائو من استعباد البشر إٔب الدروؿ ُب عبودي تو، فتحريرىم من فرعوف 

عوف وقومو ُب عملي ة االستجابة ، ولرسولو، فإذا ومؤله ٖترير لبٍت إسرائيل، وارتبار لفر 
استجاب فرعوف بالتسليم ْتق بٍت إسرائيل ُب البقاء والرحيل فذلك يعٍت أن و سيسلم بعبودي تو 
 )تعأب(، وٮترج وقومو من العبودي ة للبشر، ولكن و ٓب يفعل وأنكر على موسى وىاروف ما 

 لاءا بو من الوحي والرسالة.

ففيها إٯتاء إٔب -فلى ا عليو وآلو وسلم-ا ُب األمر بالقراءة اليت أُمر هبا ٤تمد رسوؿ ا أم  
عا١تي ة الرسالة، فهي رسالة مقروءة، كل من يقرأىا أو يطل  عليها أو تُقرأ عليو أو يستم  إليها 

قروء من ٥تاطب هبا، ومطالب باإلٯتاف هبا، وا١تقروء قد يستمر مدى اٟتياة؛ التساع ا١ت
الظواىر الكوني ة وٕتددىا، وما يسط ر باألقبلـ، ففيها معٌت الدواـ واالستمرار والعا١تي ة، وعدـ 

 اال٨تصار ُب قـو أو عصر أو ٤تيط لغراُّب.

ِإنَِّني أَنَا اللَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَنَا ﴿ :ا بنفسومعرفً  -عليو السبلـ-١توسى  يقوؿ ا )لّل شأنو(و  
ٍب يأٌب دور أوؿ آية من اآليات التس  اليت  (،56)طو: ﴾ِني َوَأِقِم الصََّلَة ِلذِْكِريفَاْعُبدْ 

َها ِبَخَبٍر َأْو آتِيُكم ﴿ :أوتيها فيقوؿ لو ِإْذ قَاَؿ ُموَسى ِْلَْىِلِو ِإنّْي آَنْسُت نَارًا َسآتِيُكم مّْنػْ
نُوِدَي َأف بُوِرَؾ َمن ِفي النَّاِر َوَمْن َحْوَلَها  ِبِشَهاٍب قَػَبٍس لََّعلَُّكْم َتْصطَُلوَف * فَػَلمَّا َجاءَىا
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َوُسْبَحاَف اللَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن * يَا ُموَسى ِإنَُّو أَنَا اللَُّو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم * َوأَْلِق َعَصاَؾ فَػَلمَّا 
َسى ََل َتَخْف ِإنّْي ََل َيَخاُؼ َلَديَّ رَآَىا تَػْهتَػزُّ َكأَنػََّها َجافّّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم يُػَعقّْْب يَا ُمو 

اْلُمْرَسُلوَف * ِإَلَّ َمن ظََلَم ثُمَّ َبدََّؿ ُحْسًنا بَػْعَد ُسوٍء فَِإنّْي َغُفوٌر رَِّحيٌم * َوَأْدِخْل َيَدَؾ ِفي 
ُهْم َكانُوا قَػْوًما َجْيِبَك َتْخُرْج بَػْيَضاء ِمْن َغْيِر ُسوٍء ِفي ِتْسِع آيَاٍت ِإَلى ِفْرَعْوَف َوقَػْوِمِو ِإنػَّ 

َها ﴿ ،(55-8)النمل: ﴾فَاِسِقينَ  َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسى * قَاَؿ ِىَي َعَصاَي أَتَػوَكَّأُ َعَليػْ
َوَأُىشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي َوِلَي ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرى * قَاَؿ أَْلِقَها يَا ُموَسى * فَأَْلَقاَىا فَِإَذا ِىَي 

ْسَعى * قَاَؿ ُخْذَىا َوََل َتَخْف َسُنِعيُدَىا ِسيَرتَػَها اْْلُوَلى * َواْضُمْم َيَدَؾ ِإَلى َجَناِحَك َحيٌَّة تَ 
َرى وُب ( 53-58)طو: ﴾َتْخُرْج بَػْيَضاء ِمْن َغْيِر ُسوٍء آيًَة ُأْخَرى * لُِنرَِيَك ِمْن آيَاتَِنا اْلُكبػْ

 ﴾قُػْلَنا ََل َتَخْف ِإنََّك أَنَت اْْلَْعَلى َسى *فََأْوَجَس ِفي نَػْفِسِو ِخيَفًة مُّو ﴿سورة أررى 
َواْضُمْم َيَدَؾ ِإَلى  قَاَؿ ُخْذَىا َوََل َتَخْف َسُنِعيُدَىا ِسيَرتَػَها اْْلُوَلى *﴿( 49-48)طو:

وتلك آيتو الثانية اليت ( 55-55)طو: ﴾َجَناِحَك َتْخُرْج بَػْيَضاء ِمْن َغْيِر ُسوٍء آيًَة ُأْخَرى
َرى * اْذَىْب ِإَلى ِفْرَعْوَف ِإنَُّو طََغى﴿ :بآيات أررىأوتيها ووعد   ﴾لُِنرَِيَك ِمْن آيَاتَِنا اْلُكبػْ

  (.56-53)طو:

فو األمر نو( قد عر  أكأف  ربنا )لل ش-فلى ا عليو وآلو وسلم-وُب حالة رسوؿ ا  
تو ة باسم ربو ؤتعي  يقرأ على البشري  و سوأن   ،ا للمرسلُتُت وإمامً ا للنبي  و ارتاره را٘تً أن  و بالقراءتُت 

 ا رسواًل و وق  عليو االرتيار ليكوف نبيً فإعبلف النيب والرسوؿ بأن   ،وعنايتو ما أُمر بقراءتو عليهم
لكن بدء  ،و قد ًب ارتيارهن  أفيعلم  ،و قبل نزوؿ أي حرؼ من الوحي على قلبوأيبدأ م  

تو وٓب ينفصل أو ينفك عن فارقو ففات بشري  نزوؿ الوحي للمرة األؤب على بشر رسوؿ ٓب ت
ب إٔب أف هتدأ نفسو ويستقر راطره، ويدرؾ تو ٬تعلو عند ا١تفالأة األؤب ٮتاؼ ويتهي  إنساني  

و لكن   ،تو وال تفصلو عنهاىناؾ مرحلة لديدة ُب حياتو قد بدأت ال ٗترلو عن بشري   أف  
راؼ أوؿ مرة من ٖتوؿ العصا إٔب  -بلـعليو الس–وُب مثاؿ موسى   ثقيبًل.سيتلقى قواًل 

َوأَْلِق َعَصاَؾ فَػَلمَّا رَآَىا تَػْهتَػزُّ َكأَنػََّها َجافّّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم يُػَعقّْْب يَا ُموَسى ََل َتَخْف ﴿ ثعباف
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، وراؼ بعد علمو بنبو تو مرة أررى عند (50)النمل: ﴾ِإنّْي ََل َيَخاُؼ َلَديَّ اْلُمْرَسُلوفَ 
فََأْوَجَس ِفي نَػْفِسِو ِخيَفًة مُّوَسى * قُػْلَنا ََل َتَخْف ِإنََّك أَنَت ﴿ سحرة فرعوف: ارتبار
فخوفو ال يؤثر على مدى إٯتانو وفدقو فيما ىو عليو من حق  (49-48)طو: ﴾اْْلَْعَلى

ا ىو عارض بشرّي.  وإ٪ت 

وتعأب( ال ينزع عنهم  ولئبل يغًت أحًدا بنبو ات األنبياء فيتخذىم آ٢تة، فإف  ا )سبحانو
عوارض الصفات البشري ة بشكل كامل، فتبقى ىذه العوارض مصاحبة ٢تم والوحي ينزؿ 
عليهم، وقد يفنت بع  البشر بذلك إذا زاد عندىم إحساسهم ببشري ة النيب ليستنكر نزوؿ 

الرَُّسوِؿ يَْأُكُل َوقَاُلوا َماِؿ َىَذا ﴿ الرسالة عليو فيطالبهم با٠توارؽ الكثَتة، ويستعجب ويقوؿ:
ـَ َوَيْمِشي ِفي اْْلَْسَواِؽ َلْوََل أُنِزَؿ ِإلَْيِو َمَلٌك فَػَيُكوَف َمَعُو َنِذيًرا * َأْو يُػْلَقى ِإلَْيِو َكنزٌ  َأْو  الطََّعا

َها َوقَاَؿ الظَّاِلُموَف ِإف تَػتَِّبُعوَف ِإَلَّ رَُجًل مَّْسُحورًا -8)الفرقاف: ﴾َتُكوُف َلُو َجنٌَّة يَْأُكُل ِمنػْ
َوقَالُوْا َلن نػُّْؤِمَن َلَك َحتَّى تَػْفُجَر لََنا ِمَن اَْلْرِض يَنُبوًعا * َأْو َتُكوَف ﴿ ، وقولو )تعأب(:(9

َلَك َجنٌَّة مّْن نَِّخيٍل َوِعَنٍب فَػتُػَفجَّْر اْلَنْػَهاَر ِخلَلَها تَػْفِجيًرا * َأْو ُتْسِقَط السََّماء َكَما 
َنا كِ  َسًفا َأْو تَْأِتَي بِالّلِو َواْلَمآلِئَكِة قَِبيًل * َأْو َيُكوَف َلَك بَػْيٌت مّْن زُْخُرٍؼ َأْو زََعْمَت َعَليػْ

َنا ِكَتابًا نػَّْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَف رَبّْي َىْل   تَػْرَقى ِفي السََّماء َوَلن نػُّْؤِمَن ِلُرِقيَّْك َحتَّى تُػنَػزَّْؿ َعَليػْ
* َوَما َمَنَع النَّاَس َأف يُػْؤِمُنوْا ِإْذ َجاءُىُم اْلُهَدى ِإَلَّ َأف قَاُلوْا أَبَػَعَث ُكنُت َإَلَّ َبَشًرا رَُّسوًَل 

الّلُو َبَشًرا رَُّسوًَل * ُقل لَّْو َكاَف ِفي اَْلْرِض َمآلِئَكٌة َيْمُشوَف ُمْطَمِئنّْيَن لَنَػزَّْلَنا َعَلْيِهم مَّْن 
فما كانت البشري ة ٢تم إال لتسهيل الطريق  (1:-0:)اإلسراء: ﴾السََّماء َمَلًكا رَُّسوَلً 

للتوافل م  أمثا٢تم من البشر، وما كانت النبو ة إال إضافة على بشري تهم اليت تبقى بعد 
النبو ة، فالعقدة لدى منكري النبو ات ُب كيفي ة اٞتم  بُت البشري ة والرسالة، فهي األمر الذي 

م يستغربونو، ويأنفوف من تصديق األنبي اء، وقبوؿ ما يأتوهنم بو من آيات، والتصديق بأهن 
 رسل ا وأنبياءه.
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وقصة ورقة بن نوفل، فاالستشراؽ ا١تعافر  ،لدينا ٖتفظًا على قصة ْتَتة الراىب ولذلك فإف   
حُت بدأ نزوؿ -فلى ا عليو وآلو وسلم-طرح فرية وفدقها تلك ىي: أف  رسوؿ ا 

و رسوؿ إٔب وفيها األمر بقراءتُت ٓب يكن يدرؾ أن   ،ت ا٠تمس األؤبالقرآف عليو ونزلت اآليا
 .صحبة رد٬تةبأف زار ورقة بن نوفل 

رسوؿ ا  بأف   :س فيها األكذوبة القائلةفالقصتاف أراد االستشراؽ القدًن واٟتديث أف يكر   
و٘ترد  ،ةالعربي   لكنيسة اٞتزيرة كرديناؿوكاف   ،كاف من الكرادلة-فلى ا عليو وآلو وسلم-

ٔتا كاف، وقد لازت ىذه الفرية على بع  الكاتبُت من ا١تسلمُت  اس ديًنا لديدً وأس   ،عليها
ة اآليات ا٠تمس األؤب من سورة م بذلك يسقطوف ُب مأزؽ نفي قرآني  وٓب يلتفتوا إٔب أهن  

َما َكاَف ﴿ :فقاؿ العلق، وىذه التهمة اهتم هبا أبوه إبراىيم )عليو السبلـ( ونفاه ا عنو
ى ِإبْػَراِىيُم يَػُهوِديِّا َوََل َنْصَرانِيِّا َوَلِكن َكاَف َحِنيًفا مُّْسِلًما َوَما َكاَف ِمَن اْلُمْشرِِكيَن * ِإفَّ َأْولَ 

)آؿ  ﴾ِمِنينَ النَّاِس بِِإبْػَراِىيَم لَلَِّذيَن اتػَّبَػُعوُه َوَىَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوالّلُو َوِليُّ اْلُمؤْ 
 (. 49-48عمراف: 

 فإف   ا١تؤكدات استعماؿ إٔب الكرٯتة آياتو ٖتتاج وال. ترادؼ وال تكرار فيو ليس القرآف أف   ؤتا 
 آرر معٌت على تشتمل افإهن   – ألرتها ٦تاثلة أو مرادفة بدت وإف – كلماتو من كلمة كل
. وموقعها وسباقها سياقها ُب عليو تدؿ افإهن   ٢تا القرآينّ  وباالستعماؿ بلفظها عليو تدؿ ٓب إف

 األمر فيغة فإف   ولذلك. ا١تخلوقُت كبلـ على بو (تعأب) الذي إعجازه دالئل من وذلك
 كما التكرار أو الًتادؼ أو التوكيد تعٍت ال ا٠تمس اآليات ىذه ُب مرتُت لاء الذي بالقراءة
 هبا، ا١تراد معناىا منهما لكل ،بقراءتُت أمرين على تدؿ بل ،ا١تفسرين بع  ذلك إٔب ذىب
. ويعّززه ىذا دض  يع. وميادينها هتااوكيفي   ومناىجها قها،ومتعل   و٣تا٢تا رصائصها، منهما ولكل
 ا٠تلق ىي" الذي" ا١توفوؿ فلة وكانت" رب ك باسم" اقًتف األؤب اآلية ُب بالقراءة األمر أف  
نَسافَ  َخَلقَ  * َخَلقَ  الَِّذي ... ﴿ :ُب  بتحصيل أمر فهي (2-1)العلق:  ﴾ َعَلقٍ  ِمنْ  اإْلِ

 من تتلو كنت ما" أن ك يعلم الذي ربك فهو)تعأب(  با االستعانة م  و٦تارستو القراءة فعل
 آرر قارئ ألي اربلفً " تنسى فبل سيقرؤؾ" فإن و ولذلك ،"بيمينك ٗتطو وال كتاب من قبلو
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 قَػَرْأتَ  فَِإَذا﴿ .الرليم الشيطاف من بو تعذواس ىو، باٝتو فأقرأ. وا٠تطأ للنسياف معر ض
 ورلق علق، من رلقك والذي (68: النحل) ﴾الرَِّجيمِ  الشَّْيطَافِ  ِمنَ  بِالّلوِ  فَاْسَتِعذْ  اْلُقْرآفَ 
. قبل من اقارئً  تكن ٓب ولو القراءة، فعل فيك ٮتلق أف على قادر منو –كلو – اإلنساين النوع
 علق، من وأنشأؾ ورعاؾ رلقك والذي القرآف وىو إليك وسنوحي ما تقرأ أف عليك ما وكل

 كّلها، األٝتاء آدـ علم كما القراءة، يعلمك أف على قادر اتقديرً  فقدره شيء كل ورلق
 تنبيو ذلك وُب ومعو اٝتو وعلى باٝتو فاقرأ. والرسل األنبياء من وسواه إبراىيم أباؾ معل   وكما
 يبدؤوف كانوا الذين قومو عن-فلى ا عليو وآلو وسلم- انفصالو على األمر بداية من

 وال بأنفسهم، يصنعوهنا أوثاف وكّلها األررى، الثالثة ومناة والعز ى بالبلت مستعينُت أفعا٢تم
 .ٗتلقهم وال وٮتلقوهنا تصنعهم،

نَسافَ  َخَلقَ  * َخَلقَ  الَِّذي ... ﴿ )تعأب(: قولو ُب أف   كما  (2-1)العلق:  ﴾ َعَلقٍ  ِمنْ  اإْلِ
 هناية إٔب ا٠تلق بداية من ةاإلنساني   الذات بقراءة تبدأ قراءة ا٠تلق قراءة ولوب إٔب اتنبيهً 
. واآلفاؽ الكوف بإتاه النفس قراءة من ينطلق ا٠تلق ُب القراءة فمنهج. كلها بأطوارىا اٟتياة
 إٔب تنبيو فيو ة،لوىي  األ بتوحيد ال ة،الربوبي   بتوحيد والبدء. ةا١تنهجي   السليمة القراءة ىي فتلك
 على أقدر اإلنساف ألف   اجملر د، بإتاه اسوس من االنطبلؽ ىي أررى، ةمنهجي   رطوة

 وسننو ونظمو فنعو، وبدائ  فا٠تلق،. وإدراكو اجملر د مبلحظة على منو اسوس مبلحظة
" التوحيد" ىو دواجملر   .اإلدراؾ وسائل من وسيلة ةبأي   ا١تدرؾ أو ا١تشاىد اسوس ىي وقوانينو
 هناية ليس اسوس فإدراؾ. إليو اسوس ذلك ُب النظر بصحيح يتوفل ما فهو بأنواعو،
: الواق  ُب" الغيب فعل" اإلنساف يدرؾ أف ٯتكن وىنا. داجملر   إلدراؾ ا١تقدمة ىو بل ا١تطاؼ،
 .والكوف واإلنساف مكوناتو، بكل الغيب بُت الضروريّ  الربط إٔب فيصل

  :اْلولى القراءة

 الوحي ٢تذا ومعو، )تعأب( اٝتو على أو ا باسم بقراءةٍ  أمر ىو: -اإذً – بالقراءة األوؿ األمر
 امًتابطً  ا٤تكمً  اآليات، مفص ل امكنونً  ا٣تيدً  اكرٯتً  اقرآنً  يتم حىت نزولو سيتتاب  الذي النازؿ

 وا٢تداية اٟتكمة منو مواليتعل   ٢تم بي نووت الناس، على ٤تمد يا تتلوه امتشاهبً  امتناسبً  امتماسكً 
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 بوالب والقياـ االستخبلؼ مهاـ أداء ُب بو ويهتدوا حياهتم، وتطُهر نفوسهم، فتزكو والرشد
 ال بقارئ ليس وبأن  -فلى ا عليو وآلو وسلم- ا رسوؿ رد وحُت العمراف وحق االئتماف،

 لو وليس والكتابة، القراءة يعرؼ ال وىو وعلي سيملى ما قراءة وىو ا١تطلوب، فهم أن و شك
 لن إن ك: لو قاؿ فكأن و ،"ربك باسم" القراءة ربط قد (تعأب) وفإن   ولذلك يقرؤه؛ ما العلم من

 الكثَت أعطاؾ الذي ربك معك سيكوف بل تعرفو، ال الذي الفعل ىذا أداء ُب وحدؾ تكوف
 األٝتاء آدـ علم كما: ذلك على ويزيد بو، أمرؾ ما أداء ةكيفي   يعلمك أف على قادر وىو

 من -السبلـ عليهم– والرسل النبيُت من وسواىم وعيسى وموسى إبراىيم علم وكما كلها،
 بياهنا وُب فيها، معك ويكن ويصحبك يعنك القراءة ُب بو واستعن باٝتو فاقرأ قبلك،

 .الناس على هبا اٟتجة وإقامة وتعليمها

فلى - ا لرسوؿ طمأنة فيو بالذات اإلنساف رلق وذكر اإلنساف،)لل شأنو(  الرب وذكر
 رلق الذي رب و على الصعب باألمر ليس القراءة على القدرة منحو بأف  -ا عليو وآلو وسلم

 لذىنو هتيئة ا٠تلق ذكر ُب أف   كما" ىُت عليو ىو بل. "علق من اإلنساف ورلق شيء، كل
 .القراءة من الثاين النوع لبياف-فلى ا عليو وآلو وسلم- الشريفة ونفسو الرشيد

 :الثانية القراءة

 فيو وٕتارب لو، فهم من ةالبشري   دونتو ما ومعرفة ا٠تلق، ُب والنظر الكوف قراءة وىي أال
 اإلبداع، ودليل ا٠تلق دليل" ْتسبها اجمليد القرآف فاغ اليت ىي القراءة فهذه بأقبلمها،
". ٢تا حدث ما ومعرفة السابقة، األمم آثار ُب والنظر ود،الول ُب العقليّ  بالنظر والتكليف
 عآب من بو يتعلق ما وكل ا١تخلوؽ، الكوف ُب قراءة: قراءتُت هبا ا١تأمور القراءة تكوف فبذلك
 بُت الفروؽ تدرؾ فبالقراءتُت وآثارىا، دونتو الذي األمم تراث ذلك ُب ٔتا والتشيؤ ا٠تلق،
 م  وتعاملت ٕتاىلتو، اليت األمم وبُت بو، واستنارت بعتو،وات بالوحي استفادت اليت األمم

 ةالبشري   والتجارب الكوف أ٫تلت أو.الوحي هبداية استنارة دوف –وحده– الكوف أو الطبيعة
 وآلو وسلم عليو ا فلى) ا رسوؿ قلب على ا١تنزؿ الوحي وقراءة ودروسو، التاريخ وعرب
 ال وفإن   روتدب   بدقة الوحي يقرأ أف أراد فمن. فيو غراؽواالست بالوحي االكتفاء ْتجة .(وسلم
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 اٟتضارات ومعرفة وٕتارهبا، السابقة األمم رربات ُب بالنظر فيو وما الكوف قراءة عن لو غٌت
 األنظار ولفت فائقة، عناية بو القرآف اعتٌت فلقد. اندثرت أو بادت ٍب سادت وكيف الغابرة
 السالف ٕتعل وعظات ودروس عرب من ذلك ُب ١تا َتة،كث وآيات عديدة، سور ُب ذلك إٔب
 من أفعاؿ نتائج يرى ا٠تالف وٕتعل. بينهما فيما األمد طاؿ مهما ا٠تالف إفادة على اقادرً 

 ارَتً  إف سبقوه من ألفعاؿ ما مثل اآلثار من ٢تا سيكوف –اأيضً – أفعالو أف   فيدرؾ سبقوه
" اجملتمعيّ  أو اٞتماعيّ  واألثر ة،الفردي   ة١تسؤولي  ا" ١تبدأ تكريس ذلك وُب. فشر اشرً  وإف فخَت
 مبدأ" لقبوؿ ونفسو عقلو ويتهي أ وتصرفاتو، أفعالو ُب االنضباط ةكيفي   بذلك اإلنساف مفيتعل  
 ا١تعترب الناقد الفاحص نظر اآلباء عن يرث فيما النظر مويتعل   ،"والثواب والعقاب اٞتزاء
 ويدرؾ الباطل، وعلى اٟتق على ومتابعتها وتقليدىا" ةائي  اآلب" مبدأ ىيمنة من صفيتخل  
 ا من أحد عن أحد يغٍت وال نكسب ما ولنا كسبت، ما رلت اليت لؤلمم أف   كذلك

 .اشيئً 

 :الكتابين قراءة

: ومعانيها أشكا٢تا بكل ةاألمي   إسار من للخروج -امعً – قراءهتما ٕتب كتاباف –اإذً – فهما
 والتجارب والكوف ا٠تلق ىذا وىو مفتوح ٥تلوؽ وكتاب القرآف، وىو عجزم متلو ؿمنز   كتاب
 : للطبيعة شرعيٌّ  وابن ا٠تلق من لزء فهو نفسو، اإلنساف م  التعامل ومنو فيو، ةالبشري  

َها﴿ َها نُِعيدُُكمْ  َوِفيَها َخَلْقَناُكمْ  ِمنػْ  (.55: طو( ﴾ُأْخَرى تَارَةً  ُنْخرُِجُكمْ  َوِمنػْ

 :ةإنسانيَّ  القراءة

 لديو لتولد – امعً  – قراءهتما من لو البد الذي فهو اإلنساف، من ابتداءً  تكوف القراءة وىذه
 وأداء االستخبلؼ، ٔتهاـ والقياـ بالعهد الوفاء من اإلنساف ن٘تك   اليت الكاملة العمراني ة ا١تعرفة
 على تقـو ال معرفة وىي. الببلء ارتبار ُب والنجاح. العمراف ٔتقتضيات والقياـ األمانة، حق

 با١ترالعة والحقُت سابقُت من -اأيضً -الغَت عن األرذ على بل وحد٫تا، والتلقُت التلقي
 من ا١تعرفة ُب الزىد وعدـ البشر بُت وا١تعارؼ ا٠تربات وتناقل وكتابتها الكتب وقراءة وا١تطالعة

  .معها ا١تنهجيّ  والتعامل ررلت، وعاء أي
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 :ةالبشريَّ  وحدة

 ا١تعرفة من السابق ٔتيزات البلحق استفادة وضرورة ةالبشري   وحدة" على نبيوت ذلك وُب
 وسيلة ولعلو بو، ا معل   الذي القلم واستعماؿ معها، والتوافل والتجارب، وا٠تربات
 من العقوؿ هبا تنقدح معارؼ من بو)تعأب(  ا ٯتن ما ٍب وتناقلها، وإ٪تائها وتباد٢تا للمعرفة

نَسافَ  َعلَّمَ ﴿ )تعأب(: ا قوؿ ٖتت يندرج ٦تا ذلك وغَت ًتعاتو٥ت مستنبطات  َلمْ  َما اإْلِ
 يتضافراف -ترابطهما على التأكيد ٪تل لن- ةاإلنساني   للمعرفة مصدراف -اإذً – فهناؾ ﴾يَػْعَلمْ 
 ىذا ُب واالستخبلؼ العمراف ٔتهاـ والقياـ ،اٟتضاريّ  الشهود معارؼ إٔب اإلنساف توفيل ُب

 العظيم القرآف فيفهم منهما، أي عن الغفلة وعدـ بينهما، اٞتم  من لئلنساف والبد الكوف،
 الكوف ويفهم فيو، ما وحركة ٟتركتو الضابطة والقوانُت والسنن وبالولود با٠تلق ومدلوالتو
 ونور اجمليد بالقرآف األمانة ٔتقتضيات والقياـ والعمراف، فيو ا٠تبلفة مهاـ أداء ُب ويهتدى
 النازؿ الوحي قراءة: اسوي   بالقراءتُت األمر وتنفيذ ،-امعً -ا١تصدرين قراءة من والبد. ىدايتو
 والقوانُت السنن تلك وبُت ا٠تلق من اٟتق غاية حد د الذي الكرًن الكتاب ُب لا١تتمث  

 ةاألساسي   واٟتقائق. وا١تنهاج الشرعة من عليو اشتمل ما إٔب إضافة. الولود ٟتركة الضابطة
. يفسدىا أو يصلحها وما البشري ة والنفس وآفاقو الكوف ُب وقراءة. ةالبشري   تالهاٖت اليت

 .عليها يطمس وما ينميها، وما والفطرة،

 :اتهايَّ وسلب المنفردة القراءات أخطاء

 فيهما افإ٢تي   أمراف ماألهن   فريضتاف، الكوف وُب الوحي ُب القراءتُت أف   يتضح ىذا تبُت   إذا
 .ا٠تلل يق  بدونو إذ ،ضروريّ  بينهما واٞتم  وففات، شروط من ا١تلـز األمر ُب ما كل

 :اْلولى القراءة إىماؿ

 القراءة ُب اكليً  ااستغراقً  واستغرؽ ُت،النبيّ  إٔب النازؿ الوحي ُب األؤب القراءة ٕتاوز فمن 
 با، العبلقة دفق (تعأب) ا عن منقطعة الطبيعة، معارؼ أو الكوف علم ل٘تث   اليت الثانية
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 ُب قافرة عوراء ا، عن منبتة ةوضعي   مستقلة ةإنساني   بفلسفة وانطلق الغيب، وٕتاىل
 ما ٣ترد كلو والغيب ا٠تالق وتعترب. بإطبلؽ والطبيعة اإلنساف بُت دتوح   أف ٖتاوؿ مصادرىا،

 مارست قد ةغيبي   قوة -ىناؾ– كانت وإذا. ٕتاوزىا أو ٕتاىلها ٯتكن ميتافيزيقا أو اتورائي  
 بعد الكوف ليستمر نسيتو أو تناستو ٍب األؤب، الدفعة بقوة مارستو تكوف فقد ،اإ٬تادً  أو ارلقً 
 ُب وغَته ونيوتن القدًن، ُب أرسطو ذلك إٔب ذىب كما إٓبّ  بشكل ومنفعبًل  فاعبًل  ذلك

 قد مإهن  ف )لل شأنو( البارئ يتذكروا أف ا١تتفلسفُت ىؤالء لبع  ٭تلو وحُت اٟتديث،
 وذاب ذاهتا، الطبيعة قوى ُب حل قد)تعأب(  ا أف   أفحابو يزعم حلوٕبّ  بشكل يتذكرونو

 ا٠تالق أنكرت اليت" ةاٞتدلي   ا١تادي ة" إٔب ذلك بعد لينتهوا فيها حاؿ   لزء إٔب ؿليتحو   فيها
 ليشعر د١تعق  ا ا١تادي   التطو ر رصائص عرب النمو إتاىات من لو بدائل وطرحت ،ا٘تامً 

 بالغٌت الشعور اإلنساف يبدأ وىنا اطبيعي   اكائنً  باعتبارىا بالطبيعة الكامل باندمالو اإلنساف
 شيء كل فهي أمامو الطبيعة غَت يرى يعد ٓب وألن   ،(شأنو لل) رالقو عن االستغناء أو

 رةمسخ   وىي يراىا فبل: بالعلم قهرىا على قادر األمر ظاىر ُب وىو شيء كل وراء وىي
 ا أف   يشعر ال وآنذاؾ ،اغيبي   اامتدادً  أي مستقبًل  اكونً  يراىا بل ،(تعأب) ا بسنن مقهورة

 دا١تتعد   ا١تبدع، الفاعل وأن   اإلنساف يرى بل و٢تا، لو ا٠تالق ووأن   لو، سخرىا قد (تعأب)
 والتصور الرؤية ُب ا٨تراؼ ذلك وُب: فيها ما لكوامن ا١تفج ر الطبيعة، على ا١تسيطر القدرات،

 ةوالعقلي   ةالذىني   ةالتمكيني   بالقدرات مزود واإلنساف لئلنساف، مسخر أمهي   فالكوف رطَت
 أو اإلنساف يغفل وحُت االستخبلؼ، بأمانة ليقـو الكوف، تسخَت من نو٘تك   اليت ةوالعلمي  
 يشده الوحي هبداية اىرةظ كلو ذلك ُب ةاإل٢تي   القدرة يرى وال الرٛتن، ذكر عن يعشو
 عبلقة بالكوف عبلقتو من ٬تعل أف إٔب واإلبداع بالقدرة واإلحساس باالستغناء، الشعور

 الطبيعة عنافر وتفقد االىتداء، بوفلة ويفقد. استخبلؼ ال واستعبلء، وفراع وقهر طتسل  
 على ا١تؤ٘تن ستخلفا١ت ا١تخلوؽ وبأن   شعوره بدوره اإلنساف ويفقد باإلنساف، ةالودي   عبلقتها
 ُب وكبل٫تا وا١تستخلف، ا١تؤ٘تن ٢تذا رةمسخ   ا١تخلوقة األشياء ىذه كل وأف   كل و، الكوف

 فإذا ،(96: الصافات) ﴾تَػْعَمُلوفَ  َوَما َخَلَقُكمْ  َواللَّوُ ﴿ سواء، (تعأب)  والعبودي ة ا١تخلوقي ة
 ويتخذ ا١تتنابذة، ا١تتصارعة ىالقو  شكل -نظره ُب– الولود يتخذ فقد التصور ىذا فقد

 ذاتو فيمجد شيء، كل على بالعلم ا١تسيطر ا١تتأل و شكل -وىواه نفسو من– الغافل اإلنساف
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- واإلٯتاف والدين. الطبيعة ومن ذاتو من قيمو يستمد أف لو أف   ويتوىم ىواه، إ٢تو ويتخذ
 يشاء ساعة شاء من يوظفو ءشي إٔب العوراء ا١تنفردة القراءة ىذه إطار ُب ؿيتحو   قد –نفسو
نَسافَ  ِإفَّ  َكلَّ  ﴿ :القوؿ عليو ٭تق وىنا. ردمة ألداء أو رغبة، لتلبية  رَّآهُ  َأف*  لََيْطَغى اإْلِ

 وٖتدث. اإلنساف أريو على والطغياف االستبداد ُب فيق  ،(7 -6: العلق(﴾ اْستَػْغَنى
 وٮتتل الناس، أيدي كسبت ٔتا وواٞت والبحر الرب ُب والفساد التلوث ويظهر البيئة، كوارث
 وأررى ،وا٠تراب اٞتوع يعمها اتفقار   ا١تعمورة، ُب والشذوذ اال٨تراؼ أمراض وتظهر التوازف
 َوَمنْ  ﴿ :الضنكة ا١تعيشة وتسود أنواعها، بكل واٞترائم أشكا٢تا، بكل األمراض تعمها

 (.124: طو)﴾ َأْعَمى اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  هُ َوَنْحُشرُ  َضنًكا َمِعيَشةً  َلوُ  فَِإفَّ  ِذْكِري َعن َأْعَرضَ 

 مناص ال الزمة طبيعي ة ضريبة ٭تدث ما بأف   أنفسهم الرٛتن ذكر عن الغافلوف يُقن  وقد
 رداع ذلك لكنّ .الفادحة قيمتها ودف  احتما٢تا من اٟتضاري ة با١تعطيات  التمت   ُب للراغبُت
 وقعت فإف ،امعً  واٞتماؿ وا٠تَت اٟتق قيم ٖتكمو اينّ الرب   فالعمراف القوؿ من وزررؼ للنفس،
 العمراف ألف   وىدايتو؛ ا بتوفيق آثارىا وتبلُب احتواؤىا أمكن ةاٞتانبي   األعراض بع 

 ."للكوف ةاإل٢تي   ا١ترلعي ة" عن ينفك ال ا١تهتدي

 :الثانية القراءة إىماؿ

 والكوف الولود قراءة إ٫تاؿ أي رة،ا١تسخ   والطبيعة الكوف ُب الثانية القراءة إ٫تاؿ اأم  
 الدنيا، من نفور إٔب يؤدي وفإن   الولود، عن امنبتً  امنقطعً  وحده الوحي قراءة على واالقتصار
 مهاـ أداء عن ويعط لو واٟتضاري ة، العمراني ة اإلنساف طاقات يشل فيها، و١تا ٢تا واستقذار
 من وينقص فكره، ويعطل. التسخَت بنعمة تمت  ال وبُت بينو و٭توؿ والعمراف، واألمانة ا٠تبلفة
 لولوده يرى وال شيء، ُب فاعبًل  نفسو اإلنساف يرى فبل لفعلو إدراكو يلغي قد بل فعلو، قيمة
 .العظيم القرآف ١تنهج ا٘تامً  منافية األفكار ىذه وكل ،اعمراني   معٌت اٟتياة ُب

 ظهور إٔب يؤدي األؤب م  ٚتعها عدـ أو وإ٫تا٢تا، الكوف ُب الثانية القراءة ٕتاوز أف   كما
 عآب قضايا بُت عجيب رلط وإٔب اإلنساف، طاقات لوتعط   ،اٟتضاريّ  اإلنساينّ  العجز
 .تقدـ كما الشهادة وعآب الغيب
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)لل شأنو(  البارئ تنزيو أف –امنفردً  الوحي قراءة– األؤب القراءة على ا١تقتصروف يتوىم وقد 
 ااستبلبً  واستلب. وارتياره اإلنساف إرادة ونفيت. اإلنساينّ  الفعل مةقي ألغيت إذا إال يتم ال

 االستخبلُبّ  دوره ينتهي وبذلك. شيء كل ُب مسَت   وبأن   واقتن  دوره، من اكهنوتي   االىوتي  
 وبأن   ذلك عن امعتذرً  ارمات ُب يستغرؽ وقد. مطلق عجز إٔب قدراتو وتستحيل ،العمراينّ 
 . الشرؾ أىل ففات من ةفف وتلك. مسَت  

 العجب مقاالهتم ُب ٬تد ةاإلسبلمي   الفرؽ وكتب ا١تاضي، ُب ُتيّ اإلسبلم مقاالت ُب والناظر
 وقضايا ةاإلنساني   واإلرادة اإل٢تيّ  والفعل اإلنساينّ  الفعل بُت ا٠تلط قضايا ُب العجاب
 واالضطراب الغبش من كثَت إٔب أدى الذي ا٠تلط ذلك وسواىا، واألسباب والعلل االرتيار

 .اإلسبلميّ  ا١تعرُبّ  النظاـ ُب

 امعً  هبما اإلنساينّ  العقل وبناء الولود، وقراءة الوحي، قراءة: القراءتُت بُت اٞتم  منالبد  اإذً 
  .الذميمُت الطرفُت ذينك من أي ُب اإلنساف يق  لئبل

 :ةالمعرفيَّ  القرآف ةمنهجيَّ 

 القراءتُت، بُت للجم  ةأساسي   دعامة ،"ةا١تعرفي   آفالقر  ةمنهجي  "بػ ٝتيناه ما كاف ىنا من
 – العا١تيّ  ا١تستوى على بل وحده، اإلسبلميّ  ا١تستوى على ال ةوحضاري   ةمعرفي   وضرورة

 البعد تكريس فبعد :ا١تعافرة ةالعا١تي   ةالفكري   واألزمة ا١تعافر ا١تعرُبّ  ا١تأزؽ من للخروج -كلو
 ةا١تنهجي   الصياغة ٖتديد مشكلة ةالغربي   واٟتضارة الغريبّ  لفكرا والو التفكَت ُب ا١تنهجيّ 
 ما إٔب ذلك ُب تصل فلم لوانبو بكل العلميّ  الغرب رتطو   إٔب تستند فياغة ومعرفتها لذاهتا
 إطار ُب الصياغة ىذه إ٬تاد ٤تاولة ُب ةا١تاركسي   قامت ولقد. الغليل ويروي العليل، يشفي

 البديل الغرب ٬تد أف قبل السوفييت االٖتاد باهنيار ةا١تاركسي   اهنارت وقد ،"ةاٞتدلي   ةا١تادي  "
 حركتها، تضبط بديلة، ةفلسفي   فياغة دوف الغربي ة اٟتضارة لتبقى ٢تا وا١تنهجيّ  ا١تعرُبّ 

" ةالنهائي   األسئلة" عن إلابات تقدًن على قادرة وٕتعلها. تطورىا مشكبلت وتستوعب
 إٔب تلجأ الغربي ة اٟتضارة فبدأت. مرالعتها عن بولوىهم اليـو علماء يشيح اليت ،ا١تعلقة
 ٛتايتها وسائل أىم من فار - التوتر ىذا: أي – وألن   توترىا، على لتحافظ األزمات رلق
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 األزمة ُب شركاء فنحن وأنكى، أشد فهي وا١تسلمُت العرب ٨تن أزمتنا اأم  . التفكك من
 –البع  يتوىم قد كما- ىامشي ة أو بر اني ة عبلقة تعد ٓب هبا بلقتناع ألف   ناحية، من ةالعا١تي  

 علينا تفرض أف وا١تؤس سيّ  والثقاُبّ  الفكريّ  غزوىا ربلؿ من ٧تحت قد ا١تعافرة فاٟتضارة
 فرضت كما. الكوني ة وللحركة للولود وا١تفاىيميّ  العلميّ  ووعيها امنهجهً  كلو العآب وعلى
 فما وغَتىا، والتخل ف والتقدـ والثقافة واٟتضارة وا١تعرفة والعلم للتاريخ رؤيتها اٞتمي  على
 معنا؟ العآب وأزمة ةوالفكري   ةا١تعرفي   ألزمتنا حبًل  نقًتحها اليت" ةالقرآني   ةا١تنهجي  " حقيقة ىي

 :ومعالم محددات

 وتؤس س والكوف، قرآفال: الكتابُت قراءة من وتتحقق" ةا١تعرفي   القرآف ةمنهجي  " ٤تددات تربز
 البحث ُب ةا١تنهجي   وإبراز بينهما، والتفاعل التكامل عن والكشف مقابلتهما على

  منهما: اانطبلقً  واالكتشاؼ

 الكويّن، الكتاب وحده وألن   ،"القرآف" بو ونعٍت ا١تقروء، الوحي كتاب ىو: األوؿ الكتاب
  ة.الكوني   ادهبأبع ويستوعبهما وحركتو الكوينّ  الولود يعادؿ الذي

 فالقرآف. ةكاف   الولود ظواىر يتضمن الذي ا١تتحرؾ الكوف كتاب ىو: الثاين والكتاب
 وسننو، قواعده إٔب ويقود إليو، ويرشد اآلرر، على يدؿ كبل٫تا البدي  والكوف العظيم
 تو،مكونا لتسخَت عديدة، بولوه ويوظفو فيو، ا٢تداية ُب دوره وٯتارس الكوف إٔب يقود فالقرآف

 عليو، أسئلتو ليسقط القرآف إٔب يقود اأيضً  والكوف دعاواه، وتأييد قضاياه، ولتوضيح
 وإدراكو ىذا ومعرفة تسخَته، واستثمار معو، التعامل ةكيفي   إٔب اإلنساف إلرشاد بو ويستعُت
 رإطا ُب تنشأ ةغيبي   تبدو قراءة": القراءتُت بُت اٞتم " عليو أطلقنا ما ىو ٔتقتضاه والعمل
. الوحي بإتاه وعنافره الكوف من تنطلق ةموضوعي   وقراءة. الكوف بإتاه وتنطلق الوحي
 ةالبشري   القدرات تتيحو ما بقدر فتدرؾ اٞتزئّي، إٔب الكليّ  من تنز ؿ ٔتثابة الوحي فقراءة
 ألسئلةوا وا١تسائل، القضايا تقدـ الكوف وقراءة. اهتاوكيفي   الكليّ  لتنزالت الفهم من ةالنسبي  
 من السليمة اإللابات إٔب االثنُت ُب القارئ اإلنساف ليهتدي الوحي ةُسد   إٔب وترفعها اٞتزئي ة
 بُت العبلقة ةلدلي   -آنذاؾ – القارئ لئلنساف وتبدو. أقـو ىي لليت يهدي الذي ا١تصدر
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 ينهماب" والتفاعل واٞتدؿ ا١تتبادؿ التكامليّ  الفهم" عبلقة أو والكوف الوحي: ا١تصدرين
 .تكوف ما بأوضح

 :ةالسنَّ  قراءة دور

 وعروج  تطل   ٔتثابة الكوف قراءة وتكوف ،اضروري   تهماكلي   ُب والسَتة ةالسن   قراءة دور يبدو ىنا
 لو-ليو وآلو وسلمفلى ا ع- ا رسوؿ وتطبيقات بالوحي، لا١تتمث   الكليّ  بإتاه اٞتزئيّ  من
 بُت ا١تزعـو الفصاـ يق  فبل الظواىر، فهم على النسبي ة البشر قدرات وفق كلو ذلك فيقرأ

 ىذا ُب ادقيقً  افهمً  والسَتة السن ة فهمت إذا ة،ا١توضوعي   ا١تعرفة ونتائج الوحي معطيات
  .اإلطار

 اٞتم " إٔب الطريق ُب الكرًن القرآف م  وٚتعهما تهما،كلي   ُب والسَتة ةالسن   فهم إٔب وإضافة
 رسوؿ قلب على األمُت الروح بو نزؿ قد القرآف"...  أف   ندرؾ أف إٔب ٨تتاج ".القراءتُت بُت
 اْْلَِمينُ  الرُّوحُ  بِوِ  نَػَزؿَ  * اْلَعاَلِمينَ  َربّْ  لََتنزِيلُ  َوِإنَّوُ  ... ﴿:-فلى ا عليو وآلو وسلم- ا
 (195 – 192 :الشعراء(﴾ِبينٍ مُّ  َعَرِبيٍّ  بِِلَسافٍ  * اْلُمنِذرِينَ  ِمنَ  لَِتُكوفَ  قَػْلِبكَ  َعَلى *

  القلب. على كاف فنزولو

 بِوِ  ُتَحرّْؾْ  ََل ﴿ بدء: ذي بادئ بو لسانو ٭ترؾ أف-فلى ا عليو وآلو وسلم- هنى ولذلك
َنا ِإفَّ  * ِبوِ  لِتَػْعَجلَ  ِلَساَنكَ   16: القيامة (﴾قُػْرآنَو فَاتَِّبعْ  قَػَرْأنَػاهُ  فَِإَذا * َوقُػْرآنَوُ  َجػْمَعوُ  َعَليػْ

 ُب واالستقرار واالستيعاب روالتدب   الفهم لو ويراد ينزؿ وفإن   القلب على ينزؿ وما (18 –
 اٟتق مراد ومس معانيو، وإدراؾ يقرأ، ما فهم أراد إذا اجمليد للقرآف التإب فإف   ولذلك القلب؛

 .ببصَتتو معانيو ويدرؾ قلبو، على ينز لو أف فعليو منو

 رحاب إٔب يدرل أف": التبلوة حق" مستوى تبلوتو ُب يبلغ أف يريد الذي التإب وعلى
 حق وتبله قلبو على نز لو إذا يريد ما كل فيو ٬تد سوؼ وأن   من يقُت على وىو القرآف،
 .رهوتذك   فيو ٔتا روتفك   لووتعق   رهوتدب   ،ترتيبًل  ورت لو التبلوة،
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 الفرقاف نافذة لبصَتتو فتح فقد آياتو من آية أو ٧تومو من ا٧تمً  أو القرآف، من سورة قرأ ومن
 .الواسعة الرحبة آفاقو على

 ٣تموع أو كل واحد ىو حيث من البنائي ة وحدتو إطار وُب بكلي تو معو ووقف قرأه، من اأم  
 واٟتق والشر ا٠تَت بُت بو اإلنساف يفرؽ واس  لليل معٌت والفرقاف. افرقانً  حقو ُب كاف

 نو٘تك   حاسة أو ملكة أو قدرة را١تتدب   التإب القارئ لدى فتكوف وا٠تطأ، والصواب والباطل
 ولل ونواياه وأفكاره ورطراتو وحركاتو وأفعالو أقوالو وتقييم –كلو– ذلك ُب التمييز من

 افتاؾ وإف قلبك استفت: "لو يقاؿ ذلك لئلنساف ٭تدث وعندما. الفرقاف بذلك تصرفاتو
 را١تتدب   التإب القارئ لئلنساف" الكليّ  ا١تعرُبّ  النموذج" بةٔتثا يكوف فالقرآف" وأفتوؾ ا١تفتوف
فلى ا عليو وآلو - ا رسوؿ تشديد نفهم أف ستطي ن اإلطار ىذا وُب. توكلي   ُب للقرآف
 اشيئً  كتب من بأف  : عليهم وتأكيده. القرآف إال اشيئً  عنو يكتبوا ال بأف أفحابو على-وسلم
 . وهٯتح أف فعليو القرآف غَت

 :القراءتين بين الجمع ةكيفيَّ 

 الناظم بُت ةا١تنهجي   العبلقة باكتشاؼ يبدأ القراءتُت بُت للجم  األساسيّ  ا١تدرل إف  
 السنن وبُت ،"نظمو" وإعجاز" ةالبنائي   وحدتو" القرآف أعطى الذي القرآف آليات ا١تنهجيّ 
 يربط الذي ا١تنهجيّ  الناظم عن للكشف حركتو على وا١تهيمنة الولود ُب ا١تبثوثة والقوانُت
 مطلق القرآف أف   من اانطبلقً  الولود ىذا بو ونتفهم بو لنتعق   إ٢تي   وحي فالقرآف. بينهما
 اٞتم " على القدرة لدينا فتتكو   ما بقدر امعً  لبلثنُت معرفتنا تتس  ما وبقدر وشامل، و٤تيط
 القرآف ةفمنهجي   والكوف، الوحي منهجي بُت ا١تنهجي التدارل واكتشاؼ ،"القراءتُت بُت

 فضائل" دائرة ُب إدرالو أو انظري   ذلك قوؿ على االقتصار ينبغي وال الولود، ة١تنهجي   موازية
 تبشَت حالة يتجاوز ال قد النظريّ  فالقوؿ. اتطبيقي   ذلك اكتشاؼ ينبغي ولكن ،"القرآف
 واألىم األوؿ التحدي يكوف ٢تذاو  فيو، الطعن ٯتكن ٦تا أو فحيحة غَت تكوف قد بَفَرِضي ة
 الوحي بُت أي: القراءتُت بُت باٞتم  ا١تنهجيّ  التدارل عن الكشف ىو ا١تعافر للمسلم
 اأم  . واإلنساف واٟتياة الكوف ُب ةاإل٢تي   السنن على القائمة واإلنساني ة الطبيعي ة والعلـو اإل٢تي
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 ٕتل فضائل وذو فعبًل  ومعجز احقً  معظي القرآف فإف   وفضائلو، القرآف عظمة عن اٟتديث
 مبليينها، بل الصفحات، آالؼ وفضائلو وإعجازه عظمتو عن الناس كتب وقد اٟتصر، عن
 وحركتو، للكوف ا١تستوعبة منهجي تة عن للناس تكشف أف تستط  ٓب الكتابات تلك لكن

 الكشف إٔب تؤد ٓب كما. اٟتق ودين ا٢تدى قواعد على إقامتو على والقادرة ٢تا، وا١تتجاوزة
 القائمة وحدتو ُب الكوف وقراءة ة،البنائي   وحدتو ُب القرآف قراءة بُت ا١تنهجيّ  التدارل عن
 لتأويبلت عرضة عديدة ديني ة ومقوالت كثَتة كرٯتة آيات بقيت فقد. وقوانينو سننو على
 كذلك .واضحة و٨توىا ةاإلسرائيلي   اإلسقاطات تبدو التأويبلت تلك من كثَت وُب. شىت
 كذلك ا١تعافرة ةالطبيعي   العلـو وُب بل اٟتديثة، ةوااللتماعي   ةاإلنساني   ا١تعارؼ ُب بقيت
 شافية، إلابات ا١تختلفة العلـو تلك مدارس من ٕتد ال حَتى كثَتة وأسئلة غائبة، أبعاد
 ٤تاوالت ُب لت٘تث   ةلزئي   حدود ُب إال القراءتُت بُت ا١تنهجيّ  التدارل ذلك تكتشف ٓب األهن  

 ااوالت كتلك كبَت حد إٔب مفتعلة تبدو ٬تعلها الذي التلفيق بعضها على يغلب ةانتقائي  
 ".العلميّ  اإلعجاز" بػ امؤررً  عرؼ فيما تبدو اليت

 امسبقً  اشرطً  ذلك واعتبار ،"القراءتُت بُت اٞتم " ولوب ضرورة على الدائم فتأكيدنا
 ولوب على اتوكيدً  ٭تمل ةوالي   ةالعا١تي   مستوياهتا ُب ةرفي  وا١تع ةالفكري   األزمة من للخروج
 قواعد ضم فالقرآف: واإلنساف والكوف القرآف بُت ا١تنهجيّ  االرتباط ذلك إٔب االلتفات

 إرادتو ومظهر ا كلمات ٣تاؿ والكوف. ةكاف   ا١ترسلوف بو لاء الذي" اإل٢تي الوحي"
 حلقات تكتمل وبذلك .الكوف إعمار ُب بالوحي ءلبلىتدا مستخلف واإلنساف. ومشيئتو
 صويتخل  . واإلنساف بالطبيعة الغيب عبلقة وتربز مقوماتو، سائر وتظهر ،اإلنساينّ  التصور
 بُت أو واآلررة، الدنيا بُت أو وا١تلكوت والناسوت البلىوت بُت الفصاـ مأساة من اإلنساف
 من النكد الفصاـ ذلك و٬تره لره وما ،ةالبشري   ةالوضعي   والفلسفات اإل٢تيّ  التنزيل

 .مشكبلت
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 المدخل المنهاجّي:

 اكافيً  وا١تعارؼ العلـو من اوحظً  القرآف أوٌب من إال هبا النهوض يستطي  ال ا١تهمة ىذه إف  
 قواعد أرسيت ولذلك واإلنساف؛ والكوف القرآف بُت ا١تنهجيّ  التدارل ذلك الكتشاؼ

 :التالية الدعائم على" القرآينّ  ا١تنهج"

 اددة العقيدة أركاف على القائمة ةا١تعرفي   ةاإلسبلمي   الرؤية بناء إعادة .1
 ا١تنبثق السليم اإلسبلميّ  التصور ورصائص ومقومات ،القرآف هبا لاء كما اصورة
 عن اإللابة على القادر" اإلسبلميّ  ا١تعرُبّ  النظاـ" اعتباره ٯتكن ما ليتضح عنها،

 دوف "الكربى بالعقدة" ا١تتقدموف الفبلسفة أٝتاه ما ومعاٞتة" ةالنهائي   ةالكلي   األسئلة"
 االستيعاب من ٯتكن الذي ا١تعرُبّ  النقد على ةذاتي   قدرة وبناء منها، شيء ٕتاوز

 ا١تعرُبّ  التوليد على القدرة يعطي نفسو الوقت ُب منضبط، منهجيّ  بشكل والتجاوز
 بل وا٠تطابة اإلقناع على يقـو ال الذي ا١تعرُبّ  لتفسَتوا. اإلبداع يتحقق وبو وا١تنهجيّ 

 .ةالتام   ةا١تنهجي   ا١تعرفة على
 ا١تختلفة، ٣تاالهتا ُب ةاإلسبلمي   ا١تناىج قواعد وبناء وتشكيل فحص إعادة .2

. منها ىدى وعلى بنورىا وتعديلها" ةالقرآني   ةا١تعرفي   ةا١تنهجي  " على بعرضها وذلك
 اليت والتجزيئي ة ا١تفردة القراءات نتيجة ةا١تنهجي   ىذه أفابت قد بالغة اأضرارً  فإف  

 وليتمكن. اوحديثً  اقدٯتً  عنو معزؿ ُب واإلنساف الولود وقرأت عضُت، القرآف لعلت
 ُب كاالضطراب فاعلي تو تشل   اليت الفكري ة األمراض تلك ٕتاوز من ا١تسلم العقل
 وغَت اتبا١تسبب   األسباب وعبلقة والعقل، النقل ةوعبلق بالشهادة، الغيب عبلقة فهم
 .أمور من ذلك
 ىذه ربلؿ من قراءتو مدارل ومعرفة اجمليد القرآف م  للتعامل منهج بناء .3

 والشرعة والعقيدة للمنهج امنشئً  امصدرً  القرآف باعتبار التحليلي ة، ةا١تنهجي   الرؤية
 بناء إعادة ذلك يقتضي وقد والعمرايّن، اريّ اٟتض الشهود ١تقو مات ادً و٤تد   ،وا١تعرفة
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 ىذا ُب ا١توروث بع  وٕتاوز الغرض، ٢تذا ا١تطلوبة القرآف علـو اتنظري   وتركيب
 العلماء هبا واستفاد القرآيّن، صالن   ردمة ُب دورىا أدت اليت ا١تعارؼ تلك من اجملاؿ
 ةاألم   ٟتالات تلبية عليها ءالبنا إٔب تربز اٟتالة وبدأت ة،ي  التارٮت تأسيسها مراحل ُب
 تكوينو رصائص ضمن القرآف فهم قد العريبّ  فاإلنساف. ومستقبلها حاضرىا ُب

 بداياهتا ُب بسيطة التكويني ة ا٠تصائص تلك وكانت ،اولغوي   اونفسي   اعقلي   األؤب
 ٕتعل ةشفوي   ةنقلي   ومعطيات لغويّ  إطار ُب تتم أف يغلب اوفكري   االتماعي   و٤تدودة
 اليت لديو عليها ا١تتعارؼ بالطرؽ الرواية وتوثيق النقل، فحة على بينص   االىتماـ
 للعلـو الرٝتي التدوين بدأ وحُت عصره، ُب التوثيق طرؽ ُب ا١تعارؼ أرقى ٘تث ل كانت

 القرف ُب النبويّ  واٟتديث القرآينّ  النص حوؿ دارت اليت اإلسبلمي ة ةالنقلي   وا١تعارؼ
 كما. ومعارؼ علـو من دو ف قد كاف فيما ا٠تصائص تلك برزت الثاين ا٢تجري
 وما ا١ترحلة تلك ُب ةالعربي   ةوالّلغوي   ةالببلغي   ةالعقلي   رصائص لانبها إٔب ظهرت
 ا١تفردات مبلحظة م  والًتاكيب اٞتمل دراسة بإتاه التجزئة ٨تو إتاه من تقتضيو
 أحواؿ معرفة" وبأن  : الفهم علـو أىم وىو" سَتالتف" يعر ؼ أف غرابة فبل ،ابتداءً 

 الفهم اعترب ولذلك السائدة، ةا١تنهجي   ىي كانت فتلك ،"وألفاظو القرآف كلمات
 .تلتها اليت وا١تراحل ا١ترحلة تلك ُب اوكافيً  مقبواًل  عنها دتول   الذي

 اإلنساينّ  إلدراؾا ةعقلي  " تسيطر حيث الراىنة اإلنساني ة ةالعا١تي   ا١ترحلة ُب اأم  
 توظف ونقدي ة ٖتليلي ة بطرؽ ٢تا الناظمة العبلقات عن والبحث لؤلمور،" ا١تنهجيّ 
 وعبلقات متشعبة حضاري ة ٔتوضوعات وتربطها ا١تختلفة، العلمي ة والقواعد األطر
 النص فهم وسائل علـو وٕتديد إ٪تاء ةكيفي   ُب النظر إعادة من فبلبد  وعة،متن  

 القرآف بُت ا١تنهجيّ  التدارل أبعاد وإدراؾ الكوف، م  اٞتم  قراءة راءتووق وردمتو
 ا١تراحل، بتلك قا١تتعل   والًتاث والتأويل التفسَت لوانب من كثَت وتنقية والكوف،
 والربط وغَتىا، ةاإلسرائيلي   اإلسقاطات ربلؿ من بالنسيبّ  الوثيق الربط آثار إلزالة
 العظيم، بالقرآف التحدي ولوه تظهر ولكي. اتوا١تناسب النزوؿ بأسباب التاـ

 البعد –اآلف– إليها يضاؼ أف ينبغي العصر ىذا ُب ا١تؤثرة إعجازه ولوانب
 الدليل يعترب الذي إعجازه ويربز بو، الدائم التحدي ليتحقق وا١تنهجيّ  االلتماعيّ 



94 

 

 اإلعجاز" جاوزنت نافإن   اٟتاؿ وبطبيعة تونسبي   وعدـ تو،إطبلقي   على األوؿ ا١تنهجيّ 
 من ليس وذلك القرآف، على العصر لثقافة اسقاطً إ يكوف أف يعُدو ال وألن   ،"العلميّ 

 .مقصودنا
 الرؤية تلك ربلؿ من -اأيضً – ا١تطهرة ةالنبوي   ةالسن   م  للتعامل منهج بناء .4

 لاء ١تا اوتطبيقً  داجملي للقرآف اينً مب   امصدرً  ا١تطه رة النبوي ة ةالسن   وباعتبار ة،ا١تنهجي  
 ومقومات ودعائم ا١تعرفة وقواعد والشرعة، ا١تنهج وتطبيقات تفافيل ٭تمل بو، القرآف
 تعتمد مرحلة الصحابة وعصر ةالنبو   مرحلة كانت فقد والعمرايّن، اٟتضاريّ  الشهود
 بو والتأس ي ومتابعتو-فلى ا عليو وآلو وسلم- ا برسوؿ ا١تباشر االتصاؿ على
 واإلت باع ،"أفلي رأيتموين كما فلوا" ،"مناسككم عٍت رذوا: "يفعل أو يقوؿ افيم

فلى ا - ا لرسوؿ والتطبيقيّ  العمليّ  التحر ؾ مبلحظة على يعتمداف والتأس ي
 ٬تس د كاف-فلى ا عليو وآلو وسلم- فالرسوؿ. الواق  ُب وسَتتو-عليو وآلو وسلم

 والبياف النبويّ  فالتطبيق. واٟتياة النص بُت الربط يحق قل الواق ، ُب القرآف بسلوكو
 القرآيّن، اإل٢تيّ  ا١تنهج ومكنونات ناتمكو   بُت ا٘تامً  الشقة يضي قاف كانا امديّ 

 وتصوراهتم ة،وا١تعرفي   ةالفكري   وقدراهتم اهتموعقلي   أىلو ثقافة ٔتستوى الواق  وبُت
 السقف ذلك إطار ُب ةوالفكري   ةااللتماعي   الواق  ذلك وبشروط آنذاؾ، السائدة
 ا رضواف- الصحابة من الرواة كاف ولذلك فيو، السائد واللغويّ  والعلميّ  ا١تعرُبّ 
فلى ا عليو - ا رسوؿ ْتياة تتعلق ةلزئي   ةأي   تفوهتم ال أف على حريصُت -عليهم

 ا١تختلفة للقضايا الناظم جبا١تنه الوعي عن الوحيد البديل ىو ذلك ألف  -وآلو وسلم
 اشتملت ولذلك بعدىم، يأٌب ١تن منها التطبيق منهج واستخبلص عصرىم، ُب

)فلى ا عليو  ا رسوؿ وتقريرات وأفعاؿ أقواؿ من ا٢تائل الكم ذلك على ا١تروي ات
 التلقي ٞتيل التالية األلياؿ سائر ٕتعل اليت التفافيل تلك كل وتلقينا ،وآلو وسلم(

 حركتو تتاب  وىي القرآف التباع امنهجً  ذلك من وتستخلص بو، تتأسى أف على ةقادر 
 وقضائو وتعليمو وحربو وسلمو ورواحو غدوه ُب (والسبلـ الصبلة عليو) ةاليومي  

 الصبلة عليو) سنتو أو أسلوبو عن تكشف بطريقة ةاإلنساني   و٦تارساتو وفتواه، وقيادتو
 عن -ذلك إٔب إضافة– وتكشف الواق ،  م التعامل ُب منهجو أو (والسبلـ



95 

 

 معو، يتعامل-فلى ا عليو وآلو وسلم- ا رسوؿ كاف الذي الواق  رصائص
 الذي للواق  مغاير -شك ال- الواق  وىذا. ٣تاالتو ُب ويتحرؾ فيو، حياتو وٯتارس
 ١تعايرةا إٔب إضافة. نوعي ة مغايرة أىلو، وعبلقات ومشكبلتو، وقضاياه تركيبتو ُب ٨تياه

 .ٚتيًعا مهانسل   اليت الكمي ة
 ا١تنهج بُت للربط إتسيدً  ٯتثل وسنتو سَتتو ُب (والسبلـ الصبلة عليو) كاف لقد

 عن معزؿ ُب القضايا من الكثَت فهم الصعب من فإف   ولذلك ا١تعيش؛ والواق  القرآينّ 
 و٬تتهد و٬تاىد فيو، يتحرؾ (والسبلـ الصبلة عليو) كاف الذي الواق  ذلك فهم

 إٔب إضافة فيو وما ةالنبو   عصر واق  بدراسة الفهم ذلك ويكوف وإفبلحو، لتغيَته
 .هبا ترتبط اليت واألحداث. األحاديث ورود أسباب
 ونقيضو، الشيء على تدؿ قد ةلزئي   أقواؿ إٔب ا١تختلفوف ٭تو٢تا قد األحاديث وىذه
 ارتبط لقد. بينها ا١تنهجيّ  الرابط ظيبلح ٓب إذا. ا١تختلفة ا١تذاىب أئمة أقواؿ اوكأهن  

 يؤمروا وٓب واالقتداء باعواالت   واالىتداء التأس ي ٔتفهـو القرآف نزوؿ مرحلة ُب ا١تسلموف
 منهج معرفة يقتضي ٖتقيقها أف ُب تشًتؾ األربعة ا١تفاىيم وىذه. اأبدً  بالتقليد
فلى ا عليو وآلو - ا رسوؿ أمر ولذلك ،)فلى ا عليو وآلو وسلم( بو ا١تتأس ى
فلوات ا وسبلمو عليهم ) والرسل األنبياء من سبقو من هبدي باإلىتداء-وسلم
 أي( 0:)اْلنعاـ: ﴾ُأْولَِئَك الَِّذيَن َىَدى الّلُو فَِبُهَداُىُم اقْػَتِدْه ..﴿ ،(أٚتعُت

 نمك   قدو . بتقليدىم يؤمر وٓب والتطبيق، والبياف والتبليغ والدعوة الطاعة ُب ٔتنهجهم
 ةعملي   قدوة-لو وسلمفلى ا عليو وآ- ا رسوؿ من الصحابة اٗتاذ من ذلك
 ُب ذلك مبلحظة وٯتكن ةي  اٟتيات ةالواقعي   لشروطهم اطبقً " ا١تنهج" ٢تم دتلس  

 قراء كبار ةوبقي   عائشة ا١تؤمنُت وأـ السنن، من –عنهما ا رضي– الشيخُت مواقف
 م  التعامل إتاىات نشأت واالىتداء واالقتداء االت باع ومن. الصحابة وفقهاء

 الفهم وأفاب زاغ، من عنو وزاغ اىتدى، من بذلك فاىتدى ،"وا١تنقوؿ ا١تأثور"
 لاء من بع  لدى فربزت. رذؿ من ولانبو ا، وفقو من ا١تأثور لذلك الدقيق
 اجمليد، القرآف  م اٞتزئيّ  التعامل عن ٧تمت اليت اآلثار من للتخفيف اٟتالة بعدىم
 إٔب ٞتأ من -ذلك بعد– فلجأ. سياقها عن وبعيدة ٣تزأة والسنن األحاديث ورواية
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 أو ا١تأثور ْترفي ة التقي د من ا٥ترلً  باعتباره واإلشاريّ  الرمزيّ  والتفسَت الباطٍتّ  التأويل
 ذلك زادت ما التأويبلت بع  ولكن األحاديث، رد البع  واستسهل. ّتزئي اتو

 بع  ةحجي   أو ٚتلة" ةالسن   حجي ة" مشكبلت ذلك بعد وثارت. ااضطرابً  إال راألم
 فتٗتل   اليت ةالفكري   اآلثار ومن منها، نعاين نزاؿ ال قضايا من ذلك وغَت أنواعها
 أقره أو فعلو أو قالو ما م  للتعامل القرآينّ  ا١تنهج عن الكشف ًب وأن   ولو عنها

- ا١تنقوؿ ذلك م  التعامل ينضبط أف ألمكن-فلى ا عليو وآلو وسلم- الرسوؿ
 اٞتزئي ة، القضايا سائر ا١تنهج إطار ُب ولفهمت ات،الكلي   إٔب اٞتزئي ات ولردت -كلو
 .الغايات واتضاح ا١تقافد، بتبُت   كفيل ا١تنهج ألف  
 وٖتاوؿ لؤلمور، ا١توضوعيّ  الناظم عن -باستمرار- تبحث ةعقلي   ا١تعافرة ةالعقلي   إف  

 التحليل على تعتمد ةا١تنهجي   ىذه ا١تختلفة، األبعاد ُب الكاملة ةا١تنهجي   إٔب النفاذ
 ا١توضوعيّ  واإلطار ةاألساسي   الوسائل وٕتعلها والتفسَت والنقد والتفكيك ا١تنهجيّ 
 ا١تنهجي ة وهبذه. ةوالي   ةالكوني   والقضايا النصوص م  تعاملها ُب الفكري ة للحركة
 السنن وتفهم وكلي اتو، العليا وقيمو و٤تاوره اجمليد القرآف مقافد إٔب النفاذ ٯتكن
 ة،ي  باطن تأويبلت أو ةسكوني   ةماضوي   إطار ُب الوقوع من ٭تمي اي  منهج افهمً  ةالنبوي  
 ا١تاضي لتطبيقات تأويبلت أو تعديبلت إحداث على تعمل ٕتديدي ة ٤تاوالت أو

ا اٟتاضر، ُب إنتالها لتعيد  .لديد ثوب ُب ا١تاضي عن تعبَت فكأهن 
 ة،معرفي   ةٖتليلي   نقدي ة قراءة وقراءتو اإلسبلميّ  تراثنا وفهم دراسة إعادة .5

 السائدة الثبلث الدوائر من لنخرج القرآني ُت وا٢تيمنة التصديق منهج إٔب ومقايستو
 لو، ا١تطلق الرف  دائرة: -اٟتاضر الوقت ُب – تراثنا م  تعاملنا أساليب ٖتكم اليت

 من ننا٘تك   ال الثبلث الدوائر فهذه. منهجيالبّل  االنتقاء ودائرة ا١تطلق، القبوؿ ودائرة
 ٖتقيق ُب تساعدنا ال كما الًتاث، ىذا من معو التوافل ٬تب ما م  التوافل
 .ذلك من معو القطيعة إحداث ٬تب ما م  القطيعة

 بػ يعرؼ ما أو -اأيضً – ا١تعافر إلنساينّ ا الًتاث م  للتعامل منهج بناء .6
 التعامل أساليب من معو ا١تسلم العقل تعامل ٮترج" الغريبّ  الفكر" أو" الغريبّ  الًتاث"

 ا١تقاببلت ٍب ا١تقارنات، ٍب ا١تقاربات، و٤تاوالت أطر عن فتٗتل   اليت اٟتالي ة
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 بروح ا١تطلق لقبوؿا أو متجاىلة، مستعلية بروح ا١تطلق بالرف  لتنتهي وا١تعارضات
 .عليو أو لو زا١تتحي   العشوائيّ  االنتقاء أو ا٘تامً  مستلبة

 رطوات عليها نطلق أف ٯتكن اليت ىي الستة ا١تهاـ أو ااور أو ا٠تطوات فهذه   
 وضعي ة أماـ مرة ألوؿ أنفسنا ٧تد ناألن   وذلك". للمعرفة التوحيديّ  ا١تنهج" بناء بإتاه
 يفصم اتوظيفً  ومنجزاهتا العلـو واكتشافات والعلـو ا١تعارؼ توظيف على تعمل عا١تي ة
 يبدو الولود حوؿ تصورات بطرح وذلك واإلنساف، والكوف ا٠تالق بُت العبلقة
 أكاف وسواء ة،راف   اإلسبلمي ة ةا١تعرفي   ولرؤيتنا عام ة الديٍتّ  للتصور انقيضً  بعضها
 الًتاثي ة مقوالتنا من ننتقي بأف يكوف لن ٕتاوزه فإف   يكن ٓب أـ واقعة حقيقة ذلك

ا: لنقوؿ التصورات تلك م  يتوافق ما م  ونقارهبا  نرفضها أو قبل من لدينا إهن 
 أو االىوتي   امنطلقً  ليس ةالكوني   العلـو ٕتاه األساس ومنذ فمنطلقنا بالكفر، وندمغها
 ومنجزاتو العلم موالهة ُب ٕتربتهم فإف   غَتنا، تقليد امن   امطلوبً  وليس ،اكهنوتي  
 أي الواحد، البعد قراءة إال فيو لازت ١تا االىوتً  القرآف كاف فلو ٕتربتنا، عن ٗتتلف
 بالرف  نقابلو وٓب العلم، نصارع ٓب فنحن بقراءتُت، أمرنا وقد فقط، األؤب القراءة
 الكوف ُب الذي الوحي ىو الكتايبّ  الكوف ُب الوحي أف   ندرؾ ناألن   العلماء، وقتل

 إٔب أسندت ا٨ترافات ظهرت فإذا ٮتصو، قراءة ومنهج أسلوب منهما ولكل ،الطبيعيّ 
 التفسَت ُب ا٨ترافات ظهرت وإذا منها، العلم تطهَت: ىو منا فا١تطلوب العلم،

 يكن ٓب إذ". القراءتُت بُت اٞتم " أساس وىذا. منها النص ٛتاية فيجب والتأويل،
 التطبيقي بالعلم امسلحً  يكن وٓب ٣ترد وضعيّ  عقليّ  فكر سوى يوالو قبل من الدين

 فا١تطلوب ة،التقليدي   ةالوضعي   ٕتاوزت اتمذىبي   قياـ إٔب أدت اليت ونتائجو ا١تعافر
 وإعادة وتطهَته اتا١تذىبي   ىذه من العلم اسًتداد أو اسًتلاع -أمرنا كما- امن  

 لتستقيم إليها، أضيف أو اهب أٟتق ٦تا النص ردمة ومعارؼ علـو وتنقية توظيفو،
 ."القراءتُت بُت اٞتم " إمكانات وتتحقق القراءة

* * * 
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 :ةعالميَّ  وكذلك ةقرآنيَّ  المهمة

 كلو، العآب هتم: ةعا١تي   مهمة ةا١تعرفي   القرآف ةمنهجي   وإبراز بياف ُب لةا١تتمث   ا١تهمة ىذه
 ةوالبشري   ةاٞتغرافي   ةا٠تصوفي   ارإط ُب مهمة البع  تصورىا وإف كلو، العآب و٭تتالها
، عآب م  متفاعل لزء -ىذا عصرنا ُب- فنحن ة،اإلسبلمي    أمر فذاؾ ،الثقاُبّ  بغزوه ال اليـو

 العلم بغزو يتم اليـو عآب م  تفاعلنا ولكن عشر، والتاس  الثامن القرنُت ُب اسائدً  كاف
 لهد يعادؿ" ةا١تعرفي   القرآف ةمنهجي  " افبي ُب الهدً  امن   يتطلب الذي التطبيقيّ  التجرييبّ 
 نوالو كنا إذ ة،الفرنسي   الثورة م  أبوابنا دؽ الذي الفكريّ  الغزو موالهة ُب الكراـ أسبلفنا
 م  ا١توالهة فإف   اآلف اأم   ادودة، ةالعقلي   ةالوضعي   اتوبإمكاني   ٣تردة، ةعقلي   حالة وقتها
 ةٔترلعي   كلها ةاإلنساني   والعلـو ةالطبيعي   العلـو فياغة وأعاد ،نفسو فرض ٕترييبّ  علميّ  عقل
 أف اوإم   -ذلك يفعل من ومنا- العالز البلىوٌبّ  الدفاع موقف إٔب نتحوؿ أف افإم   ة،ٕتريبي  
!! ولامعة ةكوني   ةقرآني   برؤية ا١تعافر والثقاُبّ  اٟتضاريّ  النسق ارًتاؽ على العمل إٔب ؿنتحو  
 ابعدً  تأرذ وٓب اٞتزئيّ  إٔب مقيدة انطبلقاهتا، ُب تتعثر زالت ال -كافة– ةالتجريبي   لعلـوا فهذه
 الَِّذينَ  ِإفَّ  ﴿(:)سبحانو وتعأب القرآف وحي ُب كامن الكوين والبعد ٭تتويها، اكلي   اكوني  

رٌ  ِإَلَّ  مْ ُصُدورِىِ  ِفي ِإف أَتَاُىمْ  ُسْلطَافٍ  ِبَغْيرِ  اللَّوِ  آيَاتِ  ِفي ُيَجاِدُلوفَ   بَِباِلِغيوِ  ُىم مَّا ِكبػْ
 النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  َأْكبَػرُ  َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َلَخْلقُ  * اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  بِاللَّوِ  فَاْسَتِعذْ 
 (.57-56: غافر)﴾ يَػْعَلُموفَ  ََل  النَّاسِ  َأْكثَػرَ  َوَلِكنَّ 

 وإفبلس ،الديٍتّ  التداف  فأماـ ٤تضة، ةقرآني   كوهنا -اأيضً – ديتأك   ةعا١تي   ا١تهمة كوف وم 
 يتصدى ،او٤تلي   اعا١تي   ةوا١تعرفي   ةالفكري   األزمات وبروز ةالنبو   ورتم ة،العا١تي   ةاٟتضاري   األنساؽ
 بعد وكرمو عطائو ُب ليستمر مطلق، وحي كتاب باعتباره شاملة معركة ٠توض وحده القرآف

 القرآف ة١تنهجي   فهمنا مدى ُب لنا ارتبار معركة فهي يقدمونو، ما اآلررين لدى يعد ٓب أف
 أزماهتا من العلـو مناىج ٥تتلف وإرراج بو، ةاٟتضاري   ا١تسَتة وتسديد إفبلح على وقدرتنا

 معرفة ُب الدً  متقدمة مراحل اليـو بلغت قد ا١تعافرة فالعلـو ،"القراءتُت بُت اٞتم " عرب
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 تلك ،القدًن العآب ٘تثلها أو ا١تتقدمُت ٚتهرة فهمها كما الظواىر تعد فلم ،الظواىر وإدراؾ
 لالتعق   وسيلة ىي كانت اليت فاٟتواس الناظرة، العُت أماـ واجملسدة الشارصة الظواىر
 فهم فإذا للظاىرة، لديدة مفاىيم أعطت والكًتوني ة ة٣تهري   ٟتواس اآلف اجملاؿ أفسحت
 معناىا ٖتوؿ قد ة٣تهري   ذرة اليـو الذرة فإف   ةمرئي   تراب أو رمل حبة ارىاباعتب الذرة األقدموف

 -38: الحاقة)﴾ تُػْبِصُروفَ  ََل  َوَما * تُػْبِصُروفَ  ِبَما أُْقِسمُ  َفَل ﴿ :يبصر ال ما إٔب يبصر ٦تا
 قولو ُب وحكمتو اجمليد القرآف دقة نفهم وىنا طاقة، إٔب ؿوٖتو   رتفج   وفارت (.39

 (.16: لقماف(﴾َخْرَدؿٍ  مّْنْ  َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َتكُ  ِإف ِإنػََّها ﴿(:)تعأب

 الليل" اٞتديدين كر"  على اقائمً  اتكراري   اتعاقبي   افهمً  التارٮتي ة األطوار األقدموف فهم وحيث
ات فَتورة ُب لتتمث   اليـو األطوار فإف   والنهار، ات ٣ترد ال كيفي ة وتغَت   وىذا ط،فق كمي ة تغَت 

 ةكيفي   وٖتوالت فَتورة على تقـو اليت ا١تعافرة ةالعلمي   بالسببي ة ا١تراد يوضح الذي ىو
 .األؤب بالدرلة

* * * 

 :اإلنسانيّ  والمصير القرآف ةمنهجيَّ 

 تقدـ وىي ا٣تردة،ألهن   ةفلسفي   حالة أو ضرورة ٣ترد -اإذً –" القرآف ةمنهجي  " ةقضي   ليست
 لئلنساف ا١تستلب البلىوت أزمة من البشريّ  الفكر انقاذ دليل تقدـ" ءتُتالقرا بُت اٞتم "

 رالقو، عن العلم يفصم ما كل الوضعي اإلطار من ٗترج الوقت ذات ُب وىي والطبيعة،
 وتشريعاتو، ومبادئو اٟتضاريّ  ونسقو اإلنساف حياة على وإسقاطاتو آثاره ا١تنهجُت من فلكل

 ال" عا١تيّ  حضاريّ  لبديل" مقدمة أىم تعد -٢تا اٞتاد التأمل عند- القرآف ةفمنهجي  
 مهمة وىذه و،كلّ  العآب إفبلح يستهدؼ بل فقط، ا١تسلمُت أوضاع إفبلح يستهدؼ
 ومن دلي   ٖتليليّ  بفهم نفسو العظيم القرآف ُب اٞتادة ا١تمي زة البحوث من الكثَت تتطلب
 من ٕتعل أف ةاألساسي  " القرآف ةمنهجي  " غاية ىي وىذه منهجّي، وعا١تيّ  علميّ  منظور
 فهم بدوف وإن   .عمراف ومنطلق ربلص، وسبيل استخبلؼ، ودليل ىداية، كتاب القرآف
 فهمنا على وينعكس يتصل افهمً  الكاملة توي  وبنائ وحدتو إطار ُب امنهجي   افهمً  القرآف
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 تأسيس يستحيل ،اأيضً " ةي  البنائ وحدهتا" ُب حركتها وسنن ة،الكوني   للظواىر ا١تعافر ا١تنهجيّ 
 الظاىرة وٖتلل الوحدة، إٔب الكثرة ترد أف شأهنا من ا١تعافرة العآب ةفمنهجي   سليم، عمراف

 ا١تكنوف) والقرآف بتفسَتىا، يكتفي وال وراءىا، وفيما فيها الكامنة والسنن العبلقات عن اْتثً 
 الكرًن الكتاب ندرس ْتيث ،ا١تنهجيّ  الفهم ٢تذا ةالكلي   ةالبنائي   وحدتو ُب قابل( الكرًن اجمليد
 قادرة ةعا١تي   ةعلمي   ةبعقلي   ذكرت وكما العظيم، الكوف العلماء هبا يدرس اليت ةا١تنهجي   ٔتثل
 ".الكوف ةومنهجي   سنن" و"القرآف ةمنهجي  " بُت ا١تنهجيّ  التدارل إدراؾ تستطي  فاعلة

 -بوضوح– األزمة ىذه وتبدو عليها، بوالتغل   زىإتاو  من للعآبالبد  أزمة ىناؾ أف   شك ال
 بع  م  يتسامح وإذ ،ةالديني   الكتب كل يرف  ا١تعافر العا١تيّ  العلميّ  العقل أف   ُب

 وال منها، ألي ةبنائي   وحدة يدرؾ وال منها، أي ةمنهجي   رف  على يصمم وفإن   موضوعاهتا
 عند يتوقف أف ٬تب ديٍت   كتاب أي صارتصا أف   على امؤكدً  الغائي   إطارىا يتفهم

 ةالغيبي  -" القراءتُت بُت اٞتم " فإف   وبالتإب. الطبيعة وراء ما وغيبي ات اإلٯتاني ة القناعات
 الكتب ُب مقوالت ىناؾ أف   طا١تا مستحيبًل  ُتالعلموي   ىؤالء نظر ُب يبدو – ةوا١توضوعي  

 أي الٗتاذ ٣تاؿ ال وفإن   عليو، والتجريب ا١تخترب لوإدرا ٯتكن ال الذي بالغيب تتعلق ةالديني  
 إليو تشَت ما فكل نظري اتو ىدـ أو العلم تزييف ًب وإال العلم، مصادر من امصدرً  منها

 ٮتض  ال الذي التارٮتيّ  القصص بع  أو ةمرئي   غَت كائنات من ةالسماوي   الكتب
 ة؛العلمي   الصفة إعطاءه –نظرىم ُب– أحد ٯتلك ال ا١تعافر الوضعيّ  العلم الرتبارات

 رض  معلـو كل: "اأهن   على ينص للمعرفة بتعريف العآب على اليونسكو ررلت ولذلك
 ."والتجربة للحس

 اٞتم " فغاية ،"القراءتُت بُت اٞتم " ةقضي   يبلحظ ٓب راطئ فهم عن يصدر ا١تنطلق ىذا إف  
 فلو ٔتفردىا، الثانية القراءة على يقتصر ال للولود" كوين   فهم" إٔب تنتهي أف" القراءتُت بُت

 حوؿ ومقوالتو اإلنساينّ  للفكر الوضعيّ  اإلطار حدود ُب لبقينا فقط الثانية بالقراءة اكتفينا
 ةالعلمي   ةاٞتدلي  " من اانطبلقً  وٕتزئتها الظاىرة تفكيك على يعتمد امفهومً  و١تارسنا الولود،
 إٔب بنا تنتهي اهن  إ إذ ا١تنفردة، الثانية القراءة ٤تاذير تربز وىنا ،"تهاونسبي   تهاواحتمالي   ا١تعافرة

 من نعرج نافإن   األؤب، م  الثانية القراءة ٧تم  حُت اأم  . كوينّ  فكر إٔب ال لزئيّ  وضعيّ  فكر
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 لفك ،ةمرئي   وغَت ةمرئي   ظواىر من فيو ٔتا الكوينّ  إطبلقو ُب الكليّ  إٔب ادود ا١توضعيّ  اٞتزئيّ 
 -الوحي ُب- ةالكوني   القراءة األؤب، للقراءة رف  ىو اتوا١تاورائي   اتبالغيبي   يسمونو ١تا رف 
 كل االعتبار بعُت تأرذ األؤب والقراءة ،اٞتزئيّ  يستوعب كليّ  فالوحي ،ارالقً  ا باسم
 هبا اإلٯتاف ب٬ت مسلمات ٣ترد باعتبارىا ال ،ا١تنهج ُب أساسيّ  كجزء اتوا١تاورائي   اتالغيبي  
 ما وىذا الثانية، القراءة اتمعطي   من أكرب كوينّ  ولود على دليبًل  باعتبارىا ولكن فقط،
 ٧تد اليت األؤب للقراءة استبعاد ىو اتالغيبي   فاستبعاد ا١تتكاملة، ةالكوني   حقيقتو ا٠تلق يعطي

 البع ، يتوىم ماك أولُت أساطَت ليست فهي الكوينّ  وا٠تلق الولود مستوى على دالالهتا
 يردنا قد فذلك بدالالهتا نأرذ ٓب وإذا ولودىا، على للتدليل كافية بأدلة ثابتة أمور ىي بل
 معناه ُب الكوينّ  التاريخ ٔتعرفة ذلك لنا يسمح فبل ا١تتفردة، ةالوضعي   الثانية القراءة إٔب

 ا ةألوىي   إٔب تولو هالكن  و  ا، بولود اإلٯتاف امن   فقط تطلب ال األؤب فالقراءة. اٟتقيقيّ 
 أي كلو، الكوينّ  بالتخليق اإلنساينّ  ا١تصَت وارتباط الكوينّ  التكوين على كلماتو وىيمنة
 .بالقلم نتعلمها اليت ةا١توضوعي   األشياء ة١تنهجي   ا١تستوعبة ا٠تلق ةمنهجي  

 ُب( القلم) ويسطرىا يرفدىا اليت ةالشيئي   ةومنهجي  ( ارالقً  با) ا٠تلق ةمنهجي   بُت فنجم 
 ةانتقائي   قراطيس ةا١تنهجي   فارت وإال الشامل اإلٯتاينّ  اإلطار فيتحقق واحدة، ةكوني   قراءة
 .األؤب دوف الثانية القراءة إٔب ذاٌبّ  زبتحي   ٘تيل

 ُب الغييبّ  ٔتعناه الكوينّ  البعد إلدراؾ ٭تتاج ةواٟتضاري   ةالفكري   أزمتو من ليخرج العآب إف  
 ٬تب قراءة للبع  تبدو اليت األؤب القراءة مهمة ىي وتلك ومصَته، الولود تركيب

 اإلنساني ة نرد أف وعلينا .استبعدوه الذي الوحي ُب قراءة األهن   ة،العلمي   الدائرة من استبعادىا
 .ٚتيبًل  اردً  إليو

 "القراءتُت بُت اٞتم " اوبدايته ة،الكوني   ىذه باتساع متس  ضخم، والتحدي كبَتة، ا١تهمة
 ة،كاف   السلم ُب الناس ويدرل ا٢تدى، وينتشر اٟتق ويسود ا٠تَت، ليعم ةالبشري   إنقاذ وغايتها
 ا٢تادفة ةالعلمي   اٟتوارات ُب واستمرارنا. والقرآف اإلٯتاف بنور األرض وتشرؽ. القرآف طريق

. القرآف طريق من العقبات من َتىاوغ العقبة ىذه إزالة إٔب يؤدي سوؼ ةا١تنهجي   والتطبيقات
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 الكشف إٔب يؤدي سوؼ"ةا١تعرفي   القرآف ةمنهجي  " م  ا١تختلفة التخصصات أفحاب وتعامل
 والبناء تفعيلها، وضرورة وسبلمتها، بدقتها والباحثُت العلماء وإقناع العديدة، لوانبها عن

 .عليها

 .(55)يوسف: ﴾ثَػَر النَّاِس َلَ يَػْعَلُموفَ .. َوالّلُو َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأكْ ﴿

* * * 
 خاتمة

 أمثاؿ علمائنا كبار بع  بإ٬تاز إليها ضتعر   قضي ة "القراءتُت بُت اٞتم "  قضي ة فهذه :وبعد
 حـز وابن والرازي والغزإب والفارايبّ  اٟترمُت وإماـ ا١تكيّ  طالب وأيب ااسيّب، اٟتارث

 وتنادى. ةاألفولي   ا١توسوعات ُب إليها وتنب   شذرات ٕتد كما. ينا٢تمدا اٞتبار عبد والقاضي
 عبده ٤تمد الشيخ: الوافد للفكر" الفكري ة ا١تقاربات"  إتاىات إطار ُب وفاإلفبلحي   ٢تا

 لتنضج، العلم أىل بُت التداوؿ من حظها تأرذ فلم. وغَتىم فربي ومصطفى إقباؿ و٤تمد
 وإبرازىا ،ا١تسلم العقل بُت اٟتوالز وض  ُب وزاد. هالوانب وتربز سوقها، على وتستوي
 بُت اٞتم  بُت الشقة أف   رأيت وقد" العلميّ  باإلعجاز" عرؼ ما امنهالي   ا٤تددً  أو ،امنهالً 

 .الدً  بعيدة العلميّ  واإلعجاز القراءتُت

- اينالسود ا١تفكر ٛتد حاج القاسم أبو ٤تمد األخ تناولوىا الذين معافرينا أىم من ولعل
 هبذه- اليـو القرآف ةألم   نقدمها إذ و٨تن ق،شي   فلسفيّ  إطار ُب قدمها الذي -ا يرٛتو
 ٤تور ُب تهاأ٫تي   أبرزنا قد ناأن   ُب األمل كبَت لنا فإف   سبقنا من رطى مًتّٝتُت -ةاٟتل  
 .ا٠تطر عظيم ةاأل٫تي   شديد اموضوعً  كوهنا وأظهرنا ،"القرآني ة ا١تنهجي ة"

 وليزة ٥تتصرة دراسة افإهن   ا، عند ٨تتسبو لهد من فيها بذلنا ما على الدراسة ىذهو 
 األكفاء ليتناوؿ ا٢تاـ، ا١تعرُبّ  ا١توضوع ىذا إٔب ٥تتلفة ٗتص صات من الباحثُت تنبيو استهدفت

 سوؼ ما فذلك. واىتمامو ٗتص صو زاوية من كل دة،ا١تتعد   وتفافيلو ا١تختلفة، لوانبو منهم
 امنهالي   ادً ٤تد   باعتباره للباحثُت تقدٯتو على ويساعد قضاياه، وينضج ا١توضوع، ىذا يبلور
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 معرفي ة ٣تاالت ُب اتشكالي  اإل من كثَت معاٞتة على وإنضالو إبرازه ذلك بعد يساعد سوؼ
 إٔب إضافة -التعبَت فح إف- ةالديني   الدراسات وُب ة،الطبيعي   العلـو فلسفة ُب: متنوعة
 بالباحثُت هنيب نافإن   ولذلك. ةالفكري   القضايا وبع . ةوااللتماعي   اإلنساني ة والعلـو ا١تعارؼ
 شاء إف- سوقو على ليستوى عليو ويبنوا ا٢تاـ، ا١توضوع ىذا إنضاج على يعملوا أف األكفاء

  .التوفيق وٕب وا. حُت بعد ولو -)تعأب( ا

 اـ:الشريعة، والحلؿ والحر لعقيدة و مدخل ا المدخل السادس:
 نا ال نستبدؿ ٔتفهـو القرآف أيعلى ما ىو شائ  وإال فإن   استعمالنا لكلمة العقيدة ىنا بناءً 

طلق مفهـو اإلٯتاف على أركاف اإلٯتاف وقواعده، أولئك كتب ا ُب ، والقرآف اجمليد قد أمفهـو
يَماَف َوأَيََّدُىم ِبُروٍح مّْْنُو .. ُأْولَِئَك َكَتَب ِفي قُػُلوِبِهمُ  ..﴿ قلوهبم اإلٯتاف  ﴾اإْلِ

ف يطلقوا كلميت ُت أ، ولرت عادة ا١تعافرين من مستشرقُت وإسبلميّ (55)المجادلة:
العقيدة والشريعة يريدوف بالعقيدة ما يؤمن اإلنساف ا١تؤمن بو، ويربط قلبو على أركانو، وىو 

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن ﴿: (لل شأنو)دت ُب قولو ُب القرآف اجمليد ال ٬تاوز األركاف ا٠تمسة، اليت ور 
آَمُنوْا آِمُنوْا بِالّلِو َوَرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذي نَػزََّؿ َعَلى َرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذَي أَنَزَؿ ِمن قَػْبُل 

 ﴾بَِعيًدا ْد َضلَّ َضَلًَل َوَمن َيْكُفْر بِالّلِو َوَملَِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر فَػقَ 
وىذه ىي األركاف اليت لاء القرآف اجمليد هبا، وٓب يزد عليها وٓب ينقص، و٧تد ( 534)النساء:

د على ىذه األركاف، وتدعوا ا٠تلق إٔب اإلٯتاف هبا، واليقُت بكل منها، آيات القرآف اجمليد تؤك  
-د عليها رسوؿ ا ك  ُت، وقد أشك أو نزوؿ عن درلة اليقوال يقبل ُب أي منها ريب أو 

منا كيف نربط قلوبنا على كل ركن من ىذه األركاف ُب وعل  -فلى ا عليو وآلو وسلم
، فح واشتهر عند كثَت من اٟتديث ا١تعروؼ ْتديث لربيل، وىو حديث تعليميّ 

 .17ادثُت

                                                           
، إذ طل  رلل شديد بياض الثياب شديد سواد " 17 بينما ٨تن عند رسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم( ذات يـو

أسند ركبتو إٔب ركبتو، الشعر، ال يرى عليو أثر السفر، وال نعرفو، حىت للس إٔب رسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم( ف
قاؿ رسوؿ  )فلى ا عليو وآلو  ؟ووض  كفيو على فخذيو، ٍب قاؿ: يا ٤تمد أرربين عن اإلسبلـ، ما اإلسبلـ

ا عبده ورسولو، وتقيم الصبلة، وتؤٌب الزكاة، وتصـو رمضاف، ٤تمدً  اإلسبلـ أف تشهد أف ال إلو إال ا، وأف   :وسلم(
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يِن َما َوصَّى ِبِو نُوًحا  َشَرَع َلُكم مّْنَ ﴿ا تشمل لوانب اإلسبلـ كلها، ا الشريعة فإهن  م  وأ  الدّْ
يَن َوََل تَػتَػَفرَّقُ  َنا ِبِو ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأِقيُموا الدّْ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيػْ وا َوالَِّذي َأْوَحيػْ

اء َويَػْهِدي ِإلَْيِو َمن ِفيِو َكبُػَر َعَلى اْلُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوُىْم ِإلَْيِو اللَُّو َيْجَتِبي ِإلَْيِو َمن َيشَ 
ُب إطبلقها، وقد ألف الناس من عهد  وىذا ىو األفل القرآينّ (، 53)الشورى: ﴾يُِنيبُ 

ليل التلقي إٔب يومنا ىذا أف يطلقوا كلمة الشريعة على ما فيو تشري ، وتقنُت، وتنظيم 
ات، واألسرة لشئوف وشجوف اٟتياة كلها، فتشري  العبادات وا١تعامبلت واٞتنايات والسلوكي  

و يندرج ٖتت مفهـو الشريعة، فكل شئوف اٟتياة وشجوهنا اليت تتعلق وتنظيم اجملتم  كلّ 
ا ىي لزء باإلنساف من أوؿ والدتو حىت وفاتو دائرة بُت اإلٯتاف والشريعة، حىت ا١تباحات إ٪ت  

على  من الشريعة من حيث كوهنا ٓب يأت هبا ٖترًن وال إ٬تاب وال ندب وال كراىة، فكانت
 اإلباحة.

نا سنض  أنفسنا على أوؿ طريق فإذا درلنا إٔب السورة من مدرل اإلٯتاف والشريعة فإن   
تندرج ٖتت مفهـو اإلٯتاف، وآيات تندرج ٖتت مفهـو الشريعة،  ، فنصف آيات السورةالفهم

ر على وعي ٔتا ىو مقبل عليو، وقدرة على الكشف عن وعند ذاؾ يصبح القارئ ا١تتدب  
ا، فما يتعلق باإلٯتاف عليو أف يربط قلبو عليو ا عام  قات بُت اآليات الكرٯتة، وفهمها فهمً العبل

ات، ويتعلم استدالالت القرآف الكرًن عليها، برباط وثيق، ويتفقد على الدواـ تلك اليقيني  
القرآف اجمليد ُب بع  السور يذكر ىذه األركاف كأف  ومناىجو ُب االستدالؿ، وسيجد أف  

تو، تو، وربوبي  تو، وألوىي  ، ويستدؿ على ولوده ووحداني  (لل شأنو)ر شيء من ففات ا يذك
                                                                                                                                                                      

يو سبيبل، فقاؿ الرلل: فدقت، قاؿ عمر: عجبنا لو يسألو ويصدقو، ٍب قاؿ: يا ٤تمد وٖتج البيت إف استطعت إل
أرربين عن اإلٯتاف، ما اإلٯتاف؟ فقاؿ: اإلٯتاف أف تؤمن با ومبلئكتو ورسلو واليـو اآلرر، والقدر رَته وشره، فقاؿ: 

و يراؾ، قاؿ: ه، فإف ٓب تكن تراه فإن  ك ترافدقت، فقاؿ: أرربين عن اإلحساف، فقاؿ: اإلحساف أف تعبد ا كأن  
فحدثٍت عن الساعة مىت الساعة؟ قاؿ: ما ا١تسئوؿ عنها بأعلم من السائل، قاؿ: فأرربين عن أماراهتا، قاؿ: أف تلد 

فلبثت  -رضي ا عنو–األمة ربتها، وأف ترى اٟتفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولوف ُب البناء، ٍب انطلق، فقاؿ عمر 
 قاؿ ٕب رسوؿ ا )فلى ا عليو وآلو وسلم( يا عمر ما تدري من السائل، قلت: ا ورسولو أعلم، قاؿ: ٍببلثا، ث

أتاكم يعلمكم دينكم" الراوي: عمر بن ا٠تطاب، ادث: البيهقي، ا١تصدر، السنن  -عليو السبلـ–ذاؾ لربيل 
 حكم ادث: ثابت ولو شواىد كثَتة. (، ربلفة10/203الكربى للبيهقي، الصفحة أو رقم اٟتديث )
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تو، وىو بأدلة ا٠تلق واإل٬تاد، واٞتعل واإلحياء، واإلماتة، والبعث والنشور، ويبُت للعبد ربوبي  
 ﴾اًداأََلْم َنْجَعِل اْْلَْرَض ِمهَ ﴿ ايستدؿ بدليل العناية، بو وكيف لعل لو األرض مهادً 

َوَجَعْلَنا السََّماء َسْقًفا مَّْحُفوظًا َوُىْم َعْن آيَاِتَها ﴿ اا ٤تفوظً ، وسقفً ، والسماء بناءً (4)النبأ:
َوُىَو ﴿ ، فأررج بو من كل الثمراتنزؿ بو من السماء ماءً ، وأ(35)اْلنبياء: ﴾ُمْعِرُضوفَ 

ا َوِمن ُكلّْ الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجْيِن اثْػنَػْيِن الَِّذي َمدَّ اَْلْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوأَنْػَهارً 
، ورلق األرض وما (3)الرعد: ﴾يُػْغِشي اللَّْيَل النػََّهاَر ِإفَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت لَّْقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ 

 ْتيث ٯتشي ُب مناكبها، ويأكل من فيها وما عليها لتكوف ميداف استخبلؼ لو، و٣تااًل 
 ع اليت ذكرىا القرآفا د قدرىا فيها، ويستدؿ بأدلة اإلبواألقوات اليت)لل شأنو(  أرزاؽ ا

د بالعظمة واٞتبلؿ، آنذاؾ تتبُت لو آيات ة ا١تبدع اإللو الرب، ا١تتفر  الكرًن على وحداني  
ه، فإذا لاء إٔب ر الكتاب، وتربز مفاىيمها، ويعطيو القرآف من كرمو ٔتقدار ما يتعمق بتدب  

وحد ا١تنشيئ ا١تصدر األ الكتاب الكرًن ىو ف  (، وألل شأنو)اٟتكم   ف  ات أدرؾ أالتشريع
لؤلحكاـ، فاٟتكم  ال شريك لو، واإلٯتاف بو، والشرع شرعو، واألمر أمره، وىو الذي حدد 

ا١تثل، وتقدًن ة والرسالة تدور حوؿ التلقي والببلغ، والتأسي، وضرب لكل فلك مداره، فالنبو  
(، لكن من لل شأنو)ة ا١تطلقة لو ٕتعل اٟتاكمي  )سبحانو وتعأب(  تولوىي  االقتداء، وأ٪تاذج 
ره، وقراءتو، ومعرفة ما فيو من ودعها ُب كتابو، وأمر البشر بتبلوة ىذا الكتاب وتدب  رٛتتو أ

ال تقيد كلماتو قواعد اللغويُت والنحويُت  (تبارؾ وتعأب)أحكاـ، وتشريعات، وا 
ُت، ومن إليهم، فللقرآف اجمليد أساليبو ُب بياف التشريعات، وتفصيل الشرائ ، ومن واألفولي
ل لنا ُب ىذا الكتاب ما أمرنا بو، وما هنانا عنو، وما حـر ف فص  أ)لل شأنو(  فضل ا

فلوات ا وسبلمو عليو( قد وض  لنا السنن والقواعد اليت )علينا، وما أباح، ورسوؿ ا 
منا كيف نعمل بو، و٧تعل من آياتو منا كيف نفهمو، وتعل  نتلو الكتاب، وتعل  منا كيف تعل  

 .ا ٨تياه ونعيشوا عملي  وتشريعاتو واقعً 
، وقد يأٌب ُب إطار ا١تثل، أو القصة،  فاإل٬تاب قد يأٌب بصيغة األمر افعل، وقد يسبق ْتـر

ر مطالب بأف يتدرب تدب  ُب األمثاؿ أحكاـ كثَتة، وُب القصص عرب ودروس، والقارئ ا١ت فإف  
على ذلك ويتعلمو، لكي يتمكن من إدراؾ معاين القرآف اجمليد، وكذلك التحرًن قد يأٌب 

ُب األمثاؿ  ا بالتنفَت وقد يظهر ُب قصة أو مثل وإف  بصيغة النهي ال تفعل وقد يأٌب مسبوقً 
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يت ا بالوسائل واألدوات الر البد أف يكوف مقًتنً التدب   ا كثَتة، ولذلك فإف  ٟتكم كثَتة، وأحكامً 
م منهج القرآف ُب التناوؿ، وىذا مدرل ف يتعظ، وأف يتعل  تسمح لئلنساف أف يأرذ الدرس وأ

ندب إليو، تولب، أو و تة ٖتـر ما أحل القرآف، أة تشريعات إضافي  عاء أي  ة، واد  ُب غاية األ٫تي  
و تشري  مرفوض، ال يقبل، وال فإن   أمر مرفوض، وأي تشري  يولب أو يأمر ٔتا ٓب يأذف بو ا

اإلنساف إذا ما ارتقى إٔب ٣تاؿ القدرة على التمييز بُت  ر فإف  يؤبو بو، وعلى مستوى التدب  
ق بالشريعة، ق باإلٯتاف وما يتعل  ز آيات الكتاب الكرًن على أساس ما يتعل  اآليات الكرٯتة ومي  

  تد، وفوؽ كل ذي علم عليم.علمو سيمبصَتتو ستنمو، وفهمو سيتس ، و  فإف  
وىذا ا١تدرل إذا حدث الوعي بو فلن يكوف الناس ألعوبة بأيدي أفحاب الدعاوى الكاذبة، 

و من دوف ا، ٭تلوف ٢تم اٟتراـ أ اولن ٕتتا٢تم الشياطُت، ولن يتخذوا أحبارىم ورىباهنم أربابً 
من اال٩تداع بو،  الكرًنيهم بالقرآف مستوى وع و سيحصنهم٭ترموف عليهم اٟتبلؿ، فذلك كلّ 

 و٭توؿ بينهم وبُت التياؿ الشياطُت ٢تم، وا أعلم. 
ف ٗترج من (، فيجب ألل شأنو)والشريعة واإلٯتاف من ا١تدارل ا١ترتبطة باإلربلص ا١تطلق  

لل )دائرة الشعارات وا١تزايدات، و٤تاوالت إحراج الناس بعضهم لبع ، لتكوف رالصة  
 رحاب القرآف من ىذا ا١تدرل أو هبذا ا١تدرل من ٓب ٬تد لذة اإلربلص ، فبل يلج إٔب(شأنو

ا، ُب قلبو وعقلو ونفسو وولدانو، فقد ىلك ا١تراؤوف، وىلك الذين يشركوف بعبادة رهبم أحدً 
وىذا ا١تدرل من ا١تدارل اليت تفتح باب ا١تقارنة، بُت ما أرسى القرآف دعائمو من قواعد 

افو ا١تضيفوف، وبُت أحكاـ الشريعة اليت لاء القرآف هبا وعمل اإلٯتاف، وبُت ما زاده وأض
على تنفيذىا كما أنزلت وبُت ما أضافو ا١تتعا١توف، -فلى ا عليو وآلو وسلم-رسوؿ ا 

 بُت شريعتنا وشرائ  ا فافبًل ىذا ا١تدرل يولد حدً  والذين ٓب يكتفوا بالكتاب العزيز، كما أف  
ىذه الشريعة، من ٗتفيف ورٛتة ووض  لؤلفر واألغبلؿ،  من قبلنا، وتظهر فيو رصائص

 وٖترًن للخبائث، وإباحة للطيبات.
 :ةمدخل الوحدة البنائيَّ  المدخل السابع:

 ال كما منثور، أو منظـو نصّ  أي قراءة تشبو ال فهي عادية، قراءة ليست اجمليد القرآف قراءة
 أف القارئ من تقتضي ةراف   قراءة ىي القرآف فقراءة. آرر نصّ  أيّ  القرآف ١تشاهبة يرقى
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 مقاـ تبلئم تبلوة وتبلوتو لتلقيو ةتام   هتيئة وولدانو وقلبو وذىنو وعقلو نفسو ىي أ قد يكوف
 اإلنساف إٔب ووحيو ا كلمات يقرأ وأن   ا٘تامً  امدركً  القارئ يكوف ْتيث وتناسبو، القرآف
 اقرآنً  إلينا ونقلو الوحي ىذا بتلقي بدوره ـقا الذي-فلى ا عليو وآلو وسلم- النيب الرسوؿ
 ًهامول اإ٢تي   ارطابً  وسائط دوف نقرؤه نقرؤه حُت وفرنا فيو، ريب وال عوج ذي غَت اعربي  
. وولدانك وعقلك قلبك ثنايا ُب اإل٢تي   الوحي تطوي ترتّلو وأنت كفكأن  .مباشر بشكل إلينا

 ونرتلها تبلوة، ونتلوىا آياتو، نتدبر أف علينا ف  فإ عليائو إٔب ونعرج مستواه، إٔب نرقى فلكي
 أف ا١تخلوؽ للبشر أمكن ١تا للذكر، لو ا تيسَت لوال وفإن   لها،ونتعق   فيها، ونفكر ،ترتيبًل 
 ىنا من. ا١تطّهروف إال ٯتس و ال أف القرآف ىذا شأف من إف   إذ. آفاقو من اشيئً  ويدرؾ ٯتّسو،
 تبارؾ) ا بتوفيق إال يتيسر ال عظيم أمر التبلوة وحق". التبلوة حق" تبلوتو نعطي أف أمرنا

 .أعتابو على واالطراح ٞتنابو، والتواض  ،(وتعأب

 حجة ال القارئ، على حجة تكوف اليت القراءات أنواع من كثَت من اجمليد القرآف رحذ   وقد
 لاء اليت وىي" ةاٟتماري   اءةالقر " أفحاهبا على النكَت شد د اليت القراءات أنواع أبرز ومن. لو

ُلوا الَِّذينَ  َمَثلُ ﴿ :اٞتمعة سورة من ا٠تامسة اآلية ُب منها والتحذير إليها التنبيو  التػَّْورَاةَ  ُحمّْ
 اللَّوِ  بِآيَاتِ  َكذَّبُوا الَِّذينَ  اْلَقْوـِ  َمَثلُ  بِْئسَ  َأْسَفارًا َيْحِملُ  اْلِحَمارِ  َكَمَثلِ  َيْحِمُلوَىا َلمْ  ثُمَّ 

 حقيقة نفي ُب أبلغ شيء ىناؾ وليس ،(5:الجمعة(﴾الظَّاِلِمينَ  اْلَقْوـَ  يَػْهِدي ََل  َواللَّوُ 
 وال يتعظ وال يفكر وال يكتب وال يقرأ ال فاٟتمار. ا١تثل ىذا من هبا االستفادة وعدـ القراءة
- فاحبو ويسَّته ظهره، على الكتاب يوض  أف والكتاب اٟتمار بُت العبلقة لوىر. يتذكر
 يدرؾ أف عن فضبًل  ٭تمل، الذي ما يدرؾ ال اٟتمار بل يشاء، كما يسرة أو ٯتنة -ذلك بعد

 أمانة– األمانة ٛتل من النوع ىذا فإف   ولذلك. ظهره على رفتو أو ثقلو منو يدرؾ اإ٪ت   أ٫تي تو
 بدا ما تسمية فح إف" البقريّ  الفقو" ذلك إال الّلهم الدين، ُب فقو إٔب هبم يؤد ٓب -الكتاب
 .افقهً " بقرة" بذبح األمر م  تعاملهم ُب منهم

 فيما األوؿ الصدر بعد -كلها النذر رغم– سقطت قد ا١تسلمة ةاألم   أف   ا١تؤسف ومن
 فلم ،"اٟتماري ة" الطريقة بتلك إال ٭تملوه ٓب ٍب القرآف ٌٛت لوا فقد قبل؛ من أمم فيو سقطت
 ىجروه بل آياتو، يدب روا وٓب التبلوة، حق يتلوه وٓب أمروا، كما ترتيبًل  لوهيرت   وٓب قراءتو، ٭تسنوا
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َهْوفَ  ُىمْ ﴿َ   للدين فقههم فأفاب. أنفسهم فأىلكوا (26:اْلنعاـ)﴾َعْنوُ  َويَػْنَأْوفَ  َعْنوُ  يَػنػْ
 وتناسوا البقرة، ذبح والب تنفيذ ُب البقرة أفحاب فقو أفاب ما ةراف   وللقرآف ة،عام  

 ا٠تبائث، وٖترًن الطي بات، وحل ا١تنكر، عن والنهي ا١تعروؼب األمر من شريعتهم رصائص
ووض  اإلفر واألغبلؿ، والقيود واألثقاؿ اليت حفلت هبا شرائ  من قبلهم، وٕتاىلوا ا١تقافد 

، 20لتشب ث بعضهم بشرائ  من قبلنا 19، وا١تستويات األررى من ا١تقافد18ة العلياالقرآني  
ا ما ىو أرطر من ذلك حُت شاهبنا ؿ. بل قد حدث من  وتبٌّت كثَت ٦تا فيها من إفر وأغبل

 الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَف ِعِضينَ  *َعَلى الُمْقَتِسِميَن َكَما أَنَزْلَنا :فػ  (90،91)الحجر
 الذين أولئك ا١تراد يكوف أف نرلح فإن نا ،21"ا١تقتسموف" وإف تعددت أقواؿ ا١تفس رين فيهم

 رالف وما ،منو اقتباسهم دعوى م  بصحتو قالوا لديهم ما وافق ماف ،امقّسمً  القرآف لعلوا
(. شعر أو كهانة أو سحر أو األولُت أساطَت: )يشاؤوف ما فيو قالوا تراث من عندىم ما

 ةعلمي   أو" تهمٔتوضوعي  " البسطاء ليخدعوا ببع  ونكفر ببع  نؤمن: وقالوا موهفقس  
 من: أعضاءً  لعلوه االقتساـ ذلك عليهم وليسهل. عليها دليل ال اليت ا١تضطربة مواقفهم

 أعضاءً  لعلتها إذا تعضية والشاة اٞتزور عّضيتُ : يقاؿ والتجزأة، التفريق ٔتعٌت" التعضية"
 الذين أولئك سائر مشاهبة عن هنينا" ٛتاري ة" بطريقة القرآف ٛتل عن هنينا ما ومثل. وقسمتها
 ُب كّلو منو ينطلقوا أف من بداًل  إليو يذىبوف ١تا ىدشوا آياتو واٗتذوا وفر قوه، تعضية، عّضوه
 وال التفريق وال التعضية يقبل ال اواحدً  اقرآنً  باعتباره ويقرؤونو ويدعوف، يأرذوف ما كل

 .ةالتجزئ

                                                           
18
 لتوحيد والتزكية والعمراف، واألم ة، والدعوة.ا 

19
 ىي: ا١تقافد اليت تؤدي إٔب حفظ الضروري ات واٟتالي ات والتحسيني ات، من عدؿ وحري ة، وأداء لؤلمانات، ومساواة، وما إليها.   

20
 قاعدة أفولي ة من القواعد ا١تختلف فيها. 

21
 91/41البن عاشور ) التحرير والتنوير ( و91/199للفخر الرازي ) التفسير الكبيرارتبلفهم الشديد ُب ٖتديد ا١تراد هبم ُب  انظر 
.) 
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 الولوه من بولو ا١تقتسمُت بأولئك متشبهُت ةالتجزئ بطريقة القرآف قرؤوا حُت ا١تسلمُت إف  
 الواحدة كالكلمة فصار أحكمت اليت ا١توح دة آياتو وآثار القرآف، أنوار من الكثَت فقدوا قد
 من اكثَتً  أورثتنا اليت ىي التعضية وقراءة(. ىػ 377:ت) الفارسي علي أبو قاؿ كما –

 لبع " بالنسخ" القوؿ مثل عنها؛ يًتف  بل القرآيّن، اإلحكاـ يتقبلها ال اليت ةث  الغ ا١تقوالت
 نبحثو سوؼ ٦تا ذلك إٔب وما آرر، بع  ُب واالشتباه" ابعضه بُت التعارض"و اآليات
 الوحدة" تناوؿ يصبح ىنا من". القرآف علـو" ُب ىذه دراساتنا ُب -ا شاء إف- تفصيبًل 
 الباحث يساعد سوؼ الوحدة ىذه إدراؾ ألف  . ةاأل٫تي   غاية ُب اأمرً " اجمليد للقرآف البنائي ة
 ركن فهي. ا شاء إف- الفهم استقامة ٍب التبلوة، ودق ة والًتتيل، القراءة حسن على ا١تسلم

،  ولد فإف. ٖتصى ال اليت القرآينّ  األسلوب فضائل إٔب تضاؼ فضيلة ٣ترد وليست منهالي 
 عن لنا فليبحثوا ذلك غَت ولدوا وإف دعائهم، فاّب من ٨تـر أال فنرلو ارَتً  ذلك ُب قراؤنا
 .و٢تم لنا ا ونستغفر عذر،

 :البنائيَّة بالوحدة لمرادا بياف

 فكوف. التعد د إطار كاف اوأي   الكثرة، نوع كاف اأي   دوالتعد   للكثرة مقابل فهي" الوحدة" اأم  
 معٌت" الوحدة" وُب. التكرار أو للكثرة قاببًل  وال ،امتعددً  ليس أن و: بو يعٌت اواحدً  الشيء
 إٔب انتمائو رغم فكأن و ذاؾ، بو أريد". عصره وحيد" أو ،"الدنيا واحد فبلف: "قيل فإف الثناء،
 لنسو عن انفصل وكأن   ٬تعلو ما اٟتسنة وا١تزايا ا٠تصاؿ من لو فإف   منهم اواحدً  وكونو البشر،
 :امادحً  الشاعر قاؿ وقد. اواحدً  فصار غَته، منو ا٠تصاؿ بتلك يتمت  ال الذي

 الغزاؿ دـ بع  ا١تسك فإف   منهم وأنت األناـ تفق فإف

 ٓتصائصو -اٚتيعً - عليها متفوؽ ا١تنزلة وغَت ا١تنزلة الكتب سائر عن منفصل اجمليد والقرآف
 ا١تزايا هبذه دارلو ُب واحد ذاتو الوقت ُب وىو وفصاحتو، وببلغتو ونظمو ومزاياه،

 امتفر دً  كونو ُب واحد والقرآف. واحد سلك وسوره وآياتو وكلماتو حروفو ينتظم وا٠تصائص،
- ذلك ُب ليبدو حىت واآلثار والغايات وا١تقافد األىداؼ حيث ومن يثي ة،اٟت تلك من
 لو لزء ال ما -اٟتقيقة ُب– الواحد ألف  . واحدة ٚتلة أو واحدة، كلمة كاف لو كما -كل و
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 فيما والتبديل والتغيَت التحويل يقبل وال أعضاء، إٔب التقسيم: أي" التعضية" يقبل فبل البتة؛
 .منو يتألف

 واحد لفظ مشًتؾ يستعمل على ستة أولو:وال

ا ُب اٞتنس أو النوع مثل أف يقاؿ: "اإلنساف أفضل من فيستعمل ١تا كاف واحدً 
اٟتيواف". أو فيما ىو أىم ْتيث يراد بو لنس اإلنساف ولنس اٟتيواف، فإذا قلت: زيد 

 .وعمرو واحد، أردت بذلك وحدهتما من حيث االنتماء إٔب نوع واحد ىو "اإلنساف"

ا من حيث ا٠تلقة، كأف تقوؿ: "شخص واحد" أو من ويطلق على ما كاف واحدً 
 حيث الصناعة، كأف تقوؿ: "حزمة واحدة".

ا ُب ا٠تلقة، كأف يقاؿ: "الشمس واحدة". ا لعدـ نظَته، إم  ويطلق على ما كاف واحدً 
ؿ ١تا كاف ا ُب نسبة الفضائل إليو، كأف يقاؿ: "فبلف وحيد دىره، ونسيج وحده". ويقاوإم  

ا المتناع ٕتزؤه، أو امتناع تعضيتو لصغره، أو لصبلبتو، أو ألن و غَت قابل للتجزئة بطبيعة واحدً 
 تكوينو.

 ويقاؿ لبداية العدد )واحد( وىو ما فوؽ الصفر ودوف االثنُت.

والتكث ر؛  ئد والتجزيو ال يصح عليو التعد  بو أريد أن   (تبارؾ وتعأب)وإذ ُوفف ا 
 احد ُب ذاتو وُب ففاتو وُب أفعالو وُب ألوىي تو وربوبي تو.فهو و 

والقرآف واحد ُب لنسو ونوعو ونظمو وٖتديو، وفرادتو وإعجازه. ال يقبل التكث ر وال 
د وال التعضية وال التجزؤ. ال يشاركو ُب رصائصو وففاتو ومنهجو كتاب آرر؛ ال التعد  

 تو" من ىذه اٟتيثي ة.منزؿ وال موضوع. وذلك ىو مرادنا بػ "وحد

و بكل سوره وآياتو وألزائو وأحزابو وكلماتو ا "وحدتو البنائي ة" فقد أردنا هبا أن  أم   
 و ٚتلة واحدة.يعترب كأن  
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ا وففنا ٢تذه "الوحدة" بػ "البنائي ة" أو إضافة ىذه "الوحدة" إٔب "البنائي ة" فقد وأم  
ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُو ثُمَّ ُفصَّْلْت ِمن لَُّدْف تعأب:  أردنا بو اإلشارة إٔب ما يدؿ عليو قولو

من إحكاـ البناء ْتيث ٯتتن  أي ارًتاؽ لو ١تتانتو  -ىنا–فاإلحكاـ  (1)ىود: َحِكيٍم َخِبيرٍ 
ُو فَػَينَسُخ اللَُّو َما يُػْلِقي الشَّْيطَاُف ثُمَّ ُيْحِكُم اللَّ  وقوتو، ويدؿ عليو أو يدؿ لو قولو تعأب: 

 ة أف  ا منها، فهي لتطمُت البشري  ْتيث ٯتتن  على الشيطاف أف يبلغ شيئً ( 52)الحج: آيَاتِوِ 
ىذا القرآف ٤تفوظ ومغلق بإحكاـ أماـ كل ٤تاوالت االرًتاؽ. ومنها ٤تاوالت الشياطُت 

بو ىذا القرآف تنزلت  م قادروف على ارًتاؽ أي ٣تاؿ فزعموا أف  ىم اٞتاىلّيوف أهن  و الذين و 
َىْل أُنَػبُّْئُكْم َعَلى َمن فقاؿ تعأب: -فلى ا عليو وآلو وسلم-الشياطُت على رسوؿ ا 

 ِمْنُو آيَاٌت مُّْحَكَماتٌ ويعضد ذلك قولو تعأب:  (121)الشعراء: تَػنَػزَُّؿ الشََّياِطيُن...
ألىل أي ما ال ٯتكن أف تعرض فيو شبهة أو يتطرؽ إليها عارض يتيح  (4)آؿ عمراف:

كل ما قيل أو يقاؿ منهم الفتنة والذين ُب قلوهبم مرض استثمار ذلك على ولو اٟتقيقة، ألف   
ا ىو من قبيل الشغب والل غو، وعلى ىذا يكوف ا١تراد هبذا ا١تركب "الوحدة  ضد ىذا القرآف إ٪ت 

ة ُب ئد فيو أو التجز القرآف اجمليد واحد ال يقبل بناؤه وإحكاـ آياتو التعد   ة" للقرآف: أف  البنائي  
و التعارض أيقبل التناق   آياتو، أو التعضية ْتيث يقبل بعضو، ويرف  بعضو اآلرر، كما ال

وغَت٫تا من عيوب الكبلـ. فهو ٔتثابة الكلمة الواحدة أو اٞتملة الواحدة أو اآلية الواحدة، 
رورة ال غٌت عنها ُب د ضدت آياتو وسوره وألزاؤه وأحزابو؛ فذلك التعد  وإذا كانت قد تعد  

ا م، والتنزيل لتغيَت الواق  وإبدالو. فلم يكن ُب مقدور اإلنساف أف يستوعب قرآنً التعليم والتعل  
يتصف بكل ففات القرآف ٚتلة واحدة؛ بل عليو أف يأرذه أو يتبن اه باعتباره ذا وحدة بنائي ة 

اهتا وأركاهنا، ووحدة ، ووحدة اٞتملة ُب كلم22ال ٗتتلف عن وحدة الكلمة ُب حروفها
. ولذلك فهو حُت تعرض ُب أذىاف بعضهم بع  آفات ااإلنساف ُب أعضائو، ولو نزؿ مفرقً 
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يرلى أف ال يفهم من ىذا أن نا ندعي إعجازًا ُب األلفاظ ا١تفردة، وىو ما سنأٌب إٔب توضيحو فيما سيأٌب، بل نريد أف نؤكد أف تبلحم  
يات وتناسبها، وتبلحم اآليات م  نظَتاهتا، ٍب السور م  أمثا٢تا شبيو بتوافق األحرؼ دارل الكلمة الواحدة، وال فرؽ من الكلمات ُب اآل

 حيث التناسب والتوافق واالنسجاـ.
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آياتو تًتاص فتصبح كالكلمة الواحدة ُب بنائو.  ا٠تطاب ترتد عنو راسئة حسَتة حىت لكأف  
استيعابو، ح واتس  ليستوعب كل ما ال تتحقق أىدافو بدوف فإذا مارس دوره ُب ا٢تداية تفت  

ٍب يتجاوزىا. وىكذا يستوعب فضاؤه كل اٟتادثات وسائر ا١تستجدات وٚتي  الثقافات 
ة. وليس ىناؾ أي كتاب أو واٟتضارات وحالات وتطلعات وأشواؽ بٍت اإلنساف كاف  

ة وعلى أي مستوى كاف يتمت  هبذه الصفة عدا القرآف رطاب عريب أو وارد بغَت العربي  
لى كتاب حىت لو بٍت بشكل موسوعة تبلغ عشرات، بل مئات الكرًن. إذ يستحيل ع

وكل  -هاكلّ –ة ، وما نبأ من قبلنا إال تاريخ البشري  23اجمللدات أف يستوعب "نبأ من قبلنا"
 ا.ا ودروسً ا وعربً ا وأشياًء وأحداثً تفافيل ذلك التاريخ؛ بشرً 

 ضرورة اإليماف بالوحدة البنائيَّة:

ة" ١تا استوعب القرآف "ررب ما بعدنا" حيث استوعب ولوال ىذه "الوحدة البنائي  
ة إٔب أف يرث ا األرض ومن عليها، ببياف السنن والقوانُت اليت تقود ىذا مستقبل البشري  

ن والنبوءات والرؤى وا١تنامات  ا١تستقبل وتصوغو وتبنيو، فهو ال ٭تقق ذلك عليها بطريق التكه  
ا١تستقبل على اٟتاضر وقياسهما بعد ذلك على كما زعمت أمم سابقة. وال بطريق قياس 

ة ل ا١تاضويّوف، بل بالكشف عن السنن والقوانُت اٟتاكمة على البشري  ا١تاضي كما يتخي  
ا لتلك السنن والقوانُت إليها وفقً  -وكلّ -وحركتها، والتاريخ وحركتو، والغاية اليت يتجو ا٠تلق 

 يأتيها الباطل من بُت يديها وال من رلفها، ة دقيقة للمستقبل الالصارمة. فهي قراءة علمي  
وال يتطرؽ إليها الشك، فا ال يهدي القـو الظا١تُت، وال يهدي هبم. والظلم ال ٮتتص 
بالطغاة ْتيث يقضي ا١تنطق أف ٮتتص أولئك الطغاة بالعذاب، بل ىو شامل عاـ ُب اٟتياة 

ْىَلْكَناُىْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم َوتِْلَك اْلُقَرى أَ ا الدنيا، ونتائجو ال تستثٍت أحدً 
وال ٗتتص ٔتن مارسوا الظلم الفعلي  من الطغاة، بل تشمل أعواهنم  (59)الكهف: مَّْوِعًدا

َنًة َلَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظََلُموْا ِمنُكْم َخآصَّةً ومؤيديهم، وا١تستسلمُت لطغياهنم   َواتػَُّقوْا ِفتػْ
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 " فارل  إليو."الجمع بين القراءتينالذي قمنا بتخر٬تو ُب بداية مدرل  -رضي ا عنو-لزء من حديث علّي  
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وال ٮتتص الظلم بعدـ العدؿ ُب اٟتكم، بل يتجاوز ذلك ْتيث يكوف  (.25ؿ:)اْلنفا
د ولذلك أمر ا اٞتمي  بالتزو   (.13)لقماف: ِإفَّ الشّْْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ دركات أعبله الشرؾ 

القرآف  ن هبا، فذلك ٯتكن أف يوقف الظلم ويردعو. يضاؼ إٔب ذلك أف  بالتقوى والتحص  
ا ا واحدً ة مصدرً ة اليت تقدـ للبشري  ة والقانوني  لعليا اٟتاكمة والقواعد الدستوري  ٭تمل القيم ا

ا يشتمل على "حكم ما بينكم" ْتيث يقضي على لذور وأسباب قياـ النزاعات موّحدً 
ا. وال ينتظر إٔب أف تق  ا١تظآب واالرتبلفات ليصبح "العدؿ" قاعدة واال٨تراؼ عنو شذوذً 

 -كما تفعل األمم ا١تعافرة–ا ُب ردع سواىم ١تعاقبة أولئك الظا١تُت طمعً  واال٨ترافات ليتقدـ
فليست العربة بذلك، بل بتزكية وتطهَت اإلنساف واألسرة واجملتم  والبيئة ونظم اٟتياة كلها، 

 ص منها.ْتيث يتضافر اٞتمي  على ٤تافرة الشر ومصادره والتخل  

ينبغي أف يتطرؽ ذلك إليو. فهو ٬تري بقوؿ "فصل ليس هبزؿ" وما  -وكلّ –وذلك 
ي ْتيث يستطي  كل ا١تتنازعُت أف يضموه إٔب ففوفهم فيفسره ا١تدعِ  24اؿ أولو"ليس "ٛت  

ى عليو و٤تاموه كما يريدوف، و٤تاموه على ىواىم ليحققوا بذلك مصاٟتهم، ويفسره ا١تد عَ 
تتسلسل لهات وٖتملو النيابة على أف يستجيب لدعواىا، ويفسره القضاة ٔتا يروف، ٍب 

د اٞتهود واألمواؿ واألعمار، التفسَت والتأويل من استئناؼ ونق  وإبراـ وُب كل ذلك تبد  
 ؛ر الطاقات لعدـ ولود "القوؿ الفصل"ويضي  العدؿ أو لزء منو ُب تلك ا١تتاىات، وتدم  

ال تزيغ بو ولذلك كاف ىذا القرآف مثابة ا١تتقُت، ومرل  األبرار، ومنب  ا٢تداية ومصدر النور، "
األىواء، وال تلتبس بو األلسنة" وال تتشعب بو اآلراء "وال تنقضي عجائبو" وىو العدؿ كلو 

 واٟتق كلو وا٢تدى الكامل والنور الشامل وا١تنهج الواضح.

 :للتدبُّر الوحدة ضرورة

                                                           
24

( من  21ص 5وُب نقلها عنو نظر، ورال  ىامش )رقم  –رضي ا عنو-أف  ىذه اٞتملة قد شاع تناقلها عن اإلماـ علي أشرنا إٔب 
 ".الجمع بين القراءتينمدرل "
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 العا١توف، قلوويع فيو، ويتفكر ويُتدب ر، يُقرأ أف لو )تبارؾ وتعأب( ومنز لو قائلو أراد قرآف وإن  
 ٬تعلو ما كل فيو )تبارؾ وتعأب( ا فأودع ا١تهتدوف؛ ويتبعو التالوف، ويتلوه ا١ترتلوف، لوويرت  
 والدواعي الدواف  فن  على اقادرً  لقراءتو، ٢تم امستدعيً  كاف ة، ا٠تلق ألفناؼ الاذبً 

  .وتبلوتو لًتتيلو واإلرادات

 ُب األساليب من اٗتذنا مهما وفإن   ولذلك -ولّ ك– ىذا ُب األساس الركن ل٘تث  " وحدتو"و
 أنا: قلت فإذا. األررى اٞتوانب وهنمل لوانبو، من ّتانب هنتم أف نستطي  فلن إليو الرلوع
 من هني أو بأمر بدئ ما كل ٕب فاٚتعوا -وحدىا– األحكاـ آيات هتمٍت فقيو أو قاض

– ذلك أف   لتدرؾ ايسَتً  إال تلبث لن كفإن   منو، واألحكاـ القوانُت وأستخرج ألتدب ره اآليات
 الغصن فصلت وقد دقائقها عن األحكاـ آيات لك تكشف ولن حالتك يليب لن -وحده
 وموقعها سياقها ُب تقرأىا حىت ولهها عن لك تسفر لن اآليات فمعاين الشجرة، عن

 ُب كقلب ُب اٟتياة نبضات إٔب السم  وتصيخ وفؤادؾ، ولبك وعقلك طرفك تقلب وبيئتها،
 وبُت اآلية بُت العبلقات سائر تبلحظ حىت ا١تراد تدرؾ ولن الغاية، تبلغ ولن -كلو- ذلك
 فلن تتذوقها حُت اليت الرحلة ُب اٝتو ويصاحبك (تعأب) ا توفيق قودؾي كلو القرآف

 فيو تسري واحد، دمتفر   ونظم واحد، ٤تكم بناء القرآف ألف   مداومتها؛ عن التوقف تستطي 
 شامل لدؿ ُب معك ويشتبك ا،كفاحً  ٮتاطبك حيّ  كائن إٔب ٖتولو واحدة روح -كلو–

 قواعد وبناء تصوراتك تصميم ويعيد شبهاتك، إفر عنك ويسقط ،تساؤالتك عن بو ٬تيب
 على لتستقيم ا١تستقيم الصراط على يضعك حىت معتقداتك وتصحيح أفكارؾ، ومنطلقات
 رطأ إٔب ينبو وىو -ا رٛتو– الشافعي اإلماـ قاؿ ولذلك. اٟتقيقة شاطئ وتبلغ الطريقة،

 األحكامً  األمثاؿ ُب وإف   أال: "قاؿ وهني بأمر رد  فُ  ما ىي األحكاـ آيات أف   رتصو   من
 .25كثَتة

  :القرآينّ  ا٠تطاب مبلمح بع **
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 ".الجمع بين القراءتينرال  ىذا و٨توه ُب مدرل " 
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 أطرافو بُت وعبلقاتو أبعاده فهم يصعب ال الذي ا٠تطاب أو الكبلـ من -كلو– وىذا
 باألمور األمر يتعلق حُت ولكن بينهم، عليها ا١تتعارؼ التخاطب اليبوأس وبيئتهم،
 لتغيَت اآلررين إٔب يوفلها رطاب فياغة يراد اليت وا١تفاىيم اتوالنظري   كاألفكار ةالتجريدي  
 لديهم مستقرة مفاىيم واستبداؿ ومعتقداهتم، رؤاىم فياغة وإعادة وقناعاهتم، أفكارىم
 وعي إٔب يتوّلو شيء إٔب ؿيتحو   ىنا ا٠تطاب ف  إ إذ. ا٘تامً  ٥تتلف أفالش فإف   أررى، ٔتفاىيم

 ولدؿ حوار ُب ا١تخاَطب وعي م  ا١تخاِطب رطاب فيشتبك وحالو، شأنو لتغيَت ا١تخاَطب
 ومألوفاتو وعاداتو وقناعاتو ا١تخاَطب وعي واستقرار ا٠تطاب ةوفاعلي   قوة ْتسب ويهدأ يشتد

 من تشتكي-ا١تخاطبُت آذاف– اآلذاف كانت وإذا. التغيَتيّ  للخطاب تلقيو على السابقة
 بلغ فإذا اال٩تفاض، أو باالرتفاع الصوت فتصف األذف طبلة على الصوت ذبذبات طرقات

 وا٢تدؼ وا١تغزى ا١تعٌت لانب ُب ا٠تطاب معركة فإف  . ةاٟتسي   ا١تشكلة انتهت االعتداؿ حد
 وعي إٔب ا٠تطاب عليو اشتمل الذي ا١تعٌت يصل حىت لتستمر آنذاؾ بدأت قد تكوف

 القبوؿ فيها يتداف  ا١تخاَطب وعي دارل أررى مرحلة لتبدأ فيو موقعو ويأرذ ا١تخاَطب،
 حالة اعتباره ُب وض  قد ا٠تطاب كاف فإذا. واٞتواب والسؤاؿ والسلب، واإل٬تاب والرف ،

 وينبو كوامنو، ويثَت ،بواقعو ويتصل ده،ترد   و٭تسم تساؤالتو، عن ٬تيب ما وتضمن ا١تخاَطب،
 إٔب يعود قد ا٠تطاب فإف   وإال ا١تخاَطب، وعي ُب موقعيهما ومضمونو معناه ولد ،دوافعو
 ا٠تطاب يكوف فهناؾ. إرسالو ويعيد نواقصو، ويستكمل فيو، النظر لُيعيد ومرسلو منتجو
 بينهما، ام ٭تسم حىت دائبة حركة ُب هبما ٭تيط ما بكل طرفُت بُت ديًتد   وسيط عن عبارة
 رطابو تضمُت على قدرتو ُب ا١تخاِطب: منهما كل لقدرة ومتدرج مستمر ارتبار ذلك وُب

 لقبوؿ الكامنة وعيو قوى وسائر ونفسو ا١تخاَطب ولداف ئيهي امقنعً  اومنطقً  اوتأثَتً  معاين
 نفس ُب ثارت اليت االعًتاضات أىم مبلحظة ٍب دونو، األبواب إغبلؽ وعدـ ا٠تطاب
 بو األؤب اتصالو ٟتظة ُب ا٠تطاب تلقى عندما -حيصر   ٓب أـ هبا حفر   واءس– السام 
" ةاٟتجي  " حوؿ األسئلة تكوف ما وأكثر. عنها اٞتواب للخطاب الثانية اإلفدارة لتضمُت
 واستقراره، ا١توروث ةشرعي   عقبة لتجاوز" ةالشرعي  "و اٞتديد، با١تضموف القناعة لتحقيق
 ٍب أوغَت٫تا، اجملهوؿ أو الفراغ من ا٠توؼ فكرة لتجاوز اٞتديد ا٠تطاب يقدمها اليت والبدائل

 استوَب فقد -وكلّ – ذلك ا٠تطاب استوَب فإذا ا١تستقر، على -وكلّ – ذلك ُب ؽالتفو  
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. الواق  مستوى وعلى الوعي، مستوى على كسبها ٯتكن معركة ٠توض ماتوومقو   ناتومكو  
 .مثلو بشر إٔب بشر من رطاب على بقينط أف ٯتكن -وكلّ – نقولو الذي ىذا
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 :إلهيُّ  خطاب

 ا١ترسلُت ومرسل العا١تُت، ورالق واٟتياة، واإلنساف الكوف إلو من ا٠تطاب يكوف حُت اأم  
 م  فاقوات   ٣ترد ويصبح آرر، اشيئً  يصبح ىنا فا٠تطاب. اكبَتً  اارتبلفً  ٮتتلف األمر فإف  

 وٕتاوزه، وإعجازه تعاليو ولوه من اولهً  ةعبَتي  الت وفيغو وفوره، البشريّ  ا٠تطاب أشكاؿ
 -آنذاؾ– فالل فظ. أمره من اووحيً  رب اني ا اشأنً  إليهم وتنزيلو البشر، إٔب وإنزالو تنزّلو ويصَت
ا( ـ ؿ، ،أ) ٨تو ا،منفردً  احرفً  كاف لو حىت بو ديتعب   اقدسيً  يصَت  ،اوميمً  اوالمً  األفً  تصَت فإهن 
 ا١تخاَطب عند للمخاِطب حالات عن يعرب   ال آنذاؾ وا٠تطاب. منها لك تبلوة على يثاب
ُهم ُأرِيدُ  َما﴿ ،)15:فاطر(﴾اْلَحِميدُ  اْلَغِنيُّ  ُىوَ  َواللَّوُ  اللَّوِ  ِإَلى اْلُفَقَراء أَنُتمُ ﴿ منو يريدىا  ِمنػْ

 -57:الذاريات(﴾اْلَمِتينُ  اْلُقوَّةِ  وذُ  الرَّزَّاؽُ  ُىوَ  اللَّوَ  ِإفَّ *  ُيْطِعُموفِ  َأف ُأرِيدُ  َوَما رّْْزؽٍ  مّْن
 قَاُلوا*  تَػْعُبُدوفَ  َما َوقَػْوِموِ  ِْلَبِيوِ  قَاؿَ  ِإذْ ﴿ :بوضوح إبراىيم األنبياء أبو قا٢تا ولذلك (.58
 وْ أَ  يَنَفُعوَنُكمْ  َأوْ *  َتْدُعوفَ  ِإذْ  َيْسَمُعوَنُكمْ  َىلْ  قَاؿَ *  َعاِكِفينَ  َلَها فَػَنَظلُّ  َأْصَناًما نَػْعُبدُ 

 أَنُتمْ *  تَػْعُبُدوفَ  ُكنُتمْ  مَّا َأفَػَرأَيْػُتم قَاؿَ *  يَػْفَعُلوفَ  َكَذِلكَ  آبَاءنَا َوَجْدنَا َبلْ  قَاُلوا*  َيُضرُّوفَ 
*  يَػْهِدينِ  فَػُهوَ  َخَلَقِني الَِّذي*  اْلَعاَلِمينَ  َربَّ  ِإَلَّ  لّْي َعُدوّّ  فَِإنػَُّهمْ *  اْْلَْقَدُموفَ  َوآبَاؤُُكمُ 

*  ُيْحِيينِ  ثُمَّ  يُِميتُِني َوالَِّذي*  َيْشِفينِ  فَػُهوَ  َمِرْضتُ  َوِإَذا*  َوَيْسِقينِ  يُْطِعُمِني ُىوَ  يَوالَّذِ 
 َوأَْلِحْقِني ُحْكًما ِلي َىبْ  َربّْ *  الدّْينِ  يَػْوـَ  َخِطيَئِتي ِلي يَػْغِفرَ  َأف َأْطَمعُ  َوالَِّذي

 .)83-70:الشعراء(﴾بِالصَّاِلِحينَ 

-كّلها- احتيالاتك ولتلّب  ولتهدى، وترزؽ لتعطى ٗتاَطب اإ٪ت   -ىنا– ١تخاَطبا هاأي   فأنت
 ال الذي االمتداد ذلك. كلها حياتك امتداد على بل -وحدىا– الدنيا حياتك ُب ال

 ٖتسن أف -وكلّ – ا٠تطاب ىذا ُب منك ا١تطلوب وكل ٔتجاالتو، ٖتيط أف دوننا من تستطي 
 وجملاالتك ،األرض كوألم   لك عائدة فوائده وكل. فيو رتتفك   ٍب إليو، واإلفغاء تلقيو،

 وعآب اإلرادة، وعآب األمر، عآب الذر، عآب بُت ما ا١تمتدة حياتك ُب لك ىو. ةااللتماعي  
 حىت -وكلّ – ا٠تلق على ا١تؤ٘تن ا١تستخَلف والبشر ا١تسنوف، واٟتمأ ،الطُت وعآب ا١تشيئة،
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 نقاط أىم كاف الذي العآب ىذا أشواقك، بكل إليو تتطل  الذي وا٠تلود وا١تصَت ا١تآؿ عآب
 .للخلود اطالبً . الشيطاف – وعدّوؾ هوعدو   يعدو   لغواية فاستجاب نسي حُت أبيك ضعف

 :التنّزؿ إعجاز

 ولوه أىم من ولو عليها، ويهيمن هبا و٭تيط العوآب ىذه كل يطوي الذي ا٠تطاب ىذا
 لوانبها بع  ُب تشبو وعبارات وكلمات بأحرؼ ؿيتنز   أف ا١تطلقة وإمكاناتو وتعاليو عظمتو

 من الروح يلقي" الذي" العرش ذي الدرلات رفي " من اًل تنز   إليك ؿيتنز   وإن  . بو تتخاطبوف ما
رَِفيُع الدَّرََجاِت ُذو اْلَعْرِش يُػْلِقي الرُّوَح ﴿ "التبلؽ يـو لينذر عباده من يشاء من على أمره

 الًتاب ابن تبلقي – (51)غافر: ﴾َلى َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه لِيُنِذَر يَػْوـَ التََّلؽِ ِمْن َأْمرِِه عَ 
 متناوؿ ُب ليكوف فقط ؿيتنز   الدنيا، ٝتاواتك حىت يتجاوز امتعاليً  التنز   األرباب ربّ  م 

 وعلى. وارتبارؾ ابتبلئك مرحلة ُب والنجاح أمانتك، ْتق القياـ من نكٯتك   ووعيك، فهمك
 م،عنت   ما عليو عزيز أنفسكم، من رسواًل  لو افطفينا حىت إليك ؿيتنز   ظل الشديد ثقلو

 فينفعل أيديكم، بُت و٬تعلو األرَتة لوتنز   مرحلة ُب اهليتلق   بكم، رحيم رؤوؼ عليكم حريص
 عليكم ويتلوه أمامكم، وتعاملو سلوكو ُب ووٯتث ل قيمو، سائر تعكس مرآة يصَت حىت بو قبلكم

 كبل٢تا، على أبصاركم وتدركو ضعفها، على قلوبكم وتفقهو تها،٤تدودي   على آذانكم فتسمعو
 لنس من وأن   منكم توىم من مفتوى   ىذا منو فغركم. سذالتها على أٯتانكم ووٗتط  

 بقوانُت عليو ا٢تيمنة فحاولتم تشربوف، ٦تا ويشرب منو، تأكلوف ٦تا يأكل رطابكم،
 كبلمكم وتصاريف ألفاظكم اشتقاقات ُب عليو تعارفتم وما ،لغاكم وقواعد رطابكم،

ا اْلِجَباؿُ  َوَتِخرُّ  اْْلَْرضُ  َوتَنَشقُّ  ِمْنوُ  يَػتَػَفطَّْرفَ  السََّماَواتُ  َتَكادُ *  ِإدِّا َشْيًئا ِجْئُتمْ  َلَقدْ ﴿  ﴾َىدِّ
 وبُت بينكم ذلك وحاؿ ذلك، ُب حكمتنا تدركوا فلم تنزّلو منو كمغر   لقد (89،90:مريم(

 وظننتم ،26"مناسباتكم" إٔب فشدد٘توه وإحاطتو، وىيمنتو وٕتاوزه وتعاليو بعظمتو اإلحساس
 و٣تمبًل  ،ومعّطبًل  فاعبًل  وعامبًل  ،اومنسورً  اناسخً  منو لعلتم ٍب إليكم، إال ؿيتنز   ٓب أنو

 وحقيقة ،ام  وعا اوراف   ،اومشًتكً  اومتواطئً  ،ومؤّواًل  اومتشاهبً  ،اومقّيدً  اومطلقً  ،اومبيّػنً 
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 نريد بذلك "أسباب النزوؿ". 
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 ذلك أف   على منكم توكيد أو تردد، أو ٖتفظ دوف وآياتو سوره ُب ذلك وأطلقتم ،27او٣تازً 
 ذاتو ُب القرآف حقيقة لٯتث   ال ووأن   اتكم،و٤تدودي   وأزمانكم ولقدراتكم لكم بالنسبة ىو اإ٪ت  

 .إليو منكم النظر زوايا لٯتث   ما بقدر

 فهي واحدة، ٝتاء ُب ا٧تومً  لٯتث   باعتباره إليو تنظروا وٓب ،زاءً وأل أعضاءً  بذلك عتموهقط   لقد
 .تتحكموف هبا ا٧تومً  وليست هتتدوف، هبا ٧تـو

 :المطلق مع النسبيّ  تعامل

 رف  ُب ليست البشر إٔب كتاب من ا أنزؿ ما م  ةاإلنساني   األزمات أكرب كانت لقد
 تكمن هاولكن  . معاٞتتو تصعب ال أمر فذلك ،ا عند من ابأهن   اإلٯتاف عدـ أو الكتب تلك
 مألوؼ من بينهم فيما عليو تعارفو ٔتا ا٤تكومً  ابشريً  تعامبًل  معها إليهم أنزلت من تعامل ُب

 يستعملها حُت اللغة بُت الكبَت للفرؽ وٕتاىلهم ذلك، سوى اشيئً  ليس ووأن   لساهنم،
 وىداياتو نوره نهاليضم   اإلنساف رالق ايستعمله حُت واللغة مكنوناتو، عن للتعبَت اإلنساف
 .٠تلقو

 :كلمات في آيات

 كالشمس آيات تصبح بل وعبارات، ٚتل ٣ترد تكوف ال اٟتالة ىذه ُب والعبارات اٞتمل إف  
 ا٢تداية من تطويو ما لوا٨تها ُب اآليات ىذه وتطوى. األررى ةاإل٢تي   اآليات وسائر والقمر
 األمم حالات وظهور بتكشف العصور عرب تتكشف يتال واإللابات وا١تعاين والنور

 وا١تشاكل األزمات بروز م  ؿتتنز   ا١تعاين فكأف   وأزماهتا، اٟتياة ومسائل وأسئلة والعصور
 ،اعامً  وعشرين ثبلث ربلؿ إسبلـ إٔب استحالت قد ةالعربي   ةاٞتاىلي   كانت فإذا. واألسئلة

 اٞتديدة للمعاين نزوؿ أسباب أسئلتها من ٕتعل أف ٯتكن أررى بيئة ةوأي   تاؿٍ  عصر أي فإف  
 ةاٞتاىلي   أف   األمر ُب ما كل. ٭تتالها ١تن بتقدٯتها تبخل وال عليها، اآليات تنطوي اليت
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" ولكل منها رٝتو وتعريفو فلَتل  من أراد اإلطبلع على أصوؿ الفقو" و"لقرآفعلـو اىذه كلها من ا١تصطلحات الشائعة ُب كتب " 
 تعريفات ىذه ا١تصطلحات إٔب تلك ا١تظاف.
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 القرآينّ  فالنزوؿ. اإلسبلـ إٔب وٖتويلها أزماهتا ١تعاٞتة عليها تنزؿ القرآف ٧تـو كانت ةالعربي  
 .الوحي وتنتظر السؤاؿ البيئة وتصوغ بيئة،ال ُب األزمة تقـو أف بعد يأٌب

 

  :اْلزمات معالج

 القرآف فإف   -(والسبلـ الصبلة عليو) األوؿ ا١تتلقى على- التنزيل لعصر التالية العصور ُب اأم  
 دة٤تد   أسئلة شكل ُب أزماهتا تصوغ أف -بيئة أي ة- األزمة ذات البيئة وعلى مولود، -كّلو–

 -عباس ابن يقوؿ كما– وتثّوره يديو بُت وتطّرح مفتقرة، ضارعة هبا يداجمل القرآف إٔب وتتجو
 وا١تضمر فيو، الكامن إٔب القرآف يقودىا فقد. الشاُب اٞتواب على منو لتحصل ةمر   بعد ةمر  
 عن تسأ٢تا السابقة األمم ٪تاذج وإٔب تستنطقو، التاريخ بإتاه يقودىا وقد و،نص   ثنايا ُب

 واستناره هبدى بزمامها اآرذً  ويظل دالالهتا، وتستخرج لتحّللها والنظائر واألشباه أربارىا،
 فهو مشاكلها، وينهي حلو٢تا، ٯتنحها حىت -كّلها– ا١تسافات اطاويً  كلو، الكوف رحاب ُب

 .السبل عليو تلتبس ال وىاد لنده، ٮتذؿ ال وقائد أىلو، يكذب ال رائد

 قرآف؟لل" ةالبنائي   الوحدة" العلماء اكتشف كيف

 عافر الذي -األوؿ اٞتيل نعترب أف ا١تمكن فمن ةاألم   ىذه ألياؿ تصنيف ُب ننظر حُت
 ا فرسوؿ". ا١تباشر التلقي ليل" يديو على وتتلمذ-فلى ا عليو وآلو وسلم- ا رسوؿ

فلى ا عليو - وعنو ربَت، حكيم لدف من القرآف يتلقى كاف-فلى ا عليو وآلو وسلم-
 وسائر ا١تؤمنُت وأمهات البيت وآؿ الوحي ابكت   ومنهم الكراـ، الصحابة يتلقى-وآلو وسلم

 .ا١تؤمنُت

فلى ا عليو وآلو - بوفاتو النصّ  عصر انتهى حيث" الرواية ليل" كاف فقد الثاين اٞتيل اأم  
 الروايات فكانت ة،النبو   ورتمت الوحي، وتوقف ربك، كلمة و٘تت الدين، وكمل-وسلم

 ليل" الراية ليتسلم كذلك واستمرت التالية، األلياؿ ُب عليها للبناء األوؿ اٞتيل عن قلتن
 .٢تم التالية واأللياؿ التابعُت وأتباع التابعُت من" الفقو
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 :اْلحكاـ آيات

 بياف ىو وأغراضو القرآف مقافد أىم بأف   رتصو   انتشر -الفقو ليل– الثالث اٞتيل ىذا وُب
 إال ل٘تث   ال -وحدىا– األحكاـ أف   إال   الولوه بع  من ذلك فحة وم . الشرعي ة األحكاـ

 األهن   األضواء؛ عنها رفتت أررى وأىداؼُ  مقافدُ  ىناؾ وأىدافو، القرآف مقافد من اواحدً 
 أحكاـ" بػ عرؼ ةالقرآني   الدراسات من لانب فربز. األحكاـ على -ّتملتها– طتسل  

 مطبوع كتاب ُب كتب ما البيهقي وٚت  ذلك، ُب افعيالش اإلماـ كتب حيث" القرآف
 والقرطيب   فورؾ وابن العريب وابن اٞتّصاص الرازي ٨توه و٨تا. للشافعيّ " القرآف أحكاـ" بػ عرؼ

 ٜتسمائة إٔب آية ومائيت أربعُت بُت تراوح ٤تدد بعدد األحكاـ آيات حصروا وىؤالء. وغَتىم
 النكاح وأحكاـ والعقوبات والعبادات ا١تعامبلت من ةوالشريع العقيدة" بُت توزيعها ًب آية

 وبعضهم تتجاوزىا، ال ٜتسمائة من تقرب األحكاـ آيات أف   فذكروا. إليها وما" والطبلؽ
 من األسرة قضايا وُب ،"آية ومائة أربعُت" ذكروا بأنواعها العبادات ففي ذلك؛ من أقل لعلها
 بي  من ةا١تدني   بالقضايا يتعلق وفيما ،"آية سبعُت" ذكروا وحجر ووفية وإرث وطبلؽ نكاح
 واٟتدود والعقوبات اٞتنايات وُب ،"آية سبعُت" ذكروا ومداينة وٕتارة وشراكة ورىن وإلارة
 ا١ترافعات بأفوؿ -اليـو– يسمى ٔتا يتعلق وما والشهادة القضاء وُب ،"آية ثبلثُت" ذكروا

 آيات من اآلية اعتبار ُب ٥تتلفة ومناىج اطرقً  اتبعوا وقد. 28"آية عشرين" من ا٨توً  حصروا
 لكن -عندىم– وكثرة قلة اآليات ىذه أرقاـ ارتلفت ولذلك كذلك، ليست أو األحكاـ
 الزئي   انظرً  األحكاـ آيات من يعّدوهنا اليت اآليات ُب النظر ىو اٚتيعً  بينهم ا١تشًتؾ اٞتام 
 منو يستنبط أو ليؤرذ سياقو من ط يقت قد آية من لزء اوأحيانً  منفردة، آية فهي ،اومباشرً 
 ا١تذىب ُب اجملتهدين من كاف إف إمامو قواعد أو بالتفسَت، القائم ذلك لقواعد اوفقً  اٟتكم

 .ا١تقل دين أو

 :؟"ةالبنائيَّ  بالوحدة" القوؿ بذور برزت وكيف متى
                                                           

28
، ٤تمد يوسف تاريخ الفقو اإلسلمي. 293،294، عبد الوىاب ربلؼ، صخلصة التشريع اإلسلميوعلم أصوؿ الفقو رال :  

وما بعدىا. وٯتكن مرالعة كتب )أحكاـ القرآف( وكتب )أحاديث  27ضري، ص، ٤تمد ا٠ت: تاريخ التشريع. وقارف11موسى، ص
 ، ابن حجر العسقبلين و٨توىا. وىدفنا ىنا اإلشارة إٔب بروز ذلك االٕتاه.بلوغ المراـ، ابن تيمية اٞتد. منتقى اْلخباراألحكاـ( ٨تو: 
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 على ادائرً  نقدمو الذي اإلطار ُب" البنائي ة الوحدة" مفهـو ٧تد أف الصعب من وفإن   ولذلك
 شغل-مفلى ا عليو وآلو وسل- ا رسوؿ أفحاب من" التلقي ليل" فػ ا١تتقدمُت؛ ألسنة

 القرآف بتحد ي إٯتاهنم أف   كما. اٞتيل ذلك نشاط ٣تمل على ذلك وىيمن والتطبيق، بالتلقي
 من بسورة أو سوره، مثل من مفًتيات سور بعشر أو ٔتثلو، اإلتياف استحالة وظهور اجمليد،
 العقليّ  النظر إٔب اٞتيل ذلك ُب اٟتالة تربز فلم ،-البديهي ة ا١تسل مات من كاف– مثلو

" التحدي" ةقضي   ُب اإلسبلمي ة الفكري ة الساحة ُب -بعد– ولد قد يكن ٓب الذي والفلسفيّ 
 للبشر تعط ٓب اليت األولو ُب والببلغيّ  الفلسفيّ  البحث يظهر وٓب ينعكس، وعبلـ وحقيقتو
 قد أمور فتلك االستجابة، عن العجز فيهم أولدت أو التحدي، لذلك االستجابة فرفة
 .تبله وما ا٢تجري الثالث القرف إٔب فيها والبحث ظهورىا تأرر

 الروايات عن البحث استغرقو فقد" التلقي ليل" من الراية متسل   الذي" الرواية ليل" اأم  
 أقل يكن ٓب ٖتدّ  وىو اٞتيل، ذلك والو الذي رباألك التحدي ىو فذلك وٚتعها، وتتب عها
 اجمليد القرآف ألف   ذلك. إماـ واحد مصحف على -هاكلّ – ةاألم   ٚت  ٖتدي من رطورة
 القرآف ؿمنز   سخرىا اليت ا١تتاحة الوسائل وسائر والسطور الصدور ُب ا٤تفوظً  امدّونً  كاف
 لرسوؿ بإقرائو تكفل كما. ٖتتو منو  فوقو ومن رلفو ومن يديو بُت من ْتفظو لتكف   الذي
 لتكف   كما. ٮُتًتؽ وال يضي  وال يُنسى فبل فدره ُب وإقراره ،)فلى ا عليو وآلو وسلم( ا

 إال النبويّ  العهد ُب منها يدوف ٓب اليت واآلثار والسنن ا١ترويات كذلك وليس. وقرآنو ّتمعو
 القرآف تدوين رض  اليت ةا١تنهجي   القواعد ل١تث ٮتض  ٓب افردي   اتدوينً  وكاف النادر، القليل
، والبياف وا١تعلوؿ، العلة دوراف القرآف حوؿ تدور أف فيها ا١تفروض ألف   ذلك ٢تا، وٚتعو  وا١تبُت 

 عن تنفصل وال عنو، تستقل فبل عليها، القرآف ويهيمن منها، بالقرآف ات صل ما فيحفظ
 ْتيث" الرواية ليل" اٞتيل ذلك إليها شارا١ت العملي ات استغرقت فقد ذلك وم . مداره

 الفقو ٞتيل مّيسرة ولعلها وتصنيفها و٘تحيصها وتدوينها الروايات ٚت  إٔب لهوده انصرفت
 .ذلك بعد والتحليل وا١تيز النقد وليل
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 اٟتياة ١تستجدات لبلستجابة أفولو وتقعيد الفقو، بإنتاج انشغل فقد" الفقو ليل" اأم  
 حكم دوف الوقائ  من واقعة تبقى لئبل والوقائ  للنوازؿ ا١تناسبة األحكاـ وإعطاء ا١تتسارعة،

 .ةالتفصيلي   ةالشرعي   األدلة من ومستفاد مكتسب فقهي

 الدين ألفوؿ الشامل" األكرب الفقو" بػ -آنذاؾ– عرؼ فيما انشغل من -ىناؾ– أف   كما
 .ذاتو( الفقو) إٔب إضافة( الفقو أفوؿ)و (الكبلـ علم)

 والدراسة البحث وتستدعي نفسها تفرض بدأت وا١تستجدات الفلسفيّ  الفكر ألف  
 ُب ال التفصيلّي، اٞتزئيّ  الدليل ُب النظر تستدعي كانت البحوث تلك لّ ولُ  والتحديد،

 طرائق أىم أف   ارافيً  يكن وٓب. اكلي   ودليبًل  توبكلي   امنشئً  امصدرً  باعتباره -كّلو– القرآف
 امفاىيمي   انظرً  الكليّ  ُب وتنظر الكلّي، إٔب اٞتزئي   ترد اليت تلك ىي فيو النظر ووسائل
 وبالكوف وتطبيقاهتا، ةالسن   ببياف ذلك تربط ٍب. منو القصوى االستفادة لتحقيق اوٖتليلي  
 من حظو يأرذ ٓب هبذا الوعي لكن   29"القراءتُت بُت اٞتم " ةمنهالي   من اانطبلقً  وسننو
 أساس الرؤية ىذه تفعيل أف   إٔب -ذلك بعد– ا١تسلم العقل تنبو ٍب رحلة،ا١ت تلك ُب التفعيل

" القراءتُت بُت اٞتم " ويتناوؿ. تأويلو ودقة تفسَته، وحسن القرآف فهم ُب عنو يستغٌت ال
 ىذه وأف  . أررى ناحية من الكوف وبُت بينهما ٍب ناحية، من الثابتة والسن ة القرآف بُت اٞتم 
-ا١تنهالي ة والقواعد داتاد   من سلسلة من وحلقة ضروري ة ةمنهجي   رطوة ةي  البنائ الوحدة

 ترتيلو نرتلو أو تبلوتو، حق القرآف نتلو أف ا١تمكن من فليس بعضها أ٫تل أو أ٫تلت لو اليت
 .ا١تنشود

 رالنظ"و. الكرًن الكتاب آيات ُب اٞتزئي   النظر وانتشر شاع اد د" الفقهيّ  النظر" وعن
 ُب الكلمات بُت العبلقات وشبكات والروابط ا١تناسبات إدراؾ إٔب يؤدي أف ٯتكن ال" اٞتزئي  
 ال كما. كّلو القرآف إطار ُب السور بُت وال السورة، إطار ُب اآليات بُت وال اآلية، إطار

- القرآينّ  ايط ُب السور بُت العبلقات عن الكشف على النظر من النوع ذلك يساعد
                                                           

29
 ".الجمع بين القراءتينرال  مدرل " 
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 ٯتكن كافية أضواء عليها تسلط ٓب أو" البنائي ة الوحدة" ُب التفكَت غاب فقد وبالتإب -كّلو
 يضاؼ أف وٯتكن. ا١تباشر اٞتزئيّ  الدليل إٔب هبا تلتفت اليت القوة ٔتثل إليها األنظار تلفت أف
 من عليو يعرض فيما اإلفتاء ُب ورغبتو ا١تفيت عجلة" اٞتزئيّ  النظر" دواف  من تقدـ ما إٔب

 من ٘تكينو ُب كافية يراىا اليت اآلية أي اٞتزئّي، الدليل إٔب يسرع ٕتعلو تأرَت دوف أسئلة
. السؤاؿ ٔتوضوع لو مباشرة عبلقة ال ما إٔب يلتفت ال قد وفإن   فعل فإذا. السؤاؿ على اإللابة
 سائر ُب النظر ضرورة إٔب يشَت اشيئً  يض  ٓب وفإن  " الدالالت" لبحث لاء حُت وفإن   لذلك
 والعاـ، ا٠تاص فبحثُ " ا١تفرد النص" أحواؿ ُب ذلك حصر بل الكرًن، الكتاب آيات

 وفيغ العمـو وفيغ والنهي، واألمر متعدد، أو واحد ١تعٌت ا١توضوع واللفظ وا١تقيد، وا١تطلق
، الّلفظ ومقتضى ا٠تصوص،  والداؿ وا١تفس ر، والظاىر والنص وا١تؤوؿ، وا١تشًتؾ وا١تفهـو

 وا١تخالفة، ا١توافقة مفاىيم– ا١تفاىيم وكذلك النص، باقتضاء والداؿ باإلشارة، الداؿو  بالعبارة
 العوارض وسائر دالالهتا أو ا١تنفردة، باأللفاظ تتعلق مباحث ىذه وكل 30والغاية والشرط
 .كلو القرآف قراءة ضرورة إٔب تنبو ال وىي هبا، ا١تتعلقة الذاتية

 :وآثاره اْلرسطي المنطق

 بل ة،اإلسبلمي   وا١تعارؼ العلـو سائر األرسطيّ  ا١تنطق ودرل والتعريفات، دوداٟت لاءت ٍب
 "العلم معيار.( "ىػ 505) الغزإب حامد أيب مثل إماـ نظر ُب فار أف إٔب عليها ىيمن

" ا١تنطقيّ  اٟتد" يكفيو وفإن   شيء تصور يريد من فار وبذلك 31"ا١تستقيم القسطاس"و
 ؼيعر   أف أي" الرسم" فيكفيو اٟتد ذلك إٔب الوفوؿ عياهأ ومن. وفصل لنس من ا١تؤلف

 راتمفس   ةا١تنطقي   اٟتدود تعد   وقد. ا٠تاص أو البعيد والفصل باٞتنس أو بالفصوؿ
 أراد من اأم  ". ا١تقوالت" بػ عرفت اليت العالية األلناس ارصوفً  واأللناس، اتللماىي  

 قياس إال نظرىم ُب الربىاف وما ،"الربىاف" فيوفيك عاهمد   فحة على الدليل وإقامة التصديق
 أشكاؿ لو االقًتاين والقياس. كاؼ بعضهم عند" العكس قياس"و. تبلـز قياس أو اقًتاين،

                                                           
30
 ة، قد ترد ُب مباحث "علـو القرآف" ُب ا١تطوالت منها.كل ىذه مصطلحات ١تباحث أفوليّ  

31
 أٝتاء كتب ألفها أبو حامد ُب ا١تنطق وبياف ٤تاسنو. 
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 والفقهاء وفاألفوليّ  بدأ وبذلك. أكثر أو شكبلف التبلـز ولقياس. منتج منها كل أربعة
 أو إليو، يذىبوف ما نفي أو تإلثبا واألقيسة والتعاريف اٟتدود ىذه لتوظيف يتسابقوف
 ّتانبها وتض  واحدة ةشرعي   مقدمة تبٌت أف فيكفي. ةفقهي   قضايا من أئمتهم إليو يذىب
 أي– تام ة" رربي ة نسبة" تكوف نتيجة إٔب لتصل غَتىا أو لغوي ة أو عقلي ة أررى مقدمة
 ىذا: تقوؿ أف فلك -مثبًل – م ا شراب ٖترًن على التدليل أردت فإذا. املزمً  فقهي ا احكمً 
 فهذا(. ٜتر وألن  :أي) – حراـ فهو العقل ٮتامر ما وكل. ٜتر فهو– العقل ٮتامر شراب
 .حراـ الشراب

 النتيجة وىذه النتيجة، ىي والثالثة كربى، مقدمة والثانية فغرى، مقدمة األؤب فالعبارة
 .ومقلدوه اجملتهد بو يلتـز" فقهيّ  حكم"

 العقل ٮتامر ال شراب وكل ،(فغرى مقدمة) العقل ٮتامر ال شراب ىذا: فقلت عكست ولو
 (.النتيجة) حبلؿ الشراب فهذا ،(كربى مقدمو) حبلؿ فهو

 .واإلضافة اٟتذؼ أو والتقسيم والسرب كاالستقراء أررى ةعقلي   اتعملي   تدرل وىنا

 أىم من ا١تنطق هبذا األرذ كاف فيها ا١تختلف األدلة ةوبقي  " القياس" بػ القوؿ شاع وحُت
 تزيد وىي) ةالتهادي   ةفقهي   ةقضي   كل ُب ٕتد فأنت. وتكريسو الفقهيّ  االرتبلؼ أسباب
 يهدـ أف ا١تعًتض مهمة ،امعًتضً  وآرر مستداًل  ا٣تتهدً  ةالفقهي   القضايا من( با١تئة 90 على
 اضاتاعًت  ىدـ من يتمكن ٓب فإذا أدلتو، عن يداف  أف ا١تستدؿ وعلى ا١تستدؿ، أدلة

 أررى أدلة عن يبحث أف فعليو وا١تناظرة البحث وآداب ةا١تنطقي   للقواعد اوفقً  ا١تعًتض
 للقرآف" ةالبنائي   الوحدة" إٔب االلتفات ٯتكن ومىت فأين وىكذا،. عاهد  مُ  على هبا يستدؿ
 ُب تتحكم اليت ىي التصورات وىذه اٞتزئي ة، التصورات ُب مستغرقوف والناس اجمليد،
 !منو؟ األحكاـ واستنباط القرآف قراءة ُب هممناىج

 تفسَت ىو الشاغل شغلهم كاف الذين" ا١تفسرين" إٔب العلماء من الفريق ىذا ٕتاوزنا فإذا
 أف ا١تمكن من وكاف ،ابعضً  بعضو يفسر القرآف بأف   يقولوف معظمهم أف   فم  اجمليد، القرآف
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 عو،وتتب   بو، اإلمساؾ لرى لو" ةنائي  الب الوحدة" عن الكشف إٔب الرفي  ا٠تيط ىذا يقود
 فضائل إٔب يضاؼ احديثً  فيو اٟتديث وفار ذلك، لاوز حدث ما لكن. فيو النظر وتعميق
 .ةا١تنهالي   داتو٤تد   إٔب ال القرآف،

" الفسر" ومصدره وضرب، نصر باب من" َفَسرَ " فمضع  " رفس  " مصدر اللغة ُب والتفسَت
 ُب اأم  . السام  عند أوضح ىو– آرر لكبلـ لفظ أو كبلـ لوؿ١تد والكشف اإلبانة ٔتعٌت

 وما القرآف، ألفاظ معاين بياف عن الباحث للعلم اسم" وبأن  " التفسَت" فواعر   فقد االفطبلح
 من" القرآف ألفاظ" التفسَت موضوع اعتربوا فقد ولذلك". توس  أو بارتصار منها يستفاد
 ألف   ةاٞتزئي   للتصورات تكريس -وكلّ – وذلك. منو يستنبط وما معانيو، عن البحث حيث
. ةالعقلي   ةي  ا١تنطق" االلتزاـ داللة" قبيل من يعد وذلك القرآف، ألفاظ تفسَت على يدور األمر

 علـو" ةرافَ  العلـو بُت وضعو واعتربوا ،اعلمً  التفسَت اعتبار ُب العلماء ارتلف ولذلك
 االنشغاؿ كاف وإف أن و: بيانو نودّ  ما لكن ىنا؛ يهمنا ٦تا ىذا ليس. تساىبًل " ا١تقافد
 ودقائق القرآف أساليب هبا فاحبها يدرؾ ا١تفس ر لدى ملكة تكوين إٔب يؤدي قد بالتفسَت
 وذلك اجمليد؛ للقرآف" البنائي ة الوحدة" عن الكشف إٔب يؤد ٓب ذلك رغم لكن و نظمو،
 .حكاـاأل عن والبحث األلفاظ، تفسَت ُب موضوعو لتحديد

- النيب عصر ُب فيو ا٠توض ظهر إذ ؛اظهورً  ةاإلسبلمي   العلـو أوؿ يعد التفسَت بأف   اعلمً 
 فيجيبهم القرآف معاين بع  عن يسألوف الصحابة بع  كاف إذ-فلى ا عليو وآلو وسلم

 وابن طالب أيب بن علي التفسَت تناوؿ ُب الصحابة قراء من واشتهر. (والسبلـ الصبلة عليو)
 كعب بن وأيبّ  ثابت بن زيد يليهم التفسَت، من ا١تكثرين من و٫تا -عنهم ا رضي– باسع

 ُب درل وحُت. -عنهم ا رضي-العاص  بن عمرو بن ا وعبد مسعود بن ا وعبد
 إٔب اٟتالة اشتدت األفليّ  لساهنم ةالعربي   تكن ٓب الذين ومن العرب، غَت من أقواـ اإلسبلـ
 بعد التفسَت عوتنو   ا١تفسرين، وكثرة التفسَت انتشار وم . ٢تؤالء القرآف معاين لبياف التفسَت
 ٧تد ال ناأن   إال. اإلشاريّ  التفسَت ظهر ٍب ،اعقلي   اوتفسَتً  باألثر، اتفسَتً  ليكوف أنواع إٔب ذلك
 التفسَت" مدارس ومنها. التفسَت مدارس ُب يتداوؿ أو" ةالبنائي   الوحدة" عن يذكر احديثً 

 موضوع أو دة٤تد   ةبقضي   قةا١تتعل   األحكاـ آيات وٖتديد ّتم  الفقهاء عٍت حيث" ا١توضوعيّ 



127 

 

 وسور وآيات ا١توضوع ذلك بُت ا١تتينة الروابط إٔب األنظار ذلك يلفت ٓب لكن واحد،
 الوحدة ةنظري  " بروز إٔب يؤد ٓب بالقرآف القرآف تفسَت أف   كما. األررى الكرًن الكتاب

 ٨تو ُب-فلى ا عليو وآلو وسلم- ا رسوؿ بدأه الذي التفسَت ُب منهج وأن   م " ةي  البنائ
 ىذه نزلت ١تا": "قاؿ -عنو ا رضي– مسعود بن ا عبد عن وغَت٫تا الشيخاف رواه ما

 لىع ذلك شق (82:اْلنعاـ) ...﴾ِبظُْلمٍ  ِإيَمانَػُهم يَػْلِبُسواْ  َوَلمْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ ﴿: اآلية
: فقاؿ! بظلم إٯتانو يلبس ٓب اأيّن: وقالوا-فلى ا عليو وآلو وسلم- ا رسوؿ أفحاب

. 32"(13:لقماف)﴾َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الشّْْرؾَ  ِإفَّ ﴿: البنو لقماف قوؿ إٔب تسم  أال بذاؾ، ليس
 قولو ُب الغيب مفاتح فس ر-فلى ا عليو وآلو وسلم- ا رسوؿ أف  " البخاري وأررج

)فلى ا  فقاؿ (59:اْلنعاـ) ﴾...ُىوَ  ِإَلَّ  يَػْعَلُمَها َلَ  اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  َوِعنَدهُ ﴿ )تعأب(:
 َويَػْعَلمُ  اْلَغْيثَ  َويُػنَػزّْؿُ  السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعنَدهُ  اللَّوَ  ِإفَّ ﴿: ٜتس الغيب مفاتح: "عليو وآلو وسلم(

ـِ  ِفي َما  َأْرضٍ  بَِأيّْ  نَػْفسٌ  َتْدِري َوَما َغًدا َتْكِسبُ  امَّاذَ  نَػْفسٌ  َتْدِري َوَما اْْلَْرَحا
 وليل الرواية ليل وتبن اه وانتشر، ساد النبويّ  ا١تنهج ىذا أف   ولو. 33"(34:لقماف﴾)َتُموتُ 
 .العصور تلك منذ البلـز باالىتماـ وحظيت ،«ةالبنائي   الوحدة» لربزت الفقو

 :الكتاب أىل تأثير

 إظهار على توافوا حيث ذلك ُب الكتاب أىل بع  دور نغفل أف نستطي  ال ناأن   كما
 ٖتي زىم وعدـ موضوعي تهم على الدليل ليقيموا اآلرر بالبع  والكفر الكتاب ببع  اإلٯتاف

 َىَذا ُأوتِيُتمْ  ِإفْ  يَػُقوُلوفَ ﴿ ،(85:البقرة) ﴾بِبَػْعضٍ  َوَتْكُفُروفَ  اْلِكَتابِ  بِبَػْعضِ  َأفَػتُػْؤِمُنوفَ ﴿
 ا١تشركوف تبلمذهتم معهم ٕتاوب وقد ،(41:المائدة)﴾...فَاْحَذُرواْ  تُػْؤتَػْوهُ  لَّمْ  ِإفوَ  َفُخُذوهُ 
*  ِعِضينَ  اْلُقْرآفَ  َجَعُلوا الَِّذينَ *  الُمْقَتِسِمينَ  َعَلى أَنَزْلَنا َكَما﴿ :فيهم (تعأب) قاؿ الذين

                                                           
32

، ومسلم ُب اإلٯتاف، باب فدؽ اإلٯتاف 6538رواه البخاري ُب استتابة ا١ترتدين وا١تعاندين وقتا٢تم، باب ما لاء ُب ا١تتأولُت، رقم:  
 .124وإربلفو، رقم: 

33
 .4351: رقم، ﴾َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َلَ يَػْعَلُمَها ِإَلَّ ُىوَ ﴿بخاري ُب تفسَت القرآف، باب رواه ال 
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 ىم فا١تقتسموف (93-91:الحجر) ﴾ُلوفَ يَػْعمَ  َكانُوا َعمَّا* َأْجَمِعْينَ  لََنْسأَلَنػَُّهمْ  فَػَورَبّْكَ 
 إٔب االستماع من الناس ٘تكُت عن والصد ا، سبيل عن الصد على وٖتالفوا تقاٝتوا الذين
فلى ا عليو وآلو - ا رسوؿ لقاء يريد من ليصدوا مكة شعب وتقاٝتوا فيو، والل غو القرآف
 فقالوا ،اقً مفر   أي عضُت القرآف علواول ا، لرسوؿ الكيد على وٖتالفوا الوفود، من-وسلم
: وقيل. بو وففوه ٦تا ذلك غَت إٔب. األولُت أساطَت آرر بع  وعن كهانة،: بعضو عن
 َوَتْكُفُروفَ  اْلِكَتابِ  بِبَػْعضِ  َأفَػتُػْؤِمُنوفَ ﴿ )تعأب(: قالو ما" عضُت" معٌت

 آؿ) ﴾ُكلّْوِ  بِ بِاْلِكَتا َوتُػْؤِمُنوفَ ﴿ فيو قاؿ من ربلؼَ  (85:البقرة(﴾بِبَػْعضٍ 
. وظَُبة ثُػَبة ٚت  ُب وظبوف ثُِبوف: كقو٢تم عضة، ٚت : وِعضوف: الراغب قاؿ. (119:عمراف
 ىو: الكسائي قاؿ عّضيتو وقد. األعضاء ٕتزئة: والتعضية الِعضو، الُعضو، األفل ىذا ومن
 يهة،ُعض: لقو٢تم ِعَضهة لغة ُب ِعَضةِ  وأفل: قاؿ. شجر وىي العَضِة، من أو العضو من

 من كاف ما يفرؽ ال أي" ا١تَتاث ُب تعضية ال: "وروى عضواف،: لقو٢تم: لغة ُب وِعضوة
 للتعضية الشديد الذـ فهذا .34ذلك و٨تو نصفُت، يكسر كسيف: الورثة على ضرر تفريقو

 م  التعامل ُب مناىجهم من امنهجً  أو وللمشركُت، الكتاب أىل لبع  اسلوكً  واعتبارىا
 وأن   واكتشاؼ معّضى، غَت اواحدً  لقراءتو منهج اكتشاؼ إٔب الدف  ُب اكافيً  كاف القرآف
 لعلت ا١تفسرين طريقة لكن وفهمو، لقراءتو اأساسً  امنهجً  لتشك  " ةبنائي   وحدة" بػ يتمت 
 الوحدة" عن الكشف على تساعد ٓب اليت الصورة بتلك التعضية فهم إٔب تتجو القارئُت أنظار
 .يداجمل للقرآف" ةالبنائي  

 :البيانيّ  التفسير وأصحاب وفالبلغيُّ 

 عند وال الفقهاء، لدى" ةالبنائي   الوحدة" عن الكشف ُب ضالتنا ٧تد ٓب ناأن   الواضح من
 ولود من بالرغم ا١تفسرين ٚتهرة عند ذلك من اشيئً  ٧تد ٓب كما الكبلـ، وعلماء األفوليُت
 لدى األؤب وبراعمها بذورىا سنجد ناولكن  . إليها نبوي ة ومول هات ة،قرآني   مؤشرات

                                                           
34

، ابن األثَت اٞتزري النهاية)عضو(. واٟتديث وارد ُب:  المفردات، مادة )عضة(. راجع أيضا: لساف العرب وتهذيب اللغة انظر 
. 11/9، التقي ا٢تندي كنز العماؿ٤تمد بن عمرو بن حـز مرسبل. وورد ُب: . رواه عن أيب بكر 2/7، غريب الحديث. 3/256

 .2/558 تفسير ابن كثيروقارف: 
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 وإشارات ة،النبوي   واألضواء ة،القرآني   ا١تولهات تلك التقطوا الذين البياف وأفحاب الببلغي ُت،
 االستجابة عن والعجز" التحدي فلسفة"و "النظم ةنظري  " عليها ليبنوا الصحابة بع  وأفهاـ
 ُب ٢تا ا١تتثاقلة البطيئة والنشأة" ةالبنائي   الوحدة ةلنظري  " العسرة الوالدة تلك وسنتتب . إليو

" ا١توضوعيّ  النظر"و إليو، االستجابة عن والعجز" التحدي فلسفة"و "النظم ةنظري  " كنف
 التخّصصات فتلك. ومزاياه القرآف ورواص" اإلعجاز دالئل"و" النحو فلسفة"و" اللغة فقو"و
 35.إليها الباحث بيد وتأرذ" ةبنائي  ال الوحدة" بذور ٖتتضن اليت ىي األقساـ أو

 مسائل ُب القوؿ يشب  ما فمنها تقّدـ، كما– ٥تتلفة مشارب ذات فهي التفسَت كتب اأم  
 ُب القوؿ يفي  ما ومنها ة،الكبلمي   الدقائق ُب ينشغل ما ومنها ة،الفقهي   والقضايا األحكاـ
 الدقائق فهم ُب ا١تنحي الصوُب منهاو  واللغات، النحو وقضايا والبدي  والبياف الببلغة شؤوف
. وأنواع ألواف من ذلك غَت إٔب... ةا١تذىبي   والتفاسَت العقلية التفاسَت ومنها اإلشارات، وفهم
" ةالبنائي   الوحدة" بياف ُب ضالّتو -منها عليو اطلعنا فيما– الباحث ٬تد ال -اٚتيعً - هالكن  
 ةا١تعرفي   اٞتوانب على الوحدة ىذه انعكاسات على يساعده أو امنهاليً  او٤تد دً  ةنظري  

 تفسَت ٍب فيو، ألتمسها بالقرآف القرآف تفسَت على للًتكيز امضطرً  ولدتٍت لذلك. ا١تختلفة
 والتفسَت البياينّ  التفسَت ٍب فيو، بذورىا بع  ألد لعلٍت -قليل وىو– ةبالسن   القرآف

 ".ةي  البنائ الوحدة" ةلنظري   أفوؿ عن اْتثً  ا١توضوعيّ 

 اءقر   من وغَت٫تا علي ا١تؤمنُت وأمَت عباس ابن عند ةالنظري   ىذه لذور عن ْتثت لقد
 وٓب األلسنة، هبا ٕتر ٓب ولكن والقلوب، العقوؿ ُب بولودىا وأشعر هبا أحس فكنت الصحابة

                                                           
35

راد هبا نظري ة النظم" من أىم النظريات اليت فس ر ا١تتقدموف هبا "عجز البشر وغَتىم عن اإلتياف ٔتثل ىذا القرآف. وقد ارتلفوا ُب بياف ا١ت 
أّف "إعجاز النظم القرآيّن" من أىم ولوه اإلعجاز أف ٓب يكن أ٫تها باطبلؽ. وىي نظريّة تلتقي عندىا علـو  على -ٚتيعاً  –بعد اتفاقهم 

الّلغة بسائر فروعها، وعلم الكبلـ كذلك. ْتيث فار لؤلشاعرة ومن إليهم تصور راص "النظريّة النظم" يقابلو تصور آرر للمعتزلة، ومن 
ة، وما دار حو٢تا ُب اٟتلقة ا٠تافة باإلعجاز من ىذه السلسلة. ومن أراد أف يعجل ١تعرفتها فلَتل  وافقهم. وسنبحث تفافيل ىذه النظريّ 

" واٞتزء السادس عشر من كتاب القاضي عبد "إعجاز القرآف" وكتاب الباقبلين :دَلئل اإلعجاز، وأسرار البلغةإٔب كتايب اٞترلاين "
وكتاب شوقي ضيف  "إعجاز القرآف والبلغة النبويّة"ب مصطفى فادؽ الرافعي وكتا "المغني في أبواب العدؿ والتوحيد"اٞتبار 

"مقدمة في اْلصوؿ الفكرية للبلغة " كتاب أرينا ٤تمد لابر العلواين "نظرية النظم"، وكتاب أٛتد أبو زيد "البلغة تطور وتاريخ
 آف"."المنحى اَلعتزالي في البياف وإعجاز القر  ، وكتابو اآلرروإعجاز القرآف"
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 فطريّ  ليل التلقي ليل إف  : نفسي ُب وقلت ا١تصطلح عن يتٗتل   ٍب. األقبلـ هبا تتحرؾ
 حجم وأدركوا النحو، قواعد سواويؤس   النحاة ٮُتلق أف قبل سليقة يعرب كاف ع،مطبو 

 القرآف دتفر   ُب وقولو افًتاضو ٯتكن ما كل ُب فكروا مأهن   بد وال بو، القرآف قاـ الذي التحدي
 أف ُب امعً  واٞتن لئلنس وٖتديو واحدة، بسورة أو سور بعشر أو ٔتثلو، اإلتياف عن وعجزىم
 الولوه ىذه من اولهً  تكوف أف" ةالبنائي   الوحدة" تصلح أفبل يفعلوا، ولن يفعلوا لمف يفعلوا
 ٓب وٓبَِ  ُتذكر، ٓب فلم! فيو؟ التحدي لرى ما ٖتت وتندرج ده،تفر   عن تنبئ القرآف، ُب اليت

 بعد اتوالنظري   والقوانُت القواعد تنشأ الذين ا١تطبوعُت شأف ذلك لكن عنها؟ يتحدثوا
 ذلك إدراؾ ٕتعل أف يغلب اليت السليقة لولود ذلك إٔب باٟتالة يشعروف ال فهم .أليا٢تم
 حُت نافإن   وإال لسواؾ، شرحو إٔب بالداف  تشعر وال تتذوقو، ،الولداينّ  اإلدراؾ إٔب أقرب
 بدوف ندرؾ أف نستطي  -امشركً  وكاف– القرآف ُب ا١تخزومي ا١تغَتة بن الوليد قالو ما ٨تلل
 اليت ا١تصطلحات تلك من مصطلح أي يستخدـ ٓب ولكن   بالقرآف، الببلغيّ  حّسو لهد كبَت

 .بعد فيما الببلغي وف أنشأىا

 كاره ووأن   لو، منكر وأن   قومو يبلغ قواًل  فيو يقوؿ أف لهل أبو أراده وقد القرآف ُب ا١تغَتة قاؿ
 قاؿ بو، وأعجب-فلى ا عليو وآلو وسلم- ٤تمد من استماعو ٖترى وأن   علم أف بعد لو،
، بقصيده وال برلزه ال بالشعر، أعلم رلل فيكم ما فوا أقوؿ؟ وماذا: "الوليد لو  وال مٍت 

 عليو وإف   ٟتبلوة، لقولو إف   ووا ىذا، من اشيئً  يقوؿ الذي يشبو ما وا اٞتن، بأشعار
َّ  وإف: "رواية وُب". يعلى وما ليعلو وإن و أسفلو، مشرؽ أعبله، ١تنَت وإن و لطبلوة،  أعبلهّّ
 سحر ىذا: "قاؿ فكر فلما. أفكر حىت دعٍت: لهل أليب وقاؿ" ١تغدؽ أسفلو وإف   ١تثمر،
 َماًَل  لَوُ  َوَجَعْلتُ *  َوِحيًدا َخَلْقتُ  َوَمنْ  َذْرِني﴿ :اآليات فيو فنزلت". غَته من يأثره يؤثر،

 36(30-11:المدثر(﴾َأزِيدَ  َأفْ  َيْطَمعُ  ثُمَّ *  ِهيًداَتمْ  َلوُ  َوَمهَّدتُّ *  ُشُهوًدا َوبَِنينَ  *مَّْمُدوًدا
 .مات حىت بشيء نزو٢تا بعد الوليد يهنأ ٓب واليت

                                                           
36
 .118، رشيد رضا، ص: الوحي المحمديمن حديث ابن عباس، أررلو اٟتاكم عنو بإسناد فحيح على شرط البخاري. وانظر 
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 األررى الكبلـ أساليب وسائر القرآف أسلوب بُت يقارف وىو اأدبيً  اناقدً  كاف -ىنا– فالوليد
 ضغط بعد"  يُػْؤثَػرُ  ْحرٌ سِ  ِإال   َىَذا ِإفْ : "قاؿ حُت ولكن   قاؿ، كما"!! اٞتن شعر" ذلك ُب ٔتا
 وأن   يدرؾ وكاف ،امتطرفً  -اليـو نقوؿ كما– إيديولوليا كاف عليو وتقاليده توي  ووثن لهل أيب
 اوشعرً  اونظمً  انثرً  الكبلـ؛ أوفاؼ من الكثَت عرفت قد فالعرب. قاؿ فيما فادؽ غَت

 ٤تاسن أىم من" ةئي  البنا الوحدة"و وعيوبو، الكبلـ ١تزايا إدراكها على دليل وىو ،اوسجعً 
 عن تغيب فلن البع  عن غابت إف وىي تغيب، وال ولداهنم على تغلق فبل ومزاياه، الكبلـ
  .هبا يصرحوا ٓب وإف الكل،

 الكبلـ فمن طبقات، ُب أنفسهم الناس أف   كما طبقات، ُب الناس وكبلـ: "اٞتاحظ يقوؿ
 قد وبكل عريب ، وكّلو والثقيل، فيفوا٠ت والسمج، والقبيح واٟتسن، وا١تليح والسخيف، اٞتزؿ
 بينهم وال تفاضل كبلمهم ُب يكن ٓب وأن   زاعم زعم فإف. وتعايبوا ٘تادحوا قد وبكل تكلموا

 وا١تتشدؽ وا١تسهب، وا٠تطل وا١تفَحم، واَٟتِصر والبكيء، العي ذكروا فِلمَ  تفاوت، ذلك ُب
 والتخليط، وا٢تذياف وا٢تذر، ا٢تجر ذكروا وٓبَِ  وا٢تماء، وا١تكثار والثرثار، وا١تهماز وا١تتفيهق،

 ُب و٭تيل لوابو، ُب ٮتطئ: وقالوا رطبو، ُب يتلهي  وفبلف وتلهاعة، تلفاعة رلل: وقالوا
 ٝتى ١تا بع  دوف بعضهم ُب تكوف قد األمور ىذه أف   ولوال رربه، ُب ويناق  كبلمو،
 37".األٝتاء هبذه اآلرر والبع  البع  ذلك

 الكبلـ، أنواع بع  عن هنى بالضاد نطق من أفصح-فلى ا عليو وآلو وسلم- ا ورسوؿ
 القيامة يـو ا٣تلسً  مٍت أبعدكمو  إٕبّ  أبغضكم وإف: "قولو عنو فروي أساليبو، بع  من روحذ  

 راطبو ١تن قولو-فلى ا عليو وآلو وسلم- عنو وروي 38"وا١تتفيهقوف وا١تتشدقوف الثرثاروف
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 .1/133، اٞتاحظ البياف والتبيين رال : 

38
لبة ا٠تشٍت، من حديث أيب ثع مسند الشاميين، وأٛتد ُب 2118رواه الًتمذي ُب الرب والصلة، باب ما لاء ُب معإب األربلؽ، رقم:  

 .17278رقم: 
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 (تعأب) أن و يظن حاًب بن عديّ  نرى نفسو الوقت وُب. 39"ةاىلي  اٞت كسج  أسج : "بسج 
 ﴾اْلَفْجرِ  ِمنَ  اَْلْسَودِ  اْلَخْيطِ  ِمنَ  اْلَبْػَيضُ  اْلَخْيطُ  َلُكمُ  يَػَتبَػيَّنَ  َحتَّى﴿ :بقولو عٌت

ا (187:البقرة( فلى - ا رسوؿ لو بُت   حىت إليها وما الثياب فناعة ُب ا١تعروفة ا٠تيوط أهن 
 أو ا١تبٌت وحدة كانت ولقد. 40النهار وبياض الليل سواد ا١تراد أف  -ا عليو وآلو وسلم

 قمة وأماكنهم أزمنتهم وارتبلؼ ا١تخاطبُت وتنوع األغراض تعد د م  للكبلـ" البنائي ة الوحدة"
 ا٠تطاب وابن عباس ابن ٨تو تأكيد كاف ولذلك. الفصحاء تنافس وميداف البلغاء، مطمح
 ألفاظ لفهم وشعرىم ولغاهتم العرب لساف إٔب اللجوء على وغَتىم -عنهم ا رضي– وعلي
– اللفظ تفسَت عند يقف العرب لساف أف يدركوف كانوا لكن هم. ولاىتو لو اطلبً  القرآف
 الفهم فلعلها وسياقها األلفاظ تراكيب من تستفاد اليت ةاٞتم   والفوائد ا١تعاين اأم   -وحده
 من فإف   ولذلك 41"افهمً  أو: " بقولو -وأرضاه عنو ا رضي– عليّ  ؤمنُتا١ت أمَت عناه الذي
 يتحلى وما" البياف" قواعد اكتشفوا ما سرعاف الرواية ليل أىل من التلقي ليل بعد لاء

 برز الذي" ا١توضوعيّ  التفسَت"و" النظم نظري ة" لػ األؤب البذور وأدركوا منها، بو اجمليد القرآف
 أو ٓتمسمائة األحكاـ آيات أعداد دواحد   الذين الفقهاء أيدي على فيو النظر بدأ حُت
 عبد وقاؿ. األحكاـ آيات بعدد ىي: بعضهم فقاؿ ،42ذلك ٨تو األحكاـ وبأحاديث ٨توىا

                                                           
39

، وبلفظ "سج  كسج  األعراب" رواه 4823رواه النسائي ُب القسامة، باب ففة شبو العمد وعلى من دية األلّنة وشبهو، رقم:  
 نمسند الكوفيي، وأٛتد ُب 1682مسلم ُب القسامة وااربُت والقصاص والديات، باب دية اٞتنُت وولوب الدية ُب القتل ا٠تطأ، رقم: 

 .17712من حديث ا١تغَتة بن شعبة، رقم: 

40
َن لَُكُم اْلَخْيطُ  رواه البخاري ُب تفسَت القرآف، باب قولو   .4241، رقم: َوُكلُوْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيَّ

41
يفة رضي ا عنو ، ونصو: "عن أيب لح2882ُب إشارة إٔب اٟتديث الوارد عند البخاري ُب اٞتهاد والسَت، باب فكاؾ األسَت، رقم:  

قاؿ: قلت لعلي رضي ا عنو: ىل عندكم شيء من الوحي إال ما ُب كتاب ا؟ قاؿ: ال، والذي فلق اٟتبة وبرأ النسمة ما أعلمو، إال 
 بكافر". فهماً يعطيو ا رلبلً ُب القرآف، وما ُب ىذه الصحيفة، قلت: وما ُب الصحيفة؟ قاؿ: العقل، وفكاؾ األسَت، وأف ال يقتل مسلم

42
لئلماـ ا١تقدسي حيث بلغ تعداد األحاديث الواردة فيو أربعمائة وثبلثُت  عمدة اْلحكاـ في أحاديث خير اْلناـكتاب   -مثبل–ينظر  

 حديثاً اقتصر فيها على الوارد ُب الصحيحُت.
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 ال نافإن   يكن ومهما. 43حديث ومائة ألف ىي: بعضهم وقاؿ. تسعمائة ىي: ا١تبارؾ بن ا
 عليها لنا كاف وإف– ذاهتا الفكرة مناقشة وال الدقيق، العدد ٖتديد ىنا نستهدؼ
 ُب" ا١توضوعيّ  البحث" فكرة والدة على التدليل إٔب منصرؼ -ىنا– ٫تّنا ألف   -مبلحظات

 من الفكرة ىذه ظهور إليو يؤدي أف ٯتكن ما نتوق  أف ولنا. اأحكامً  أو اتفسَتً  القرآف
 أررى أفكار إطار ُب -األحياف بع  ُب – تربز ةا٢تام   األفكار من اكثَتً  فإف  . تداعيات
 .األفكار تلك غراس ُب تنبت قد وبذورىا

 إطار ُب تبدو األؤب بذوره فإف   بعد فيما ةىام  " ةنظري  " فار حىت تبلور الذي" النظم" اوأم  
 كانوا ما بو اإلٯتاف عن ىمفد   الذين أولئك أو بو، آمنوا بالذين القرآف تأثَت ُب البحث
 بعد عمر إسبلـ وقصة الذكر، آنف ا١تخزومي ا١تغَتة بن الوليد فقوؿ. ا وفد من يدعوف

 وكيف لهل وأيب شريق بن واألرنس سفياف أيب وقصة اآليات، لبع  وقراءتو استماعو
 بكر أيب قراءة إٔب ليستمعوا وحده، وأن   ٭تسب منهم وكل الظبلـ، لنح ٖتت يتسللوف كانوا
 الَِّذينَ  َوقَاؿَ ﴿ :القرآف آلي االستماع وبُت الناس بُت لولةاٟتي على قريش واتفاؽ. للقرآف
 فيمن وتأثَته( 26:فصلت)﴾تَػْغِلُبوفَ  َلَعلَُّكمْ  ِفيوِ  َواْلَغْوا اْلُقْرآفِ  ِلَهَذا َتْسَمُعوا ََل  َكَفُروا
 عصر ٮتل ٓب حيث ٣تلدات ٘تؤل أف ٯتكن ا١تستفيضة األمور تلك كل. اٞتن من إليو استم 

 وقارئيو سامعيو ُب القرآف بتأثَت ترتبط وأحداث وقائ  من األلياؿ من ليل أو العصور من
 عن ٭تدث ٓب التأثَت ىذا أف   شك وال. ا٠تليقة بدء منذ يقاربو ما ةالبشري   تعرؼ ٓب اتأثَتً 

 ْتيث ا٧تومً  تنزؿ كانت منتظمة آيات عن بل ،44منفصلة مفردة كلمات أو مقطعة، حروؼ
 والنظاـ التناسق ذلك من يتأتى اٟتافل فالتأثَت. السورة لتتشكل جمالن إٔب النجم ُيَضمّ 
 ا١تناسبات، ودقة اآليات، وببلغة الكلمات، فصاحة -آنذاؾ– فتبدو الكرٯتة، لآليات الرابط
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ا، وقد شرح اإلماـ الشوكاين ىذه حديث 3955البن تيمية اٞتد منتقى اْلخبار من أحاديث سيد اْلخيار بلغ تعداد أحاديث كتاب  
 .نيل اْلوطار شرح منتقى اْلخباراجملموعة من األحاديث ُب كتابو ا١تشهور 

44
يقوؿ عبد القاىر اٞترلاين: "... فقد اتضح اتضاحًا ال يدع للشك ٣تااًل أف األلفاظ ال تتفاضل من حيث ىي ألفاظ، وال من حيث  

 يوضح لنا ابن العريب من أراد بذلك العآب ورٔتا أراد نفسو، وٓب نطل  على ما كتبو حوؿ . وٓب51، صدَلئل اإلعجازىي كلم مفرد..." 
 سورة البقرة لنقارف بينو وبُت لهد دراز.
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 التلقي ليل عنو يعرب ٓب التأثَت ذلك لكن. الفصحاء وتتحدى البلغاء تبهر اليت النظم وروعة
 وحدة أو ا١توضوع ووحدة والتناسب النظم عن تتحدث ؼأوفا من -ذلك بعد– عرؼ ٔتا

 ومغازيو مقافده إدراؾ وحسن القرآف، فهم ُب علمي ة نظري ات تشكل ْتيث إليها وما السورة
 .و٨توىا والبدي  والبياف ا١تعاين مثل ببلغي ة اعلومً  الفور على تنتج أو

 :السورة وحدة

 سقةمت   الواحدة، كالكلمة تكوف حىت ببع  بعضها القرآف آي ارتباط: "العريب ابن يقوؿ
 ا فتح ٍب البقرة، سورة عمل واحد عآب إال لو يتعرض ٓب عظيم علم ا١تباين، منتظمة ا١تعاين،

 ا وبُت بيننا ولعلناه عليو رتمنا الَبطَلة، بأوفاؼ ا٠تلق ورأينا ٛتلة، لو ٧تد ٓب افلم   فيو، لنا
 45."إليو ورددناه

 كما القرآف أف   علم ترتيبها وبدي  السور نظم لطائف ُب تأمل من: "...لرازيا اإلماـ ويقوؿ
 ونظم ترتيبو بسبب معجز -اأيضً – فهو معانيو، وشرؼ ألفاظو فصاحة ْتسب معجز وأن  

 الًتتيبات ُب مودعة القرآف لطائف أكثر: "...-اأيضً – اإلماـ ويقوؿ 46..."آياتو
 "...والروابط

 هبذه اإحساسً  أشد الناس وبع  واستنتالاهتا، مواقفها ُب تتفاوت العقوؿ فإف   ذلك وم 
 اإلنساف أف   كما. عنها والكشف ٢تا، التفط ن ُب وأسرع اآلرر، البع  من الدقيقة األمور
 عليو واالعًتاض القرآف على الطعن فحمبلت" والصوارؼ الدواعي" حركتو ُب تؤثر ٥تلوؽ
 عن القرآف، دفاعات ُب الدقيق للبحث الدواف  من كانت هبا الشرؾ أىل بع  والهو اليت

 النظم سبلمة إلثبات وتفنيدىا ودحضها فيو الشرؾ أىل مطاعن سائر عن والكشف نفسو،
                                                           

45
، منشورات كلية 6، أٛتد أبو زيد، صالتناسب البياني، إعجاز النظم القرآني. ورال : 39،41ص : أسرار ترتيب القرآف،عن 

 .2/118، السيوطي واإلتقاف .1992اآلداب ُب الرباط، 

46
" تبٌّت فيو "نظرية النظم" وم  ذلك فإنو سار فيو على هنجو ُب كتبو األررى اليت "نهاية اإليجاز في دراية اإلعجازلئلماـ الرازي كتاب  

كاؼ إٔب ما يتعلق ّتماؿ   ألف أف يستعُت فيها با١تنطق والطرؽ الفلسفية والتفري  على أفوؿ ا١تسائل واالستطراد الكثَت. فلم يلتفت بقدر
 النص وروعة النظم، وإعجاز أساليب التعبَت، وىو لوىر قضية النظم. وكذلك فعل ُب تفسَته حيث رأيناه يتجو الولهة ذاهتا.
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 ودقة النظم، سبلمة ُب البحث ليثمر. وا٠تلل والتناق  االرتبلؼ عن وتنّزىو القرآين
 ابن يقوؿ ْتيث" ةبنائي  ال الوحدة" ٨تو األفكار وإتاىات ا١توضوعات، ووحدة التناسب،

 الواحدة كالكلمة تكوف حىت ببع  بعضها القرآف آي ارتباط: "...ا٠تامس القرف ُب العريب
 .اآنفً  ذكرنا كما..." عظيم علم ا١تباين منتظمة ا١تعاين، متسقة

 وحدة" ُب النظر عن الصوراؼ لديهم تكونت العلماء من أررى ٪تاذج ٧تد نفسو الوقت ُب
 لذلك يتطرؽ السبلـ عبد بن فالعز... اووقوعً  عقبًل  فنفوىا الواحدة السورة دةوح بل" القرآف
 يق  أف الكبلـ ارتباط حسن ُب يشًتط لكن حسن، علم: "...فيقوؿ النافُت موقف ويتبٌّت 

 ربط ومن ارتباط، فيو يق  ٓب ٥تتلفة أسباب على وق  فإف بآرره، أولو مرتبط متحد، أمر ُب
 فضبًل  اٟتديث حسن مثلو عن يصاف ركيك، بربط إال عليو يقدر ال ٔتا فمتكل   فهو ذلك
 ألسباب شرعت ٥تتلفة، أحكاـ ُب سنة وعشرين فني   ُب نزؿ قد القرآف فإف  . أحسنو عن

 .47"ببع  بعضو ربط يتأتى ال كذلك كاف وما ٥تتلفة،

 يسوغ قد ما ىناؾ أف  : ليبُت عنو كا١تعتذر بقروف العز بعد دراز ا عبد ٤تمد الدكتور ويأٌب
 اليت األسباب -ا رٛتو– فيعرض ،"البنائي ة الوحدة" نفي من العز ٨تو إليو ذىب ما

 مًتابط غَت أو امفككً  ةالقرآني   السورة نظم ٕتعل أف ٯتكن كاف ْتيث القرآف على التمعت
 ىمستو  على" البنائي ة بالوحدة" القوؿ عن فضبًل  ،"السورة بوحدة" بالقوؿ يسمح بشكل
 :ىي أسباب ثبلثة فذكر القرآف،

 اإل٬تاز لانب والتزاـ اإلطالة، سبل التناب من أسلوبو بو امتاز ٔتا القرآف أف   .1
 إٔب قصص إٔب وفف من ينتقل فهو القوؿ؛ شؤوف بُت تنقبًل  الكبلـ أسرع فار
 على اٟتفاظ ٬تعل أمر وىذا الكبلـ، فنوف من شىت ضروب إٔب لدؿ إٔب تشري 
 .اعسَتً  اأمرً  وتبلزمها اينا١تع تناسب

 اآحادً  هبا ينزؿ كاف بل واحدة، ٚتلة ا١تعاين هبذه ينزؿ يكن ٓب القرآف أف   .2
 بينها، الزماين االنفصاؿ وىذا ا١تتنوعة، ا١تتجددة والدواعي الوقائ  حسب على متفرقة
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 (.1/27والبن عاشور ٖتفظ قريب من ىذا رالعو ُب ا١تقدمة الثانية )  2/118، السيوطي، اإلتقاف 
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 ىعل عنها اٟتديث النفصاؿ امستتبعً  بطبيعتو كاف دواعيها بُت الذاٌب   واالرتبلؼ
 .والوحدة للًتابط امنزعً  يدع ال االستقبلؿ من ضروب

 وُب بع ، إٔب بعضها القرآف ٧تـو ضم ُب اتبعت اليت الطريقة تلك ىو .3
 .النجـو تلك من السورة وحدات تأليف

 قد وفإن   هبا القوؿ من ا١تانعة أو للوحدة، ا١تنافية الثبلثة األسباب ٢تذه -ا رٛتو– ذكره وم 
 واحد معٌت من أكثر تتناوؿ اليت السور تلك من سورة إٔب عمدنا لو : "...ولوبق عليو عّقب

 تقابلت كيف رتمت، وكيف بدئت كيف وتدبرناىا مرحلة، مرحلة وتتبعناىا -أكثرىا وما–
 اوتناسبً  اائتبلفً  لولدنا ذلك تدبرنا لو... وتعانقت أركاهنا تبلقت وكيف وتعادلت، أوضاعها

 مبلحظتو م  تراه فأنت. 48"واحد ٧تم ُب نزلت وكأهنا السورة لنا ولبدت وا١تباين، ا١تعاين بُت
 لنا بُت   ٍب. مغايرة كانت بلغها اليت النتيجة أف   إال النافُت من عليو مستداًل  ااعًتاضً  يصلح ١تا

 ُب اتنوعً  وأغناىا ،ا٧تومً  وأكثرىا القرآف سور أطوؿ ُب واالئتبلؼ والًتابط التناسب
 .البقرة سورة وىي– ا١توضوعات

 النيسابوري، بكر أيب األئمة عن نقلو ٔتا كتابو من القيم الفصل ذلك ُب رهقر   ما يعزز ٍب
 البقاعي الدين وبرىاف الشاطيب، إسحاؽ وأيب العريب، بن بكر وأيب الرازي، الدين وفخر
 بآرره، وأولو بأولو آرره قيتعل   واحد كبلـ ُب قضاياىا دتتعد   وإف السورة إف  : "بقولو

 اوإ٪ت  . الواحدة ةالقضي   ُب ببع  بعضها اٞتمل تتعلق كما واحد، غرض إٔب ّتملتو ويًتامى
 ألزاء ُب ذلك عن غٌت ال كما ٚتيعها، ُب النظر استيفاء عن السورة نظم ١تتفهم غٌت ال

 .واحدة ٚتلة عن عبارة وىي ة،ا١تنطقي   ةالقضي   يريد –" ةالقضي  

                                                           
48

ُب ىذا  -رٛتو ا–. وقد قدـ 163-142الكثرة والوحدة، ص -دراز، فصل: القرآف ُب سورة سورة منو، عبد ا العظيم النبأرال :  
ُب الفصل منهًجا للكشف عن وحدة السورة قدـ بو لدراستو للوحدة البنائي ة ُب السورة اليت ارتارىا ٪توذًلا تطبيقي ا كشف بو عن الوحدة 

لتجد قراءة د. أبو زيد ٞتهود د. دراز وتلخيصو  51-49ياين ُب القرآف، د. أٛتد أبو زيد، صسورة البقرة. ورال  مقارنًا: التناسب الب
 ١تنهجو التطبيقي كما برز ُب سورة البقرة.
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 كل هبا تتحلى ةمزي   ليست" ةالبنائي   الوحدة" أف   على التوكيد من بدأناه ما على للتدليل ولنعد
 كالكلمة -وكلّ – فالقرآف. كلو بالقرآف قائمة ةقضي   ىي بل فقط، وْتسبها لوحدىا سورة

– الكوف يعادؿ اكونً  يصبح حىت يتس  وألزائو، سوره كل ُب. الواحدة واٞتملة الواحدة،
 عُت لكن ها واحدة كلمة وكأن   تراه حىت ويَِدؽ لناحيو، تٖت ويضّمو يستوعبو بل -وكلّ 

 الرائعة والصور عليها، تشتمل اليت ا١تعاين ُب تنضب وال تغور وال تغي  وال تتوقف ال لارية
 .نفسو ُب تًتكها اليت ةا٢تام   واآلثار السام ، ذىن ُب ترٝتها اليت ا١تثَتة

 الطاقات ا١تعرفة حق يعرفوف األلسن، عربَ  ًنالكر  القرآف فيهم نزؿ الذين السلف كاف لقد
 وا١تدى فيو، وطاقاهتم سحرىم ٟتدود فرعوف سحرة معرفة حدودىا ويعرفوف للساهنم، الل غويّة
م ا١تؤمنُت أوؿ السحرة كاف ولذلك يبلغوه، أف ٯتكن الذي  موسى ٖتداىم ما أف   أدركوا ألهن 
 وما بسحر ىو فليس وبالتإب عرفوىا، يتال السحر مستويات كل يتجاوز بو -السبلـ عليو–

 وسبلمة وفصاحتو وببلغتو الكرًن للقرآف بالنسبة اٟتاؿ وكذلك. اسحرً  يكوف أف ينبغي
 .نظمو

 ُب ونثرىم العرب شعر إٔب يرلعوف ما اكثَتً  -التلقي ليل- األوؿ اٞتيل أبناء كاف لقد
 ة،القرآني   واألساليب ماتالكل بع  فهم ُب بو فيستأنسوف اإلسبلـ فدر وُب ةاٞتاىلي  
 ،العريّب  واللساف القرآف لساف بُت الشاسعة الفروؽ نفسو الوقت ُب يدركوف كانوا همولكن  
 وابن علي ا١تؤمنُت وأمَت عمر ا١تؤمنُت أمَت عن أثرت اليت ةالبياني   الشواىد من العديد وىناؾ
 لسيبويو( كتابال) منها كثَتة، كتب هبا حفلت وغَتىم -عنهم ا رضي– عباس

( الببلغة أسرار)و( اإلعجاز دالئل)و ،(ىػ392) لٍّت  البن( ا٠تصائص)و ،(ىػ180)
 ُب ما أرقى بُت الشاس  للبوف إدراكهم مدى على تدؿّ  وكلها و٨توىا،( ىػ471) للجرلاين
 .القرآف لساف وبُت والنظم والفصاحة الببلغة مستويات من العريبّ  اللساف

 :النظم ةونظريَّ  التدوين عصر

 قد كثَتة عالية ا٫تمً  ٧تد بنا إذا تتمايز والعلـو ا١تعارؼ وبدأت التدوين عصر لاء إذا حىت
 األحكاـ، وقضايا التأويل، وضروب التفسَت، فنوف متجاوزة اجمليد القرآف إٔب انصرفت
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 القواعدو  ا١تعاين، وضروب ة،البديعي   ناتواس   ة،البياني   القضايا بياف إٔب القراءات ومسائل
. تعود وإليو تصدر، الكرًن القرآف من والعلـو ا١تعارؼ ىذه فكانت ة،النحوي   وا١تسائل ة،الّلغوي  
 ٣تموعة ُب( القرآف ٣تاز) الشهَت كتابو(ىػ209) ا١تثٌت بن معمر عبيدة أبو كتب وقد

 قسيم باجملاز يعن ٓب عبيدة وأبو. وأشهرىا أ٫تها بقي( اجملاز) لكن ة،ىام   أررى مؤلفات
 ٓب معٌت إٔب فيغَته لفظها بصريح عليو دلت ما يتجاوز أو ٬تتاز اليت اآلية بو عٌت بل اٟتقيقة،

 ُب التأمل بعد سواه إٔب منو أو بو العبور لرى بل وىلة، وألوؿ مباشرة عليو اللفظ يدؿ
 ُب األؤب اللبنة عبيدة أبو وض  وبذلك -اليـو نقوؿ كما– وٖتليلها دراستها ورٔتا العبارة،
 ةنظري   لوالدة اكافيً  يكن ٓب عبيدة أيب ٣تاز كاف وإذا. 49ةالقرآني   ةالببلغي   الدراسات فرح

 اٞترلاين القاىر عبد لاء حىت تتطور بقيت قضايا أثار قد قدمو ما فإف  " ةالبنائي   الوحدة"
 .أشعري ة فكري ة منطلقات من". النظم ةنظري  " ليبلور

 بنظم ةا٠تاف   للدراسات اسً مؤسّ  اٞتاحظ اعتربوا القرآني ة العلـو تاريخ ُب الكاتبُت أف   فحيح
 رص قد( ىػ255) فاٞتاحظ. اٞترلاين القاىر عبد كاف عليها وبٌت بلورىا من لكن القرآف،
 مفقوداف، الكتابُت وكبل( القرآف آي)و (القرآف نظم) كتاباه أ٫تها ةىام   ٔتؤلفات اجمليد القرآف

. الباقية كتبو ُب ا١تقتبسة نصوفهما من اكثَتً  أورد قد هبما ٟتفاوتو ولكن  , عليهما يعثر ٓب
 اكتابً  لك فكتبت: "قاؿ حيث( ىػ528) راقاف بن الفتح إٔب منو رسالة ُب األوؿ وذكر

. الطغياف على والرد بالقرآف، االحتجاج ُب مثلي ٯتكن ما أقصى فيو وبلغت نفسي، ألهدت
 وال مقموع، ١تنافق وال مباد، لكافر وال حشوي، وال ٟتديثي، وال لرافضي، مسألة فيو أدع فلم

 ووأن   ْتجة، تأليفو وليس حق القرآف أف   يزعم ٦تن النظاـ بعد ٧تم ١تن وال النظاـ ألفحاب
 معٌت على وأتيت ٤تبتك، أقصى بلغت أينّ  ظننت فلما داللة، وال بربىاف وليس تنزيل

 مسألتك وكانت... القرآف لنظم االحتجاج ردت ٓب كأن   يذكر كتابك أتاين ففتك،
 .50.."مبهمة

                                                           
49
 ، د. ٤تمد رلب البيومي.البياني انظر: رطوات التفسَت 

50
 .148، صرسائل الجاحظانظر:  
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 نظم) ذكر مقدمتها وُب اٞتاحظ، كتب شأف للمعتزلة( االنتصار) ُب ا٠تياط ابن عّظم وقد
 اإلسبلـ ُب لو أف   علم القرآف نظم... ُب اٞتاحظ عمرو كتاب قرأ ومن: "...فقاؿ( القرآف
 لنظم االحتجاج ُب كتاب يعرؼ وال ليو،ع ليضيعو (ولل عز) ا يكن ٓب اعظيمً  غناءً 

 ابن وإشارات". اٞتاحظ كتاب غَت تونبو   على مد حجة ووأن   تأليفو، وعجيب القرآف،
 من ولزء متناوالتو، بع  اإلعجاز أف   أو القرآين، اإلعجاز ُب الكتاب أف   إٔب تنبو ا٠تياط
 أررى ةبياني   وٓتصائص نظمبال اإلعجاز ربط قد الكتاب ىذا ُب اٞتاحظ ولعل. قضاياه
( اٟتيواف)و( والتبيُت البياف) ا١تطبوعة ا١تتداولة اٞتاحظ كتب وُب. مقدمتها ُب النظم يقف

 من فيها ما لبع  ا١تنبهة أو ا١تفقودة كتبو عن ا١تنقولة النصوص من الكثَت( الرسائل)و
 وببلغة آف،القر  كلمات وفصاحة القرآف، وألفاظ القرآف، وآي القرآف، نظم عن حديث
 وٚتاؿ واإلطناب، واإل٬تاز والذكر، اٟتذؼ من القرآينّ  التعبَت أساليب وأسرار الكبلـ،
 وثراء القرآف ألفاظ عن ٖتدث وقد. واالستعارات والكنايات، التشبيو، وحسن التصوير،
 ثْتي سائلة نفس ذا احي   اكائنً  الكلمة تتصور ٬تعلك احديثً  ا١تعاين لتلك ومناسبتها معانيها
 يستخف وقد: "...فيقوؿ والنزوؿ، والرقي وا٢تبوط، والسمو والثقل، با٠تفة يوفف أف ٯتكن
 يذكر ٓب (وتعأب تبارؾ) ا أف   ترى أال منها؛ بذلك أحق وغَتىا ويستعملوهنا األفاظً  الناس

 ال والناس الظاىر، والعجز ا١تدق ، الفقر موق  ُب أو العقاب، موض  ُب إال اٞتوع القرآف ُب
 ٕتد ال كألن   ا١تطر؛ وكذلك. والسبلمة القدرة حاؿ ُب اٞتوع ويذكروف السغب يذكروف
 ا١تطر ذكر بُت يفصلوف ال ةا٠تاف   وأكثر ةوالعام   االنتقاـ، موض  ُب الغيث يلفظ القرآف
 ذكر وإذا األٝتاع، يقل ٓب األبصار ذكر إذا وأن   نزؿ عليو الذي القرآف ولفظ. الغيث وذكر
 واٞتاري ،اأٝتاعً  السم  وال أرضُت، األرض ٬تم  ال تراه أال األرضُت، يقل ٓب اواتٝت سب 
 وأؤب بالذكر أحق ىو ما األلفاظ من يتفقدوف ال ذلك، غَت ةالعام   أفواه على

 .51"..باالستعماؿ

 :والمعاني اْللفاظ
                                                           

51
مؤّسس "نظري ة النظم" وفقًا ألفوؿ ا١تعتزلة. ومذىبهم ُب ففة الكبلـ.  . ويعترب اٞتاحظ1/33، اٞتاحظ، البياف والتبيينرال :  

 واٞتم  بُت مذىب الفريقُت األشاعرة وا١تعتزلة ُب "مآؿ النظري ة"، وما يستفاد هبا ليس باألمر ا١تتعّذر.
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 ًتكةمش معاف على تدؿ وقد. آرر مكاف ُب تفسد فقد مكاف ُب تصلح الكلمة كانت وإذا
 تدؿ ال الل غوي الوض  أفل ُب تكوف وقد. آرر موق  ُب واحد معٌت على لتدؿ موق  ُب

 رسم ُب تساعد م ا تعبَت ُب والكلمة. عديدة معاف على تدؿ أف ٢تا فَتاد مفرد، معٌت على
 تبدو موض  ُب وىي مغايرة، لوحة رسم ُب تشارؾ آرر تعبَت ُب وىي نة،معي   ةبياني   فورة
 ولذلك. وا١تعنيُت الواحد ا١تعٌت تعطي متواضعة فقَتة تبدو آرر موض  وُب با١تعاين، ةغني  

 معاين فكثرة ا١تعدودة، ادودة باأللفاظ الكثَتة ا١تعاين عن التعبَت ُب تتبارى العرب كانت
 البلغاء أعناؽ إليو تشرئب وفصاحة ببلغة ميداف الواحد ا١تيداف ُب دالالتو وتنوع اللفظ
 تكوف ْتيث واسعة دالالت ذات أللفاظ الشاعر أو ا٠تطيب فارتيار. فصحاءال وعقوؿ
 ويستمت  ظبل٢تا، القارئ يتفيؤ ومناف  ومرافق وفناء وفضاء ةمبني   غرؼ فيها عامرة دار ٔتثابة
 األلفاظ ةوقابلي  ". اكم بالبليغ" الكبلـ لوفف ةاأل٫تي   غاية ُب أمر ىو– لوانبها بكل
 اوأحيانً  ،(ا١تشًتكة) بػ عرفت اليت األلفاظ ُب كما غويالل   الوض  بطبيعة اأحيانً  تكوف لذلك
 تكوف أف من أعم فا١تعاين. عليها الكبلـ ركب اليت ا٢تيئة أو والسياؽ، والًتكيب النظم بطبيعة
 ٦تا أو بأنواعو، وا١تفهـو بالفحوى، مفهومة تكوف أف أو وحده، الّلفظيّ  بالبناء عليها الداللة
 ا٠تطاب بلحن إشارة إليو ويشَت ،ارمزً  إليو يرمز أو عقلي ة، بطريقة ويستدعيو الل فظ مويستلز 

  األسلوب. أو السياؽ أو الًتكيب من أو ا١تفردات من اانطبلقً  وإشارتو

 على فائقة قدرة على يتوقف أقوالو معاين إثراء على ا١تتكلم قدرة فإف   األمر يكوف ما اوأيً 
 فياغة على كبَتة ودربة األساليب، وبناء اٞتمل، تركيب ُب هارةوم األلفاظ، ارتيار

 ٔتا وعلم ونظمها، اٞتمل بُت التنسيق حسن ُب وملكة بالتناسب، شفاؼ وحسّ  الًتاكيب،
 يريد اليت والصور نفسو، ُب إقرارىا يهدؼ اليت باألفكار ووعي ا١تخاطب، إٔب إيصالو يريد
 يقوؿ أف غرابة فبل. وولدانو عقلو ُب غرسها يريد اليت والدواف  والدواعي ذىنو، ُب رٝتها

 َحِكيمٍ  لَُّدفْ  ِمن ُفصَّْلتْ  ثُمَّ  آيَاتُوُ  ُأْحِكَمتْ  ِكَتابٌ  اَلر﴿ :العزيز كتابو ُب (وتعأب تبارؾ)
 (.2-1:ىود)﴾َخِبيرٍ 

 لبياف سهاكر   فصوؿ ّتملة( القرآف مشكل تأويل) القيم كتابو ُب ذلك قتيبة ابن رصّ  وقد
 ة،األم  : ألفاظ تناوؿ( ا١تختلفة للمعاين الواحد اللفظ باب) ففي القرآف؛ مفردات مزايا
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 يزيد فيما تناو٢تا أررى كثَتة ةقرآني   ومفاىيم... والظلم والضبلؿ، وا٢تدى، والعهد، والدين،
 أو مصطلحاتو أو القرآف ١تفاىيم معجم مشروع ٔتثابة كانت ففحة وأربعُت ٜتسة عن

 قد الزمن من قرنُت عن يزيد ٔتا بعده لاء الذي األففهاين الراغب وفيك وقد. مفرداتو
 وأستاذه قتيبة ابن ولكن. ذلك قتيبة ابن فعل من( ا١تفردات) الفريد كتابو فكرة استفاد

 نزؿ اجمليد القرآف أف   يثبتوا أف لهودىم قصارى كاف اـالنظ   اٞتاحظ وأستاذ اٞتاحظ،
 ولاوزىا عليها ؽوتفو   يريدونو، عما وإعراهبم همكبلم أولو وحاكى العرب، بأساليب
 قد ولكن   كبلمها، ُب العرب بأساليب لاء القرآف بأف   نسلم إذ نابأن   القوؿ وٯتكننا. ٔتراحل

 يبدو قد الذىب ٔتاء أو بالذىب، ا١تعادف من فا١تمّوه -وٕتاوزىا األساليب تلك استوعب
 آرر معدف ىو وما حقيقي، ذىب ىو ما تبُت  ي الفحص لدى ولكن   ذىبا، بالصنعة للجاىل

 .بالذىب ٦تّوه

 بن بكر أبو واقتفاه. اإلعجاز ةلقضي   اموضوعً  لعلو ما القرآف نظم عن اٞتاحظ كتب ولقد"
 وكل( ىػ326) اإلرشيد بن بكر وأبو( ىػ322) ا١تبلجي زيد وأبو السجستاين، داود أيب

 ،"القرآف نظم" عنواف ٛتلت كتب ُب إلعجازا ةقضي   – ةالقضي   ىذه عن ٖتدثوا قد ىؤالء
 الواسطي يزيد بن ٤تمد ا عبد أبو لاء حىت. اٞتاحظ لو أّسس الذي العنواف وىو
 ا١تؤلفُت وأكثر اٟتُت ذلك ومنذ" القرآف إعجاز: "عنواف ٖتت ا١تسألة ىذه فعاِب( ىػ306)
( ىػ386) الرماين اهارتض فقد" القرآف إعجاز" ا١تفّضل عنواهنم لعلوا ا١توضوع ىذا ُب

 52.غَتىم وكثَت( ىػ403) والباقبّلين( ىػ388) وا٠تطّايب

 :الجرجاني عند النظم ةونظريَّ  ةالبنائيَّ  الوحدة

 بدأنا ومنذ. منازع غَت من الببلغي ة الدراسات ُب القمة على ا١تًتب  يعدّ  اٞترلاين القاىر عبد
 منهما كل يستدعي والببلغة اٞترلاين لقاىرا عبد واٝتا ا١تسالد مدارس ُب ةالنقلي   دراساتنا
 اإلماـ اسم يستدعي وكما ا١تنطق، أرسطو واسم رسطو،أ اسم ا١تنطق يستدعي كما اآلرر،
 عآب دراسات اٞترلاين ودراسات. الشافعي اسم األفوؿ واسم الفقو، أفوؿ الشافعي
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 .124، مصدر سابق، صخطوات التفسير اليياني 



142 

 

 ا١تشتغلوف ا٨ترؼ قد" والنح علم" أف   اكتشف ةالعقلي   وبتلك ٨توّي، فيلسوؼ أشعرى ممتكل  
 عبد أف   حُت ُب. وحده– ذلك موضوعو ولعلوا الَكِلم، أوارر على دوره قصروا حُت بو

 الصحيحة ا١تعرفة إٔب فيو ٯتهر ٔتن يؤدي أف األؤب" النحو علم" مهمة أف   يرى كاف القاىر
 ٘تكُت ُب تربز األساس فائدتو وأف  . ا١تعاين وترابط الكبلـ، أساليب وبناء اٞتمل، بًتكيب
 بأوارر العناية وأف   تفّكك، أو ضعف غَت من ا١تتماسك اكم بالتعبَت اإلتياف من الكاتب
 53.ذلك لتحقيق ةا٢تام   الوسائل من وسيلة ىي بأنواعهما والبناء باإلعراب وضبطها الكلم

 دعب أف   ذلك ،القرآينّ  النظم إعجاز عن للكشف وسيلة النحو يكوف أف ىو األفل لكن
 -ٝتاىا كما– دالئل أو ولوه من عصره ُب امعروفً  كاف ما لكل باستقراء قاـ قد القاىر
 ُب دور لو يكوف أف ٭تتمل ولو كل فذكر القرآف، ُب" اإلعجاز" موض  تكوف أف تصلح

 يتساءؿ فبدأ" الدالئل، تلك ُب" وتقسيم سرب" ةعملي   ليمارس عليو بوعق   وناقشو اإلعجاز،
 أف بعد ذلك حذؼ ٍب 54"اإلعجاز؟ سر فيها يكمن ىل – القرآف ُب ردةا١تف الكلمات عن
 أف ااؿ فمن ٔتثلها، يأٌب أف عن أحد يعجز ال ة،كاف   للناس مشاع ملك الكلمات أف   رقر  

 .55اإلعجاز ٢تذا السرّ  موض  ا١تفردات الكلمات ىذه تكوف

 كبَت أثر لذلك يكوف أف ونفى ة،القرآني   اٞتمل ُب والسكنات اٟتركات تركيب إٔب انتقل ٍب
 لعل فيمن قاؿ وإذ. ذلك قاؿ ٦تن مرّة ةسخري   اٞترلاين سخر وقد 56.اإلعجاز ىذا ُب

 الكلمات ىذه لكانت ااؿ من أبعد شيء ىناؾ كاف فلو: "اإلعجاز ٣تاؿ ا١تفردات
 سرّ  أف   رأى فيمن وأمرّ  أكرب توسخري   كانت وقد...". اإلعجاز ٢تذا السر موض  ٔتعانيها
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ين. وقد أكد على أف "النظم" ليس سوى تعليق الكلم ببعضها، ٍب شرح ذلك ، عبد القاىر اٞترلادَلئل اإلعجازرال  مقدمة:  
 بإسهاب ودّلل عليو. فنظرية النظم عنده قائمة علىالنحو، منبثقة عنو.

54
 .216، مصدر سابق، صخطوات التفسر البياني 

55
عدىا. وقارف بتحليلو الدقيق لدور وما ب 299، مصدر سابق، صدَلئل اإلعجازانظر مناقشتو لشبهات من لعلوا الفصاحة لؤللفاظ:  

 .341وُب ص 33ا١تفردات ُب ص 

56
 وما بعدىا. 21ا١ترل  نفسو: ص 
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 اٟتركات ُب اإلعجاز سرّ  لعل فيمن قاؿ فقد والسكنات، اٟتركات ُب يكمن اإلعجاز
 بو عارضوا ما بع  ُب ذلك تعاطوا قد وغَته مسيلمة إف  : "ةالقرآني   اٞتمل ُب والسكنات

 .57.."شيء إٔب انتهوا فما القرآف

 وقد الشعر، ُب كالقواُب آليا ُب الفوافل أف   فبُت   اآليات، ُب والفوافل ا١تقاط  تناوؿ ٍب
 تكن ٓب فإذا. القرآف مثل من بسورة اإلتياف يستطيعوا أف دوف القصيد روائ  على العرب قدر

 تشمل ال االستعارة ألف   واجملاز؛ االستعارة اأيضً  تكوف فلن اإلعجاز سرّ  وا١تقاط  الفوافل
 وكاد" النظم" بػ القوؿ ةمرحل بلغ حُت غايتو بلغ ٍب. ٚتيعو معجز والقرآف اآليات، ٚتي 
 لك وتوض  لتسلكو، ا١تطلوب إٔب الطريق لك يفتح وكما: "قاؿ فيو، اإلعجاز سرّ  ٭تصر

 وفياغة ،اوتركيبً  اوتأليفً  ،اوترتيبً  انظمً  ىهنا أف   على ا١تعّوؿ ولدت... عليها لتبٍت القاعدة
 .58اوٖتبَتً  اونسجً  ،اوتصّورً 

 ال أف اآلف ثبت: "دقيق بشكل" النظم" بػ مراده لنا يبُت   بل ،اعائمً  األمر يًتؾ ال والرلل
 معاين بُت فيما وأحكامو النحو معاين توري غَت اشيئً  النظم ليس أف ُب ةمزي   وال شك
 معاين ُب يطلبو ٓب ىو إذا القرآف نظم من اإلعجاز دليل طالب أف   ذلك من ثبت. الكلم
 ال ووأن   ومكانو، وموضعو ومعانو، معدنو اأهن   يعلم وٓب وفروقو، وولوىو وأحكامو النحو

 ومسلم الطم ، من بالكاذب نفسو غارّ  – عداىا فيما لطلبو ولو ال وأف سواىا، لو مستنبط
 ولزمو بنظمو، امعجزً  القرآف يكوف أف أىب قد كاف فيها يكوف أف أىب إف ووأن   ا٠تدع، إٔب ٢تا
 من اإلعجاز فيدف  ،"الّصرفة" اببأفح يلحق وأف بو، امعجزً  يكوف آرر اشيئً  يثبت أف

 .59"أفلو
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 .44-39ا١ترل  نفسو: ص 

58
فرؼ العرب عن معارضة القرآف الكرًن والـز ىذا القوؿ: أّف ا١تعارضة ٦تكنة  -تعأب –. وا١تراد "بالصرفة" أّف ا 25ا١ترل  نفسو: ص 

 ٢تي  عنها.لوال ىذا الصرؼ اإل

59
 .333ا١ترل  نفسو: ص 
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 ُب إليها اإلعجاز ونسبوا باأللفاظ اىتموا الذين أولئك على -بشدة– اٞترلاين ٛتل لقد
 العلم وأف  . هبا والحقة ٢تا، وتابعة ا١تعاين، ردـ عنده األلفاظ" فػ. كتابو من كثَتة مواض 
- تتفاضل ال فاأللفاظ. 60"النطق ُب عليها الدالة األلفاظ ٔتواق  علم النفس ُب ا١تعاين ٔتواق 
 زحي   من التفاضل ألف   -مفردة كلمات ىي حيث من وال ٣تردة، ألفاظ ىي حيث من

 بقلبك، تنظر حيث بل بأذنك، تسم  حيث لك ليست اوأهن  . األلفاظ دوف ا١تعاين،
 .61فهمك اٞتملة ُب وتستجد عقلك، وترال  تك،روي   وتعمل بفكرؾ، وتستعُت

 سبيل ال وكاف باأللفاظ تتبُت   إ٪تا ا١تعاين كانت ١تا: "فيقوؿ" النظم" بػ مراده بياف ُب دويزي
 ُب األلفاظ بًتتيب إال بفكره ترتيبها ُب فن  ما يعلمك أف إٔب شَلها اٞتام  ٢تا، للمرت ب
 أتبعوا ٍب الًتتيب، ْتذؼ باأللفاظ ٍب األلفاظ، بًتتيب ا١تعاين ترتيب عن وافكن   ٕتّوزوا – نطقو
( نمتمك   لفظ: )كقو٢تم ا١تراد، عن وكشف الغرض، أباف ما والنعت الوفف من ذلك

. إليو يطمئن فاّب مكاف ُب اٟتافل كالشيء (فار) يليو ما ١تعٌت معناه ٔتوافقة وأن  : يريدوف
 يصلح ال مكاف ُب كاٟتافل (فصار) يليو ١تا موافق غَت معناه أف  : يريدوف( ناب قلق لفظ)و
 أمثلة ىناؾ وساؽ" اللفظ ففة ُب ففة ٬تيء ما سائر إٔب فيو، الطمأنينة يستطي  ال فهو ،لو

 62".رائعة ةببلغي   لدقائق اوافيً  وٖتليبًل  كثَتة، و٪تاذج

 :ةالبنائيَّ  والوحدة النظم مسيرة

 ا منّ  اليت األؤب األلياؿ ُب اإلعجاز على" القرآينّ  النظم" لداللة العاـ ا١تفهـو كاف لقد
 والقلوب العقوؿ ُب اقائمً  معٌت الرواية ليل ٍب التلقي، ليل ُب تكوف بأف عليها)تعأب (
 شأنو–ةالفني   وا١تفاىيم ا١تصطلحات إطار ُب ووضعو إنضالو، يتم ْتيث يتداوؿ ٓب- والنفوس

 ويكتب" النظم" مفهـو على ليق  اٞتاحظ لاء حىت -الكربى ةا١تعرفي   األمور سائر شأف
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 .38ا١ترل  نفسو: ص 

61
 .43ا١ترل  نفسو: ص 

62
 .43ا١تصدر نفسو: ص 
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 شذرات ا١تتداولة األررى كتبو بع  ضّمن ولكن إلينا، تصل ٓب" القرآينّ  النظم" ُب رسالة
 عبد عهد على ةسوي   ناضجة لتبدو اٞتهود ذلك بعد وتتابعت إليها، اإلشارات وبع  منها،
 مفهـو على ينص ٓب القاىر عبد كاف وإذا. واألسرار الدالئل: التأسيسيُت كتابيو ُب القاىر

 من اكثَتً  وأعطى إليها، الطريق شقت قد" النظم ةنظري  " بناء ُب لهوده فإف  " ةالبنائي   الوحدة"
 كتابو على أطلق نظره وبُعد الرلل وٟتكمة إليها، ا١توفلة ا١تعآب وقدـ عليها، الدالة الدالئل
 – اإلعجاز أولو على" دالئل" نظره ُب فهي –( اإلعجاز دالئل) اسم النظم لنظرية ا١تفص ل
 .63عاشور بن الفاضل ٤تمد الشيخ دأك   كما

 ا١تعٌت ذلك عن يعرب اٞترلاين بعد من( ىػ377) الفارسي علي أبا أف   ٧تد ا١تسَتة تابعنا فإذا
( اللبيب مغٍت) ففي. الذكر آنف قولو ُب العريب ابن فراحة فريح بشكل - ةالبنائي   الوحدة–

 :الشاعر قوؿ أورد( ال) مباحث ُب( ىػ761) ىشاـ البن

 .قائلو اٞتود ٯتن  ال فىت من نعم بو واستعجلت البخلَ  ال لوده أىب

 قوؿ نقل فيما فنقل فيو،( ال) كلمة ُب وأقوا٢تم البيت، تفسَت ُب العلماء أقواؿ وذكر ،اشاىدً 
 فّسرتو: قولو األرفش اٟتسن أيب عن نقبًل ( القراءات ُب ةاٟتج  ) كتابو ُب الفارسي علي أيب

 قاؿ ٍب. األرفش عن نقلو. احشوً " ال" ولعلوا البخل، لوده أىب(: البيت أي) العرب
 مواض  ُب فيها ارتلف كذلك زائدة، أـ أنافية: البيت ىذا ُب" ال" ُب ارتلف وكما: الشارح

 نافية، ىي: فقيل (1:القيامة(﴾اْلِقَياَمةِ  بِيَػْوـِ  أُْقِسمُ  ََل ﴿ )تعأب(: قولو أحدىا التنزيل، من
 من اكثَتً  عنهم حكى ما وىو– تقدـ شيء وأن   أحد٫تا: قولُت على منفي ها ُب وارتلف
 ألف   ذلك فح اوإ٪ت  : قالوا القسم؛ استؤنف ٍب كذلك، األمر ليس: ٢تم فقيل البعث، إنكار
 :٨تو أررى، سورة ُب ولوابو سورة ُب الشيء يذكر و٢تذا الواحدة، كالسورة -كلو– القرآف

 أَنتَ  َما﴿ :ولوابو (6:الحجر(﴾َلَمْجُنوفٌ  ِإنَّكَ  الذّْْكرُ  َعَلْيوِ  زّْؿَ نػُ  الَِّذي أَيػَُّها يَا َوقَاُلواْ ﴿
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. وكوف اٞتاحظ من ا١تعتزلة ال يقلل من أ٫تية  لهوده وريادهتا ُب ىذا اجملاؿ. 49،: ٤تمد الطاىر بن عاشور، صالتفسير ورجالوانظر  
بلمّي. وكوف عبد القاىر من األشاعرة وأنّو أراد بذلك االنتصار ١تذىبهم ال يقّلل من أ٫تي ة حىت وإف استهدؼ بذلك االنتصار ١تذىبو الك

 إبداعو ُب ىذا اجملاؿ. وكل منهما قد شيد لانباً من لوانب النظرية أو أرذ بواحدة من عض ادٌب الباب.
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 علي أيب عن نقلو ما لتوكيد عاد ذلك من فرغ أف وبعد (.2:القلم(﴾ِبَمْجُنوفٍ  رَبّْكَ  بِِنْعَمةِ 
 .64الواحدة كالسورة القرآف أف   من الفارسي

 كالسورة -وكلّ – ووأن  " ةالبنائي   القرآف دةوح" أف   انسبيً  ؿا١تطو   النقل ىذا من يهمنا والذي
 هبا يستفاد ْتيث كانت اوأهن   ا٢تجري، ا٠تامس القرف ُب ومتداواًل  امعروفً  اأمرً  كانت الواحدة

 بياف دائرة ُب ينحصر ال عنها اٟتديث وأف  . النصوص بع  وتوليو والتأويل، التفسَت ُب
 اليت النصوص وتوليو والتأويل، التفسَت ُب منهاليّ  مدرل ىي بل. فحسب القرآف فضائل
 ُب القرآف إٔب النظر على القائم ا١تنهج ىذا بأف   اعلمً . و٨توي ة لغوي ة إشكاالت حو٢تا تثار

 أسئلة من أثَت ما كل من-فلى ا عليو وآلو وسلم- ا رسوؿ إياه عل منا ما ىو وحدتو
 ."بالقرآف القرآف فسَتت" بػ ذلك بعد عرفت واليت عهده، ُب واستشكاالت

. ا١ترحلة تلك بعد وقفالت أفاهبا -ةاإلسبلمي   ومعارفنا علومنا من غَتىا مثل– القرآف وعلـو
 واستيعاب والتوس ، االمتداد ٘تنحها أف ا١تمكن من كاف اليت واستمراريتها مدياهتا تأرذ فلم

 من ٢تا أتيح لو اجمليد رآفللق" ةالبنائي   الوحدة"و. سبقها ما استوعبت كما البلحقة العصور
 اإلسبلميّ  العلم من لفتحت أمور من عليو تنعكس أف ٯتكن وما ا١ترحلة، تلك ُب يبلورىا
 وٟتسمت لليلة، ةمنهالي   بفوائد -ةراف  – القرآف علـو وعلى عليو وعادت كثَتة، اأبوابً 
 القوؿ م  ستقيمي فما. ا٠تلل من اكثَتً  وأفلحت التنزيل، حوؿ دار الذي الغبش من اكثَتً 

 وال. ةالبنائي   للوحدة ١تناقضتو عاةا١تد   «النسخ» أنواع من نوع بأي   التسليم ةالبنائي   بالوحدة
 تستدعي ْتيث الوحي نصوص بُت واقعي أو عقليّ  تعارض وقوع لواز أو بولود القوؿ يقبل

 ورثناىا اليت ؿاألشكا أرذت وإتاىاتو التفسَت علـو كانت و١تا. الًتليح أسلحة استخداـ
 – والتبلوة والًتتيل رفك  والت لعق  والت ردب  الت عن الكسل ا١تسلم العقل أفاب و١تا. فيها ما على
 ٭تملوىا فلم التوراة لواُٛت   الذين أولئك ليشابو للقرآف ا٢تجر دركات ُب سقط و١تا التبلوة، حق
 روقد  . بو كوالتمس   ٛتلو، حسن عن مسؤوؿ ووأن   القرآف، ٛتلّ  قد وأن   وألدرؾ ٛتلها، حقّ 

                                                           
64

–. وقد مّر كيف علمهم رسوؿ ا 1/185مَت، ، ابن ىشاـ األنصاري، وحاشيتو للشيخ األمغني اللبيب عن كتب اْلعاريبرال :  
 ىذا ا١تنهج ُب القراءة، فتأمل!!! ىذا وقد مرت إشارتنا إٔب ٖتفظ العز بن عبد السبلـ ، وابن عاشور. -فلى ا عليو وآلو وسلم
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. بقدر للبشر (تعأب) ا ٢تاينز   كاألقوات رةمقد   لؤللياؿ أرزاؽ والعلم فعل، شاء وما ا
 فما ا١تناىج سائر يسود ْتيث بو ويتشبث عليو، القرآف أنزؿ من فعل إٔب يلتفت ٓب وإذا
 !التالية؟ العصور ُب بالك
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 :ريّ الهج الخامس القرف بعد علومنا

 إٔب ةاإلسبلمي   والدراسات ةالعربي   العلـو با٨تدار آذنت قد ا٢تجري ا٠تامس القرف هناية إف  
 شس وأفلت اإلبداع، بوارؽ وتوقفت االبتكار، لوام  فارتفت. والًتديد التقليد درؾ

 .السالف تركو ما ويردد يعيد أف ا٠تالف لهد قصارى وفار االلتهاد،

 أعٍت :و٫تا ،«النظم ةنظري  » عن ورطورة ةأ٫تي   تقل ال ةنظري   «ةنائي  الب الوحدة نظرية» إف  
 اليت ةالدارلي   ا١تنظومة ُب الزاوية حجر يشكبلف «النظم ةونظري   ة،البنائي   الوحدة ةنظري  »

 إضاعة أو ٖتريف أو تغيَت أي من وعصمتو دارل، من وٚتعو ٟتفظو الكتاب ىذا ا أودعها
 افإهن   إليها وما وكتابة السطور وُب الصدور ُب حفظ من ةا٠تارلي   الوسائل اوأم  .  نسياف أو

 .والتوثيق «اٟتفظ» وسائل من امزيدً  تقدـ معززة معضدة وسائل

 السابقة فالكتب ،ةا٠تصوفي   هبذه ا١تنزلة الكتب سائر بُت من اجمليد القرآف انفرد وقد
 الّلوِ  ِكَتابِ  ِمن اْسُتْحِفظُواْ  ِبَما﴿ :أنبيائها بعد وأحبار ربانيُت من أىلها عليها استحفظ

 التحريف فدرلها .حفظها حق حفظوىا فما (44:المائدة(﴾...ُشَهَداء َعَلْيوِ  وََكانُواْ 
 أنزلت حُت كانت اأهن   م  والنقصاف والزيادة الضياع عوامل واعًتهتا واإلضافات، واٟتذؼ
 ولتتاب  إليهم أنزلت ٔتن الرتصافها ذلك كاف رٔتا. )تعأب( ا حكم وفيها ونور ىدى
 الرساالت رتمت وبو ،وكلّ  العآب إٔب ا رسالة فهو للقرآف بالنسبة األمر وارتلف ات،النبو  
 – النبوة رتمت-ا عليو وآلو وسلم فلى- ٤تمد ا وبرسوؿ ينزؿ، بعده كتاب فبل
 .بعده نيب فبل -هاكلّ 

 ةكاف   ةالبشري   إٔب)تعأب(  ا رسالة دفتيو بُت ضم الذي حيدالو  الكتاب وألن   ذلك يكوف وقد
 فكاف.والسبلـ الصبلة عليهم –٤تمد حىت– وإبراىيم ونوح آدـ لدف من الكامل إطارىا وُب

-  النيبّ  أف   كما. رارلو ومن دارلو من .إ٢تيّ  ْتفظ امعصومً  وكاف ،امهيمنً  وكاف امصدقً 
 العديد لو ضتعر   ١تا ضيتعر   فلم كاملة رسالتو ليؤدي ظحف قد-فلى ا عليو وآلو وسلم
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 الرَُّسوؿُ  أَيػَُّها يَا﴿:الناس من بعصمتو وعده (سبحانو) فا فلبوا، أو قتلوا الذين األنبياء من
 ِإفَّ  النَّاسِ  ِمنَ  كَ يَػْعِصمُ  َوالّلوُ  ِرَسالََتوُ  بَػلَّْغتَ  َفَما تَػْفَعلْ  لَّمْ  َوِإف رَّبّْكَ  ِمن ِإلَْيكَ  أُنِزؿَ  َما بَػلّْغْ 
 ؛(وتعأب تبارؾ) وعصمو وعده ا فصدقو (.67:المائدة)﴾اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْوـَ  يَػْهِدي َلَ  الّلوَ 
 منو ينالوا أو ليقتلوه-فلى ا عليو وآلو وسلم- ا رسوؿ إٔب ا أعداء تعرض ما أكثر فما

 َوَيْمُكرُ  َوَيْمُكُروفَ  ُيْخرُِجوؾَ  َأوْ  يَػْقتُػُلوؾَ  َأوْ  لِيُْثِبُتوؾَ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  ِبكَ  َيْمُكرُ  َوِإذْ ﴿:ففشلوا
رُ  َوالّلوُ  الّلوُ   ٜتسا35 -فلى ا عليو وآلو وسلم- قاد وقد. (30 :اْلنفاؿ(﴾اْلَماِكرِينَ  َخيػْ

 منو ىدفهم إٔب الوفوؿ استطاعوا فما ا١تشركُت، أىداؼ أىم سائرىا ُب كاف غزوة، وثبلثُت
 فما فيو، ىدفهم لبلوغ يستطيعوف ما كل بذلوا ةراف  " ُأُحدٍ " ُب مأهن   م  نفسو للغرض
-فلى ا عليو وآلو وسلم- الشريفة تورباعي   وكسروا اٞتروح ببع  إفابتو من أكثر أمكنهم

 أكثر وما. اإل٢تي   اٟتفظ ىو ذلك!! قتل وأن   بعضهم وظن عنو، انكشفوا قد أفحابو أف   م 
فلى ا عليو وآلو - ليتم منو عصم قد ذلك وكل!! ٢تا تعرض اليت الغتياؿا ٤تاوالت
 من إليو أنزؿ ما وإتباع رسالتو، وإ٘تاـ آياتو، وتبليغ اٟتكيم، القرآف تلقي ُب مهمتو-وسلم
 انبيً  فيهم القرآف ىذا وترؾ البيضاء، اجة على الناس وترؾ الدين، بإكماؿ ٘تامو حىت وحي
 .الدين يـو إٔب امقيمً  ورسواًل  ادائمً 

   ":ةالبنائيَّ  الوحدة" آثار

 لانب على آثار «القرآف منهجي ة» دات٤تد   من امنهالي   ادً ٤تد   باعتبارىا ةالبنائي   للوحدة
 منهجيّ  بشكل توظيفها ٬ترى وحُت ة،النقلي   وا١تعارؼ العلـو سائر على ةاأل٫تي   من كبَت
 ُب فاعلي ة الوسائل أكثر من وسيلة ا١تعارؼو  العلـو هبذه للمنشغلُت تقدـ سوؼ افإهن   دقيق

 التوحيد، وىي «ا١تقافد بعلـو» يعرؼ ما مقدمتها وُب كلو اإلسبلميّ  الًتاث ونقد مرالعة
 .والفقو اٟتديث، وعلـو الفقو، وأفوؿ والتفسَت، الكبلـ، أو

 ا١ترالعات، لتلك إشارات ل٘تث   وليزة و٪تاذج أمثلة تقدًن سنحاوؿ البحث من الفقرة ىذه وُب
 تلك موافلة على الباحثُت تعُت معآب تكوف لعلها «البنائي ة الوحدة» إدراؾ على القائمة

 . ا١تسار وتصحيح الًتاث لتنقية ا١ترالعات
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 ":البنائية الوحدة"و التوحيد

 حقائق ببياف يهتم أف األؤب مهمتو كانت «الكبلـ علم»بػ يعرؼ فار الذي التوحيد علم
 وتعليم والعمل، اإلٯتاف بُت ٬تم  وكيف ودقائقو وأركانو -هبا اجمليد القرآف لاء كما- اإلٯتاف
 متُت منو أساس على ويقيم الدواـ على ايقيني   اراسخً  و٬تعلو اإلٯتاف، ىذا يصوف كيف ا١تؤمن
 «ةالكلي   رؤيتو» اإلٯتاف قواعد على سويؤس   ورصائصو، اإلٯتاف مقومات بسائر تصوره

 َسيَّْئاِتُكمْ  َعنُكمْ  َوُيَكفّْرْ  افُػْرقَانً  لَُّكمْ  َيْجَعل الّلوَ  تَػتػَُّقواْ  َإف آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يِا﴿ ":فرقانو"و
 الذي ا١تنطلقو  القاعدة ىو فاإلٯتاف (29:اْلنفاؿ(﴾اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوالّلوُ  َلُكمْ  َويَػْغِفرْ 
 .شأف كل ُب والباطل واٟتق الشرو  ا٠تَت بُت بو يفرؽ

 من منها ليس ما إليها يتسرب أف من القرآني ة العقيدة أركاف ٭ترس أف العلم هبذا يفًتض كما
 فتخفت بيقيٍتّ  ليس وما اليقيٍّت، يدرلو مفتوح إطار إٔب فتتحوؿ إليو ما أو األوائل تراث

 عديدة، رصائص رةا١تؤث   لةالفاع للعقيدة ألف   ذلك. فاعليت ها وتفقد تأثَتىا، ويضعف أنوارىا،
 تكوف وأف منها، شيء إٔب االحتماؿ أو الظن يتطرؽ ال قطعي ة أركاهنا تكوف أف مقدمتها ُب

 على وقدراهتم مستوياهتم ارتلفت مهما اٞتمي  متناوؿ وُب. الدً  وواضحة الدً  ٤تدودة
 ٚتي  على لابةاإل على قادرة شاملة ةعام   تكوف أف ٢تاالبد  نفسو الوقت وُب. االستيعاب

 العقدة» األوائل الفبلسفة عليو أطلق ما أو 65«النهائّية األسئلة» عليها يطلق ما أو األسئلة
 اإلنساف ولداف ٖترر اليت ىي األسئلة ىذه عن الشافية اإللابات ألف   ذلك ؛«الكربى
 فاعلي تو شلوت إرادتو، وتقي د حركتو، تعيق اليت والضغوط اٟتَتة أنواع سائر من ونفسو وعقلو
 . التفسَتاتو  ا١تعضبلتو  الرؤى،و  األفكار من متشابكة غابات ُب اتائهً  وٕتعلو

                                                           
65

نا من أين لئت، وإٔب أين أنا اليت ٕتيب العقيدة عليها، وىي من أ -تطلق "األسئلة النهائّية" على ٣تموعة من التساؤالت اإلنسانية 
ذاىب وماذا بعد؟! وىي أسئلة ناٚتة عن قلق تدف  الفطرة اإلنساف إليو ليبحث ويأرذ طريقو إٔب معرفة رالقو )سبحانو(، وىي ذاهتا اليت  

 كاف الفبلسفة األوائل يطلقوف عليها "العقدة الكربى".
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 ىذا كاف ولقد. مشكبلت تفرز أف ال ،حلواًل  تقدـ أف الفاعلة العقيدة شأف من أف   كما
 لتأييد اجمليد القرآف استعمل لقد .التوحيد إٔب ودعاىا اإلٯتاف للبشري ة قدـ حُت القرآف شأف

 واإلدراؾ الفهم ُب مستوياهتم ارتبلؼ على الناس يفهمها اليت األدلة من ٣تموعة تلك عواهد
 مقدمتها وُب اإلنساف ُب اإلدراؾو  الوعي قوى سائر تستفز أدلة وىي التجربةو  ا٠تربةو  الثقافةو 
 أدلة من ذلك إٔب وما «التمان  دليل»و «اإلبداع دليل» ٍب «العناية دليل» ٍب «ا٠تلق دليل»

 فدقها، على األدلة ويقدـ دعاواه، يقدـ القرآف وكاف. هبا الكرًن الكتاب آيات تزرر
 أو ىدـ، ٔتعاوؿ األدلة ىذه من أي إٔب منها ينفذوف ثغرة ٬تدوا أف ا١تخاطبُت ويتحدى
 وحر رىا شبهاهتم ذكر. أسلحتهم من معارضيو ولرد ذلك، من فرغ فإذا. ٦تانعة أو معارضة،
 بل يذكر؛ اأثرً  ٢تا تبقى ال بأساليب لتفنيدىا عليها كر ٍب أساليب، من بو عرضت ما بأقوى

 ينبهر ا١تعارض ألف   اجمليد، القرآف فاّب ُب الدواـ على تصب تفنيدىا ٍب عرضها، طريقة إف  
 ويأٌب راطره، ُب زو ره أو نفسو، ُب حاؾ أو عنو، فدر ما بكل باإلحاطة القرآف بطريقة
 إال ٯتلك ال ْتيث تاـ، اندىاش حالة ُب نفسو ا١تعارض ليجد ا١تتنوعة بأساليبو القرآف لواب

 يداري أف ذلك بعد حاوؿ فإذا .٥تذواًل  امذمومً  هبدوء االنسحاب أو االستسبلـ أو االنقطاع
 ال ضده سبلح إٔب ؿيتحو   الذي الصريح الشغب إال ٬تد لن وفإن   بآرر أو بشكل ىزٯتتو
 .عليو

 أعلى باعتباره «التوحيد»مقصد  ُب بارتصار ا١تختلفة وٕتلياتو قيقتوح التوحيد استعرضنا وقد
 تظهر وملل ٨تل وبدأت التلقي، ليل انتهى فلما. وأساسها اٟتاكمة العليا القرآني ة القيم
 ولكن ٔتحدثة ىي وما ٤تدثة، شبهات تطرح لديدة، ٨تبًل  ظّنوىا بعدُ  القـو يألفها ٓب بأٝتاء
 وقاؿ وفن ده، – كلو – ذلك ناقش قد لولدوه الكرًن القرآف الناس رتدب   ولو. وهظن   ما ىذا
 .أمرىا وحسم كلمتو،« ا١تعافرة النحل» فيها ٔتا النحل تلك سائر ُب

 وٛتاية وتفنيدىا ١تناقشتها أررى وفنوف أساليب إٔب ٖتتاج ٟتداثتها اأهن   واظن   القـو ولكن
 «الكبلـ علم» إٔب «القرآينّ  التوحيد علم» فتطور. وأرطارىا أضرارىا من ةاإلسبلمي   العقائد
 الرباىُت إقامة ُب وطرائقو والتصديقات، التصورات لبناء ووسائلو اليوناينّ  با١تنطق يعٌت وفار
 علم» فآؿ الشبهات تلك هبا ليوالو ا١تختلفة ٔتدارسها كذلك ةاليوناني   بالفلسفة ويعٌت
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 الفلسفة بأساليب ومناقشتها ا١تختلفة بهاتالش إيراد مهمتو «كبلـ علم» إٔب «التوحيد
 ال ٔتا ا٠تصم على اٟتجة إقامة ٯتكن فبل بالقرآف يؤمن ال ا٠تصم أف   باعتبار ا١تنطق وطرائق
 من وغَتىا ةاليوناني   الفلسفة أف   إٔب الكبلـ علماء لّ لُ  يلتفت وٓب. ٔتقوالتو يلتـز وال بو، يؤمن

 الثنائي ات دائرة ُب ا١تسائل تلك وبقيت. ا١تثارة القضايا من ةقضي   ةأي   ٖتسم ٓب الفلسفات
 .ىذا يومنا حىت ا١تتصارعة

 لوىر تشكل اليت «األمر وعآب الغيب قضايا» ُب اٞتدؿ أف   واظن   منهم افريقً  أف   كما
 ُب احرلً  ٬تدوا فلم ةالفقهي   القضايا ُب اٞتدؿ عن اكثَتً  ٮتتلف ال قد ةالكبلمي   القضايا
 الغاية، هبا وبلغ كلها القرآف حسمها اليت ا٠تطَتة القضايا تلك ُب ذاهتا األساليب اؿاستعم
 اإلماـ عناىم الذين ىم إليهم ومن ىؤالء ولعل. اليقُت وبرد الثلج إٔب هبا ا١تهتدين وأوفل
 ركف   الكبلـ ُب ٕتادلتم إف كمفإن   الكبلـ؛ ُب تتجادلوا ال" :بقولو –ا يرٛتو– الشافعي

 ٮتطئ أف تبلغونو ما قصارى فإف   الفقو ُب فتجادلوا فاعلُتالبد  كنتم فإف ،ابعضً  كمبعض
 ".ابعضً  بعضكم

 مادة تصبح ةالقرآني   اليقين يات تلك بكل فإذا اٞتدؿ، ذلك استمرؤوا قد الكثَتين لكن
 ةاإلنساني   ا١تقوالتو  ةاليوناني   الفلسفة موضوعات وٖتولت استثناء، دوف للجدؿ، لديدة
 ة،العلي   الصفاتو  ة،ي  اإل٢ت بالذات يتعلق ما مقدمتها وُب ،اٞتديد العلم ىذا إٔب ا١تندثرة
 إذا وما اإلنساين، الفعل وحقيقة بل اإلنسايّن، الفعل ومصادر القدر،و  اٞتربو  اتالنبو   وحقائق
 ال وأن   حُت ُب ،اظاىرً  منو الفعل يق  وشكل مظهر ٣ترد اإلنسافو  ا، اٟتقيقي فاعلو كاف
 .لفعلو؟ ا١تنشئ ىو وأن   أو الواق و  اٟتقيقة ُب لو فعل

 ظاىرة أشكاؿ ٣ترد ىي أـ اٟتقيقة سبيل على أسباب أىي العللو  األسباب ُب ارتلفوا كما
 ا١تشيئةو  ةي  اإل٢ت ا١تشيئة بُت ا٠تلط ُب وقعوا وراءىا، ٮتتفي اٟتقيقي را١تؤث  و  ٢تا تأثَت ال

 بناىا اليت ةاألم   الكبلـ علم فكك وىكذا. ةاإلنساني   اإلرادةو  ةي  اإل٢ت رادةاإل وبُت ة،اإلنساني  
 مثل والضعيفة ا١توضوعة األحاديث واستعملت ،اوأحزابً  اوشيعً  افرقً  منها ليجعل اجمليد القرآف
 افًتاؽ حديث -هاكلّ – الفرؽ فروت الشاذة، األحواؿ لتلك للتأفيل «ةاألم   افًتاؽ »حديث
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 بو لتستدؿ ضالتها فيو ولدت فرقة كل ألف   يستحقها، ال شهرة منحتو حىت تداولتوو  ةاألم  
 سند على لو العثور ٯتكن ال ضعيف اٟتديثو  ىالكة، هاكلّ  ةاألم  و  النالية الفرقة اأهن   على

 وال منت لو يصمد ال الذي) اٟتديث ذلك على أقاموا األمور هبذه ا١تنشغلُت ولكن فحيح،
 بذاتو اقائمً  اعلمً  أقاموا( أنفسهم ادثُت قواعد ووفق الدقيق العلميّ  النقد معاوؿ أماـ سند
 لو تقيم ةالنقلي   ا١تعارؼو  بالعلـو ا١تعني ة اٞتامعاتو  الكلي ات مازالت «والنحل ا١تلل علم» ٝتوه

 هوالدكتورا ا١تالستَت شهادات سبقهم كمن بالقبوؿ يتلقونو الذين دارسيو و٘تنح األقساـ،
 الكبلـ» قضايا وكل ....و.....و.....ا وآية اإلسبلـ، حجة– اٟتجة وألقاب ةألستاذي  وا

 ويبًتوهنا سياقاهتا، عن)تعأب(  ا كتاب من آيات فيها ا١تتناحروف يقتط  «والنحل وا١تلل
 كل يعدـ وال إليو، يذىبوف ١تا فقط شاىد موض  منها ليجعلوا ونسقها ووحدهتا نظمها من
 لولهة امؤي دً  ١تذىبو، امبلئمً  اشاىدً  ٬تعلها ٔتا وتفسَتىا يريد، ما على ٟتملها لةوسي فريق
 ا١تقولة تلك شاعت ولذلك القائلُت، ١تقوالت شواىد ليتخذ العظيم القرآف أنزؿ وما نظره،
 كـر– عليّ  اإلماـ إٔب ذلك ونسبوا «أولو اؿٛت   القرآف أف  : »وىي -ا١ترددوف ورددىا ا٠تطَتة

 باعتباره القرآف» حديث روي وعنو ،ذلك، يقوؿ أف ١تثلو كاف وما -عنو ورضي ولهو ا
 أف  : »ىي أررى، مقولة أشيعت كما.وغَته الًتمذي أررلو كما «الفنت من ا١تخرج

 إٔب أررى اتمرلعي   وض  ألنفسهم ليسوغوا 66«متناىية غَت والوقائ  متناىية النصوص
 الغزإب ٝتاه حىت ةعادي   غَت سلطة للمنطق أعطوا بلـالك ٣تاؿ ففي .اجمليد القرآف لانب

 والكتاباف. بعلومو يعتد ال يتقنو ال من بأف   وفرح ،«ا١تستقيم القسطاس»و «العلم معيار»
 .متداوالف مطبوعاف

 ألف   حدث، قد -مستقلة دةمفر   دراسات إٔب وبيانو تتبعو ٭تتاج ٦تا- غَته وكثَت ذلك كل
 تعضيتو ُب ال وحدتو، ُب القرآف غَت من يؤرذ أف ينبغي كاف ما ا١تعرفة من النوع ىذا

 .وتقطيعو

                                                           
66
 "ٟتجي ة القياس" ورّددىا بع  الكبلمّيُت كذلك. وعلماء الفرؽ.عبارة شاعت ُب كتب األفوؿ، راّفة ُب مباحث االستدالؿ  
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 بو، علق ٦تا وتطهَته منو، يبقى ما وتنقية ا١تصاب، الًتاث ىذا بع  من صالتخل   أردنا فإذا
 كامبًل  بعرضو إال لنا ٧تاة فبل ا٠تطَتة اآلثار تلك من ا١تسلم الولدافو  ا١تسلم العقل وٗتليص

. وىدايتو اجمليد القرآف نور ُب عليو والتصديق ونقده ومرالعتو ة،البنائي   وحدتو ُب القرآف على
 ا١تؤمنوف يفرح ويومئذ. ىديو على العقيدة وتأسيس القرآف، على واإلٯتاف التوحيد بناء وإعادة
 إليها أوفلهم قد القرآف كاف اليت األلفة حالة إٔب واالحًتاب التمزؽ حاالت من با٠تروج

 فَأَلَّفَ  َأْعَداء ُكنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  الّلوِ  نِْعَمةَ  َواذُْكُرواْ  تَػَفرَُّقواْ  َوَلَ  َجِميًعا الّلوِ  ِبَحْبلِ  ُمواْ َواْعَتصِ ﴿
 من ةاألم   تفرقت لقد (.103: عمراف آؿ(﴾...ِإْخَوانًا بِِنْعَمِتوِ  فََأْصَبْحُتم قُػُلوِبُكمْ  بَػْينَ 

 ٭تدث أف لذلك كاف وما .السابقة األمم اضأمر  ُب وسقطت نات،البي   لاءهتا بعدما
 .ةوسن   ذكر: نوراف وبأٯتاهنا

 ْتوث ُب يفصلوه أف وأقسامها «العقيدة علـو» وطلبة ألساتذة ٯتكن ىناؾ أٚتلناه الذي ىذا
 استطاعت كيف يعجب الباحث ٕتعل اليت ا٠تطَتة اإلفابات تلك عن تكشف ودراسات

 وإن  !. ؟ ا٠تطَتة األمراض تلك بكل إفابتها رغم لطويلا الزمن ىذا كل تعيش أف ةاألم   ىذه
 وتوكيد ا١تخطوطات، بتحقيق األقساـ ىذه وطبلب أساتذة ينشغل أف اشيئً  ةاألم   عن يغٍت ال

 ةباألم   لنهضت رَت فيها كاف أو كانت لو اأهن   يعلموف وىم ا١تقوالت تلك وإحياء وبعث
 من أكثر مطالبة األقساـ ىذه إف  . اليـو عليو ىي الذي ىذا األم ة حاؿ كاف و١تا قبل، من

 للتصديق ا١توحد الكرًن القرآف ىداية على وعرضو كلو الًتاث لذلك ا١ترالعة اتبعملي   غَتىا
 .إفاباتو من وقلوهبا عقو٢تا وتطهَت ةاألم   وإنقاذ بو، عليو وا٢تيمنة بالقرآف عليو

  :"البنائيَّة الوحدة"و التفسير

 تدرل سوؼ اأهن   فسنجد فيو، ٖتدثو أف البنائي ة للوحدة ٯتكن وما «التفسَت» إٔب انتقلنا فإذا
 الصحابة بع  بدأ حيث ةاإلسبلمي   ا١تعارؼ أوؿ يعد فالتفسَت. لوىري ة تغيَتات عليو

فلى ا عليو - ا رسوؿ سن وقد-فلى ا عليو وآلو وسلم- ا رسوؿ عهد ُب ٯتارسونو
 ما وتطبيق بتنفيذ يقـو أو ذاتو، بالقرآف القرآف ٢تم يفسر كاف حُت ذلك ُب ٢تم-وآلو وسلم

 .٢تم ليبُت إليو يوحى
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 ٭تيد ال امنهالً -فلى ا عليو وآلو وسلم- ا رسوؿ قدمو ما يتخذ أف ينبغي كاف وقد
 أو ذاتو، القرآف من فليكن شيء إضافة من البد كاف وإذا عليو، يبنوف بل عنو، ا١تفسروف

 يكوف أف ينبغي كاف الل غوية القضايا فسائر. ا٤تكمً  اربطً  الكرًن بالقرآف يربط أف نبغيي
 بٍت بًتاث وال ة،اٞتاىلي   بدواوين القرآف يفسر فبل وأساليبو ولغتو ذاتو القرآف فيها اَٟتَكم

 ةالعربي   غةاللّ  وتكوف ة،العربي   الّلغة على ا١تهيمنة ىي لغتو تكوف بل البدو، بلغة وال إسرائيل،
 ا٪توذلً  نذكر أف الطريف ومن. لغتو من اانطبلقً  كلها قواعدىا القرآف لساف يبٌت. للغتو تابعة

 العرب، للغة اوفقً  وغَتىا واالشتقاؽ والتصريف النحو أحكاـ وضعوا لقد. حدث ما يوضح
 معناىا دد٭ت الكلمة فهذه هبا، العرب ١تراد اوفقً  حددت قد والعبارات الكلمات معاين إف   بل

 لغة أف   ولو. ْبإ ... ىذيل ٢تجة وتلك ٘تيم بن لساف معناىا ٭تدد وتلك القرشي، العرؼ
 بو، انبهروا وٓب اإلعجاز؟ ىو فأين ومعٌت، مبٌت القبائل ىذه لغات مثل كانت الكرًن القرآف
 واستيعاب ين،ا١تبا ُب االتفاؽ إف   ر؟ا١تتكر   يولتحد   االستجابة عن وعجزوا تفوقو أدركوا وكيف
 تتجاوز مفاىيم القرآف مفردات من لعلت اليت اآلفاؽ تلك إٔب هبا والسمو   وٕتاوزىا، ا١تعاين
 –آنذاؾ– العريبّ  فكر آفاؽ ٤تدودي ة ادودة ا١تعاين ذات لغاىم ُب عليو تعارفوا ما كل

 يألفوىا، ٓب اأمورً  القرآف آيات ُب ٬تدوف لعلتهم اليت ىي وبيئتو حياتو بساطة والبسيطة
: قالوا ٍب شعر، إن و: البداية ُب قالوا ولذلك باؿ، على القرآف نزوؿ قبل ٢تم ٗتطر ٓب ومعاين

 اإم   فهو من ا واحد لساف على يأٌب أف ويستغرب طاقاتنا، يفوؽ شيء إن و: قالوا ٍب سحر وإن  
ا أو... الشياطُت بو تنزلت أو سحرة، أو كهاف كبلـ  أو... غَتنا من بشر تعليم من أهن 
 .أو...

 ﴾َلُهمْ  لِيُبَػيّْنَ  قَػْوِموِ  بِِلَسافِ  ِإَلَّ  رَُّسوؿٍ  ِمن َأْرَسْلَنا َوَما﴿ :قاؿ( وتعأب تبارؾ) وا
 ١تا ومعٌت مبٌت -حقيقتها ىي كما– العرب بلغات نازاًل  القرآف كاف فلو ،(4:إبراىيم(

 .-فلى ا عليو وآلو وسلم- النيب بياف إٔب احتالوا

-عليو وآلو وسلمفلى ا - ا رسوؿ ُب رأتو ما مثل الكرًن الكتاب ُب رأت قد العرب إف  
 عنهم انفصالو ولكن بذلك، ا١تتعلقة التفافيل وسائر وأسرتو وحياتو نسبو يعرفوف منهم فهو
 ا عن الوحي وتلقي والرسالة ةالنبو   وىو البشرّي، بكسبهم ينالوه أف عليهم يستحيل فيما
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 آمن من أدرؾ حىت اٟتَتةو  التساؤالت تلك كل إٔب ودفعهم الصدمة، ٢تم سب ب (تعأب)
 وولكن   الل غة عريبّ  بالنسب القرآف فار وىكذا .رسوؿ بشر وبأن   فآمنوا ذلك، إمكاف منهم
 – إنتالها أعاد قد الوحي إف   بل الوحي، ومضامُت اللغة ٝتات بُت ٕتم  وكلماتو إ٢تيّ  وحي
 بل ىذيل، أو ىوازف أو ٘تيم أو قريش كلمة تعد ٓب فيو ا١تستعملة فالكلمة -تعبَتال فح إف
 استعملها ١تفردات الدً  كثَتة أمثلة ٧تد أف نستطي  فإن نا ولذلك. (تعأب) ا كلمة ىي

 مستعملة أو معروفة كانت ما ا١تعاين من آفاؽ على الكلمة وفتح معانيها، وطور القرآف،
 ةعربي   على فالنصّ  العريبّ  واللساف القرآف لساف بُت قطيعة إحداث يعٍت ال وىذا. العرب لدى
 ا١تألوؼ العريبّ  اللساف على القرآف لساف تفّوؽ يعرؼ أف ا١تراد إف   التأويل، ٭تتمل ال القرآف
 النزوؿ، وقت معروفة أو متداولة كانت اليت الل غوية ا١تعاين سائر هنمل أف ذلك يعٍت ال كما
 ُب العريبّ  فكر مستوى عن معربة ساذلة بسيطة ا١تعاين تلك كانت كيف ندرؾ أف علينا بل

 ا١تعاين تلك تندرج وال قبل، من معهودة تكن ٓب ٔتعاف ليشحنها القرآف فجاء ا١ترحلة تلك
 .وقدراتو اإلنساينّ  الفكر ٖتت

 الشرؾو  والكفر واٟتج، والصياـ والزكاة والصبلة اإلٯتاف» مثل الشرعي ة الكلمات فكل
 القرآف فقاـ اٞتاىليّ  العريب االستعماؿ ُب بسيطة معاف ٢تا كانت «إليها وما والنفاؽ،
 لكل الكلمات تلك فتطوي  عليها، وتشتمل ٖتملها أف ٢تا أراد اليت با١تعاين وشحنها بتنقيتها
 .الكرًن القرآف إعجاز أولو بع  ا١تعاين تلك

 :والمجاز الحقيقة

 ُب ٣تاز التصديق، ُب حقيقة – مثبًل  – اإلٯتاف: يقاؿ بأف ،«واجملاز اٟتقيقة» ةقضي   تكن وٓب
 ا١تعٌت وُب لغوي ة، حقيقة الفبلين ا١تعٌت ُب ابأهن   القوؿ وال االرتبلؼ ٢تذا امبلئمً  حبًل  كذا

 ا١تعٌت بسيطة كلمة الكلمة كانت بل .األمر ٢تذا حبًل  يشكل ال فهذا شرعي ة، حقيقة الفبلينّ 
 ٖتملها، أف (سبحانو) القرآف زؿمن   أراد اليت ا١تعاين القرآف فأعطاىا ىلها،أ استعماؿ ُب

 القرآني ة با١تعاين ٤تكومة فلة تصبح الّلغويّ  ا١تعٌت وبُت بينها الصلة فإف   وبالتإب ٢تا وتتس 
 .مفرداتو أسرة إٔب انضمامها بعد ا١تفردة ٛتلتها اليت
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 عنصر أو عضو ٔتثابة ٧تده نافإن   –وحده– حظونبل حُت حي   كائن مثل ةالعربي   الكلمة
 اٟتياة ُب يؤدي أف ٯتكنو امذكورً  اشيئً  أو معٌت أو السمً  ليكوف إليو، ينضم كياف عن يبحث

 اشيئً  يكن ٓب روحو من فيو ونفخو لو،)تعأب(  ا تسوية قبل ا١تسنوف فاٟتمأ .ما ادورً 
 ففتو يكتسب ال عضو ٔتثابة –ذاهتا ْتد– مةفالكل اسويً  بشرًا فار ذلك بعد ولكن   ،امذكورً 
 وُب توُىوِي   دوُٖتد   يعرؼ، وبذلك منها، موقعو واٗتذ اٞتملة، إٔب انضم إذا إال   دوره يؤدي وال

 أطلقوا حُت التوفيق الببلغي ُت حالف وقد. رالد مفهـو إٔب الكلمة تتحوؿ القرآف االستعماؿ
 إليو وا١تسند ا١تسند بُت يربط الذي ا٠تفيّ  الركن أما. وإلي اومسندً  امسندً : اٞتملة أركاف على
 ُب إليو ا١تسندو  ا١تسند ضم عن كاملة ةا١تسؤولي   ٭تمل الذي ىو واإلسناد باإلسناد؛ ّٝتوه فقد
 بًتكيبها ٮتل اٞتملة ُب العيوب من عيب أيّ  يبدو عندما و٭تاسب أولو، عليو فيحكم ٚتلة
 ."النظم" القرآف لساف ُب ويتجاوزه اإلسناد ويستوعب. اببلغته أو بفصاحتها أو ٔتعناىا أو

 على فأطلقوا إليو والتفتوا ،-بطريقتهم اأيضً – وفالببلغي   الحظو ما الحظوا ا١تناطقة أف   ويبدو
 وحكم؛ إليو مسند من بداًل  عليو او٤تكومً  مسند، من بداًل  ا٤تكومً : ةالقضي   أو اٞتملة ركٍت
 للحكم، راضعاف عليو واكـو اكـو الركنُت فكبل ،الببلغي ُت عند اإلسناد يقابل ما وىو
 .عليهما قائم نفسو الوقت ُب وىو ،.تأثَته موض  منهما وكل

 وحدة منها اآلية أو النجم لٯتث   ا٧تومً  لتشك   وعبارات ٚتل فهي اجمليد القرآف آيات اأم  
 أف   يعٍت وذلك السورة، تتكوف بسور اآليات أو النجـو من ٣تموعة تسوير يتم وحُت فغرى،
 تلك دفتيو بُت ضم الذي والقرآف. الصغرى الوحدات ىذه من تشكلت قد كبَتة وحدة

 والتناسب والسياؽ القرآيّن، واإلعجاز. الكربى الوحدة يشكل -السور – الكبَتة الوحدات
 ووحدة ا١تتلقي ي ةوواحد ا١تخاِطب، ووحداني ة والغاية، وا١تقصد ا٢تدؼ ووحدة والنظم والًتابط،

 ٦تثبًل  الواحدة اآلية من و٬تعل واحدة، كآية وكلّ  القرآف ٬تعل غَته وكثَت ذلك كل ا١تخاَطب،
 آياتو يستدعي القرآف وذكر القرآف، ذُكر اآلية ذكرت فإذا لو، او٪توذلً  اجمليد القرآف ٞتملة
 ومعاداًل  شيء، لكل ابيانً ت فار حىت عليها الكرًن القرآف اشتمل اليت الغزيرة وا١تعاين وسوره
 بُت باٞتم » القدرة اإلنساف فيمنح ويتجاوزىا اٟتركة ىذه يستوعب ْتيث وحركتو للكوف

 وا– لاءت قد ةي  اللغو  الطاقة وىذه. وٕتاوزىا واستيعاهبا هبا، اإلحاطة على «القراءتُت
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 ِكَتابٌ  اَلر﴿ :سورهو  بآياتو العزيز للقرآف اكم والبناء ا١تعجز، الًتكيب ذلك من –أعلم
 ِبِعْلمِ  أُنِزؿِ  أَنََّما فَاْعَلُمواْ ﴿ .)1:ىود)﴾َخِبيرٍ  َحِكيمٍ  لَُّدفْ  ِمن ُفصَّْلتْ  ثُمَّ  آيَاتُوُ  ُأْحِكَمتْ 

 (.14:ىود(﴾..... الّلوِ 

 :للنص المعجزة اإلمكانات

 كلماتو ومواق  وسياقو وأسلوبو بنظمو ويستهدؼ يقصد عما امعربً  اجمليد القرآف كاف ولذلك
 ىو ما ٖتقيق على كّلو يتضافر وىكذا منو، سوره ومواق  سوره، من آياتو ومواق  آياتو، من

 أنوعها، من نوع أيّ  فوؽ اأهن   بيد عربي ة كانت وإف اجمليد القرآف ولغة بو، مطلوب
 من ةلداني  و  ةتأثَتي   لغة فيها يروف وا١تفس روف. تشريعي ة لغة ٢تم ىتتبد   والفقهاء فاألفولي وف

 .القرآف لساف ُب التشريعيّ  االٕتاه م  تعارض أو إربلؿ غَت

 يروف والببلغي وف. ولداني ة ةتأثَتي   ومناىج منطقي ة، عقلي ة مناىج منها يستنبطوف واللغوي وف
 افيه يروف وا١تؤرروف. ا١تعجزة البديعي ة الفني ة الصور وتقدًن اٟتاؿ، مقتضى مراعاة ُب قمة فيها
 يتمثل ْتيث الولداف مبلمسة م  والدقة، األمانة غاية ُب اتوالنبو   والكوف ا٠تلق تاريخ
 قد حاسم عقليّ  منطق من ينقلك فهو. وعربه ودروسو وأشخافو بأحداثو اقائمً  اواقعً  التاريخ
 لبلعتبار يهيئك ولداينّ  منطق أو حكم إٔب وأىلها، الوقائ  تلك على اٟتكم إٔب بك يؤدي
 أنفسهم ا١تفسروف ولد القرآف غةلل ا١تتنوعة ا٢تائلة الطاقات تلك كل وأماـ الدروس وتلقي
 فإتهوا ا١تتنوعة الغزيرة با١تعاين ا١تتدفقة ا٢تائلة الشبلالت تلك من اٟتماية من نوع عن يبحثوف

 تشكل اليت" والوحدة والنظم السياؽ" من بداًل  هبا و٭تتموف معانيها، يلتمسوف الكلمات ٨تو
 من مؤلفة هاكلّ  والسور واٞتمل اآليات أف   ألنفسهم وفوروا الكلمات، لتلك طاراإل

 معاين ٣تموع من لتعطي بع  إٔب بعضها يضم الكلمات ىي متعددة بسيطة وحدات
 ا١تفردات من واالنطبلؽ ذلك على الثبات أف   ٚتهرهتم تصورت ورٔتا .امركبً  معٌت ا١تفردات
 ٟتماية امنهجً  منو اٗتذوا وبذلك بو، واالحتماء اللفظ ظاىر على الثبات إٔب يؤدي سوؼ
م". ةالبنائي   والوحدة والنظم السياؽ" ٤تيطات ُب السياحة مغامرة من الذات  ال بذلك وأهن 
 وىم. اسلبي   اتأثَتً  فيو رتؤث   قد إفابات أي ة من كذلك النص ٭تموف بل فقط، أنفسهم ٭تموف



159 

 

 أف   يروف الذين أولئك أماـ ا١تنافذ غلق استهدفوه ما بع  من يكوف قد. متحّوطوف ذلك ُب
 ٛتاية من البد عبث وذلك يريد، ما منو يفهم أف كاف مهما للنص مقارب أيّ  حق من

. وغاية اوىدفً  امضمونً  ليعطيها النص لاء اليت للحياة ٛتاية النص فحماية منو، القرآينّ  النص
 ٔتهمة ويقـو حقها، األمانة فيعطي األرض ُب مسَتتو دلَتش   القرآف نزؿ الذي ولئلنساف

 يريد ما فليقر ر عنده من اشيئً  يقر ر أف شاء فمن .االبتبلء ارتبار ُب وينجح االستخبلؼ،
 أنزلت آيات ٜتس أوؿ ُب مرتُت بقراءتو وأمرنا ليقرأ أنزؿ اجمليد القرآف ف  إ إذ. النص   عن ابعيدً 
 منهما أليّ  اٟتقيقيّ  والقارئ وسبيل، منهج هبما ورا١تأم القراءتُت نوعى من نوع ولكل منو،
 يفصح أف النص يريد ما النص من فيسم  امفتقرً  امتجردً  يقرأ ١تا ويصغي يقرأ الذي ذلك ىو

 على ويقلبو يريد، كما ويثو ره يشاء، كما ويستنطقو النص، ٭تاور أف ذلك بعد ولو عنو،
 يريد، ٔتا النص   يُنطقَ  أف ألل من ال سو،نف النص   يَنطقَ  أف ألل من ولكن أولهو، ٥تتلف

 .يشاء ما النص   لساف على يض  أو

 عن يتخلى أف دوف يريد ما منو قارئو يبلغ لن نص   ىو إذ نّص، كأيّ  ليس القرآين   والنصّ 
 ٍب عنو ابعيدً  وأحكاـ وأفكار آراء وتكوين والعجب، ا٢توى مقد متها وُب فهمو موان  سائر

 العناية أو آياتو، من إليو ذىب ١تا يشهد شاىد عن للبحث القرآينّ  النصّ  إٔب الذىاب
 .٢تا العرب استعماالت وحسب اجملردة، باأللفاظ

 الذين ألولئك إال   تفتح ال فأبوابو أبوابو؛ القرآف ٢تا يفتح أف ٯتكن ال ا١تقاربات من النوع فهذا
 ات،النبو   وعاء اجمليد لقرآففا .لعظمتو مدركُت مفتقرين، ضارعُت ويقاربونو لو، ٮتضعوف
 القرآف على تقبل أ٦تهم، م  وٕتارهبم والرسل األنبياء رربات ومستقر الرساالت، ومستودع

 مواكب على مقبل كبأن   تشعر ألف ْتالة فأنت وتستم  إليو لتصغي أو ومنو، فيو لتقرأ
 تكونت، كلها ةلبشري  ا تاريخ عرب واحدة أم ة –ّتملتها– تشكل وا١ترسلُت النبّيُت من حاشدة

 إٔب أو٢تم من وا١ترسلُت النبّيُت من األم ة ىذه أيدي بُت تكوف القرآف تعايش حُت كوأن  
 قلبك ُب روتتطه   وتتزك ى واٟتكمة، الكتاب تتعل م-فلى ا عليو وآلو وسلم- را٘تهم
 ولهادىم، بصربىم وتفخر ١تعاناهتم، وتتحس ر تتأٓب وقد وحواس ك، وولدانك وعقلك
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 قلبك على اتالنبو   أنوار وتفي  أعطافك، ُب اٟتكمة فتتغلغل هبداىم وتتأس ى وتقتدي
 .وولدانك ونفسك وعقلك

 اٟتق تداف  وُب الل غة، ُب ْتث ىو إذ –وحدىا– الل غة ُب اْتثً  ليس القرآف ُب البحث إف  
 والنفس اإلنساف ُب وْتث. ينالد يـو إٔب آدـ رلق منذ –هاكلّ – البشري ة تاريخ عرب والباطل
 عآب ُب وْتث واإلنساف، الغيب م  ولد٢تا وقوانينها وسننها الطبيعة ُب وْتث ةاإلنساني  
 وطبيعتها، وكدحو اإلنساف حركة ُب وْتث اٟتركة، ٨تو اإلنساف تدف  اليت والدواف  الدواعي

 وسوره وآياتو وموو٧ت. القرآف بكلمات إليو تصل ذلك وكل قيمتها، تستمد وكيف أين ومن
  .وكل   وبو

. اواقعي   اوثالثً  ،اذىني   وآرر الفظي   اولودً  األشياء أو للحقائق أف   إٔب نب هوا قد علماءنا إف  
 والثالث. لو األفكار عآب ٮتض  أو األفكار، لعآب ٮتض  والذىٍت  . الل غة عليو تدؿ فاللفظيّ 
 .ْتسبو كل   منطقيّ  أو عقليّ  أو شرعيّ  لتقييم عنو يصدر وما اإلنساف ٮتض 

 .تتكثّر ال ووحدة يتجزأ، ال كل فهو ذلك وم 

 ٥تتلف ُب متخصصوف هبا يقـو لهود إٔب حالة ُب تزاؿ ما" البنائي ة الوحدة" فإف  : وبعد
 وتأرذ. ومزاياىا فضائلها وتربز سوقها، على لتستوي ةوالّلغوي   اإلسبلمي ة ا١تعارؼ فروع

 العليّ  سائلُت" ا١تعرفي ة القرآف ةمنهجي  " منها تتألف اليت" ةا١تنهالي   داتاد  " بُت ا٢تاـ موقعها
 والقادر ذلك وٕب وإن   السداد، ويرزقنا. البداية ىذه استكماؿ على ويعُت يوفق أف القدير
  .عليو

 
 .مدخل القراءة بالقلم وبالخلقالمدخل الثامن: 

ا نستخدـ ىذا ا١تدرل مدرل القراءة بالقلم وبا٠تلق تتضح ا من السور نستطي  عندمكثَتً   إف  
ؽ على ما سبق من كتب، وما لاء من رساالت، ٍب لنا أمور كثَتة، فالقرآف الكرًن قد فد  

زؿ عليو الكتاب نا عليو بأف أنٮتاطب رسولو الكرًن ٦تتً  (تبارؾ وتعأب)ىيمن عليها، وا 
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من بُت يديو وال من رلفو، فيقوؿ لو بعد أف يقص  و ال يأتيو الباطلن  باٟتق وبالصدؽ، وأ
َذِلَك ِمْن أَنَباء اْلغَْيِب ﴿ :و الصديقة مرًن و٫تا آية من آياتوعليو قصة سيدنا عيسى وأم  

ْذ نُوِحيِو ِإلَيَك َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يُػْلُقوف َأْقَلَمُهْم أَيػُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم إِ 
َنا ِإَلى ُموَسى اْْلَْمَر ﴿ ،(66)آؿ عمراف: ﴾َيْخَتِصُموفَ  َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب اْلَغْرِبيّْ ِإْذ َقَضيػْ

فهناؾ قصص وتواريخ سجلتها األقبلـ شابتها  ،(66)القصص: ﴾َوَما ُكنَت ِمَن الشَّاِىِدينَ 
و خ آنذاؾ ٔتثابة رافد أيصبح التاريالشوائب، قاـ القرآف الكرًن بالتصديق على ا١تهم منها، و 

 :)لل شأنو( وسيلة إيضاح، عند قراءة تلك األلزاء من السور ومعرفة ما فيها، فحُت يقوؿ
 وَاْسأَْلُهْم َعِن اْلَقْريَِة الَِّتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يَػْعُدوَف ِفي السَّْبِت ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانُػُهمْ ﴿

ُلوُىم ِبَما َكانُوا يَػْفُسُقوفَ  يَػْوـَ َسْبِتِهْم ُشرَّعاً   ﴾َويَػْوـَ ََل َيْسِبُتوَف ََل تَْأتِيِهْم َكَذِلَك نَػبػْ
بالقلم ٍب نصدؽ  نا نقرأفهي قصة سطرهتا أقبلـ ودوهنا كاتبوف، فكأن   (،543)اْلعراؼ:

  .بالقرآف على كل ما سطرتو األقبلـ من تواريخ
ا َعَلى اْلَقْريَِة الَِّتي أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء َأفَػَلْم َوَلَقْد أَتَػوْ ﴿ :)لل شأنو( وحُت نقرأ قولو

اآلية  نستطي  أف ندرؾ أف   (،60)الفرقاف: ﴾َيُكونُوا يَػَرْونَػَها َبْل َكانُوا ََل يَػْرُجوَف ُنُشورًا
ا ا ٦تا حدث ٢تا، فصارت لزءً تتعلق بتلك القرى اليت رٚتت ودمرت وسجلت األقبلـ شيئً 

ويشاىد السائروف ُب األرض أطبلؿ وآثار تلك القرى، فنقرأ ونصدؽ مضى،  من تاريخ
ا عديدة، ا، أو علومً بالقرآف اجمليد على ىذا الذي نراه، واليـو يسمي الناس اآلثار علمً 

 وينقبوف عليها ُب سائر بقاع األرض، بناء على ما سطر باألقبلـ، ويستكشفوهنا.
ـ ىو ا١تدرل الذي يلفت أنظارنا إٔب الربط بُت وىذا ا١تدرل مدرل القراءة با٠تلق وباألقبل 

ويفتح لنا ىذا ا١تدرل  ،وبُت ما ٭تيط بنا من آثار ا١تاضيُت وأربارىم ،ما نسم  ونشاىد
أبواب القرآف اجمليد لنصدؽ وهنيمن، فنحوؿ بُت ا٠ترافات واألكاذيب واألساطَت، وانتحاالت 

م عبادة السَت ُب ، وُب الوقت نفسو نتعل  ا١تبطلُت، وٖتريفات الضالُت، والدروؿ إٔب عقولنا
ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َذُلوًَل فَاْمُشوا ِفي ﴿األرض واالستكشاؼ، ومعرفة ما فيها، 

، فذلك ىو الذي يعيننا ُب مهاـ (51)الملك: ﴾َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن رّْْزِقِو َوِإلَْيِو النُُّشورُ 
ل اٞتم  بُت على الولو األفضل واألكمل، وىو أمر يضاؼ إٔب مدراالستخبلؼ والقياـ هبا 

ا بالقراءة الدقيقة، الشاملة ١تا سطرتو األقبلـ، ا، إلعطائنا ومنحنا وعيً معً  القراءتُت، فيتكامبلف
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و١تا نراه من رلق نعيش بو، و٨تيا إٔب لواره، وآنذاؾ يصبح ا١تاضي واآلثار وما تركو 
ة لنا لتصحيح حاضرنا واافظة عليو وٛتايتو، وا وافد ا١تعرفي  ا من أىم الر األسبلؼ رافدً 

 أعلم.
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 :ؿو مدخل اْلزمات وطلب الحل المدخل التاسع:

ا كما تشغل بإب تشغل ما ارًتت التداوؿ معكم فيو ىي ٣تموعة من نقاط ال شك أهن  
 تستأثر بشيء من اىتمامكم؛و  أفكاركم

ويبحث كّلو  ،شرقو وغربو شالو ولنوبو يعاين من أزمات حادةالعآب كّلو  إف   النقطة اْلولى: 
عن سبيل من ربلص للخروج من تلك األزمات اليت تكاد تفًتسو وتقضي على حضارتو 

ا١تسلمُت ىم  ىذه، فالبحث عن ا٠تبلص أو ا٠تروج من األزمة ْتثًا عا١تي ا ال يظن ظاف أف  
ا بالفعل يعيشوف حالة أزمة أو ضيق، وحدىم يعيشوف حالة أزمة أو حالة ضيق وإف كانو 

ِإف َتُكونُوْا تَْأَلُموَف فَِإنػَُّهْم يَْأَلُموَف َكَما تَْأَلموَف َوتَػْرُجوَف ِمَن الّلِو َما ََل يَػْرُجوَف  ..﴿: ولكن
  .(506)النساء: ﴾وََكاَف الّلُو َعِليًما َحِكيًما

آب متقدًما ُب فناعتو وتقنياتو ف أزماتو وللتقدـ أزماتو كذلك، وحينما يكوف العفللتخل  
و ٕتاوز سائر ا١تشكبلت، و برأ من أزماتو أو أن  ذلك ال يعٍت أن   فإف   ،وأساليب عيشو وحضارتو

ف االقتصادّي واٟتضارّي  ا١تتقدـ مشكبلت وأزمات يعيش فيها، ومشكبلت التخل  ٓبفللعا
مة ُب بلداف بلغت غاية أيًضا مشكبلت من نوع آرر، قد تقوؿ ٕب: أين ا١تشكلة أو األز 

القوة وىيمنت على اٞتو والرب والبحر، وىيمنت على سائر بقاع األرض، ال يعصى ٢تا أمر، 
وال ٮترج أحد عن طاعتها؟ أقوؿ لك ىناؾ أزمات كثَتة؛ أمريكا نفسها قائدة ىذا العآب 

سرة؛ : أزمة تفكك األمنها على سبيل المثاؿوسيدة ىذه اٟتضارة تعاين من عدة أزمات، 
لت إٔب ستة أنواع، فهناؾ َما ة أسرة قد تفككت حىت ٖتو  فاألسرة ُب أمريكا وُب الغرب عام  

وإٔب غَت  ا،ة، وىي أف يتزوج رلل بامرأة ويكوناف أسرة وينجباف أوالدً يسمى باألسرة التقليدي  
مة وىناؾ أنواع أررى مثل أف يتفق لوطياف شاذاف على أف ٬تعل من عبلقتهما ار  .ذلك

ف الشاذاف اْتيث يستطي  ىذ ،ة ُب تلك الببلدأسرة على األقل على مستوى القوانُت الضريبي  
أف يعلنا نفسيهما زولُت يعاملهما القانوف باعتبار٫تا أسرة ُب مستوى الضرائب وُب مستوى 
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اح ة العليا قد اعًتفت هبذا النوع من النكاكمة الدستوري   وتعلموف أف   .العبلقات األررى
وساوت ىذين الشاذين ٔتا ٝتتو باألسرة  ،اا قانوني  ا شرعي  ها نكاحً وأفبح ُب أمريكا كلّ 

ة ويعمبلف ضريبي ا باعتبار٫تا أسرة، وقد يتبٌت ة، وللشواذ من اٟتقوؽ ما لؤلسر الطبيعي  التقليدي  
بذلك أسرة، وقد ل بًنا ويقدمو ونفسو على اعتباره قد شك  ايتيًما أو لقيطًا و٬تعل منو  يوطلال

وقد تتبٌت لقيطًا أو يتيًما وٕتعل منو ابنها وتعامل ِىَي وىو  تفعل ذلك الزانية أو البغيّ 
ولذلك أرذ كثَت من العقبلء يتنادوف لدرأ ىذا الشر ا١تستطَت وإعادة بناء  .باعتبار٫تا أسرة

ينجو منها  تفكك األسرة أزمة تصيب كل واحد من ىؤالء الناس وال األسرة، باعتبار أف  
ة ُب دورتو راف   ،أحد، ورٔتا من بُت العوامل اليت أدت إٔب ٧تاح مسًت بوش ُب االنتخابات

وىو أمر يتوؽ إليو كل  ،و قد وعد األمريكاف بإعادة بناء األسرة ٔتفهومها التقليديأن   ،الثانية
ُت ذكر وأنثى و سيعيد ٖتديد مفهـو األسرة؛ باالتفاؽ على الزواج بأمريكّي، ووعدىم بأن  

 ص من األنواع األررى. يتفقاف على االرتباط برباط شرعّي أو قانويّن ليكونا أسرة ويتخل  

ة، ففي بلداننا ِىَي أزمة اٞترٯتة وانتشارىا، واٞترٯتة ُب اٟتقيقة أفبحت أزمة عا١تي   :أزمة ثانية
اجمليد بيننا ويعاين نعاين من انتشارىا بالرغم من ولود اإلسبلـ والتدين ومن ولود القرآف 

 عها. العآب ا١تتقدـ أيًضا من انتشار اٞترٯتة وتنو  

ة بُت قطر وآرر ولدنا الصراع والنزاع بُت بٍت البشر، فلو أحصينا الصراعات الي   أزمة ثالثة:
َما ال يقل عن ٜتس وٙتانُت ُب عآب اليـو من الصراعات الدائرة بُت بلداف على حدود أو 

،  على مصاّب أو على أّي شيء فخم، أو ٙتانوف حربًا فغَتة وكبَتة تدور رحاىا ُب عآب اليـو
ٓب يتغلب ىؤالء الناس ٟتّد .ت الدولي ةاوم  ولود علـو متقدمة ١تعاٞتة النزاعات وولود ا٢تيئ

ة اآلف على الصراع وعوامل الصراع اليت تقلق العآب، واليت قد ٬تر بعضها العآب إٔب حرب كوني  
ة وىناؾ حروب ومنازعات ة وحروب رارلي  ٟتظة من اللحظات، فهناؾ حروب إقليمي   ُب أيّ 

ة كيف تعاٞتها بالرغم من ولود ا١تنظمات وفنت ُب دارل بع  األقطار ٓب تعرؼ البشري  
وىناؾ أزمة البيئة والتلوث، فظهر الفساد ُب البيئة ُب  .ة والقانوف الدوّٕب وما إٔب ذلكالدولي  

رج من لنوف البقر إٔب أنفلونزا الطيور ومن األمراض العديدة ٥ت نعبحث ن .ر واٞتوالرب والبح
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ايطات ودفن و إٔب أمراض أررى ٓب تكن ُب أسبلؼ الناس، نتيجة التلوث ُب البحار 
ة اليت ضاقت هبا ة أو الصناعات الكيماوي  ة ودفن ٥تلفات األسلحة الكيماوي  النفايات النووي  

ة وعلى بع  ا١تزارع و٨تو ايطات وقضت حىت على الثروة اٟتيواني   األرض وضاقت هبا
ذلك، وأفبحت هتدد اإلنساف ُب غذائو وطعامو وشرابو، وهتدده ُب ا٢تواء ال ِذي يتنفسو، وُب 

  .ا١تاء الذي يشربو ويستهلكو

ضاؽ بنا ة ا١تشكبلت اليت يعيشها عا١تنا اليـو ُب كل أرلاء األرض لولو أردنا استعراض كاف  
ا قد بلغت العشرات وعلى مستويات ىذه ا١تشكبلت من التعدد واالتساع أهن   الوقت؛ ألف  

ة ة واإلنساني  ٥تتلفة، وبالرغم من ىذا التقدـ العلمّي ا٢تائل والتعليم وتطور العلـو االلتماعي  
لك ا١تشكبلت لكن اإلنساف َما زاؿ يقف عالزًا أماـ ت ،ة وفلسفاهتا بأشكاؿ ٥تتلفةوالطبيعي  

 من أف تعاِب أسباب النزاع بُت البشر بطرؽ بداًل  ،مثبًل  .ويعاٞتها أحيانًا ٔتشكبلت أكرب منها
 ة اْلولى:القضيَّ : تافقضي   سليمة أفبحت تعاِب ٔتزيد من الفوضى، فتطرح علينا ىذه األياـ

أرى ُب ولهك نظر ُب ولهك وال اة: وىي اٟترب على تقدير النية، تسمى باٟترب االستباقي  
َما أطم  أف أراه من ابتسامة وانشراح وما سوى ذلك فأقوؿ رٔتا تكرىٍت ما دمت تكرىٍت 

فهناؾ دوؿ كربى تؤمن بضرورة اٟترب  !فعلي  أف أٗتلص منك قبل أف تفكر ُب إيذائي
ة أو بلد أو منطقة تذىب للقضاء عليها، فلم يعد ا١تتهم ت ُب أم  ة، فكلما شك  االستباقي  

بل أفبح من ال أسًتيح لو أو لتصرفاتو أو لشكلو أو ١تنظره أو لعرقو  ،حىت تثبت إدانتو ءبري
أو لدينو أو للغتو أو ألّي سبب من األسباب ذلك يسوغ ٕب أف أحاربو أو أغزوه ُب عقر داره 

 وأف أقضي عليو أو على قوتو على األقل، واألمثلة والنماذج ٖتيط بنا من كل لانب.

قة؟ تفًتض بع  القوى َما الفوضى ا٠تبل   .قةَما يسمى بالفوضى ا٠تبل   ية:القضّية الثان
أحسن طريقة للكشف عن معاٞتة األزمات وا١تشكبلت  ا١تتحكمة ُب مصائر عآب اليـو أف  

فيها مشكلة، وحينما ٖتدث ىذه  ُىَو أف ٖتدث فوضى عارمة ُب ا١تنطقة اليت ترى أف  
قة فسوؼ تفرز لك أو تكشف لك عن ذلك ا١تكنوف الفوضى اليت تسمى بالفوضى ا٠تبل  

تستطي  أف ٗتتار من بُت ذلك ال ذي  ،وآنذاؾ .ال ِذي ُىَو مقيم ُب تلك ا١تنطقة من العآب
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ٮترج من بُت ركاـ الفوضى معاٞتة أو حل للمشكلة اليت تريد معاٞتتها، ومن ىنا فرنا نعاين 
ر معُت دارل طْ ىناؾ مشكلة ُب قُ  تقوؿ: إف  ة؛ يعٍت ٓب تعد ا١تشكلة أف من مشكبلت كوني  

حدود ذلك القطر تعيش تلك ا١تشكلة ونستطي  أف نعاٞتها ُب إطار ذلك القطر، فا١تشكلة 
ُب ماء تبدأ  اك ألقيت حجرً ثارىا ٘تتد إٔب األرض كّلها، كما لو أن  آتظهر ُب بلد لكن 

وتظل ىكذا حىت  ،ق  أررى عديدةاألمواج تنداح من ا١توق  ال ِذي أسقط اٟتجر فيو إٔب موا
 ُب مكاف َما تظهر أنفلونزا الطيور مثبًل  .ةتتبلشى، فا١تشكبلت قد أفبحت مشكبلت كوني  

أسابي  أو أسبوعُت إٔب ٥تتلف أ٨تاء العآب،  ةُب لنوب شرؽ آسيا ُب الصُت تصل بعد ثبلث
 ١تاذا؟ ألف   .ودةتظهر ظاىرة أو لرٯتة ُب مكاف َما فإذا هبا تعم األرض بعد فًتة ٤تد

ة قد تنشأ ُب أرض َما أو ا فارت مشكبلت كوني  ة، وإ٪ت  ا١تشكبلت لن تعد مشكبلت ٤تلي  
من ىنا ٓب يعد ىناؾ  .ة كلهاقطر َما أو قبيل َما و٘تتد بعد ذلك وتنداح إٔب مستوى الكوني  

ة ة أو العا١تي  ني  ة أيًضا، ال ٯتكن للمشكلة الكو مناص أو حل ٢تذه ا١تشكبلت إاّل حلوؿ كوني  
 عادت ىذه ا١تنطقة بعد أسبوع أو من أف ٖتظى بعبلج كويّن، وإال  البد  ،أف تعاٞتها ٤تلًيا

ة ة أو مشكلة بيئي  أسبوعُت إٔب التلوث بتلك ا١تشكلة مرة أررى سواء أكانت ظاىرة التماعي  
 أو أي نوع من أنواع ا١تشاكل.

و يبحث عن طريق ربلص، عن طريق ١تعاٞتة من ىنا فار العآب كلّ ثانية: النقطة ال
األزمات وا٠تروج من ا١تشكبلت، وعن مصادر ٯتكن أف تقدـ ا٢تداية البلزمة للخروج من 

أف يكوف  البد  تلك األزمات ولتجاوز تلك ا١تشكبلت، وا١تشكل ُب أساسو كويّن واٟتل
ة؟ ت الكوني  كذلك؛ كيف تستطي  الوفوؿ إٔب مصدر كويّن يستطي  أف يعاِب ىذه ا١تشكبل

: ا١تصدر العلمّي، الُنظم سواء بنا النظر ُب كل َما لدى اإلنساني  لو قل   ة من مصادر اليـو
ة أو كانت األدياف سواء أكانت يهودي    اة، أي  ة أو ديكتاتوري  ربالي  يل ،ةة أو شولي  أكانت دٯتقراطي  

إال عن مصدر واحد ال ثاين لو، ة أو سوى ذلك، سوؼ يرتد الطرؼ إلينا ة أو بوذي  نصراني  
فالقرآف الكرًن وحده ُىَو ا١تصدر الكويّن الذي  .مصدر كويّن واحد َما زاؿ على ولو األرض

؛ ولكن ة اليت تعاين البشري  يستطي  أف يقدـ عبلًلا نالًحا للمشكبلت الكوني   ة منها اليـو



167 

 

أف يكتشفو سواىم، فأىل ف ألىلو فضبًل على غَت مكتشَ  -وىذا أمر مؤسف-القرآف اجمليد 
و ٣ترد  تو وما فيو وغَتىم ينظر إليو على أن  تو وعا١تي  القرآف ُب غفلة وانشغاؿ عنو وعن كوني  

ة األررى ال فرؽ بينو وبُت التوراة واإل٧تيل أو  كتاب ديٍّت شأنو شأف سائر الكتب الديني  
 ن تلك األدياف.وبالتإب فكثَتًا من مشكبلتنا لاءتنا م ،كتاب بوذا أو زرادشت

 ولكي يؤدي القرآف الكرًن دوره ُب كونو ُىَو ا١تصدر الكويّن الوحيد ال ِذي يستطي  أف يعاِب
من إزالة العقبات من أمامو، ألىلو الذين ال يفهموه البد  ةتلك ا١تشكبلت واألزمات الكوني  

لكبَتة بُت ىذا القرآف واليفهموا دوره ويتعلموه و٭تسنوا قراءتو، ولغَتىم لكي يدركوا الفروؽ ا
وىذا أمر  .ةة أو أرضي  ال ِذي يهدي لليت ِىَي أقـو وبُت غَته من كتب سواء كانت بدايتو ٝتاوي  

و ُب حالو إٔب لهود ضخمة ىائلة من أىل القرآف لكن   ،وإف كن ا نقولو هبذا اليسر والسهولة
هم فيو وتذكره وترتيلو وتعقلو، لعل   ره والتفكرلكي يعرؼ القرآف حق ا١تعرفة و٭تسن قراءتو وتدب  

فإف  عليهم أف يقدموه ٢تذا العآب بوففو الكتاب الكويّن  ،وإذا َما اكتشفوه .بذلك يكتشفونو
 فكيف تستطي  أف تفعل ذلك؟ .األوحد الذي ٯتكن أف يعاِب ىذه ا١تشكبلت الكوني ة

 ُب بٍت إسرائيل وقاؿ: بًل قد ضرب لنا مث (تبارؾ وتعأب)نوّد أف نقوؿ بكل وضوح: ا  
 ُْلوا التػَّْورَاَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَىا َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقو ـِ َمَثُل الَِّذيَن ُحمّْ

بُوا ِبآيَاتِ  وبنو إسرائيل ُب ٛتلهم للتوراة ٛتلوىا ٛتل اٟتمار،  ،(5)الجمعة:﴾اللَّوِ  الَِّذيَن َكذَّ
ة التعامل اليت ٘تت بفقو بقرّي أو تعاملهم معها أستطي  أف أقوؿ وأطلق على نفس نوعي  وُب 

ورة البقرة وطريقة ٖتاورىم م  س بفقو أىل البقرة، ومعروفة معآب ىذا الفقو الذي نراه ُب
مثل الذين  :فيها، ولو رفعنا اسم التوراة ووضعنا القرآف الكرًن وقلنا -عليو السبلـ– موسى
ىذا مؤسف وقاس وأرلو  !القرآف ٍب ٓب ٭تملوه ماذا يكوف؟ كمثل اٟتمار ٭تمل أسفارًاٛتلوا 

أف ال يُغضب أحًدا، ولكن الطريقة اليت ٭تمل ا١تسلموف القرآف فيها اليـو ىي ذات الطريقة 
ولكن ىل  ،نعم ٨تن نعتٍت بتجويده ونعتٍت بطباعتو وبتغليفو .اليت ٛتل هبا بنو إسرائيل التوراة

ة فوافل عديدة، حىت ٨تن طلبة العلـو الشرعي   احق التبلوة بيننا وبينه .حق تبلوتو؟ النتلوه 
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َوقَاَؿ  :ا كما أُمرنا بذلكال نتلو القرآف حق تبلوتو، وال نعطيو حقو وال نتعامل إنساني  
إًذا فنحن  .(30)الفرقاف: ﴾الرَُّسوُؿ يَا َربّْ ِإفَّ قَػْوِمي اتََّخُذوا َىَذا اْلُقْرَءاَف َمْهُجورًا

ة ذي ٯتكن أف يعاِب األزمات الكوني  لنا نلمس ونعرؼ ا١تصدر الكويّن انستطي  أف نقوؿ: إن  
، وال 67نا ال ٨تسن فهمو، وال نتلوه حق تبلوتو، وال ٨تسن ترتيلوللمسلمُت ولغَتىم، لكن  

لمُت اليـو ُب تعاملهم ل وال التبلوة حق التبلوة مولودة بُت ا١تسر وال التعق  ر وال التذك  التفك  
 م  القرآف الكرًن، فإذا ٓب يكتشفوه ىم كيف يقدمونو إٔب اآلررين؟

ة ا١تسلمة تعاين كما عانت من قبل ُب مراحل ٥تتلفة من تارٮتها من أزمات ٣تتمعاتنا العربي   إف  
ُت يفسروف أزمات ُت وا١تعلقُت السياسيّ تفكك، ومعظم ا١تفكرين والباحثُت االلتماعيّ 

ة ٓب يسبق ٢تا أف تعاملت م  أزمات األمم فكك ىذه بتفسَتات منبثقة عن علـو التماعي  الت
ا ما تأٌب ٖتليبلهتا قافرة مبتسرة، غَت مقنعة والشعوب من منطلقات الوحي، ولذلك غالبً 

ة وما إليها، ة وطائفي  ة وقومي  ىذا التفكك نالم عن تطلعات عنصري   وكثَت من ىؤالء يروف أف  
النظم القائمة ُب ىذه البلداف عالزة عن استيعاب القوى اٞتديدة ُب ىذه اجملتمعات  وأف  

د ىي ات االنتخاب والتصويت والتمثيل ُب العدة ٔتا فيها من آلي  الدٯتقراطي   وتطلعاهتا، وأف  
 العبلج الوحيد ألزماهتا ىذه.

ا ٢تذه األزمات ا شافيً لً ها ال تقدـ عبلة لكن  وقد يكوف ُب ذلك شيء من ا١تسكنات الوقتي  
اليت ٓب يبلحظ فيها أفل النشأة والتكوين، فالعرب كانوا قبل اإلسبلـ ٣ترد قبائل متفرقة، 
تسودىا شرائ  القوة والضعف، فالقوي ٖتكم بالضعيف، ويستبد بو، والضعيف ما عليو إال 

ـ وألف بُت قلوهبا سبلامتلكها ٖتكم فيمن كاف يتحكم فيو، ولاء اإل أف يسعى إٔب القوة فإف  
َوأَلََّف بَػْيَن قُػُلوِبِهْم َلْو أَنَفْقَت َما ِفي اَْلْرِض َجِميعًا مَّا أَلََّفْت بَػْيَن قُػُلوِبِهْم ﴿ي، بتأليف إ٢تّ 

نَػُهْم ِإنَُّو َعزِيٌز َحِكيمٌ  االقتصاد وحده لن  ، وىذا يعٍت أف  (43)اْلنفاؿ: ﴾َوَلِكنَّ الّلَو أَلََّف بَػيػْ
ا على نبيو الكرًن: ٦تتنً )لل شأنو(  ا من ىذه األزمات، ويقوؿا شافيً وال عبللً ا يكوف كافيً 

                                                           
67

والًتتيل مأروذ من دويبة فغَتة اٝتها الرتيبلء تعرؼ كيف تبٍت بيتها بناًء ىندسي ا ُب غاية القوة والصبلبة والشكل  
 .اٞتميل كذلك الًتتيل
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 ﴾َوِإف يُرِيُدوْا َأف َيْخَدُعوَؾ فَِإفَّ َحْسَبَك الّلُو ُىَو الَِّذَي أَيََّدَؾ بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِنينَ ﴿
وب أبنائها، بُت قل يّ ة قد ٕتمعت بتأليف إ٢توألف بُت قلوهبم، فهذه أم   (45)اْلنفاؿ:

ا، والتزمت واعتصمت بكتابو، وآمنت بنبيو ورسولو، ا وإ٢تً استحقتو بعد أف آمنت بو ربً 
لل )ي ٟتكمة أرداىا ا ا ىو فعل إ٢تي واستعداد بشرّ ورضيت بو، فالتأليف بُت القلوب إ٪ت  

 بدينو،، والتشبث ْتبلو، والتمسك (تعأب)، ووسيلة بقاء ىذا التأليف االعتصاـ با (شأنو
لََّف َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميًعا َوََل تَػَفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَة الّلِو َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَ ﴿

َها  بَػْيَن قُػُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مَّْن النَّاِر فَأَنَقذَُكم  مّْنػْ
  .(503)آؿ عمراف: ﴾َكَذِلَك يُػبَػيُّْن الّلُو َلُكْم آيَاتِِو َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوفَ 

 لدى كل من استظل براية ا كامبًل لت فيما مضى وعيً ومعرفة ارتباط التأليف هبذا األمر مث  
اإلسبلـ، وحُت ينصرؼ الناس عن ىذا سيضعف اإلٯتاف، وتشوبو الشوائب ويصدؽ على 

، (333)يوسف: ﴾َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم بِالّلِو ِإَلَّ َوُىم مُّْشرُِكوفَ ﴿ :)لل شأنو( ُت قولوا١تؤمن
ويفرقوف دينهم، و٭تولوف أنفسهم إٔب شي  وٚتاعات وتنظيمات ٥تتلفة، وأحزاب كل حزب 

عنهم يده، فتقسوا قلوهبم، وتنفك )لل شأنو(  ٔتا لديهم فرحوف، ُب ىذه اٟتالة يرف  ا
ا بضتهم عن الكتاب، وال يستمسكوف بو كما ينبغي، ويفرقوف دينهم، ويصَتوف شيعً ق

ا، تفتك هبم البدع، وتسيطر على حياهتم اال٨ترافات، آنذاؾ تغرى بينهم العداوة وأحزابً 
فَِبَما نَػْقِضِهم مّْيثَاقَػُهْم َلعنَّاُىْم َوَجَعْلَنا قُػُلوبَػُهْم ﴿والبغضاء، حدث ذلك ألمم سبقتنا، 

َنٍة اِسَيًة ُيَحرُّْفوَف اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِو َوَنُسوْا َحظِّا مّْمَّا ذُكُّْروْا ِبِو َوََل تَػَزاُؿ َتطَِّلُع َعَلَى َخآئِ قَ 
ُهْم ِإَلَّ قَِليًل  ُهْم َواْصَفْح ِإفَّ الّلَو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن  مّْنػْ ُهُم فَاْعُف َعنػْ  َوِمَن الَِّذيَن قَاُلواْ  *مّْنػْ

نَػُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبػَ  ْغَضاء ِإنَّا َنَصاَرى َأَخْذنَا ِميثَاقَػُهْم فَػَنُسوْا َحظِّا مّْمَّا ذُكُّْروْا ِبِو فََأْغَريْػَنا بَػيػْ
وبالنسبة  (31-30)المائدة: ﴾ِإَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َوَسْوَؼ يُػَنبّْئُػُهُم الّلُو ِبَما َكانُوْا َيْصنَػُعوفَ 

)لل  ُب كتابو قدرتو على أف يصيبهم ٔتثل من سبقهم، فقاؿ)لل شأنو(  ُت اة ب٢تذه األم  
َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا مّْن فَػْوِقُكْم َأْو ِمن ﴿ :ُب سورة األنعاـشأنو(  ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأف يَػبػْ

ٍض انظُْر َكْيَف ُنَصرُّْؼ اآليَاِت َتْحِت َأْرُجِلُكْم َأْو يَػْلِبَسُكْم ِشَيعًا َويُِذيَق بَػْعَضُكم بَْأَس بَػعْ 
-فلى ا عليو وآلو وسلم- فهذه اآلية كاف رسوؿ ا( 32)اْلنعاـ: ﴾َلَعلَُّهْم يَػْفَقُهوفَ 
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 وقد سأؿ ا ا حينما يقرأوىا أو تقرأ عليو، ويقوؿ: أعوذ بولهك إعوذ بولهك.يرتعد روفً 
إذا ٓب تستقم كما أمرت وٓب تستمسك ة تو بذلك، ولكن األم  أف ال يصيب أم  )لل شأنو( 

تها وقست قلوب أبنائها تها وتنازلت عن رَتي  وترالعت عن وسطي   ،بالكتاب وٓب تعتصم بو
ت أربلقها، ا، وتغَت  ا، والزكاة مغنمً ا بعد عُت وفارت الصبلة مغرمً وفار فيها اإلٯتاف أثرً 
ف ُب إغراء العداوة والبغضاء بُت بنيها، ال تتخل  )لل شأنو(  ة اسن   واهنارت مفاىيمها، فإف  
  ا، وىكذا.ا، وبعضهم يسيب بعضً ولعل بعضهم يقتل بعضً 

 يعيدىا إٔب ا ُب حالة أف تسلك سبيبًل ك ىذه فإهن  ة أف ٗترج من حالة التفك  وحُت تريد األم  
ه، دا، واالستمساؾ هب(لل شأنو)الصراط السوي، و٬تعل منها األقدر على الرلوع إٔب ا 

واإلراء، فمن الذي كاف يتصور قبل نزوؿ القرآف على قلب  آنذاؾ تسود األلفة والتعاوف
تناحرة تصبح متآرية ذلك اإلراء الذي ١تتلك القبائل ا أف  -فلى ا عليو وآلو وسلم- ٤تمد

ويداف  عنو  ،فار ا١تسلم يفضل أراه ا١تسلم على أريو ُب النسب والدـ والعرؽ والرحم
 وما رولو من نعم. ،لوويشاركو ما

و ٣تموعة األزمات لن يتم إال باٗتاذ ٚتي  الوسائل اليت أرذ هبا إًذا فا٠تروج من ىذه األزمة أ 
نها القرآف الكرًن بأدؽ وىي أمور بي   ،وليل التلقي-فلى ا عليو وآلو وسلم- رسوؿ ا

ب وبذلك ٯتكن التغل   ىا،اؿ والفتح والصف واٟتجرات وغَت التفافيل ُب سورٌب التوبة واألنف
البد من مرالعة التوحيد وأركاف اإلٯتاف ُب القلوب والعقوؿ، وكذلك  :فأوًَل على ىذه األزمة، 

وإعادة متعلقة بو، )لل شأنو(  ا مرتبطة باتغيَت ما ُب النفوس من تولهات لتكوف نفوسً 
كية، وعمراف بناء شبكة المفاىيم الصحيحة، من إيماف وإسلـ وإحساف، وتقوى، وتز 

فرسوؿ ا  ة،ة، ثم تأتي بعد ذلك اْلمور الماديَّ وجهاد، وما إلى ذلك من مفاىيم محوريَّ 
س الكياف رة وفيها استطاع أف يبٍت ويؤس  ىالر إٔب ا١تدينة ا١تنو  -فلى ا عليو وآلو وسلم-

فبلت متينة وىذا ينبو إٔب ضرورة إ٬تاد شبكة اتصاالت وموا ،األوؿ اإلسبلميّ  االلتماعيّ 
ا تعد من الوسائل اليت ال يتم الوالب ا١تطلق إال ، فإهن  ا، بُت ٚتي  أ٨تاء العآب اإلسبلميّ لدً 

    ها، وتطهَتىا ٦تا شاهبا من شوائب.بو، ٍب البداية بتنقية نظم اٟتياة ا١تختلفة وتزكيت
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 :ات وقصص اْلنبياء وبناء اْلمممدخل النبوَّ  المدخل العاشر:

ة دراستها ر القصص الواردة ُب السورة ويقـو بعملي  درل يستحضر القارئ ا١تتدب  ُب ىذا ا١ت
وٖتليلها والنظر ُب سياقها ُب سور ٥تتلفة، وليتسائل بعد ذلك عن اٟتكمة والعربة والدروس 

َلَقْد َكاَف ِفي ﴿ ُب سياقها ُب تلك السورةاليت ٯتكن استخبلفها من قصة ىذا النيب 
َرةٌ  ُْوِلي اْلَْلَباِب َما َكاَف َحِديثًا يُػْفتَػَرى َوَلِكن َتْصِديَق الَِّذي بَػْيَن َيَدْيِو  َقَصِصِهْم ِعبػْ ْلّْ

فأحيانا ٧تد لانبا من  (،333)يوسف: ﴾َوتَػْفِصيَل ُكلَّ َشْيٍء َوُىًدى َورَْحَمًة لَّْقْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ 
٧تد ُب سورة القصص  أو الرسوؿ ال ٧تده ُب السياقات األررى، فمثبًل  قصة ذلك النيبّ 

تفافيل كثَتة تتعلق ٔترحلة والدة سيدنا موسى، وكيف أمرت أمو بإلقائو ُب اليم، إٔب آرر 
و قادر على ا١تراد إبراز طغياف فرعوف، ولربوتو، واستعبلئو، وتو٫تو بأن   ذلك، فيفيدنا ىذا بأف  

ماـ من يريد إضعافو، و٧تد ُب ة، وغلق الباب أعاء األولوىي  غ لو اد  كثَت من األمور قدرة تسو  
ا باٟتوار بُت سيدنا موسى وفرعوف، فنعلم ا يكوف السياؽ فيو أكثر التصاقً سورة أررى لانبً 

نا أماـ دروس وٕتارب وعرب يستفيد هبا كل أولئك الذين يتصدوف للدعوة و٥تاطبة الناس، أن  
 ورافة اٞتبابرة، والطغاة، ومن بأيديهم مقاليد األمور.

ره يعود عليو ٓتربة ودربة متميزة ُب التفريق بُت سياؽ وآرر، واالستفادة القارئ وتدب  والتفات 
 ر.ة السياؽ ُب ميداف التدب  بنظري  

 .ةة واَلجتماعيَّ مدخل السنن الكونيَّ  المدخل الحادي عشر:

ة هبا، رين فيو إٔب العنايو وا١تتدب  يئر اازىا، ودعوة قىناؾ سنن كثَتة اىتم القرآف الكرًن بإبر 
)لل  واستخبلص الدروس منها، واالستفادة هبا ُب تفسَت كثَت من لوانب اٟتياة، فقولو

يربز لنا ، (55)الرعد: ﴾.. ِإفَّ الّلَو ََل يُػَغيػُّْر َما ِبَقْوـٍ َحتَّى يُػَغيػُّْروْا َما بِأَنْػُفِسِهْم ..﴿شأنو( 
سوء والعكس ال يقـو على التغيَت من األحسن إٔب األ ة من أىم سنن االلتماع، وأف  سن  

 النفوس بطوؿ ا يق  بعد أف تتغَت  ، وال لرب الىوٌب، كما قد يتوىم البع ، وإ٪ت  استبلب إ٢تيّ 
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فَػَقاُلوا رَبػََّنا بَاِعْد بَػْيَن َأْسَفارِنَا َوظََلُموا ﴿ ة القلوب، واالبتعاد عن كتب ا:األمد، وقسو 
َناُىْم ُكلَّ ُمَمزٍَّؽ ِإفَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت لُّْكلّْ َصبَّاٍر َشُكورٍ أَنُفَسُهْم َفَجَعْلَناُىْم َأَحاِديَث وَ   ﴾َمزَّقػْ

 القلوب، وما ا من تغَت   أحوا٢تم، انطبلقً ، فذلك ىو الذي يؤدي بالناس إٔب تغَت  (91)سبأ:
اإلنساف يعرؼ ا١تنهج الذي يدرس فيو أسباب قياـ األمم وهنوضها  فيها، وبالتإب فإف  

ات ا١تختلفة إٔب حالة النظر عها وسقوطها، وٮترج من تيو الظنوف واالحتماالت والفرضي  وترال
ة بارزة وملموسة، وٯتكن أف يسلك مثل ىذا ُب النظر ُب ا١تستويات ُب أسباب لوىري   العقليّ 

 ة.ة والقومي  ة واألسري  ة الفردي  ا١تختلفة من مستويات االستقامة واال٨تراؼ ُب اٟتياة البشري  

 :مدخل اْلخلؽ والسلوؾ، وآثارىا في حياة اْلفراد واْلمم المدخل الثاني عشر:

أَتَْأُتوَف اْلَفاِحَشَة َما َسبَػَقُكم .. ﴿ :حُت تعرض علينا القصة سلوؾ قـو لوط وحواره معهم
ة ، نعرؼ أثر ظهور الفواحش وانتشارىا ُب حيا(90)اْلعراؼ: ﴾ِبَها ِمْن َأَحٍد مّْن اْلَعاَلِمينَ 

ٟتقوؽ وٓب يقم العدؿ األمم، واٟتضارات وقيامها واهنيارىا، وكذلك ما ٭تدث إذا ٓب ٖتًـت ا
َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُىْم ُشَعْيًبا قَاَؿ ﴿ ٢تم: لل شأنو()ُب قصة شعيب ٧تد أمر ا بُت الناس، و 

ُرُه َقْد َجاءْتكُ  َنٌة مّْن رَّبُّْكْم فََأْوُفوْا اْلَكْيَل يَا قَػْوـِ اْعُبُدوْا الّلَو َما َلُكم مّْْن ِإَلٍو َغيػْ م بَػيػّْ
ٌر  َواْلِميَزاَف َوََل تَػْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياءُىْم َوََل تُػْفِسُدوْا ِفي اَْلْرِض بَػْعَد ِإْصَلِحَها َذِلُكْم َخيػْ

دُّوَف َعن َسِبيِل الّلِو َمْن لَُّكْم ِإف ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن * َوََل تَػْقُعُدوْا ِبُكلّْ ِصَراٍط ُتوِعُدوَف َوَتصُ 
ُغونَػَها ِعَوًجا َواذُْكُروْا ِإْذ ُكنُتْم قَِليًل َفَكثػَّرَُكْم َوانظُُروْا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة  آَمَن ِبِو َوتَػبػْ

ُنوْا فَاْصِبُروْا اْلُمْفِسِديَن * َوِإف َكاَف طَآئَِفٌة مّْنُكْم آَمُنوْا بِالَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِو َوطَآئَِفٌة لَّْم يْػْؤمِ 
ُر اْلَحاِكِميَن * قَاَؿ اْلَمأُل الَِّذيَن اْسَتْكبَػُروْا ِمن قَػْوِمِو  نَػَنا َوُىَو َخيػْ َحتَّى َيْحُكَم الّلُو بَػيػْ

ُكنَّا  لَُنْخرَِجنََّك يَا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعَك ِمن قَػْريَِتَنا َأْو لَتَػُعوُدفَّ ِفي ِملَِّتَنا قَاَؿ َأَوَلْو  
َها َوَما  تَػَريْػَنا َعَلى الّلِو َكِذبًا ِإْف ُعْدنَا ِفي ِملَِّتُكم بَػْعَد ِإْذ َنجَّانَا الّلُو ِمنػْ َكارِِىيَن * َقِد افػْ

َنا لْ َيُكوُف لََنا َأف نػَُّعوَد ِفيَها ِإَلَّ َأف َيَشاء الّلُو رَبػَُّنا َوِسَع رَبػَُّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َعَلى الّلِو تَػوَكَّ 
ُر اْلَفاِتِحيَن * َوقَاَؿ اْلَمأُل الَِّذيَن َكَفُروْا  نَػَنا َوبَػْيَن قَػْوِمَنا بِاْلَحقّْ َوأَنَت َخيػْ َتْح بَػيػْ ِمن رَبػََّنا افػْ

ْم قَػْوِمِو لَِئِن اتػَّبَػْعُتْم ُشَعْيبًا ِإنَُّكْم ِإذًا لََّخاِسُروَف * فََأَخَذتْػُهُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوْا ِفي َدارِىِ 
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بُوْا ُشَعْيًبا َكانُوْا ُىُم اْلَخا بُوْا ُشَعْيًبا َكَأف لَّْم يَػْغنَػْوْا ِفيَها الَِّذيَن َكذَّ ِسرِيَن * َجاِثِميَن * الَِّذيَن َكذَّ
ُهْم َوقَاَؿ يَا قَػْوـِ َلَقْد أَبْػَلْغُتُكْم ِرَساََلِت رَبّْي َوَنَصْحُت َلُكْم َفَكْيَف آَسى َعَلى  فَػتَػَولَّى َعنػْ

تطفيف ا١توازين وعدـ ُب قصتو م  قومو لزاء  فنجد (3:-91)اْلعراؼ: ﴾قَػْوـٍ َكاِفرِينَ 
الوفاء با١تكاييل وا١تقاييس وااللًتاء على حقوؽ اآلررين واالعتداء عليها من رلل واضطراب 

ة وحدىا بل يشمل لوانب أررى عديدة ُب ة وال ُب األبعاد االقتصادي  ال ُب اٟتياة التجاري  
الناس تنقسم آنذاؾ إٔب أقساـ ثبلثة  ة؛ ألف  الصدد، ومنها وُب مقدمتها اٞتوانب الديني  ىذا 

وآرروف سوؼ  ،فقـو سوؼ ينهوف عن ذلك السوء وىم الذين سوؼ ٯتتعوف بالنجاة
ينضموف إٔب الذين ٯتارسوف السوء، فيزيدوف ُب سواد أولئك الذين يعملوف السوء ويقوى هبم 

 ث ٮتذؿ الذين ينهوف عن السوء وال ٯتارس السوء.لانب الشر، وفصيل ثبل

فاجملتمعات اليت تشي  فيها ىذه الذنوب والنقائص وىذه ا١تفاسد تكوف مهددة باالنقساـ  
والتنازع واالرتبلؼ ورٔتا يندرج ذلك الصراع الذي عرؼ ُب عصرنا ىذا بالصراع الطبقي 

 ٖتت ىذا اٞتانب.

 :مدخل اَلستخلؼالمدخل الثالث عشر: 

مدرل االستخبلؼ ىو ا١تدرل الذي تأٌب فيو إشارات إٔب قـو فلحت أحوا٢تم فمتعهم ا 
الهنيار تنخر ُب كياهنم لتخليهم إٔب حُت، ٍب بدأت أحوا٢تم بالتغَت والتبدؿ فبدأت عوامل ا

ا، ففي الصراحة حُت يشوب الشرؾ اإلٯتاف عندىم عن مهمة االستخبلؼ فراحة أو ضمنً 
 ،لبواح أو ال يعلنوف ذلك ولكن تظهر فيهم الفواحش واٞترائم واال٨ترافاتأو يكفروف الكفر ا

ومنها وظيفة ا١تاؿ ُب اٟتياة  وظائف األشياء لديهم وتتغَت   ،فبل ينكروهنا وال يتوبوف عنها
ويضمحل العدؿ، وتضطرب ا١تساواة، وٖتل توليهات الشيطاف بدؿ اإلحساف، وىكذا 

ة لئلنساف ا١تستخلف فحُت نقرأ السورة هبذا اـ األساسي  فآنذاؾ يكونوف قد ررلوا عن ا١ته
ة ُب الكوف، ا١تدرل نستطي  أف نرفد من الصفات ما ينسجم م  مهمة اإلنساف األساسي  

قط ويعمل على تعزيز الدعوة إليو، والتذكَت بو، أف يلت وما يصطدـ معها، فما ينسجم ٯتكن
االبتعاد عنو، وعدـ السقوط فيو، وبذلك وما يتناَب وذلك ٭تذر الناس منو، ويدعوف إٔب 
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ا على ر، ويكوف قادرً ة لدى ا١تتدب  تكوف السورة قد أفبحت واضحة ُب معا١تها األساسي  
 اكتشاؼ أىم مقافدىا وما استهدفتو من أىداؼ.

واْلمَّة  ة والعمرافمدخل القيم والمقاصد؛ التوحيد والتزكيَّ  المدخل الرابع عشر:
 :والدعوة

ة قدٯتًا و٤تاولة استشكاؿ وعنا ا١تعرُّب الذي ننطلق منو إلعادة بناء العلـو اإلسبلمي  ؾ مشر ٭تر  
واق  نظرّي لديد يلّم ٓتطّة ا١تعرفة اليت رٝتها السابقوف استكمااًل نقدي ا ٞتهدىم، استيعابًا 

باطها منذ زماٍف ة، عملنا على استنة عملي  ا مقافد قرآني  وٕتاوزًا، عدٌد من ا١تقافد اليت رأينا أهن  
 أف ا إال  ة قد درلت ُب عنق الزلالة، أو تكاد، فما كاف من  عندما رأينا األزمة اإلسبلمي  

نفضنا عن الًتاث الذي ننتمي إليو الغبار لنعود إٔب القرآف بوففو الكتاب ا٠تاًب الذي حوى 
لامعة ٯتكن الشرع وا١تعرفة، وا١تقافد واألربلؽ، ٤تاولُت أف نسألو عن مقافد حاكمة و 

 ة أررى.ة لديدة لكي يكوف للمقافد معًٌت مر  االعتماد عليها ُب تأسيس إمكاني  

الفقو ىو  ألف   ؛ىي ركيزة الفقو باألساس ة اليت ينبٍت عليها تراثنا اإلسبلميّ الركيزة األساسي   إف  
"أفوؿ  عن أف   ة، فضبًل ة للشرع، فهو ا١تختّص باألحكاـ العملي  ة اٟتقيقي  الفلسفة العملي  

نبط األحكاـ. فإذا كاف تالفقو" تُعٌت بوض  تلك األسس اليت ٯتكن للفقيو من ربل٢تا أف يس
ا ىي اآللة أفوؿ الفقو ٗتتّص بآلية إفدار اٟتكم، أي إهن   الفقو ٥تتص ا باٟتكم العملي، فإف  

دىا، اىا، و١تقافد يتقص  غي  رع قد نزَؿ وفًقا لغايات يتا كاف الش  ػّ ة لذلك. و١تالضابطة وا١تنهجي  
علماء الدين قد سعوا منذ بداية تأسيس العلم إٔب االستنباط والبحث عن ىذه الغايات  فإف  

اإلشكاؿ ا١تقافدي إشكاٌؿ ملّح ُب التاريخ، وىذا اإلشكاؿ لو فورة  وىذه ا١تقافد. ألف  
 من السور د معُت  ل ٢تا بذلك: النّص الشرعي نّص ٤تدود، أي عدة ٯتكن أف ٪تث  نظري  

واآليات، بينما الوقائ  اليت تق  لئلنساف ُب الزماف وا١تكاف غَت ٤تدودة؛ فكيف ٯتكن أف ٨تّل 
 ط النص ادود والوقائ  غَت ادودة؟ا١تشكل الذي يتوس  
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 وف أف  ر األفولي  ة، بناًء على ىذا ا١تشكل نفسو، فقد تصو  لقد نشأ القياس، كآلة أفولي  
 ي عليها. إف  كن أف ٭تّل ا١تأزؽ من ربلؿ قياس الوقائ  ا١تتشاهبة وإنزاؿ اٟتكم الكل  القياس ٯت
سيجد نفسو ُب مشكل مستقبلي كذلك، وأفوٕب؛ فالوقائ   مط من التفكَت القياسيّ ذلك الن  

ي فلن يكوف إنزاؿ اٟتكم الكل   لن تتشابو، وستستجّد وقائ  ال نظائر ٢تا، وال شبيو، ومن ٍب  
 عليها مناسًبا، وسنرل  إٔب ا١تشكل من لديد.  عيّ الشر 

س ألللو علم األفوؿ، إذا فهمناه ُب فلسفتو وُب عمقو، اإلشكاؿ الرئيس الذي تأس   أي إف  
ىو إشكاؿ النص ادود والوقائ  غَت ادودة، واألفوّٕب يعمل على توفَت أدوات مناسبة 

 للوقائ  ا١تعينة، وال ف يستنبط اٟتكم ا١تعُت  ، أعٍت الفقيو، كي يستطي  أللفيلسوؼ العمليّ 
 يق  تشويش يفسد النّص والواقعة مًعا. 

ا١تسلم  ألف  – القياس وإْف كاف مناسًبا ُب بداية تأسيس العلم، وُب بداية الزمن اإلسبلميّ  إف  
ق  الذي واو لن يستمّر ُب التاريخ، وسيجد ال، فإن  -يبتدئ زمنو باألساس من نزوؿ القرآف

"اٞتّدة" ستخًتؽ التاريخ، وسنجد وقائ  ٓب تق  ألسبلفنا الذين وضعوا  ذكرناه عاليو من أف  
 ة.فوىا م  األحكاـ الكلي  ة، أو الذين نظموا الوقائ  وكي  تلك اآللة األفولي  

ا١تقافد وإف اٗتذت  و إٔب أف  من إبداع فكرة ا١تقافد. وينبغي أف نتنب  البد  من ىنا، كاف
٢تا أفواًل عند أفوليُت آررين، كما  ة، م  الشاطيب، فإف  ة، وكذا النسقي  تأسيسي  فيغتها ال

ىو من أعطاىا  الشاطيبّ  ، لكن  وكذا عند حجة اإلسبلـ الغزإبّ  عند إماـ اٟترمُت اٞتويٍتّ 
 ةة األفولي  ا١تقافد ىي تطوير ُب النظري   ففة العلم القائم ا١تستدّؿ عليو وا١تعموؿ بو. أي إف  

 د. ة القياس وأفحبت ال تفي بتلبية الواق  الذي يتجد  نفسها، بعدما ترالعت قو  

أي دين أو أّي رسالة ٢تا مقصد و٢تا غاية،  ة باألساس، ٔتعٌت أف  وا١تقافد ىي منظومة عقلي  
ا٠تاًب الذي ىو من عند ا؛ فا ال ينزؿ ديًنا أو كتابًا أو يرسل  فضبًل عن الدين اإلسبلميّ 

 ٟتكمة ومقافد، ُعلَم منها ما ُعلم، وُلهل منها ما ُلهل. سواًل أو يبعث نبي ا بُت األمم إال  ر 
، كّل حكم ينزلو ْتكمة ولغاية. وىذه ا١تقافد متفق عليها (سبحانو وتعأب)ع حكيم فا١تشر  
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ة ة، ورمزي  ة الدين ككّل، كمنظومة ولودي  بُت حاملي ىذا الدين، وال ربلؼ على مقافدي  
 ئة لئلنساف معٌت ألف يكوف.موّفرة للمعٌت دارل التاريخ، ومهي  

عملهم باألساس ىو  ؛ ألف  فوا تلك ا١تقافد على مستوى فقهيّ األفوليُت قد وظ   بيد أف  
عمل ضْبطي وإحكامي يقـو على إحكاـ النص وضبطو كي تكوف األحكاـ ا١تستنبطَة ذات 

 إف   :لوض  ا١تقافد اليت ٯتكن أف نقوؿ ى الشاطيبّ دة. فسعة لي  ٧تاعة، و٢تا كفاءة شرعي  
الدين يدور حو٢تا، وحصرىا ُب ٜتسة: مقصد حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، 

، فاإلنساف ا١تسلم يدور م  ىذه ا١تقافد ا٠تمسة ُب وحفظ النسل، وحفظ ا١تاؿ. ومن ٍب  
منها مراعًيا ٢تذه ا١تقافد ا٠تمسة   أموره كّلها، وإليها يرّد أعمالو، ويضبط وقائعو، فما كاف

 كانت نافعة لئلنساف، وإذا ٓب تكن ٓب تُك نافعة.

ة. فهذه ة وليست مقافد شرعي  ا مقافد طبيعي  نا ننظر إٔب تلك ا١تقافد على أهن  إاّل أن  
وال ٮتتص  ،ة يشًتؾ فيها بنو اإلنساف وٚتي  األديافا١تقافد ا٠تمسة ىي مقافد كلي  

ىذه  إف   :ة، كّل ذلك يقوؿن ديٍن آرر، فالعقل والبداىة والطبيعة اإلنساني  اإلسبلـ هبا ع
ة وال ٖتتاج إٔب تقعيد. فإذا  ا١تقافد مغروسة ُب أفل الفطر، ومبثوثة ُب طوايا النفس البشري  

ك لو كنَت ُب فحراء وغلَب عليك الظمأ حّد ا١توت إن   :كاف الفقهاء، مثبًل، يقولوف
أف تشرب ا٠تمر حىت ال تذىب ْتياتك، وفاًء ١تقصد "حفظ اٟتياة" من  وا٢تلكة، فيحّل لك

ىذا أمٌر بدىّي ال ٭تتاج إٔب شرع أو دين، بل ىي حالة  إف   :ا١تقافد ا٠تمسة، فنحن نقوؿ
. وىذا ما أو توليو مقافديّ  ة ألّي إنساف، وسيقـو بفعل ذلك دوف توليو ديٍتّ طبيعي  

 ة.ة وليست مقافد شرعي  فق عليها ىي مقافد طبيعي  ا١تقافد ا٠تمسة ا١تت نقصده بأف  

ا ليست مطلقة بل ىي يتّم ثنا عن ىذه ا١تقافد، وىي أهن  ىناؾ سؤااًل يُطرح إذا ٖتد   كما إف  
حفظ النفس أو ا١تاؿ إْب... ال يقصد بو مطلق اٟتفظ،  ٖتجيمها من ربلؿ الشارع. فإف  

ا مقافد ٤تدودة وتفهم ُب ... ٦تا يعٍت أهن  فأي ماٍؿ ىو الذي ٭ُتفظ، وأي نفس، وأي دين
 سياقها وليست سارية على الدواـ. 
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ة التعليل باألساس بعدما و إليها من كوهنا تقـو على بنيىناؾ نقًدا يول   ىذا، باإلضافة إٔب أف  
ه ىذ ا تقـو على التعليل فما الدليل على أف  ة القدٯتة، وإذا أقررنا أهن  فشلت األداة القياسي  

ا١تقافد ىي مقافد الشارع اليت أنزؿ ألللها الدين؟ أي، ٔتعٌت آرر؛ ىل ًب استقراء ىذه 
ة ًب فوغها واعتبارىا مقافَد للشريعة ككّل؟ وىاىنا ا١تقافد من النّص؟ أـ ىي مبادئ كلي  

تاج لتشري ؛ ة وال ٖتة ومبدئي  ا عقلي  ، ألهن  أوًَل ة: ىذه ا١تقافد طبيعي   د أف  ة أررى لنؤك  نعود مر  
ا غَت مستقرَأة من الشرع بل ًب إسقاطها ألهن   وثالثًا،ا ليست مطلقة عند الفعل؛ ألهن   وثانًيا،
 عليو.

، زًا من النقاش الدارلي اإلسبلميّ ة تأرذ حيػ  ا١تسألة التشريعي   وم  حركة التاريخ واطراده، فإف  
ة وبُت اإلسبلميُت )ليس يثة أوروبي  موف من موق  ثقافة حدبُت َمن ىم يتكل   وكذا ا٠تارليّ 

. وقد قامت لهود كبَتة لتطوير منظومة القصائد ( حوؿ ا١تأزؽ التشريعيّ با١تعٌت السياسيّ 
ة" كمقصد مة بن عاشور، حيث أدرج "اٟتري  والعمل على إدراؿ مقافد أررى فيها، كالعبل  

ا١تأزؽ  . ا١تهّم، أف  نا الفقهيّ سادس ّتوار ا١تقافد ا٠تمسة ا١تعروفة وا١توروثة عن تراث شرعيّ 
 دائًما كاف ٭تيل إٔب ا١تقافد و٤تاولة توسيعها والعمل على ٖتديثها من لديد. التشريعيّ 

دت مسائل حركة التاريخ قد ول   اللجوء إٔب ا١تقافد والعمل عليها ىو اعًتاؼ ضمٍت بأف   إف  
ة القياس نظرًا امها آللي  وأحكاًما ٓب تكن ظاىرة فيما قبل، مسائل لديدة ال ٯتكن إحك

الفشل نفسو بدأ ُب اللحاؽ  للفشل اإلبستمولولي الذي أحدثتو حركة التاريخ هبا، ويبدو أف  
ٯتكن  باألعلى، ومن ٍب   -بإ٬تاز-ة نظرًا لبلنتقادات اليت أوردهنا ٔتنظومة ا١تقافد الكبلسيكي  

عموًما، الذي بدأ ينشّق عن  ٕبّ واألفو  دارل ىذا اإلطار ا١تقافديّ  قراءة اٞتدؿ اإلسبلميّ 
 ة.ة كاف  دعوة عالية بضرورة ٕتديد ا١تنظومة األفولي  

ة ٔتعٌت التطوير على ا١تقافد من ىنا، لاء عملنا على "مقافد لديدة"، وال تعٍت اٞتد  
ىذه  ة ُب استقراء ا١تقافد ىذه وإٔب الطاب  الذي وٝتناه هبا. فإف  السابقة، بقدر ما تعٍت لد  

ٯتكن للقارئ الكرًن أف ينظر –ة للقرآف الكرًن افد قد قمنا بإررالها من قراءتنا ا١تنهالي  ا١تق
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ل "ا١تقافد العليا ىذه ا١تقافد ٘تث   ، حيث ولدنا أف  -ةة القرآف ا١تعرفي  لكتابنا: منهجي  
ة ة عقلي  ة، وليست مقافد طبيعي  ة الشرعي  دىا القرآف، وىي ا١تقافد العملي  اٟتاكمة" اليت يتقص  

 تقـو عليها الفطر باألساس دوف شرع أو دين.

ف من اللغة، وىو كبلـ ا ا١تفارؽ لكبلـ البشر، و١تا كاف إعجاز القرآف العظيم يتكو   إف  
ة عليا حاكمة، تضبط بًل ُب القرآف فقد أودع ا ُب ىذا القرآف مقافد عملي  القرآف متمث  

لنا إٔب ٜتسة مقافد حياهتم دارل التاريخ؛ وهبذا، فقد توف   ة للمؤمنُت ُبا١تمارسة الفعلي  
لديدة، ٯتكن العمل عليها كمقافد عليا من القرآف الكرًن، تدور حو٢تا اآليات، وىي ٕتم  

، وبذلك باالرتكاز على اإلنساف ٤تّل االستخبلؼ ابُت الدين وحفظو والدنيا وإعمارى
ا ىو حافل تفاعل ولدؿ بُت ا ة؛ فكل ما ُب اٟتوموطن الرسالة اإلسبلمي   )تبارؾ ياة إ٪ت 

، «الغيب ا١تطلق»والغيب بنوعيو: الغيب الذي ارتص ا بو ذاتو العلي ة بو؛ أي  وتعأب(
؛ وبُت اإلنساف «الغيب النسيبّ »والغيب الذي يتكش ف عرب الزماف وا١تكاف؛ أال وىو 

شيًئا، وأف ٭تسن ا٠تبلفة على األرض  ا١تستخَلف الذي عاىد ا على أف يعبده ال يشرؾ بو
 ره ا لو وائتمنو عليو ولعلو ميداف فعلو وتصرفاتو. وفيها، وبُت الكوف الذي سخ  

ر الرسالة من فكرة "األرض"، واستخلف اإلنساف األرَت، ورىن عمارة إذ اإلسبلـ قد حر  
وضمن ُسنن ا اليت ال ة اإل٢تّية اٞتامعة، األرض ببصره وبصَتتو... كّل ذلك ٖتت ا١تعي  

سة، بل اإلنساف ىو الذي يقـو بوالب تتبدؿ، وٓب يرىن ذلك بشعب ٥تتار أو بأرض مقد  
 ا٠تبلفة واالستخبلؼ.

ىذه ا١تقافد باالستقراء، قد ولدهنا ٜتسة مقافد "ُعليا حاكمة"، وىي: مقصد التوحيد؛ 
ه ا١تقافد العليا اٟتاكمة فهذ عوة.ة؛ مقصد الد  مقصد التزكية؛ مقصد العمراف؛ مقصد األم  

ىي ٚتاع مقافد اٟتق من ا٠تلق، وىي اليت دارت حو٢تا آيات الكتاب الكرًن ُب  مسةا٠ت
ها، وعليها قامت أعمدة وحدتو البنائي ة، وتفعيلها أيسر بكثَت من تفعيل تلك اليت سوره كلّ 

مقافد الشريعة، وىي  على اعتبارىا -راف ة ا١تتأرروف منهم-تعارؼ الفقهاء واألفولي وف 
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ُب اٟتقيقة ِحَكم التشري  اليت بدأ بذكرىا اٟتكيم الًتمذي؛ ليبُت  ِحَكم التشري  وفوائده؛ 
ا ىو ٖتك م منو  ُب عباده  )لّل شأنو(ولَتد على أولئك الذين زعموا أف  كل ما أمر ا بو إ٪ت 

تابات فيها إٔب أف وفلت إٔب أيب ، ٍب تتابعت الك«البلىوٌبّ »انطبلقًا من عقلي ات االستبلب 
، واشتهرت «ا١توافقات»و« االعتصاـ»الذي أفرد ٢تا أىم كتبو؛ و٫تا  إسحاؽ الشاطيبّ 

ا الكتاب الذي أس  « ا١توافقات» س فيو مؤلفو ١تقافد الشريعة، وىي ُب اٟتقيقة ِحَكم بأهن 
نتاج فقو ُب كل عصر تشري ؛ ولذلك ٓب يستط  العلماء تفعيلها ٞترب ما نقص من الفقو أو إل

مبلئم لذلك العصر؛ ولذلك ظّل الفقهاء ُب سائر العصور يلجؤوف إٔب فياغة الفتاوى من 
فتاوى أىل العصور السابقة وفقههم، ولعل أحسن ما كانوا يقوموف بو ىو التخريج على 

 أفو٢تم.

تغل ة ْتيث تشوىذه ا١تقافد متناسقة ومتدارلة ومتشابكة، تعمل ضمن وحدة مقافدي   
ة" ُب ة كوني  ٚتيعها دوف اشتغاؿ واحدة وتعطيل األررى، بل تعمل مًعا فتصن  "رؤية كلي  

الكوف واإلنساف واٟتياة، وتصن  نسًقا قرآني ا فاعبًل ُب ا١تعرفة والنشاط اإلنسانيُت بشكٍل 
 شامل.

ة، العمراف؛ وبعد أف ة العليا اٟتاكمة الثبلثة: التوحيد، التزكيوقد بدأنا أواًل با١تقافد القرآني  
م هبا الكثَتوف وفارت متداولة بُت الباحثُت ُب ة، وسل  منا هبا ُب ٥تتلف اٞتهات ا١تعني  سل  

ا١تقصدين  لنا ذلك بأف  عوة. وقد عل  ة، والد  الغرب والشرؽ، أضفنا إليها مقصدين اثنُت: األم  
يا الثبلثة اٟتاكمة: لللمقافد الع ٓب يكونا غائبُت عن ذىننا عند التأسيس -عوةة والد  األم  –

 ُتستغّل من بع  فئات لنا الكتابة عنهما هبذه الصفة لئبل  نا أل  التوحيد، التزكية، العمراف، لكن  
ة إٔب "الدولة" و"اٟتكومة" وٗترج هبا عن دائرة االستخداـ س فتًتلم األم  اإلسبلـ ا١تسي  

سوف على ما يقوموف لدعاُة ا١تعافروف ا١تسي  . وكذلك مقصد الدعوة الذي قد يسقطو االقرآينّ 
 للدعوة شيٌء آرر. سة اليت يعملوف ٢تا، وا١تفهـو القرآينّ بو من الدعوة إٔب الفئات ا١تسي  
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وسأٟتق لكم حوار دار بيٍت وبُت دكتورة زينب العلواين ابنيت، حوؿ ا١تقافد القرآنية العليا 
 فد العليا:اٟتاكمة، وتطبيقات عملية ُب تفعيل ىذه ا١تقا
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 مقدمة
 

ة القط  والظن من القضايا اليت تدور حو٢تا حوارات العلماء لقد كانت وما تزاؿ لدلي  
ُب ٣تاؿ تأسيس ا١تناىج اليت تتعامل م  النص، واليت أفبح تقييم أي واألفوليُت و٣تادالهتم 

 منهج يعتمد ْتسب قربو أو بعده من القط  أو الظن. 
ا للكشف ة ا١تقافد عند ا١تعافرين ال تكمن ُب تعريفها افطبلحي  أ٫تي   ومن ىنا فإف  

رة على التعامل م  ة استحضارىا كمنهج لو القدا ُب كيفي  وإ٪ت   ،عن ا١تعٌت الشرعي فحسب
. وبذلك يساعد ُب النص من دارلو باإلضافة إٔب قدرتو على التقاط  م  الواق  اإلنساينّ 

ة، توليو اجملتهد وتشجيعو على بذؿ أقصى اٞتهد عند القياـ بعملية استنباط األحكاـ الشرعي  
ٖتكيمها عند بل ومتابعة عملية التطبيق وارتبار نتائجها )مآالت األفعاؿ(؛ باإلضافة إٔب 

االرتبلفات وا١تناقشات العلمية والفقهية حىت تتحقق ا١تصلحة وتدف  ا١تفسدة فتتم عملية 
تنػزيل الوحي على أرض الواق . فبل تقتصر أ٫تية الكشف عن ا١تقافد الشرعية ُب ٤تور 
التأفيل النظري فحسب وإ٪تا ٘تتد كمنهج إٔب مستوى التطبيق وٖتويل فهم أحكاـ الشرع إٔب 

ق  وفعل يتكيف السلوؾ بو حىت تصبح حركة اإلنساف فرًدا وأسرة و٣تتمًعا طبًقا ١تراد ا وا
 . 68ُب أمره وهنيو وىي غاية التكليف وٙترتو

ومن ىنا بدأت حوارات العلماء ا١تعافرين حوؿ ا١تقافد منذ بدايات القرف العشرين 
ل الدكتور ٤تمد عبد ا دراز، بعد إرراج كتاب ا١توافقات للشاطيب إٔب النور وٖتقيقو من قب

و٤تاضرات الشيخ ٤تمد الطاىر بن عاشور الذي كاف يدرس مقافد الشريعة مادة مستقلة 
. ٍب تبله العبلمة ا١تغريب عبلؿ 69واليت تولها بوض  كتابو القيم )مقافد الشريعة اإلسبلمية(

كتابو )مقافد   الفاسي الذي كاف يلقي ٤تاضراتو اٞتامعية حوؿ ا١تقافد وأفدر بعد ذلك
وتوالت اٞتهود اٞتادة ُب دراسة ا١تقافد وٖتليل مفرداهتا  70(الشريعة اإلسبلمية ومكارمها

                                                           
 ـ(.2001)بَتوت: دار ا٢تادي،  مقاصد الشريعةالعلواين، طو،  68
 (.ـ1970)تونس، الدار التونسية للنشر،  مقاصد الشريعة اَلسلمية،ر: ابن عاشور، انظ 69
 ـ(.1993 بَتوت: دار الغرب، )مقاصد الشريعة ومكارمها ،الفاسي، عبلؿ  70
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 .71على ا١تستويُت النظري والتطبيقي

وترـو ٣تمل تلك األدبيات والكتابات ا١تعافرة ُب ىذا اجملاؿ بناء أفوؿ ا١تقافد  
الظنيات سعًيا لتفكيك لدلية الكليات، والبحث عن منهج يعتمد الكليات ويتجاوز  على

القطعي والظٍت اليت أرذت مساحات كبَتة ولفًتة طويلة ُب ٣تادالت الفقهاء. ولذلك سعى 
العلماء ا١تعافروف على بناء ا١تقافد وغَتىا من ا١تناىج ا١تتعلقة هبا على أسس قطعية قادرة 

القدرة على أف هتدي  على التعامل م  ٥تتلف اإلشكاليات اإلنسانية عرب الزماف. فتصبح ٢تا
وعآب االلتماع ُب معاٞتاتو للظواىر ُب تكييف القضايا  الفقيو ُب فتاواه، وا١تشرع القانوين

وا١تشكبلت االلتماعية بشكل تضم فيو اٞتزئيات ُب إطار كلي متكامل يساعد على حل 
 إشكاليات ا١تعقدة اليت توالو األمة، بل واإلنسانية.

١تعافروف با١تقافد إٔب استنباط وإعادة تنسيق الكشف العلماء ا وقد أدى اىتماـ
عن مناىج تساىم ُب ضبط حركة التعامل م  النصوص للكشف عن مقافدىا، ورافة 
ُب العقود األرَتة، وذلك من ربلؿ الًتكيز على استخبلص كليات القرآف الكرًن وقيمو 

 العليا ومقافده.

األرَتة حوؿ ا١تقافد ومناىج  كما تزامن فتح اٟتوارات بُت العلماء ُب العقود
الكشف عنها رافة ُب النص القرآين م  الدعوة إٔب الًتكيز على تطوير الدراسات القرآنية، 
وبذؿ اٞتهد ُب تطوير مناىج منضبطة ُب فهم النص القرآف الكرًن والسنة النبوية ُب ٤تاوالت 

 لتوظيف 

ستفادة من علـو اللسانيات ا١تعافرة الدالالت اللغوية والسياقات االلتماعية والتارٮتية واال
والعلـو االلتماعية واإلنسانية وغَتىا كأدوات ووسائل منهجية ُب االستنباط، م  اٟتفاظ 

 على مرلعية النص واستخبلص كلياتو بالرلوع ا١تستمر إليو وفًقا لتوليهات الشارع.

                                                           
واليت تشكل  اٞتادة، بل وفتحت أقساـ لامعية ومؤسسات علمية لدراسة وتقييم ا١تقافد،فدرت ٣تموعة كبَتة من الكتب واألْتاث العلمية   71

رحلة بدورىا تراكًما علمًيا مهًما ُب تطوير منهج ا١تقافد والسَت بو من مرحلة النقاش واٟتوار بُت العلماء ُب لانبو النظري والعملي إٔب م
 ٥تتلف التفعيل ولعلو واق  يعيشو اإلنساف. أنظر افدارات ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي، وإفدارات اٞتامعات اإلسبلمية وغَتىا ُب

 أ٨تاء العآب. 
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ٍب ٤تمد  72ينوبدأت تظهر بذور ىذا ا١تنهج ُب مناقشات وحوارات ٚتاؿ الدين األفغا
عبده الذي أكد وطور ىذا ا١تنهج وبدأ يدعو إٔب بناء فقو السنن القرآين ُب األمم وُب 
اٟتضارات اإلنسانية، وتبعو تلميذه رشيد رضا ٍب طورىا مالك بن نيب ُب كتاباتو حوؿ 

رآف اٟتضارة والثقافة وا١تدنية وغَتىم الكثَت من العلماء ا١تعافرين الذين ركزوا على دراسة الق
الكرًن ُب ٤تاوالت للكشف عن مقافد التشري  من منظور التماعي، أدى هبم إٔب طرح 
أىم التحديات واإلشكاليات االلتماعية اليت توالو اجملتمعات ا١تعافرة، مستنطقُت القرآف 

ضمن إطار  الكرًن لبللابة عليها كالفقر والظلم واالستبداد وغياب دور ا١ترأة وغَتىا،
  مقافدي.

والذي ظهر  73مراعاة منهج الوحدة البنائية ُب القرآفبلور على سبيل ا١تثاؿ وقد ت
مد عبد ا دراز الذي أّفل مفرداتو وطبقو ُب أطوؿ  74كتاب "النبأ العظيم"  واضًحا ُب

سورة ُب القرآف وأغناىا تنوًعا ُب ا١توضوعات "سورة البقرة"، فبُت التناسب والًتابط 
 اب اجمليد وألزائو.واالئتبلؼ بُت آيات الكت

٤تاوالت ابن عاشور ُب تسكُت األحكاـ ا١تختلفة ا١تتعلقة بالفعل اإلنساين  ولاءت
التهادات متميزة تواكب تلك ا١ترحلة الداعية للكشف عن ا١تناىج العلمية الدقيقة والقادرة 

فوظف  على تقييم ٥تتلف األطروحات والتحديات اليت توالو األمة على ٚتي  ا١تستويات.
ابن عاشور معطيات ابن رلدوف ا١تنهجية وطورىا، واستكمل ما فات اإلماـ الشاطيب، ومهد 
١تن لاء بعده رافة ُب ٤تاولتو إلرراج ا١تقافد من اإلطار النظري إٔب القياـ بتطبيقات 
نالحة للمقافد ُب دوائر ا١تعامبلت والسلوكيات فركز على العائلة ومقافد أحكامها، 

١تقافد العائلة اليت العبلقات ُب  تنظيموفقو العبلقات من ربلؿ ل يسيةووض  اللبنات التأس
فتعامل معها كموضوع متكامل. وررج هبا  الصهر والقرابة والنكاح ولعلها من مقافد العائلة

                                                           
ـ(. انظر أيًضا: 1981، ٖتقيق: د. ٤تمد عمارة )بَتوت: ا١تؤسسة العربية للدراسات والنشر، اْلعماؿ الكاملةاألفغاين، ٚتاؿ الدين،  72

 )بَتوت: دار الكتاب العريب(. العروة الوثقىٚتاؿ الدين األفغاين، و٤تمد عبده، 

 ـ(.2116)القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية،  ئية للقرآف المجيدالوحدة البناانظر: العلواين، طو،  73

، ٖتقيق: عبد اٟتميد أٛتد الدرارٍت ) القاىرة: دار ا١ترابطُت، دار طيبة، النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآفدراز، ٤تمد عبدا،  74
 طيب والذي يعد ركيزة علم ا١تقافد.ـ(. والشيخ دراز ىو الذي قاـ بتحقيق والتعليق على كتاب ا١توافقات للشا1997



185 

 

من إطار الًتكيز على مقصد التناسل إٔب تقدًن األسرة كمؤسسة التماعية مهمة ُٗتّلق فيها 
ة ٔتختلف أوافرىا، وٖتدد فيها اٟتقوؽ والوالبات من ربلؿ منظومة العبلقات اإلنساني

أنظمة دقيقة ٖتمي تلك العبلقات سواء ُب بناءىا أو ا٨تبل٢تا. فظهرت األسرة ُب مشروعو 
  وكأهنا فورة ألمة مصغرة.

وتضافرت اٞتهود منذ ذلك الوقت إٔب اآلف ُب ْتوث لادة ُب تطوير ا١تقافد وبناء 
يم من ربللو الفعل اإلنساين على مستوى العلماء والباحثُت ُب لبناهتا كمنهج قطعي يقي

 ٥تتلف اٟتقوؿ وٯتتد إٔب الفرد واألسرة بل واجملتم  العا١تي. 

ومن ىنا لاء ىذا اٟتوار ليقيم واحدة من أىم األطروحات ا١تنهجية ُب ٣تاؿ 
ؿ تطوير ا١تناىج ا١تقافد، واليت قدمها وطورىا األفوٕب وا١تفكر الدكتور طو العلواين ُب ٣تا

 اليت تتعامل م  النصوص.

بعد أف استوعب ما لاء قبلو من األطروحات ٤تاواًل ٕتاوزىا بإف  75فخلص العلواين
استنبط بعد استقراء تاـ للقرآف الكرًن أف ا١تقافد اورية اليت تدور حو٢تا سور القرآف وآياتو 

ىي )التوحيد والتزكية والعمراف( وما اتفقت عليو النبوات السابقة ٯتكن حصرىا ُب ثبلث: و 
وىي تقـو على قاعدة أف ا رالق الكوف واستخلف اإلنساف ُب األرض لعمارهتا فما ٬تري 
ُب األرض ىو حافل ىذه العبلقة بُت ا واإلنساف ا١تستخلف والكوف ا١تسخر الذي ىو 

اين لتحقيق ذلك ، وميداف الفعل اإلنس76ميداف ا٠تلق اإل٢تي والتسخَت واإلرادة والعمراف
العمراف. فالتوحيد ٯتثل حق ا على العباد وبدونو ال يتحقق شيء من ا١تنظومة ولذلك لاء 
بو ٚتي  األنبياء، والتزكية ٘تثل أىم مؤىبلت اإلنساف ا١تستخلف وبدوهنا يفقد أىليتو للقياـ 

قرآف حوؿ بدور ا٠تليفة، كما يفقد مؤىبلتو للعمراف، والكوف رلق ليعمر، ودارت سور ال
 ىذه ا١تقافد اليت إف اد٣تت ساوت العبادة وإذا فكك ا١تفهـو سيصل إٔب ىذه الثبلثة.

                                                           
 .122ـ(، ص2111ى / 1421، الكتاب الثامن والعشروف، )سنة كتاب قضايا إسلمية معاصرةالعلواين، طو، مقافد الشريعة،  75
 ـ(.2001، )بَتوت: دار ا٢تادي، مقاصد الشريعةانظر: العلواين، طو،   76
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وبعد مرالعاتو اٞتادة للًتاث األفوٕب والفقهي بُّت أف عناية الفقهاء السابرين 
با١تصطلحات وبالتفريق بُت األدلة ُب قضايا القط  والظن، واالستفادة من ترٚتة ا١تنطق 

ناء ا١تصطلحات الفقهّية وتدوين كتب الفقو؛ ٦تا أدى إٔب الًتكيز على والفلسفة ُب ب
ا١تصطلحات ا١تقتبسة من الفلسفة وا١تنطق ليقاؿ: "ىذا والب أو فرض، ومندوب أو 
مستحب، وحراـ أو ٤تظور، أو ربلؼ األؤب ومباح أو طلق". لًتبط ىذه ا١تصطلحات 

لتقـو على القطعية أو الظنية ُب الدليل. ومن ٔتعاين الثواب والعقاب أو ا١تدح والذـ و٨توىا و 
ىنا حدثت ثغرة ُب الفقو وأفولو، وغابت ا١تقافد أو انزوت لتظهر حُت تظهر على يد 

حىت بدت وكأهنا مفرعة عن "ا١تصاّب" وىي  -عنده  –الشاطيّب، ولتنحصر ٔتقافد ا١تكلفُت 
 ليست كذلك. 

واالنطبلؽ من  (77)األمر األوؿ" ومن ىنا أكد ُب أطروحتو على ضرورة "العودة إٔب
ا١تقافد العليا والقيم اٟتاكمة لتقييم الفعل اإلنساين ٍب إعطاءه الوفف ا١تبلئم لو من كونو 

قبل شيوع  –كما كاف كبار األئمة يعربوف   –"ينبغي أف يفعل" أو "ال يفعل" و٨تو ذلك 
تقدموف ينظروف إليها نظرة النظر إٔب القضايا ا١تنطقّية، وا١تصطلحات الفلسفّية اليت كاف ا١ت

ثانويّة، فإّف ا٠تطر ُب إ٫تاؿ أو ٕتاوز بعضها أقل بكثَت من ٕتاوز ا١تقافد القرآنية العليا 
 والقيم اٟتاكمة اليت كرست آياتو إلرساء دعائمها. 

وىكذا فقد اعترب أف ما قدمو الشاطيب وغَته من علماء ا١تقافد تعترب ضمن 
و"  –و" اٟتاليات"  –ا١تكلفُت وىي "الضروريات"  مستويات ا١تقافد العائدة إٔب

 التحسينيات" واليت ٬تب أف تربط با١تقافد العليا الثبلث: التوحيد والتزكّية والعمراف.

فخلص بذلك إٔب أف التوحيد والتزكية والعمراف ىي ا١تقافد القرآنية العليا اٟتاكمة 
من ا١تمكن أف تتفرع عنها ا١تقافد الهنا انبثقت من استقراء تاـ آليات القرآف الكرًن، و 

                                                           
د إٔب األمر األوؿ" الذي نشر ٥تتصرًا ضمن "٣تموعة الرسائل ىذا تعبَت أيب شامة ا١تقدسي وعنواف كتابو "الر  (77)

 ا١تنَتية". 
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لتصبح ا١تنظومة كلها قادرة على بناء قواعد أفولية، ٘تد اجملتهد  78األررى ْتسب مستوياهتا
ا١تعافر وا١تفيت وا١تستفيت بالقدرة على الوفوؿ إٔب فقو قرآين نبوي قائم على القرآف إنشاًء، 

وتعد تأويبل آليات الكتاب  وعلى السنن اليت ىي ُب حقيقتها ذات أفوؿ ولذور قرآنية،
وتفعيبل ٢تا وتطبيًقا عملًيا، يقًتف بالقوؿ أحيانًا، أو يكوف فعبًل ٣ترًدا على القوؿ، أو فعبًل 

وأقره، أو يكوف قواًل يستدعي أو يقتضي -فلى ا عليو وآلو وسلم-حدث بُت رسوؿ ا 
فلى -لقرآف ويفّعلها رسوؿ ا فعبًل. فتكوف مصادر أو أفوؿ الفقو أفواًل قرآني ة ينشئها ا

ُب واق  يعيشو الناس، ويتمكنوف بالتأسي بو )فلى ا عليو وآلو -ا عليو وآلو وسلم
 وسلم(، باتباع الكتاب وحسن تأويلو وتفعيلو.

أما عن كيفية تفعيل ىذه ا١تقافد فبُت أهنا تعتمد على التجارب اليت سيقـو هبا 
النسق وقد تكوف من أىم العوامل ا١تساعدة على بلورة منهج العلماء ا١تعنيُت بتفعيل ىذا 

التفعيل. كما يؤكد على أف نقطة اإل٬تابية ُب مسائل إلراءات التفعيل قد تكوف ُب 
استكماؿ أدوات )بناء فقو الواق ( فإذا استكملت ىذه األدوات وكشف عن إلراءاهتا 

 بناء وبلورة منهج التفعيل.فسوؼ تقدـ العديد من ا٠تطوات ا١تنهجية اليت تساعد ُب 

 ومن ىنا لاء ىذا اٟتوار ليخترب قدرات ا١تنهج ا١تطروح من ربلؿ لانبو التطبيقي العملي. 

 

 

                                                           

من ا١تقافد وىو ومستوى القيم )كالعدؿ واٟترية وا١تساواة وىو ضروري لتحقيق  إلى ما اسماه بالمستوى الثاني وقد بُت العلواين بع  ا١تستويات فأشار  78 
يز األفوليُت والفقهاء عليو وفنفوىا إٔب الضروريات واٟتاليات والتحسينيات، واليت عدوىا مقافد الشريعة ىو ما لرى ترك الثالث وجعل المستوى .القيم العليا

ياة اليت أهنا تشكل فقط مقافد ا١تكلفُت واليت ٔتفردىا ٓب تستط  أف تولد أو تقدـ منظومة األحكاـ اليت ٨تتالها لتغطية ومعاٞتة كل مستجدات اٟت -وُب رأيو-
األحكاـ الشرعية  عل اإلنساين حىت يـو الدين، إلهنا كانت ٔتقاـ اِٟتكم وا١تقافد لدعم القياس وتوسي  آفاقو، وتعزيز لدليل ا١تصلحة وبناء الثقة برعايةيتعلق هبا الف

أدت إٔب بناء وتدعيم االٕتاه اٞتزئي ُب ١تصاّب العباد. وبقيت بذلك األحكاـ التكليفية منها والوضعية تدور حوؿ ٤تاور األوامر والنواىي وا١تنطلقات اللغوية اليت 
 النظر الفقهي.
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 حوؿ

 المنظومة الثلثية التي أطلق عليها

 المقاصد القرآنية الحاكمة وحددىا بالتوحيد والتزكية والعمراف

 أجرت الحوار الدكتورة زينب العلواني

 

 

ربلؿ عملي ُب إعداد رساليت حوؿ ا١تقافد )تفعيل ا١تقافد ُب قضايا  وؿ:السؤاؿ اْل
األسرة الزواج والطبلؽ: أمريكا أ٪توذًلا(، اكتشفت أف مقافد الشريعة ٯتكن أف يكوف ٢تا 
ىيكل كلي تتفرع عنو ىياكل لزئية ١تختلف اٞتوانب ا١تتعلقة ْتياتنا اإلسبلمية وقد لفت 

ُب تناو٢تم للمقافد الشرعية ارتبلفات كثَتة. فالتيار األعم  نظري أف العلماء قد ارتلفوا
واألشل ىو التيار الذي لعل من مقافد الشريعة وسيلة لبياف فضائل الشريعة اإلسبلمية 
وبياف مزاياىا وحكمة التشري  فيها ٦تا أدى إٔب قياـ بع  الكاتبُت بالتساؤؿ وماذا بعد؟ 

تشريعية ونربط ٥تتلف القضايا هبا ونستخرج منها وكيف نفّعل ىذه ا١تقافد ُب حياتنا ال
 أحكاًما مثل تلك اليت استنبطها األفوليوف وفنفوىا إٔب أحكاـ وضعية وتكليفية.

وقد ولدت أف ىناؾ اٚتاًعا غَت معلن بُت ٛتلة التجديد ُب أمتنا ا١تسلمة ُب القرنُت 
ساس، والبديل األفضل، عن األرَتين على استدعاء ا١تقافد وتفعيلها باعتبارىا الوسيلة األ

٤تاوالت ٕتديد أفوؿ الفقو والفقو بأشكاؿ ٥تتلفة. لكنٍت ولدت أف دعاة التجديد وىم 
أئمة كبار مثل الشيخ ٤تمد عبده، ورشيد رضا وتلميذه حسن البنا، والعلماء الذين ظهروا 

 الدىلوي. بالقارة ا٢تندية من ورثة حركات التجديد اليت برزت على أيدي الشيخ شاه وٕب ا
وكذلك ُب إيراف على أيدي علماء كبار أمثاؿ النائيٍت الذي حاوؿ ٕتديد علمو واطروحاتو 
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الشيخ ٤تمد مهدي شس الدين. ىؤالء كلهم وُب ا١تغرب العريب وسواه مثل ابن بادييس 
والبشَت اإلبراىيمي وابن عاشور، كل ىؤالء كانوا يروف أف استدعاء مقافد الشريعة وتفعيلها 

 ىو السبيل األىدى واألكثر فاعلية لتجديد أفوؿ الفقو والفقو.

وكأف ىناؾ اتفاقًا ضمنيا بُت ىؤالء وعلماء التجديد كافة، على ضرورة مرالعة كثَت من 
مباحث أفوؿ الفقو وأبواب الفقو، والعمل على لعل ىذين العلمُت ا١تتبلزمُت أقدر على 

لكثَتة وا١تتجددة وا١تعقدة ُب عصرنا ىذا. وقد االستجابة لبلحتيالات الشرعية والفقهية ا
ولدت أف ىناؾ نوًعا من ا١تزج بُت ا١تقافد اليت ٖتدث عنها ٨تو أماـ اٟترمُت والغزإب والعز 

 والشاطيب وآرروف وبُت ٤تاور القرآف الكرًن والسنة النبوية ا١تطهرة.

لفروؽ بينها لدى ا١تتخصصُت. وأحيانًا أ١تس شيًئا من ا١تزج بُت اِٟتكم والعلل ٦تا ال ٗتفى ا
فألد أحيانًا من يقًتح زيادة مقصد )اٟترية( كما فعل ابن عاشور أو العدالة كما فعل الشيخ 
٤تمد الغزإب، أو حقوؽ اإلنساف كما اقًتح آرروف وال شك أف اٟترية والعدالة وا١تساواة 

للشارع، واألدلة  وحقوؽ اإلنساف وأداء األمانات ىي كليات قرآنية أساسية وىي مقصودة
على ذلك كثَتة. لكنٍت أريد الوفوؿ إٔب تلك ا١تقافد اليت ٯتكننا بتفعيلها أف نستجيب 
لتحديات عصرنا، ونثبت فبلحية اإلسبلـ، وعقيدتو وشريعتو ومنهالو لكل زماف ومكاف، 
ليتفق ذلك م  اطروحاتنا القائمة على أف اإلسبلـ فاّب لكل زماف ومكاف، وقادر على 

 األنساؽ الثقافية واٟتضارية.  تكوين

ؤتا أننا نعيش ُب الغرب، ونوالو ٖتديات يومية، ونشارؾ أىلها رَتىا وشرىا. فإنٍت ال أريد 
أف أرى أف كل من يستفىت عن شيء يهرع إٔب فقو الضرورة وما إليو، ليجيب عن تلك 

مقبوؿ، وىو القياس  التحديات، أو يهرع إٔب أمر قد تعلمنا ُب دراستنا ألفوؿ الفقو أنو غَت
على أقواؿ ا١تتقدمُت من الفقهاء اليت ثبتت بالقياس، وكما ال ٮتفى عليكم أنو ٦تنوع عند 
األفوليُت ألنو سوؼ يؤدي إٔب إثبات أحكاـ أو فتاوى بالقياس على ما ىو ثابت بالقياس، 

 وذلك أمر ٦تنوع لديهم باتفاؽ واف استعملو كثَتوف. 
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بأطروحاتكم القائمة على أف "ا١تقافد القرآنية العليا اٟتاكمة"  من ىنا فقد اىتم الكثَتوف
تنحصر ُب مقافد ثبلث بناء على استقراءكم القرآف الكرًن من سورة الفاٖتة حىت سورة 

 الناس واليت حدد٘توىا بثبلثية "التوحيد والتزكية والعمراف".

ر ىذه ا١تقافد بالثبلث وقد الحظت اضطرابًا ُب اآلراء حو٢تا، فالبع  يرى ضرورة ا٨تصا 
ا١تذكورة. والبع  يرى أنكم قد طرحتموىا بدوف أف تبينوا لنا وسائل لتفعيلها، أو بناء أفوؿ 
وفقو عليها. وبعضهم أراح نفسو واعتربىا اطروحة كسائر االطروحات اليت سبقتها تصب ُب 

بلء ىذه إطار فضائل الشريعة. ولذلك فقد رأيت أف أحاوركم ُب ىذا األمر رغبة ُب ل
االطروحة، ومساعدة القراء رافة ا١تعنيُّت بالفقو وأفولو على معرفة مفردات ىذه األطروحة. 
وكيف توفلتم إليها، وما ىي وسائل تفعيلها وآلّياهتا اإللرائّية، اليت يستطي  األفوّٕب والفقيو 

نشئ استعما٢تا وتوظيفها للحصوؿ على أحكاـ مستمدة من القرآف باعتباره ا١تصدر ا١ت
للعقيدة والشريعة وا١تنهاج، والسنة النبوية باعتبارىا مصدر التفعيل والػتأويل والتطبيق ُب الواق  

 ا١تعاش؟؟ !!
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 اإلجابة: 

 الحاجة إلى التجديد في المنهج:

ـ ودرست العلـو الشرعية على أيدي 1949لقد بدأت دراساٌب ُب العلـو النقلية ُب عاـ 
١تسالد على الطريقة القدٯتة وحصلت على الازات من كثَت منهم مشايخ كانوا يدّرسوف ُب ا

ومن ىؤالء الشيخ عبد العزيز السامرائي، وشيخي إماـ العراقُت عراؽ العرب وعراؽ العجم 
الشيخ أ٣تد الزىاوي، وقد ألازين ُب الفقو اٟتنفي وأفولو، وشيخي حفيد أيب الثناء الذي 

ـ، وشيخي 1954مفيت العراؽ حىت وفاتو عاـ  ألازين إلازة عامة، وشيخي قاسم القيسي
عبد القادر ا٠تطيب، رطيب لام  اإلماـ األعظم أيب حنيفة النعماف، وكاف إماًما ُب علـو 
القرآف الكرًن والقراءات رافة، وشيخي ٤تمد القزٞتي. ٍب شيوري ا١تصريُت وُب مقدمتهم 

طفى ٣تاىد، والشيخ طو األرواف الشيخاف مصطفى وعبد الغٍت عبد ا٠تالق، والشيخ مص
الديناري، والشيخ لاد الرب رمضاف، والشيخ ٤تمد السايس، والشيخ عيسى منوف، ٍب 
شيخي األرَت الذي تتلمذت عليو ُب ا١تملكة العربية السعودية وىو الشيخ عبد العزيز بن 

ين من باز، أما الشيخ ابن عثيمُت فقد كنا كثَتًا ما نتحاور ونستفيد من حواراتنا وكاف يُعد
 زمبلءه، وكذلك ٤تمد هبجت األثري رحم ا اٞتمي  ولزاىم عٍت رَت اٞتزاء.

وبعد أف فرغت من دراساٌب تلك بل وقبل أف أفرغ أو أف أٛتل اإللازات والشهادات، كنت 
قد بدأت بتدريس تلك العلـو ُب اٟتلقات وا١تسالد وُب الكليات واٞتامعات، حيث كنت 

وأفولو ُب لامعة االماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، وكنت قد ولعشر سنوات أدّرس الفقو 
أشرفت على عشرات الرسائل وٕب عشرات الطبلب الذين أعتز هبم، والذين يتسنموف اآلف  

 كراسي األستذة ُب لامعات شرقية وغربية مرموقة.

وبعد تلك الرحلة الطويلة ولدت نفسي ُب الواليات ا١تتحدة مقيًما ىناؾ وقد سلخت من 
مري ٜتًسا وعشرين سنة ُب تلك الببلد وما أزاؿ مقيًما فيها. تولو إٕب ُب كل يـو وليلة ما ع

بُت سبعة إٔب عشرة من األسئلة عن موقف الشريعة اإلسبلمية أو حكمها ُب قضايا، ٜتس 
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وتسعوف با١تئة منها مستجدة ٓب تعرض لفقهاءنا من قبل وال ألد ٢تا ُب ا١تطوالت: مغٍت ابن 
، وا١تبسوط للسررسي، واألـ للشافعي، إلابات ٯتكن أف ينشرح ٢تا قدامة، و٤ت لى ابن حـز

الصدر أو يطمئن ٢تا القلب. بل معظم تلك اإللابات اليت كنت أستقيها من أمات 
ا١تطوالت الفقهية للمذاىب الثمانية السائدة ٖتيك ُب فدري وتشغلٍت كثَتًا لدرلة يضيق هبا 

ٔتا أللس لنفسي أحيانًا فألهش بالبكاء وأدرل ُب حَتة ال فدري وال ينطلق هبا لساين. ور 
أررح منها إال بقراءة القرآف الكرًن الذي ٮترلٍت من تلك اٟتَتة بكلياتو وسننو ولوام  بيناتو، 

 وٯتنحٍت حالة الثَلج وبَرد اليقُت.

ن ولذلك وفلت إٔب قناعة تامة ومطلقة بأننا حُت نوالو ٖتديات العصر بًتاثنا رافة ٨ت 
ا١تقيمُت ُب الغرب، لنحاوؿ إسقاط إلابات الًتاث على ا١تعافرة وٖتدياهتا. فإف ذلك 
سيقودنا إٔب نوع من ا٠تيبة واليأس من التمكن من موالهة ٖتديات العصر وأسئلتو 
وإشكالياتو بوسائل وإلابات فاغها أسبلفنا ١توالهة ٖتديات واق  مغاير ُب لل مقوماتو 

مرار البحث ُب الًتاث والعمل على استنهاضو لينوب عنا ُب اإللابة عن واقعنا ىذا. وإف است
عن أسئلة عصرنا سوؼ لن يؤدي بنا إاّل إٔب نوع من الفشل. وقد ٬تعل الطريق سالكة أماـ 
أبناءنا بإتاه األفكار الوضعّية والعلمانّية، والنظر إٔب مقوالتنا بإف اإلسبلـ ىو اٟتل، وأنو 

أنو قادر على إعادة فياغة اٟتياة، ىذه اإلطروحات كلها سوؼ فاّب لكل زماف ومكاف، و 
 يُنظر إليها على أهنا اطروحات ٖتريضية وغَت عملية.

إذ من الصعب إف ٓب يكن من ا١تتعذر أف نسقط إلابات وحلواًل قدمت لواق  مغاير لواقعنا  
نظمو السياسية ُب نظمو ومقوماتو، وعبلقات اإلنتاج والتوزي  فيو، والتغَتات اليت أفابت 

وااللتماعية واالقتصادية والثقافية، حىت فار مغايرًا ُب ذلك كلو، على واق  لديد بينو وبُت 
الواق  اآلرر ا١تتقدـ أو ا١تاضي كل تلك الفروؽ. إًذا فطريق الرلوع إٔب الًتاث وٕتسَت العبلقة 

 بُت ا١تاضي واٟتاضر لن يعاِب مشكبلتنا ولن يضعنا على طريق اٟتل.
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ىنا كاف البد من الرلوع إٔب كتاب ا فهو اجة البيضاء اليت تركنا عليها رسوؿ ا  من 
)فلى ا عليو وآلو وسلم(، وىو ا١تخرج من الفنت كلها، وىو كتاب كوين يستوعب الكوف 
وحركتو ال يتوقف عند مكاف معُت، أو ُب زماف ٤تدد وىو كتاب مطلق. يستطي  االستجابة 

ٟتركة اإلنساف، وىو ا١تصدؽ الذي يستطي  أف يعيد كل ما ُحرؼ من رساالت ٟتركة الكوف و 
األنبياء إٔب حالة الصدؽ، ٍب يقـو با٢تيمنة عليها، وىو ا١تستوعب وا١تتجاوز، وىو الكتاب 
الذي وففو ا وىو ا١تتكلم بو "بإنو تبياف لكل شئ"، ما فرط ا فيو من شئ، يبُت للناس 

وىو اٟتق كلو ال يأٌب الناس ٔتثل إال لاء القرآف باٟتق وأحسن  كل الذي ٮتتلفوف فيو،
 تفسَتًا. 
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 المقاصد المحورية: 

فولدت بعد االستقراء التاـ أف ا١تقافد اورية اليت تدور حو٢تا سور القرآف وآياتو ٯتكن 
 حصرىا ُب ثبلث:

الربوبية واإل٢تية والصفات، فبل ىو التوحيد أي إفراد ا )تبارؾ وتعأب( ب :المقصد اْلوؿ
يشاركو سبحانو أحد ُب أي شي من ىذا وىو مقصد يعد ُب قمة مقافد القرآف العليا 
اٟتاكمة، ال ينافسو ُب أ٫تيتو أي مقصد آرر. وحُت نقوؿ التوحيد فإنو يشمل باإلضافة إٔب 

ة، ال يستغٍت أي ما ذكرنا، عآب الغيب كلو، إلف التوحيد ٤تور أساس لعا١تي الغيب والشهاد
منهما ُب كلياتو أو لزئياتو عن التوحيد وٕتلياتو على العا١تُت بكل تفافيلهما. والفعل 
اإلنساين أيًا كاف يتأثر بشكل مباشر هبذا ا١تقصد اوري إ٬تابًا وسلًبا، ويتوقف على مراعاتو 

 ومبلحظتو لانب كبَت من تقييم الفعل اإلنساين. 

ري ُب القرآف اجمليد فهو مقصد التزكية. تزكية اإلنساف لنفسو ولبيئتو او  أما المقصد الثاني
ولنظم حياتو وجملتمعو، ولكل ما يعايشو أو يتصل بو. والتزكية ىي فبلح اإلنساف وإمكاناتو 
للقياـ ٔتهمة الوفاء بالعهد اإل٢تي والقياـ ٔتهمة االستخبلؼ، والوفاء ْتق األمانة اإل٢تية اليت 

نساف عليها، والنجاح ُب ارتبار االبتبلء. كل ىذه األمور تتوقف على التزكية أئتمن ا اإل
َلَح َمن زَكَّاَىا﴿ ولذلك البد من ( 10-9)الشمس:  َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاىا﴾ * َقْد َأفػْ

اعتبار التزكية ٤تورًا ال ُيستغٌت عنو وال ٯتكن ٕتاوزه. فسور القرآف وآياتو ا١تتعلقة بالتوحيد، بل 
وحيد ذاتو يتصل بالتزكية اتصااًل ال انفصاـ لو. ومن ىنا كانت التزكية موضوع العديد من الت

 ٧تـو القرآف الكرًن.

، إال وىو العمراف. فالعمراف عندنا يقـو على المقصد المحوري الحاكم الثالثيأتي ٍب  
الظاىرة إعمار الكوف وإحياء مواتو واالستفادة بكل ما اتاحو التسخَت اإل٢تي من النعم 

والكامنة فيو، ولعل كل شيء فيو داربًل ُب دائرة التسبيح  سبحانو. فاألرض حُت هتمل 
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فبل تزرع وال تسكن تعد ميتة، وإحياءىا يكوف بوضعها على طريق عمراين ٬تعلها حية 
 معطاء. وكذلك كل شيء من ا١تسخرات ُب ىذا الكوف.

فد اورية الثبلثة. والبد من مبلحظتها كلها والفعل اإلنساين ىو ٙترة تفاعل بُت ىذه ا١تقا 
فيو، وأف يقـو تقييمو ُب لانب اإل٬تاب أو السلب بناًء على مبلحظة تفاعلو وتأثره بشكل 
إ٬تايب م  تلك ا١تقافد اورية الثبلثة. فاٟتسن منو وا١تقبوؿ وا١تشروع ىو الفعل الذي ينطلق 

اإلنساف ويكوف ُب الوقت نفسو منبثًقا من  من التوحيد، ويدؿ على قوتو ومتانتو ُب ضمَت
نفس إنسانية مزكاة وتكوف غايتو ونتيجتو تتصل وتصب ُب دائرة العمراف ال دائرة اإلفساد ُب 

 األرض.

 

فهذه مقافد قرآنية عليا حاكمة انبثقت من استقراء تاـ آليات القرآف الكرًن. وٯتكن أف 
تصبح ا١تنظومة كلها قادرة على بناء قواعد تتفرع عنها ا١تقافد األررى ْتسب مستوياهتا ل

أفولية، قادرة على مد اجملتهد ا١تعافر وا١تفيت وا١تستفيت بالقدرة على الوفوؿ إٔب فقو قرآين 
نبوي قائم على القرآف إنشاًء، وعلى السنن اليت ىي ُب حقيقتها ذات أفوؿ ولذور قرآنية، 

عملًيا، يقًتف بالقوؿ أحيانًا، أو يكوف فعبًل وتعد تأويبل آليات الكتاب وتفعيبل ٢تا وتطبيًقا 
٣ترًدا عن القوؿ، أو فعبًل حدث بُت رسوؿ ا فلى ا عليو وآلو وسلم وأقره ا عليو، أو 
يكوف قواًل يستدعي أو يقتضي فعبًل. وُب كل األحواؿ ستكوف مصادر أو أفوؿ الفقو 

ُب واق  يعيشو -فلى ا عليو وآلو وسلم-أفواًل قرآنية ينشئها القرآف ويفّعلها رسوؿ ا 
الناس، ويتمكنوف بالتأسي بو فلى ا عليو وآلو وسلم، باتباع الكتاب وحسن تأويلو 

 وتفعيلو بإذف ا.

والذي نعمل فيو اآلف ىو كيفية تفعيل ىذه ا١تقافد الثبلث ُب بناء أفوؿ الفقو القرآين 
ستجدات وُب موالهة التحديات من القرآف وفًقا واستنباط األحكاـ الفقهية القرآنية ُب ا١ت

 ١تنهجو، مهتدين بأنوار التجربة النبوية ُب ليل التلقي. 
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 :وسائل التفعيل وآلّياتو اإلجرائّية

إف أىم فعوبة توالهنا و٨تن ُب مرحلة بناء ىذه ا١تنظومة، أهنا منظومة من ا١تتعذر أف يقـو 
تشغيلها يقتضي أوؿ ما يقتضي قدرة واسعة على بتشغيلها أو تفعيلها اجملتهد الفرد، إلف 

تكييف الوقائ ، وفهم أبعاد سائرىا، وٖتديد كل متغَت أو معطى لو عبلقة هبا وقدرة على 
ا١تيز بُت ما ىو كلي أو لزئي منها. وال ٮتفى أف ىذا النوع من اٞتهود يقتضي فيما يقتضي 

لف التخصصات، الستقراء معطياهتا ٣تام  كبَتة من علماء االلتماعيات والطبيعيات ُب ٥تت
وسائر ا١تتغَتات فيها، وفياغة اإلشكالية سؤااًل يطرح على علماء ا١تقافد الثبلث، الذين 
ينبغي أف يكونوا أكثر من واحد، ويكونوف ذوي إ١تاـ ما ببع  التخصصات االلتماعية 

إلشكاليات وذوي معرفة عامة بالطبيعيات، ٘تكنهم من فهم لغة أولئك الذين يصيغوف ا
 واألسئلة من ربلؿ فقو دقيق للواق  مستغرؽ ١تعطياتو ومتغَتاتو. 

آنذاؾ ٯتكن أف تعمل ىذه ا١تنظومة بشكل دقيق وتؤدي دورىا ُب ترشيد وىداية اٟتياة 
اإلنسانية بشكل سليم. وذلك يعٍت أننا سنكوف ْتالة إٔب ٣تام  من ا١تؤىلُت ُب ٥تتلف 

جاـ تاـ لقيادة اٞتدؿ والتفاعل بُت الواق  ا١تتغَت وا١تقافد التخصصات يعملوف مًعا، وُب انس
العليا اٟتاكمة. ولكي ٨تصل على ا١تؤىلُت فإننا ْتالة إٔب لامعات ومعاىد ٗتتار برا٣تها ُب 

 عناية فائقة ال٬تاد وٗتريج مثل ىؤالء ليقوموا با١تهمة. 

 

 مراجعات في فقهنا الموروث: نماذج تطبيقية

ن على سبيل االرتبار والتجربة والتقريب إٔب األذىاف أف نقـو ٔترالعات وقد يكوف من ا١تمك
لبع  القضايا اليت عاٞتها فقهنا ا١توروث فيما مضى، ونعيد عرضها على ىذه ا١تنظومة ١تعرفة 
إٔب أي مدى الحظ ا١تتقدموف ٦تن أفتوا ُب تلك القضايا ىذه ا١تقافد العليا اٟتاكمة، وال 

  دارلها.حظوا ا١تقافد األررى ُب
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 النموذج اْلوؿ: مسألة تقسيم اْلرض بين المراجعة والتقييم:

 

 تقسيم اْلرض: أبعاد منهجية غائبة

اليت تبناىا فقهاؤنا فيما مضى إٔب دار اإلسبلـ ودار اٟترب ودار  79فقضية تقسيم اْلرض 
العليا  عهد وما إٔب ذلك، وحينما ٨تاوؿ مرالعة ىذه القضية بأدلتها على ا١تقافد القرآنية

                                                           
 العلـو تطور ندوة ُب قدمها (األقليات فقو إٔب ورقة مدرل ُب لؤلرض الفقهي التقسيم ١تسألة منهجي وٖتليل دقيقة ٔترالعة العلواين الشيخ قاـ لقد  79

 .مافعُ  سلطنة -الدينية والشئوف وزارة األوقاؼ 8/4/2009ُعماف  الفقهية( ُب

 :التالية ا١تنهجية اددات إٔب فتوفل

 :فأىمها المنهجية اْلسباب أما

 ٢تذه ا١تقًتح والًتتيب العصر؛ لقضايا منها حسن الستنباط على يعُت الذي الدقيق الًتتيب التشري  مصادر ا١تتقدمُت فقهائنا بع  يرتب ٓب :أوَل
 عند عداه ما على كل وا١تقدـ سواه، ما كل على ا١تهيمن التأسيسيّ  وا١تصدر التشري ، ومنب  األفوؿ، الكرًن أفل القرآف باعتبار يقضي ا١تصادر
 النبوية السنة اعتبار الًتتيب ىذا يقضي كما .غَته ١تعارضتو يقـو وال عليو نسخ، يطرأ ال األحكاـ، عن والكاشف ا١تنشئ ا١تطلق ا١تصدر فهو :التعارض
 .والنموذج األسوة لتقدًن الواق ، ُب ويطّبقو ويّتبعو ويفص لو لنفسو آفالقر  بياف م  يتكامل بيانّيا ملزما مصدرا

 االنطواء من نوع عن عرّبوا بل بغَتىم، ا١تسلمُت الفقهي لعبلقة تنظَتىم ُب "منهالّيا ٤تّددا" االعتبار بعُت اإلسبلـ عا١تية فقهائنا أكثر يأرذ ٓب :ثانيا
 قد بدرلة اٞتغراُب وااللتماعي ايط على الًتكيز من نوع حدث كما الشاىدة، ا١تخرلة واألمة ٘تةرصائص الرسالة ا٠تا م  يتناسب ال الذات على
 .األؤب فًتة انتشاره ُب بلغو الذي ايط بذلك اإلسبلـ بارتباط البع  إٔب توحي

 القرآين ا١تفهـو عن وابتعدوا للموضوع، نظرهتم تركيز ُب فزادللعآب،  الدوٕب التقسيم حوؿ عصورىم ُب السائد الواقعي التارٮتي بالعرؼ الفقهاء تأثر :ثالثا
 .الّية ففة – غالبو ُب - الفقو ا١توروث فأرذ للجغرافيا،

 الطاب  وأعطاىا للفقو، اٞتزئّية الصفة كّرس ٦تا كاؼ ومناسب بقدر والعمراف والتزكية التوحيد الشريعة ومقافد اٟتاكمة العليا القيم تربز  ٓب :رابعا
 ."...اٞتزئّية العلـو من إّنو ..." :الغزإب قاؿ اإلماـ كما أو كبَت، حد إٔب لشخصاينّ ا

 :فأىمها المناط بتحقيق الصلة ذات اْلسباب وأما

 ببلد كانت بل مفروض، ظلم من ىربا أو مهَدر ٟتق إسبلمية طلبا غَت ببلد إٔب اللجوء على -الرسالة عصر بعد- تارٮتهم ُب ا١تسلموف يعتد ٓب :أوَل
 ناحية إٔب سبيل، ٖتوؿ عليو انسدت أو أرض، ٔتسلم ضاقت فإذا ؛ مانعة سياسية حدود بينها تفصل تكن ومنعة، وٓب عز أرض الغالب ُب اإلسبلـ
 .نظم أو أحكاـ عليو أو تتغَت مذلة، تعًتيو أو بغربة، ٭تس أف دوف الفسيحة، اإلسبلمية الببلد من أررى

 ٟتضارة الثقاُب االنتماء من نوع ىناؾ كاف بل فقهاؤنا األقدموف، فيو عاش الذي العآب ُب مولودة اليـو نفهمها كما طنة َّ  ا١توا فكرة تكن ٓب :ثانيا
 م  التحفظ، من بشيء ُب ا١تعتقد ا١تخالفُت م  ويتعامل العرُب، أو الغالب ُب العقائدي ا١تعيار يعتمد معينة إٔب إمرباطورية السياسي االنتماء أو معينة،

 .الذمة اإلسبلمية إٔب اإلسبانية التفتيش ٤تاكم من التسامح درلة ُب رتبلؼا
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اٟتاكمة. ٧تد أف ىذا التقسيم للمعمورة بٍت على التسليم بواق  معُت وىو واق  كاف ينبغي 
العمل على تغيَته ال التقنُت لو وشرعنتو، ألنو واق  غَت مقبوؿ عند النظر ألفوؿ الفقو والفقو 
القائم على ىذه ا١تقافد ألسباب عديدة بعضها تتعلق بالتوحيد الذي عندما ُيبلحظ 

ستدعي فورًا وحدة اإلنسانية من حيث اف اإلنساف قد رلق من نفس واحدة ورلق منها ي
زولها وبث منهما رلااًل كثَتًا ونساًء. "ووحدة اإلنسانية" تستدعي وحدة األرض اليت ىي 

 بيت ومهاد لؤلسرة اإلنسانية كلها.

ها بيًتا واسًعا ولعلها مهاًدا ٢تذا اإلنساف، ٬تعل من 80مبدأ خلق اْلرضونضيف إٔب ذلك  
٢تذه األسرة ا١تمتدة مهما كربت و٬تعل كل ما فيها من أقوات قدرىا ا ومياه رلقها ا 

                                                                                                                                                                      

 الزواج أو اإلقامة، أمد أو ا١تضيف، البلد ُب ا١تيبلد مثل معايَت ثابتة، على بناء نةطا١توا حق ا١تقيم تكسب األفلي البلد غَت بلد ُب اإلقامة تكن ٓب ثالثا:
 ٢تم ٥تالفا كاف إذا - ا١تقاـ بو استقر مهما- غريبا يظل أو وثقافتهم، معتقدىم البلد أىل يشارؾ كاف إذا نمواط تلقائيا إٔب يتحوؿ الوافد كاف بل …
 .ذلك ُب

 ا١تقيمُت األررى الدوؿ رعايا ٛتاية دولة كل على اللذين ٭تت ماف الدبلوماسية، العبلقات أو الدوٕب القانوف اٝتو شيئا يعرؼ القدًن العآب يكن ٓب رابعا:
 .التميز فيها ا١تواطنة حقوؽ تقتضي اليت ا٠تافة األمور بع  ُب إال األفليُت، الرعايا بنفس معاملة ومعاملتهم أرضها، على

 دار" األررى أرض تعترب منها كل فكانت –الدولة اإلسبلمية فيها ٔتا– القدٯتة اإلمرباطوريات بُت العبلقة على الغالب ىو القوة منطق كاف :خامسا
 موافلة ليوشها تتعسر على حيث إال حدودا تعرؼ ال أهنا اإلمرباطوريات طبيعة من إذ الغالبة، الدولة إٔب أو لزئيا كليا وضمها زوىاغ ٬توز "حرب
 .الزحف

، نعيشها اليت األرضية الوحدة فقهاؤنا يعش ٓب سادسا:  عآب ُب عاشوا ولكنهم .واحدا يكوف يكاد عآب ُب وتعيش األمم الثقافات، تتدارل حيث اليـو
 بُت "فقو التعايش" بناء ىو اليـو ٨تتالو وما .يومذاؾ الواق  مقتضيات ْتكم طاغيا "اٟترب فقو" فكاف .وال تفاىم بينها تعايش ال منفصلة، لزر من

 .ونوعاكما    ٥تتلف واق  ُب األمم

 اإلطار ىذا وُب واقعنا، عن ٮتتلف ٥تصوص واق  على ة الفعلورد ا١تقاومة من نوع عن بفتاواىم يعربوف وا١تتأررين األقدمُت الفقهاء بع  كاف :سابعا
 وكتاب ،"أىل الكتاب استكتاب قبح ُب الصواب" كتاب وكذلك ،"اٞتحيم أىل ٥تالفة ا١تستقيم الصراط تيمية اقتضاء ابن كتاب ندرج أف ٯتكن

 فهذه .الفرنسية اٞتنسية ٛتل بتحرًن القرف ىذا فدر ُب اٞتزائر ماءعل والكفار،"وفتاوى الذمة بأىل ا١تسلمُت أمور ُب واالستنصار االستعانة عن النهي"
 .ومسّوغاتو ظروفو منها ولكل اٟتالية، ثقافتها لزءا من منها ٕتعل أف -اليـو– اإلسبلمية األقليات ٖتتاج ال اليت الصراع ثقافة من لزء الكتب والفتاوى

الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء بِنَاًء ﴿آيات عديدة ورافة ُب قولو )تعأب(: وقد ظهر واضًحا مبدأ األرض الذي أشار لو الشيخ ُب  80  
أََلْم  ﴿ذلك ُب قولو )تعأب(: ، وك(٢٢ البقرة:)﴾ َفَل َتْجَعُلوا ِللَّػِو أَنَداًدا َوأَنُتْم تَػْعَلُموفَ  ۖ   َوأَنَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرَج بِِو ِمَن الثََّمَراِت رِْزقًا لَُّكمْ 

 (.6النبأ: )﴾ َنْجَعِل اْْلَْرَض ِمَهاًدا 
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شركة بُت أبناء ىذه األسرة ا١تمتدة. فوحدة االنسانية، ووحدة األرض ُب وظائفها ال تسمح 
 بقبوؿ ىذه القسمة وحُت يقـو واق  ما عليها فذلك ال يضفي عليها شرعية.

ا نبلحظ لانب التزكية نستطي  أف ندرؾ أف التزكية تقتضي أف حالة السلم ىي وعندم 
السائدة بُت البشر كافة، وأف حاالت اٟترب ىي حاالت استثنائية تدؿ على ا٨تراؼ ُب 
التصورات اإلنسانية وُب الرؤية الكلية للبشر، وإ٨تراؼ ُب أربلؽ وسلوكيات الناس تدفعهم 

وىذا   81ألرض. وقد ضرب ا لذلك مثبل بقصة ابٍت آدـإٔب بغي بعضهم على بع  ُب ا
كلو مناق  ٟتالة "التزكية" ودليل على ا٢تبوط ُب اٟتالة ا١تناقضة ٢تا وىي )التدسية( من 
دّساىا. إف ٗتريب اإلنساف األرض يعٍت ا٨تراؼ آرر ُب الرؤية والتصرؼ والسلوؾ واعتداء 

وكل ىذا على سبيل اإلٚتاؿ. وتفصيل  على الكوف ا١تسخر وعبث ُب األرض وإفساد فيها.
إٔب رفد عدد كبَت من ا١تتغَتات وا١تعطيات للكشف عن ذلك   -كما قلنا   -ذلك ٭تتاج 

 كلو. 

 

 

 

 

                                                           
ـَ بِاْلَحقّْ ِإْذ قَػرَّبَا قُػْربَانًا فَػتُػُقبَّْل ِمْن َأَحِدِىَما َوَلْم يُػتَػَقبَّْل مِ ﴿ُب قولو )تعأب(:   81 اَؿ قَ  ۖ   َن اآْلَخِر قَاَؿ َْلَقْػتُػَلنَّكَ َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ ابْػَنْي آَد

ِإنّْي  *ِإنّْي َأَخاُؼ اللَّػَو َربَّ اْلَعاَلِميَن  ۖ   لَِئن َبَسطَت ِإَليَّ َيَدَؾ لِتَػْقتُػَلِني َما أَنَا بَِباِسٍط يَِدَي ِإلَْيَك ِْلَقْػتُػَلكَ  *ِإنََّما يَػتَػَقبَُّل اللَّػُو ِمَن اْلُمتَِّقيَن 
ِلَك َجَزاُء الظَّاِلِميَن  ۖ   ْن َأْصَحاِب النَّارِ ُأرِيُد َأف تَػُبوَء بِِإْثِمي َوِإْثِمَك فَػَتُكوَف مِ  َفَطوََّعْت َلُو نَػْفُسُو قَػْتَل َأِخيِو فَػَقتَػَلُو فََأْصَبَح ِمَن  *َوذََٰ

ىَٰ َأَعَجْزُت َأْف َأُكوَف ِمْثَل َىػََٰذا اْلُغَراِب قَاَؿ يَا َويْػَلتَ  ۖ   فَػبَػَعَث اللَّػُو ُغَرابًا يَػْبَحُث ِفي اْْلَْرِض لُِيرِيَُو َكْيَف يُػَواِري َسْوَءَة َأِخيوِ  *اْلَخاِسرِيَن 
َنا َعَلىَٰ بَِني ِإْسَرائِيَل َأنَُّو َمن قَػَتَل نَػْفًسا ِبَغْيِر نَػْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْْلَْرضِ  *فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِميَن  ۖ   فَُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخي ِلَك َكَتبػْ  ِمْن َأْجِل ذََٰ

لِ  ۖ   َل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعاَفَكأَنََّما قَػتَ  َك ِفي َوَلَقْد َجاَءتْػُهْم ُرُسُلَنا بِاْلبَػيػَّْناِت ثُمَّ ِإفَّ َكِثيًرا مّْنْػُهم بَػْعَد ذََٰ
 (.32-27ا١تائدة: ) ﴾اْْلَْرِض َلُمْسرُِفوفَ 
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 النموذج الثاني:

 العلقات اإلنسانية بين السلم والحرب

كذلك لو أرذنا قضية األفل ُب العبلقات بُت األمم والشعوب أىو السلم أـ اٟترب؟   
تراثنا أقوااًل كثَتة، يناق  بعضها بعضػًا. والنظر ُب منظومة ا١تقافد اورية  فسنجد ُب

القرآنية اٟتاكمة يكفينا مؤنة البحث ا١تتشعب، فاألفل أف تكوف البشرية كلها متحدة ُب 
قَاَؿ يَا بُػَنيَّ ََل تَػْقُصْص ُرْؤيَاَؾ َعَلىَٰ ِإْخَوِتَك ﴿موالهة العدو ا١تشًتؾ وىو الشيطاف 

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن ﴿(، ٘يوسف: ) ِإفَّ الشَّْيطَاَف ِلْْلِنَساِف َعُدوّّ مُِّبيٌن﴾ ۖ   يُدوا َلَك َكْيًدافَػَيكِ 
البقرة: ﴾ )ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ مُِّبينٌ آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السّْْلِم َكافًَّة َوََل تَػتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِف 

ٕٓٛ.) 

ر العارض الذي ٭تاوؿ الشيطاف ٖتقيقو، ولذلك فإف اٟتروب فتفرؽ البشر ىو األم
 -والصراعات نتيجة فساد الرؤية، حيث يتحوؿ كل ما لعلو ا وسيلة للتعارؼ بُت الناس 

إٔب وسيلة للتناق  والتصارع.  -مثل ارتبلؼ األلسن واأللواف وا١تصاّب وما إٔب ذلك
" كفيل بتعديل مسار البشرية وتصحيح رؤيتها فالرلوع إٔب "ا١تقافد القرآنّية العليا اٟتاكمة
 وإزالة أسباب التنافر واالرتبلؼ فيما بينها. 

وٯتكن أف ينظر إٔب حقوؽ اإلنساف ُب اٟترية ومنها حرية االعتقاد والتدين واالنتقاؿ وا١تلكية 
 في إطار الفقونستطي  أف ٧تد ٢تا مكاهنا ا١تبلئم  -كلها-وحق ا٠تصوفية ألف هبذا ا١تنظور 

الذي ينبثق من مبلحظة ومراعاة "ا١تقافد القرآنّية العليا اٟتاكمة" ونستطي  االستمرار  اْلكبر
ُب ذكر قضايا كثَتة ٦تا تناو٢تا تراثنا األفوؿ الفقهي والفقهي ولكن بالتهاد ٚتاعّي مشًتؾ 
٭تشد لو علماء من ٥تتلف التخصصات نصل فيو بإذف ا إٔب كلمة سواء فضبل عن القدرة 

 ليت يقدمها ىذا النسق ا١تقافدّي ١تعاٞتة ٥تتلف ا١تستجدات.ا
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 نماذج تطبيقيَّة معاصرة

 الجانب السياسي

 

 السؤاؿ: 

إف الشكوى تتعأب يوًما بعد آرر ٦تا يعرؼ بفوضى الفتاوى ورٔتا يكتشف الناس بعد أف 
الوحيد من تتعبهم ٤تاوالهتم لتجاوز ىذه الفوضى أف مرلعية ا١تقافد اٟتاكمة ىي ا١تخرج 

 ىذه الفوضى.

َبْل َكانُوا ََل  ۖ   َأفَػَلْم َيُكونُوا يَػَرْونَػَها ۖ   َوَلَقْد أَتَػْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَِّتي أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوءِ ﴿
بعد اٗتاذ ا٠تطوات ا١تتقدمة البد أف يكوف لدى علماءنا  (،ٓٗ)الفرقاف:  يَػْرُجوَف ُنُشورًا﴾

ا١تقافد القرآنية اٟتاكمة أسئلة واضحة ومستقرأة، تولو إٔب كل الذين يعملوف على تفعيل 
مقصد من ا١تقافد القرآنية اٟتاكمة عند عرض كل قضية من مستجدات القضايا على ىذه 
ا١تنظومة، وتكوف ىذه األسئلة شاملة مستقرأة بقدر اإلمكاف، تشمل اٞتوانب اإل٬تابية منها 

و ىو قضية اٞتهاد ُب اإلسبلـ فهل ٯتكن توضيح والسلبية. والسؤاؿ الذي كثر النقاش حول
 ىذه ا١تسألة من الرؤية ا١تقافيدية اليت طرحتموىا.

 

 النموذج اْلوؿ: الجهاد

اليت تناو٢تا تراثنا بشكل أستطي  أف أقوؿ ٓب يعرب  ىناؾ قضية الجهادوليتضح ما نقوؿ:  
كتبوا ُب اٞتهاد والسَت يفهم تعبَتًا دقيًقا عن ا١تنظور القرآين للجهاد، فسائر أولئك الذين  

القارئ من طرائقهم ُب تناوؿ ا١توضوع أف اٞتهاد ىو القتاؿ، وأنو قتاؿ عن الدين أو لفرض 
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اإلسبلـ على اآلررين. وقسموه إٔب "لهاد دف  ولهاد طلب"، وبنوا على ىذا التصور كل 
دات وما يتعلق ما عرؼ بإنو لزء من آثار اٟترب وأحكامها. فأحكاـ األسرى وأحكاـ ا١تعاى

بالغنائم واإلعداد والتهيئة للقتاؿ، وتقسيم ا١تعمورة إٔب دار حرب ودار إسبلـ، كل ذلك 
انطلق معظم الفقهاء ا١تتقدمُت فيو من ىذا الفهم أو ذلك التصور:تصور أف اٞتهاد ىو 

 القتاؿ.

وؿ وقد استقر ُب أذىاف الكثَتين أّف ا١تسلمُت إ٪تا يقاتلوف ٟتمل الناس على الدر 
أمرت أف أقاتل الناس حتى يقولوا َل إلو إَلّ ) على حديثُب اإلسبلـ بالقوة بناء 

وىذا اٟتديث حديث  اهلل..فإذا قالوىا فقد عصموا مني دماءىم وأموالهم إَل بحقها..(
ال يصح، ال سنًدا وال متًنا ولو أنو قد روي بعد أف أشتهر ونسب إٔب أيب بكر الصديق 

الردة وقد روي من مائتُت وأربعة وثبلثُت طريًقا، أربعوف منها دارت   االستشهاد بو ُب حروب
كلها على الزىري، وأرب  وعشروف على األعمش وعشروف على ٛتيد الطويل وستة عشر 
على شعيب بن أيب ٛتزة، واثنا عشر على سفياف الثوري، وستة على اٟتسن البصري، وأربعة 

يصرح بالسماع وبناءًا على قواعد ادثُت  على شريك النخعي، وكل من ىؤالء مدلس وٓب
واألئمة النقاد لؤلسانيد تعترب ىذه الطرؽ كلها مظلمة فباطلة ال اعتبار هبا، رافة ولفظ 

َقد تػَّبَػيََّن  ۖ   ََل ِإْكَراَه ِفي الدّْينِ ﴿اٟتديث كما رووه يناق  بشكل فريح قوؿ ا )تعأب(: 
ْر بِالطَّاُغوِت َويُػْؤِمن بِاللَّػِو فَػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقىَٰ ََل َفَمن َيْكفُ  ۖ   الرُّْشُد ِمَن اْلَغيّْ 

ـَ َلَها وأٚت  ادثوف على أف ورود اٟتديث  (،ٕٙ٘)البقرة:  َواللَّػُو َسِميٌع َعِليٌم﴾ ۖ   انِفَصا
يريد على مناقضة القرآف دليل على عدـ فحتو، وىناؾ عورات أررى باألسانيد ٯتكن ١تن 

 أف يرل  للمصادر ا١تعتربة لدى النقاد ١تعرفة تفافيلها والكشف عنها.

ومن طرؽ اٟتديث ثبلث وعشروف تدور كلها على ٝتاؾ بن حرب عمن فوقو، 
وٙتانية تدور على ُكثَت بن عبيد وأربعة على سفياف بن عامر الًتمذي وثبلثة على زياد بن 

ا١تؤمن بن رالد، وواحد على عبد الرٛتن  قيس وواحد على حاًب ين يوسف اٞتبلب عن عبد
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بن عبيد ا وواحد على عجرف مؤب فاطمة وواحد على أيب عبيدة مسلم بن أيب كرٯتة، 
وإثناف مرسبلف. وٝتاؾ ا١تذكور ضعيف وسائر ىؤالء ٣تهولوف فا١تدارات كلها مظلمة فباطلة 

لرٛتن، واثناف على سليماف ال اعتبار هبا، ومن ىذه الطرؽ سبعة تدور على العطاء بن عبد ا
بن أيب داود وواحد على عمر بن أيب بكر ا١توفلي عن زكريا بن عيسى وواحد على ٭تِت بن 
أيوب الغافقي، وواحد على أٛتد بن سليماف الواسطي، وواحد على أيب أٛتد عبد الرٛتن 

 الوكيعي عن ابراىيم بن عيينة.

وال مقرونًا بغَته وكلها مظلمة  وكل من ىؤالء ليس ٔتحل للحجة مطلًقا ال مفرًدا
فباطلة ال اعتبار هبا، فضبًل عن عورات أررى باألسانيد ال نطيل بذكرىا، وقد استقرأنا 
استقراًء كامبًل كل ىذه الطرؽ فما ولدنا منها طريًقا يسلم ْتيث يقبل عند ادثُت. وتلك 

عفاء أو ٣تروحُت ُب الطرؽ على كثرهتا رأيت منها ما دار حوؿ مدلسُت أو ٣تاىيل أو ض
عدالتهم وبالتإب فإف ىذا اٟتديث ال يصح وال يصلح أف يكوف ناسًخا لغَته وال ٥تصًصا وال 
مقّيًدا فضبل عن أف ينسخ ٔتثلو القرآف الكرًن القطعّي الذي أثبتنا ٔتا ال يدعي ٣تااًل للشك 

 مبدؿ لكلمات ا أنو ال يقبل النسخ أبًدا وأنو ال 82ُب كتابنا ٨تو موقف قرآين من النسخ
َفَمن َيْكُفْر  ۖ   َقد تػَّبَػيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيّْ  ۖ   ََل ِإْكَراَه ِفي الدّْينِ ﴿وبالتإب فقوؿ ا )تعأب( 

ـَ َلَها َواللَّػُو َسِميٌع  ۖ   بِالطَّاُغوِت َويُػْؤِمن بِاللَّػِو فَػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقىَٰ ََل انِفَصا
َأفَأَنَت  ۖ   َوَلْو َشاَء رَبَُّك آَلَمَن َمن ِفي اْْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا﴿( ٕٙ٘)البقرة:  يٌم﴾َعلِ 

إٔب مئيت آية وردت ُب تقرير حرية العقيدة  (ٜٜيونس: ) ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّىَٰ َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَن﴾
أف يكوف ناسًخا ٢تا وألف  والعبادة والتدين، ىذه اآليات كلها ٤تكمة وليس ىناؾ ما يصلح

ا٢تيمنة للقرآف واٟتاكمية لو، وىذا ىو ا١توقف القرآيّن السليم فإّف أي ررب أو حديث أو 
حكم فقهّي، يناق  القرآف ٬تب أف يرد، وعلى ىذا فإف القتاؿ إلكراه الناس على قبوؿ 

يات اٞتهاد الدين أو إللبارىم على تغيَت أدياهنم أمر مرفوض ٔتقتضى القرآف الكرًن. وآ
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ىي  -ومستوى القتاؿ منو-والقتاؿ اليت وردت ُب القرآف الكرًن ال تدؿ على أف علة اٞتهاد 
 إكراه الناس على قبوؿ اإلسبلـ أو االستمرار فيو.

فالرسوؿ فلى ا عليو وآلو -وحُت نتتب  ىذه اآليات ُب سياقها ٧تد ذلك واضًحا   
القبلي وكلهم ٢تم قبائل أو معظمهم ٓب يدافعوا  وا١تؤمنوف ُب مكة م  ولود اجملتم  -وسلم

عن أنفسهم بقتاؿ وٓب يستعملوا العنف ألّف ا أمرىم بأف يكفوا أيديهم ُب قولو )تعأب(: 
ُم أََلْم تَػَر إلى الَِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا الصََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة فَػَلمَّا ُكِتَب َعَلْيهِ ﴿

ُهْم َيْخَشْوَف النَّاَس َكَخْشَيِة اللَّػِو َأْو َأَشدَّ َخْشَيةً  َوقَاُلوا رَبػََّنا ِلَم َكَتْبَت  ۖ   اْلِقَتاُؿ ِإَذا َفرِيٌق مّْنػْ
َنا اْلِقَتاَؿ َلْوََل َأخَّْرتَػَنا ِإَلىَٰ َأَجٍل َقرِيبٍ  ٌر لّْ  ۖ   َعَليػْ نْػَيا قَِليٌل َواآْلِخَرُة َخيػْ َمِن اتػََّقىَٰ ُقْل َمَتاُع الدُّ

( وتأويبًل منو )عليو الصبلة والسبلـ( لؤلمر األ٢تّي ُب ٚٚ)النساء:  ﴾َوََل ُتْظَلُموَف فَِتيًل 
 الواق  وتطبيًقا للتوليو الرباين:

 ْبُن َواِقٍد َعْن َأْربَػَرنَا ٤ُتَم ُد ْبُن َعِلي  ْبِن اٟتََْسِن ْبِن َشِقيٍق قَاَؿ أَنْػَبأَنَا َأيب قَاَؿ أَنْػَبأَنَا اٟتَُْسُْتُ  
-يب  َعْمرِو ْبِن ِديَناٍر َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعب اٍس َأف  َعْبَد الر ْٛتَِن ْبَن َعْوٍؼ َوَأْفَحابًا لَُو أَتَػْوا الن  

رُِكوَف فَػَلم ا آَمن ا ٔتَك َة فَػَقاُلوا يَا َرُسوَؿ الل ِو ِإن ا ُكن ا ُب ِعز  َو٨َتُْن ُمشْ -فلى ا عليو وآلو وسلم
ا بِاْلِقَتاِؿ َفَكف وا ِفْرنَا أَِذل ًة فَػَقاَؿ )ِإين  أُِمْرُت بِاْلَعْفِو َفبَل تُػَقاتُِلوا فَػَلم ا َحو لََنا الل ُو إٔب اْلَمِديَنِة أََمَرنَ 

 (83أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا الص بَلَة..َفأَنْػَزَؿ الل ُو َعز  َوَلل  َأٓبَْ تَػَر إٔب ال ِذيَن ِقيَل ٢َتُْم ُكف وا 

نفسو قد تعرض لؤلذى من أيب لهل ومن أيب ٢تب -آلو وسلمفلى ا عليو و -فرسوؿ ا 
وامرأتو ومن كثَت من ا١تشركُت وكاف ٯتن  من يريدوف الدفاع عنو من فعل ذلك، كما من  

ية السالفة واتباًعا ٢تا: )ِإين  الصحابة من الدفاع عن أنفسهم، وكاف لوابو دائًما تأويبًل لآل
أُِمْرُت بِاْلَعْفِو(  أي: وإ٪ّتا أمرت بكف اليد، وٓب يكن ذلك عن ضعف كما يتصور كثَتوف، 
بل عن أمر آ٢تّي، وذلك ىو الفرؽ بُت النبوة ا١تهتدية بنرباس الوحي وبُت القيادات والزعامات 

اييس دنيويّة ٤تضة قائمة على موازين القوى. البشري ة الرباغماتية اليت ٗتض  رطواهتا كلها ١تق
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فلى ا -ففي اجملتم  القبلي ال يكوف اإلنساف ضعيًفا وىو بُت قبيلتو وعشَتتو ورسوؿ ا 
ينتمي إٔب أىم وأقوى قبيلة من قريش ولو فهر وعبلقات م  معظم قبائل -عليو وآلو وسلم

عن أفحابو وقبل اٟتصار ُب شعب أيب  مكة وبيوتاهتا، وم  ذلك فإنّو ٓب يدف  عن نفسو وال
طالب، وٕتاوز ردود الفعل عن تعذيب كثَتين من أفحابو _عليو الصبلة والسبلـ_ ألنو أمر 
بكف اليد، وأمرىم با٢تجرة للحبشة ٟتماية أنفسهم ٍب ىالر إٔب ا١تدينة ا١تنورة بعد أف انتشر 

 ُب تشري  اٞتهاد اليت بيّنت اإلسبلـ فيها وعاىد أىم قبائلها، ولذلك كانت اآلية األؤب
اإلذف بالقتاؿ بعد األمر بكف اليد فكأهنا بينت انتهاء مفعوؿ ذلك األمر بكف اليد باإلذف 

 َوِإفَّ اللَّػَو َعَلىَٰ َنْصرِِىْم َلَقِديٌر﴾ ۖ   ُأِذَف لِلَِّذيَن يُػَقاتَػُلوَف بِأَنػَُّهْم ظُِلُموا﴿ بالدفاع عن النفس
كانت أوؿ إذف ٢تم ُب الدفاع عن أنفسهم وعن حرياهتم بعد األمر السابق   (،ٜٖ)الحج: 

 بكف اليد حىت ُب حالة الدفاع. 

ٍب أمر عليو الصبلة والسبلـ باليقظة واٟتذر من أولئك الذين أبرموا معو معاىدات 
 واتفاقات وأف عليو أف يدرس حالة كل ٣تموعة من ىذه اجملامي  ١تعرفة من يلتـز منهم بعهده
أو معاىدتو وأنّو سيوُب هبا وأولئك الذين يريدوف أف يتخذوا من ا١تعاىدة وسيلة للكيد لرسوؿ 

 ا وللمؤمنُت والغدر هبم.

َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمن قَػْوـٍ ِخَيانًَة ﴿فأمره ا بإف يتعامل م  ىؤالء ْتسب مواقفهم فقاؿ )تعأب(  
َوَأِعدُّوا َلُهم مَّا ﴿(، ٛ٘)اْلنفاؿ:  اللَّػَو ََل ُيِحبُّ اْلَخائِِنيَن﴾ ِإفَّ  ۖ   فَانِبْذ ِإلَْيِهْم َعَلىَٰ َسَواءٍ 

ٍة َوِمن رّْبَاِط اْلَخْيِل تُػْرِىُبوَف ِبِو َعُدوَّ اللَّػِو َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدوِنِهْم ََل   اْسَتطَْعُتم مّْن قُػوَّ
ُقوا ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَّػِو يُػَوؼَّ ِإلَْيُكْم َوأَنُتْم ََل َوَما تُنفِ  ۖ   تَػْعَلُمونَػُهُم اللَّػُو يَػْعَلُمُهمْ 

وذلك للحيلولة بُت ىؤالء وبُت عدوىم، وُب الوقت نفسو تأٌب  (،ٓٙ)اْلنفاؿ:  ُتْظَلُموَف﴾
 َوِإف َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح َلَها َوتَػوَكَّلْ ﴿لتأمره بقبوؿ السبلـ م  من يريد السبلـ.  61اآلية 

وامنت سبحانو وتعأب على نبّيو ( ٔٙ)اْلنفاؿ:  ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم﴾ ۖ   َعَلى اللَّػوِ 
  بقولو:
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َوأَلََّف  ُىَو الَِّذي أَيََّدَؾ بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِنينَ  ۖ   َوِإف يُرِيُدوا َأف َيْخَدُعوَؾ فَِإفَّ َحْسَبَك اللَّػوُ ﴿
أَنَفْقَت َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا مَّا أَلَّْفَت بَػْيَن قُػُلوِبِهْم َولَػَِٰكنَّ اللَّػَو أَلََّف َلْو  ۖ   بَػْيَن قُػُلوِبِهمْ 

نَػُهمْ  ولاء بعد ذلك ُب السورة نفسها آيات تدعو  (ٖٙ)اْلنفاؿ:  ِإنَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ ۖ   بَػيػْ
ا١تشركُت ومن القبائل  إٔب تعزيز وتقوية اٞتبهة الدارلية وتنبو إٔب ريانات متوقعة من قبائل

اليهوديّة ايطة با١تدينة ا١تنورة، ٍب تأٌب آيات سورة براءة فتبدأ بالرباءة من ا١تعاىدات اليت 
َفِسيُحوا  *بَػَراَءٌة مَّْن اللَّػِو َوَرُسوِلِو إلى الَِّذيَن َعاَىدتُّم مَّْن اْلُمْشرِِكيَن ﴿أبرمت م  ا١تشركُت 
ُر ُمْعِجِزي اللَّػوِ ِفي اْْلَْرِض َأْربَػَعَة أَ   *َوَأفَّ اللَّػَو ُمْخِزي اْلَكاِفرِيَن  ۖ   ْشُهٍر َواْعَلُموا أَنَُّكْم َغيػْ

 ۖ   َوَأَذاٌف مَّْن اللَّػِو َوَرُسوِلِو إلى النَّاِس يَػْوـَ اْلَحجّْ اْْلَْكَبِر َأفَّ اللَّػَو َبِريٌء مَّْن اْلُمْشرِِكينَ 
ٌر لَُّكمْ  فَِإف تُػْبُتْم فَػُهوَ  ۖ   َوَرُسولُوُ  ُر ُمْعِجِزي اللَّػوِ  ۖ   َخيػْ  ۖ   َوِإف تَػَولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَنَُّكْم َغيػْ

ِإَلَّ الَِّذيَن َعاَىدتُّم مَّْن اْلُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم َشْيًئا  *َوَبشِّْر الَِّذيَن َكَفُروا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم 
ِتِهمْ  َوَلْم ُيظَاِىُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا  *ِإفَّ اللَّػَو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن  ۖ   فَأَِتمُّوا ِإلَْيِهْم َعْهَدُىْم ِإَلىَٰ ُمدَّ

تُػُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم  فَِإَذا انَسَلَخ اْْلَْشُهُر اْلُحُرـُ فَاقػْ
ُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصدٍ  ِإفَّ  ۖ   بُوا َوَأقَاُموا الصََّلَة َوآتَػُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهمْ فَِإف تَا ۖ   َواقػْ

ـَ اللَّػِو ثُمَّ  *اللَّػَو َغُفوٌر رَِّحيٌم  َوِإْف َأَحٌد مَّْن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحتَّىَٰ َيْسَمَع َكَل
ِلَك بِأَنػَُّهْم قَػْوـٌ  ۖ   أَْبِلْغُو َمْأَمَنوُ  َكْيَف َيُكوُف لِْلُمْشرِِكيَن َعْهٌد ِعنَد اللَّػِو َوِعنَد *َلَّ يَػْعَلُموَف ذََٰ

ـِ   ۖ   َفَما اْستَػَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا َلُهمْ  ۖ   َرُسوِلِو ِإَلَّ الَِّذيَن َعاَىدتُّْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَرا
 ۖ   ُروا َعَلْيُكْم ََل يَػْرقُػُبوا ِفيُكْم ِإَلِّ َوََل ِذمَّةً َكْيَف َوِإف َيْظهَ * ِإفَّ اللَّػَو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن 

َواِىِهْم َوتَْأَبىَٰ قُػُلوبُػُهْم َوَأْكثَػُرُىْم فَاِسُقوَف  اْشتَػَرْوا ِبآيَاِت اللَّػِو َثَمًنا َقِليًل  *يُػْرُضوَنُكم بَِأفػْ
 ۖ   ََل يَػْرقُػُبوَف ِفي ُمْؤِمٍن ِإَلِّ َوََل ِذمَّةً  *ِإنػَُّهْم َساَء َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف  ۖ   َفَصدُّوا َعن َسِبيِلوِ 

 ۖ   فَِإف تَابُوا َوَأقَاُموا الصََّلَة َوآتَػُوا الزََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم ِفي الدّْينِ  *َوُأولَػَِٰئَك ُىُم اْلُمْعَتُدوَف 
بَػْعِد َعْهِدِىْم َوطََعُنوا ِفي ِديِنُكْم َوِإف نََّكُثوا أَْيَمانَػُهم مّْن  *َونُػَفصُّْل اآْليَاِت ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموَف 

َأََل تُػَقاتُِلوَف قَػْوًما نََّكُثوا  *ِإنػَُّهْم ََل أَْيَماَف َلُهْم َلَعلَُّهْم يَنتَػُهوَف  ۖ   فَػَقاتُِلوا أَِئمََّة اْلُكْفرِ 
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فَاللَّػُو َأَحقُّ َأف  ۖ   ْخَشْونَػُهمْ أَتَ  ۖ   أَْيَمانَػُهْم َوَىمُّوا بِِإْخَراِج الرَُّسوِؿ َوُىم َبَدُءوُكْم َأوََّؿ َمرَّةٍ 
 ( دوف نسياف أو ٕتاىل ١تواقف ا١تلتزمُت بالوفاء.13-1)التوبة:  ﴾َتْخَشْوُه ِإف ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ 

 

فلى ا عليو وآلو -اآلية األؤب تدؿ على ضرورة إعبلف الرباءة إٔب الذين عاىدىم النيب  
ووف ريانة رسوؿ ا ويتحينوف الفرص لذلك، ٍب نكثوا وا١تؤمنوف من ا١تشركُت، وىم ين-وسلم

أٯتاهنم ونقضوا عهودىم وظاىروا على رسوؿ ا وا١تؤمنُت أعداءىم، فهؤالء ىم الذين تلغى 
االتفاقيات اليت أبرمت معهم، ألهنم بدأوا ذلك با٠تيانة ونكث األٯتاف ونق  العهود 

وا١تؤمنُت. والدليل على حصر -فلى ا عليو وآلو وسلم-والتعاوف م  كل أعداء رسوؿ ا 
 ىذا اإللغاء ُب ىؤالء الذين بدأوا بنق  معاىداهتم واتفاقياهتم اآلية الرابعة من نفس السورة.

ونق  ا١تعاىدات ىذا ٓب يأت فجأة ْتيث يعلن نق  االتفاؽ وتشن اٟترب بعد ساعات  
( أربعة أشهر، كما ُب اآلية الثانية أو وقت قصَت لتحقيق عنصر ا١تباغتة بل منحهم ا )تعأب

ُر ُمْعِجِزي اللَّػوِ ﴿ َوَأفَّ اللَّػَو ُمْخِزي  ۖ   َفِسيُحوا ِفي اْْلَْرِض َأْربَػَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا أَنَُّكْم َغيػْ
لكي يكوف أبناء تلك القبائل قادرين على ترتيب أمورىم ربلؿ ىذه  (2)التوبة: ﴾اْلَكاِفرِينَ 

وىي فًتة األشهر اٟتـر األربعة اليت تسمح ٢تم ُب السياحة ُب األرض وٛتاية  الفًتة الكافية
 . سلم وا١تؤمنُتمصاٟتهم، بل واالستعداد إف شاءوا ١توالهة النيب فلى ا عليو وآلو و 

من سورة التوبة آيات كلها تتعلق بتصفية تلك ا١تعاىدات واالتفاقيات. ٍب  13وبعد اآلية 
ئك الذين ينتموف إٔب أدياف كتابّية ولكّنهم لؤلسف الشديد ظاىروا يأٌب األمر بقتاؿ أول

ا١تشركُت على ا١تؤمنُت وتعاونوا معهم ضد ا١تؤمنُت وتعاوف معهم قبائل يهود اليت أمدت 
 مشركي مكة با١تاؿ والسبلح وقالوا ٢تم أنتم أىدى من الذين آمنوا سبيبل. 

ىؤالء الذين ارتاروا أف يقفوا ّتانب الشرؾ  فأمر ا النيب عليو الصبلة والسبلـ أف يقاتل
فلى ا عليو -واٞتاىلية ضد اإلٯتاف وا١تؤمنُت حسًدا من عند أنفسهم فقط، ألف  ٤تمًدا 

كاف من ذرية إٝتاعيل بن إبراىيم ال من ذرية إسحاؽ بن إبراىيم، فجاءت اآلية -وآلو وسلم
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ـَ قَاتُِلوا الَِّذيَن ََل يُػْؤمِ ﴿من سورة براءة  29 ُنوَف بِاللَّػِو َوََل بِاْليَػْوـِ اآْلِخِر َوََل ُيَحرُّْموَف َما َحرَّ
اللَّػُو َوَرُسولُُو َوََل َيِديُنوَف ِديَن اْلَحقّْ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّىَٰ يُػْعطُوا اْلِجْزيََة َعن َيٍد 

 (. ٜٕ)التوبة:  َوُىْم َصاِغُروَف﴾

القتاؿ ٓب يكن إال ٟتماية حرية االعتقاد وٞتعل القبائل ٖتًـت عهودىا يتضح من كل ىذا أف   
ُكِتَب ﴿واتفاقّياهتا، فبل تنقضها وال تتجاوزوىا. ولذلك حينما لاءت آية البقرة بدأت 

ٌر لَُّكمْ  ۖ   َعَلْيُكُم اْلِقَتاُؿ َوُىَو ُكْرٌه لَُّكمْ  َأف  َوَعَسىَٰ  ۖ   َوَعَسىَٰ َأف َتْكَرُىوا َشْيًئا َوُىَو َخيػْ
( ٕٙٔ)البقرة:  ﴾َٕٙٔواللَّػُو يَػْعَلُم َوأَنُتْم ََل تَػْعَلُموَف  ۖ   ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُىَو َشرّّ لَُّكمْ 

فرحت بأف النيب وا١تؤمنُت كانوا يكرىوف القتاؿ فاراد ا أف يشعرىم بإهنم وإف كرىوه فهو 
ا حاوؿ ا١تشركوف العرب أف يقوموا بدعايات مضادة للنيب وا١تؤمنُت، ويشعروف رَت ٢تم. و١ت

 العرب أف النيب وا١تؤمنُت يقاتلوف ُب األشهر اٟتـر ويقاتلوف ُب ا١تسجد اٟتراـ لاءت اآلية: 

َسِبيِل اللَّػِو  َوَصدّّ َعن ۖ   ُقْل ِقَتاٌؿ ِفيِو َكِبيرٌ  ۖ   َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراـِ ِقَتاٍؿ ِفيوِ ﴿
َنُة َأْكبَػُر ِمَن اْلَقْتلِ  ۖ   وَُكْفٌر ِبِو َواْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َوِإْخَراُج َأْىِلِو ِمْنُو َأْكبَػُر ِعنَد اللَّػوِ   ۖ   َواْلِفتػْ

ِمنُكْم َعن  َوَمن يَػْرَتِددْ  ۖ   َوََل يَػَزاُلوَف يُػَقاتُِلوَنُكْم َحتَّىَٰ يَػُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِف اْسَتطَاُعوا
نْػَيا َواآْلِخَرةِ  َوُأولَػَِٰئَك َأْصَحاُب  ۖ   ِديِنِو فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر فَُأولَػَِٰئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ

  النَّارِ 
 
 (.ٕٚٔ)البقرة:  ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف﴾ ۖ

ومنعوا  لًتد على ىؤالء وتوضح أف ا١تشركُت العرب ىم الذين فدوا عن ا١تسجد اٟتراـ 
الوفوؿ اليو، وعذبوا ا١تؤمنُت ليعيدوىم إٔب دياناهتم الشركية اليت ررلوا منها وبينت اآلية أف 

 ا١تشركُت ىم الذين كانوا يقاتلوف ا١تسلمُت لَتدوىم عن دينهم إف استطاعوا. 

ومن ذلك كلو يتضح بأف القتاؿ ليس أفبًل بل األفل ىو السبلـ ولكن حينما ال يكوف 
نُت سبيل ٟتماية حرية االعتقاد وٛتل اآلررين على احًتاـ العهود وا١تواثيق فإنّو البد أماـ ا١تؤم

 ٢تم أف يفعلوا ذلك. 

http://tanzil.net/#2:216
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وعلى ىذا فإف اٞتهاد كما لاء ُب القرآف مستويات عديدة منو: ٣تاىدة اإلنساف لنفسو 
ة اٞتهل لتلتـز باإلٯتاف والقواعد األربلقية والنظم، وىناؾ لهاد الكلمة القائم على إزال

َفَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن ﴿واألمية بالتعليم، وىناؾ اٞتهاد بالقرآف الكرًن لتحقيق ا٢تداية للعا١تُت، 
وقد يأرذ اٞتهاد مستوى اقتصاديًا بالتنمية  (.ٕ٘)الفرقاف:  َوَجاِىْدُىم ِبِو ِجَهاًدا َكِبيًرا﴾

 مسَتة اجملتم ، وقد يأرذ وسد احتيالات الشعوب، والتماعًيا ١تقاومة اال٨ترافات وتقوًن
شكبًل ثقافيا فهو مشتق من اٞتهد ُب ٖتقيق التوحيد والتزكية والعمراف والعدالة وا١تساواة 

 واٟتياة الطيبة، وا أعلم. 
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 النموذج الثاني:

 السؤاؿ:

 ؟حكم صناعة المسلمين لوسائل الدمار الشامل ما 

 

 الجواب:

فو من ىذه القضية؟ ولنفرض أف موقفو سيكوف بإتاه أواًل: ما رأي التوحيد وما موق فنسأؿ 
 القبوؿ، ففي ىذه اٟتالة ٨تن ْتالة إٔب وض  العديد من األسئلة اليت تًتتب على القبوؿ.

فنقوؿ: إّف ىناؾ إنسانًا وحيوانًا وشجرًا وبيئة، وىناؾ أرض وىواء وْتار، وىناؾ طرؽ  
اٟترب، وىناؾ الشيوخ وا١ترضى والزمٌت موافبلت ومصادر ثروة، وىناؾ أناس ال عبلقة ٢تم ب

واألطفاؿ والنساء اٟتوامل وما إٔب ذلك. وكذلك ىناؾ قوات العدو ا١تستهدفة، وىناؾ قيم 
عليا أررى كالعدؿ وما إليو، وىناؾ طبيعة اإلسبلـ القائم على قواعد ينبغي أف تستنبط منها 

 تو باٞتانبُت اإل٬تايّب والسليّب. األسئلة اإللرائّية ليحاور التوحيد ٔتقتضاىا وتدوف إلابا

وقد ٧تد بُت أيدينا مئيت سؤاؿ أو تزيد ينبغي اإللابة عليها حىت ٨تصل على ا١توقف السليم 
للتوحيد الذي يؤدي إٔب الثلج وبرد اليقُت. ونفعل مثل ذلك م  كل من "التزكية والعمراف" ٍب 

عنافر التكامل بينها لنخرج بعد نعيد النظر بتوليو األسئلة على ا١تنظومة كلها مبلحظُت 
 ذلك ّتواب تطمئن النفس إٔب فحتو وفدقو وا أعلم.

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن ﴿فا١تسلموف يفًتض أف يكونوا فناع سبلـ وفناع حياة كما قاؿ )تعأب( 
ا َأفَّ اللَّػَو َيُحوُؿ بَػْيَن َواْعَلُمو  ۖ   آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَّػِو َولِلرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ 

وال ينتظر من فناع اٟتياة والسبلـ أف ، (ٕٗاْلنفاؿ: ) اْلَمْرِء َوقَػْلِبِو َوأَنَُّو ِإلَْيِو ُتْحَشُروَف﴾
يكونوا من ا١تفسدين ُب األرض أو ا١تخربُت للعمراف فذلك يناُب التوحيد ويناُب التزكية ويناُب 

 العمراف. 



211 

 

 ةة معاصر نماذج تطبيقيَّ 

 الجانب اَلجتماعي

 

 السؤاؿ:

تعاين اجملتمعات اإلنسانية ا١تعافرة من أزمات التماعية تكاد هتز كياهنا، فاألسرة وىي  أىم  
مؤسسة التماعية توالهها ٖتديات تفوؽ حدود ا١توالهة أحيانًا، فها ىي قضية اإللهاض 

ألسباب كثَتة لًدا، وكذلك ا١تتنازع فيو ُب اجملتمعات الغربية وبدأت تغزو اجملتمعات األررى 
ما يسمى بالعنف األسري الذي تعاين منو اجملتمعات اإلنسانية قاطبة والذي تفقد فيو العبلقة 
الزولية ُب معاين السكينة وا١تودة والرٛتة وتتحوؿ البيوت إٔب لبهات قتاؿ وفراع بُت 

م طواؿ حياهتم الزولُت ليق  األوالد ضحايا ٤تملُت بعقد وأمراض نفسية وعصبية تطاردى
 نتيجة لتلك العبلقة ا١تريضة.

أما الطبلؽ فقد أفبح ظاىرة التماعية عا١تية، وأرطر ما فيو ىو ما يًتتب عليو من  
سلبيات حُت تنتهي تلك العبلقة بصراع وأحقاد بُت الزولُت تنتقل سريًعا إٔب األوالد. 

 تلك األزمات ا١تتفاقمة؟ فكيف ٯتكن تفعيل ا١تقافد القرآنية الكلية اٟتاكمة ُب معاٞتة

 

 الجواب:

إف القرآف اجمليد يدفعنا إٔب بناء الرؤية الكلية لئلنساف باعتباره إنسانًا، وُب إطار ىذه 
الرؤية الكلية يرتبط الرلل وا١ترأة مًعا برباط تكاملي ٬تعل كبًل منهما كأنو نصف اآلرر ال 

اء دوره ُب اٟتياة إال ُب إطار ىذا يكتمل أمنو وسكينتو وطمأنينتو وفاعليتو وقدرتو على أد
التكامل، وبالتإب فإف سائر التصورات الثقافّية القابعة ُب ثقافات البشري ة ا١تختلفة عن 
ارتبلؼ اٞتنسُت الذكر واألنثى تصبح موض  مرالعة فبل ا١ترأة مسؤولة عن ا٠تطيئة األؤب 
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متساوياف ُب اإلنسانية وُب دور  وإرراج البشرية من اٞتنة وال ىي من ضل  أعوج، بل كبل٫تا 
كل منهما ُب االستخبلؼ والتزكية وبناء العمراف وقد وعد ا االثنُت بإف ال يضي  عمل 
عامل منهما من ذكر أو أنثى، فبل دونية إلي منهما مقابل اآلرر ال ُب الدنيا وال ُب اآلررة. 

وإذا اقتضت الوظائف وبعد تأسيس ىذه القاعدة تكوف الزولية مهمة متكافئة متساوية 
اإلنسانية نوًعا من توزي  األدوار فهذا التوزي  ال يؤثر ُب ىذه الرؤية الكلية، بل ىو يعززىا 
ويدعمها، ولذلك كانت الزولية بُت الذكر واألنثى رسالة ومهمة ال على مستوى الزولُت 

ء االلتماعي  وحد٫تا بل على مستوى اجملتمعات واألمم والشعوب فهي حجر الزاوية ُب البنا
 كلو لتتضافر لهود اجملتم  واألمة والدولة مًعا ُب تدعيم األسرة وٛتايتها.

وقد اٗتذ القرآف الكرًن ٣تموعة كبَتة من االحتياطات اليت ٘تثل إلراءآت وقائّية من 
شأهنا أف ٖتافظ على األسرة وٖتوطها بكل ما يلـز لصيانتها من التفكك أو االهنيار، فسًت 

ن  من التربج ومطالبة اٞتنسُت بغ  النظر وعدـ االرتبلط غَت ا١تنضبط وضرورة العورات وا١ت
ٕتنب كل ما يثَت الغرائز ويهبط باإلنساف إٔب مستوى حيواين غريزي وأي تصّرؼ قد يؤثر 
على ىذا الكياف تاثَتًا سلبًيا من أي لانب من اٞتوانب ٦تنوع. ويبقي على الرؤية القرآنية، 

علها حاضرة ُب األذىاف على الدواـ ٧تد القرآف اجمليد ُب سورة النور وغَتىا و٭تافظ عليها، و٬ت
تؤب بناءىا وتدعيمها بدءأ من رلجات األنفس وحركات األلساد واافظة على 
ا٠تصوفيات وفيانة البيوت، وانتهاًء بالوفاة وما بعدىا، كل تلك األمور ٧تد القرآف اجمليد قد 

األمور اليت قد يغفل اإلنساف عنها، أو يستهُت هبا ألي سبب من تناو٢تا بكل دقة إلهنا من 
 األسباب.  

ولذلك كلو يهيئ القرآف الكرًن النفس اإلنسانية للرلل وا١ترأة الحًتاـ تلك الرابطة 
اليت ٝتاىا القرآف الكرًن ميثاقًا غليظًا وحينما نقرأ تشريعات القرآف ُب سورة البقرة من 

أف كلمة حد ٓب يستعملها القرآف الكرًن ُب شيء كما استعملها ٧تد  240إٔب 221اآليات:
فيما يتعلق بنظاـ األسرة، فقد استعملت ُب أربعة عشرة موضًعا ُب القرآف الكرًن أثنا عشر 
منها كاف فيما يتعلق بتشريعات األسرة، ولكن ا سبحانو يعلم من رلق وىو اللطيف 
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رتيار اٟتسن، و٦تا يناق  التزكية والسكن ا٠تبَت، وقد ال يصادؼ أي من الزولُت اال
والطمأنينة وا١تودة والرٛتة واليت ىي أمور ينبغي أف ال تفارؽ األسرة ٟتظة واحدة وإال ضاعت 
ا١تقافد الرئيسية ا١ترتبطة بتشكيلها وتأثرت سائر القيم ٔتستوياهتا ا١تختلفة بتلك اآلثار 

 يسبقهما من معاٞتات. السلبية. كاف تشري  الطبلؽ وا٠تل  وما ينبغي أف

والقضايا ا١تتعلقة بتشكيل األسرة وبناء العائلة وفيانتها واافظة عليها ولعلها ُب 
مستوى ٖتقيق ا١تقافد القرآنية من تشريعها ٖتتاج إٔب ٗتصص دراسي كامل ٯتكن أف يغطي 

فعيل مستوى ا١تالستَت والدكتوراه لكي يتناوؿ ىذا ا١تؤسسة بدقة وشوؿ. وآنذاؾ ٯتكن ت
ا١تقافد القرآنية اٟتاكمة العليا ُب سائر لوانب ىذه العبلقة بدًءا من الروية الكلية والتصور 

 وانتهاًء بالطبلؽ أو ا٠تل  أو الوفاة أو ا١تواريث وما إٔب ذلك.

فهي ا١تؤسسة اليت تاب  القرآف الكرًن عملية بناءىا من ٟتظة البلوغ وبدء التفكَت  
بحث عن شريك يقًتف بو حىت الوفاة بل إف القرآف يتجاوز ذلك لدى كل من اٞتنسُت ُب ال

ُىْم َوَأْزَواُجُهْم ِفي ِظَلٍؿ َعَلى ﴿إٔب الدار اآلررة حيث ٮتاطب الصلحاء ببقائهم وأزوالهم 
ويقابل ذلك موق  أولئك الذين أساءوا ُب اٟتياة الدنيا إٔب  (.ٙ٘)يس:  اْْلَرَاِئِك ُمتَِّكُئوَف﴾
يَا أَيػَُّها ﴿ينتج منها، بل أف القرآف ٬تعل ا١تسؤولية تضامنية ُب عمل اآلررة  ىذه ا١تؤسسة وما

َها َمَلِئَكٌة ِغَلٌظ  الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجارَُة َعَليػْ
-ويؤوؿ رسوؿ ا  (ٙ)التحريم:  ﴾َما يُػْؤَمُروفَ  ِشَداٌد َلَّ يَػْعُصوَف اللَّػَو َما َأَمَرُىْم َويَػْفَعُلوفَ 

 تأويبًل دقيًقا كما روي عنو )كفى با١ترء إٙتًا أف يضي  من يعوؿ(.-فلى ا عليو وآلو وسلم

من ىنا نستطي  أف نتبُت ولهة نظر القرآف الكرًن والرسوؿ العظيم ُب الظواىر 
لعنف واإلضرار وٕتاوز ٚتي  ا١تقافد اليت السلبية الشائعة ُب اجملتمعات ا١تعافرة من قضية ا

ىي مقافد ٢تا مكانتها العالية ُب القرآف والسنة من السكن والرٛتة وا١تودة والنسب والصهر 
 وأىم شبكات العبلقات اإلنسانية. 
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وباالطبلع على سائر التفافيل اليت تتخذ ا١تقافد العليا ففة ا١تنبو ٢تا وا١تولو إٔب 
ا ُب ربط ىذه ا١تؤسسة بتوحيد ا ورعايتو وعنايتو وٖتقيق التزكية، تزكية مراعاهتا مرلًعا أساسً 

 األفراد واجملتمعات واألمم والدوؿ وبناء العمراف.   

فالمقصد اْلساس أف اإلنساف خلق ليؤدي دوره في اْلرض بالشكل الذي رسمو لو  
قَاُلوا أََتْجَعُل  ۖ   ِعٌل ِفي اْْلَْرِض َخِليَفةً َوِإْذ قَاَؿ رَبَُّك لِْلَمَلِئَكِة ِإنّْي َجا﴿ الخالق العظيم

َماَء َوَنْحُن ُنَسبُّْح ِبَحْمِدَؾ َونُػَقدُّْس َلكَ  قَاَؿ ِإنّْي َأْعَلُم  ۖ   ِفيَها َمن يُػْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدّْ
 (.ٖٓالبقرة: ) َما ََل تَػْعَلُموَف﴾

قياـ بدور االستخبلؼ، فكل ما فحياة اإلنساف عليها يتوقف دوره ُب ٖتقيق العمراف وال
يؤدي إٔب إيذاءه ُب نفسو أو أعضاءه فيو إلغاء لدوره أو أفابتو بنقص ُب الكفاءة يقلل من 

 قدرتو على أداء دوره العمراين، فاإلنساف والكوف مًعا ملك  تبارؾ وتعأب.

ف ذلك ولذلك فإف اإلنساف يرتكب رطأ كبَتًا حُت يتوىم أنو حر بالتصرؼ ُب لسده إل 
يتضمن إدعاء ملكية ما ال ٯتلك وٕتاوزًا على حق ا١تالك اٟتقيقي وىو ا. ولذلك ٖتـر 
اجملازفة ُب قتل النفس أو االنتحار أو تعري  اإلنساف للتلف وىنا يندرج حفظ اإلنساف كبًل 
وأعضاًء ُب إطار مقصد حفظ النفس لتحقيق غاية اٟتق من ا٠تلق، وىي االستخبلؼ 

صبح النفس اإلنسانية ٔتثابة الوديعة واألمانة لدى فاحبها ليس لو أف يعرضها والعمراف، وت
للخطر أو التلف وىذا شامل لؤللنة ُب دور التخليق وشامل لئلنساف الذي ررج للحياة 

 وأدرج ُب قائمة األحياء.

والفقهاء ا١تتقدموف ومنهم الغزإب ُب إطار السقف ا١تعرُب السابق وقبل تطور العلم ُب 
إذا لاوز فًتة أربعة شهور ُب  يعلقوف احتراـ الجنين وعدـ اسقاطوطب واألحياء كانوا ال

الرحم إلف السقف ا١تعرُب آنذاؾ كاف يشَت إٔب أف اٟتياة تدب ُب اٞتنُت بعد ىذه الفًتة ومن 
حكمة اإلسبلـ أنو ٓب يكن يدرل ُب التفافيل، بل يتجاوزىا لكي يكوف قادرًا على تلبية 

لياؿ ا١تختلفة بدوف تناق  مهما ارتلفت السقوؼ ا١تعرفية. وإذا كانت العلـو احتيالات األ
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اٟتديثة تقوؿ بإف اٟتياة تبدأ ٔتجرد ارًتاؽ اٟتيمن الذكري لبويضة األنثى وٖتوؿ األمشاج إٔب 
.  مضغة إذف ٬تب أف ٖتًـت

 

 ؟وىنا تظهر إشكالية الجدؿ الدائر حوؿ )اَلستمسل( وىل يجوز أخذه للعلج 

ذا يفرض تبلقي علماء الطب وا١تتخصصُت ُب ىذه اجملاالت م  علماء االلتماع وى 
والشريعة والقانوف ليناقشوا ىذه القضية من لوانبها ا١تختلفة وإال فإف اٞتراءة على ىذه األمور 
قد تؤدي إٔب ما يعرؼ باٟتوسلة أي ٖتويل اٟتياة اإلنسانية إٔب وسيلة حىت لو كانت وسيلة 

 آررين. ١تعاٞتة أناس 

وينبغي أف ٖتاؿ ىذه القضايا إٔب ٣تام  متخصصة تتناوؿ سائر التخصصات وتستحضر 
ا١تقصد الشرعي ُب العمراف واالستخبلؼ وبقاء النوع ودوامو ٍب الوفوؿ إٔب آراء ٣تمعية ُب 

 ىذه اجملاؿ مستندة إٔب ا١تقافد القرآنية اٟتاكمة. 

ر أساسي وىاـ يتعلق بذات وىذا المقصد يفتح الطريق مباشرة نحو مقصد آخ
المتعلقات أي اَلستخلؼ والعمراف واإليماف بتفرد اهلل بملكية اإلنساف والكوف إَل 

  وىو النسب.

فاٞتنُت اإلنساين منذ البداية يتكوف ْتيمن ذكوري وبويضة إنثوية يشًتؾ فيها اثناف 
اية اٞتنُت وإعطاؤه الرلل وا١ترأة و٫تا مسؤالف مسؤلية مباشرة قبل القانوف والدولة عن ٛت

حقوقو الكاملة منذ التلقيح حىت االكتماؿ وعلى األب أف يشارؾ األـ ىذه األعباء لكي ال 
ٖتمل ا١تسؤولية وحدىا فتثقل عليها وقد ال تتمكن من أداءىا فبلبد من رباط يربط األثنُت، 

ـ ُب فًتة فإذا كاف رحم األـ سيكوف مستودع فإف األب يكوف مسؤوؿ مسؤولية كاملة عن األ
اٟتمل حىت الوض  وعدـ ٖتمل أعباء رزقها ورزؽ لنينها ا١تشًتؾ الذي يغذى على دمها 
وىنا يبدو عقد النكاح رباطًا مقدًسا ومسؤولية وتبدو الغرائز الطبيعية ٣ترد وسائل ٗتفيف من 



216 

 

شأهنا أف تؤدي إٔب لقاء الزولُت وارتباطهما بعقد النكاح ا١تقدس وٖتمل كل من الزولُت 
 مسؤولياتو ُب ٛتاية حقوؽ ىذا اٞتنُت الذي سيؤوؿ إٔب انساف كامل. 

فهناؾ أكثر من مقصد وأكثر من متعلق للتشري  البد من مبلحظتها كافة ويعترب 
ف الجسد جسدىا وىي حرة فيما تصنع فيو وإف أأف تعتقد المرأة باشراًكا با )تعأب( 

، وعلى الرلل أف تستضيفو أو ترفضوالجنين مجرد طارئ على الجسد لها الحق في أف 
ال ينظر إٔب ا١ترأة اليت ارتارىا أنو ٣ترد لقاء شهوة عابرة فيتهرب من مسؤوليتو فهذا ّتد ذاتو 
اشراؾ با واعتداء على ذاتو والولدانية فمن ادعى أنو لر ُب التصرؼ ّتسده وغرائزه 

ًكا  ومستقبًل ُب التصرؼ عنو ومشاعره وأنو ال مالك للجسد إال ىو فإنو إعبلف لنفسو شري
وىذا يناق  اإلٯتاف والتوحيد. وا١تنهج القرآين دوًما يقـو بتجفيف مناب  ا١تشكلة أو األزمة،  
كاإللهاض و٨توه كي يغلق اجملاؿ أماـ البشرية على إعادة إفراز مثل ىذه ا١تشكبلت ُب 

 فل.ا١تستقبل، وإذا ما عادت فظهرت يصحح مسارىا ٍب يعيدىا إٔب األ

أما الناس ُب ىذا العصر فيعاٞتوف الظواىر بعد أف ٘تتد وتصبح ظواىر ولزءًا من 
ا١تمارسات اٟتياتية ويتغاضوف عن األسباب الكامنة وراء تلك الظواىر ُب حُت أف ا١تنطق 
يقتضي معاٞتة األسباب الكامنة وراء تلك الظواىر وٕتفيف مناب  الظواىر السلبية ودوافعها، 

ورة النور ُب القرآف الكرًن معاٞتة ٚتي  ا١تناب  واٞتذور السلبية اليت تؤدي ولذلك أرذت س
إٔب شيوع الفاحشة والزنا ُب اجملتم  الذي ٭تدث بُت إثنُت أنانيُت ال يهمها إال قضاء الشهوة 
وتلبية حالة الغريزة والتمت  لفًتة قصَتة م  عدـ ٖتمل أية مسؤوليات تًتتب على ذلك، 

لثمرة اليت تثمرىا تلك العبلقة وىي مسؤولية ضخمة وكبَتة ال يتحملها إال ومنها مسؤولية ا
 من احًتموا إنسانيتهم وآدميتهم وعرفوا معٌت اٟتياة وا١تسؤولية معرفة ليدة. 

ىو فك لتلك الرابطة بشكل إنساين ال يلغي ما ترتب على النكاح من قضايا  أما الطلؽ
دتو رابطة ال تنقط  بُت األبوين حىت ولو انفصبل وأحكاـ، فمن يولد بُت أبويُت فارت وال

وكذلك سائر العبلقات األررى اليت ترتبت على عبلقة النكاح أف ٖتًـت إذا احًـت االثناف 
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إنسانيتها وعرفا حدود ا، ففي ىذه اٟتالة يصبح النكاح كأنو ساري ا١تفعوؿ بالنسبة لسائر 
اٞتانب ا٠تاص با١تعاشرة ا٠تافة بُت الزولُت  العبلقات اليت ترتبت عليو وال ينتهي منو إال

ولذلك اشتد القرآف على الذين ٯتسكوف نساءىم رغبة ُب ا١تضارة أو رغبة ُب االبتزاز 
 اؿ اٟتراـ من الزوج أو الزولة. واٟتصوؿ على ا١ت

وبالتإب ٭تولوف عبلقة النكاح وما ترتب عليها من شبكة العبلقات طيبة إٔب ٣تموعة من 
السيئة تؤدي إٔب اإلضرار بكل ذوي العبلقة ولاءت اآلية الكرٯتة لتمثل نصاُ العبلقات 

َوِإف طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمن قَػْبِل َأف َتَمسُّوُىنَّ َوَقْد فَػَرْضُتْم َلُهنَّ َفرِيَضًة ﴿دستوريًا ُب ىذا اجملاؿ 
َرُب  ۖ   ِه ُعْقَدُة النَّْكاحِ فَِنْصُف َما فَػَرْضُتْم ِإَلَّ َأف يَػْعُفوَف َأْو يَػْعُفَو الَِّذي بَِيدِ  َوَأف تَػْعُفوا َأقػْ

َنُكمْ  ۖ   لِلتػَّْقَوىَٰ  فبل  (ٖٕٚالبقرة: ) ﴾ِإفَّ اللَّػَو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ  ۖ   َوََل تَنَسُوا اْلَفْضَل بَػيػْ
ينبغي نسياف أو تناسي حسنات كل من الطرفُت وال ما ترتب على تلك العبلقة من شبكة 

ار السلبية اليت تًتتب على فك االرتباط بُت الزولُت ُب أضيق نطاؽ عبلقات وحصر اآلث
 ٦تكن، لنحد من اآلثار السلبية للطبلؽ و٨تافظ على التوازف ُب العبلقات.
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 نماذج معاصرة

 قتصاديالجانب اَل

 

السؤاؿ الثالث: كيف نستطيع أف ننظر إلى اْلزمة اَلقتصادية الحالية من منظور 
 ؟ نية العليا الحاكمةالمقاصد القرآ

 

يقرر القرآف الكرًن أف ا١تاؿ كلو من حيث ا١تلكية اٟتقيقية ىو ماؿ ا )تعأب( وأف اإلنساف 
فَالَِّذيَن آَمُنوا  ۖ   آِمُنوا بِاللَّػِو َوَرُسوِلِو َوأَنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلِفيَن ِفيوِ ﴿مستخلف فيو 

وأف ٚتي  الطيبات ُب ىذه اٟتياة ىي ملكو  (ٚالحديد: ) ﴾ْجٌر َكِبيرٌ ِمنُكْم َوأَنَفُقوا َلُهْم أَ 
لل شأنو على سبيل اٟتقيقة فكأف ا١تلكية اإلنسانية للماؿ والطيبات ليست ملكية حقيقية 
بل ىي ملكية انتفاع، وبالتإب فبلبد أف يكوف للمالك اٟتقيقي الذي ىو ا )تبارؾ وتعأب( 

 االنتاج واالستهبلؾ والتوزي .  حق التوليو لكيفية ووسائل

فمبلحظة توليهاتو سبحانو ُب ىذا اجملاؿ أمر البد منو. وقد اعترب القرآف الكرًن ما روؿ ا 
االنساف بو من لعل ا١تعامبلت قائمة على الًتاضي بُت البشر ُب تبادؿ تلك الطيبات بطرؽ 

 )تعأب( عليها ْتسن االلتزاـ سليمة ىي نعمة أررى ينبغي للبشر أف يعًتفوا هبا ويشكروا ا
 ودقة التصرؼ. 

وا١تبلحظة الثانية اليت ٬تب استحضارىا ىنا ىي أف ا )تبارؾ وتعأب( قد اعترب بٍت آدـ  
كلهم أسرة واحدة ٦تتدة تشًتؾ كلها ُب ما رلق ا )تبارؾ وتعأب( ُب األرض لصاٟتها وىو 

ف مشًتكة ْتيث ال ٭تـر أحد من رلق ا قدر كل ما رلق لصاّب ىذه البشرية على أف تكو 
٦تا رلق ا لو باعتباره واحًدا من األسرة اآلدمية الكبَتة، وىناؾ طرؽ حددىا القرآف الكرًن 
والتجارب البشرية واإلنسانية والنظم لوفوؿ كل فاحب حق إٔب حقو وكل فاحب حالة 
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ن إساءة تصرؼ اإلنساف ُب إليها، وأف أي رلل ٭تدث ُب ىذا اجملاؿ إ٪تا ىو رلل نالم ع
 ٣تاؿ االنتاج أو التوزي  او االستهبلؾ أو كلها ٣تتمعة.
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 الوسيط النقدي:

وقد ابتكر االنساف وأيده الدين بتوليهو الوسيط النقدي لتبادؿ ا١تناف  والطيبات فتعارفت 
ا البشرية بعد ٕتاوز عصر ا١تقايضة وبي  سلعة بسلعة على الذىب والفضة باعتبار٫تا وسيطً 

نقديًا بُت البشر ُب تبادؿ الطيبات اليت رلقها ا تعأب، واستمرت البشرية ُب أ٨تاء األرض 
تتبادؿ الطيبات بطريق ا١تقايضة وُب ا١تدف واٟتوافر الكبَتة اليت تتبادؿ ا١تناف  بواسطة الوسيط 

وؿ كل النقدي الذىب والفضة وذلك لتسهيل عمليات التبادؿ وتوزي  الطيبات وا١تناف  ووف
 شعب أو قبيل أو ٣تموعة بشرية إٔب احتيالاهتا بوساطة ىذا الوسيط النقدي.

وقد ٧تم عن ظهور فكرة الوسيط النقدي توافر ما يعرؼ بفائ  القيمة فقد يبي  
إنساف طيبات ٭تتالها أناس آرروف ويستلم النقود ٙتًنا ١تا باع وحُت يشًتي احتيالاتو يفي  

ئ  من نقد. فبدأ فائ  القيمة ىذا يلعب دورًا ُب إعطاء فائ  من عنده من قيمة ما باع فا
القيمة النقدية دورا يوازي فيها دور اٞتهد االنساين ُب االنتاج وعنافر االنتاج من األرض 
وا١تاء وما إليها حىت ٖتوؿ فائ  القيمة إٔب سلعة من السل  استطاعت أف هتيأ األلواء 

عن اٞتهد وا١تخاطرة يقرض فائ  القيمة ا١تتوافرة لديو  لظهور ظاىرة الربا. فا١ترايب ابتعادً 
ويأرذ عليو ربا أحيانًا يكوف من األضعاؼ ا١تضاعفة لفائ  القيمة ْتيث يزيد الطلب عليو 
ويقل ّتسب ظروؼ الناس واحتيالاهتم فولدت طبقات ا١ترابُت اليت ٖتًتؼ عملية إقراض 

أي كانوا وم  ٖترًن األدياف اإلبراىيمية كلها فائ  القيمة بالربا واستغبلؿ حالة اتالدين 
للربا واعبلف ا اٟترب على ا١ترابُت لكن الطم  ُب األرباح السهلة ا١تضمونة اليت ال ٥تاطرة 

 فيها مكن ٢تذه الظاىرة وحاؿ بُت األدياف وبُت استئصا٢تا.

تقـو  وظلت التطورات سائرة حىت بلور اإلنساف الغريب فكرة البنوؾ مؤسسة وسيطة 
على الربا وتوظيف األمواؿ وفائ  القيمة بطرؽ رافة أدت إٔب تراكم الثروات ُب لانب 
وتراكم الفقر واٟتالة ُب لانب آرر حىت وفلت البشرية إٔب الثورة الصناعية وما أدت إليو 
من آثار وقامت الشركات الكربى وانقسم الناس إٔب رأٝتاليُت وأفحاب رؤوس أمواؿ وإٔب 



221 

 

وحدث ما حدث من أزمات عانت أوروبا وأمريكا ولاء ماركس بنظريتو عن  عماؿ لديهم
رأس ا١تاؿ ٤تاواًل إلغاء ا١تلكية الفردية وبناء االقتصاد اٞتماعي أو الشعيب ولكن طرح ماركس 
وأفكار ا٧تلز وفلسفة ىيغل ٓب تؤدي إٔب ٖتديد دقيق حل وعبلج ١تشكلة حل فائ  القيمة 

كية أفراد أو رأس ماليُت وعبللها ٓب يكن بتحويل ا١تلكية ا٠تافة إذ أف األومة ٓب تكن ُب مل
إٔب عامة ولكن العبلج ا١تطلوب كاف يكمن ُب معاٞتة إشكالية فائ  القيمة، واٟتيلولة دوف 
استمرار الربا وا١تراباة والعقود الربوية وٛتاية البشرية من آثار ذلك على اإلنتاج وعدالة التوزي  

ا٬تاد نظاـ أرر ال يقـو على الربا لتلبية احتيالات ا١تواطنُت إٔب ا١تاؿ ورشادة االستهبلؾ و 
بطرؽ أررى سلكتها ٣تتمعاتنا القدٯتة كا١تزارعة وا١تساقاة وا١تشاركة بأنواعها لتحقيق العدؿ 
ومن  النقد أف يكوف موازيًا للجهد اإلنساين أو لقياـ الطيبات بل زائًدا عنها ُب أغلب 

 األحياف.

عن أفل الربا شبكة من العقود والعبلقات اإلنتالية والتوزيعية االستهبلكية لقد تفرع 
أدت إٔب تعزيز سلطاف الربا وتفشي مشاكلو ومنها عملية بي  القروض والديوف وبي  اإلنساف 
ما ال ٯتلك والتعامل بالبورفات والتوريق وما إٔب ذلك من مشكبلت. لعلت ا١تاؿ العاـ 

بُت األغنياء والبنوؾ وحـر اآلررين من التمت  ٔتا رلق ا ٢تم لكل شعب من الشعوب دولة 
وىذه ا١تعامبلت الربوية واستثمار فائ  القيمة والشغف ْتم  ا١تاؿ ونسياف أو تناسي عبلقة 

 ا )تعأب( با١تاؿ مناؼ للتوحيد.

 بل إف فيو ما يدؿ على ولود نزعة لدى ا١ترايب ُب أي مستوى كاف فرًدا أو بنًكا أو 
مؤسسة لتأليو ا١تاؿ وهتدًن فكرة كوف ا١تالك اٟتقيقي لو ىو ا )تعأب( واإلنساف مستخلف 
فيو وتدمَت فكرة أو مبدأ حقوؽ ا١تستضعفُت ُب ا١تاؿ حىت إذا ٓب يكونوا من عنافر اإلنتاج 

﴾﴿قولو )تعأب(  هو حق وليس . ف)ٜٔالذاريات: ) َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقّّ لّْلسَّاِئِل َواْلَمْحُروـِ
فدقة وليس تربًعا ارتياريا والتوحيد يقتضي العودة إٔب األمر األوؿ واعتبار ا١تاؿ أنو ماؿ ا 
وأف الناس مستخلفوف فيو ال ٮتق ٢تم االستبداد بالتصرؼ فيو كما أف تلك ا١تعامبلت الربوية 

ا الذي لاء بو تناُب التزكية وتولد من األربلؽ وسلوكيات التعامل ما ليس ٔتقبوؿ ُب دين 
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ٚتي  أنبياءه ورسلو وليس غريبا أف تشتمل الكتب السماوية ٚتيًعا على أف والب الغٍت ُب 
 اجملتم  أف يقدـ للفقَت واتاج بوففة حًقا لو ال تربًعا وال فدقة. 

ولذلك فإف األدياف ٝتت ىذا الذي يدف  أو يرد رًدا من أمواؿ االغنياء على 
ة على األغنياء وحًقا معلوما للفقراء فكاف القرآف قد قدـ ُب مبادئو وفًقا اتالُت زكاة مفروض

ة الثبلث التوحيد والتزكية والعمراف منظومة اقتصادية عادلة ما ىي بالرأٝتالية م١تقافده اٟتاك
 وال ىي باالشًتاكية.

وُب ىذه األزمة رسرت البشرية ما يقرب من إثٍت عشرة ترلُت من ا١تاؿ ىي ٓب تتبخر 
من على ولو األرض لكنها انتقلت من ليوب إٔب ليوب ومن فئات إٔب فئة تعرؼ كيف 
تدير األزمات ا١تالية وهتيأ االلواء اليها وتفجَتىا وقت ما تشاء ْتيث تزيد الفقراء والطبقات 

ف تتجو إٔب أا١تتوسطة فقرًا وتزيد ا١تستغلُت غٌت و٤تاوالت االنقاذ اليت لرت وٕتري بدال من 
ا١تتشررة على ولو اٟتقيقة إتهت إٔب مساعدة البنوؾ واألغنياء وكبار الرأٝتاليُت  الطبقات

وذلك ٭تمي الربا و٭تافظ على منظومتو ويًتؾ ا١تتضررين اٟتقيقُت ال يقوموف إال كما يقـو 
 الذي يتخبطو الشيطاف من ا١تس.

خلص من الربا فلو أدركت البشرية منظومة القيم العليا القرآنية اٟتاكمة ألٕتهت للت 
وإعادة النظر ُب ٚتي  ا١تنظومة االقتصادية القائمة عليو وا٬تاد السبل الكفيلة ْتماية البشرية 
منو و٦تا ترتب عليو من عقود فاسدة ومعامبلت زادت الفقراء فقرًا وأفقرت الكثَت من ا١تنتمُت 

و شكلت ٞتاف  إٔب الطبقات ا١تتوسطة وىيأت األلواء إٔب مزيد من األزمات وا١تشاكل ول
كفوءة مدركُت ألبعاد ىذه ا١تقافد اٟتاكمة وعلماء اقتصاد وررباء التماع وسياسة لولدوا 
أف اٟتل القرآين القائم على ا١تقافد العليا ىو اٟتل األوفق والنال  للخروج من ىذه األزمة 

  من وليس كما فعلتو الكثَت من اٟتكومات من التولو ١تساعدة البنوؾ وا١تتالرين بالفائ
القيمة وترؾ ا١تعوزين الذين استغلوا من قبل ىؤالء بعضهم ال ٬تد ملجأ يأوى إليو وال ماؿ 
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يكفي ضرورياتو سائلُت ا١تؤب أف يهدي قومنا لعلهم ال يعلموف لعلهم يلتفتوف إٔب القرآف ٟتل 
 ىذه األزمة العا١تية وغَتىا من األزمات.
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 الخلصة: 

اٟتاكمة" سوؼ ٗترج الفقيو من دائرة النظر اٞتزئّي إٔب دائرة إّف "ا١تقافد القرآنية العليا 
"النظر الكلّي" و"الفقو األكرب" وذلك بعطيها من ا١ترونة والسعة ما ٬تعلها قادرة على 
استيعاب أية مستجدات، وٖتقيق مصاّب البشرية، وسد الذرائ  بولو ا١تفاسد اليت ترزخ كثَت 

ة القرآنية، وتؤفل لفقو قرآين نبوي سليم يستوعب من الشعوب ٖتتها وتربز رصائص الشريع
مشكبلت األقليات واألكثريات مًعا بإذف ا. وىذه األطروحة وإف بدت لديدة فإف كثَتًا 

قد لرت على  -رضواف ا عليهم–من أئمة الصحابة أمثاؿ أيب بكر وعمر وعلي وعائشة 
 .ألسنتهم وظهرت ُب فقههم. وا ا١توفق
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 :مدخل البحث في اْلمثاؿ والقصصامس عشر: المدخل الخ

 التجارب تلك حفظ وسائل أىم من ووسيلة ٕتارهبا ورزائن األمم حكمة وعاء األمثاؿ إف  
 .األلياؿ بُت وتناقلها واٟتكم

 .النفوس ُب تأثَتًا وأبلغها وأولزىا التعبَت أساليب أدؽ من وبعده ذلك قبل وىي

 ا١تخاطب إدراؾ يضيق أو م،ا١تتكل   مراد استيعاب نع األررى التعبَت أساليب تقصر وحُت
 وإفابة اللفظ إ٬تاز م " اميسرً  سهبًل  كلو ذلك ٬تعل ا١تثل ضرب فإف   منو ا١تراد فهم عن

 إليها تعود ديواهنا ألزاء أىم من الزءً  األمثاؿ العرب اعتربت ولذلك "التشبيو وحسن ا١تعٌت،
 اٟتكم مكنوف من ذلك وغَت وأشخاص وسَت ئ ووقا أحداث تاريخ منها لتستفيد تستنطقها
 عليها. األمثاؿ اشتملت اليت الفوائد وفميم

 وا١تفسرين واللغويُت والببلغيُت، واٟتكماء األدباء من اٞتهابذة فيها وكتب األمثاؿ تناوؿ ولقد
 والنضر عبيدة، وأبو زيد وأبو األفمعي فيها فكتب العصور، ٥تتلف وُب ا١تدارس، شىت من
 ال وعدد ا١تتقدمُت، من سبلـ بن عبيد القاسم وأبو األعراب وابن الضيب وا١تفضل ميلالش بن

 العلم أىل من الكثَت اىتماـ موض  األمثاؿ تزاؿ وال بعدىم، لاءوا الذين من ٭تصى
 ببلغتو، مظاىر أىم من مظهر فهي العظيم القرآف أمثاؿ اأم   ىذا، يومنا حىت واألدب
 وبانت وكافرىم، مؤمنهم العرب سحرت قد فهي أسلوبو، وسحر الفٍتّ  تصويره ودقة وإعجازه
 .أٚتعُت فيهم تأثَتىا وباف تهم،وراف   تهملعام   طبلوهتا وظهرت حبلوهتا

 أو ا١تفسرين من أحد يغفلو ٓب وْتثًا ة،ا٢تام   القرآف علـو من علًما ل٘تث   ةالقرآني   واألمثاؿ
 فور يربز ،شوٕبّ  بشكل يتناولوىا أف قلّ  همولكن   القرآف، علـو ُب الكاتبُت أو الببلغيُت
 ولو. وأكمل شكل بأًب ا١توضوعيّ  ا١تعٌت إفابة م  فيها الفٍتّ  اٞتمإبّ  اإلعجاز
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وُب حدود ما بلغتو معرفيت ادودة ٓب أعرؼ من تكلم بتفصيل ُب أمثاؿ القرآف باعتبارىا 
ا من معآب منهاج القرآف ا بارزً ل معلمً ة تشك  ة؛ فاألمثاؿ القرآني  وسيلة من أىم الوسائل الًتبوي  

 دقائق  وتوضح معا١تو، وتبُت  ؛ فهي ُب بع  لوانبها تربز النموذج ا٠تَت  العظيم الًتبويّ 
اإلنساف إال أف يتمٌت أف ا أماـ الناظرين، فبل ٯتلك  وشارصً و ليكاد يرى ماثبًل تكوينو حىت إن  

ا منو، ٯتتلئ قلبو ونفسو وعقلو ومشاعره بعوامل الرغبة يكوف مثل ىذا النموذج ا١تاثل أو قريبً 
  بالتأسي بو، والسَت على منوالو، ودواف  األرذ ٔتا بو أرذ، والسَت على ما سار عليو.

 وعمبًل  شخًصا ماثبًل  إليو ننظر نكاد ال حىت وتشخصو، النموذج دٕتس   القرآف أمثاؿ وبع  
 إنساف عن يصدر سلوؾ وأردأ عمل وأسوء نسافإ أقبح فتشهد وتصرفات، وأربلقًا وسلوًكا
 و٦تاثلتو مشاهبتو من وبدينك بنفسك تفر أف إال ٘تلك فبل إليو، يصَت أف ٯتكن مصَت وأسوء
 َواْمَرَأةَ  نُوحٍ  ِاْمَرَأةَ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  مثًل  اللَّوُ  َضَربَ ﴿: شئت إف واقرأ األشياء، من شيء بأي
ُهَما يُػْغِنَيا فَػَلمْ  َفَخانَػَتاُىَما َصاِلَحْينِ  ِعَباِدنَا ِمنْ  ْينِ َعْبدَ  َتْحتَ  َكانَػَتا ُلوطٍ   َشْيًئا اللَّوِ  ِمنَ  َعنػْ
 .(10: التحريم) ﴾الدَّاِخِلينَ  َمعَ  النَّارَ  اْدُخَل  َوِقيلَ 

 اْبنِ  بّْ رَ  قَاَلتْ  ِإذْ  ِفْرَعْوفَ  ِاْمَرَأةَ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  مثًل  اللَّوُ  َوَضَربَ ﴿: ذلك من العكس وعلى
َوَمْرَيَم  * الظَّاِلِمينَ  اْلَقْوـِ  ِمنَ  َوَنجِّْني َوَعَمِلوِ  ِفْرَعْوفَ  ِمنْ  َوَنجِّْني اْلَجنَّةِ  ِفي بَػْيًتا ِعْنَدؾَ  ِلي

َقْت ِبَكِلَماِت رَبػَّْها وَُكتُ  ِبِو ابْػَنَت ِعْمَراَف الَِّتي َأْحَصَنْت فَػْرَجَها فَػنَػَفْخَنا ِفيِو ِمن رُّوِحَنا َوَصدَّ
 .(12-11: التحريم) ﴾وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتيَن 

ة، واإلٯتاف والتقى  للكفر وا٠تيانة ُب بييت نبو  مثبًل  (تعأب)ففي ىذين ا١تثلُت يضرب ا 
فة مسؤولة، ٢تا ثواب ما تفعل، ة ا١ترأة مستقلة، وىي مكل  والطهر ُب بيت كفر، فشخصي  

رأة ُب الدنيا يضرب القرآف العظيم ىذين النموذلُت: وعليها لزاء ما ترتكب، وأماـ كل ام
و أف يصدىا عن اإلٯتاف، وال ٖتملها كنوز الفراعنة وقصورىم مثل ا١ترأة ال يستطي  الكفر كلّ 

على االنتساب إليهم، بل تتربأ من فرعوف وعملو، وتًتف  وتتعأب على قصره ودنياه وقومو، 
ة، وأف ينجيها من القـو الظا١تُت، أي: بديل ُب اٞتن  أف ينعم عليها ببيت  (تعأب)وتسأؿ ا 

ة ا١ترأة اليت تستعلي على الدنيا، وتزىد ُب زولها وقومها، فهي مثل و٪توذج وأسوة لشخصي  
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من قصور، وال يفل  -آنذاؾ–زوج ىو أعظم ملوؾ عصره، وقصور ىي أفخم ما عرفتو الدنيا 
وحيدة منفردة بُت قـو ظا١تُت، تعيش ُب قصر ا امرأة من عزمنا، وال يضعف من إرادتنا أهن  

ة لبار كاف يقتل الناس على ٣ترد شبهة اإلٯتاف، ٍب يعطف القرآف عليها مرًن ابنة عمراف فأي  
 ا واستقامة ومصَت.ا وسلوكً ة وإٯتانً ة وإرادامرأة تقرأ ىذا ا١تثل وال تتمٌت أف تتأسى بو شخصي  

ة ا١تتحجرة القاسية الغليظة الطب ، اليت تعيش ُب إٔب لانب ذلك ضرب ا١تثل ا١تغاير: ا١ترأ
ها ٗتوف البيت والزوج النيب، وتنافر الظا١تُت من قومها، ة فبل تتأثر وال تلُت، ولكن  بيت نبو  
ىذه الصورة البشعة للكافرتُت ا٠تائنتُت ُب بييت النبيُت الرسولُت  د ا١تثل القرآينّ و٬تس  

مرأة فرعوف ومرًن، وىل ٯتلك أحد أف يرضى لنفسو ٦تاثلة الصاٟتُت، ّتانب الصورة ا١تشرقة ال
 ا٠تائنتُت ومشاققة ا١تؤمنتُت؟!

َها فَأَتْػبَػَعُو الشَّْيطَاُف ﴿ )تعأب(: و٨توه قولو َناُه آيَاتَِنا فَانَسَلَخ ِمنػْ َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ الَِّذَي آتَػيػْ
َنا َلَرفَػْعنَ  اُه ِبَها َوَلِكنَُّو َأْخَلَد ِإَلى اَْلْرِض َواتػََّبَع َىَواُه َفَمثَػُلُو  َفَكاَف ِمَن اْلَغاِويَن * َوَلْو ِشئػْ

بُوْا بِآيَ  رُْكُو يَػْلَهث ذَِّلَك َمَثُل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ اتَِنا َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإف َتْحِمْل َعَلْيِو يَػْلَهْث َأْو تَػتػْ
بُوْا ِبآيَاتَِنا َوأَنُفَسُهْم َكانُوْا  * َساء َمَثًل فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروَف  اْلَقْوـُ الَِّذيَن َكذَّ

 .(588-581)اْلعراؼ: ﴾َيْظِلُموفَ 

، (تعأب)لبل٨تراؼ عن سوء الفطرة، ونق  العهد م  ا  (تعأب)و مثل يضربو ا إن  
ينسلخ عن آيات ا  -م  علمو وفهمو–و والنكوص عن آياتو بعد العلم هبا وفهمها، ولكن  

ف نداء ىواه، ورلوده إٔب األرض، والتصاقو ٖتيط بو كثوبو، بل تلفو كجلده، كااليت كانت 
بشهواهتا، ولذة طينها أقوى عنده وأؤب باالستجابة لديو من نداء آيات ا، فينسلخ عن 

تجاوز ما علمو ا ألي إنساف ي (تعأب)ا إليو، وا١تثل يضربو ا اآليات ويلتصق بالًتاب رالدً 
، فبل يسمو وال يرتف  بالعلم، بل ٮتلد إٔب األرض، والذي يتلو ىذه اآليات وىي (تعأب)

تصور ىذا ا١تثل ُب مشهد حي متحرؾ، عنيف اٟتركة شارص السمات، بارز ا١تبلمح، 
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، ال 84ات ا١توحيةواضح االنفعاالت ٭تمل كل إيقاعات اٟتياة الواقعة إٔب لانب إ٭تاء العبار 
 ٯتكن أف يرضى لنفسو مشاهبة ىذا ا١تخلوؽ التعيس بأي حاؿ من األحواؿ.

 وىكذا كل أمثاؿ القرآف العظيم األررى: 

 ﴾أََفَل َتذَكَُّروفَ  َمَثُل اْلَفرِيَقْيِن َكاَْلْعَمى َواَْلَصمّْ َواْلَبِصيِر َوالسَِّميِع َىْل َيْسَتوِيَاِف َمَثًل ﴿
 .(56)ىود:

َفُروْا ِبَربِّْهْم َأْعَماُلُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِو الرّْيُح ِفي يَػْوـٍ َعاِصٍف َلَّ يَػْقِدُروَف مََّثُل الَِّذيَن كَ ﴿
  .(35)إبراىيم: ﴾ِممَّا َكَسُبوْا َعَلى َشْيٍء َذِلَك ُىَو الضََّلُؿ اْلَبِعيدُ 

 ﴾اَْلْرِض َما َلَها ِمن قَػَرارٍ َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتُثَّْت ِمن فَػْوِؽ ﴿
 (.54)إبراىيم:

وتستمر آيات األمثاؿ تصور النفوس والقلوب واألشخاص واألعماؿ واألقواؿ وا١تشاىد 
ا منها إال أعطتو من التوضيح واألمم واٟتضارات، وتضرب منها و٢تا األمثاؿ، فبل تغادر لانبً 

ة، ففيها إرراج ما ال يق  عليو اٟتس إٔب والتشخيص ما ٬تعلو وسيلة من أىم الوسائل الًتبوي  
ة العقل إٔب ما يعلم بالبديهة، وإرراج ما ٓب ٕتر مستوى اسوس، وإرراج ما ال يعلم ببديهي  

، كما 85بو العادة إٔب األمر ا١تعتاد، وإرراج ما ال تأثَت لو من الصفات إٔب ما لو كامل التأثَت
 ا من أفضل وسائل البياف والتعليم.أهن  

َوَلَقْد َضَربْػَنا لِلنَّاِس ِفي َىَذا ﴿القرآف العظيم قد ضرب للناس من كل مثل  إذا علمنا أف  ف
 ﴾اْلُقْرآِف ِمن ُكلّْ َمَثٍل َولَِئن ِجْئتَػُهم بِآيٍَة لَيَػُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْف أَنُتْم ِإَلَّ ُمْبِطُلوفَ 

: كامل،   العظيم ٯتكن أف تزودنا ٔتنهاج تربويّ أمثاؿ القرآف  ، نستطي  أف ندرؾ أف  (19)الرـو
ة إال تناولو وفصلو، وأوضح ٪تاذلو بأفضل ما يكوف ة الًتبوي  ا من لوانب العملي  ال يغادر لانبً 

                                                           
 (.487-1/486يرال : الربىاف ) 84

 (، وزاد: "ففيها ٚتي  ضروب ا١تعرفة".1/486على ما ُب الربىاف ) 85
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لقرآف" وحده ٭تتاج إٔب دراسة أو اإليضاح؛ وىذا اٞتانب من اٞتوانب اليت تتصل "بأمثاؿ ا
اء ما يريدوف من أفكار و٪تاذج ُب ٥تتلف كثر؛ توضح لوانبو وتساعد الًتبويُت على بنأ

 ة.ة الًتبوي  العملي  

ة، وٓب أطل  ولانب آرر من لوانب "أمثاؿ القرآف" كنت أتطل  إٔب أف ألد فيو دراسة لاد  
ا من أىم مصادر ة بوففها مصدرً على ما يشفي الغليل فيو إٔب اآلف، ىو األمثاؿ القرآني  

 بُت: األحكاـ وىذا ٯتكن أف يتضح ُب لان

نتو فهو ٖتسُت أو تقبيح، فما حس   -ادائمً –ف يصحبها أمثاؿ القرآ أف  الجانب اْلوؿ: 
ا بُت الولوب والندب واإلباحة، ا مشًتكً قدرً  حسن، وىذا اٟتسن ٯتكن أف يعتربه األفوٕبّ 

والتهاده فيو سوؼ يساعده على ٖتديد اٟتكم ا١تناسب، إف ٓب يكن ىناؾ دليل سوى اآلية 
 ا١تثل.

حتو األمثاؿ فهو قبيح، والقبح دائر ىنا بُت التحرًن والكراىة، واجملتهد يبذؿ لهده ا قب  وم
النظر لتحديد أي منهما األنسب، إف ٓب يكن لو دليل غَت ذلك ا١تثل اآلية، دوف حالة إٔب 

معرفتها من شروط  -رٛتو ا–ُب فيغ األوامر والنواىي الصر٭تة؛ ولذلك عد الشافعي 
 .٦86تا ٬تب على اجملتهد معرفتو على ما نقل الزركشي ُب الربىاف عن البيهقياأللتهاد، و 

أمثاؿ القرآف، ودعوة القرآف العظيم إٔب االعتبار  : فيتضح حُت ندرؾ أف  ا الجانب الثانيوأمَّ 
–اء الصحابة وفقهائهم ومن لاء بعدىم فكرة هبا ىي اليت قدحت ُب أذىاف األئمة من قر  

ة؛ ىذا الدليل الذي ٧تمت عن  من أدلة األحكاـ الشرعي  اعتباره دليبًل و  -القياس األفوٕب
ة ا٢تائلة اليت نفخر بكثَت من لوانبها، وفكرة اكتشاؼ "القياس األرذ بو تلك الثروة الفقهي  

ة اليت ٧تمت عنو، وعبلقة ذلك بأمثاؿ القرآف العظيم ة والفكري  " والثروة الفقهي  األفوٕبّ 
راسة أو دراسات عديدة؛ ليتضح ويظهر أثر أمثاؿ القرآف العظيم موضوع آرر يستحق د

 .والفقهيّ  الفكريّ 
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ة األؤب اليت قاـ عليها بناء " كاف الدعامة العلمي  اكتشاؼ "القياس األفوٕبّ  وحُت نعلم أف  
" ة الكربى اليت ٖتتلها "أمثاؿ القرآف العظيماأل٫تي   " بعد ذلك، فإف  التجرييبّ  "ا١تنهج العلميّ 

 ّتبلء شديد. -آنذاؾ–تبدو 

 والببلغيّ  ا بلغ حد التبديد، والتبزير ُب لانب البحث اللغويّ لكن من ا١تؤسف أف ٧تد إسرافً 
ا ُب اٞتوانب األررى اليت أشرنا إليها، ولعل ة وشحً ة، وقل  ُب األمثاؿ القرآني   والنحويّ  والبياينّ 

ات ررى ما تستحقو، وعلماء االلتماعي  و إلعطاء ىذه اٞتوانب األُب ىذه اإلشارات ما ينب  
ات ىم ا١تطالبوف بتجلية ىذه اٞتوانب، وتوضيح وردمة كتاب ا وأغراضو ُب ىذا واإلنساني  

فلى ا -اجملاؿ، فأمثاؿ القرآف ٤تور أساس من ااور ا٠تمسة اليت أشار إليها رسوؿ ا 
فلى ا عليو وآلو -رسوؿ ا  أف  فيما أررلو البيهقي عن أيب ىريرة -عليو وآلو وسلم

القرآف نزؿ على ٜتسة أولو: حبلؿ، وحراـ، و٤تكم، ومتشابو، وأمثاؿ،  قاؿ: "إف  -وسلم
       .87فاعملوا باٟتبلؿ والتنبوا اٟتراـ، واتبعوا اكم، وآمنوا با١تتشابو، واعتربوا باألمثاؿ"

 :ادوالصلح والفس مدخل اإلصلحالمدخل السادس عشر: 

الصبلح ىو االستقامة، والسبلمة من العيب، والفساد ىو التلف والعطب، واالضطراب 
 .وا٠تلل

أولئك الذين يرلوف رٛتة ا وبلوغ رضاه، على  ةة طلب الصبلح واإلفبلح ىي سن  وسن  
ـْ َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُ ﴿ )تعأب(: قاؿعكس ا١تفسدين ُب األرض والداعُت إليو:  وا َأ

ـْ َنْجَعُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلُفجَّارِ  وا  (.25)ص: ﴾الصَّاِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اْْلَْرِض َأ
َوَقِدْمَنا ِإَلى َما ﴿ ،(53)يونس: ﴾ََل ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدينَ  ..﴿)سبحانو وتعأب(: 

مََّثُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَربِّْهْم ﴿، (20اف:)الفرق ﴾َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباء مَّنثُورًا
َأْعَماُلُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت بِِو الرّْيُح ِفي يَػْوـٍ َعاِصٍف َلَّ يَػْقِدُروَف ِممَّا َكَسُبوْا َعَلى َشْيٍء َذِلَك 

 ( 35)إبراىيم: ﴾ُىَو الضََّلُؿ اْلَبِعيدُ 
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ويبتغى  ،ات فاٟتةا كاف عمل فاّب وراءه ني  العمل ال تكوف لو قيمة وال وزف مطلوب إال إذف
ا للصبلح، وكل قصص األنبياء فيها ٣تاؿ ا ومنتجً بو مقافد فاٟتة، ويراد لو أف يكوف مثمرً 

 و، إضافة إٔب أف  لرفد دعوات اإلفبلح والصبلح ومعاداة الفساد واإلفساد ُب ذلك كلّ 
 (تبارؾ وتعأب)ا  بلح مرتبط بو، ألف  اٟتياة الطيبة ُب اٟتياة الدنيا تتوقف على الصبلح والف

َلَح َمن زَكَّاَىا * َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَىا﴿ :قد قاؿ ُب الوقت  ،(50-:)الشمس: ﴾َقْد َأفػْ
الفساد مدعاة لبلهنيار والتفكك وا١تعيشة الضنكة ُب الدنيا وا١تصَت إٔب النار ُب  نفسو فإف  

ا فائرة إٔب رَت، بالصبلح واإلفبلح فذلك يعٍت أهن  ة بااللتزاـ اآلررة، فحينما تذكر األم  
 وآيلة إليو.

ر فيها أف ٭تصل على ا٠تربات والدروس والعرب من ة ٭تاوؿ ا١تتدب  ة ونفسي  ر حالة عقلي  والتدب  
اآليات الكرٯتة، ولن ٭تصل عليها إال إذا عرؼ اإلفبلح وحقيقتو وما يؤدي إليو، وما يضاده 

  من فساد إٔب غَت ذلك.

 :ة اإليماف والكفرمدخل تصنيف البشر وفًقا لمواقفهم من قضيَّ المدخل السابع عشر: 

 ُب سورة الفاٖتة ُب قولو ُب سورة الفاٖتة وبداية سورة البقرة، ىذا ا١تدرل قد ظهر ّتبلءو 
ُضوِب اىِدنَا الصَّْراَط الُمسَتِقيَم * ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغ﴿ )تعأب(:

فالذين أنعم ا )تعأب( عليهم ىم ا١تؤمنُت الذين (، 4-3)الفاتحة: ﴾َعَليِهْم َوََل الضَّالّْينَ 
فصل ا ففاهتم ُب بداية سورة البقرة، وا١تغضوب عليهم ىم كل من أفر على الباطل 

 ك.بعدما تبُت لو اٟتق، والضالُت ىم الذين ال إٔب ىؤالء وال إٔب ىؤالء مذبذبُت بُت ذل

 وُب سورة البقرة قد فصل لنا )لل وعبل( ففات كل فريق من ىؤالء الثبلثة.

وفيو إشارة إٔب الكتاب ا١تكتوب وىو  ﴾َذِلَك اْلِكَتاُب َل رَْيَب ِفيوِ ﴿ )تعأب(: قاؿ
مؤلف أيًضا من تلك األحرؼ اليت ىي عبارة عن أفوات ًب تقطيعها فإذا كنت تبحث عن  

ة فليس ىناؾ إال كتاب يغنيك عن سائر ما كتبت البشري  و كتاب يغنيك عن ٚتي  الكتب، 
﴿َل رَْيَب و ىو الكتاب الذي أي القرآف الكرًن، ١تاذا؟ ألن   ﴾َذِلَك اْلِكَتابُ ﴿واحد ىو 
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َوَلْو َكاَف ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِو .. ﴿و من عند ا أي ال شك فيو، وال ارتبلؼ؛ ألن   ﴾ِفيوِ 
 .(95)النساء: ﴾فًا َكِثيًراَلَوَجُدوْا ِفيِو اْخِتلَ 

و ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من ىو أٝتى الكتب وأ٫تها ألن   ﴾َذِلَك اْلِكَتابُ ﴿
وال تستطي  أف ترتاب أو تشك أو تضطرب ُب أي آيٍة من آياتو أو لزٍء من ألزاءه  ،رلفو

رَْيَب ِفيِو ُىًدى َذِلَك اْلِكَتاُب َل ﴿أو ٧تٍم من ٧تومو، فهو نور كلو وىو ىدى كلو 
 ﴾.لِْلُمتَِّقينَ 

 (لل شأنو)أراد ف ﴾اْىِدنَا الصَّْراَط اْلُمْسَتِقيمَ ﴿وا٢تداية طلبناىا ُب سورة الفاٖتة فقلنا 
وإذا أردًب ا٢تداية فاٞتأوا إٔب ىذا الكتاب الذي ال ريب  ،أف يقوؿ لنا: استجبت لدعائكم

ضوف لنفحات ا من متقُت الذين يتعر  فيو، والذي ىو ىدًى ١تن؟ للفاسقُت؟ ال. ىدًى لل
ربلؿ طاعتهم لو، ومن ربلؿ ٘تسكهم بكتابو، والتزامهم بصراطو ا١تستقيم فهذا الكتاب 

اىدنا الصراط ا١تستقيم أعطاكم مفتاح ا٢تداية وطريق ا٢تداية  :وقلتم ،حينما سألتم ا٢تداية
؟ فبل (تعأب)قرآف فبل يهديو ا الذي يهتدي بال ذا أال وىو ىذا القرآف. ومن ،وسبيل ا٢تداية

 ٯتكن إلنساف أف يصل إٔب غايتو من دوف ذلك الكتاب الكرًن.

اْمَتَحَن اللَُّو قُػُلوبَػُهْم ُب آية أررى يقوؿ ﴿ )تبارؾ وتعأب(ا  ﴾﴿ُىًدى لِْلُمتَِّقينَ 
داية؟ نقوؿ ماذا يعٍت؟ فبعضهم يقوؿ: إذا كاف اإلنساف متقًيا فما حالتو إٔب ا٢ت ﴾لِلتػَّْقَوى
قلوهبم وَعِلم استعدادىم لكي يكونوا من  (لل شأنو)أولئك الذين امتحن ا  ٢تم: إف  

ا١تتقُت، حينما تأتيهم آيات الكتاب الكرًن تزيدىم تُػَقى وتصبح التقوى بالنسبة ٢تم لباًسا  
و  لكن   ﴾ينَ ُىًدى لِْلُمتَّقِ م يرتدونو، وملكًة ال يستطيعوف التخلي عنها فذلك الكتاب ﴿كأهن  

فإذف، ىذا الكتاب الكرًن الذي ىو كلمات  ﴾اَوَل َيزِيُد الظَّاِلِميَن ِإَلَّ َخَسارً ﴿كذلك 
وآيات وسور وأحرؼ مَقَطعًة أو ُمَقِطعة لؤلفوات لكي تصبح هبذه ا٢تيئة، وىو ا٢تادي إٔب 

ر ُب سويداء ويستق ،وما ٓب يؤمن اإلنساف هبذا ٘تاًما ،اليت ىي أقـو ُب كل شأف وُب كل شيء
 قلبو ىذا اليقُت فليس ٔتؤمٍن ُب ىذه اٟتالة. 
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قد  -سورة البقرة-ؿ من ىم ا١تتقوف؟ وىذه السورة ءٍب بعد ذلك كاف من حقنا أف نتسا
ُىًدى ﴿ذكرت التقوى فيما يزيد عن ثبلثُت آية من آياهتا الكرٯتة منها اآلية اليت معنا 

 الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيبِ ﴿ا حاؿ أولئك ا١تتقُت ويقوؿ: بعدى )تعأب( ا فيبُت   ﴾لِْلُمتَِّقينَ 
لئلنساف  هم الذين يؤمنوف ٔتا غاب عن حواسهم وحضر ُب بصائرىم وقلوهبم، فإف  ف﴾ ...

بصٌر ولو بصَتة، حواٌس ظاىرة وحواٌس باطنة، فالذين يؤمنوف ٔتا غاب عن اٟتواس الظاىرة 
ا١تشاركة ٢تم ُب ىذا الولود ويصبحوف رلًقا آرر متميزًا يرتقوف عن مرتبة ا١تخلوقات األررى 

مصادر معرفتهم، ومصادر إٯتاهنم تنوعت وتعددت إٔب: مصادر غيب، ومصادر شهادة،  ألف  
لك، رًا كذاٟتّس يعد عندىم مصدر من مصادر ا١تعرفة، تعّد اٟتواس الباطنة مصد فكما أف  

بذلك ٬تتم  لئلنساف بُعَدين: حّسي وولداين. فالبصر نقرأ بو، والبصَتة نفهم ونفقو هبا، و 
ا اإلٯتاف اٟتّسي ا١تشاَىد فحىت اٟتيوانات تشاركنا بو فَتى أم   الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيِب﴾﴿

اإلنساف ٬تم  بُت القدرة  اٟتيواف الزرع ويقبل عليو ويأكلو ويرى ما قد يضره فينفر منو، لكن  
ا١تشاىدة باٞتم  بُت البصر والبصَتة، وبُت السم  والبصر والفؤاد  ة ومعرفةعلى ا١تعرفة الغيبي  

 .يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيِب﴾﴿

لوف وف ال يقتصروف على ذلك اٞتم  ُب اإلٯتاف بُت الغيب والشهادة، بل ٭تو  قىؤالء ا١تت  
ذلك اإلٯتاف إٔب حركة ليصبح عبارة عن طاقة من الدواف  اليت تدف  اإلنساف لعمل ا٠تَت 

القو، فعبلقتنا با٠تالق ق فلتو ٓتلتجنب الشر؛ وأوؿ رَت ٯتكن أف يفعلو اإلنساف ىو أف يوث  و 
ة ده لو انقطعت ا١تاكينة عن عملي  با١تاكينة اليت تول   ،مثل عبلقة الضوء ٔتصدره (لل شأنو)

 ٯتكن الضوء، وىكذا حالتنا إٔب ا٠تالق العظيم مستمرة دائًما ال أالتوليد ٞتزء من الثانية انطف
أو فغر. فمن ىنا ٨تن أحوج ما نكوف  االستغناء عنها ألي لزء من ألزاء الوقت مهما قلّ 

إٔب أف نعرؼ فلتنا ٓتالقنا ونقيمها على أفضل السبل وأحسنها، فاإلٯتاف بالغيب إٯتاٌف با 
ظاىرة إٯتاٌف ٔتا غاب عن اٟتس، إٯتاٌف بأمور ٣تردات قد ال ندركها ْتواسنا ال )تبارؾ وتعأب(

 ولكن ندركها بعقولنا، وبصائرنا، وأفئدتنا.

فبإقامتهم للصبلة يربطوا حباؿ الوفل  ﴾يُِقيُموَف الصَّلَة َويُػْؤُتوَف الزََّكاةَ ﴿وف قىؤالء ا١تت  
يؤدي  )تبارؾ وتعأب(وثيًقا م  ا  وبإيتائهم الزكاة يبنوا حببًل  ،)تبارؾ وتعأب(بينهم وبُت ا 
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ا  الزكاة أمٌر مشًتؾ فمن ناحية أف ينفق العبد فيتذكر أف   تم ؛ ذلك ألف  إٔب رباط م  اجمل
وىو الذي أعلى يده، وٓب ٭تولو إٔب غَته، ومن ناحية يذكر  ،ىو الذي رزقو )سبحانو وتعأب(

٣تتمعو، ويذكر الفقراء، ويذكر أولئك الذين يساكنوه ويشاركوه وال ٬تدوف ما ينفقوف، فبل 
ن  وال أذى، ولكن يقدـ إليهم ما أمره ا بو ُب تواضٌ  وشكر للنعمة يستعلي عليهم ٔت

و قد استخلفو فيو وأن   )تعأب(ا١تاؿ مالو  فيؤمن أف   ﴾َوأَْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيو﴿
َناُىْم يػُ ﴿  ﴾.ْنِفُقوفَ الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَف الصَّلَة َوِممَّا َرزَقػْ

واإلنفاؽ غَت الزكاة، فقد ينفق اإلنساف على نفسو وعلى عيالو وعلى أبنائو وعلى ضيوفو 
وعلى َمن يطرؽ بابو وعلى من يطلب منو العوف أو ا١تساعدة أو ما إٔب ذلك، فهو حٌق ُب 

 ا١تاؿ غَت الزكاة، والبد لئلنساف أف يتذكره.

 ةلقرآف الذي أنزلناه إليك وبرسال؛ أي ا﴾َما أُْنِزَؿ ِإلَْيكَ َوالَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِ ﴿ٍب يأٌب قولو: 
ىي السورة اليت  -سورة البقرة-يعٍت وحدة الدين. وىذه السورة  ﴾َوَما أُْنِزَؿ ِمْن قَػْبِلكَ ﴿

ـَ َونُوًحا َوآَؿ ِإبْػَراِىيَم َوآَؿ ﴿نقلت مفهـو الدين من تدين ألسر  ِإفَّ اللََّو اْصطََفى آَد
 من حالة االفطفاء القوميّ  توة العا١تّية والدين العا١تي، نقلإٔب الديان﴾  َلى اْلَعاَلِمينَ ِعْمَراَف عَ 

ة فرعوف لتحريرىم من عبودي   ؛ة بقـو موسىوارتباط الدين بقـو كارتباط الرسالة اليهودي  
، ةة بأكملها، وارتباط الرسالة باإلنساني  وإسكاهنم األرض ا١تقدسة، إٔب حالة افطفاء أم  

ُت، وكتابو القرآف العظيم ىو راًب الكتب راًب النبيّ -فلى ا عليو وآلو وسلم-فرسوؿ ا 
ا١تختار ألداء  ة، وآرر االتصاؿ الوحيي بُت السماء واألرض، أرسلو ا على النيبّ السماوي  

 ٤تمد و. فالذين يؤمنوف بو يؤمنوف ٔتا أنزؿ إٔب رسوؿ اعلى مستوى العآب كلّ  دوره العا١تيّ 
قوف، ولذلك سوؼ يأٌب وبكل ما أنزؿ من قبلو أولئك ىم ا١تت  -فلى ا عليو وآلو وسلم-

ة األنبياء وضرورة اإلٯتاف هبم ٚتيًعا وضرورة ُب ربلؿ ىذه السورة كبلـ كثَت عن وحدة أم  
 ة حصر الدين ُب قبيلة أو ُب شعب أو ُب أسرة أو ُب ما كاف مثل ذلكص من عملي  التخل  
بو و ا ال يشيقيًنا تام   ﴾يُػْؤِمُنوَف ِبَما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَؿ ِمْن قَػْبِلَك َوبِاآلِخَرِة ُىْم يُوِقُنوفَ ﴿

ا ىي ُب اٟتياة اٟتقيقة إ٪ت   اآلررة حق، وأف   ىناؾ بعثًا بعد ا١توت وأف   ريب، فهم يوقنوف بأف  
 الدار اآلررة.
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الذي سألنا ا  ﴾الَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهمْ الصفات ىم ﴿ىؤالء الذين يتصفوف بكل ىذه 
 *اْىِدنَا الصَّْراَط اْلُمْسَتِقيمَ ﴿ :ُب سورة الفاٖتة أف يهدينا فراطهم وقولنا )تبارؾ وتعأب(

قوف الذين كاف من ىم الذين أنعم ا عليهم؟ ىم أولئك ا١تت  ﴾ ِصَراَط الَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعلَْيِهمْ 
آف الكرًن ىدًى ٢تم فكانوا يقيموف الصبلة ويؤتوف الزكاة و٦تا رزقناىم ينفقوف، والذين القر 

وما أنزؿ من قبلو وباآلررة ىم يؤقنوف -فلى ا عليو وآلو وسلم-يؤمنوف ٔتا أنزؿ إٔب النيب 
ين يستحقوف أف إذف، أولئك الذ ﴾ُأولَِئَك َعَلى ُىًدى ِمْن رَبِّْهْم َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ ﴿

سبعة عشر مرة ُب الفرائ  و٨تن )سبحانو وتعأب(  يوففوا با٢تداية، ويستحقوف أف نسأؿ ا
اْىِدنَا الصَّْراَط اْلُمْسَتِقيَم * ِصَراَط الَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب ﴿نقرأ الفاٖتة 

﴿ يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَف الصَّلَة َوِممَّا فراط ىؤالء الذين  ﴾َعَلْيِهْم َوَل الضَّالّْينَ 
َناُىْم يُنِفُقوَف * والَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف ِبَما أُنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما أُنِزَؿ ِمن قَػْبِلَك َوبِاآلِخَرِة ُىْم  َرزَقػْ

الصَّْراَط  اْىِدنَا﴿اإلشارة اليت وردت ُب الفاٖتة وىي  . اآلف قد شرح لنا تفصيبًل يُوِقُنوَف﴾
 الَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهْم﴾.اْلُمْسَتِقيَم * ِصَراَط 

ولفظ "اإلنزاؿ" ا١تراد بو ما ورد من لانب  "﴿والَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف ِبَما أُنِزَؿ ِإلَْيَك ﴾
 ١تا ُب لانب وٝتي إنزااًل  ،األٝتى وأوحى إٔب العباد من اإلرشاد اإل٢تيّ  ،ة الرفي  األعلىالربوبي  
الذين ال ٮترلوف  ،وا٠تالق على ا١تخلوقُت ،علو الرب على ا١تربوب ،ة من ذلك العلواأللوىي  

وقد ٝتى القرآف غَت الوحي من إسداء النعم  ،ا راضعُتبالتكرًن واالفطفاء عن كوهنم عبيدً 
 ﴾لنَّاِس ..َوأَنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِو بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِ  ..﴿ : فقاؿة إنزااًل اإل٢تي  

 (. 51)الحديد:

يصف هبذا الوفف الطائفة م مؤمنوف بالقرآف، وٓب م موقنوف باآلررة ألهن  ووففهم بأهن  
ا وإف كانت ألهن   ِممَّا َرزَقْػَناُىْم يُنِفُقوَف﴾الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَف الصَّلَة وَ ﴿األؤب 

فذلك ال  ،بالصبلة ا١تخصوفة هبا وتنفق ٦تا رزقها ا ٔب()تعاتؤمن بالغيب وتتولو إٔب ا 
ا ُب حَتة من أمر البعث واٞتزاء، وكذلك كانت قبل اإلٯتاف بالقرآف، وكاف من ىداية يناُب أهن  
 أف ررج هبا من غمرات تلك اٟتَتة. :القرآف ٢تا
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﴿َوَما َلُهم بِِو  :ـُب اعتقاد قو  (تعأب)وال يعتد ٔتا دوف اليقُت ُب اإلٯتاف وقد قاؿ ا 
وإذا ٓب  (28 :ِمْن ِعْلٍم ِإف يَػتَِّبُعوَف ِإَلَّ الظَّنَّ َوِإفَّ الظَّنَّ ََل يُػْغِني ِمَن اْلَحقّْ َشْيًئا﴾ )النجم

ُت فما حاؿ من ىو دونو من الشاك   ،ا وعلى نور من ربو ُب اعتقادهيكن الظاف موقنً 
 .88واليـو اآلرر بآثاره ُب األعماؿ" وا١ترتابُت؟ ويعرؼ اليقُت ُب اإلٯتاف با

)تبارؾ ٍب تأٌب آيتاف بعد ذلك تشرحاف لنا فراط ا١تغضوب عليهم، الذين قد دعونا ا 
﴿ِإفَّ  )تعأب(: يقوؿ ﴿َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم﴾،أف ال ٬تعلنا على فراطهم وقلنا  وتعأب(

ـْ َلْم تُػْنِذْرُىْم َل يُػْؤِمُنوَف﴾الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذرْ  ﴿َخَتَم اللَُّو و قد ١تاذا؟ ألن   تَػُهْم َأ
ا ىو من رتم على قلوهبم فبل يستطي  أحد بعد ذلك  فبل تفتح أبًدا ألف   َعَلى قُػُلوِبِهْم﴾

ى ا علأي ومردوً  ﴿ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا﴾أف يفتحها، ال نيب وال رسوؿ وال شفي  وال سوى ذلك 
ـْ َلْم تُػْنِذْرُىْم َل الكفر واستمروا عليو ورفضوا سبل ا٢تداية كلها  ﴿َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتَػُهْم َأ

ـْ َلْم لن يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم، حىت يروا النار،  يُػْؤِمُنوف﴾ ﴿َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتَػُهْم َأ
للَُّو َعَلى قُػُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِىْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم تُػْنِذْرُىْم َل يُػْؤِمُنوَف * َخَتَم ا

لنا ُب آيات  )سبحانو وتعأب( ا ىؤالء ىم ا١تغضوب عليهم، إذف، بُت   ﴾ َعَذاٌب َعِظيمٌ 
ة  لنا ُب آيتُت ا١تغضوب عليهم، وسيبُت لنا ُب اآليات التاليالذين أنعم عليهم، وبُت   :ٜتس

ففات أولئك الضالُت حىت نعرفهم بسيماىم ونعرفهم بأوفافهم اليت ذكرىا القرآف الكرًن 
 أف نكوف منهم أو من بينهم.  -إف شاء ا-ونتجنب 

 َوِمْن النَّاِس َمْن يَػُقوُؿ آَمنَّا بِاللَِّو َوبِاْليَػْوـِ اآلِخِر َوَما ُىْم ِبُمْؤِمِنيَن﴾﴿ )تعأب(: فقولو
كرت من امتياز اإلنساف بأف تكوف لو حواس ظاىرة وحواس باطنة، فالذين يعيدنا إٔب ما ذ 

ولذلك فبل ٮتتلف  ؛أنعم ا عليهم حواسهم الظاىرة وحواسهم الباطنة كلها ٤تكومة بالتقوى
ا ىؤالء الضالوف فيختلف األمر عندىم ال ُب السر وال ُب العلن، فسرىم وعبلنيتهم سواء، أم  

فلى -العبلنية يعلنوف اإلٯتاف وحب الدين وحب ا وحب رسولو سرىم عن عبلنيتهم ففي 
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هم ليسوا ٔتؤمنُت ُب حقيقة باطنهم، وىؤالء قد واإلٯتاف بالقيم ولكن  -ا عليو وآلو وسلم
﴿ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمَناِفُقوَف قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُؿ  ُب آيات عديدة منها: )تعأب( وففهم ا

١تاذا  (1ِو َواللَُّو يَػْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُو َواللَُّو َيْشَهُد ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُوَف﴾ )المنافقوف:اللَّ 
ىم قبل أف نكتشف ٨تن ب ظاىر باطنهم يكذ   م "كاذبوف"؟ كاذبوف ألف  وففهم بأهن  
اف، و١تاذا ينسبوف أنفسهم إٔب إذف، ١تاذا يعلنوف ىذا اإلٯت َوَما ُىْم ِبُمْؤِمِنيَن""أكاذيبهم، 

م يريدوف ا٠تداع ة ا١تسلمُت، وإٔب أىل القرآف؟ ذلك ألهن  ة ا١تؤمنُت وأم  ا١تؤمنُت وإٔب أم  
م بشر مثلهم، ىم يستطيعوف أف ٮتدعوا الذين آمنوا ألهن   ﴿ُيَخاِدُعوَف اللََّو َوالَِّذيَن آَمُنوا﴾.

ة رائرىم، ولكن كيف رطر لعقو٢تم الضال  فهم ال يستطيعوف أف يكشفوا عن بصائرىم أو س
يَػْعَلُم السّْرَّ ﴿ (:تبارؾ وتعأب)وا  )تبارؾ وتعأب(م يستطيعوف أف ٮتدعوا ا التافهة أهن  

يعلم سرنا  )سبحانو وتعأب(فا  ﴿يَػْعَلُم َخائَِنَة اَْلْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدوُر﴾وَوَأْخَفى﴾، 
فكيف  )سبحانو وتعأب(ومهما ابتعدنا فنحن على مرأى ومسم  منو وعبلنيتنا مهما رلونا 

 -نعوذ با-ُب قلوهبم مرض وفيها ا٨تراؼ؛ واال٨تراؼ  تصوروا ىذا التصور ا٠تاطئ؟ ألف  
ز بُت ا وبُت رلقو، ال ٯتي   ،و يفقد القدرة على التمييزحينما يستوٕب على قلب إنساف فإن  

فيخشوف ما يقوؿ الناس  )تبارؾ وتعأب(ناس أكثر ٦تا ٮتشوف ا م ٮتشوف البل بالعكس إهن  
ُب الدار اآلررة، ١تاذا؟  )تبارؾ وتعأب(٦تا قد يؤثر على ٝتعتهم بينهم أكثر ٦تا ٮتشوف ا 

فلو كانت قلوهبم سليمة ولو كانت قلوهبم مستقيمة، ولو ٓب تكن  ،ُب قلوهبم مرض ألف  
رطَت ١تا لاءت كل تلك التصورات ا٠تاطئة اليت لعلتهم قلوهبم مصابة بداء وبيل ؤترض 

 وىو ال ٮُتدع، ورداع ا١تؤمنُت. )تبارؾ وتعأب(م يستطيعوف رداع ا يتو٫توف أهن  

فلى ) اإلٯتاف ٔتا أُنزؿ إٔب النيبّ  وانظر ما لاء ُب تفسَت ا١تنار ما نّصو: "وٚتلة القوؿ أف  
فما علم من ذلك  ،ٚتلة وتفصيبًل  ين اإلسبلميّ ىو اإلٯتاف بالد :(وسلموآلو ا عليو 

واإلسبلـ   ،فاإلٯتاف بو إٯتاف ،ا لهلوفبل يس  أحدً  ،بالضرورة وٓب ٮتالف فيو ٥تالف يعتد بو
 وىو الذي ٬تب أف يكوف معقد االرتباط اإلسبلميّ  ،وإنكاره رروج من اإلسبلـ ،بو إسبلـ

ُب الثبوت ودرلة العلم فموكوؿ إٔب التهاد وما كاف دوف ذلك  ،ةوواسطة الوحدة اإلسبلمي  
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. زاد األستاذ ىنا ٓتطو شيء من ذلك مثار ارتبلؼ ُب الدينوال يصح أف يكوف  ،اجملتهدين
 :التهاد اجملتهدين ما نصو :عند قولنا

)أو ذوؽ العارفُت أو ثقة الناقلُت ٔتن نقلوا عنو ليكوف معتمدىم فيما يعتقدوف بعد 
ثقة الناقل ٔتن ينقل  فإف   ،٢تؤالء أف يلزموا غَتىم ما ثبت عندىم وليس ،التحري والتمحيص

ة بو ال ٯتكن لغَته أف يشعر هبا حىت يكوف لو م  ا١تنقوؿ عنو ُب اٟتاؿ مثل عنو حالة راف  
و٨تو ذلك ٦تا يطوؿ  ،ا بأحوالو وأربلقو ودرائل نفسوأف يكوف عارفً  فبلبد  ،ما للناقل معو

 .ٔتا يقوؿ القائل( صل الثقة للنفسوٖت ،شرحو

بع  أحاديث اآلحاد تكوف حجة على من ثبتت عنده واطمأف  معٌت ىذا أف   :وأقوؿ
رضي ا -ولذلك ٓب يكن الصحابة  ،ة على غَته يلزمو العمل هباوال تكوف حج   ،قلبو هبا
ويدعوف إليها م  دعوهتم إٔب اتباع القرآف  ،يكتبوف ٚتي  ما ٝتعوا من األحاديث -عنهم
كـر ا -كصحيفة علي   ،ة من بياف السن  ة ا١تتبعة ا١تبينة لو إال قليبًل ة العملي  وبالسن   ،عمل بووال

وٓب  ،وٖترًن ا١تدينة كمكة ،وفكاؾ األسَت ،كالدية  :ا١تشتملة على بع  األحكاـ -ولهو
 والرشيد أف ٭تمبل الناس على العمل بكتبو حىت ،ا١تنصور :يرض اإلماـ مالك من ا٠تليفتُت

  ." 89)ا١توطأ(

م ىم الذين ارتاروا ألهن   ﴾ِفي قُػُلوِبِهْم َمَرٌض فَػَزاَدُىْم اللَُّو َمَرًضا﴿ )تعأب(: قولو
ة ا أف َمن ٮتتار اإلٯتاف يزيده إٯتانًا، وَمن ارتار من سن   فإف   )تعأب(ذلك، فزادىم ا 

ي ارتار العافية يهيئ لو سبيل الطغياف يزيده طغيانًا، وَمن ارتار ا١ترض يزيده مرًضا، والذ
ُب الدار اآلررة وُب  ﴾فَػَزاَدُىْم اللَُّو َمَرًضا َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ﴿ )تعأب(: العافية وىكذا، قاؿ

و يأٌب الدنيا؛ فهذا ا١تنافق معذب ومذبذب و٤تتار ُب الدنيا دائًما، ٮتشى أف ينكشف ألن  
س بولو ويأٌب إٔب أناس آررين بولو آرر، فهو الناس بأولو ٥تتلفة، فيأٌب إٔب ىؤالء النا

ب بقلق النفس، وقلق الضمَت، ال يعرؼ معٌت االستقرار، وينتظره ُب اآلررة العذاب معذ  
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األليم ١تا كاف يكذب ُب اٟتياة الدنيا. رذوا عبلماهتم لكي تعرفوىم ولكي ٘تيزوىم ولكي 
ة رصلة من ىذه ا٠تصاؿ ٨تاوؿ أف فإذا ولدنا ُب أنفسنا أي   ،نفحص أنفسنا أيًضا دائًما

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َل تُػْفِسُدوا ِفي اَْلْرِض قَاُلوا ِإنََّما َنْحُن ﴿نقتلعها، ٨تاوؿ أف نتخلص منها 
ىنا شيء مهم ورطر للغاية أال وىو تغيَت ا١تفاىيم؛ يعٍت أف نعمد إٔب مفاىيم  ﴾ُمْصِلُحوفَ 

يلة، نفرغها من تلك ا١تعاين و٨تشرىا ٔتعاٍف وكلمات وأٝتاء معينة وضعت ١تعاف شريفة نب
ة تغيَت ا١تفاىيم فناعة فا١تتمسك بدينو، الطائ  لربو، : عصرنا ىذا ٧تد فيو عملي  أررى فمثبًل 
، والتارؾ لدينو، ا١تفارؽ للجماعة، ٯتكن أف يقاؿ عنو رلعي مثبًل  )سبحانو وتعأب(ا١تتقي  

وٯتكن أف يقاؿ  ،فوٯتكن أف يقاؿ عنو مثق   ،يا١تخرب للمجتم ، ٯتكن أف يقاؿ عنو تقدم
ة ا١تفاىيم إلقناع الناس با١تفاىيم الشيطاف يلعب على قضي   عنو أوفاؼ أررى ١تاذا؟ ألف  

-الباطلة، ا١تفاىػيم ا٠تػاطئة والػتيا٢تم عػػػن الػػػمفاىػػػػيم الصحيحة، ولػػػذلك كاف رسوؿ ا 
 ،و الصحابة أوؿ شيء يقـو بو إعادة تصحيح ا١تفاىيمحينما يأتي-فلى ا عليو وآلو وسلم

 .و يفرغنا ٍب ٯتؤلناإذا لئناه فكأن  -فلى ا عليو وآلو وسلم-كاف رسوؿ ا   :يقوؿ أحدىم
٢تم: "أتدروف من ا١تفلس؟" كلمة ا١تفلس ٨تن نستخدمها اليـو  (عليو الصبلة والسبلـ)يقوؿ 

ذلك، فيقولوف: "ا ورسولو أعلم أو ا١تفلس من ال  ة فبلف مفلس أو ٨توُب ٢تجاتنا العامي  
درىم عنده وال متاع، فيقوؿ: ا١تفلس من يأٌب وقد شتم ىذا وأرذ ماؿ ىذا واعتدى على 

فيأرذ ا من حسناتو  ،ُب الدار اآلررة عن كل ما فعل)سبحانو وتعأب(  ىذا فيحاسبو ا
عليهم؛ فإذا فنيت حسناتو وٓب يعد ويعطي ألولئك الذين اعتدى  ،إف كانت لديو حسنات

لديو حسنات تعطى ١تن اعتدى عليهم أرذ من سيئاهتم وألقيت عليو فزادت سيئاتو وألقى 
ىنا يعلمنا ا١تفهـو الصحيح -فلى ا عليو وآلو وسلم-آف ذاؾ ُب النار"، فرسوؿ ا 

سائر ا١تفاىيم و ، مفهـو الغٌتو مفهـو اإلفبلس، و مفهـو الصبلح، و فيعلمهم مفهـو الفساد، 
 ا١تتداولة.

ة ا١تفاىيم، وأفبحت واليـو لؤلسف الشديد ٕتاىل ا١تسلموف ىذا، وتساىلوا ُب عملي   
شرفو و وللمقاـو الذي يريد أف يستعيد أرضو  ا١تفاىيم تصاغ ٢تم فيقاؿ للمطالب ْتقو مثبًل 

ض، ويقاؿ لو: كرامتو يقاؿ لو: إرىايب، ويقاؿ لسارؽ األرض وراطفها يقاؿ لو: فاحب أر و 
ة النفاؽ و٤تاولة بناء ظاىر ٣تتث ، ويقاؿ لو: كذا وكذا. ىذا األمر مرتبط بقضي  دٯتقراطيّ 
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ة ا١تضلة وا١تفاىيم الضال   ﴾َكِلَمًة طَيَّْبًة َكَشَجَرٍة طَيَّْبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَػْرُعَها ِفي السََّماءِ   َمَثًل ﴿
نرفد ذر فعلينا أف ننظر ُب ىذه العبلمة و٨تاوؿ ٕتنبها و ا٠تاطئة منبتة دائًما ال أفل ٢تا وال ل

 م من ىذا الصنف الثالث.لنعرؼ أهن  ؛ أفحاهبا والذين يسقطوف منها

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم ََل تُػْفِسُدوْا ِفي اَْلْرِض قَاُلوْا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَف * َأَل ِإنػَُّهْم ُىُم ﴿
ُعُروَف * َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوْا َكَما آَمَن النَّاُس قَاُلوْا أَنُػْؤِمُن َكَما آَمَن اْلُمْفِسُدوَف َوَلِكن َلَّ َيشْ 

  (53-55)البقرة: ﴾السَُّفَهاء َأَل ِإنػَُّهْم ُىُم السَُّفَهاء َوَلِكن َلَّ يَػْعَلُموفَ 

ؿ لو ما عليو ىذا الصنف من الغرور ٔتا عنده من التقاليد قد سو   تنطق ىذه اآليات بأف  
ه ُب نظره كل حق ٓب يأتو على لساف رؤسائو وشو   ،االباطل وزين لو سوء عملو فرآه حسنً 
رت اآليات ىذا الغرور ٔتا حكتو عن بع  وقد فو   ،اومقلديو بنصو التفصيلي فهو يراه قبيحً 

 :أفراده وىو

صدوف عن سبيل ا ٔتا ت (55)البقرة: ﴾َوِإَذا ِقيَل َلُهْم ََل تُػْفِسُدوْا ِفي اَْلْرِض ..﴿
واألرذ -فلى ا عليو وآلو وسلم-اس عن اتباع ٤تمد وتنفروف الن ،امن آمن وتبغوهنا عولً 

 .90ٔتا لاء بو من اإلفبلح الذي

 ،و٭تيي ما أماتتو البدع من إرشاد الدين ،دادرت٬تتث أفوؿ الفساد ويصطلم لراثيم اإل
 ضتو التقاليد من سنن ا١ترسلُت .ويقيم ما قو  

وما   ،( بالتمسك ٔتا استنبطو الرؤساء55)البقرة: ﴾قَاُلوْا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوفَ  ..﴿
 ،وأدرى بطريقتهم ،م أعرؼ بسنتهمفإهن   ،كاف عليو األحبار والعرفاء من تعاليم األنبياء

فكيف ندع ما تلقيناه منهم ونذر ما يؤثره آباؤنا وشيورنا عنهم ونأرذ بشيء لديد وطارؼ 
 تليد؟ليس لو 

نة من فإف كاف على بي   ،و مصلح ُب نفس إفسادهعي أن  ىكذا شأف كل مفسد يد  
دعي ا ي  فإ٪ت   -كاف إفساده لغَته لعداوة منو لو  ا يكوف كذلك إذاوإ٪ت  -و مضل إفساده عارفا أن  
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ا إٔب اإلفساد بسوء وإف كاف مسوقً  ،ذلك لتربئة نفسو من وفمة اإلفساد بالتمويو وا١تواربة
 ،لتقليد األعمى الذي ال ميزاف فيو ١تعرفة اإلفبلح من اإلفساد إال الثقة بالرؤساء ا١تقلدينا

وإف كاف أثر تقليدىم والسَت  ،عيو عن اعتقاد وال يريد أف يفهم غَت ما تلقاه عنهمفهو يد  
ة ٢تما الولود واٟتقيقة الواقعة ال قيم ألف   ؛ة ُب الواق  ونفس األمرعلى طريقتهم مفسدا لؤلم  
 ،بل ىم ال يعرفوف مناشئ الفساد ومصادر ا٠تلل وال مزالق الزلل ،وال اعتبار ُب نظر ا١تقلدين

بصدىم عن  ،وأرادوا أف يوقعوا غَتىم هبذه ا١تهالك ،ز ذلكم عطلوا نظرىم الذي ٯتي  ألهن  
 ،صاـفكاف ذلك منهم دعاء إٔب الفرقة واالنف ،سبيل اإلسبلـ الداعي إٔب الوحدة وااللتئاـ

وأي إفساد ُب األرض أعظم من التنفَت  ،والثبات على عبادة ا١تبلئكة أو البشر أو األفناـ
 ا تفسد وتصلح بأىلها؟واألرض إ٪ت   ،وعن االعتصاـ بدين فيو سعادة الدارين ،عن اتباع اٟتق

 )تعأب(: ولذلك قاؿ

ـ ا١تؤكد فابتدأ الكبل (55لبقرة:)ا ﴾َأَل ِإنػَُّهْم ُىُم اْلُمْفِسُدوَف َوَلِكن َلَّ َيْشُعُروفَ ﴿
وتدؿ على اىتماـ  ،" اليت يراد هبا التنبيو واإليقاظ وتوليو النظرإلثبات إفسادىم بكلمة "أال

 .91ا١تتكلم ٔتا ٭تكيو بعده

نوافل ما بدأناه من ذكر ففات األفناؼ الثبلثة اليت وردت اإلشارة إليها ُب سورة 
م كيف دـ لنا التفافيل الكاملة عنها، ذكرنا أهن  ولاءت مقدمة سورة البقرة لتق ،الفاٖتة

٭ترفوف الكلم عن مواضعو، كيف يطلقوف على الفساد فبلًحا، وعلى الصبلح فساد، كيف 
ـ ا٠تاطئة ليضلوا الناس بغَت يفرغوف ا١تفاىيم الصحيحة من معانيها ليحشوىا بالباطل وباألفها

فحينما  ﴾ َْلْرِض قَاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوفَ ﴿َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َل تُػْفِسُدوا ِفي ا :علم
يدمروف، وحينما يقوموف بشن اٟتروب الظا١تة اليت ال رائحة ألي عدٍؿ فيها يقولوف نريد أف 

وف يعيشوف رارج العصر نريد أف ندرلهم العصر ولو نصحح أحواؿ ىؤالء، ىؤالء رلعي  
ضيهم اليت تقتل و بدفن النفايات الضارة ُب أرابإدرا٢تم القبور، ولو بعد قتلهم وإبادهتم، ول
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اإلنساف، اٟتيواف، النبات، وسوى ذلك، وكل ذلك يسمونو ماذا؟  حياء مناٟتياة وتقتل األ
ِقيَل َلُهْم َل تُػْفِسُدوا ِفي اَْلْرِض ﴿٢تذه الشعوب فيما يسمى باٟتداثة فإذا  ٖتديثًا أو إدرااًل 

وكثَتًا من  -نعوذ با-وقد ٬تم  اإلنساف بُت النفاؽ والكفر  ﴾ قَاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوفَ 
ىؤالء ٬تمعوف بُت الصفتُت الكفر الكامن ُب ضمائرىم وقلوهبم، والنفاؽ والذي ٭تاولوف أف 

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوا َكَما ﴿يغطوا بو على ما يفسدوف وبُت مظاىر الفساد اليت ٯتارسوهنا 
ر ٭ترفوف ا١تفاىيم ويعطوف للناس ففاٍت ٮتتاروهنا ٔتقتضى ٖتريف ا١تفاىيم انظ ﴾آَمَن النَّاسُ 

﴿َوِإَذا وتغيَتىا فهناؾ حرفوا مفهـو الصبلح، ومفهـو الفساد، وعكسوا األمر، وىنا يقولوف 
اآلف  ﴾ قَاُلوا أَنُػْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاءُ ٔتاذا ٬تيبوف؟ ﴿ النَّاُس﴾ِقيَل َلُهْم آِمُنوا َكَما آَمَن 

تحويلو إٔب ففة مبلزمة ١تن يعارضوهنم و١تن ٮتالفوهنم وتصبح سبة لا ا١تفهـو ٕتريدي   يغَتوف
أتريد  ﴿آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس قَاُلوا أَنُػْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء﴾م يعرفوف بذلك عليهم وكأهن  

أف أررج من حالة التقدـ إٔب  مٍت أف أكوف سفيًها، أتريد مٍت أف أكوف رلعًيا، أتريد من
ف، أتريد مٍت أف أدرل ُب كذا وكذا .. اْب؟ ٭تولونو إٔب ففة لؤلشخاص وىذا  حالة التخل  

و، و ٘تارسو ألهزة إعبلـ وثقافة وتعليم عمبلقة شلت العآب كلّ وكلّ  ،و قائم ُب عصرنا ىذاكلّ 
﴿َوِإَذا ِقيَل طل إٔب حق لت ا٠تطأ إٔب فواب والصواب إٔب رطأ واٟتق إٔب باطل والباحو  

َلُهْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس قَاُلوا أَنُػْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء َأَل ِإنػَُّهْم ُىْم السَُّفَهاُء َوَلِكْن َل 
ما يفعلونو من تغيَت ُب ا١تفاىيم وتغيَت ُب  وم  ذلك فهم ضعفاء ال تظنن أف   يَػْعَلُموَف﴾

 على﴿َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا﴾ و دليل ضعف ولذلك . ال إن  أوفاؼ الناس دليل قوة
م يشتموهنم فباح مساء ويرموهنم بأقذع التهم وبأقذع األوفاؼ من ضعفهم وعلى أهن  

٨تن معكم ٨تن منكم أنتم رَتوف أنتم طيبوف  ﴾ ﴿ قَاُلوا آَمنَّاسفاىة ورلعية وسوى ذلك 
، وإعجاز القرآف ىنا شياطينهم من اإلنس ِإَلى َشَياِطيِنِهْم﴾﴿قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا 

ا شياطُت اإلنس واٞتن يوحي بعضهم إٔب بع  زررؼ القوؿ غرورً  ألف   ،وشياطينهم من اٞتن
ا ٨تن ا معكم إ٪ت  وأمنوا أف ال مؤمن يسمعهم قالوا: إن   ﴿َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم﴾

ف اآلف م  قوى ٥تتلفة م  لهات ٥تتلفة م  فئات ٥تتلفة من مستهزئوف كما يفعل كثَتو 
الناس إذا لاءوا إٔب الناس، إذا لاءوا إٔب ا١تؤمنُت قالوا آمنا و٨تن ضد كذا و٨تن م  كذا، 

 ﴿ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْستَػْهزُِئوَف﴾فإذا رلوا لشياطينهم قالوا لشياطينهم من اإلنس واٞتن 
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قاومة ا٠تَت واٟتق واإلٯتاف ومقاومة السفهاء، ومقاومة الذين آمنوا، ومقاومة ا معكم ُب مإن  
ا ٨تن حينما كنا نظهر اإلٯتاف، حينما زرنا ا١تسالد لنضحك ا معكم إ٪ت  ا١تتقُت، كل ذلك إن  

إذا رلو إٔب  ،على عقوؿ البسطاء، حينما فعلنا، حينما قلنا، حينما رطبنا، حينما حينما
ا ٨تن مستهزئوف بأولئك نسخر منهم ا معكم ُب حقيقتنا وُب ضمائرنا إ٪ت  إن   :شياطينهم قالوا

ونستهزئ هبم ونعطيهم على قدر عقو٢تم، نضحك عليهم، ٩تدعهم، نريهم ما يرضيهم 
 فقط، ولكن حقيقتنا وسيوفنا وقوانا ىي معكم ولكم.

اْشتَػَرْوا الضَّلَلَة  ﴿ُأْولَِئَك الَِّذينَ عليهم  (تعأب)ىؤالء الذين يصدر اآلف حكم ا 
ىؤالء الذين يفعلوف ىذا، ىؤالء  بِاْلُهَدى َفَما رَِبَحْت ِتَجارَتُػُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن﴾

وف، ىؤالء ا١تذبذبوف، ىؤالء ا١تًتددوف، ىؤالء الذين ال إٔب ىؤالء وال إٔب ىؤالء، ىؤالء الضالّ 
م راْتوف فيما يفعلوف ويظنوف وف أهن  يظن  الذين ألنفسهم وشياطينهم وشهواهتم فقط، ىؤالء 

﴾ راحوا أرذوا ﴿ُأْولَِئَك الَِّذيَن اْشتَػَرْوا الضَّلَلَة بِاْلُهَدىم قد ضحكوا على اٞتمي  ولكن أهن  
ضبللة وأعطوا ٙتنها ا٢تدى، أرذوا ا٨ترافًا وأعطوا بدلو استقامة، أرذوا كفرًا وأعطوا بدلو 

فهل يربح  ﴿ُأْولَِئَك الَِّذيَن اْشتَػَرْوا الضَّلَلَة بِاْلُهَدى﴾بدلو تُقى إٯتانًا، أرذوا فقًسا وأعطوا 
﴿ُأْولَِئَك الَِّذيَن اْشتَػَرْوا الضَّلَلَة بِاْلُهَدى َفَما رَِبَحْت ِتَجارَتُػُهْم َوَما َكانُوا تالر كهذا؟ ال 

قوف حصل عليها ا١تت  ال ٕتارهتم رْتت ُب الدنيا، وال حصلوا على ا٢تداية اليت  ُمْهَتِديَن﴾
 هم ُب كل ذلك كانوا ىم ا٠تاسرين.فصاروا من الذين أنعم ا عليهم ولكن  

اؿ، وىذا القرآف كثَتًا ما يضرب األمث ٢تم مثبًل  )تبارؾ وتعأب(يضرب ا  ﴿َمثَػُلُهْم﴾
لؤلمم  فكل مثٍل وراءه ٣تموعة من ا٠تربات والتجارب ،ة ىائلةثروة ثقافي  وأمثاؿ القرآف تعترب 

ٕتارب أىل التقوى م  ا١تنحرفُت، و ٕتارب األنبياء م  أ٦تهم، ُب صها القرآف الكرًن يلخ  
لكي يكوف ىذا ا١تثل ٦تا ٯتكن استيعابو ١تختلف  ؛ٔتثل )تبارؾ وتعأب(صها ا فيلخ  

﴿فَػَلمَّا َأَضاَءْت ة أشعل نارًا بسيط ﴾ ﴿َمثَػُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَػْوَقَد نَارًاة ا١تستويات الثقافي  
أو من قش ٣ترد أف تشتعل قبل أف يقـو لكي  نار من حلف َما َحْوَلُو َذَىَب اللَُّو بُِنورِِىْم﴾

أو يصن  شيًئا عليها تكوف قد انطفأت وذىبت  ،ليستضيء بنورىا ،ة فائدةيستفيد منها أي  
مة م أقنعوا بو أعداء األ  وف أهن  ذي يظن  فهذا ال ﴿َوتَػرََكُهْم ِفي ظُُلَماٍت َل يُػْبِصُروَف﴾إٔب العدـ 
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ا ىذا ِمثل من استوقد نارًا من ىذا القش ،م كذـ وأهن  ،م منووأهن   ،م أفدقاء ٢تموأعداءىم بأهن  
ة فائدة إذا أو من ىذه اٟتلفاء وقبل أف يتحرؾ رطوة ُب ضيائو أو بضيائو أو يستفيد منو أي  

 اه حسابو. عنده ووف  ولو رل  إٔب ا لولد ا ،بو انطفأ

وا آذاهنم عن م أفم  ١تاذا؟ ألهن   ﴿َذَىَب اللَُّو بُِنورِِىْم َوتَػرََكُهْم ِفي ظُُلَماٍت َل يُػْبِصُروَف﴾
من  ررقوا آذاهنم فلم تَػُعد تسم  شيًئا من اٟتق، وال تسم  شيًئا ﴿ُصمّّ﴾:استماع قولة اٟتق 

وإذا  ،ال يستطيعوف قوؿ اٟتق ررس ُبْكٌم﴾﴿ ، وال لدعاتو قواًل الصواب، وال تسم   نداءً 
وظن  ،سألتهم عن أي أمر وطلب رأيهم فيو وأف يقولوا اٟتق فيو ابتسم لك ابتسامة ففراء

﴿ُصمّّ ُبْكٌم و ال يريد أف ٬تازؼ أو يتورط ولكن   ،يفهم ويعرؼو أو حاوؿ أف يوحي إليك بأن  
ى الوعي فيهم، عطلوا ألهزهتم كلها أوقفوا كل ما م عطلوا قو ألهن   ُعْمٌي فَػُهْم َل يَػْرِجُعوَف﴾

من ا بو عليهم من قوى وعي ٯتكن أف تنَت قلوهبم وبصائرىم فكاف نصيبهم ذلك الضبلؿ 
 ٢تم. )تبارؾ وتعأب(وذلك ا١تثل ا٠تطَت الذي ضربو ا 

 ضرب ا ألولئك ا١ترضى ُب قلوهبم الضالُت مثلُت: 

َثِل الَِّذي اْستَػْوَقَد نَارًا فَػَلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُو َذَىَب ﴿َمثَػُلُهْم َكمَ  ا١تثل األوؿ .1
م فقدوا أٝتاعهم كأهن   ﴾ اللَُّو بُِنورِِىْم َوتَػرََكُهْم ِفي ظُُلَماٍت َل يُػْبِصُروَف* ُصمّّ 

)تبارؾ وأبصارىم وألسنتهم، فلم يعد لديهم شيٌء من قوى الوعي اليت زودىم ا 
 ة ما تعلقوا بو وما ٕتاوزوا اإلٯتاف من أللو.هبا؛ لتفاى وتعأب(

﴿َأْو َكَصيٍّْب ِمْن السََّماِء ِفيِو ظُُلَماٌت َورَْعٌد َوبَػْرٌؽ َيْجَعُلوَف ا١تثل البديل  .2
ليس -مطٌر نازٌؿ من السماء  َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهْم ِمْن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت﴾

و فيب من السماء ولكن   -ومواشيهم ويسقيهمغيثًا يغيث الناس ويسقي زروعهم 
٬تعلوف أفابعهم ُب آذاهنم من الصواعق  ،فيو ظلمات ورعد وبرؽ ،مليء بكل ٥تيف

حذر ا١توت، وىل يستطي  اإلفب  حينما يوض  ُب أذف اإلنساف أف ٭تميو من موٍت 
ة، عقلي  ٤تقٍق ينزؿ بو من السماء لو شاء ا أف ٯتيتو؟ ال. ولكن تلك ىي التفاىة ال

وف وىم يعلوف عبلقتػػػػهم ة اليت كاف ٭تملها أولئك الػػضال  تلك ىي السفاىة العقلي  
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فهم كمن يض   ،وعبلقتهم با١تؤمنُت )تبارؾ وتعأب(بػػػشيػػػاطينهم عػلى عػبلقػػتهم بػػا 
ولن يستطي  إفبعو  ،والصاعقة لو نزلت ستقتلو ،إفبعو ُب أذنو روفًا من الصاعقة

َيَكاُد اْلبَػْرُؽ َيْخَطُف وض  ُب أذنو أف ٭تميو من ذلك ا١توت اقق، و﴿الذي 
ىذا ضياء سوؼ  وا أف  ٖتركوا وظن   ﴿ُكلََّما َأَضاَء َلُهْم َمَشْوا ِفيِو﴾ولكن  أَْبَصارَُىْم﴾

و برؽ ٣ترد ١تعات لكن   ﴿َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم﴾يستمر وسيستطيعوف أف يبلغوا غايتهم 
وردىم   ﴿َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا َوَلْو َشاَء اللَُّو َلَذَىَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِىْم﴾عابرة 

َوَلْو َعِلَم  *﴿ِإفَّ َشرَّ الدََّوابّْ ِعْنَد اللَِّو الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َل يَػْعِقُلوَف كاٟتيوانات 
رً  ْو َأْسَمَعُهْم لَتَػَولَّوا َوُىْم ُمْعِرُضوَف﴾ ﴿َوَلْو َشاَء اللَُّو َْلْسَمَعُهْم َولَ  االلَُّو ِفيِهْم َخيػْ

ولكن ا تركهم بِناًء  َلَذَىَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِىْم ِإفَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر﴾
و٬تعلو ُب ىذه اٟتياة  ،ة االرتيارعلى ذلك الوعد اإل٢تي بأف يعطي لئلنساف حري  

ولن ٯتنعو ا  ،ويستطي  أف ٮتتار الضبلؿ ،حرًا يستطي  أف ٮتتار ا٢تدى ٥تتارًا
َأفَأَْنَت ﴿َل ِإْكَراَه ِفي الدّْيِن﴾ ﴿وٓب ٬تربه على شيء من ذلك إذ  )سبحانو وتعأب(

أَْنَت  َوَما﴾ ﴿أَنُػْلزُِمُكُموَىا َوأَنْػُتْم َلَها َكارُِىوفَ ﴾ ﴿ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكونُوا ُمْؤِمِنينَ 
 ...إٔب غَت ذلك من آيات كرٯتة. ﴾َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَسْيِطرٍ ﴾ ﴿َعَلْيِهْم ِبَجبَّارٍ 

 :مدخل العلقات بين اإلنساف والطبيعة والحياةالمدخل الثامن عشر: 

حافلو  و ينهي فكرة اٞترب واالستبلب عن اإلنساف ألف  ة ألن  ىذا ا١تدرل مدرل شديد األ٫تي  
وعبلقة الطبيعة بو كذلك، ٍب عبلقة  شف بُت عبلقة الغيب ُب الفعل اإلنساينّ يقـو على الك

إذا قرأ وىو على علم بالتفاعل اٟتافل بُت الغيب واإلنساف  ،راإلنساف نفسو، والقارئ ا١تتدب  
الفعل اإلنساين بطبيعتو  و ُب ىذه اٟتالة يستطي  أف يدرؾ بأف  فإن   والكوف ُب كل فعل إنساينّ 

أف يكوف وليد عبث وال مصادفة وال يكوف سدى، فهو فعل مستمر ُب تفاعلو م   ال ٯتكن
العنافر الثبلث، ونتائجو تتوقف على تلك العنافر، وتظهر بعد الكشف عن عبلقتها معو، 

إذا أدرؾ اإلنساف أف ىذا  ة وال مصادفة ٯتكن أف تلحق الفعل اإلنساينّ ة وال عبثي  فبل عدمي  
 لتفاعل بُت الغيب واإلنساف والكوف.الفعل ينجم عن ذلك ا
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 خل اإلحكاـ والتفصيل: المدخل التاسع عشر: مد

ُأْحِكَمْت آيَاتُُو ثُمَّ ُفصَّْلْت  ِكَتابٌ وفف ا )سبحانو وتعأب( القرآف اجمليد بأن و: ﴿
( ْتكمة اٟتكيم )لّل شأنو( ورربة ا٠تبَت )تبارؾ وتعأب (1ِمن لَُّدْف َحِكيٍم َخِبيٍر﴾)ىود:

أحكم بناء كل آية من آيات الكتاب الكرًن، فإذا تدب رتو رأيت بناًء متقًنا بالغ اإلتقاف "و 
ا١تثل األعلى" حُت يكل ف أحًدا من رسلو أو تتعلق إرادتو بشيء فإن و )لّل شأنو( ٬تعلو بناًء 

ى مهارتو يتحدى بو اآلررين ليثبت أن و فن  ا ال يستطي  أحد أف يرقى إٔب مثل مستو 
 وإتقانو فيما يصن  )تبارؾ وتعأب(.

وُب ىذه اٟتالة تستطي  أف تتصور إٔب أّي مدى سوؼ يتقن البناء و٭ُتكمو وٯتن  عنو   
كل ما ٯتكن أف يسمح ألحد بأف يرقى إٔب ذلك ا١تستوى أو يدرل أي رلل ُب البناء فا 

طلقة وا٠تربة ا١تطلقة، أحكم ىذا )تبارؾ وتعأب( ولو )لّل شأنو( ا١تثل األعلى ذو اٟتكمة ا١ت
الكتاب آية آية، ْتيث ال يكوف ُب أي ة آية منو رلل على أّي مستوى من ا١تستويات؛ 
ولذلك فإف  من ا١تستغرب لًدا أف يطلق البع  أقوااًل غثيثة حوؿ بع  آيات الكتاب، أو  

ا، أو آيات يكوف كلماتو كالزعم بولود قراءات شاذة، أو كلمات ال تتمت  بالفصاحة العلي
مستوى الببلغة فيها موض  أرذ ورد، كتلك اليت كتب ُب مثلها الكاتبوف فيما تناولوه ٦تا 

 أٝتوه ٔتشكل القرآف أو غريبو أو ٨تو ذلك.

واآلية اليت معنا نص ال ٭تتمل أي تأويل ُب أف  الكتاب الكرًن كّلو قد أحكمت  
تعريف إٔب الضمَت، وىذا النوع من اإلضافة آياتو، فقد أضيفت كلمة آيات هبذا اللفظ بدوف 

يفيد العمـو لغة، فكأن و قاؿ: "أحكمت كل آياتو بدوف استثناء" فما من آية من آياتو إال 
وقد أحكم بناؤىا، وبعد إحكاـ البناء وإتقانو ولعلو متحديًا معجزًا ُب القوة، وا١تتانة، وا١تنعة، 

لتفصيل مأروذ من "الفصل" وفصل ٔتعٌت مي ز لزًء والببلغة، والفصاحة يأٌب دور التفصيل، وا
عن كل، وىذا التفصيل أو ميز األلزاء عن بعضها لو وسائلو وأدواتو، فا٠تياط يفص ل الثوب 
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على البدف فيجعل منو ما ٮتص الذراع والكتف وبقية أعضاء اٞتسم بعد أف كانت قطعة 
 واحدة متصلة.

ه اآلية أف  ىذا الكتاب الكرًن قد أحكم فيخربنا الباري )سبحانو وتعأب( ُب ىذ 
)سبحانو( فيو كل شيء، وحُت تكوف فيو أحكاـ أو وفايا أو أمثاؿ أو قصص أو أي شأف 

َوَقْد ﴿ يعلم ا )سبحانو وتعأب( فيو اٟتالة إٔب التفصيل فإن و يقـو بتفصيلو بعد ذلك،
ـَ َعَلْيُكْم﴾ )اْلنعاـ: ُر ﴿(، 119َفصََّل َلُكم مَّا َحرَّ ِإِف اْلُحْكُم ِإَلَّ لِّلِو يَػُقصُّ اْلَحقَّ َوُىَو َخيػْ

واإلنساف قد  (12وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تَػْفِصيًل﴾ )اإلسراء:﴿(، 57اْلَفاِصِليَن﴾ )اْلنعاـ:
ال يتمك ن من فهم ما أحكم إذا اشتمل على عديد من األمور فيفص ل اٟتكيم ا٠تبَت ما 

إلنساف فهم ذلك وإدراكو، وبالتإب فاآلية الكرٯتة نص ُب إحكاـ أحكم ليكوف ُب مقدور ا
ـَ، والقرآف كّلو دوف  الكتاب أواًل و٣تيئ التفصيل ُب مرتبة ثانية فبل يسبق التفصيُل اإلحكا
استثناء أحكمت آياتو ٍب فص لت، فما من آية ٯتكن أف يقاؿ فيها أي شيء يناُب ذلك 

اكم وترّد إليو، وىو اٟتاكم عليها، القاضي باندرالها اإلحكاـ، والتفافيل ترل  إٔب ذلك 
 أو عدـ اندرالها ٖتت البناء، ىذا شأف الكتاب وتلك ففتو. 

 تفصيل ما أحكم في سورة الفاتحة

لقد تدب رت سورة الفاٖتة وسورة البقرة فولدت سورة الفاٖتة ذات اآليات السب  سورة 
دة واالستعانة باإللو الواحد األحد الرب الفرد عمودىا األساس حصر اٟتمد والثناء والعبا

الصمد، م  تعليل ذلك كلو بربوبي تو وألوىي تو وحاكمي تو وملكي تو التام ة للدنيا واآلررة، وأف  
وال مستحق -أي: حصر اٟتمد والعبادة واالستعانة ٔتن يستحقها –مواقف الناس من ذلك 

ر حولو ١تا سبق ُب علم ا )تبارؾ وتعأب(، فكاف ذلك أمر قد انقسم البش -لذلك إال ا
منهم أولئك الذين سلموا هبذه اٟتقائق وآمنوا هبا، فكانوا من الذين اىتدوا فزادىم ا ىدى، 
وأنعم عليهم ُب الدنيا با٢تداية والتقوى و٘تاـ النعمة، وُب اآلررة بقبو٢تم وإسكاهنم دار 

ومنهم ىؤالء الذين يثَتوف الزواب  الفارغة حوؿ القرآف رضوانو. وقـو ضلوا ُب تلك ا١تتاىات، 
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اجمليد ومعانيو بأشكاؿ ٥تتلفة، فهم لزء من ذلك الفريق الضاّؿ التائو اٟتائر الذي ضرب ا 
لو مثبًل سيأٌب ُب سورة البقرة، وفريق غضب ا عليو ليأسو من اآلررة وتنكره ألنبياء ا 

ال هتواه نفوسهم من ىدى ا ودينو، أولئك ىم  وقتلو وتكذيبو لكل من لاءىم ٔتا
 ا١تغضوب عليهم.

وإذا كاف ا )سبحانو وتعأب( قد أمر بقراءة ىذه السورة ُب كل ركعة من ركعات 
الصبلة مفروضة أو مندوبة فذلك لتذكَت ا١تسلم ُب كل ساعة من ساعات الليل والنهار هبذه 

ا٠تالص، واإلٯتاف العميق، وما يتطلبو من حصر  السورة اليت أحكمت، ليتذك ر هبا التوحيد
الثناء واٟتمد والشكر واالستعانة والعبادة با رب العا١تُت، والتفكر الدائم بربوبي تو وألوىي تو 
ونعمو وفمدي تو وتفر ده ووحداني تو ُب ذاتو وُب ففاتو وُب أفعالو. فهذه اآليات السب  اليت 

من ركعات الصبلة ا١تفروضة وُب سبعة عشر ركعة من الفرائ  ُب يقرأىا ا١تسلم ُب كل ركعة 
الليل والنهار تذك ره بعهده م  ا، وٕتعلو ُب حالة حضور دائم بُت يديو، ىي ُب حقيقتها 
وإحكامها فاٖتة الكتاب كّلو ومقدمتو ا١تشتملة على مكنوف يندرج فيو كل ما فص ل ُب 

آليات السب  ُب اآليات ا٠تمس والعشرين األؤب من سورة الكتاب، و٧تد تفصيبًل وليزًا ٢تذه ا
 البقرة، فتلك اآليات ا٠تمس والعشروف تبدأ تلك البداية اٟتكيمة. 

ففي "أٓب" لعل الباري )سبحانو( أراد أف يذكر البشري ة بتلك النعمة الكربى نعمة 
ف فيها ويبُت التمكن من تقطي  األفوات إٔب حروؼ ٍب ٖتويلها إٔب كلمات يفصح اإلنسا

عما ُب نفسو، ولوال ذلك لبقى اإلنساف عالزًا عن اإلفصاح عما ُب نفسو، فنحن نسم  
هنيق اٟتمار، وفهيل ا٠تيل، ونباح الكبلب، ورغاء الثَتاف، وال نستطي  أف نتبُت  ماذا يريد 
ىذا اٟتيواف بإفدار ذلك الصوت، واإلنساف كاف فاحب فوت مثلو مثل سائر تلك 

، لكن ا )تعأب( مي زه هبذه القدرة ا٢تائلة على تقطي  الصوت إٔب أحرؼ، لتكوين اٟتيوانات
كلمات، وىذه الكلمات تتحو ؿ إٔب ٚتل يستخدمها اإلنساف لئلفصاح عما ُب نفسو، 
"عل مو البياف" أي أف يبُت عما ُب نفسو. ٍب يدرل ُب اآلية الثانية ُب بياف أ٫تي ة ا١تصدر 
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تلك اآليات والثقة التام ة بو، وأن و ال ريب فيو وال رلل، وكل ما يأٌب بو الذي اشتمل على 
 ٤تكم ومفصل ال ٯتكن العثور فيو على عيب من العيوب.

ٍب يبدأ ببياف وتفصيل ففات الذين أنعم عليهم ُب اآليات ا٠تمس األؤب من  
ولئك التائهُت الضالُت ُب السورة، ٍب يبُت  ُب آيتُت مراده با١تغضوب عليهم، ٍب يبدأ ببياف أ

٣تموعة آيات أررى، وُب اثنيت عشرة آية بُت  ففات الضال ُت، وذكر ا١تنافقُت ٪توذًلا ٢تم، 
وضرب ٢تم مثلُت لتوضيح مدى ضبل٢تم وحَتهتم، ففي سورة الفاٖتة ومقدمة سورة البقرة 

ن نا سنجدىا دائرة ٪توذلاف ظاىراف لئلحكاـ والتفصيل، وحُت نتدب ر آيات الكتاب كّلها فإ
 بُت اإلحكاـ والتفصيل.

وُب اآلية اٟتادية والعشرين يولو النداء إٔب ا٠تلق كاف ة، وإٔب العا١تُت أٚتعُت، وبلفظ  
الناس، ونداء القريب؛ ٟتصر العبادة با )تعأب(، وُب ذلك توكيد وتفصيل ١تا لاء ُب قولو 

ُب سورة الفاٖتة، وشرح للعلل واألسباب واٟتكم  (5ِإيَّاَؾ نَػْعُبُد ..﴾ )الفاتحة:)تعأب(: ﴿
اليت تدعو إٔب حصر العبادة با )تعأب(، فهو الذي رلقكم ورلق الذين من قبلكم. واآلية 
التالية ٢تا تفصيل لتلك العلل ومزيد بياف ٢تا، ٍب تأٌب اآلية ثبلثة وعشروف لتعود إٔب التوكيد 

اىِدنَا ﴿ ا ا )تبارؾ وتعأب( أف ٯتّن علينا هبا ُبعلى فحة ا١تصدر مصدر ا٢تداية الذي سألن
ومصدر ىذه ا٢تداية ىو مصدر واحد ال ثاين لو،  (6الصَّْراَط الُمسَتِقيَم﴾ )الفاتحة:

الكتاب الذي ال ريب فيو، فهو الذي ٭تمل ا٢تدى للمتقُت، وىنا يأٌب م  تأكيد نفي الريب 
م عنو التحدي بو بل بسورة من مثل سوره، ىذا ال تحدي الذي يعلم ا )تبارؾ وتعأب( أهن 

لن يستطيعوا أف يستجيبوا لو، فلن يتمّكنوا من اإلتياف ٔتثل سورة واحدة من سوره، ولو 
التمعوا على ذلك، والتم  معهم اإلنس واٞتن وسائر ا٠تلق، وما داـ األمر كذلك 

ليل عليو؛ فإًذا البد من أف ومادامت الدعوة ثابتة بدليلها وما داـ التكذيب ال أثر لو وال د
يكوف مصَت الراف  ىو النار اليت وقودىا الناس واٟتجارة، فإذا ٓب تسل م أي ها اإلنساف بصحة 
ىذه الدعوى اليت قاـ الدليل ا١تطلق على فحتها فبل أقل من أف تتقي السقوط ُب النار اليت 
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ُب رطُت متوازيُت ُب سائر  وقودىا الناس واٟتجارة، وىكذا نرى اإلحكاـ والتفصيل يسَتاف
 آيات الكتاب الكرًن.

إف  الناس قد ٮتتلفوف عندما ينظروف ُب أفناؼ البشر، وقد تدرؾ بعضهم اٟتَتة ُب 
تصنيف بع  الناس، واآليات السب  ُب سورة الفاٖتة اليت أحكمت، واآليات ا١تفص لة ٢تا ُب 

ة ُب مواقفها من اٟتق مهما ارتلفت مقدمة سورة البقرة قد بي نت تصنيفات ثابتة للبشري  
ت األحواؿ، فالبشر أفناؼ ثبلثة ُب موقفهم من اٟتقائق، فإم ا أف يكونوا  األزماف ومهما تغَت 

َواِىِهْم  مؤمنُت هبا مهتدين بأنوارىا، أو يكونوا لاحدين هبا ﴿يُرِيُدوَف لُِيْطِفُؤوا نُوَر اللَِّو بَِأفػْ
وف تتجاذهبم (8ْو َكرَِه اْلَكاِفُروَف﴾ )الصف:َواللَُّو ُمِتمُّ نُورِِه َولَ  ، وإم ا ضال وف مًتد دوف متحَت 

الرغبات ا١تتناقضة والشهوات ا١تتنافرة وا١تطام  ا١تتضادة، وتلقي هبم ىنا أو ىناؾ، ىذه 
ات الزماف وا١تكاف  األفناؼ الثبلثة أفناؼ ال ٗتض  ُب تقسيماهتا ومواقفها من اٟتقائق لتغَت 

اؿ والظروؼ، بل ٗتض  لعقلي ة اإلنساف ونفسي تو وضمَته وولدانو وا١تؤث رات ُب نفسي تو واألحو 
ة ال ٖتمل  وعقلي تو وٚتاع شخصي تو، أم ا التصنيفات األررى فهي تصنيفات سائلة متغَت 
عنافر ثبات وال ٯتكن أف تستمر. وىكذا ٧تد ما أحكم بناؤه ُب اآليات السب  من سورة 

 قد ًب تفصيلو ُب اآليات ا٠تمس والعشرين األؤب من سورة البقرة ٍب فيما بعدىا.الفاٖتة 

﴿اَلر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُو ثُمَّ ُفصَّْلْت فإذا أدركنا اٟتكمَة ُب ىاتُت اآليتُت الكرٯتتُت: 
مَُّتَشاِبًها مَّثَاِنَي  ﴿اللَُّو نَػزََّؿ َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا، (1)ىود: ِمن لَُّدْف َحِكيٍم َخِبيٍر﴾

 تَػْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَف رَبػَُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجُلوُدُىْم َوقُػُلوبُػُهْم ِإَلى ِذْكِر اللَِّو َذِلكَ 
يهما وتدبرنا ف (23ُىَدى اللَِّو يَػْهِدي ِبِو َمْن َيَشاء َوَمن ُيْضِلْل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن َىاٍد﴾)الزمر:

واستعنا با )لّل شأنو( أف يشرح فدورنا ويفتح قلوبنا وعقولنا وألبابنا إٔب ا١تعاين الدقيقة 
فيها، فإن نا سوؼ ندرؾ بأن نا ال ٨تتاج تلك ا١تسائل اليت ٭تتالها اللساف اإلنسايّن واللغات 

إلٚتاؿ، واإلهباـ، البشري ة من ففات ال تليق بالقرآف الكرًن، وال ٯتكن أف تنسب إليو، مثل: ا
واإلشكاؿ، والًتادؼ، والتقييد، والتشكيك، والتكرار، والتواطؤ، وما إٔب ذلك من عيوب  
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كبلمي ة إذا لاز أف تطلق على لساف البشر فإن و ينبغي أف ينزه كبلـ ا )لّل شأنو( عنها  
الة إٔب الًتلي ، كلها، فبل تشابو فيو ٔتعٌت اإلهباـ، وال نسخ، وال تعارض، وال تعادؿ، وال ح

وال إٔب كثَت من تلك األمور اليت أسقطت على القرآف اجمليد دوف تدب ر، ودوف تأم ل، فجعلتو 
وكأن و كبلـ البشر ُب عيوبو وا١تآرذ عليو، ومن ىنا نستطي  أف ندرؾ ١تاذا أضفى ا )لّل 

و٤تكمو سائر  شأنو( على كتابو اٟتكيم كل تلك األوفاؼ، واستوعب ُب مكنونو وتفافيلو
ت ظروفهم، وتشع بت مشكبلهتم.  احتيالات البشر التشريعي ة مهما تغَت 

ـُ َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئَث فا )تبارؾ وتعأب( حُت يقوؿ  ﴿..َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَّْباِت َوُيَحرّْ
ُهْم ِإْصَرُىْم َواَْلْغَلَؿ الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَّ  ِذيَن آَمُنوْا ِبِو َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوَيَضُع َعنػْ

فإن و )لّل شأنو(  (157َواتػَّبَػُعوْا النُّوَر الَِّذَي أُنِزَؿ َمَعُو ُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف﴾ )اْلعراؼ:
هبذه الكلي ات والعمومي ات الواضحة البي نة اليت ال تتوقف على غَتىا ويتوقف عليها كل ما 

و ٬تيب عن تساؤالت كل زماف ومكاف، ويعاِب مشكبلت كل إنساف، وبذلك عاداىا فإن  
يبُت  ا )لّل شأنو( للناس كاف ة الذي ىم فيو ٮتتلفوف، ويستطي  اإلنساف ُب عمره القصَت 
ادود على ولو ىذه األرض أف يستوعب الشريعة واٟتقيقة والُسن ة وا١تنهاج، وال ٬تد نفسو 

ك ا١تضايق اليت تنقضي األعمار وال تنقضي مسائلها وإشكاالهتا، ُب حالة إٔب سلوؾ تل
 والعدؿ اإل٢تي ال يكل ف نفًسا إال ما آتاىا. 

 : مدخل المحكم والمتشابة المدخل العشروف:

القرآف الكرًن راًب الكتب اإل٢تي ة، وآرر الرساالت الرب اني ة، ال كتاب بعده؛ وىو ٚتاع  
َيانًا ِلُكلّْ َشْيءٍ ( إٔب رلقو، كما لعلو ا رساالت ا )تبارؾ وتعأب (، 89)النحل: ﴾﴿تِبػْ

وىدًى لكّل رَت، وموعظة وبشرى، وبصائر وذكرى، فكاف بيانًا لكل َما أهُْبم، وتفصيبًل لكّل 
َما أغلق، وحاٝتًا لكّل ارتبلؼ، لقد أحكم ا القرآف الكرًن، وأنزلو على راًب رسلو وأنبيائو 

قًا ١تا بُت يديو من الكتاب ومهيمًنا -فلى ا عليو وآلو وسلم-و وففوتو من رلق مصد 
عليو، وتكف ل ْتفظو بنفسو، وحاؿ بينو وبُت سائر ٤تاوالت التحريف، وعصمو من الباطل 
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من بُت يديو ومن رلفو؛ بعد أف أوكل حفظ َما سبقو من كتٍب إٔب الناس، ففر طوا وضي عوا، 
قصوا. وقد أحكم ا١تتكل م بو )عز ولل( آياتو ٍب فص لها، وحُت فص لها وحر فوا، وزادوا، وأن

)سبحانو(، فص لها على علمو الشامل ايط ا١تطلق، ال ِذي ال ٖتد ه حدود، وال ٮتض  لقيود، 
ولعلو كتابًا كرٯتًا ال يبخل على قافده، وال تنقضي عجائبو، وال يتوق ف عطاؤه، وال ٮتلق 

(، 1)ىود: ﴾الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُو ثُمَّ ُفصَّْلْت ِمْن َلُدْف َحِكيٍم َخِبيرٍ ﴿ من كثرة الرّد:
اللَُّو نَػزََّؿ َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي تَػْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد ﴿وىو أحسن اٟتديث: 

َوقُػُلوبُػُهْم ِإَلى ِذْكِر اللَِّو َذِلَك ُىَدى اللَِّو يَػْهِدي بِِو  الَِّذيَن َيْخَشْوَف رَبػَُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجُلوُدُىمْ 
ُب  -كّلو-(، فهو متشابو 23)الزمر: َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن َىاٍد﴾

ُب ابتنائو على علم ا ا١تطلق ايط، وإف   -كّلو-اإلحكاـ، واإلتقاف، واإلعجاز، وواحد 
واحدة كذلك ال ارتبلؼ بينها إال ما « قواعد الشريعة»، و«أفوؿ العقيدة»ت ا ُب رساال

َنا ﴿فرط فيو متلقوه، أو قاموا بتحريفو.  يِن َما َوصَّى ِبِو نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيػْ َشَرَع َلُكْم ِمَن الدّْ
َنا ِبِو ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأقِ  يَن َوَل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِو َكبُػَر َعَلى ِإلَْيَك َوَما َوصَّيػْ يُموا الدّْ

 ﴾اْلُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوُىْم ِإلَْيِو اللَُّو َيْجَتِبي ِإلَْيِو َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي ِإلَْيِو َمْن يُِنيبُ 
لك ا١تؤمنُت أف يلتزموا بت-فلى ا عليو وآلو وسلم-نبي و الكرًن  (، ويأمر ا 13)الشورى:

الوحدة ويعملوا على تعزيزىا، وأال  ٖتملهم ٥تالفة الداعُت إٔب الفرقة، من اتباع الديانات 
َوَما تَػَفرَُّقوا ِإَل ِمْن بَػْعِد َما َجاَءُىُم اْلِعْلُم ﴿األررى، واألمم األررى على ٣تاراهتم ُب ذلك 

نَػُهْم َوَلْوَل َكِلَمٌة َسبَػَقْت ِمْن رَبَّْك ِإَلى نَػُهْم َوِإفَّ الَِّذيَن ُأورِثُوا  بَػْغًيا بَػيػْ َأَجٍل ُمَسمِّى َلُقِضَي بَػيػْ
(. إف  على أم ة القرآف الكرًن أف 14)الشورى: ﴾اْلِكَتاَب ِمْن بَػْعِدِىْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُو ُمرِيبٍ 

تستمسك بتلك الوحدة، وأال  ٕتاري أولئك الذين فر قوا بُت ا، ورسلو ونبي و ا٠تاًب، فقاؿ 
َفِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَل تَػتَِّبْع َأْىَواَءُىْم َوُقْل آَمْنُت ِبَما ﴿تبارؾ وتعأب(: )

َنُكُم اللَُّو رَبػَُّنا َورَبُُّكْم لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعمَ  اُلُكْم َل أَنْػَزَؿ اللَُّو ِمْن ِكَتاٍب َوأُِمْرُت َْلْعِدَؿ بَػيػْ
نَػَنا َوِإلَْيِو اْلَمِصيرُ ُحجََّة  َنُكُم اللَُّو َيْجَمُع بَػيػْ نَػَنا َوبَػيػْ « الشبو»(. وٓب ينحصر 15)الشورى: ﴾بَػيػْ

بُت كتب ا )تبارؾ وتعأب( ورساالت رسلو ُب تناوؿ قضايا العقيدة، وقواعد الشريعة، بل 
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لعناية اإل٢تي ة، وبدء ىناؾ شبو كبَت بُت َما لاء ُب رساالت ا ُب أدلة ا٠تلق، واإلبداع، وا
ا٠تلق، وغايتو، وأمور الغيب ا١تطلق، وشئوف اآلررة، وقصص األنبياء، وكثَت من ىذه األمور 
قد وردت ُب الكتب ا١تنزلة قبل القرآف اجمليد، وفيو كذلك، وقد أعادىا القرآف إٔب حالة 

ابًا من دوف ا الصدؽ، وىيمن عليها، والذين اٗتذوا أحبارىم، ورىباهنم مرلعي ات، وأرب
أرادوا أف ٭تتكروا فهم الكتب ا١تنزلة، وتفسَتىا، فصوروا للعام ة استحالة فهمهم للوحي دوف 
توسط أولئك األحبار والرىباف؛ بل هنوىم عن قراءة الكتب ا١تنزلة بدوف االستعانة هبم، 

ا ال يعلمو إال وليقنعوىم بذلك فوروا ٢تم أف  ُب الوحي إحكاًما، وتشاهبًا، وغيًبا، وباطنً 
أولئك بزعمهم، وٓب ينأ بع  ا١تسلمُت بأنفسهم عم ا سقط فيو أىل الكتاب السابقوف، 

  فقالوا أقوااًل قريبة من ذلك، بعد شيوع ا١تذىبي ة، والطائفي ة وانتشار٫تا.

ُـّ الِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهافحُت تبل بعضهم:  )آؿ ٌت﴾﴿ِمْنُو َآيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُىنَّ ُأ
( سارعوا إٔب األرذ بظاىر اآلية قبل التدب ر، وبذلك برز القوؿ بأف  القرآف اجمليد 7عمراف:

فنفاف: فنف ٤تكم، وآرر متشابو، وبدأ تداوؿ ا١تصطلحُت، أو ا١تفهومُت ُب علـو القرآف، 
واٟتديث، وأفوؿ الفقو، وعلم الكبلـ، وشاع استعما٢تما، وفس روا كبل  منهما وفق 

فطبلحات، وا١تواضعات الل ساني ة، واٞتذور اللغوي ة، دوف التقي د بلساف القرآف وعربي تو، اال
ودوف التفات كاٍؼ إٔب الفروؽ الدقيقة بُت االستعماؿ اإل٢تّي لل غة، واالستعماؿ البشرّي، 

 فبدأت ىذه اإلشكالي ة بالظهور، ٍب االستفحاؿ.

رًن ذاتو، ونستنطقو اٞتواب الشاُب ُب ىذه وُب ْتثنا ىذا سنحتكم إٔب القرآف الك
اإلشكالي ة، وسنتبُت  أف  ىذا القرآف اجمليد قد لاء بيانًا واضًحا ظاىرًا ال لبس فيو، وال 

 غموض عند من ٭تسن قراءتو.
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 نحو معنى قرآنّي للمحكم والمتشابو

َتاٌب ُأْحِكَمْت الر كِ ﴿لقد وفف القرآف الكرًن "باإلحكاـ" على اإلطبلؽ، بقولو )تعأب(:
(، وذلك إلحكاـ نظمو وإتقانو، أو من "اٟتكمة" اليت اشتملت عليها آياتو. 1)ىود:َآيَاتُُو﴾ 

(، أي: 23)الز مر: ﴾اهلُل نَػزََّؿ َأْحَسَن الَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها﴿ووفف كلو "با١تتشابو": 
، وإعجازه ُب نظمو، وأسلوبو، يشبو بعضو بعًضا ُب مقافده، وىدايتو، وببلغتو، والتحدي بو

وحكمتو وإحكامو وأحكامو، وسبلمتو من كل عيوب ا٠تطاب؛ كالتناق ، واالرتبلؼ، 
 (.82)النساء: ﴾... َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغْيِر اهلِل َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتَلفًا َكِثيًرا﴿والتفاوت: 

لتناسب، والفصاحة ُب النظم واألسلوب والسياؽ، وا« اإلحكاـ»، و«اِٟتكمة»
والببلغة اليت لعلت لساف القرآف الكرًن لسانًا متحديًا معجًزا ال يرقى إٔب مستواه أّي 

ُب استيعاب، وٕتاوز، وتصديق، وىيمنة ال « اإلحكاـ»رطاب آرر، كل ذلك يندرج ٖتت 
يشبو ، فالقرآف اكم «الشبو»فهو من « ا١تتشابو»ٯتكن أف يتصف هبا غَت كبلـ ا. وأم ا 
عليو، ويشبو الكتب السابقة فيما اشتملت « اكم»بعضو بعًضا ُب ذلك ال ِذي دؿ مفهـو 

فهو يشبهها ُب ذلك، ويتجاوزىا ُب استيعابو، « أفوؿ الشائ »، و«العقائد»عليو من بياف 
 وٕتاوزه وىيمنتو وتصديقو.

 ْلَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها﴾﴿اللَُّو نَػزََّؿ َأْحَسَن اُب قولو )تعأب(: « فع لَ »إف  فيغة 
( تدؿ على التنزؿ ا١توحى بالتدر ج، وألف  التشابو يعٍت التقارب والتماثل، فإف  ا١تعٌت 23)الزمر:

الذي ٯتكن أف نستنبطو: أف  القرآف الكرًن بعطائو ا١تتجد د، وبكونو رطابًا يتجاوز حدود 
توعًبا، ومتجاوزًا يتكش ف عرب الزماف، ا١تكاف، وٖتوالت الزماف، كاف البد أف يكوف مس

وا١تكاف عن ا١تعاين ا١تستوعبة، ٍب يتجاوز إٔب أزمنة، وأماكن أررى، ولكن كّل تلك ا١تعاين 
ا١تستوعبة تنب  من معُت واحد، وتتفرع عن لذر واحد. فالقرآف اجمليد ينتج معاٍف متجد دة،  
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القرآف الكرًن؛ وىنا تربز ففة كل ها متسقة، ومنضبطة م  لذرىا القائم على إطبلؽ 
اإلحكاـ، فؤلن و متشابو بكل رصائصو اليت ٖتد ى ا٠تلق هبا، كاف البد أف يكوف ٤تكًما ُب 

وإال  تدارلت ا١تعاين، واإلحكاـ وحده، بدوف تفاعل ولدؿ م  ففة  -كّلو-بنائو 
أويل والتدب ر، وإدراؾ ُب إطار ا١تعاين اليت ذكرنا، قد يؤد ي إٔب تضييق ٣تاالت الت« التشابو»

ـّ االستيعاب  حقيقة ا١تكنوف ال ِذي يتكش ف عرب العصور، فيمك ن القرآف الكرًن من القياـ ٔتها
 والتجاوز. 

ىذا عن اإلحكاـ والتشابو با١تعٌت العاـ، أم ا ا١تعٌت ا٠تاص ٢تما فيدؿ على: تركز ىذه 
ـّ »ر من غَتىا؛ ٦تا لعلها الصفة، أو تلك ُب بع  ا١تواض  من القرآف الكرًن أكث أ

، ولعل األررى أكثر قابلي ة لتعد د الفهم، والتأويبلت، واستيعاب ما تفرزه القروف «الكتاب
من مشكبلت إذا أرذت وحدىا منفصلة عن غَتىا، ولكن البد من أرذ٫تا مًعا؛ ليربز 

 «.  آيات مبي نات»ا١تكنوف القرآيّن ُب فورة 

 ة المحكم والمتشابوالمنهج القرآنّي وإشكاليَّ 

ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة ﴿، كما تبُت  اآلية الكرٯتة: «ا١تنهج بالشرعة»لقد قرف القرآف 
َهاًجا (. ولو أف  األم ة اكتشفت ا١تنهج القرآيّن، وأرذت بو ١تا برزت قضايا 48)ا١تائدة: ﴾َوِمنػْ

تلك ا١تسائل اليت تسللت إٔب معارفنا؛ ، وال كثَت من «ا١تتشابو»، وال «الناسخ وا١تنسوخ»
« ا١تنهاج بالشرعة»لتحجب كثَتًا من حقائق القرآف الكرًن عن ا. وما داـ القرآف قد قرف 

ما متساوياف ُب األ٫تي ة، أو متقارباف لد ا ُب أقل تقدير، والقرآف الكرًن اجمليد  فذلك يعٍت أهن 
، «ا١تنهاج»، فبلبد أف يكوف قد اشتمل على ا١تكنوف قد اشتمل على الشريعة، وقاـ ببياهنا

 وبي نو كذلك، أو حد د معا١تو.

وإذا كانت فيغ آيات التشري ، واألحكاـ ظاىرة بي نة بنصوفها، ودالالهتا، والقرائن، 
واألمارات اليت تنب و إليها، ٦تا يس ر على األفوليّػُّت عملي ات رفدىا، وإحصائها، ولو بشكل 
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ٯتكن الوفوؿ إليها ّتهود أررى، ووسائل قد « با١تنهج»النصوص ا١تتعل قة تقرييّب، فإف  
ٗتتلف قليبًل، أو كثَتًا عن لهود ووسائل اجملتهدين ُب قضايا األحكاـ. فإذا كاف اجملتهد ُب 
، وا٠تصوص، واإلٚتاؿ، والبياف،  قضايا األحكاـ يهتم بصيغ األمر، والنهي، والعمـو

البد أف يستوعب « ا١تنهج وا١تنهجي ة» ذلك، فإف  الباحث ُب قضايا واٟتقيقة، واجملاز، وما إٔب
، والنظر إٔب القرآف 92«اٞتم  بُت القراءتُت»ويضيف إليو مدارل أررى، ٨تو:  -كّلو-ذلك 
إضافة إٔب ضرورة ا١تراف على معرفة، و٘تييز « كلي اتو وسننو بأنواعها»، و«وحدتو البنائي ة»ُب 

، وما يتعلق بعآب  ا١تطلق من ا١تقي د، عآب  –« الغيب ا١تطلق»والنسيّب، والثابت من ا١تتغَت 
ال ِذي يتكشف على الزمن، وما سيق الستيعابو، وٕتاوزه، « بالغيب النسيبّ »األمر، وما يتعلق 

عآب اإلرادة، أو عآب »أو للتصديق عليو، وا٢تيمنة عليو بعد ذلك، وما يندرج من ذلك ُب 
يق من أربار ا١تاضُت لوعظ اآلررين، وبياف النعمة اإل٢تي ة عليهم بالتخفيف ، وما س«ا١تشيئة

والرٛتة، وما سيق للتوكيد على ضرورة االلتزاـ بو، والتأس ي بالنبي ُت الذين لاءوا بو، أو 
 لئلشارة إٔب نسخو، وٕتاوزه ١تعرفة مواطن االتفاؽ، واالرتبلؼ م  األمم السابقة.

أمر ٭تتاج إٔب ْتث، ولهد، وكد، وكدح. « ا١تنهج القرآينّ »إٔب أف  ينب و  –كل و–وىذا 
ليس ا١تعٌت البسيط السهل ا١تتبادر إٔب الذىن، « الشرعة»ا١تقًتف م  « با١تنهاج»وأف  ا١تراد 

، بل ا١تعٌت الواس  ات ساع  « الشرعة»وىو ا١تعٌت الل غوي، أي: الطريق، أو النهج الواضح البُت 
بعد استعماؿ القرآف الكرًن ٢تا ٓب يعد ا١تراد « فالشرعة»ا، وىو ا١تعٌت الفلسفّي، اليت اقًتف هب

، بل استعملت ُب األحكاـ اليت شرعها ا «شرعة ا١تاء«: »األفليّ »هبا معناىا الّلغوّي 
)تبارؾ وتعأب( لتحقق مقافد الشارع، ومصاّب ا١تكل فُت ٔتستوياهتا ا١تتنو عة ا١تتعددة، وكذلك 

 .93«للمنهاج وا١تنهج وا١تنهجي ة»ؿ بالن سبة اٟتا

                                                           
 (. 2006رال : طو العلواين. اٞتم  بُت القراءتُت )القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية،  92

ا مشتقة من لذر واحد، وتدور دالالهتا اللغوي ة ُب فلك واحد؛ إف  الناظر إٕب األلفاظ الثبلثة )ا١تنهج، ا١تنهاج، ا١تنهجي ة( يتبُت  لو أ هن 93
، ٖتقيق: عبد ا لساف العربفا١تنهاج: الطريق الواضح، وِمنػَْهج الطريق: َوَضُحو؛ وا١تنهجي ة ىي الطريقة ا١تتبعة ُب عمل ما؛ ابن منظور: 

لف تعريفها بارتبلؼ اٟتقل ا١تعرُب الذي تنتمي إليو، فنجد: . وٮتت4555/ 49، 6على الكبَت وآرروف )القاىرة: دار ا١تعارؼ، د.ت( ـ
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،  –«با١تنهج»بعد أف ينتشر الوعي -إف  األمل كبٌَت  أف يتمك ن ا١تتعاملوف م  العلـو
وا١تعارؼ النقلي ة راف ة من مرالعتها، و٦تارسة النقد ُب قضاياىا اليت تفتقر إٔب ذلك، وذلك 

ورىا، و٨تن على ثقة بأف  ذلك االٕتاه ا١تنهجّي ُىَو ُب ىدى اد دات ا١تنهجي ة القرآني ة ون
، وا١تعارؼ حيوي تها، وفاعلي تها، و٬تعلها قابلة لتصديق القرآف  ال ِذي سيعيد إٔب ىذه العلـو
الكرًن عليها وىيمنتو، وٖتقيق َما كاف ىدفًا لكثَت من األئمة ا١تتقد مُت، والعلماء الربانيُت  

ال تستقر قضاياه، وال تكتمل « ا١تنهج»، وتفعيلها. وإلدراكنا بأف  «إحياء علـو الدين»من: 
أدواتو، ووسائلو إال بعد أف ٬تري تداولو، وتنضجو حوارات العلماء ومداوالهتم، و٬تر ب فيما 

ما توفلنا إليو من معآب و٤تد دات، م   -بتواض  شديد–وض  لو، فقد وددنا أف نقدـ 
لة إٔب الكثَت من اٞتهد، والبحث، والعمل لينضج؛ وذلك عمبًل علمنا بأن و ال يزاؿ ُب حا

، ونرلو أف نتلقى من أىل العلم 94«ا١تيسور ال يسقط با١تعسور»بالقاعدة الفقهي ة ا١تشهورة: 
ا ستكوف موض  تقدير، واستفادة من ا  واالرتصاص ما قد يعن ٢تم من مبلحظات ال شك أهن 

العلم »يستفيد منها سوانا ُب استكماؿ ما ٓب نكمل، وُب تطوير ىذا البحث وإنضالو، وقد 
 95«.رحم بُت أىلو، وتوافل بُت طالبيو

أمر البد منو ١ترالعة تراثنا، وتنقيتو، والتصديق عليو؛ ألف  اٟتياة ال تقف، « ا١تنهج»إف  
 –ٚتلة  –إف  الزماف إذا تبد لت أحوالو »... وا١تستجدات ال تنقط . يقوؿ ابن رلدوف: 

                                                                                                                                                                      

، أو ا١تيثودولوليا، ىو العلم الذي يدرس ا١تناىج البحثي ة ا١تستخدمة ُب كل فرع من فروع العلـو ا١تختلفة؛ Methodologyا١تنهج 
 .األبستمولوليالذلك يعترب فرًعا من فروع 

ابن السبكي: وىي من أشهر القواعد ا١تستنبطة من قولو )فلى ا عليو  القاعدة الثامنة والثبلثوف: "ا١تيسور ال يسقط با١تعسور"؛ قاؿ 94
يصلي قاعًدا"، فقالوا: إذا ٓب  قولو: "إف  العرياف حنيفة أيب وهبا رد أفحابنا على استطعتم"، ما منو فأتوا بأمر أمرتكم "إذاوسلم(: وآلو

اليت ال تكاد تنسى ما أقيمت  القاعدة من األفوؿ الشائعة أف  ىذه اإلماـ: يتيسر سًت العورة، فلم يسقط القياـ ا١تفروض؟ وذكر
 أفوؿ الشريعة.

 .258_256/ 1( 1998)الرياض: مكتبة نزار،  األشباه والنظائر ُب قواعد وفروع فقو الشافعيةانظر: السيوطي،  95

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990


258 

 

ا تبدؿ ا٠تلق من أفلو، وٖتوؿ العآب بأسره، وكأن و رلق لديد، ونشأة مستأنفة، وعآب فك أ٪ت 
 96«.٤تدث

ُب القرآف اجمليد، بالتأكيد على ذكر « حقيقة اكم وا١تتشابو»لقد كاف التقدًن لعرض  
َما ، والتأكيد على اشتماؿ القرآف الكرًن عليو، وضرورة مبلحظتو ُب كل «ا١تنهج القرآينّ »

، «حقيقة ا١تنهج»يؤرذ، أو يًتؾ ٔتقتضى آيات الكتاب العزيز، أمرًا ضروري ا؛ ألف  من يدرؾ 
سوؼ يكوف فعًبا عليو، إف ٓب يكن متعّذرًا، قبوؿ كثَت من « منهج قرآينّ »ويسل م بولود 

القضايا اليت نسبت إٔب القرآف اجمليد، أو أضيفت إليو، ووضعت بُت العلـو ا١تضافة إليو 
، مهما قيل عن مرونتو، فلن يكوف من ا١تمكن «علـو القرآف» ؛ ألف  ا١تنهج ضابط فاـر

، «اإلحكاـ والتشابو»القوؿ بكثَت من التقسيمات اليت انبثقت عن القراءات التجزيئي ة؛ مثل: 
، والقوؿ بانقساـ القرآف الكرًن «الناسخ وا١تنسوخ»وتوزي  آيات الكتاب الكرًن بينهما، و

 ٔب غَت ذلك من أمور، وإشكالي ات سوؼ نناقشها كبًل ُب موضعو.إليهما، إ

 منهج التدبُّر في معنى المحكم والمتشابو

بعد أف أشرنا إٔب أف  غياب ا١تنهج كاف من أىم ما أدى إٔب معظم اإلشكالي ات اليت 
عآب ا١تنهج ، البد لنا من توظيف اد دات ا١تنهجي ة ا١تتاحة ١تعرفة م«علـو القرآف»درلت ُب 

، وىي النظر ُب «اكم وا١تتشابو»الذي ينبغي أف نستخدمو عندما ٨تاوؿ معاٞتة مفهـو 
وقراءتو كّلو انطبلقًا من  ،97«وحدة القرآف البنائي ة»٤تد دات القرآف ا١تنهجي ة، وُب مقدمتها: 

ره، وىو ثبلث تلك الوحدة، ٍب الوقوؼ ا١تتدب ر الطويل عند أوؿ َما ينبغي النظر فيو وتدب  
 آيات ورد فيها وفف القرآف الكرًن باإلحكاـ والتشابو، وىي: 

                                                           
 .1/326( 2004، ٖتقيق: علي عبد الواحد واُب )القاىرة: هنضة مصر، ابن رلدوف، ا١تقدمة 96

(، 2006ة قد تناولناىا ُب دراستنا: الوحدة البنائّية للقرآف اجمليد )القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية، ىذه الوحدة، وآثارىا ا١تنهجي   97 
ها: فلًتال  تلك الدراسة ١تعرفة كيف ٯتكن للنظر ُب الوحدة البنائي ة أف يعاِب إشكالي ات دعوى "ا١تتشابو والنسخ، وولود القراءات، ومن

 القراءات الشاذة.
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اللَُّو نَػزََّؿ َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي تَػْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن ( ﴿1)
اللَِّو َذِلَك ُىَدى اللَِّو يَػْهِدي ِبِو َمْن َيْخَشْوَف رَبػَُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجُلوُدُىْم َوقُػُلوبُػُهْم ِإَلى ِذْكِر 

 (. 23َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن َىاٍد﴾ )الزمر:

ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر 2) ( ﴿ُىَو الَِّذي أَنْػَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُىنَّ ُأ
َنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِلِو ُمَتَشاِبَهاٌت فََأمَّا الَِّذيَن فِ  ي قُػُلوِبِهْم زَْيٌغ فَػَيتَِّبُعوَف َما َتَشابََو ِمْنُو اْبِتَغاَء اْلِفتػْ

ا َيذَّكَُّر َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإَل اللَُّو َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْلِم يَػُقولُوَف آَمنَّا ِبِو ُكلّّ ِمْن ِعْنِد رَبػَّْنا َومَ 
 (7ْلَْلَباِب﴾ )آؿ عمراف:ِإَل ُأوُلو ا

( ﴿الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُو ثُمَّ ُفصَّْلْت ِمْن َلُدْف َحِكيٍم َخِبيٍر * َأَلَّ تَػْعُبُدوا ِإَل اللََّو 3)
 (.2-1ِإنَِّني َلُكْم ِمْنُو َنِذيٌر َوَبِشيٌر﴾ )ىود:

الكرًن من القرآف الكرًن ُب القرآف « اكم وا١تتشابو»ولتدب ر ىذه اآليات لفهم إشكالي ة 
ذاتو، البد من معاٞتة منهالي ة تنطلق من معهود القرآف الكرًن، تسربه، فتتدب ره، وٖتتكم إليو، 
ٍب ٖتاوؿ النظر ُب العبلقة بينو، وبُت َما افطلح عليو اللغوي وف، وما وضعوه من معاف لتلك 

ي فيها وقوع التشابو، وقراءهتا مرات ا١تفاىيم ا١ترتبطة با١توضوع، ٍب تدب ر اآليات اليت ادع
 عديدة، ُب سياقها، وُب إطار وحدة السورة البنائي ة، ٍب وحدة القرآف الكرًن كّلو.    

ولتحقيق ىذا البد من ا١ترور ٔترحلتُت؛ األؤب: التحليل، والثانية: إعادة الًتكيب؛ 
يلقياف أضواًء كاشفة على « ي ةبالوحدة البنائ»بالعودة إٔب سياؽ اآليات، فالسياؽ م  اإلٯتاف 

 ا١تعاين الدقيقة لتلك اآليات الكرٯتة. والتحليل يتم بطريقتُت: 

( ا١تقارنة بُت سياقات اآليات الثبلث؛ الستخراج، واستجبلء َما بينها من تناسب، 1)
 وروابط، وعبلقات. 
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القرآف  ( سرب كل ولو من أولو ا١تعاين والدالالت، بتتب   مواردىا؛ لفهم معهود2)
 الكرًن وعاداتو ُب استخدامها، والدالالت ا١تختلفة عند تعد د السياقات. 

 معاني مفردات آية سورة آؿ عمراف

 « أـ الكتاب»

ُـّ اْلِكَتابِ ﴿كذلك البد لنا من ٖترير ا١تراد بقولو )تعأب(:  فإذا ( 7)آؿ عمراف: ﴾ُأ
ة سليمة، وموقف قرآيّن قوًن من ىذه برؤية قرآني   -بإذف ا-استوفينا ذلك فإن نا سنخرج 

 اإلشكالي ة.

 ُب القرآف الكرًن ُب مواض  ثبلثة: « أـ الكتاب»وردت  

حم * َواْلِكَتاِب اْلُمِبيِن * ِإنَّا َجَعْلَناُه قُػْرَءانًا عربّيا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف * َوِإنَُّو ِفي ﴿( 1)
ْـّ اْلِكَتاِب َلَديْػَنا َلَعِليّّ َحِكيمٌ   (. 4-1)الزررؼ: ﴾ُأ

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسل ِمْن قَػْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواًجا َوُذرّْيًَّة َوَما َكاَف ِلَرُسوٍؿ َأْف ﴿( 2)
ُـّ  يَْأِتَي بِآيٍَة ِإَل بِِإْذِف اللَِّو ِلُكلّْ َأَجٍل ِكَتاٌب * يَْمُحو اللَُّو َما َيَشاُء َويُػْثِبُت َوِعْنَدُه ُأ

 (. 39-38)الرعد: ﴾ِكَتابِ الْ 

ُـّ اْلِكَتابِ ﴿( 3) )آؿ  ﴾ُىَو الَِّذي أَنْػَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُىنَّ ُأ
 (. 7عمراف:

أفل اٟتياة، وأـ الشيء: أفل ولوده ومبدأه، وأساس إفبلحو وتربيتو، وسياؽ « أـّ »
َوِإنَُّو ِفي ﴿لدى منز لو )لل شأنو(: « أم ا»للكتاب  اآلية الرابعة من سورة الزررؼ ينب و إٔب أف  

ْـّ اْلِكَتاِب َلَديْػَنا َلَعِليّّ َحِكيمٌ  كما « الكبلـ النفسيّ »( فهل ا١تراد بذلك 4)الزررؼ: ﴾ُأ
كما ذىب إٔب ذلك ٚتهرة « اللوح افوظ»ذىب إٔب ذلك األشاعرة، أو ا١تراد بو 

، أي: أفبًل ومبًدا «أم ا»بأف  للكتاب الكرًن لدى ا ا١تفسرين؟. ومهما يكن فاآلية فر٭تة 
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تشَت إٔب ما ٯتحو ويثبت، ولعّل ذلك يشَت إٔب آيات  « 39سورة الرعد »وأساًسا. وآية 
ِلُكلّْ ﴿كوني ة، فيمحو ا آلاؿ أمم، أو أفراد، أو أقواـ، أو دوؿ، أو حضارات؛ إذ إن و 

 (.38)الرعد: ﴾َأَجٍل ِكَتابٌ 

(، ولكن 64)يونس: ﴾﴿َل تَػْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَّوِ يعٍت بو القرآف الكرًن؛ إذ وىذا ال 
َفَمَحْونَا آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة النػََّهاِر ﴿ا قد ٤تا آية الليل ولعل آية النهار مبصرة 

ا تقسم آيات الكتاب إٔب ق« آؿ عمراف»(. أم ا آية 12)اإلسراء: ُمْبِصَرًة﴾ سمُت: فإهن 
ـّ الكتاب»فاكمات ىن  اليت تشبو ُب داللتها ومضامينها ما « ا١تتشاهبات»وأفلو؛ أم ا « أ

ورد ُب الكتب السابقة، فيت بعها الذين ُب قلوهبم زيغ وا٨تراؼ عن ا٢تدى، واتباع بع  أىل 
فلى ا عليو وآلو -الكتاب، وا١تشركُت للهوي؛ ابتغاء فتنة الناس، وفرفهم عن ات باع النيب 

ليس ّتديد؛ بل ىو مأروذ ٦تا لديهم  -ُب نظر ىؤالء–واالىتداء ٔتا أنزؿ عليو. فهو -وسلم
من ناحية، والسابق أؤب من ال بلحق _عندىم_ وأفضل؛ ولذلك بلغت الوقاحة ببعضهم أف 

ىؤالء ىم (، و 51)النساء: ﴿َىُؤَلِء َأْىَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسِبيل﴾يقولوا للذين كفروا: 
فلى ا عليو وآلو -الذين كانوا يستفتحوف على الذين كفروا بقرب ظهور النيّب ا٠تاًب 

فلما لاءىم باٟتق من رهبم، وٓب يكن يُنتظر من بٍت إسرائيل ما كاف منهم، دفعهم -وسلم
تبارؾ وتعأب( اٟتسد والغَتة إٔب التنكر لو، وإنكار نبو تو، وإنكار َما أنزؿ ا عليو؛ ألف  ا )
 عليو فلى ا-استبدؿ ما حرفوه ٦تا أنزؿ على أنبيائهم، ٔتا أنزؿ على عبده ورسولو ٤ُتَم د 

ْلَنا آيًَة َمَكاَف آيٍَة َواللَُّو َأْعَلُم ِبَما يُػنَػزُّْؿ قَاُلوا إنّما وحفظو بذاتو العلي ة: -وآلو وسلم ﴿َوِإَذا َبدَّ
(، وال يؤمنوف بأف  ما أنزؿ عليك ىو 101)النحل: ْم َل يَػْعَلُموَف﴾أَْنَت ُمْفَتٍر َبْل َأْكثَػُرىُ 

م، فكل ما أنزلو ا )تعأب( من فحف إبراىيم وموسى، والزبور، والتوراة،  اٟتق من رهب 
واإل٧تيل وأرَتًا القرآف اجمليد، كل أولئك آيات ا )تعأب( وكلماتو، والقرآف ىو آرر ما 

على كل ما نزؿ، والبديل الكاُب عن كل ما كاف قد نزؿ، وال يضَته  أنزؿ، وا١تصدؽ وا١تهيمن
 (. وا أعلم.101)النحل: ِإنََّما أَْنَت ُمْفَتٍر﴾أف يقوؿ مبتغوا الفتنة: ﴿
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أعلم أف  كل شيء ينضم إليو «: أمم«: »العُت»ُب الل غة فقد لاء ُب كتاب « أـّ »أم ا 
ـّ الرأس وىو الدماغ، ورلل سائر ما يليو فإف  العرب تسمي ذلك الش يء أُم ا، فمن ذلك أ

. واألميمة: اٟتجارة اليت ُيشدخ هبا  ، واأَلم ة الشج ة اليت تبلغ أـ الدماغ، واألميم وا١تأمـو مأمـو
وبذلك يتضح أف  مدلوؿ لفظة )الكتاب( ليس واحًدا ُب ا١تواض  الثبلثة. فسياؽ  98الرأس.

ـّ( ليس واحًدا، فهو ُب اآليات يدّؿ على أف  )الكتاب( ا١ت سورٌب الزررؼ »ضاؼ إليو )أ
ىو القرآف الكرًن ذاتو، « آؿ عمراف»فالذي ُب «. آؿ عمراف»ليس ىو الذي ُب « والرعد

وأـ الكتاب بع  منو. ورغم ارتبلؼ الداللة ا١تباشرة فإف  من ا١تؤكد أف  ىناؾ رابطًا بُت 
  الثبلثّة، أو قدرًا مشًتًكا بينهم.

ا تصَت مفهومة بإعانة ١تا كان  ت "اكمات" مفهومة بذواهتا، و"ا١تتشاهبات" إ٪ت 
. ويستطرد اإلماـ الرازي 99اكمات، ال لـر فارت اكمات كاألـ للمتشاهبات ...

ـّ الكتاب؛ فا١تراد بو أفل الكتاب، والعرب تسمي كل ما ٬تري ٣ترى  قائبًل: )... أم ا أ
ـّ ا ـّ ١تا حو٢تا من األفل للشيء أم و، ومنو أ ـّ القرى مكة، وكل مدينة فهي أ لرأس للدماغ، وأ

ـّ الكتاب»القرى، فكذلك   ىو الذي يكوف أفبًل ٞتمي  الكتب، أي: اليت أنز٢تا ا« أ
 )تعأب( على رسلو، وفيو قوالف: 

ـّ الكتاب»القوؿ األوؿ:   ، وٚتي  حوادث العآب العلوّي، «اللوح افوظ»ُىَو « أ
كاف ا وال شيء معو، ٍب رلق اللوح، »أن و قاؿ:  لسفلّي مثبت فيو، عن النيب والعآب ا

ىو « أـ الكتاب»القوؿ الثاين: إف   100«وأثبت فيو أحواؿ ٚتي  ا٠تلق إٔب قياـ الساعة...

                                                           
 .8/426أٛتد الفراىيدي ا٠تليل بن  98

 .7/15الرازي  99
)... كاف ا وال شيء غَته ػ وُب بع  الطرؽ معو ػ وكاف العرش على ا١تاء وكتب ُب الذكر كل شيء ... . وأم ا الروايات اليت ذكر  100

ا ٭تِت بن ٤تمد بن ٭تِت، فيها اللوح افوظ، فهي: روى اٟتاكم ُب مستدركو:" أرربنا أبو عبد ا ٤تمد بن يعقوب اٟتافظ، حدثن
حدثنا مسدد، حدثنا ا١تعتمر بن سليماف، عن عطاء بن السائب، عن مقسم، عن ابن عباس رضي ا عنو قاؿ:" أوؿ ما رلق ا 

ٔب القلم رلقو من ىجا قبل األلف والبلـ، فتصور قلًما من نور، فقيل لو ألِر ُب اللوح افوظ، قاؿ: يا رب ٔتاذا؟ قاؿ: ٔتا يكوف إ
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ت، إال أف   علم ا، فإن و )تعأب( عآب ّتمي  ا١تعلومات، من ا١تولودات وا١تعدومات وإف تغَت 
ـّ الكتاب» هبا باؽ منزه عن التغيَت، فا١تراد علم ا  .101«، ىو ذاؾ... وا أعلم«بأ

وٓب يأت من اطلعت على تفاسَتىم بأكثر من ىذا، لكن لاء ُب آية الرعد:  
ُـّ اْلِكَتابِ ﴿ ـّ الكتاب عنده»فكوف  ﴾َوِعْنَدُه ُأ أمر يقتضي كثَتًا من "التدب ر". ولاء ُب « أ

ْـّ اْلِكَتاِب َلَديْػَنا َلَعِليّّ َحِكيٌم﴾َوِإنَّ ﴿آية الزررؼ:  ىنا يقتضي من « لدينا»وذكر  ُو ِفي ُأ
ـّ »تأكيد ظاىر فريح على أف  « لدينا»، و«عنده»"التدب ر" ما ال مزيد عليو. ففي كل  من  أ

عنده )سبحانو وتعأب( ولديو ينزؿ منها على رسلو ما يشاء، و٬تعل ْتكمتو ما « الكتاب
للكتاب الذي ينز٢تا فيو، وسواء أكاف الذي عنده )سبحانو( علمو ايط « أم ا»ينزؿ منها 

َناُىْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُىًدى بكل شيء، وىو ما تشَت إليو اآليات:  ﴿َوَلَقْد ِجئػْ
ْأِويُلُو يَػُقوُؿ الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قَػْبُل َورَْحَمًة ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف * َىْل يَػْنظُُروَف ِإَل تَْأِويَلُو يَػْوـَ يَْأِتي تَ 

َر الَِّذي   َقْد َجاَءْت ُرُسُل رَبػَّْنا بِاْلَحقّْ فَػَهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فَػَيْشَفُعوا لََنا َأْو نُػَردُّ فَػنَػْعَمَل َغيػْ
ُهْم َما َكانُوا يَػْفتَػُروفَ  (، أو 53-52)األعراؼ: ﴾ُكنَّا نَػْعَمُل َقْد َخِسُروا أَنْػُفَسُهْم َوَضلَّ َعنػْ

﴿َبْل ُىَو قُػْرَءاٌف َمِجيٌد * ِفي َلْوٍح كما قد يستفاد من ٨تو قولو: « اللوح افوظ»
( فإف  ىناؾ ٣تموعة من ا١تعاين البد من استدعائها، منها: 22-21)الربوج: َمْحُفوٍظ﴾

اليت « قيم العلياال»من إنزاؿ الكتاب، و« الغاية»، و«ااور األساسي ة»، ومنها «األفل»
أريد للكتاب أف يشتمل عليها، ْتيث تكوف ا١تدار الذي تدور حولو كل ٧تـو الكتاب 
وآياتو، وهبا تبش ر وتنذر، وتلك ىي: التوحيد، والتزكية، والعمراف، واألم ة، والدعوة، وما 

                                                                                                                                                                      

)بَتوت: دار الكتب العلمية؛  ؛ ا١تستدرؾيـو القيامة ... "؛ قاؿ اٟتاكم: ىذا حديث فحيح اإلسناد وٓب ٮترلاه. اٟتاكم النيسابوري
؛ سنن الًتمذي 540/ 2( 384. وقد وردت الرواية بنحو ىذا ا١تنت ُب: ا١تستدرؾ على الصحيحُت )2/492( ھ1411

؛ مسند 3/ 9( 17482، 17481؛ سنن البيهقي الكربى )317/  5( 22759؛ مسند أٛتد بن حنبل )424/ 5( 3319)
( 577؛ مسند الطيالسي 68/ 12( 12500؛ )433/ 11( 12227؛ ا١تعجم الكبَت للطرباين )217/ 4( 2329أيب يعلى )

 . 271/ 7( 36003؛ مصنف ابن أيب شيبة: )397/ 2( 1572؛ )58 -57/ 1( 59، 58؛ مسند الشاميُت )1/79
 . 53/ 8زي الرا 101
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اسي ة تستلزمو، وتتصل بو من قيم ومقافد. فاألفل: أفل الكتاب عنده ولديو، و٤تاوره األس
، «الغاية»ىو )سبحانو( من ٭تد دىا، والقيم وا١تقافد ىو من ٭تد دىا ويبُّت أ٫تي تها، وكذلك 

 . وكيفي ة ٖتقيقها
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 نّزؿ وأنزؿ: 

ا تُعّد   إذا كاف تتب   موارد األلفاظ ُب القرآف الكرًن ُمهًما لفهم دالالهتا القرآني ة، وألهن 
 . 102نا سنعٌت ىنا بتلك ا١توارد لنتبُت  الفرؽ بُت اللفظُتمفتاًحا لفهم تباين داللتها، فإن  

َناُه آَوبِاْلَحقّْ أَنْػَزْلَناُه َوبِاْلَحقّْ نَػَزَؿ َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَل ُمَبشًّْرا َوَنِذيًرا * َوقُػرْ ﴿( 1) نًا فَػَرقػْ
 (. 106-105ء:)اإلسرا ﴾لِتَػْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَػزَّْلَناُه تَػْنزِيل

يَأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذي نَػزََّؿ َعَلى َرُسوِلِو ﴿( 2)
فَػَقْد َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنْػَزَؿ ِمْن قَػْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِاللَِّو َوَملِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر 

 (. 136)النساء: ﴾لَّ َضلَل بَِعيًداضَ 

َنا ﴿( 3) ِإْذ قَاَؿ اْلَحَوارِيُّوَف يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َىْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْف يُػنَػزَّْؿ َعَليػْ
َها َوَتْطَمِئنَّ َماِئَدًة ِمَن السََّماِء قَاَؿ اتػَُّقوا اللََّو ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن * قَاُلوا نُرِيُد َأْف نَْأُكَل ِمنػْ 

َها ِمَن الشَّاِىِديَن * قَاَؿ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ  تَػَنا َوَنُكوَف َعَليػْ قُػُلوبُػَنا َونَػْعَلَم َأْف َقْد َصَدقػْ
َنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء َتُكوُف لََنا ِعيًدا َْلوَّلَِنا َوآِخرِنَا َوآيًَة ِمْنَك وَ  َنا َوأَْنَت رَبػََّنا أَْنِزْؿ َعَليػْ اْرزُقػْ

ُر الرَّازِِقينَ   (. 114-112)ا١تائدة: ﴾َخيػْ

                                                           
 .150/ 3. و٤تمد رشيد رضا؛ 11/ ص 1ابن عاشور؛  102

قاؿ الز٥تشري: فإف قلت: ٓب قيل نز ؿ الكتاب، وأنزؿ التوراة واإل٧تيل؛ قلت: ألف  القرآف نزؿ منجًما، ونزؿ الكتاباف ٚتلة واحدة. 
التعدية بالتضعيف ال تدؿ على التكثَت، وال  . قاؿ أبو حياف: وقد تقد ـ الرد على ىذا القوؿ ُب البقرة، وأف  177الز٥تشري؛ /

ما ٔتعٍت واحد قراءة من قرأ ما كاف من "يُػنَػز َؿ" مشدًدا بالتخفيف، إال ما استثٍت،  التنجيم، وقد لاء ُب القرآف: أنزؿ، ونز ؿ"، ويدؿ أهن 
/ 2و ٤تاؿ". انظر: السمُت اٟتليب؛ ولو كاف أحد٫تا يدؿ على التنجيم، واآلرر على النزوؿ دفعة واحدة؛ لتناق  اإلربار، وى

393. 
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َويَػُقوُؿ الَِّذيَن آَمُنوا َلْوَل نُػزَّْلْت ُسورٌَة فَِإَذا أُْنزَِلْت ُسورٌَة ُمْحَكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها ﴿( 4)
اْلَمْغِشيّْ َعَلْيِو ِمَن اْلَمْوِت فََأْوَلى اْلِقَتاُؿ رَأَْيَت الَِّذيَن ِفي قُػُلوِبِهْم َمَرٌض يَػْنظُُروَف ِإلَْيَك َنَظَر 

 (. 20)٤تمد: ﴾َلُهمْ 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِإَل رَِجاَل نُوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوا َأْىَل الذّْْكِر ِإْف ُكْنُتْم َل ﴿( 5)
لِتبّين لِلنَّاِس َما نُػزَّْؿ ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم تَػْعَلُموَف * بِاْلبَػيػَّْناِت َوالزُّبُِر َوأَنْػَزْلَنا ِإلَْيَك الذّْْكَر 

 103(. 44-43)النحل: ﴾يَػتَػَفكَُّروفَ 

الم * اللَُّو َل ِإَلَو ِإَل ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ * نَػزََّؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقّْ ُمَصدّْقًا ﴿( 6)
يَل * ِمْن قَػْبُل ُىًدى لِلنَّاِس َوأَنْػَزَؿ اْلُفْرقَاَف ِإفَّ الَِّذيَن  ِلَما بَػْيَن َيَدْيِو َوأَنْػَزَؿ التػَّْورَاَة َواإِلْنجِ 

ـٍ   (. 4-1)آؿ عمراف: ﴾َكَفُروا بِآيَاِت اللَِّو َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َواللَُّو َعزِيٌز ُذو اْنِتَقا

ـَ ِإْسَرائِيلُ ﴿( 7) َعَلى نَػْفِسِو ِمْن قَػْبِل  ُكلُّ الطََّعاـِ َكاَف ِحل لَِبِني ِإْسَرائِيَل ِإَل َما َحرَّ
 (. 93)آؿ عمراف: ﴾َأْف تُػنَػزََّؿ التػَّْورَاُة ُقْل فَْأُتوا بِالتػَّْورَاِة فَاتْػُلوَىا ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

ارتلف ُب ولود فارؽ بُت أنزؿ ونز ؿ، فقيل: ٫تا ٔتعًٌت واحد. فقد ذكر فاحب تاج  
فرؽ ٚتاعة من أرباب التحقيق، فقالوا: التنزيل أف  أنزؿ كنز ؿ، قاؿ شيخنا، و »العروس: 

تدر٬تّي، واإلنزاؿ دفعّي؛ أي: دفعة واحدة، كما ُب أكثر اٟتواشي الكشافي ة والبيضاوي ة. و١تا 
ورد استعماؿ التنزيل ُب الدفعّي زعم أقواـ أف  التفرقة أكثري ة، وأف  التنزيل يكوف ُب الدفعّي 

الفرؽ بُت اإلنزاؿ والتنزيل ُب وفف القرآف الكرًن وا١تبلئكة: و ». وقاؿ الراغب: 104«أيًضا...
. 105«أف  التنزيل ٮتتص با١توض  الذي يشَت إليو إنزالو مفرقًا، ومرة بعد أررى، واإلنزاؿ عاـ

                                                           
 

 
 .488_477/ 30( 1987)الكويت: اجمللس الوطٍت للثقافةو الفنوف تاج العروس ٤تمد مرتضى الزبيدي،  104

 .489الراغب األففهاين  105
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ويؤيد ىذا ا١تعٌت الشيخ الشعراوي ُب تفسَته، وٖتديًدا فيما يتعلق بنزوؿ القرآف الكرًن، حيث 
ولُت اثنُت: األوؿ: إنزاٌؿ من )أنزؿ(. الثاين: تنزيل من )نز ؿ(. وبٌت ذىب إٔب أف  للقرآف نز 
َلِة اْلَقْدرِ ﴿عليو أف  قولو )تعأب(:  ُب –( أف  القرآف الكرًن نزؿ 1)القدر: ﴾ِإنَّا أَنْػَزْلَناُه ِفي لَيػْ

لو ُب من اللوح افوظ إٔب السماء الدنيا ليباشر مهمتو ُب الكوف، وىذا ما أنز  -تلك الليلة
ليلة القدر، والكتاب الكرًن ال ِذي أنزلو ا )تبارؾ وتعأب( ُب ليلة القدر إٔب السماء الدنيا، ٍب 
فار ينّزؿ منجًما على حسب األحداث اليت تتطلب تشريًعا، أو إيضاًحا ألمر ُب ما يقرب 

نزيل"، من ثبلث وعشرين سنة. لكن الكتب األررى ٓب يكن ٢تا ذلك اللوف من "النزوؿ والت
لقد نزلت مرة واحدة؛ ال حسب األحداث وا١تناسبات، لقد لاءت مرة واحدة، كما نزؿ 

وأنزؿ »القرآف الكرًن أواًل من اللوح افوظ إٔب السماء الدنيا ... ويأٌب القوؿ الفصل ُب: 
 . 106«الفرقاف

وللمزيد من الثبلثّي أفعل، وىو للتعدية، كأررلت زيًدا، ».. وقاؿ السيوطي:  
لصَتورة )كأَغد  البعَت أي فار ذا ُغد ة(، والتعري  )كأقتلت فبلنًا( إذا عرضتو للقتل، ول

وولود الشيء على ففتو )كأٓتلت فبلنًا(، أي: ولدتو متصًفا بالبخل، واإلعانة )كأحلبت 
فبلنًا(، أي: أعنتو على اٟتلب، ؤتعٌت )فعل( ومطاوعتو، واإلغضاء عنو ... و)فع ل( وىو 

... والتكثَت ... والتولو )كشر ؽ وغر ب( ... وارتصار اٟتكاية )كأم ن وىل ل( ... للتعدية 
 . 107«ؤتعٌت )فَػَعَل( ... 

ُيستنتج من تتب  موارد أنزؿ ونز ؿ؛ أف  التمييز بينهما على أساس أف  نز ؿ ٗتتص بالنزوؿ 
إف  القرآف الكرًن عند تعرضو التدر٬تّي، وأف  اإلنزاؿ عاـ، أو ٮتتص بالنزوؿ الدفعّي؛ و٢تذا ف

لكن ىذا التمييز –لنزوؿ الكتب السابقة َيستخدـ اإلنزاؿ، والتنزيل عندما يصف نزولو ىو 

                                                           
 .9-1277/ ٤16تمد متوٕب الشعراوي  106

/ 3وانظر: ابن عاشور  266 – 265/ 3( 1998علمي ة، . ٖتقيق: أٛتد شس الدين )بَتوت: دار الكتب الٚت  اٞتوام السيوطي،  107
 ُب بياف الفرؽ بُت الفعلُت: "أنزؿ ونز ؿ". 148 -147
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(. فالتمييز 93غَت مضطرد. فقد لاء وفف نزوؿ التوراة بأن و تنزيل كما ُب آية )آؿ عمراف:
ّي. الثاين: ٥تتص بالدفعّي. بُت التنزيل واإلنزاؿ يكوف على أساس أف : األوؿ: ٥تتص بالتدر٬ت

زيادة ا١تبٌت تدؿ »ىو حالة من حاالت التمايز بينهما، أو ولو من أولهو، بناًء على قاعدة: 
على أف  التمايز بينهما ليس بتلك األ٫تي ة، واستقراء موارد أنزؿ ونز ؿ ُب «. على زيادة ا١تعٌت

فع ل قد ينبو إٔب غلو ببلغّي. فا )تبارؾ القرآف اجمليد، ومبلحظة الفارؽ بُت وزنيهما أَفػَْعل و 
يراد أف يلتفت اإلنساف إٔب « اإلنزاؿ»، ولكن ُب «باإلنزاؿ والتنزيل»وتعأب( وحده ا١تختص 

« التنزيل»)سبحانو(، وُب « منز ال منو»عظمة ىذا القرآف الكرًن ولبللة قدره من حيث كونو 
سلوبو، وٖتديو، وببلغتو وفصاحتو، قد يبلحظ الكتاب الكرًن نفسو من حيث نظمو، وأ

ومكنونو، واستيعابو، وٕتاوزه، وتصديقو، وىيمنتو، ومناسباتو. وأحيانًا يشَت السياؽ إٔب ا١تنزؿ 
عليو )فلى ا عليو وآلو وسّلم(، فالفرؽ بينهما غَت منفّي لكن و ال ٮتض  لقاعدة عام ة؛ بل 

 اؿ كل منهما باآلرر. يبلحظ ُب كل آية سياقها. ١تعرفة اٟتكمة ُب إبد

 التأويل:  

( مرة كلها تدؿ على ما يؤوؿ إليو الشيء، 17وردت مادة )أوؿ( ُب القرآف الكرًن ) 
 إال ُب موضعُت:  108أي: معرفة حقيقتو

يَأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي اَْلْمِر ﴿( قولو )تعأب(: 1)
 فَِإْف تَػَنازَْعُتْم ِفي َشْيٍء فَػُردُّوُه ِإَلى اللَِّو َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكْنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخرِ  ِمْنُكمْ 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويل  (. 59)النساء: ﴾َذِلَك َخيػْ

ٌر  َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاسِ ﴿( وقولو )تعأب(: 2) اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخيػْ
 (. 35)اإلسراء: ﴾َوَأْحَسُن تَْأِويل
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أم ا األؤب: فقد يفيد التأويل فيها معٌت الرلوع واالحتكاـ إٔب ا )تبارؾ وتعأب(  
ٟتسم أّي ربلؼ، أو نزاع، فذلك رَت وأحسن مآاًل -فلى ا عليو وآلو وسلم-ورسولو 

رل  إٔب ما يؤوؿ إليو الشيء أيًضا، ولكن بعد األرذ باألسباب. ومصَتًا لذلك النزاع، فهي ت
وكذلك وقوع الشئ وحدوثو على مثل ما أررب ا )تعأب( بو ُب كتابو، أو لاء على لساف 

 109كما ُب اآلية:-فلى ا عليو وآلو وسلم-نبّيو 

وُؿ الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قَػْبُل َقْد َجاَءْت ﴿َىْل يَػْنظُُروَف ِإَلَّ تَْأِويَلُو يَػْوـَ يَْأِتي تَْأِويُلُو يَػقُ  
َر الَِّذي ُكنَّا نَػْعمَ  ُل َقْد ُرُسُل رَبػَّْنا بِالَحقّْ فَػَهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فَػَيْشَفُعوا لََنا َأْو نُػَردُّ فَػنَػْعَمَل َغيػْ

ُهْم َما َكانُوا يَػْفتَػُروَف﴾  (.53)األعراؼ: َخِسُروا أَنْػُفَسُهْم َوَضلَّ َعنػْ

وأم ا الثانية: فقد يفيد التأويل فيها إرلاع، أو دف  اٟتقوؽ إٔب أفحاهبا، راف ة وأف   
ُلَغ ﴿اآلية السابقة عليها  َوَل تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيِم ِإَل بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َحتَّى يَػبػْ

 . (152)اْلنبياء: ﴾َأُشدَّهُ 

ماؿ اليتيم، والعهود،  (34)اإلسراء:  ﴾َكاَف َمْسُئوَل  َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإفَّ اْلَعْهدَ ﴿ 
وا١تعامبلت بالكيل وا١تيزاف ىي حقوؽ البد من أف تعاد إٔب أىلها، وتؤوؿ إٔب أفحاهبا ال 

 إٔب غَتىم. 

: التأويل: تفسَت ما يؤوؿ إليو الشيء، وقد أولو تأويبًل وتأول و «أوَّؿ»أم ا التأويل لغًة: 
: ا٢تمزة والواو والبلـ أفبلف: ابتداء األمر وانتهاؤه ... «أوَّؿ»اللغة:  وُب مقاييس 110ٔتعٌت.

وآؿ يؤوؿ: أي رل . قاؿ يعقوب: يقاؿ: )أو ؿ اٟتكم إٔب أىلو(، أي: أرلعو ورد ه إليهم ... 
واإليالة السياسي ة من ىذا الباب؛ ألف  مرل  الرعية إٔب راعيها. قاؿ األفمعي: آؿ الرلل 

                                                           
 

 

 .28( ٤1995تمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، ٥تتار الصحاح. ٖتقيق: ٤تمود راطر )بَتوت: مكتبة لبناف،  110
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أي:  ،«أُلنا وإيل علينا»ا: إذا أحسن سياستها ... وتقوؿ العرب ُب أمثا٢تا: رعي تو يؤو٢تُ 
ُسسنا وساسنا غَتنا ... ورلل آيُل ماٍؿ، مثاؿ رائُل ماٍؿ، أي: ساستو، قاؿ األفمعي: 

ألن و إليو مآ٢تم  -أيًضا-رددتو إٔب آيلتو، أي: من طبعو. وآؿ الرلل: أىل بيتو من ىذا 
 .111ىذا الباب: تأويل الكبلـ؛ وىو عاقبتو وما يؤوؿ إليووإليهم مآلو ... ومن 

 112التأويل والتفسير: 

يقوؿ أَبُو الفرج ابن اٞتوزي: ارتلف العلماء ىل "التفسَت والتأويل" ٔتعًٌت واحد أو  
٫تا ٥تتلفاف؟! فذىب قـو ٯتيلوف إٔب العربي ة إٔب أهن ما ٔتعًٌت واحد؛ وىذا قوؿ ٚتهور ا١تفس رين 

مُت. وذىب قـو ٯتيلوف إٔب الفقو إٔب ارتبلفهما؛ فقالوا: التفسَت إرراج الشيء عن ا١تتقد  
مقاـ ا٠تفاء إٔب مقاـ التجلي. والتأويل: نقل الكبلـ عن وضعو إٔب ما ٭تتاج ُب إثباتو إٔب 
دليل لواله ما ترؾ ظاىر اللفظ، فهو مأروذ من قولك: "آؿ الشيء إٔب كذا"، أي: فار 

ذكروف للتأويل إال ا١تعٌت األوؿ والثاين، وأم ا "التأويل" ُب لغة القرآف الكرًن إليو؛ فهؤالء ال ي
فبل يذكرونو، وقد عرفت أف  التأويل ُب القرآف الكرًن ىو ا١تولود الذي يؤوؿ إليو الكبلـ. وإف  
كاف ذلك موافًقا للمعٌت ال ِذي يظهر من اللفظ، بل ال يعرؼ ُب القرآف الكرًن لفظ "التأويل" 

أف  لفظ »٥تالًفا ١تا يدؿ عليو اللفظ ربلؼ افطبلح ا١تتأر رين. وذىب ابن تيمية إٔب: 
 التأويل قد فار بتعدد االفطبلحات مستعمبًل ُب ثبلثة معاٍف: 

ىو افطبلح كثَت من ا١تتأر رين من ا١تتكلمُت ُب الفقو وأفولو أف  التأويل ىو  األوؿ: 
االحتماؿ ا١ترلوح لدليل يوقنوف بو. وىذا ىو الذي فرؼ اللفظ عن االحتماؿ الرالح إٔب 
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عناه أكثر من تكلم من ا١تتأر رين ُب تأويل نصوص الصفات وترؾ تأويلها، وىل ذلك ٤تمود 
؟  . 113أـ مذمـو

أف  التأويل ٔتعٌت التفسَت، وىذا ىو الغالب على افطبلح ا١تفسرين للقرآف  الثاين: 
من ا١تصنفُت ُب التفسَت )وارتلف علماء التأويل، الكرًن، كما يقوؿ ابن لرير، وأمثالو 

 و٣تاىد إماـ ا١تفسرين( فإذا ذكر أن و يعلم تأويل ا١تتشابو، فا١تراد بو معرفة تفسَته. 

َىْل يَػْنظُُروَف ِإَل تَْأِويَلُو ﴿ىو اٟتقيقة اليت يؤوؿ إليها الكبلـ، كما ُب اآلية:  الثالث: 
( 53)األعراؼ: ﴾الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قَػْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل رَبػَّْنا بِاْلَحقّْ  يَػْوـَ يَْأِتي تَْأِويُلُو يَػُقوؿُ 

... وقوؿ سفياف بن عينية: )السن ة ىي تأويل ا٠ترب، والكبلـ ررب وأمر( ... أم ا ما أررب ا 
كما   بو عن نفسو، وعن اليـو اآلرر ففيو ألفاظ متشاهبة يشبو معانيها ما نعلمو ُب الدنيا،

أررب أف  ُب اٞتن ة ٟتًما، ولبًنا، وعسبًل، وٜترًا، و٨تو ذلك، وىذا شبيو ما ُب الدنيا لفظًا 
 .114«ومعًٌت، ولكن ليس ىو مثلو وال حقيقتو ... 

وأم ا عند اإلٝتاعيلي ة الباطني ة فإف  "علم التأويل" يقـو على نظري ة "الظاىر والباطن":   
تفسَت" الذي يقوؿ بو علماء الظاىر وعام ة الناس؛ ألف  التأويل ُب فهو ٮتتلف كلي ا عن "ال

ىو الرلوع إٔب األفل إلدراؾ معاين ا١تولودات،  -يعنوف بذلك أنفسهم–اعتقاد أىل اٟتق 
واستنباط لوىر اٟتقيقة ومعناىا الروحّي ...، قالوا: ومن استقراء آيات القرآف الكرًن ... 

قسم ظاىر للعياف،  اْلوؿ:اطًنا ...، وأف  ا١تولودات قسماف: ٧تد أف  لكل آية ظاىرًا وب
قسم باطن رفّي، وىو: اللّب، أو اٞتوىر. وأف  ما ظهر  الثاني:وىو: الغبلؼ، أو القشرة. 

من أمور الدين من العبادة العملي ة، وما لاء ُب ظاىر آيات القرآف الكرًن ىي معاٍف يعرفها 
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لكل فريضة من فرائ  الدين تأويل باطٍّت ال  -كذا–اٟتقايّن أىل الظاىر، ولكن ُب العرفاف 
يعلمو إال األئمة، وكبار حججهم، وأبواهبم، ودعاهتم.... ولقد انبثق عن "نظري ة التأويل" 
نظري ة ا١تؤّوؿ، أو الشخص ا١تلهم.... وألف  النبو ة وقتي ة فقد شاءت إرادة ا١تبدع أف ٖتل 

( ذكر السيد فاـر الدين الوزير: أف  اللؤلؤي ةوُب )الفصوؿ  115.!!اإلمامة ٤تلها وتتم ها...
التأويل، لغة: الرلوع، وافطبلًحا: فرؼ اللفظ عن ظاىره الرالح اتمل، لدليل. وتعرؼ »

ظواىر الكتاب والسن ة تأويلهما بالسم  اتفاقًا، وبالعقل، واللغة العربي ة ربلفًا للحشوي ة، 
 . 116«لباطني ة: من اإلماـ، أو من علمو فقط ... وقالت اإلمامي ة، وا

 «: مثاني»

؟ وما رت بو القرآف اجمليد بعدىا من بياف تأثَت «آية الزمر»ُب « ا١تثاين»َما ا١تقصود بػ 
اللَُّو نَػزََّؿ َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها ﴿القرآف الكرًن على ا١تؤمنُت ْتيث قاؿ: 

رُّ ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَف رَبػَُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجُلوُدُىْم َوقُػُلوبُػُهْم ِإَلى ِذْكِر َمثَاِنَي تَػْقَشعِ 
 اللَِّو َذِلَك ُىَدى اللَِّو يَػْهِدي ِبِو َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن َىاٍد﴾

لقرآف الكرًن؛ إذ إف  مراكز وذكر اٞتلود ىنا يدؿ على التأثَت اٟتسّي ل( 23)الزمر:
 اإلحساس كلها ُب اٞتلد. 

                                                           
. قلت: ولعل من أفضل من تناوؿ ىذا ا١توضوع 215-213( 1982)بَتوت: مطبعة عز الدين،  مفاتيح ا١تعرفةمصطفي غالب،  115

/ 1ُب "فضائح الباطني ة" ابن عاشور، وذلك ُب ا١تقدمة األؤب من مقدمات تفسَته التنوير )من ا١تتأررين بعد اإلماـ أيب حامد الغزإب 
 (.37 -1/28( وما أورده ُب ا١تقدمة الثالثة )17 -10

 
( 2001. ٖتقيق: ٤تمد ٭تِت عزاف )فنعاء: مركز الًتاث والبحوث اليمٍت وبَتوت: دار ا١تنهاؿ، اللؤلؤي ة، الفصوؿ ابن ا٢تادي الوزير 116

: لانبها، ي. واٟتشوية ىم: طائفة كانوا ٬تلسوف ُب حلقة اٟتسن البصري، فأنكر ربلفهم، وقاؿ: ردوا ىؤالء إٔب حشا اٟتلقة، أ197
وقيل: إن و لقب يطلق على من ينسب إٔب نوع من اإلٟتاد والبدع. وقد يطلق رصـو أىل اٟتديث عليهم ىذا اللقب نسبة إٔب اٟتشو نبزًا 

لتمييز بُت األحاديث ا١توضوعة وا١تضطربة، واألحاديث الصحيحة، فيحشوف الصحيح بغَته. انظر بع  التفافيل عنهم ُب لبعضهم بعدـ ا
، 148على ما ُب التذكرة التيموري ة  229و 81، ومواض  أررى منو، وشفاء الغليل للشهاب ا٠تفالي 204"اٟتور العُت" للحمَتي 

 .386 -385اصوؿ للرازي بتحقيقنا وكتاب "الزينة البن أيب حاًب، ورال  
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ثٍت(: الثاء والنوف والياء »)الكثَت استناًدا إٔب ا١تعٌت اللغوّي « ا١تثاين»لقد قيل ُب معٌت  
أفل واحد؛ وىو تكرير الشيء مرتُت، أو لعلو شيئُت متواليُت، أو متباينُت، وذلك قولك: 

»... وذىب ابن فارس ُب مقاييس اللغة « ر يُعاد مرتُتثنيت الشيء ثنًيا...، والثٍت: األم
ًعا ِمَن ﴿وا١تثناة: ما قُرئ من الكتاب وكرر، قاؿ ا )تبارؾ وتعأب(:  َناَؾ َسبػْ َوَلَقْد آتَػيػْ

، وُب ا١تفردات ُب غريب الل غة: ثٌت: 117«أراد: أف قراءهتا تُثٌت وُتكرر( 87)اٟتجر: اْلَمثَاِني﴾
تصرفات ىذه الكلمة، ويقاؿ ذلك باعتبار العدد، أو باعتبار التكرير الثٍت واالثناف أفل ١ت

ا١تولود فيو، أو باعتبار٫تا مًعا، فُيقاؿ: ثنيتو تثنيًة: كنت لو ثانًيا، أو أرذت نصف مالو، أو 
ال »ضممت إليو ما فار بو اثنُت، والثٍت ما يُعاد مرتُت. قاؿ )فلى ا عليو وآلو وسّلم(: 

وُب القرآف لاءت بصيغة الفعل  118أي: ال تؤرذ ُب السنة مرتُت.، «ثٍت ُب الصدقة
َأَل ِإنػَُّهْم يَػثْػُنوَف ﴿ا١تضارع، كما يُقاؿ لبلوي الشيء قد ثناه، ٨تو ما ُب قولو )تعأب(: 

(، 9)اٟتج: ﴾ثَاِنَي ِعْطِفوِ ﴿(. وبصيغة اسم الفاعل، كما ُب اآلية: 5)ىود: ﴾ُصُدورَُىمْ 
عراض؛ مثل: لوى شدقو، ونأى ّتانبو ...، والثناء ما يذكر ُب وذلك عبارة عن التنكر واإل

ُب « مثاين»٤تامد الناس، يقاؿ: أثٌت عليو إذا كر ر الثناء عليو، وٝتيت سور القرآف الكرًن 
ًعا ِمَن اْلَمثَاِني﴿اآلية:  َناَؾ َسبػْ ا تثٌت  وتكرر قراءهتا على مرور 87)اٟتجر: ﴾َوَلَقْد آتَػيػْ (، أهن 

اللَُّو نَػزََّؿ ﴿فبل تنقط  دروسها وعربىا وأحكامها، وعلى ذلك قولو )تعأب(: األوقات، 
« مثاين»(. ويصح أن و قيل للقرآف الكرًن 23)الزمر: ﴾َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنيَ 

، ويتجد د حااًل فحااًل من فوائد ...، ويصح أف يكوف ذلك من الثناء تنبيهً  ا على أن و ١تا يثٌت 
أبًدا يظهر منو ما يدعو إٔب الثناء عليو، وعلى من يتلوه، ويعلمو، ويعمل بو. وذىب الرازي 

الصفة الثالثة »... ُب التفسَت الكبَت، عند تفسَته لآلية الثالثة والعشرين من الزمر إٔب أف : 
رة وقعت زولُت من ففات القرآف الكرًن كونو مثاين ...، وباٞتملة فأكثر األشياء ا١تذكو 

                                                           
 .1/39ابن فارس  117

 .1/82الراغب األففهاين  118
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مثل: األمر والنهي، العاـ وا٠تاص، اجململ وا١تفصل، أحواؿ السموات واألرض، واٞتن ة والنار، 
الظلمة والضوء، اللوح والقلم، ا١تبلئكة والشياطُت، العرش والكرسي، الوعد والوعيد، الرلاء 

شيء مبتلًى  وا٠توؼ، وا١تقصود منو بياف كأف  كل ما سوى اٟتق زوج، ويدؿ على أف  كل
وعند تفسَته لقولو  119...«.بضده ونقيضو، وأف  الفرد األحد ىو ا )سبحانو وتعأب( 

ًعا ِمَن اْلَمثَاِني َواْلُقرْ ﴿)تعأب(:  َناَؾ َسبػْ (، قاؿ ُب ا١تسألة 87)اٟتجر: ﴾َف اْلَعِظيمَ آَوَلَقْد آتَػيػْ
ن السور(، وأف يكوف سبًعا من اعلم أف  قولو )سبًعا من( ٭تتمل أف يكوف )سبًعا م»األؤب: 

الفوائد، وليس ُب اللفظ ما يدؿ على التعيُت. وأم ا ا١تثاين: فهو فيغة ٚت ، واحده َمثَناه، 
؛ أي: ٬تعل اثنُت من قولك: ثنيت الشيء إذا عطفتو أو ضممت إليو  َثَناه كل شيء يُثٌت 

وا١ت
 : قاؿ ٕب رسوؿ ا وروي ُب ىذا حديث أيّب بن كعب ونصو: )قاؿ ُأيبّ  120«.آرر... 

أال أعلمك يا ُأيّب سورة ٓب تنزؿ ُب التوراة واإل٧تيل وال ُب الزبور وال ُب الفرقاف مثلها، قلت: »
بلى.... قاؿ: فقرأت )اٟتمد  رب العا١تُت( حىت أكملت فاٖتة الكتاب، فقاؿ: ىي ىي، 

وا١تثاين على . »121«٨توهوىي السب  ا١تثاين والقرآف الكرًن العظيم الذي أوتيت(. كذا أو 
قوؿ ىؤالء ٭تتمل أف يكوف القرآف الكرًن )فمن( للتبعي ، وقالت فرقة: بل أراد آيات اٟتمد 
ا تثٌت ُب كل  نفسها، كما قاؿ )الرلس من األوثاف( فػ)من( لبياف اٞتنس. وٝتيت بذلك ألهن 

ا يثٌت هبا على ا )تبارؾ وتعأب(؛ لو   . 122«زه الزلاج... ركعة، وقيل: ٝتيت بذلك ألهن 
ا تثٌت ُب كل فبلة ٔتعٌت « با١تثاين» -أي الفاٖتة-فأم ا السبب ُب تسميتها فولوه: األوؿ: أهن 

ا يثٌت بعدىا ما يقرأ معها. الثالث:  ا تقرأ ُب كل ركعة. الثاين: قاؿ الزلاج ٝتيت مثاين ألهن  إهن 
ا قسمت قسمُت اثنُت، و   الدليل عليو ما روي عن النيب ٝتيت آيات الفاٖتة مثاين؛ ألهن 

                                                           
 .26/237الرازي، التفسَت الكبَت  119

 .19/164الرازي  120

ِو َليْ ذكره مالك ُب ا١توطأ، وىو مروّي ُب البخاري، ومسلم من طريق أيب سعيد بن ا١تعلى أيًضا. وروى ابو ىريرة عن النيب )َفل ى الل ُو عَ  121
ا السب  ا١تثاين وأـ القرآف وفاٖتة الكتاب.    وآلو َوَسل َم( أهن 

 .166/ 19الرازي  122
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واٟتديث مشهور. « يقوؿ ا )تبارؾ وتعأب(: قسمت الصبلة بيٍت وبُت عبدي نصفُت»
ا قسماف: ثناء ودعاء، وأيًضا؛ النصف األوؿ منها حق الربوبي ة، وىو  الراب : ٝتيت مثاين؛ ألهن 

ا نزلت الثناء، والنصف الثاين حق العبودي ة، وىو الدعاء. ا٠تامس: ٝت يت الفاٖتة با١تثاين؛ ألهن 
مرتُت: مرة ٔتكة ُب أوائل ما نزؿ من القرآف الكرًن، ومر ة با١تدينة. السادس: ٝتيت با١تثاين؛ 

الرٛتن الرحيم، إياؾ نعبد وإياؾ نستعُت، اىدنا الصراط ا١تستقيم »ألف  كلماهتا مثن اة مثل: 
  123«.فراط الذين أنعمت عليهم... 

 ر نتائج التدبُّ 

ىذا عن التحليل، أم ا الًتكيب، وىو ا٠تطوة الثانية، فيتم بالتدب ر ُب سياقات اآليات 
 الثبلث، والذي نستنتج منو ما يلي:

آية سورة »ُب « ٤ُتكم»وكل آياتو بأن و  -كل و  –( إف  القرآف الكرًن قد وفف 1)
 «. ىود

 أيًضا. « مرآية الز »ُب  -كّلو  –وفف بو الكتاب « التشابو»( إف  2)

التبعيضي ة، و٢تذا « منو»، لاء ذكر النوعُت مسبوقُت بػ«آية سورة آؿ عمراف»( وُب 3)
 االرتبلؼ داللة. 

أنزؿ، وإذا َما الحظنا قولو « آؿ عمراف»، وُب «نز ؿ»اسُتخدـ لفظ « آية الزمر»( ُب 4)
ب ر ١تا قد يقتضيو من ، فذلك يستدعي انتباه ا١تتد(23)الزمر: ﴾َأْحَسَن اْلَحِديثِ ﴿تعإب: 

 زيادة ُب ا١تعٌت.

الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُو ثُمَّ ُفصَّْلْت ِمْن َلُدْف َحِكيٍم َخِبيٍر * ﴿قولو )تعأب(:  أوًَل:
(. اآلية كما سيأٌب؛ وحدة 2-1)ىود: ﴾َأَلَّ تَػْعُبُدوا ِإَل اللََّو ِإنَِّني َلُكْم ِمْنُو َنِذيٌر َوَبِشيرٌ 
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رى ُب القرآف الكرًن، وبعيًدا عن اجملادالت الكبلمي ة اليت دارت حوؿ مقولة: إف  بنائي ة فغ
آيات القرآف الكربي ولدت أواًل، ٍب أحكمت بعد ذلك، ٍب فص لت، وىو َما لر  إليو 

اليت  125«اٞتداالت النحوي ة»عن  -أيًضا  –وبعيًدا 124،«رلق القرآف»اٞتداؿ ُب إشكالي ة 
وما إذا كانت توضيح السبب، فيكوف ا١تعٌت: « ال تعبدوا إال اأ»دارت حوؿ عبلقة 

ا مبّينة، أي: «كتاب أحكمت آياتو ٍب فص لت أللل أال تعبدوا إال ا» ١تا « بياف»، أو أهن 
، أو غَت ذلك «كتاب أحكمت آياتو ٍب فص لت بأال تعبدوا إال ا»سبقها، فيكوف ا١تعٌت: 

م الدقيق للقرآف الكرًن. بعيًدا عن كل ذلك اٞتدؿ العقيم من ربلفات أبعدتنا عن الفه
أف  كل آيات القرآف الكرًن تدؿ « بإحكاـ اآليات»نستطي  القوؿ بأف : ا١تقصود ىنا 
ٔتا ال يدع أي شك، أو ريبة، أو تردد « حقيقة التوحيد»بإحكاـ، وِحْكمٍة، وُحْكٍم، على 

َما تنطق بو كل آية من آيات القرآف  ٯتكن أف يوسوس بو الشيطاف ضد التوحيد. وىذا
 الكرًن. 

                                                           
 

 

قاؿ أبو حياف ُب البحر ايط:" )أف التعبدوا( ٭تتمل أف يكوف" أف" حرؼ تفسَت؛ ألف  ُب تفضيل اآليات معٍت القوؿ، وىذا أظهر؛  125
؛ وقيل: "أف" ىي ا١تخففة من الثقيلة، وٚتلة النهي ُب موض  ا٠ترب، وُب ىذه األقواؿ العامل" فصلت"، وأم ا من أعربو ألن و ٭تتاج إٔب إضمار

ظاىر أن و بدؿ من لفظ آيات، أو من موضعها، أو التقدير: من النظر أف التعبدوا إال ا، أو تفضلو أال تعبدو، فهو ٔتعزؿ عن اإلعراب، وال
نو" إٔب ا، أي: إين  لكم منو نذير من لهتو، وبشَت، فيكوف ُب موض  الصفة متعل ق بفعل ٤تذوؼ، أي: كائن من عود الضمَت ُب "م

، لهتو، أو تعل ق بنذير، أي: أأنذركم من عذابو إف كفرًب، وأبشركم بثوابو إف آمنتم، وقيل: يعود على الكتابة، أي: نذير لكم من الفتنة
ٖتقيق: عبد اٟتي الفرماوي  أبو حياف األندلسي، البحر ايط،و، وقدـ النذير؛ ألف  التخويف ىو األىم". وبشَت منو ١تن آمن وعمل ب

. ورلح السمُت اٟتليب ولها التفسَتي ة، بقولو: أف تكوف "أف" تفسَتي ة؛ ألف  202_5/21( 1993وآرروف )بَتوت: دار الكتب العلمية،
السمُت و قيل: ال تعبدوا إال ا، أو أمركم، وىذا أظهر األقواؿ؛ ألن و ال ٭توج إٔب إضمار. انظر: ُب تفضيل اآليات معٍت القوؿ، فكأن  

 .6/281، ٖتقيق: أٛتد ا٠تراط )دمشق: دار القلم، د.ت( اٟتليب، الدر ا١تصوف
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َما ﴿قولو )تعأب(:  -والقرآف الكرًن يفسر بعضو بعًضا  -وأم ا "ُفّصلت" فيفسرىا 
َوَلَقْد َصرَّفْػَنا لِلنَّاِس ِفي َىَذا ﴿( وقولو )تعأب(: 38)األنعاـ: ﴾فَػرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ 

َوَل يَْأُتوَنَك ﴿(. وقولو: 89)اإلسراء: ﴾َثٍل فَأََبى َأْكثَػُر النَّاِس ِإَل ُكُفورًااْلُقْرَءاِف ِمْن ُكلّْ مَ 
َناَؾ بِاْلَحقّْ َوَأْحَسَن تَػْفِسيًرا َونَػزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ﴿(. وقولو: 33)الفرقاف: ﴾ِبَمَثٍل ِإَل ِجئػْ

َيانًا ِلُكلّْ َشْيٍء﴾  (. 89)النحل: تِبػْ

﴿اللَُّو نَػزََّؿ َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي تَػْقَشِعرُّ ِمْنُو (: قولو )تعأب ثانًيا:
ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَف رَبػَُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجُلوُدُىْم َوقُػُلوبُػُهْم ِإَلى ِذْكِر اللَِّو َذِلَك ُىَدى اللَِّو 

 (. 23)الزمر: للَُّو َفَما َلُو ِمْن َىاٍد﴾يَػْهِدي ِبِو َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل ا

حيث بيػ ن ا فيو أف   -بالشكل الذي اتضح فيما سبق-بعد معرفة الفارؽ بُت نز ؿ وأنزؿ 
وأن و: َما يبلغ اإلنساف « اٟتديث»نز ؿ تفيد النزوؿ باعتبار كيفي تو أو إمكاني تو، ومعرفة معٌت 

معني ة با١ترتبة األؤب بتوضيح « آية الزمر»أف  من كبلـ أو رطاب؛ نستطي  أف نستنتج 
رصائص التبليغ القرآيّن؛ أي: كيف ٮتاطب القرآف الكرًن الناس ليوفل ٢تم ما يريد إيصالو؟ 
وكيف ٮتاطب عقو٢تم وقلوهبم؟ وىي بًتكيزىا على ىذا اٞتانب نب هت إٔب أف  نزوؿ القرآف 

، فذلك ما ي وبالتإب فإف  التشابو «. حديثًا»تناسب م  كونو الكرًن وق  تدر٬تي ا وعلى ٧تـو
اثنتُت وعشرين سنة وٜتسة أشهر »ىنا رافي ة ٢تذا الببلغ الذي نزؿ متدرًلا على مدار 

، م  ذلك فإن و يتميز باالنسجاـ الدارلّي من حيث النظم، واألسلوب «واثنُت وعشرين يوًما
زوؿ، وىذا ما ال ٯتكن أف يتوافر لكبلـ والببلغة والفصاحة والتحدي، م  تباعد فًتات الن

تفيد ا١تزاولة بُت األساليب ا١تختلفة « مثاين»فإم ا أف : «. مثاين»بشرّي، وم  ذلك فهو 
وا١تتباينة؛ لكي ٭تقق ا٠تطاب القرآيّن مراده، وىذا َما يؤكده ٘تاـ اآلية من توضيح تأثَت القرآف 

مفهوًما ينبو إٔب َما يتصف بو القرآف الكرًن من « مثاين»الكرًن ُب ا١تؤمنُت، وإم ا: أف تكوف 
دفق وٕتد د، فكأف  كل ما نزؿ فيو يثٍت على ما نزؿ قبلو، ويعززه، ويقويو حىت ليبدو وكأن و 
نزوؿ ثاف ١تا سبق نزولو، من حيث التوافق واالنسجاـ، فتأثَته ليس وقتي ا وليس مقصورًا على 
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ا إٔب من عافر نزولو فقط. كما أن و على مستوى الفرد وقت نزولو، أو أن و ٓب يكن مولهً 
الواحد ال يقتصر تأثَته على الل قاء األوؿ بقوى وعي السام  والقارئ، ٍب يفقد تأثَته، بل إن و 

، وأظن أف  ىذا الطاب  «مثاين»يتجد د، ولكن ىذا التجد د لو طاب  معُت  ينسجم م  مفهـو 
بة، والعطاء، فبقدر ما ٨تتاج من القرآف الكرًن يعطينا، وهبذا ىو طاب  اجملاوبة، واالستجا

 ﴾ُكلِّ نُِمدُّ َىُؤَلِء َوَىُؤَلِء ِمْن َعطَاِء رَبَّْك َوَما َكاَف َعطَاُء رَبَّْك َمْحظُورًا﴿تتجد د عطاءاتو: 
تصف تأثَت القرآف الكرًن، أو تصف كيفي ة ٕتد ده، « مثاين»(؛ وسواء أكانت 20)اإلسراء:

 فإف  ا١تعنيُت متمّم أحد٫تا لآلرر. 

ا « آية الزمر»و٦تا سبق؛ نفهم ١تاذا ٓب تصف  -« متشاهبة»آيات القرآف الكرًن بأهن 
اليت وففت ٚتي  آياتو باإلحكاـ، ولكن آية سورة الزمر « آية سورة ىود»كما ُب   -كّلها

ا معني ة بالقرآف الكرًن باعتباره ر-كّلو  –وففت الكتاب  طابًا وببلًغا للناس؛ أي: ؛ ألهن 
بأسلوبو ُب توليو ىذا ا٠تطاب، وىذا يقتضي الكبلـ عن القرآف الكرًن بصفتو العام ة 
والكلي ة، وليس باعتبار وحداتو ا١تكونة لو من آيات وسور، فيصبح التشابو ُب تلك األولو 

اليت قد تكوف من الشبو دليل ثناء وففة مدح للقرآف، ال ففة تشَت إٔب الغموض واإلهباـ 
 لصعوبة التمييز. « التشابو»من بع  لواـز 

ُـّ ﴿قولو )تعأب(:  ُىَو الَِّذي أَنْػَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُىنَّ ُأ
َنِة اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت فََأمَّا الَِّذيَن ِفي قُػُلوِبِهْم زَْيٌغ فَػَيتَِّبُعوَف َما َتَشابََو مِ  ْنُو اْبِتَغاَء اْلِفتػْ

ِمْن ِعْنِد َواْبِتَغاَء تَْأِويِلِو َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإَل اللَُّو َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمنَّا ِبِو ُكلّّ 
 (. 7)آؿ عمراف: ﴾رَبػَّْنا َوَما َيذَّكَُّر ِإَل ُأوُلو اْلَْلَبابِ 

اليت ىي وحدة تكويني ة ُب القرآف، وِىي: الولود، أو « يةاآل»بعد االتفاؽ على معٌت 
الكياف الظاىر ا١تبلـز ١تولود آرر قد يكوف غَت ظاىر، وُب كبل اٟتالُت فقد استدؿ هبا على 
 ولود، أو حدوث، أو إمكاف حدوث ىذا ا١تدّلل عليو. نستطي  أف ٩تلص إٔب القوؿ التإب:
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فلى ا عليو -كتب السابقة بأف  الرسوؿ لقد استؤب الوىم على بع  عقوؿ أىل ال
ٓب يأت ّتديد؛ بل لف ق القرآف الكرًن من الكتب السابقة، وشك ل دينو من -وآلو وسلم

مقتبسات من أدياهنم، وأف  أفحاب الديانات السابقُت راف ة لن ٮتسروا كثَتًا إذا ٓب يؤمنوا 
ة ا٠تا٘تة يضاؼ إٔب ما عندىم، والسابق بو، بل قد يكوف ىو األؤب؛ إذ ال لديد ُب الرسال

لدى ىؤالء أؤب باالت باع من ال بلحق مطلًقا، وبذلك فهم يت بعوف ما تشابو منو م  كتبهم، ٍب 
٭تال وف ا١تسلمُت ُب ذلك لدفعهم إٔب مشاركتهم ُب تلك األوىاـ ا١تريضة، ويفًتض باٟتكيم 

 إال الطريق الوحيد ال ِذي حد ده ا وىو السم !!  أال  يتكل ف ما ال ٭تسن وما ال طريق ١تعرفتو

« السياؽ»أم ا حُت نتدب ر «. السياؽ»ىنا ٬تب علينا أف نلتفت بالقدر الكاُب إٔب 
من أىل الكتاب الذين كانوا يقطنوف بع  « النصارى»فإف  اآلية وردت ُب سياؽ مناقشة 

من مناقشة « سورة البقرة»عد أف فرغت نواحي اٞتزيرة العربي ة ومنهم "نصارى ٧تراف". فب
، شرعت سورة آؿ عمراف أواًل ٔتناقشة النصارى، وذلك ٬تعل السياؽ يشي من بداية «يهود»

والقيم »بأف  التشابو بُت الكتب ا١تنزلة ُب ٖتديد أركاف العقيدة وأفوؿ الشريعة،  126السورة
اية على التوحيد، قد لعل الذين ُب ، وأدلة ا٠تلق واإلبداع، والعن«القرآني ة العليا اٟتاكمة

قلوهبم زيغ يسيئوف الفهم، فهذه ا١تشًتكات كاف يفًتض أف تكوف من وسائل دف  أىل 
                                                           

، وشأف الناس ُب االىتداء بو. ففي ىذا، واالتصاؿ بُت ىذه السورة وما قبلها من ولوه: فمنها: أف  كبل  منهما بدئ بذكر الكتاب 126
السورة األؤب ذكر أفناؼ الناس، من يؤمن بو ومن ال يؤمن، وا١تناسب ُب ذلك التقدًن؛ ألن و كبلـ ُب أفل الدعوة.وُب الثانية: ذكر 

حكمو ومتشاهبو، ويقولوف: كّل من الزائغُت الذين يت بعوف ما تشابو منو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلو، والراسخُت ُب العلم الذين يؤمنوف ٔت
كبًل منهما قد حاج  أىل الكتاب، ولكن األؤب  أفاضت عند ربن ا، وا١تناسب فيو التأرَت؛ ألن و فيما وق  بعد انتشار الدعوة. ومنها: أّف َ

الولود، وُب ا٠تطاب بالدعوة  ُب ٤تال ة اليهود، وارتصرت ُب ٤تال ة النصارى، والثانية بالعكس، والنصارى متأرروف عن اليهود ُب
 إٔب اإلسبلـ، فناسب أف تكوف اإلفاضة ُب ٤تالتهم ُب السورة الثانية.

ة سابقة ومنها: ما ُب األؤب من التذكَت ٓتلق آدـ، وُب الثانية من التذكَت ٓتلق عيسى، وتشبيو الثاين باألوؿ ُب كونو لاء بديًعا على غَت سن  
كّل منهما ُب السورة اليت ذكر فيها. ومنها: أف  ُب كّل منهما أحكاًما مشًتكة؛ كأحكاـ القتاؿ،   ُب ا٠تلق، وذلك يقتضي أف يذكر

ومن قابل بُت ىذه األحكاـ رأى أف  ما ُب األؤب أحّق بالتقدًن، وما ُب الثانية ألدر بالتأرَت. ومنها: الدعاء ُب آرر كّل منهما، 
معظمو فيما يتعل ق بالتكليف، وطلب النصر على لاحدي الدعوة و٤تاريب أىلها، وُب  فالدعاء ُب األؤب يناسب بدء الدين؛ ألف  

ا  الثانية يناسب ما بعد ذلك؛ ألن و يتضم ن الكبلـ ُب قبوؿ الدعوة، وطلب اٞتزاء عليو ُب اآلررة. كما أف  سورة البقرة تبدو كأهن 
ا متصلة  .136 -135/ 3هبا. ٤تمد رشيد رضا  رتمت ٔتا بدأت بنحوه آؿ عمراف، حىت لتبدو كأهن 
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الكتب السابقة كاف ة إٔب قبوؿ الرسالة ا٠تا٘تة، وتصديق حاملها راًب النبيُت، والتمس ك 
عقلي ة، واضطراب رؤاىم، بالكتاب ا١تنز ؿ عليو، وإذا بزيغ قلوهبم ؤتيلهم عن االستقامة ال

٬تعلهم ٭تو لوف َما كاف ميزة، ودليل وحدة ألم ة األنبياء، وتكامل بُت رساالهتم، إٔب منقصة 
ورسالتو ا٠تا٘تة، والكتاب -فلى ا عليو وآلو وسلم-تصد ىم عن اإلٯتاف ٓتاًب النبيُت 

  كلمة ا١تؤمنُت باالنضماـ اٟتكيم ا١تصد ؽ ١تا بُت يديو، وكانت لديهم فرفة ال تعوض ٞتم
ال حوؿ الوثني ة -فلى ا عليو وآلو وسلم-إٔب ففوفهم، وااللتفاؼ حوؿ النيب ا٠تاًب 

والشرؾ، وال ذين كاف ينبغي تطهَت األرض منهما، وٚت  كلمة البشري ة على ا٢تدى بقيادة آرر 
 نيب تطأ قدماه األرض.

يغ من أحبار، ورىباف، وأمثا٢تم وسيلة لعل من الذين ُب قلوهبم ز « التشابو»فهذا 
فد عن سبيل ا )تبارؾ وتعأب( ليقولوا من افًتاءاهتم ما شاءوا، ومن ذلك أن و ٓب يأت 
بزيادة، وما لاء بشيء ٓب يأت بو النبي وف الذين سبقوه، وكأف  ىذه اآليات اكمات اللواٌب 

ـّ الكتاب»انفرد الكتاب الكرًن هبا، ولعل منها  ليست مقنعة بالقدر  -ُب نظرىم- «أ
ا تعل مو من بشر مثلنا،  الكاُب بأن و لاء ّتديد، وزعموا أف  ىذا الذي ٯتكن اعتباره لديدا إ٪ت 

ال ِذي ُب قلوهبم "التشابو" بُت بع  ما نزؿ ُب القرآف الكرًن، وما ورد « الزيغ»وىكذا حو ؿ 
 . (52)تعأب(ُب كتبهم إٔب وسيلة فد عن سبيل ا )تبارؾ و 

فلى -وأىل الكتاب قد زاغوا بأبصارىم وقلوهبم عن رؤية وإدراؾ ما لاء رسوؿ ا  
بو، فلم ا زاغوا بأبصارىم وقلوهبم، وحو لوا ما كاف ينبغي أف يكوف من -ا عليو وآلو وسلم

على زيغ وضبلاًل على ا١تؤثرات اإل٬تابي ة إٔب مؤثرات سلبي ة زاد ا )تبارؾ وتعأب( قلوهبم زيًغا 
 ضبلؿ، وتلك سن ة من سنن ا )تبارؾ وتعأب( ُب التعامل م  أىل الزيغ. 

  المدخل الموضوعّي دوف غفلة عن الوحدة البنائيَّة المدخل الواحد العشروف:

التفسَت ا١توضوعّي أف ٩تتار أي موضوع من ا١توضوعات اليت تناو٢تا الكتاب الكرًن مثل 
اإلحساف اإلٯتاف، ونتتب  ذلك ا١توضوع ُب السورة، ونتبُت  السياؽ الذي ورد العدؿ ا١تساواة 
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فيو ا١توضوع ُب ىذه السورة، وكيف ًب تناولو فيها، وندرؾ و٨تن نتتب  ا١توضوع أن و ال ٯتكن 
فصلو عن اٟتاالت والسياقات األررى اليت ورد ا١توضوع فيها بعد ذلك، وىذا ال يعٍت أي 

ود وحدة بياني ة ٕتم  بُت آيات القرآف وسوره وسائر كلماتو، وال ٮتل ذلك إضرار بيقيننا بول
هبذه الوحدة وال ٮترج عنها، أو ٕتاىل ١تبدأ الوحدة البياني ة لسائر آيات القرآف وسوره 
ومفرداتو؛ ألف  ىذا التقسيم ال يكوف هنائي ا بل ىو تقسيم مفًتض نستعُت بو على تدب ر آي 

 القرآف وسوره. 

 ا١توضوعات أىم ونتدب ر القرآف، قراءة على نداـو أف بعد" ا١توضوعيّ  التصنيف" وُب مدرل
 والشرؾ والكفر اإلٯتاف" مثل موضوعات ٖتديد على أنفسنا و٪ترف تناو٢تا، اليت التفصيلي ة
 اآليات ّتم  نبدأ ٍب" إليها وما واإلفساد واإلفبلح والعلم والصبلة والباطل واٟتق والنفاؽ

 دوف –كلها – القرآف آيات ُب وتتبعها باستقرائها ا١توضوع، بذلك –نظرنا ُب– تتعلق اليت
 أي دراسة ُب –كّلو– القرآف نستحضر أف تستلـز اليت" البنائي ة القرآف وحدة" عن غفلة

 ٚتعناه ما أف   إٔب نطمئن أف إٔب ونضيف و٨تذؼ والتأم ل، التدب ر عملي ات نبدأ ٍب موضوع؛
 فيها والتدب ر التأم ل عن نتوقف أال على. ا١توضوع بذلك يتعل ق ما كل ىو تاآليا من

 ووحدتو كلي تو ُب –كلو– القرآف إٔب مشدودين أنفسنا سنجد فًتة فبعد: واإلضافة واٟتذؼ
 اإلماـ عن نقل ٔتا نستشهد أف ٯتكن وىنا. عموًما اجمليد بالقرآف ووعينا فهمنا فيزداد البنائي ة،
 ولو اجمليد، القرآف ُب األحكاـ آيات ٚت  على الشافعي عمل فقد –ا يرٛتو– الشافعي
 الفقهاء، لدى معدودة األحكاـ وآيات. البيهقي ٚتعو" القرآف أحكاـ" اسم ٭تمل كتاب
 ومائيت أربعُت هبا ٬تاوزوف ال وبعضهم آية، ٜتسمائة تتجاوز ال ٚتهرهتم تقديرات ُب فهي
 .آية
 حصر ا١تتعذر من أف   ولد اآليات من النوع ىذا على رك ز أف بعد الشافعي اإلماـ لكن

 القصص ُب إف  : القوؿ ٯتكن بل كثَتة أحكاًما األمثاؿ ُب أف   إٔب فأشار. فيها األحكاـ
 سياقو معرفة بدوف كّلها ّتوانبو واإل١تاـ استنباطو، تستطي  ال فاٟتكم أحكاًما، القرآينّ 

 البنائي ة الوحدة" ُب ْتثنا ُب -ا شاء إف- مفيدة تفافيل إٔب نبهنا وقد. كّلها – وعبلقاتو
 .ا١تدرل وىذا ذلك بُت واربط فيو إليها فارل ". اجمليد للقرآف
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 : مدخل الكشف عن السياقات المدخل الثاني والعشروف:

 السياؽ يعد أىم ا١تفاىيم ا١تتداولة ُب علـو األدب والببلغة والنقد وإذا عرؼ اإلنساف سياؽ
أي نص مقروء أو مكتوب، و٤ترر أو شفهّي فإف  السياؽ من أىم األدوات والوسائل ا١تعينة 
على فهم ا١تراد، وقد نعطي للعبارة الواحدة ْتسب السياقات اليت وردت فيها معاين متعددة؛ 
ولذلك فإف  الكشف عن السياؽ سوؼ يكوف فيو مؤش رات تفيد ا١تتدب ر، وال يستغٍت عنها 

 ر الذي يريد أف يشتغل ُب قضايا التفسَت. ا١تفس  

 صياغة المفهـو قرآنيِّا:

ُب القرآف اجمليد ُب آيات عديدة ُب سورة « س، ي، ا، ؽ»وردت ا١تادة اللفظي ة 
(، 33(، وُب سورة ص )7(، وُب سورة الفرقاف )24( وُب سورة األنفاؿ )9،30القيامة )

 (.42( وُب سورة القلم )42سورة النجم )( وُب 29(، وُب سورة الفتح )21وُب سورة ؽ )

وُب غالب ىذه اآليات الكرٯتة وردت الكلمة أو ماد هتا للداللة على مدلوالت 
حس ي ة؛ مثل سوؽ اإلبل، ومساؽ الناس يـو القياـ: أي منتهاىم إٔب ا والتفاؼ الساؽ 

 بالساؽ.

﴿يَػْوـَ ُيْكَشُف َعن َساٍؽ لكن ها وردت لئلشارة إٔب اشتداد األمور ُب قولو )تعأب(: 
ففي ىذه اآلية الكرٯتة إشارة إٔب  (،42َويُْدَعْوَف ِإَلى السُُّجوِد َفَل َيْسَتِطيُعوَف﴾ )القلم:

كشفت اٟترب عن »اشتداد األمور ُب القيامة. ويؤدي العرب ٨تو ىذا ا١تعٌت ُب قو٢تم: 
 انتصار فريق وىزٯتة فريق.أي: اشتدت وٛتََِي الوطيس، والبد أف تبلغ غايتها ب« ساقها

 لماذا نتحدث عن السياؽ عندما نتدبَّر معانيو؟: 

السياؽ يساعد ُب التخل ص من كثَت من ا١تشكبلت اليت قد تلحق النص حُت ال يُلتفت إٔب 
َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمنُكْم السياؽ الذي ورد فيو، فقد ذىب اٞتمهور إٔب أف  آية العدة ﴿
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ْزَواًجا يَػتَػَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َأْربَػَعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا فَِإَذا بَػَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَيَذُروَف أَ 
 (.234ِفيَما فَػَعْلَن ِفي أَنُفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِؼ َوالّلُو ِبَما تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر﴾ )البقرة:

﴿َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمنُكْم َوَيَذُروَف َأْزَواًجا َوِصيًَّة  تعأب(ففهموا أف  ىذه اآلية ناسخة لقولو )
َر ِإْخَراٍج فَِإْف َخَرْجَن َفَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفي َما فَػَعْلَن ِفَي  َْزَواِجِهم مََّتاًعا ِإَلى اْلَحْوِؿ َغيػْ ْلّْ

 (.240رة:أَنُفِسِهنَّ ِمن مَّْعُروٍؼ َوالّلُو َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ )البق

والنظر ُب السياؽ يرينا أف  اآلية األؤب أربعة أشهر وعشر كانت متجهة ُب سياقها ٨تو عدة 
ا١ترأة اليت توُب عنها زولها، أم ا اآلية الثانية فإف  السياؽ ينبهنا عن ا١تراد بو من العناية بالزولة 

واحتيالاهتا ُب الوقت وعدـ إررالها من سكنها إال بعد حوؿ كامل، وذلك مراعاة ٟتالتها 
نفسو فلن ترد اآليتاف على مورد واحد ليقاؿ وق  بينهما تعارض، وال ٭تل ذلك التعارض 

 .127للقوؿ بالنسخ واحدة منهما لؤلررى 

« سياقاتو»فيجب أال نغفل مدرل السياؽ حينما نتدبر آيات الكتاب الكرًن، فتدب ر 
: رسوؿ ا فيو وبو، وكذلك أفئدة ا١تؤمنُت ونزولو مفر قًا منج ًما، حيث كاف لتثبيت فؤاد

َناُه لِتَػْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَػزَّْلَناُه تَنزِيًل﴾ )اإلسراء: (، ﴿َوقَاَؿ 106﴿َوقُػْرآنًا فَػَرقػْ
فُػَؤاَدَؾ َورَتػَّْلَناُه تَػْرتِيًل﴾  الَِّذيَن َكَفُروا َلْوََل نُػزَّْؿ َعَلْيِو اْلُقْرآُف ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُثَبَّْت ِبوِ 

 (.32)الفرقاف:

الذي نزؿ « السياؽ»فهذا التنجيم والنػزوؿ على مكث البد أف يستدعي سائر أنواع 
 فيو كل ٧تم من ٧تـو القرآف اجمليد.

، ومعرفة موق  كل «تأريخ النػزوؿ»و« ا١تناسبة»و« أسباب النػزوؿ»وىنا تتضح أ٫تي ة 
بلو و١تا بعده؛ ليتمك ن اجملتهد، وا١تفس ر، وأىل االستنباط، وا١تدركوف ألسرار ٧تم بالنسبة ١تا ق

                                                           
 أنظر كتابنا ُب النسخ. 127
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ببلغة القرآف ودالئل إعجازه من الوقوؼ من النص  على ما ال ٯتكن الوقوؼ عليو بدوف 
 مبلحظة سائر أنواع السياؽ.

 السياؽ في اللغة:

الل غوي ة ُب « السياؽ»مادة ٓب يزد ُلل  اللغوي ُت على ما وردت اإلشارة إليو ُب معٌت 
القرآف اجمليد، فقد اعتمدوا األلفاظ القرآني ة اليت وردت ا١تادة اللغوي ة فيها، وساقوا ٢تا ا١تعاين 
ذاهتا. الحظنا ىذا ُب القاموس وشرحو، وُب لساف العرب ٨توه م  إسهاب ُب ذكر الشواىد 

قو٢تم: "فبلف يسوؽ اٟتديث « السياؽ»ػواألٝتاء، وُب أساس الببلغة ٧تد قريبًا من مرادنا ب
أحسن سياؽ"، و: "إليك ُيساؽ اٟتديث"، لكن و ٓب يبعد كثَتًا عن االستعماالت ا١تذكورة، 

 -األغلب-وما إليها، ففي كل ها ٧تد « ا١تختار»و« ا١تصباح»و« العُت»وكذلك كتاب 
األمور الدال ة على السوؽ  أي مهرىا، أو بع « سياؽ ا١ترأة»استعما٢تا ُب أمور حس ي ة؛ مثل 

 إٔب غاية أو هناية، كقولو:

ِمػَهػا ُشْغػلُ « الس َياؽُ »َولػَم ا َدنَا ِمٍت    تَػَقد َمْت ِإَٕب  *** َوُدونِػي ِمْن تَػَقػد 

َفُ  الَوْفلُ  نَػَها *** َوَلاَدْت ِبَوْفٍل ِحَُت اَل يَػنػْ  أََتْت َوِحَياُض الػَمْوِت بَػْيٍِت َوبَػيػْ

 

ىنا االحتضار؛ وألف  اإلنساف ُيساؽ بو إٔب الدار اآلررة َحُسَن أف يُطلق « سياؽال»فػ
 «.السياؽ»عليو 

 مفهـو السياؽ في تراثنا اإلسلمّي:

ما للسياؽ من أ٫تي ة بالغة  -على ارتبلؼ ا١تعارؼ اليت اشتهروا هبا-أدرؾ علماؤنا 
من تفسَت وحديث وأفوؿ وفقو  ُب ٚتي  العلـو وا١تعارؼ ذات العبلقة با٠تطاب القرآين  

م ولدوا فيو وسيلة منهجي ة تساعد ُب بياف ا١تراد  وعلم كبلـ وعلـو ومسائل، وذلك ألهن 
ُب بياف ا١تراد بالسياؽ على  -ٚتيًعا-ٓتطاب الشارع، وٯتكن أف ٧تد قدرًا مشًتًكا بينهم 
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سوؽ أو ح  ؛ وىذا الذي يت«ما ساؽ الشارع ا٠تطاب من أللو»سبيل اإلٚتاؿ؛ وىو 
وٖتري ، أو منشئ ٟتكم، أو بياف لسن ة كوني ة، أو دعوة ١توعظة أو اعتبار أو مثل أو بياف 

 لسن ة التماعي ة أو إنساني ة...إْب.

وىناؾ قرائن ومؤشرات قد ٭تتفي ا٠تطاب هبا، تسبقو أو تلحقو إذا كانت من دارل 
كاف وعنافر الواق  ا١تختلفة ومناسبات ا٠تطاب، وقد تكوف أمورًا رارلي ة، مثل: الزماف وا١ت

أو أسباب النػزوؿ بالنسبة للقرآف اجمليد، أو أسباب الورود بالنسبة للسنن النبوي ة؛ ولذلك 
لئلشارة إٔب بع  القرائن اليت قد َٖتُف  بالنص، « القرينة السياقي ة»عرؼ بينهم مصطلح 

 مبهٍم أو ترليح معٌت على آرر. ْتيث تساعد على بياف ٣تمٍل أو تقييد مطلٍق، أو كشف

يكوف ظاىرًا بارزًا ال ٭تتاج إٔب كثَت من النظر والتدبر  -ُب بع  األحياف-والسياؽ 
ليظهر، وأحيانًا ٭تتاج إٔب شيء من ذلك، وأحيانًا يكوف السياؽ لفظي ا، وأحيانًا يكوف 

، وبعضهم «ياقي ةنطقي ة س»مقامي ا، وأررى يكوف سياؽ نظم، أو سياؽ لفظ مفرد، وسياؽ 
لعل السياؽ ُب فدر اآلية والعبلقات بينها وبُت بيئتها القرآني ة. وىناؾ من فر ؽ بُت 

ما سبق اآلية. « السباؽ»فاعترب السياؽ ما ِسيقت اآلية من أللو، و« السياؽ والسباؽ»
أو سيق إم ا أف يُراد بو نصوص سابقة والحقة ١تا يُراد بيانو، « السياؽ»وعلى ىذا فإف  

ا٠تطاب ألللو، أو تأويلو ْتيث يت ضح ما سيق الكبلـ ألللو، ٔتبلحظة بيئة النص اليت قد 
 تكوف السورة كلها.

مقافد الشريعة، أو ِعَلِلها وحكمها، أو قصد الشارع الذي يدؿ  « السياؽ»ويُراد بػ
 النص  عليو بنوع من أنواع الداللة، وُيستفاد منو بتأويلو، أو بيانو.

يانًا يُراد بو سبب نزوؿ اآلية أو مناسبتها أو سبب ورود اٟتديث أو مناسبتو، وأح
 ومكونات الواق  الذي نزؿ ا٠تطاب فيو، وأحواؿ ا١تخاطبُت.

ا١تقافدّي -من ىنا فإف  من ا١تمكن القوؿ بأف  األئمة ا١تتقدمُت ُب علومنا النقلي ة 
من أنواع السياؽ ا١تقإب  اللفظي  وا١تقامي  أو  قد عرفوا نوعُت ىام ُت شاملُت -والوسائلّي منها



286 

 

اٟتإب ، واستفاد بكل نوع منهما ُب دراساهتم ٠تطاب الشارع، وٖتديد دالالتو وفق ا١تراد منو، 
 وٖتديد مستوياتو ُب الداللة، ومستوياتو ُب إنتاج األحكاـ.

 السياؽ في علومنا النقليَّة:

ؾ بُت ا١تعني ُت بعلومنا النقلي ة، وقد ناؿ من قد كاف من موضوعات االىتماـ ا١تشًت 
االىتماـ ما لعلو من ا١تفاىيم الكربى ا١تشًتكة بُت علـو الوسائل وعلـو ا١تقافد؛ كيف ال 
وىو ٦تا يتوقف فهم العديد من آيات الكتاب الكرًن عليو، وكذلك فهم مراد رسوؿ ا ُب  

ستقبل، وىذه الرسالة قد تكوف رسالة رسالة من مرسل إٔب م« ا٠تطاب»كل ما لاء بو. فػ
إلربار ا١تستَػْقِبل بشيء ما، أو لدعوتو للقياـ بو، أو االستفهاـ منو، أو رلائو أو حض و 
وٖتريضو، أو أمره وهنيو، وا٠تطاب ذاتو يأٌب بصياغات عديدة، وأساليب متنوعة عديدة، وال 

 -ا١تخاطِب بو-د بألفاِظ النص  ٯتكن للمرسل أف يوف ل ما يريد، أو يفصح ويبُت  عما يقص
وحدىا. وللمستقبل عقلي تو ونفسي تو وظروفو وثقافتو وبيئتو، وكل ها مؤث رات تساعد أحيانًا على 

٭تتاج  -ا١ترسل وا١تستقبل-فهم مراد ا١تخاطب، وقد تُعيق عملي ة فهم مراده، وكل منهما 
ا يتكو ف ُب  ، بل إف  النص  «السياؽ»١تبلحظة ذلك الذي نسم يو بػ اإلنساين  عندما يتكو ف إ٪ت 

؛ ولذلك  ، بل ىو لزء من مكونات النص  سياؽ حىت ُيصبح السياؽ ليس ٣تر د مؤث ر رارلي 
، والنص  متمًما للسياؽ ، فالنصوص مكو نات 128اعترب بع  الباحثُت السياؽ متم ًما للنص 

ينها وٖتويلها وتعديلها بشكل دائم بواسطة للسياقات اليت تظهر فيها، والسياقات ٬تري تكو 
 .129النصوص اليت يستخدمها ا١تتحدثوف والكت اب ُب مواقف معي نة

عندما قالوا: إف  الكلمة ا١تعجمي ة ٢تا  -بطريقٍة ما-ورٔتا انتبو القدماء إٔب ذلك ا١تلمح 
قة السياقي ة ٢تا معٌت عدد من ا١تعاين، تبدو واضحة فيما ٝت وه با١ترادؼ وا١تشًتؾ، وأف  العبل

                                                           
ـ، دار الشئوف الثقافي ة العامة، تأليف لوف الينػز، ترٚتة 1987، وزارة الثقافة واإلعبلـ العراقي ة بغداد 215اللغة وا١تعٌت والسياؽ، ص -128

 عباس فادؽ الوىاب.

 ا١تصدر نفسو. -129
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تعٍت « عُت»واحد يقـو على توطُت الكلمة ا١تعجمي ة ُب وض  واحد من مواضعها؛ فكلمة 
، ولكن ٍت أرتار معٌت واحًدا «معجمي ا»عُت اإلنساف، وعُت الشمس، ومكاف انبثاؽ ا١تاء 

دد العُت بعُت سياقي ا ىنا ٖتُ »٭ُتدده السياؽ الذي استعملو، فأقوؿ: شربت من عُت فافية 
فا٠تاؿ أرو األـ، وا٠تاؿ العبلمة ُب الولو. ويبدو أف  قضي ة « راؿ»كذلك كلمة «. ا١تاء
ًدا للمعٌت أكثر من « ا١تشًتؾ» ُب اللغة العربي ة ىي ما أثارت مفهـو السياؽ بوففو ٤تد 

 غَتىا.

 -أيًضا-إذ إن و  أف  معٌت الوحدة الكبلمي ة ٬تاوز ما يُقاؿ فعبًل،« لوف الينػز»ويرى 
ما ىو مقصود ضمًنا أو ما يفًتض مسبًقا. وللسياؽ فلة وثيقة هبذا اٞتزء من معٌت الوحدات 
الكبلمي ة، فللوحدة الكبلمي ة ناحيتاف: الناحية الكبلمي ة، والناحية البلكبلمي ة، وقد أ٫تل 

.ما يت صل بالقصد، واكتفوا ٔتا « لوف الينػز»الل غوي وف ُب رأي   يتصل با١تعٌت الكبلمي 

بالقصد الذي ٬تاوز ما « الينػز»و٨تن نستطي  أف نلمس ُب القرآف الكرًن ما عناه 
 يُقاؿ بالفعل.

 (.49﴿ُذْؽ ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْلَكرِيُم﴾ )الدخاف:فلنقرأ قولو )تعأب(: 

ـْ ُىُم اْلَخاِلُقوفَ أو قولو:  ـْ ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأ  (.35﴾ )الطور:﴿َأ

:أو قولو:   (.32﴿ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحوَف﴾ )الرـو

إف  السخرية ُب اآلية األؤب تعٍت ما ىو أبعد من الدعوة إٔب مذاؽ العذب با١تقابلة 
، يذك رنا بقوؿ مصطفى نافف أف  معٌت  غَت ا١تذكورة بُت وضعُت، ٫تا العبودي ة والعزة والكـر

 اذوؼ.السياؽ ىو 

ا٠تلق »أو « ٤ت  العدـ»أم ا التساؤؿ ُب اآلية الثانية فيعٍت دفعهم إٔب ا١تفاضلة بُت 
 ُب حالة إنكارىم ، وىي مفاضلة ٤ترلة للمنطق البدىّي، ومثَتة إلعادة ا١ترالعة.« الذاٌبّ 
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 وٖتديده إٔب -مولود-أم ا التقرير ُب اآلية الثالثة فهو ٬ُتاوز وفف واق  موضوعّي 
تعيُت َمْنػَزٍع نفسي  يسبب الشعور باالمتبلء واليقُت الو٫تيُت عند ٖتصيل قدٍر من ا١تعرفة، قد 
٭تتمل ُب ذاتو الصواب وقد ٭تتمل ا٠تطأ، وىذا ا١تنػزع النفسي ىو ا١تول د ا٠تفي لغرور اإلنساف 

 ىو رياؿ« فرحوف»، فالفرح ىنا ُب «وذلك دوف أف يتساءؿ عن مدى علمو»الذي يعلم 
اإلنساف عن ذاتو بوففها حاملًة موٍؿ ليس لو من األرلحي ة إال ما تتصوره ىذه الذات 
عنو، وكما قاؿ اإلماـ الِنف ري: "الكوف كالكرة، والعلم كا١تيداف"؛ أي أف  الكوف يتقل ب ُب 

 العلم بدوف استقراٍر على حاؿ. لذلك قاؿ الِنف ري: "العلم حدود، وبُت كل حد ين لهل".

 نماذج من ملحظة السياؽ في القرآف المجيد:

لقد ظهرت مراعاة السياؽ ُب كتاب ا، ولفت رسوؿ ا أنظار الصحابة إٔب ذلك 
، وأـ -كـر ا ولهو-حىت مهر ُب ذلك كثَتوف؛ منهم: الشيخُت أيب بكر وعمر، وعلي 

نستطي  أف ٧تد ُب ، و -رضي ا عنهم أٚتعُت–ا١تؤمنُت عائشة، وابن مسعود، وابن عباس 
فقو الشيخُت واستدراكات أـ ا١تؤمنُت على الصحابة، واستدراكات علي وابن أـ عبد، وابن 
عباس وغَتىم ٪تاذج ٘تؤل ٣تلدات، لكن نا سوؼ نقتصر على القليل من ذلك تاركُت 

 .130االستقصاء إٔب ميداف آرر

عن دراسة النص  -وُب موقعو وأ٫تي ت-إف  مبلحظة السياؽ بأنواعو أمر ال ٮتتلف 
 .131«إ٫تاؿ السياؽ يؤدي إٔب الوقوع ُب الغلط وا١تغالطة»وٖتليلو، فػ

                                                           
الدراسات العليا أف يول هوا ْتوثهم ٨تو ٕتلية ىذا اجملاؿ، ففي ذلك رَت كثَت ال يقل  عن ا٠تَت الذي  ونتمٌت على أبنائنا وبناتنا ُب -130

فعادت على الدراسات الشرعي ة وااللتماعي ة عام ة بكثَت من « مقافد الشريعة»حدث عندما ول و بع  الباحثُت اٞتادين دراساهتم ٨تو 
جيل رسالة دكتوراه أو أكثر ُب بياف آثار السياؽ ُب التفسَت، وُب فقو الكتاب، والسن ة، والقواعد الفوائد ا١تلموسة حالًيا. وٯتكن تس

 األفولي ة، والفقو... إْب.

 «.290-4/289»، وما نقلو الزركشي عن ابن دقيق العيد ُب البحر ايط «10-4/9»رال  الفوائد:  -131
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ولقد لفت رسوؿ ا األنظار إٔب ىذه الداللة وأ٫تي تها فيما ُروي عنو من تفسَت، وُب 
الرد على كثَت من الشبهات اليت أثارىا ا١تشركوف وا١تنافقوف وأىل الكتاب ومن إليهم، فمن 

ُب قصة ابن الزبعرى حُت زعم أن و سيخصم رسوؿ ا، وذلك ١تا نزؿ قولو  ذلك ما ورد
﴿ِإنَُّكْم َوَما تَػْعُبُدوَف ِمن ُدوِف اللَِّو َحَصُب َجَهنََّم أَنُتْم َلَها َوارُِدوَف﴾ )تعأب(: 
فجاء ابن الزبعرى إٔب رسوؿ ا، وقد أكثر ا١تفس روف ُب التعليق على ىذه  (،98)اْلنبياء:

واقعة، وكذلك بع  اد ثُت، ورووا ُب ذلك أحاديث وآثارًا من ا١تستبعد أف يصح  شيء ال
 منها.

ٓب يبلحظوا السياؽ  -وابن الزبعرى منهم-ال تتجاوز أف  قريًشا  -كل ها-وا١تسألة 
الذي وردت اآلية الكرٯتة فيو، فاضطربوا ُب فهمهم ٢تا، فاآلية لاءت بعد أف عرضت سورة 

لعدد كبَت منهم، وبي نت ما لرى ٢تم م  أقوامهم، ورتمت ذلك بإعبلف وحدة أم ة األنبياء 
األنبياء ُب لوىر مضامُت رساالهتم وىو التوحيد، ووحدهتم كذلك ُب ارتبلؼ مواقف 
أقوامهم منهم و٦تا لاؤوىم بو من ا٠تَت، ووحدهتم ُب الغاية والرلوع إٔب ا، وبي نت اآليات 

ائر أولئك األقواـ، فلن ٬تعل ا ا١تسلمُت كاجملرمُت، وال الذين يعملوف الكرٯتة ارتبلؼ مص
 الصاٟتات كالذين ٬تًتحوف السيئات.

م ال كفراف لسعيهم، وأف  كل ما عملوا  وُب الوقت الذي بش رت اآليات الصاٟتُت بأهن 
الفرفة الوحيدة  ُب كتاب، ال يضل ريب وال ينسى، أك د اإلنذار األرَت ألولئك ا١تشركُت بأف  

أمامكم لتؤمنوا ولتنقذوا أنفسكم من نار لهنم ىي ىذه الدنيا فقط؛ ألف  القرى اليت ىلكت 
ا أماٍف يتمن وهنا،  والقروف اليت رلت ٓب يرل  أحد منها ليعمل فاٟتًا غَت الذي كاف يعمل، إهن 

ـٌ َعَلى قَػْريٍَة َأْىَلْكَناوكلمات يقولوهنا ال تتحق ق،  أي: حراـ  (95َىا﴾ )اْلنبياء:﴿َوَحَرا
﴿أَنػَُّهْم ََل يَػْرِجُعوَف﴾ عليها الرلوع إٔب اٟتياة الدنيا مرة أررى لتستدرؾ وتغَت  عملها: 

ٍب ٬تري التفات اآلية إٔب ىؤالء ا١تشركُت لتحذ رىم وتنذرىم بأف  الفافل  (،95)اْلنبياء:
ارقوا عنادىم وليؤمنوا ٔتا لاءىم بو بينهم وبُت الوعد اٟتق القريب يسَت وليس بطويل، فلُيف



291 

 

رسو٢تم، فقد اقًتب اليـو الذي سيقذفوف فيو م  آ٢تتهم ا١تزعومُت ُب النار ليستقروا فيها، 
م حصبها وحصباؤىا، وسيكتشف ىؤالء ا١تشركوف األغبياء ىذه البدىي ة:  ﴿َلْو َكاَف وكأهن 

وىنا ٬تري القرآف اجمليد على  (،99ُدوَف﴾ )اْلنبياء:َىُؤََلء آِلَهًة مَّا َوَرُدوَىا وَُكلّّ ِفيَها َخالِ 
﴿ِإفَّ عادتو ُب ذكر ا١تتقاببلت، ودف  ما قد يتو٫تو ا١تتعجلوف الذين ال يتدب روف القرآف ليقوؿ: 

َعُدوَف﴾ )اْلنبياء: َها ُمبػْ فإذا كن ا قد  (،101الَِّذيَن َسبَػَقْت َلُهم مّْنَّا اْلُحْسَنى ُأْولَِئَك َعنػْ
ا ُب ا١تصَت بينكم أي ها ا١تشركوف وبُت آ٢تتكم فإف  ىذا ليس بعاـ ُب كل قـو وما عبدوه، وح دن

فهناؾ رسل وأنبياء فاٟتوف دعوا أقوامهم إٔب الدين ا٠تالص، والتوحيد ا٠تالص، فا٨ترؼ 
أقوامهم عن سبلهم فأ٢ت وىم وعبدوىم من دوف ا، وىؤالء لن يت حد مصَتىم ٔتصَت أولئك 

أ٢ت وىم، فهم أبرياء ٦تا فعل أقوامهم، وقد سبقت ٢تم منو اٟتسٌت بأف يفصل بينهم وبُت الذين 
. فالسياؽ يكفي ويُغٍت عن كل ما ذكر، أو 132أقوامهم ويفتح بينهم وبُت أقوامهم باٟتق

حاؾ ُب فدور ا١تشركُت. فتجاىلهم للسياؽ وإثارهتم ١تا أثاروا ىو من قبيل الشغب الذي 
 ألفناه منهم.

معرفة السياؽ ُب القرآف راف ة تُعد  من الضروري ات لسائر أولئك الذين يتعاملوف  إف  
م  القرآف اجمليد، فمبلحظة السياؽ تُعُت على تفسَت القرآف بالقرآف، وٯتكن أف تُزيل أحكاـ 
 التشابو ودعاوى النسخ، وتصحح ُب كثَت من األحكاـ؛ وتعطي اجملتهد القدرة على الًتليح.

                                                           
﴿ِإفَّ الَِّذيَن َسبَػَقْت َلُهم مّْنَّا اْلُحْسَنى ُأْولَِئَك باعتبارىا سبب نزوؿ قولو )تعأب(: أررج الواحدي ُب أسباب النػزوؿ قصة مطو لة  -132

َها ُمبْػَعُدوَف﴾ )اْلنبياء: والبغوي وا٠تازف « 17/76»، وأررج ذلك الطربي ُب «316-315»فرالعو ُب أسباب النػزوؿ  (.101َعنػْ
هبامش تفسَت اٞتبللُت. ط. مصطفى اٟتليب. « 2/11»ولباب النقوؿ « 4/337»ط. الطويب. والسيوطي ُب الدر ا١تنثور « 4/262»

، والكشاؼ للز٥تشري «6/342»وأبو حياف ُب تفسَته البحر ايط « 11/343»والقرطيب ُب تفسَته « 2/36»وتفسَت اٞتبللُت نفسو 
وقد أوردوا حديثًا حوؿ ٗتصيص « 69-7/68»، وا٢تيثمي ُب اجملم  «2/332»واصوؿ « 133-6/132»والفخر الرازي ُب التفسَت 

ٔتا ال يعقل أكد ابن حجر أن و اشتهر على ألسنة كثَت من علماء العجم وكتبهم وىو ال أفل لو والوض  فيو ظاىر. وأبدى عجبو ٦تن « ما»
حاديث الكش اؼ ط. مصطفى ٤تمد نقلو من ادثُت أمثاؿ أيب داود وابن ا١تنذر وابن مردويو والطرباين عن ابن عباس، وذلك ُب ٗتر٬تو أل

 «.335-2/332»وتأمل ُب تعليقنا ا١تطوؿ على قصة ابن الزبعرى هبامش اصوؿ « 112-111»اٞتزء الراب  ا١تلحق 
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﴿َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوْا﴾ ىو الذي ٬تعلنا نفهم من قولو )تعأب(:  فالسياؽ
َر لاء لبياف رف  اٟتظر الذي ورد بو قولو )تعأب(: « فافطادوا»أف   (2)المائدة: ﴿َغيػْ

 (.1ُمِحلّْي الصَّْيِد َوأَنُتْم ُحُرـٌ﴾ )المائدة:

َما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَف الّلَو ﴿ِإنَّ والسياؽ ىو الذي ٬تعلنا نفهم أف  قولو )تعأب(: 
ْن َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَف ِفي اَْلْرِض َفَساًدا َأف يُػَقتػَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو تُػَقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مّْ 

نْػَيا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم﴾  ِخلٍؼ َأْو يُنَفْوْا ِمَن اْلَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ
كما « حد  من حدود ا يطلق عليو: حد  اٟترابة»أف  ا١تراد هبا ليس بياف  (،33)المائدة:

ذىب إٔب ذلك األكثروف، بل ا١تراد بذلك بياف ما ترتب على فعل ابن آدـ الذي قتل أراه 
نَ وقصتهما اليت قدمت لقولو )تعأب(:  ا َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل أَنَُّو َمن قَػَتَل ﴿ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبػْ

ا نَػْفًسا ِبَغْيِر نَػْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَْلْرِض َفَكأَنََّما قَػَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكأَنََّما َأْحيَ 
ُهم بَػْعَد َذِلَك ِفي اَْلْرِض  النَّاَس َجِميًعا َوَلَقْد َجاءتْػُهْم ُرُسلَُنا بِالبَػيػَّْناِت ثُمَّ ِإفَّ َكِثيًرا مّْنػْ

 (.32َلُمْسرُِفوَف﴾ )المائدة:

ىنا يربط ىذه التصر فات ْترب معلنة على ا ورسولو، وسعي ُب « السياؽ»و
أمور ال تصدر باعتبارىا ذنوبًا وا٨ترافات فادرة  -كل ها-األرض بالفساد واإلفساد، وىذه 

ا ىي عن أحد ينتسب إٔب اإلٯتاف أو اإلسبلـ  لُتعد عقوبة شرعي ة أو حد ا من حدود ا، إ٪ت 
عقوبة ١تن ُوففوا بذلك، وقد يكونوف من ا١تشركُت، أو من أىل الكتاب ا١تتحالفُت معهم 
ااربُت  ورسولو، ولو فُرض أف  منتسًبا إٔب اإلسبلـ قاـ بكل تلك اٞترائم فإن و ال ٯتكن أف 

ففة اإلٯتاف با واإلسبلـ لو م  إعبلف اٟترب على ا  يفعلها وىو مؤمن، إذ كيف ٕتتم 
ورسولو؟! إضافة إٔب مفارقة السعي ُب األرض بالفساد واإلفساد؟! إف  تصر فات كهذه ال 
يتوق  فدورىا عمن ُب قلبو مثقاؿ حب ة من رردؿ من إٯتاف. وبالتإب فإف  السياؽ ال يسمح 

 «.حد اٟترابة»ياف حد  من )اٟتدود الشرعي ة( ُيسم ى بػأبًدا بأف يكوف ا١تراد هبذه اآلية ب
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يتناوؿ دواف  رفي ة تأرذ « ابٍت آدـ»إف  السياؽ الدارلي  ا٠تاص  الذي يبدأ بقصة 
من وسوسة الشيطاف واستعداد اإلنساف شكل الدواف  ا١تؤث رة ُب ٖتريك اإلنساف ٨تو القتل، 

دوف السقوط ُب لرٯتة القتل بنسب يتها وبتأثَتىا، ٍب وىي دواف  ال تقف فبلت القرىب حائبًل 
٬تعل من سقوط أحد ابٍت آدـ ُب أوحاؿ تلك اٞترٯتة عل ة لتشريعات عقابي ة ٯتكن أف تشك ل 
رادًعا ٬تعل اإلنساف أقدر على مقاومة تلك الدواف ، ويصو ر حجم اٞترٯتة بصورة ٕتعل من 

ثو شيطانو ونفسو  تبدأ الدواف  إٔب القتل عملها ُب نفسو يدرؾ حجم اٞترٯتة اليت ٭تد 
ا ليست قتبًل لذلك الفرد الذي حقدت عليو النفس ا١تريضة أو غضبت منو أو  بارتكاهبا، إهن 
اء إعداـ للبشري ة ٦تث لة ُب آدمي ة ذلك الفرد، وقضاء على اٟتياة اإلنساني ة  حسدتو، وإ٪ت 

القتيل، أولياء الدـ فيجعل ٢تم سلطانًا كافًيا لشفاء  بأكملها، وىنا يلتفت السياؽ إٔب أولياء
أنفسهم ٦تا وق  عليهم من ظلم أفقدىم واحًدا منهم، وإقناعهم بأف  ا١تعتدي عليهم وعلى 
فقيدىم سيناؿ اٞتزاء العادؿ، فيبُت  أف  أولئك الذين يقتلوف الناس بغَت حق البد للمجتم  

، ألف  استعداد ذلك اارب القاتل للقتل ال ٯتنعو عن من معاقبتهم و٣تازاهتم على ما يفعلوف
قتل الناس ٚتيًعا، فكأن و )تعأب( ينب و بذلك إٔب أمر رطَت، وىو أف  َمْن وق  ُب لرٯتة واحدة، 
وقتل نفًسا واحدة قد استكلب والًتأت نفسو على القتل، فإذا ٓب يقتل  الشر من نفسو 

-ة لرٯتة الحقة فإن و سيكر ر اٞترٯتة دوف حساب، وال يهمو وتُػَعط ل قدراتو عن ٦تارسة أي  
أف يُنهي اٟتياة البشري ة على األرض، وىنا تتضح الببلغة ا١تعجزة لقولو )تعأب(:  -آنذاؾ

 (.179﴿َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَْا ُأوِلْي اْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف﴾ )البقرة:

العاـ لسورة ا١تائدة من بدايتها ٧تد أف  ا١تناداة بالوفاء بالعقود تنب و  فإذا الحظنا السياؽ
ا تنبيو  -أم ة ٤تمد-األم ة الوارثة  إٔب ضرورة االلتزاـ بعهودىا م  ا ومواثيقها معو، وكأهن 

ة مبك ر ٢تا أف ال تق  فيما وقعت فيو بنو إسرائيل الذين لاءت بديبًل إرثًا عنهم، فينبغي لؤلم  
البديلة اٟترص على الوفاء بالعقود، وأف ال ٭تل وا شعائر ا، وأف ال ٬ترمن هم شنئاف قـو على 
العدواف، وأف يت قوا ا، و٬تعلوا التقوى شعارىم ودثارىم، ٍب يبُت  ٢تم ٤تر مات األطعمة، إذ 

لتوحيد، وكذلك إف  السقوط فيها يناُب التزكية. ٍب ٭تذ ر من الذبح على النصب ٛتاية ل
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بعد األمر -االستقساـ باألزالـ. وقد ٮتطر على باؿ البع  أف يرى ُب تناوؿ قضايا األطعمة 
نزواًل إٔب األدىن أو األقل أ٫تي ة، فينب و السياؽ إٔب ما قالو رسوؿ ا )تعأب(  -بالوفاء بالعقود

رضي منكم ما دوف  ُب رطبة حجة الوداع: "... إف الشيطاف قد يئس أف يُعبد، ولكن و
﴿اْليَػْوـَ يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِديِنُكْم َفَل َتْخَشْوُىْم َواْخَشْوِف ذلك..."، فيقوؿ )تعأب(: 

فكأف  أحكاـ األطعمة لاءت ٔتثابة ا٠تا٘تة  (،3اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم...﴾ )المائدة:
ين. ويستمر السياؽ ُب بياف ما يؤدي إٔب تزكية اإلنساف للتشريعات القرآني ة، وهبا اكتمل الد

تزكية تام ة ُب ا١تطعم وا١تنكح، ويتو ج ذلك بالصبلة وبالطهارة وبالوضوء وبالتيم م، ويُعيد 
التذكَت بضرورة اافظة على ا١تيثاؽ م  ا )تعأب(، ويبُت  نعمة ا هبذا ا١تيثاؽ، فهو ليس 

ىو نعمة أنعم ا هبا عليكم، فكونوا إذف قو امُت  شهداء بالقسط، ال عبًئا أو تكليًفا، بل 
٭تملن كم بغ  قـو على أف ال تعدلوا، بل اعدلوا؛ ألف  العدؿ أقرب للتقوى، واتقوا ا، فبل 
ُٕتانبوا العدؿ وال تتجاوزوا، فهو ربَت ٔتا تعملوف، ويرت ب على ذلك إشارتو ٢تم باٞتن ة وإنذاره 

افرين باٞتحيم، ٍب يذك ر ا١تؤمنُت بنعمتو عليهم، وذلك حُت ٛتاىم من الذين أرادوا أف للك
يبسطوا إليهم أيديهم بالسوء فكف  أيديهم عن ا١تؤمنُت، وكأن و عل ل ذلك بتقواىم ، فأك د 
، األمر بالتقوى، وأمرىم بالتوك ل على ا الذي يتؤب نصرىم على عدوىم وإعانتهم وحفظهم

لتكوف نفوسهم أنشط ُب اافظة على ميثاقهم م  ا، ٍب يلتفت السياؽ إٔب موقف بٍت 
إسرائيل من ا١تيثاؽ الذي واثقهم بو، وكأن و يريد بذلك ٖتذير ا١تؤمنُت من السقوط فيما 

( ٬تعل نق  اليهود 13سقطت فيو األم ة ا١تستبدلة من نق  ا١تيثاؽ، وُب اآلية التالية )
سبًبا ُب اللعنة وقسوة القلوب، واٞترأة على ٖتريف كلمات ا عن مواضعها وتناسي ١تيثاقهم 

ُب آرر اآلية -فلى ا عليو وآلو وسلم-آيات ا والسقوط ُب ا٠تيانة، ويأمر رسوؿ ا 
بأف يصرب عليهم ويعفو عنهم ويصفح ُب تلك ا١ترحلة، إذ إن و ليس من السهل على أمثا٢تم 

ة من األمي ُت ٖتتل موق  ا٠تَتي ة واالفطفاء الذي ٨ُت وا عنو، ٍب يلتفت إٔب إرواهنم أف يروا أم  
من بٍت إسرائيل، أو الطرؼ الثاين منهم وىم النصارى، ليدمغهم أيًضا بنق  ا١تيثاؽ الذي 

 حظ ا ٦تا ذك روا بو، وأف  ذلك كاف عل ة إلغراء -كإرواهنم اليهود-واثقهم ا بو ونسياهنم 
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العداوة والبغضاء بينهم إٔب يـو القيامة، منبػ ًها إٔب أف  ذلك لن يُعفيهم من ا١تسئولي ة يـو 
القيامة، حيث ينب ئهم ا يـو القيامة ٔتا كانوا يصنعوف، ٍب يول و نداًء للفريقُت من بٍت 

ليُبُت  ٢تم -فلى ا عليو وآلو وسلم-ٔتجيء رسوؿ ا ٤تمد  -كأن و النداء األرَت-إسرائيل 
ما كانوا ٮتفوف من كتبهم أو ٭تر فوف، وأف  ما لاءىم بو نور من ا وكتاب مبُت، كفيل 
هبدايتهم مرة أررى إٔب سبل السبلـ اليت أضاعوىا، وإررالهم من الظلمات إٔب النور بإذنو 

حالتهم ا١تاسة  -راف ة للنصارى منهم-)تعأب(، وىدايتهم إٔب فراط مستقيم، ٍب يبُت  ٢تم 
إٔب ىذا النيب  الكرًن، حيث إف  ا٨ترافاهتم وقسوة قلوهبم قد ٛتلتهم على الشرؾ با وٕتاوز 
التوحيد، وا١تزج بُت ا )تعأب( وبُت نبيو ورسولو ا١تسيح ابن مرًن، ٍب ينب و إٔب السبب 

حيد واإلشراؾ با األساس الذي دعا كبل من اليهود والنصارى إٔب اال٨تراؼ عن لادة التو 
م أبناء ا  م ما وأب ا نعمو عليهم إال ألهن  )تعأب(، أال وىو اغًتارىم بنعم ا، وتو٫تهم أهن 
وأحباؤه، فرد  عليهم ذلك ٍب ناداىم مرة أررى نداء توكيد بأف  ىذا النيب  األمي  كما أرسل إٔب 

ًتة وتوقف ُب تتاب  الرسل واألنبياء الذين أرسلوا األمي ُت فهو مرسل إليهم؛ ليُبُت  ٢تم بعد ف
م أو أف   م لن يستطيعوا القوؿ يـو القيامة بأهن  إليهم، ويبُت  ٢تم أن و بذلك قد قط  حجتو وأهن 

بشَت ٢تم -فلى ا عليو وآلو وسلم-أليا٢تم ا١تتأررة ما لاءىا بشَت ونذير، فإف  ٤تمًدا 
اف موسى يدعو إليو، ويُذك رىم بو ؤتعصيتهم ١توسى، وىو منهم ال ونذير، ٍب يذك رىم ٔتا ك

يستطيعوف أف يقولوا إن و من قـو غَتىم كما ٭تاولوف أف يقولوا عن رسوؿ ا ٤تمد )فلى ا 
عليو وآلو وسلم(، ويذك رىم بقصة ابٍت آدـ الذين قل د بنو إسرائيل الشرير منهما وىو القاتل، 

م لذلك قد  ابتلوا بتشريعات مغل ظة شاقة ُب مسألة القتل واالستهانة بإراقة الدماء، وأهن 
م  واإلفساد ُب األرض، وقتلهم األنبياء بغَت حق، و٥تالفتهم لسائر البي نات اليت لاؤوا هبا؛ ألهن 

ومردوا على القسوة والغلظة، فناسب ذلك أف  -ٔتا ُب ذلك قتل األنبياء-استمرؤوا القتل 
م العقوبات وأف تُػْثِقل عليهم التشريعات، وينتهي السياؽ عند قولو )تعأب( ُب تشد د عليه

ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحارِبُوَف الّلَو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَف ِفي اَْلْرِض َفَساًدا َأف (: ﴿33اآلية )
مّْْن ِخلٍؼ َأْو يُنَفْوْا ِمَن اَْلْرِض َذِلَك َلُهْم يُػَقتػَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو تُػَقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم 
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نْػَيا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ )المائدة: واآلية اليت تليها، واليت  (33ِخْزٌي ِفي الدُّ
اليت كانوا يساكنوىا ُب ا١تدينة -يو وآلو وسلمفلى ا عل-فيها االلتفات إٔب أم ة رسوؿ ا 

ِإَلَّ الَِّذيَن تَابُوْا ِمن قَػْبِل َأف تَػْقِدُروْا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموْا َأفَّ الّلَو َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾ : ﴿ا١تنورة
( تنادي ا١تؤمنُت مرة أررى لبللتزاـ بتقوى ا وابتغاء الوسيلة 35واآلية ) (،34)المائدة:

م إذا فاتتهم ىذه  -من يهود وإرواهنم-إليو، واٞتهاد ُب سبيلو ضّد أولئك وأمثا٢تم  بأهن 
م ذاىبوف إٔب عذاب ٮتلدوف فيو، ال  -فرفة ات باع ىذا النيب  األم ي  -الفرفة  فذلك يعٍت أهن 

ا ىي عقوبة  ٯتكن أف يتخل صوا منو بفداء أو غَته، فالسياؽ كل و يقود إٔب أف  ىذه العقوبة إ٪ت 
رض فساًدا، وىؤالء ال ٯتكن أف يكونوا ألولئك الذين ٭تاربوف ا ورسولو ويسعوف ُب األ

 مؤمنُت أو مسلمُت بأي معٌت.

والذي ٛتل بع  علمائنا على أف يتجاوزوا السياؽ ويذىبوا إٔب القوؿ ٔتا أٝتوه 
قصة العرني ُت وظن هم أف  ىذه اآلية الكرٯتة لاءت تعقيًبا على أحداث تلك « حد اٟترابة»بػ

تبُت  أف  قصة العرني ُت قد وقعت بعد نزوؿ ىذه اآلية  القصة، م  أف  ىناؾ روايات كثَتة
 .133الكرٯتة

                                                           
ك قصة العرني ُت والعقليُت أو النفر ا١تختلط من عقل وعزلية أو غَتىم قصة أررلها ادثوف بطرؽ ٥تتلفة، تنتهي كلها بأنس ابن مال -133
رضي ا عنو، وذلك أف  عبد ا١تلك ابن مرواف ٍب اٟتجاج بن يوسف الثقفي قد سألو كل منهما عن أشد وأقصى عقوبة عاقب رسوؿ ا -
هبا فذكر ٢تم قصة ىؤالء، واٟتديث على فحتو وكثرة طرقو وأسانيده ا١تنتهية بأنس قد كره التحديث بو اٟتسن  (فلى ا عليو وآلو وسلم)

م ولدوا فيو تشجيًعا على ٦تارسة عقوبات غَته من األئمة وأعلنوا اعًتاضهم على أنس و٘تنيهم لو أن  البصري و  و ٓب ٭تدث الظلمة بو؛ ألهن 
ي النكاؿ ا١تشددة ولو ٓب تولد ظروؼ مقتضية للتحديد، ولدينا دراسة نقـو بإعدادىا حالًيا حوؿ ىذا اٟتديث وما ُب متنو، والطرؽ اليت ُرو 

 نرلو ا أف يُعيننا على إكما٢تا.« حد اٟترابة»قتو ٔتا عرؼ بػفيها، وعبل
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ىػ( فقد وقف وقفات مهمة رك ز ربل٢تا على أ٫تي ة القرائن 505أم ا الغزإب )ت: 
ُب ٖتديد ا١تعٌت، يقوؿ: "والقرينة إم ا لفظ مكشوؼ، « قرائن األحواؿ»ا١تقالية اليت ُيسم يها بػ

واٟتق ىو العشر. وإم ا إحالة  (،142وْا َحقَُّو يَػْوـَ َحَصاِدِه﴾ )اْلنعاـ:﴿َوآتُ كقولو )تعأب(: 
وقولو (، 64﴿َوالسَّماَواُت َمْطوِيَّاٌت بَِيِميِنِو﴾ )الزمر:على دليل العقل كقولو )تعأب(: 

، وإم ا قرائن «قلب ا١تؤمن بُت أفبعُت من أفاب  الرٛتن»)فلى ا عليو وآلو وسلم(: 
ارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق، ال تدرل ٖتت اٟتصر والتخمُت، أحواؿ من إش

ٮتتص بإدراكها ا١تشاىد ٢تا، فينقلها ا١تشاىدوف من الصحابة إٔب التابعُت بألفاظ فر٭تة، أو 
م  قرائن من ذلك اٞتنس، أو من لنس آرر، حىت تولب علًما ضروري ا بفهم ا١تراد أو 

 تولب ظن ا.

، وكل ما ليس لو عبارة  موضوعة ُب اللغة تتعُت  فيو القرائن، وعند منكري العمـو
﴿فَاقْػتُػُلوْا اْلُمْشرِِكيَن﴾ ويتعُت  تعريف األمر واالستغراؽ بالقرائن، فإف  قولو )تعأب(: 

، فيحتمل ا٠تصوص عندىم كقولو «ٚتيعهم»و« كلهم»وإف أك ده بقولو  (،5)التوبة:
(، ﴿َوُأوتَِيْت ِمن ُكلّْ َشْيٍء﴾ 24َأْمِر رَبػَّْها﴾ )اْلحقاؼ:﴿ُتَدمُّْر ُكلَّ َشْيٍء بِ )تعأب(: 
 «.البع »، فإن و يريد بو (23)النمل:

«: الضرب الراب »عنوانًا راف ا للسياؽ ٝت اه « ا١تستصفى»وأفرد الغزإب ُب كتابو 
« القتل»و« الشتم»كفهم ٖترًن « فهم غَت ا١تنطوؽ بداللة سياؽ الكبلـ ومقصوده»
َهْرُىَما﴾ )اإلسراء:من قولو )تعأب(: « بالضر »و وفهم  (،23﴿َفَل تَػُقل لَُّهَمآ ُأؼٍّ َوََل تَػنػْ

﴿ِإفَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَف َأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ٖترًن ماؿ اليتيم وإحراقو وإىبلكو من قولو )تعأب(: 
﴿َفَمن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ ، وفهم ما وراء الذرة والدينار من قولو )تعأب(: (10ظُْلًما﴾ )النساء:

ًرا يَػَرُه﴾ )الزلزلة: ُهم مَّْن ِإف تَْأَمْنُو ِبِديَناٍر َلَّ يُػَؤدِّْه ِإلَْيَك﴾ )آؿ وقولو:  (،7َذرٍَّة َخيػْ ﴿َوِمنػْ
وكذلك قوؿ القائل: "ما أكلت لو برة، وال شربت لو شربة، وال أرذت من  (،75عمراف:

 مالو حبة" فإن و يدؿ  على ما ورائو.
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 إف قيل: ىذا من قبيل التنبيو باألدىن على األعلى.ف

قلنا: ال حرج ُب ىذه التسمية، لكن ُيشًتط أْف يُفهم أن و ٔتجرد ذكر األدىن ال ٭تصل 
أيًضا إٔب قرائن  -رٛتو ا-ىذا التنبيو ما ٓب يُفهم الكبلـ وما ِسيق لو، كما تنب و الغزإب 

ودوره ُب ٖتديد ا١تعٌت، « اٟتديث بسياؽ اٟتاؿ»وي األحواؿ، أو ما ُيسم ى ُب الدرس اللغ
قاؿ: "إف قصد االستغراؽ يُعلم بعلم ضرورّي، ٭تصل عن قرائن أحواؿ ورموز وإشارات 
ات ُب ولهو، وأمور معلومة من عاداتو ومقافده، وقرائن ٥تتلفة  وحركات من ا١تتكلم، وتغَت 

ئن اليت يعلم هبا َرَجُل ا٠َتِجل ال ٯتكن حصرىا ُب لنس وال ضبطها بوفف، بل ىي كالقرا
، أن و يريد «السبلـ عليكم»وَوَلُل الَوِلل وُلْْبُ اٞتباف، وكما يُعلم قصد ا١تتكلم إذا قاؿ: 

 التحي ة أو االستهزاء واللهو.

ومن ٚتلة القرائن: فعل ا١تتكلم، فإن و إذا قاؿ على ا١تائدة: "ىات ا١تاء" ُفهم أن و يريد 
 رد، دوف اٟتار ا١تاّب.ا١تاء العذب البا

﴿َوُىَو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم﴾ وقد تكوف دليل العقل كعمـو قولو )تعأب(: 
ورصوص قولو  (،6(، ﴿َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اَْلْرِض ِإَلَّ َعَلى الّلِو ِرْزقُػَها﴾ )ىود:29)البقرة:
، إذ ال يدرل فيو ذاتو (62)الزمر: ﴿َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍء َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء وَِكيٌل﴾)تعأب(: 
 وففاتو.

وقد تنب و اإلماـ الشاطيب إٔب سعة مفهـو السياؽ، ْتيث فار يشمل سياؽ السورة  
﴿الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم كل و، فينب و إٔب وحدهتا البنائي ة، ومن أمثلة ذلك تفسَت قولو )تعأب(: 

قاؿ: "فإف  سياؽ الكبلـ يدؿ على أف  ا١تراد بالظلم  (،82:يَػْلِبُسوْا ِإيَمانَػُهم ِبظُْلٍم﴾ )اْلنعاـ
أنواع الشرؾ على ا٠تصوص، فإف  السورة من أو٢تا إٔب آررىا مقر رة لقواعد التوحيد، وىادمة 

ُب ٤تالتو  -عليو السبلـ–لقواعد الشرؾ وما يليو، والذي تقد ـ قبل اآلية قصة إبراىيم 
ُب الكوكب والقمر والشمس، وكاف قد تقدـ قبل ذلك قولو:  لقومو، باألدلة اليت أظهرىا ٢تم
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تَػَرى َعَلى الّلِو َكِذبًا َأْو َكذََّب بِآيَاتِِو﴾ )اْلنعاـ: فبُت  أن و ال أحد  (،21﴿َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افػْ
ما ا١تعٍت هبما ُب سورة األنعاـ".  أظلم ٦تن ارتكب ىاتُت ا٠تلتُت، وظهر أهن 

تنأى بنا عن القراءة وفًقا للتصور الكوين  ا١تاضوي  السكوين  التارٮتاين ،  « سياقي ةالقراءة ال»إف  
 كما تنأى بنا عن ا١تنطق البلئكي  ا١تنسوب إٔب اٟتداثة أو ما بعد اٟتداثة ُب دراسة البلىوت.

قراءة تساعد على الكشف عن السنن الكوني ة وااللتماعي ة « القراءة السياقي ة»و
 وانُت اليت ٖتكم حركة التاريخ واجملتم  واألمم كاف ة.والق

تساعدنا ُب الكشف عن الغايات وا١تقافد اليت رٝتها ا « القراءة السياقي ة»و
)تعأب( ٟتركة الكوف واإلنساف واٟتياة ُب تفاعل ولدؿ ال ينقط  حىت تصل البشري ة إٔب غاية 

 حد دىا العليم ا٠تبَت.

 نستطي  أف نلتمس سبيلنا إلعادة البناء.« ي ةالقراءة السياق»وبػ

إن نا نرال  ُب تراثنا و٨تن ُب حالة استضعاؼ وىزٯتة حضارية واستعبلء رارلي، 
شعورًا  -عندنا-هُتيمن على نفوسنا ٣تموعات من ا١تشاعر السلبي ة، اليت كثَتًا ما تول د 

لعلمي ة وا١توضوعي ة ُب البحث مهما بالدوني ة بشكل ضاغط على ٤تاوالتنا لتحقيق االستقامة ا
 حاولنا، ولكن البد ٦تا ليس منو بٌّد.

ولذلك فنحن أحوج ما نكوف إٔب دراسات متعمقة لادة وفاحصة ُب عملي ات 
تكوين األنساؽ الثقافي ة، وتدارلها وتقابلها، وكذلك فيما يتعلق باألدياف وتدارلها وتقابلها، 

 اؽ اإل٬تابي ة والسلبي ة لذلك كل و.وكيف يتم كل منهما، وُب أي سي

  مدخل التصديق والهيمنة: المدخل الثالث والعشروف:

إف  التصديق وا٢تيمنة واالستيعاب والتجاوز من ٤تد دات القرآف ا١تنهجي ة. 
على أّي نسق آرر، ٍب  «التصديق»يرتبط بنسق مفتوح ال ينغلّق عن  ٤تد د «اَلستيعاب»
ُب نسقو بعد ترقيتو، ومنحو الرؤية ال بلزمة، واالمتداد  «استيعابو»عليو، و «الهيمنة»
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. واالستيعاب يتوسل وتوقف عنده الضرورّي، وٕتاوز الطريق ا١تسدود الذي كاف قد درل إليو
لتحقيق ذاتو باستعماؿ و٦تارسة سائر ا٠تطوات ا١تنهالي ة ٢تيمنة النسق اآلرر لبلستيعاب ففي 

رة ىائلة على ٗتليص أي نسق من كيانات وقواعد تكوف قد أدت قد «اَلستيعاب القرآنيّ »
 دورىا، واستنفذت مسو غات ولودىا.

منها: ففة  ،من االستيعاب «المنهجيَّة المعرفيَّة القرآنيَّة»ففيو آلي ات عديدة ٘تك ن 
لضيق إٔب لقة من حالة االنغبلؽ واغالكوني ة، والرؤية الكوني ة الشاملة. وهبا ٗترج األنساؽ ا١ت

 سعة الدنيا واآلررة.

واإلٯتاف بوحدة البشري ة، والكوف،  وولود الثابت وا١تتغَت  ُب مستويات متنو عة.
وبااللتهاد، فالكوف مسخ ر  «تيناءبالجمع بين القر »واالنفتاح على العلم والعقل  واٟتقيقة.

 بسنن وقوانُت معقولة من ا١تمكن معرفتها والكشف عنها.

وففة  .مي ات، وىو فاعل ٥تتارت وليس ورقة ٖتر كها أقدار وحتخلف ٥تَت  واإلنساف مس
فلوال٫تا ١تا  «التجاوز»و «اَلستيعاب»تستلـز –، وىي ٤تد د منهالي  آرر «العالميَّة»

م   «العالميَّة»و «الهيمنة»و «التصديق»اإلطبلؽ وبف «بالعالميَّة»أمكن ات صاؼ القرآف 
ينفتح القرآف الكرًن على سائر األنساؽ الثقافي ة، واٟتضاري ة  «التجاوز»و «اَلستيعاب»

 .ليستوعبها ويتجاوزىا فيحقق عا١تيت و وكوني تو

فالعبلقة بُت اٟتضارات والثقافات منذ فجر التاريخ تًتاوح بُت عبلقات تصادـ 
ي غالًبا إٔب وعبلقات التقاء. وطبيعة اٟتضارة الغربي ة ا١تعافرة ٖتمل بذور الصراع الذي يؤد

دماء اٟتياة وىو الذي يشحذ أسلحة  «التقدُّـ»ىو الذي ٯتنح  -ُب نظرىا–التصادـ؛ ألن و 
و٬تعلها فاعلة متحركة، أم ا االلتقاء بُت اٟتضارات القائم على اٟتوار فإف   «المنهج النقديّ »

و ٣تتم  مفتوح على كوف أف يكوف تفكيكي ا نقدي ا ٯتارس «للَتقدُّـ»شرطو ليكوف مثمرًا ودافًعا 
 مفتوح.
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ٯتكن أف يندرج الذي – «منهاج النقد المعرفيّ »وأرطر ما يصيب البشري ة أف تفقد 
مناىج »أحد أو ىو  «باْلمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر»يعرب  القرآف عنو ٖتت ما 

ات فتوقف منهاج النقد يؤدي إٔب غرور بع  اٟتضار  «اْلمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر
مسل مات ْتيث تتوىم لنفسها الكماؿ نظراهتا لنفسها والثقافات ٔتا ىي عليو، واٗتاذ 

فتستعلي، والتفو ؽ فتستبد ، واالستغناء فتطغى. وقد ينسحق اآلرروف أمامها فيسل موف ٢تا 
 بذلك إحساًسا بدوني تهم، أو استسبلًما للمتغل ب، كما يقاؿ.

٢تا أدت إٔب انغبلقها على ذاهتا واستعبلئها وغرورىا فاعلة ال «المناىج النقديَّة»وقل ة 
بعد أف يستوعب تراث اٟتضارات، وينقده يقـو بتجاوزه: –ٍب استبدادىا، إف  القرآف اجمليد 

 ﴿تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم َوََل ُتْسأَُلوَف َعمَّا َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾
البشري ة من ٪توذج إٔب آرر، ومن نسق قياسّي إٔب آرر؛ القرآف (، ىنا ينقل 134)البقرة:

وىو حُت ٯتارس نقده وتفكيكو فيما سبق يوضح ضرورة التمييز بُت مناىج ومقاييس ومعايَت 
ة ُب ا١تستعمل «ضرورة التعدُّديَّة المنهاجيَّة»٤تاكمة األنساؽ الثقافي ة واٟتضاري ة، وينب و إٔب 

ذلك، فيحاكم تلك األنساؽ بالنسبة لظروفها والتحدي ات اليت والهتها. وبذلك يكوف ُب 
غاية االستقامة والعدالة ُب تقوٯتاتو ونقده، وميز ما يستوعب وما ال يستوعب من قواعد 

 وكلي ات تلك األنساؽ.

بل  «تهاكلَّما ذىبت أمَّة أو دخلت أمَّة لعنت أخ»فهو ال يؤدي إٔب قياـ فلسفة: 
تراثًا  -كّلو–ال يسمح نسقو بذلك، كيف وىو قد أمر بالقراءة القلمي ة. وعّد تراث اإلنساني ة 

 عليو أف يصدؽ عليو ويهيمن.

إف  اإلنساف الغريب  الذي ٖتق ق على يديو اإل٧تاز اٟتضارّي ا١تعافر أعطى لنفسو اٟتق 
 -كل ها–تو العقلي ة والعلمي ة على البشري ة ُب أف يفرض طريق )التقدـ( األوحد الذي أفرزتو ثورا

ٟتد  اٟتضارة الغربي ة لعلو أساًسا أيديولوليا للحركة االستعماري ة. ومفكروو طوًعا أو كرًىا، 
اليـو يناقشوف والب )الدولة ا١تتقدمة( أو حق ها ُب األقل ُب فرض وفايتها على الدوؿ 
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لة التخل ف واّلبلدٯتقراطية. بل إف  األساس األيديولولي ا١تتخل فة، إلررالها ولو بالقوة من حا
حق الدولة  لزًءا من -ُب نظرىم–الذي سو غوا بو عملي ة احتبلؿ العراؽ وتفكيكو كاف ىذا 

ظن أن و قد يؤدي إٔب التقد ـ والدٯتقراطي ة. ولو قبل تاٟتاملة للشعلة اٟتضاري ة ُب أف تفرض ما 
وبعد إبادة مئآت األلوؼ من  قراطي ة، وقبل إقامة أي من مؤس ساهتاإنضاج الوعي على الدٯت

 ذلك الشعب.

أم ا )ا١تنهج القرآيّن( ُب االستيعاب فإن و ٭تد د مواطن اال٨تراؼ والباطل وا٠تطأ، ويفتح 
 ي ُب اإلنساف قدرتو وإرادتو وفاعلي تو للقياـ بذلك التصويب.يالطرؽ لتصويبها، ويستح

حائط  -قبلو -قد بٍت -الذي يدور اٞتدؿ حولو–اإلسرائيلّي اليـو إف  اٟتائط 
عن أيديولولي ة اجملتم  ا١تغلق العالز عن  افاررً  اتعبَتً وأيديولولّي لعل منو عقائدّي 

االستيعاب، والرد ة األمريكي ة باحتبلؿ ببلد اآلررين بداًل من عرض التجربة عليهم ُب 
الذي ال يرى ُب اآلررين أكثر من  اجملتم  ا١تغلق، و٨تل انكفاًء ٘تث   ةمشاري  سلمي ة تنويري  

 .حيوانات ٕتارب

وكذلك تلك األفوات اليت تتعأب ُب أمريكا وأوربا ٓتطر ا٢تجرة وا١تهالرين وضرورة 
ما ىي إال دعوة لتكريس النسق ا١تنغلق، وإعبلف ُب ا٢تجرة تغيَت تلك القوانُت ا١تتساىلة 

جزىا عن االستيعاب واالنكفاء على الذات. والبحث عن وسائل لفشل تلك األنساؽ وع
٦تا يفتح الباب  «الذات واآلخر»لتكريس النزعات القائمة على ا١تركزي ة، وتكريس ثنائي ة 

واسًعا إل٪تاء عوامل الصراع، وتقليل فرص السبلـ بُت البشر. وتبدو األرض آنذاؾ غَت كافية 
تلبية حالات سكاهنا: فيعمد القادة وا١تفكروف الضال وف ألىلها، وتبدو مواردىا قافرة عن 

 تلك ا١تخاوؼ وتكريسها، والتشري  ٢تا.عن تفتيش الإٔب 

 : مدخل اَلستيعاب والتجاوز المدخل الرابع والعشروف:

ويقف عندىا؛ قد ال يرى اٟتبل الذي  -وحدىا -وحُت ينظر اجملتهد ُب مرحلة "االستيعاب" 
"التجاوز"، وبالتإب فقد يتوى م أف  الن ص قد وقف عند مرحلة  يشّد ا٠تطاب إٔب مرحلة
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﴿َوتَػَرى اْلِجَباَؿ "االستيعاب"، إن نا ننظر إٔب اٞتباؿ فنحسبها لامدة وىي ٘تر مر السحاب 
 (.88َتْحَسبُػَها َجاِمَدًة َوِىَى َتُمرُّ َمرَّ السََّحاِب﴾ )النمل: 

يتضح وىكذا  الكلّي والجزئّي:مدخل البحث عن  المدخل الخامس والعشروف:
القرآين  ال يسكن اٞتزئّي وال ينشب بو، إن و ٯتر عليو ٔتقدار ما يلقي ضوءًا بُت  ٠تطاباأف  

يدي اجملتهد أو التإب أو القائم بالقراءة والتبلوة "حق  التبلوة" يساعده علي فهمو، ٍب ينطلق 
آني ة أررى عديدة البد للتإب من تتبعها، إٔب غايتو ا١تمتدة إٔب يـو الدين وىناؾ رصائص قر 

 والعناية هبا، واستحضارىا على الدواـ.

"ا١تعرفة ىي ا١تعرفة بالكلّي" كما يرى أرسطو، فبل علم يقيٍّت إال بالكلّي؛ لذا فقد  .1
عٍت منشئ علم ا١تنطق ٔتبحث الكلي ات، وأضحى من أىم مباحث ا١تنطق بعد ىذا، 

ا٢تاـ ُب تشكيل "اٟتد" أو التعريف، وىو أفل كل علم  ومن أسباب أ٫تي تو ىو دوره
عند ا١تناطقة، فاٟتد ىو مفتاح الدروؿ ٟتقيقة الشيء والقب  على ماىي تو؛ لذا فقد 

 فضلوا اٟتد دوًما وفض لوه على التعريف با١تثاؿ أو بالشبيو.

عليو أف واٟتد كي يكوف لامًعا ومانًعا وقادرًا على ٖتديد ماىي ة الشيء وحقيقتو، 
 يسبق ٔتعرفة هبذه الكلي ات، ىذا إلف  اٟتد يًتكب منها.

 والكلي ات ٜتسة: النوع واٞتنس والفصل والعرض العاـ وا٠تاف ة،
وكي يكوف التعريف لامًعا مانًعا البد من أف يتكوف من فصل قريب ولنس قريب، 

مانًعا لامًعا، فإن نا نركبو من  فلو أدرنا مثبًل تعريف اإلنساف تعريًفا ٤تدًدا ١تاىي تو شامبًل 
اٞتنس الذي ينتمي إليو اإلنساف وىو "اٟتيواني ة" ٍب ٩تصص ىذا اٞتنس، و٩ترج منو 
ما ليس منو بإضافة فصل ٦تّيز لئلنساف وىو "النطق"، فيكوف تعريف اإلنساف بأن و 

اٞتنس حيواف ناطق، وىذا ما يسمى باٟتد التاـ، والتعريف يكوف باٞتنس القريب ال ب
وىو ما يسمى عندىم حد ناقص" إلف  –البعيد "فبل يقاؿ اإلنساف لسد ناطق" 

اٟتيواني ة أرص ٦تا يقرب انطباقو على ا١تعرؼ وشو٢تا ٠تصائصو، ويكوف بالفصل ال 
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 –با٠تاف ة وال بالعرض فبل يقاؿ اإلنساف "حيواف كاتب" أو "حيواف ضاحك" 
الفصل واٞتنس ٬تعل اٟتد ٮترج ٘تاًما ما ، ىذا التحديد ب-ويسمى عندىم رسم تاـ

ليس من ماىي ة اإلنساف و٬تم  ما يعطيو إنساني تو فيصَت لامًعا مانًعا ٤تصبًل للفهم 
 ٔتاىي ة اإلنساف ٤تصبًل العلم ْتقيقتو.

 الكلي والجزئي كمدخل لتدبر القرآف:

ل لتدب ر القرآف متهيئُت هبذا ا١تعٌت يصلح الكلّي واٞتزئّي كمدرل ليد لتدب ر القرآف، فندر
للتفرقة بُت الكلّي واٞتزئّي، فهذا سيبعدنا عن أي رلط بُت مقافد القرآف، وسيجنبنا قلب 
مرامو، فتحديد الكلّي ُب السور اليت نتدبّرىا يعيننا على ٖتديد أبعاد السورة ليًدا وفهم دقيق 

كلي اهتا أو انضواءىا دارل    لزئي اهتا، وعند تدب ر حىت اآليات نستطي  فهم مقافدىا ومدى
 كلي ات أررى.
يقوؿ أبو الوفا الكفوي ُب "الكلي ات" للتفرقة بُت الصيغ اليت تعٍت الكلّي واليت ال تعنيو، 
فيقوؿ مثبًل: أف  "كل" إذا درلت على اٞتملة، تفيد الكلي ة كلي ة األفراد ُب حالة درو٢تا على 

، أم ا (21ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب رَِىيٌن﴾ )الطور:  .النكرة فحسب، مثاؿ قولو )تعأب(: ﴿.
ا تعٍت كل ية  ا تعٍت كلي ة ألزاء ا١تفرد، مثاؿ قولنا: "كل الرلل" فإهن  إذا درلت على معرفة فإهن 
رلولة الفرد، كما أف  "كل" قد تأٌب وال تعٍت الكلي ة واالستغراؽ بل فقط التكثَت وا١تبالغة 

 .(22َوَجاءُىُم اْلَمْوُج ِمن ُكلّْ َمَكاٍف ..﴾ )يونس: (: ﴿..مثاؿ قولو )تعأب

ونستطي  عرب تدب ر القرآف عرب ىذا ا١تدرل أف نتبُت  ىذه الفروقات الطفيفة، والوفوؿ ١تعرفة 
الكلّي واٞتزئّي فيما نتدب ر، وٖتديد معٌت الكلّي دارل اآلية، وٖتديد كلي ات سورة ما، ورٔتا 

 فوؿ للكلي ات ُب ٣تموعة من السور، ٍب الكلي ات ُب القرآف. التدرج حىت الو 

علينا أيًضا التنبو لكوف ىذا ا١تنهج ا١تنطقّي رٔتا يكوف ضيًقا بع  الشيء ُب تعريف ما يعرفو؛ 
لذا فالقرآف أوس  كثَتًا ُب ٖتديد كلي اتو من ىذه ا١تباديء البشري ة، فيستخدـ القرآف ُب تقرير 

تعريف باألشياء ضرب األمثلة والتقريب لؤلذىاف، وبالطب  ليس ىذا قّلة ُب الكلّي أو ُب ال



314 

 

الربىاني ة، بل شوؿ وعمـو وٕتاوز لضيقها ومراعاة ١تخاطب أشل وأوس  من ا١تنطق، 
 وإليصاؿ معاف وفور يصعب حصرىا ُب ا١تنطق، من أمثلة ىذا:

حد، فبل حد ٭تدىا، القرآف حُت يعرب عن كلمات ا، ال يقـو بتعريفها وفقا لل (1)
ُقل لَّْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا ﴿ بل ٯتثلها تعأب بالشبيو كي يقرهبا من أفهامنا

َنا ِبِمْثِلِو  لَّْكِلَماِت رَبّْي لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَل َأف تَنَفَد َكِلَماُت رَبّْي َوَلْو ِجئػْ
 .(109)الكهف:َمَدًدا﴾

ا ال حيث ىي أيضً  ،ف بالتعريف هبا ال عرب اٟتدة، يقـو القرآ( كذلك ُب وفف اٞتن  2)
َعَلى ُسُرٍر ﴿ ٭تدىا حد، لكن عرب التمثيل والتعريف بالشبيو الذي نعرفو ُب دنيانا

َها ُمتَػَقابِِلينَ  * َمْوُضونَةٍ  بَِأْكَواٍب  * يطُوُؼ َعَلْيِهْم ِوْلَداٌف ُمَخلَُّدوفَ  * ُمتَِّكِئيَن َعَليػْ
َها َوَل يُػْنزُِفوفَ  * َمِعينٍ  َوأَبَارِيَق وََكْأٍس ِمنْ   * َوفَاِكَهٍة ِممَّا يَػَتَخيػَُّروفَ  * َل ُيَصدَُّعوَف َعنػْ

َجَزاًء ِبَما َكانُوا  * َكَأْمثَاِؿ اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوفِ  * َوُحوٌر ِعينٌ   * َوَلْحِم طَْيٍر ِممَّا َيْشتَػُهوفَ 
 (.24-15الواقعة:) يَػْعَمُلوَف﴾

أََلْم تَػَر َكْيَف َضَرَب اللَُّو ﴿عن الكلمة الطيبة والكلمة ا٠تبيثة  (تعأب)( كذلك قولو 3)
تُػْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ  *َمَثًل َكِلَمًة طَيَّْبًة َكَشَجَرٍة طَيَّْبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَػْرُعَها ِفي السََّماِء 

َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة   *َعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروَف ِحيٍن بِِإْذِف رَبػَّْها َوَيْضِرُب اللَُّو اْْلَْمثَاَؿ لِلنَّاِس لَ 
 (.26-24: َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتُثَّْت ِمْن فَػْوِؽ اْْلَْرِض َما َلَها ِمْن قَػَراٍر﴾ )إبراىيم

 
ة ٔتعاف ال يسعها منطق وال واألمثلة ُب ىذا كثَتة ُب القرآف الكرًن الذي نزؿ للناس كاف  

 لساف.

 : مدخل نفي النسخ والتعارض بين اآلياتس والعشروف: المدخل الساد

ة ا٠تطَتة وفلنا إٔب أف  القرآف كل و من أوؿ وبعد البحث الشاؽ ا١تضٍت ُب ىذه القضي  
 ﴾ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاسِ ﴿ (:تعأب)حىت قولو  (2)الفاتحة: ﴾اْلَحْمُد لّلِو َربّْ اْلَعاَلِمينَ ﴿
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اسخ فيو وال منسوخ، ثابت كل و، معصـو من االرتبلؼ كل و، ٤تكم كل و، ال ن( 3)الناس:
سواٌء ُب ذلك ما اد عي نسخو بالكتاب نفسو أو –وأف  كل  ما اد عي نسخو ُب ىذا الكتاب 

دعاوى النسخ فيها ال تستقيم  ة ا١تعتربة أف  أثبتنا باألدلة الشرعي   -اد عى نسخو بالسن ة
رية عن الصحة، ال ٯتكن أف ٧تد ٢تا أدلة معتربة ال من تلك الدعاوى عا للبحث، وأف  

 –قد أشرنا ُب ثنايا البحث إٔب أ٫ت ها-ا ٥تتلفة الكتاب وال من السن ة النبوي ة، وأف  ىناؾ ظروفً 
قد أدت إٔب ىذا القوؿ ا٠تطَت، ولر ت إٔب اد عاء ولود ناسخ ومنسوخ ُب القرآف الكرًن، 

 كّلو براء.-والقرآف من ذلك 
القوؿ بولود ناسخ ومنسوخ ُب –ولعل من األسباب اليت حولت ىذا القوؿ الغثيث 

 –لدى الكاتبُت ُب علـو القرآف وأفوؿ الفقو-إٔب مسل مة من ا١تسل مات  –القرآف الكرًن
ذلك التساىل العجيب ُب قبوؿ الروايات الضعيفة، وتداو٢تا، والعناية بتناقلها، وإشهارىا، ٍب 

القرآف القطعّي ا١تعصـو افوظ، وعلى بع  ما تواتر وما فح من السن ة اٟتكم هبا على 
ومنها قضايا االنتصار للفرؽ وا١تذاىب  –أشرنا لبعضها–الن بوي ة ا١تطه رة ألسباب كثَتة 

وا١تقاالت واآلراء، و٤تاولة تعزيز كل فريق ١تا تبن اه أو ذىب إليو من آراء ولو بضعيف 
 قوؿ.الروايات، وسقيم الن

 :(134)مفهـو النسخ في القرآف الكريم

 وردت مادة النسخ ُب القرآف اجمليد ُب اآليات التالية:

َها َأْو ِمْثِلَها أََلْم تَػْعَلْم أفَّ الّلَو َعَلَى ُكلّْ ﴿ .1 َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر مّْنػْ
  .(106َشْيٍء َقِديٌر﴾ )البقرة: 

َعن مُّوَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اْلَْلَواَح َوِفي ُنْسَخِتَها ُىًدى َورَْحَمٌة لّْلَِّذيَن ُىْم  ﴿َوَلمَّا َسَكتَ  .2
 .(154ِلَربِّْهْم يَػْرَىُبوَف﴾ )اْلعراؼ:
                                                           

ز بو عن لغة العرب ٔتزايا عديدة تعرضنا ٢تا ُب رسالة رافة نشرهتا مكتبة الشروؽ الدولية ُب للقرآف لسانًا ٘تي   ( انطبلقًا من إٯتاننا بأف  134)
من القرآف ذاتو قبل أف نبحث عن ا١تراد بو ُب عٌت أي مفهـو أو مصطلح قرآيّن نا نؤثر أف نبدأ ٔتعرفة مفإن   القاىرة بعنواف "لساف القرآف"

 لساف العرب ولغاىم. كما لرت بذلك عادات الكاتبُت ُب العلـو وا١تعارؼ اإِلسبلمي ة.
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﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَػْبِلَك ِمن رَُّسوٍؿ َوََل نَِبيٍّ ِإَلَّ ِإَذا َتَمنَّى أَْلَقى الشَّْيطَاُف ِفي أُْمِنيَِّتِو  .3
َينَسُخ اللَُّو َما يُػْلِقي الشَّْيطَاُف ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّو آيَاتِِو َواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم﴾ فػَ 

  .(52)الحج:
َىَذا ِكَتابُػَنا يَنِطُق َعَلْيُكم بِاْلَحقّْ إنَّا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تَػْعَمُلوَف﴾ ﴿قولو )تعأب(:  .4

 .(29)الجاثية: 
 ؛ ويتضح ا١تراد بو،ومن ىذه اآليات ال َما نَنَسْخ ﴿ (تعأب)ا قولو فأم   كرٯتة ٯتكن أف يصاغ ا١تفهـو

َها َأْو ِمْثِلَها أََلْم تَػْعَلْم أفَّ الّلَو َعَلَى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر﴾ )ال بقرة: ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر مّْنػْ
( 40سورة الكرٯتة بتناو٢تا بدًءا من اآلية )فهي تعقيب على قصة بٍت إسرائيل اليت بدأت ال (106

وكأهن ا بعد ذكر كل تلك التفافيل عن ا٨ترافات بٍت إسرائيل أرادت أف تبُت  أف  ىؤالء اإلسرائيليُّت 
بعد كل ما فعلوه من قتل األنبياء، وٖتريف كلمات ا، وإنكار نعم ا عليهم، وموالهتها بكل  

وٓب يردعها شيء أو يرّدىا  ،ا منها ال ٯتكن أف تعتب، أو تتعظيؤسً ذلك النكراف أفبحوا حالة م
فلم يغَت  منها رف  اٞتبل فوقها كأن و ظل ة، وال تسليط أعدائهم عليهم من بابليُت   ،عن غي ها

ة فبلبد من استبدا٢تم، ونسخ آيتهم، وإنساء البشري   ،وال وقوع "ا١تسخ" فيهم ،وبيزنطي ُت وسواىم
وتقدًن بديل عنها ُب ا٠تَتي ة والوسطي ة ٯتِكن أف يقـو ٔتهمة الشهادة على الناس، ويكوف  ٕتربتهم،
ا لبٍت آدـ يتأس وف بو، ويتجن بوف ما قد يق  فيو من أرطاء بتجنب ما وقعوا فيو، ا رَت  ٪توذلً 

 ويتنزىوف عما سقطوا فيو من ٥تالفات.
بغضب من ا. وقد تنكروا لنيب ا فهم قد ضربت عليهم الذل ة وا١تسكنة، وباءوا 

وافتخروا  -لوال أف ٧ت اه ا منهم-عليو السبلـ، وتآمروا عليو وأغروا الروماف بقتلو –عيسى 
ٔتا تو٫توه من قتلو، فمحا ا آيتهم كما ٤تا آية الل يل، ولعل آية الن هار مبصرة، وبُت  انتهاء 

يتها على آيتهم فبل  مد هتم وانتساخ آيتهم، واإلتياف ٓتَت منها، فإف ٓب يعًتفوا بأفضلي تها ورَت 
فوه من أقل  من أف تكوف مثلها م  الرباءة من معايب فهمهم، وا٨ترافات تفسَتاهتم، وما حر  

 رساالت  أنبيائهم ورسلهم.

وآمنوا برسالتو فوؽ  –عليو السبلـ–لقد لعل ا )تبارؾ وتعأب( الذين ات بعوا عيسى 
كفروا إٔب يـو القيامة، وضرب على الكافرين بو بالنيب الرسوؿ األّمّي الذي لاء بعده،   الذين
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وبشر  عيسى بو الذل ة وا١تسكنة، وعدـ الفبلح واالنتصار إال انتصارات شكلي ة أو موىومة ال 
تق  إال ْتبل من ا لتأديب من ٯتاثلوهنم ويتابعوهنم ُب ظلمهم وا٨ترافاهتم، أو حبل من 

 لن اس.ا

٨تن –وفدؽ ا )تعأب( فاٟتبل ا١تمدود ٢تم من الناس ا٨ترافات قطاع كبَت من ا 
، ومواالة بعضنا ٢تم وقدرهتم ٔتختلف األساليب على استثمار قوى عا١تية تقف -ا١تسلمُت

إٔب لانبهم ُب أزماهتم. وبذلك اال٨تراؼ الذي مارسوه استحق ىؤالء اليهود أف تنسخ آيتهم 
ا منهم، تقـو مقاـ الشهادة ُب ة أررلت للناس وسطً بلـ، وتسل م الراية إٔب رَت أم  بآية اإلس

عاء نبو ة  رّب العا١تُت. تعأب ا األمم كاف ة دوف استعبلء عليهم، أو إلغاء ١تزاياىم، أو اد  
 عن ذلك علو ا كبَتًا.

إذف: بياف انتهاء مدة  -ىنا–يقود إٔب ىذا ا١تعٌت وينب و إليو. فالنسخ  –كّلو–والسياؽ 
"بٍت إسرائيل " ونسخ الن سق الذي قامت عليو أمتهم وآيتهم كما نسخت دولتهم، وىدـ  
كياهنم وىيكلهم مر ات فلم يتعظوا وٓب يرلعوا إٔب فواهبم، واستمروا يعيثوف ُب األرض 

وافطفائها، وتفضيلها على  ة وآيتهافساًدا. فمعٌت "الن سخ" ىنا بياف انتهاء مد ة األم ة اليهودي  
 العا١تُت، واستبدا٢تا ٓتَت منها.

 مفهـو اآلية:

و"اآلية" ٢تا معاٍف عديدة، منها ماذكرناه. وقد نب و الراغب األففهاين ُب ا١تفردات إٔب 
 ذلك.

فذكر معٌت اآلية وحقيقتها واشتقاقها، وذكر أىم أماكن ورود لفظها ُب القرآف اجمليد مثل قولو 
ُنوَف ِبُكلّْ رِيٍع آيًَة تَػْعَبُثوَف﴾ )الشعراء: : (تعأب)  ﴿ِإفَّ في: (لل شأنو)وقولو  (128﴿أَتَػبػْ

اآليات ا١تعقولة اليت  –ىنا-وذكر أف  ا١تراد هبا  (77َذِلَك آليًَة لِْلُمْؤِمِنيَن﴾ )الحجر: 
َبْل ُىَو (:﴿تتفاوت هبا ا١تعرفة ْتسب تفاوت منازؿ الناس ُب العلم. وانتقل إٔب قولو )تعأب

يَاتَِنآ ِإَلَّ الظَّاِلُموَف﴾ آُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم َوَما َيْجَحُد بِ  يَاٌت بَػيػَّْناٌت فيآ
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السََّماَواِت َواَلّّْرِض َيُمرُّوَف  وََكأَيّْن مّْن َءايٍَة في﴿ :(سبحانو)وقولو (، 49)العنكبوت:
َها ُمْعِرُضوَف﴾ )يوسف َها َوُىْم َعنػْ ومن تلك اآليات القروف األؤب، واألمم  (105:َعَليػْ

 السابقة اليت أمرنا بالسَت ُب األرض والنظر ُب مصائرىا.

وقد لاءت كلمة "آية" ُب القرآف الكرًن باإلفراد وباٞتم ؛ ألسباب ومعاف ٯتكن للمتدب ر أف 
 يدرؾ بعضها من السياؽ والتناسب ُب النظم.

فكبل٫تا عرب القرآف عنهما  (50يًَة﴾ )المؤمنوف:آَمْرَيَم َوأُمَُّو  ﴿َوَجَعْلَنا اْبنَ : (سبحانو)وقاؿ 
 منهما فار آية باآلرر. وقد وردت بصيغة "بآية " وٓب يقل " آيتُت " لئلشارة إٔب أف  كبًل 

فاآليات ٚتعت  (59يَاِت ِإَلَّ َتْخوِيًفا﴾)اإلسراء َوَما نُػْرِسُل بِاآلاٞتم  ُب قولو )تعأب(: ﴿
ا تضمنت اإلشارة إٔب "اٞتراد والقم ل والضفادع والدـ" اليت أرسلت إٔب فرعوف وقومو  ىنا ألهن 
ليؤمنوا ٔتا لاءىم بو أنبياؤىم، وكثَت من األمم ا١تتقدمة أرسلت  ؛ولفًتا ألنظارىم ،ٗتويًفا ٢تم

ا، ويفً إليهم مثل ىذه اآليات ٢تذا الغرض، قاؿ الراغب: "فنب و أف  ذلك إ٪ت ا يفعل ٔتن يفعلو ٗت
ا أف وذلك أرس ا١تنازؿ للمأمورين، فإف  اإلنساف يتحرى فعل ا٠تَت ألحد ثبلثة أشياء: إم  

ا أف يتحر اه ا أف يتحر اه لطلب ٤تمدة، وإم  يتحر اه لرغبة أو رىبة، وىو أدىن منزلة. وإم  
ت ، وذلك أشرؼ ا١تنازؿ. فلما كانللفضيلة، وىو أف يكوف ذلك الشيء ُب نفسو فاضبًل 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس﴾ (تعأب)ىذه األم ة رَت أم ة أررلت للناس، كما قاؿ  :﴿ُكنُتْم َخيػْ
رفعهم عن ىذه ا١تنزلة، ونب و أن و ال يعمهم بالعذاب لعلو يريد "عذاب  (115)آؿ عمراف:

ـ  الشامل".  االستئصاؿ واإلىبلؾ العاـ التا

أنبياء بٍت إسرائيل من اآليات ما لعل نسق رسالتهم  (تبارؾ وتعأب)قلت: قد أعطى ا 
 ا على ا٠توارؽ واآليات وا١تعجزات، وقد افطفاىمقائمً  -كل و-وشريعتهم وتكوين أم تهم 

ة تقتدي هبا وهتتدي هبديها فانسلخوا من لهم على العا١تُت ليكونوا آية للبشري  وفض   (سبحانو)
 –عليو السبلـ -ا آياتو. وأنعم على موسى كما انسلخ منها الذي آتاه   -كّلو–ذلك 

بذلك  (لل شأنو)ولعلهم  ،وعليهم بتس  آيات بارزة ظاىرة ٖتد ى موسى هبا فرعوف وقومو
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واتبعوا ما تتلو الشياطُت على  ،ففًحا -كل و-فضربوا عن ذكر ذلك  ،االفطفاء آية للعا١تُت
وكانوا أسوأ مثل ٯتكن أف يقد ـ  وافًتوا على ا الكذب، ،ملك سليماف، وعبدوا العجل

ة بغرورىم و٘تر دىم وا٨ترافاهتم، فكاف البد من طي  ففحتهم، ونسخ نسقهم، للبشري  
 واستبدا٢تم ٔتن ىو رَت منهم.

باعهم للشياطُت فيما كانت تتلوه ( ذكرت ات  102و٦تا ين بو إٔب أف  ذلك ىو ا١تراد أف  اآلية )
لاءىم األنبياء بو من ا٢تدى. فنب و القرآف اجمليد ا١تؤمنُت إٔب على ملك سليماف بعد كل ما 

سوؼ توالو من ىؤالء الذين سوؼ تكوف بديبًل عنهم بكثَت من الدس  (135)األم ة الوارثة أف  
تهم أف ينزؿ أي  رَت من ا على واٟتقد واٟتسد والبغي، والتآمر بطبيعتهم ا١تنحرفة وكراىي  

م أبناء ا وأحباؤه، وأف  ا )تبارؾ وتعأب( ٢تم وليسوا أّي أحد سواىم، فهم ين طلقوف من أهن 
ىم عباًدا لو. وبعد ذلك التحذير يعلن ا )تعأب( نسخ آيتهم وطي  ففحتهم ُب اآلية 

َها َأْو ِمْثِلَها﴾(: 106)  -ل وذلك ك– ٍب يبُت   ﴿َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر مّْنػْ
 .–كل و–ُب اآلية التالية ٢تا: أف  لو ملك السموات واألرض، فلو اٟتق  (لل شأنو)

سن ة "ة بناءًا على السن ة اإل٢تي ة الثابتة ة بأم  ُب أف يستبدؿ أم   –كّلها إذف-واٟتكمة 
رَُكْم ثُمَّ َلَ َيُكونُواْ ﴿ "االستبداؿ  (.38َأْمثَاَلُكم﴾ )محمد: َوِإف تَػتَػَولَّْوا َيْسَتْبِدْؿ قَػْوًما َغيػْ

( لتحذر ا١تسلمُت من فعل مثل ما فعلوا، كأف يسألوا رسو٢تم 108وتأٌب اآلية التالية ٢تا ) 
 مثل ما سأؿ أولئك موسى من قبل.

ويكوف التعبَت بالنسخ للداللة على أف  ىذا النسق القائم على االفطفاء وا٠توارؽ ُب العطاء  
؛ ألف  التوبة بالنسبة ليهود بًداة لن يعود أد سة وحاكمي ة إ٢تي  والعقاب، واالرتباط بأرض مق

تتوقف على اعًتافهم ببطبلف نسقهم، واإلٯتاف برسالة سيدنا عيسى ونبو تو، والكتاب الذي 
                                                           

قًا لّْ : (تعأب)( إشارة إٔب قولو (135 َنا ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُىَو اْلَحقُّ ُمَصدّْ ثُمَّ  *َما بَػْيَن َيَديِْو ِإفَّ اللََّو ِبِعَباِدِه َلَخبِيٌر َبِصيٌر َوالَِّذي َأْوَحيػْ
ُهمْ  ُهم مُّْقَتِصٌد َوِمنػْ ُهْم ظَاِلٌم لّْنَػْفِسِو َوِمنػْ َنا ِمْن ِعبَاِدنَا َفِمنػْ َراِت بِِإْذِف اللَِّو َذِلَك ُىَو اْلَفضْ  َأْورَثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفيػْ ُل َساِبٌق بِاْلَخيػْ

 (.32-31)فاطر:  اْلَكِبيرُ 
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تو ونبو  -فلى ا عليو وآلو وسلم-و الصديقة، وٍب اإلٯتاف ٔتحمد أنزؿ عليو، وطهارة أم  
ة ي أنزؿ ا عليو. وآنذاؾ يدرلوف النسق اإلسبلمّي اإلبراىيمّي واٟتنيفي  ورسالتو، والقرآف الذ

أي مثلها ُب النشأة  (504)البقرة: ﴾.. َأْو ِمْثِلَها ..﴿ (:تعأب)ا قولو السمحاء. أم  
 والتكوين، وإال فإف  اٟتكمة تنتفي من نسخ ا١تثل با١تثل، أو الشبيو بالشبيو. وا أعلم.

 َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَػْبِلَك ِمن رَُّسوٍؿ َوََل نَِبيٍّ ِإَلَّ ِإَذا َتَمنَّى أَْلَقى ﴿عأب(: وأم ا قولو )ت
الشَّْيطَاُف ِفي أُْمِنيَِّتِو فَػَينَسُخ اللَُّو َما يُػْلِقي الشَّْيطَاُف ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّو آيَاتِِو َواللَُّو َعِليٌم 

َنًة لّْلَِّذيَن فيَحِكيٌم. لَّْيْجَعَل َما يُػْلِقى الشَّ  قُػُلوِبِهم مََّرٌض َواْلَقاِسَيِة قُػُلوبُػُهْم  ْيطَاُف ِفتػْ
َولِيَػْعَلَم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم أَنَُّو اْلَحقُّ ِمن رَّبَّْك  * ِشَقاٍؽ بَِعيدٍ  يَوِإفَّ الظَّاِلِميَن َلفِ 

 * َو َلَهاِد الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ فَػيُػْؤِمُنوْا ِبِو فَػُتْخِبَت َلُو قُػُلوبُػُهْم َوِإفَّ اللَّ 
ِمْريٍَة مّْْنُو َحتَّى تَْأتِيَػُهُم السَّاَعُة بَػْغَتًة َأْو يَْأتِيَػُهْم َعَذاُب  َوََل يَػَزاُؿ الَِّذيَن َكَفُروْا في

على أف   –بوضوح-فهذه اآليات قد دلت  (55 – 52يَػْوـٍ َعِقيٍم﴾ )الحج:
ف يلقي ُب أمايّن الرسل واألنبياء ما يلقيو وأف  ا )لل شأنو( ينسخ ما يلقي الشيطا

الشيطاف، ويذىب آثاره، ويبطل شبهاتو، ٍب ٭تكم آياتو بعد نسخ ذلك الذي ألقاه 
... وحُت تتلى السورة ُب "وحدهتا البنائي ة" ٧تد أف  السورة من حيث مكاف  الشيطاف

 امتزج ا١تكّي وا١تديّن فيها امتزالا من الصعب أف ٯتي ز النزوؿ من السور القبلئل اليت
 ا "٥تتلطة".معو ا١تكي  منها من ا١تدين ، ولذلك أطلقوا عليها من ىذه الناحية أهن  

ا نزلت ُب وىناؾ أقواؿ أررى كثَتة ُب موضوع نزو٢تا، لكن الذي يستفاد من كل ذلك أهن  
جـو بضم تلك الن  -فلى ا عليو وآلو وسلم-ا رسوؿ  قة، ورٔتا متباعدة، ٍب أُِمرَ ٧تـو مفر  

ُب ىذه السورة وإعطائها ىذا العنواف الذي ٓب يطلق عليها غَته "اٟتج" ألف  فيها أفل اٟتج، 
وتراثو، وتأكيد العبلقة بُت ما لاء إبراىيم بو  –عليو السبلـ–وبياف كونو من إرث إبراىيم 

 وبُت راًب النبيُت ورسالتو.

كذلك التأكيد على القضي ة ا١تشًتكة الكربى ُب رساالت النبي ُت وا١ترسلُت كاف ة، وىي القيامة و 
لو  –والبعث والنشور واٞتزاء واإلستدالؿ عليها بكل األدلة اليت من شأهنا أف تقن  اإلنساف 
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س بصحة ذلك كل و. لكن وساو  -ةا عن ا١تؤث رات الشيطاني ة راف  ا، وبعيدً كاف ٤تايدً 
الشيطاف قد تؤثر على أولياء الشيطاف، وقد تفنت مرضى القلوب، والذين أفيبت قلوهبم 

٢تم إٔب حالة الشقاؽ والنزاع وا٠تبلؼ م  األنبياء. وآنذاؾ يشعر النيب  أو بالقسوة، وٖتو  
الرسوؿ باٟتسرة واألٓب على بع  قومو الذين التالتهم الشياطُت، فيتلط ف ا٠تالق )سبحانو( 

 ،﴿َفَل َتْذَىْب نَػْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسراٍت﴾ )فاطر:(: (تعأب)ينزؿ عليو ٨تو قولو بو ف
 ،(6ثَارِِىْم ِإف لَّْم يُػْؤِمُنوْا ِبَهَذا اْلَحِديِث َأَسًفا﴾ )الكهف: آ ﴿فَػَلَعلََّك بَاِخٌع نػَّْفَسَك َعَلى

تأٌب  –نفسو  –وُب الوقت  (3شعراء: ﴿َلَعلََّك بَاِخٌع نػَّْفَسَك َأَلَّ َيُكونُوْا ُمْؤِمِنيَن﴾ )ال
اهتم" بأف تؤمن أ٦تهم هبم على آيات أررى للتأكيد على الرسل واألنبياء بأف ال ٖتملهم "أمني  

( ﴿لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَسْيِطٍر﴾ 49ِإْف َعَلْيَك ِإَلَّ اْلَبَلُغ﴾ )الشورى:ٕتاوز "منهج التبليغ" ﴿
َء اَء فَػْليُػْؤِمن َوَمن شَ ا( ﴿َفَمن شَ 45ْم ِبَجبَّاٍر﴾ )ؽ:( ﴿َوَمآ أَنَت َعَلْيهِ 27)الغاشية:

ا من الرسل بدعً -فلى ا عليو وآلو وسلم-. ٓب يكن رسوؿ ا (29فَػْلَيْكُفْر﴾ )الكهف:
وكثَتًا ما أبدى  –كلهم أٚتعوف  -يتمٌت  لو أسلم العرب  (عليو الصبلة والسبلـ)فقد كاف 

 وغَتىا عام ة لدعوتو.ٖتس ره على رف  قريش راف ة 

عن ابن أـ مكتـو وأقبل على قادة  (عليو الصبلة والسبلـ)وحُت لاء قادة قريش انصرؼ 
﴿َعَبَس َوتَػَولَّى  (تعأب)ا أف يكوف ذلك وسيلة إلقناعهم بقبوؿ دعوتو. وأنزؿ ا قريش متمني  

 يعاتبو على ذلك!! (2-1َأف َجاءُه اْْلَْعَمى﴾ )عبس: *

أف  "األمني ة " تعٍت  –متأث رين بالروايات اإلسرائيلي ة–كثَتًا من ا١تفس رين زعموا   ف  وم  ذلك فإ  
 ببيت ىو ىذا ا١تعٌت استدالاًل  –ىنا-فيما تعنيو "التبلوة والقراءة" وحكموا بأف  ا١تراد هبا 
 ركيك ٥تتلف ُب فحة نسبتو إٔب حس اف بن ثابت ىو:

  داود الزبور على مهل٘تٌت َ    ؿ ليلة كتاب ا أو  ٘تٌت  

 " قرأ.و أراد بػ "٘تٌّت وقالوا: إن  
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 –بعد ذلك–وقد تب  ا١تفس رين الل غوي وف حىت فار ىذا ا١تعٌت البعيد مشهورا ليخر لوا عليو 
قرأ هبا وىو يتلو: -فلى ا عليو وآلو وسلم-رسوؿ ا  ررافة "الغرانيق العلى" اليت زعموا أف  

َت َواْلُعزَّى ﴿َأفَػَرأَ  ، ىنا تدرل (20-19َوَمَناَة الثَّالَِثَة اْْلُْخَرى﴾ )النجم:  *يْػُتُم اللَّ
فلى ا عليو وآلو -وُب قراءتو  -حسب زعمهم–الشيطاف وألقى على لساف رسوؿ ا 

ا وتعأب ا عم   –مقالة الكفر "تلك الغرانيق العلى. وإف شفاعتهن لًتٕتى" قالوا -وسلم
السجدة ُب آرر -فلى ا عليو وآلو وسلم-: فلما بلغ رسوؿ ا -ا ا كبَتً ولوف علوً يق

السورة سجد وسجد معو ٚتي  من حضر من ا١تسلمُت وا١تشركُت، وتسام  الناس بأف  قريًشا 
، منهم عثماف بن  أسلموا حىت شاع ذلك ُب ببلد اٟتبشة، فرل  من مهالرة اٟتبشة قـو

ٓب يشعر بأف  الشيطاف ألقى على -فلى ا عليو وآلو وسلم-النيب   وأف   عفاف إٔب ا١تدينة.
 :ىذه اآلية( تعأب)لسانو ا١تعصـو ذلك، فلما أرربه لربيل بذلك أفابو غم شديد فأنزؿ ا 

اُف ِفي أُْمِنيَِّتِو فَػَينَسُخ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَػْبِلَك ِمن رَُّسوٍؿ َوََل نَِبيٍّ ِإَلَّ ِإَذا َتَمنَّى أَْلَقى الشَّْيطَ ﴿
. تسلية لو، (15)الحج: ﴾اللَُّو َما يُػْلِقي الشَّْيطَاُف ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّو آيَاتِِو َواللَُّو َعِليٌم َحِكيمٌ 

وٗتفيًفا عنو وليعلم أف  كل من سبقو من النبي ُت وا١ترسلُت حدث ٢تم مثل ما حدث لو، وىو 
 !!.ٓب يكن بدًعا منهم ُب ذلك

وٝتات االرتبلؽ والكذب على ىذه القصة واضحة ظاىرة ال ٖتتاج إٔب كبَت عناء لتكشف. 
من ذلك ُب  ءفكل رواياهتا واىية األسانيد، وليس ُب أي  من أسانيدىا ٝتاع فحايّب لشي

  عن أف يتحم ل أيٌّ منهم شيًئا يروى.فضبًل -فلى ا عليو وآلو وسلم-أّي ٣تلس للنيب 

وايات ٦تا ٬تب رد ىا ورفضها ٔتا ىو معلـو من الدين بالضرورة من عصمة رسوؿ ا وىذه الر 
فضبًل عن أف ينطق  (3﴿َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى﴾ )النجم:وأن و -فلى ا عليو وآلو وسلم-

بلساف الشيطاف. وأين ىؤالء الذين رو لوا ٢تذه الروايات السخيفة من تكف ل ا "ْتفظ 
وعصمتو لنبي و  (9﴿ِإنَّا َنْحُن نَػزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفظُوَف﴾ )الحجر:آف" بنفسو؟: القر 

 ولسائر أنبيائو ورسلو؟!.
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وقد نقل الطييب  ُب شرحو على الكش اؼ للز٥تشري: أف  ىذه الزيادة الشيطاني ة وضعها ابن 
و فلى ا عليو وآل-ف ومعارضة رسوؿ ا الزبعرى ا١تشرؾ الذي كاف ٭تاوؿ الدس على القرآ

باستمرار وىذا ىو األليق ٔتثل ىذا التخريف ا١تتناق  الذي ينق  آرره ما لاء ُب -وسلم
 أولو.

" إال فيما  وحُت نرل  إٔب دواوين الل غة ال ٧تد معٌت "القراءة" باعتباره أحد معاين "التمٍت 
ا ُب مدحو لرسوؿ ف بن ثابت الذي يوردونو أحيانً نقلوه عن ا١تفّسرين مستدلُت  ببيت حسا

  :-رضي ا عنو–ويوردونو أحيانا ُب رثائو لعثماف -فلى ا عليو وآلو وسلم-ا 

 ؿ ليلو٘تٌّت كتاب ا أو  

 وآرره القي ٛتاـ ا١تقادر          

يت، وفحة وىذا ال يصلح إلثبات ىذا ا١تعٌت الغريب ٢تذه الكلمة على افًتاض فحة الب
 فدوره عن حساف.

كاف يتمٌت  أف يقرأ كتاب   –رضي ا عنو–عثماف  و يشَت إٔب أف  وعلى فرض فحة ذلك فإن  
لكن  شغب ٤تافريو، ومهاٚتتهم لو ٓب يعطو فرفة لتحقيق أمني تو، وُب  –كما اعتاد  –ا 

 آرر الليل قتلوه.

 (تعأب)ا  فذلك أف   (15)الحج: ﴾لشَّْيطَاُف .... فَػَينَسُخ اللَُّو َما يُػْلِقي ا﴿ ا قولو:أم  
يزيل ويبطل ما يلقي الشيطاف من طريق القرآف، وتأثَته ُب القلوب و٭تكم آياتو ويثبتها ُب 

 –بعد ذلك–تلك القلوب ا١تؤمنة ا١تخبتة اليت لن يكوف لوساوس الشيطاف أثر فيها أو عليها 
من القرآف ْتج ة لواز  ءسبتو إٔب أّي شيوىذا ا١تعٌت أدعى الستيعاب "النسخ" ورف  ن

و ٬تعل ا١تنسوخ ُب ىذه اآلية ٦تا يلقي الشيطاف، ال من آيات ا، ألن   ووقوعو شرعً النسخ عقبًل 
وُب ىذا ما فيو أو كفى بذلك فارفًا عن -فلى ا عليو وآلو وسلم-ا وال من سن ة رسولو 

 قبوؿ "النسخ" أو القوؿ بو.
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 َىَذا ِكَتابُػَنا يَنِطُق َعَلْيُكم بِاْلَحقّْ أنا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم ﴿ٔب(: وأما قولو )تعا
﴿َوُرُسلَُنا َلَدْيِهْم َيْكتُُبوَف﴾ ىذه اآلية ٔتعٌت نقي د ونكتب  (29)الجاثية:  ﴾تَػْعَمُلوفَ 

ث ا بكل ما فعلتم ْتيا قيدً فنريكم يـو القيامة ُب كتاب تلقونو منشورً  (80)الزخرؼ:
ال يسعكم نفي وال إنكار. أم ا نسخ الكتب فإثبات مثل ما فيها لتكوف نسخة أي: 

 ا" ال تغيَت وال تبديل فيو."ثبتً 
، ومن معاين "النسخ": الكتابة سواء أكانت عن أفل يراد كتابة مثلو. أو نسخ األفل ابتداءً 

ِذيَن ُىْم ِلَربِّْهْم يَػْرَىُبوَف﴾ َوِفي ُنْسَخِتَها ُىًدى َورَْحَمٌة لّْلَّ ﴿ (تعأب)ولعل منو قولو 
 .(154)اْلعراؼ:

ىي اليت ينبغي أف تكوف األفل الذي يقاس  (تعأب)وتلك ا١تعاين اليت لاءت ُب كتاب ا 
ا با١تعاين االفطبلحي ة لدى األفوليُّت، وما قرره ا و٦تتزلً بو سواه. أم ا ما أورده الل غوي وف متأثّػرً 

و قد ٘تت فياغة تلك ا١تعاين وإشاعتها بعد أف فهـو تبًعا لل غويُت، فإن  األفولي وف ُب ىذا ا١ت
أبرزوا ا١تعٌت الذي بنوه على قبوؿ فكرة "النسخ" اليت كانت قد شاعت وانتشرت ُب ليل 
الفقو، وٛتلوا عليها كل ما استعمل من ىذه ا١تاد ة، وامتد هبا الذين توس عوا ُب ىذا ا١تفهـو 

ا ١تصطلحي "التفسَت والتأويل" حيث استعملوه ُب تقييد ا١تطلق، دفً حىت كاد يصبح مرا
قد يطلق البع  عليو  –كّلو–وٗتصيص العاـ، وبياف اجململ، وتوضيح ا١تبهم، فذلك 

 مصطلح "النسخ". وا أعلم وكل تلك ا١تعاين ا١تضافة إٔب ىذا ا١تصطلح قابلة للنظر.

ٚتي  اآليات اليت وردت مادة "نسخ " فيها ال يراد  وإذا اتضح ما تقدـ فإن و ٯتكن القوؿ بأف  
هبا تلك ا١تعاين اليت ذىب األفولي وف وا١تفس روف والل غوي وف إليها بناًء على ما سبق إٔب 
األذىاف واستقر فيها من معاف افطبلحي ة: )رف  حكم ْتكم، أو إبطاؿ حكم متقد ـ 

 ذلك.ٔتتأر ر، أو بياف انتهاء مدة حكم( وما إٔب 

" معٌت ال عبلقة لو بكل اشتقاقات الكلمة  وقد رأينا كيف تكل ف البع  ٖتميل كلمة "٘تٌت 
سوا عليها الفرية الصلعاء فرية "الغرانيق" وذلك ٬تعل من الضرورّي وىو "القراءة والتبلوة" ليؤس  

 إدراج الل غة بُت ا١تعارؼ اليت البد لنا من مرالعتها إضافة إٔب ما ذكرنا.
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 ا ٛتل الناس على ركوب منت ىذه العمياء؟و٦ت

حُت قاؿ: "...١تّا ظهرت بدعة الفرؽ  –يرٛتو ا–ما نبو إليو الشيخ ٤تمود شلتوت 
والتطاحن ا١تذىيّب، والتشاحن الطائفّي، وأرذ أرباب ا١تذاىب، وحاملو رايات الفرؽ 

أيديهم إٔب القرآف، فأرذوا ا١تختلفة، يتنافسوف ُب العصبي ات ا١تذىبي ة والسياسي ة، وامتدت 
يولهوف العقوؿ ُب فهمو ولهات تتفق وما يريدوف، وبذلك تعق دت ولهات النظر ُب 
القرآف، وارتلفت مسالك الناس ُب فهمو وتفسَته، وظهرت ُب أثناء ذلك ظاىرة رطَتة، 

من أىل ىي تفسَت القرآف بالروايات الغريبة، واإلسرائيلي ات ا١توضوعة اليت تلقفها الرواة 
 آلياتو، ومنهم من عٍت بتنزيل القرآف على ا جململ القرآف وتفصيبًل الكتاب، ولعلوىا بيانً 

مُت وغبلة ا١تتصوفة مذىبو أو عقيدتو ا٠تاف ة، وبذلك ولدت ٖتك مات الفقهاء وا١تتكل  
 وغَتىم ٦تن يرو لوف ١تذاىبهم، ويستبيحوف ُب سبيل تأييدىا والدعاية ٢تا أف يقتحموا ٛتى
القرآف، فأفبحنا نرى من يؤو ؿ اآليات لتوافق مذىب فبلف، ومن ٮترلها عن بياهنا الواضح، 

ا بعد أف كاف وغرضها ا١تسوقة لو، لكيبل تصلح ١تذىب فبلف، وهبذا أفبح القرآف تابعً 
 ا!ا بعد أف كاف حاكمً ا، و٤تكومً متبوعً 

ا حجب عن العقوؿ ما كثيفً ا  كانت ىذه ثورة! ثورة غَت منظ مة، عقدت حوؿ القرآف غبارً 
فيو من نور اإلرشاد وا٢تداية، وكاف من سوء اٟتظ أف فادفت الثورة عهد التدوين، فحفظ 
رلاؿ التدوين ودونوا كثَتًا من اآلراء الباطلة ُب بطوف الكتب، وأرذت ْتكم األقدمي ة ومرور 

لقاىا ا١تسلموف ُب عصور ا من القداسة والتوثيق والعناية اليت ٮتض  ٢تا الناس، فتالزمن نوعً 
و ال الضعف الفكرّي، واال٨تبلؿ السياسّي قضايا مسل مة، وعقائد موروثة توىم البع  أن  

 يسوغ ٢تم التحّلل منها وال ٕتاوزىا وال التشكيك فيها.

د ىذا الًتاث العقوؿ واألفكار بقيود لنت على الفكر اإلسبلمّي فيما ٮتتص بفهم القرآف، قي  
ا بينهم، داية القرآف، فجمد الناس على تداوؿ ىذه الكتب واٗتذوىا حكمً واالنتفاع هب

و ليس ١تؤمن واعتقدوا ٚتلة ما فيها من غَت ٘تييز بُت حق وباطل، وناف  وضار، واعتقدوا أن  
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درج عليو السابقوف ا١تتقدموف ودونوه ُب   ءا منها، أو يتجاوزه وقالوا: ىذا شيأف ينكر شيئً 
– اب ا، وتلقتو األم ة بالقبوؿ، وما كاف لنا أف نتجاىلو، أو نتجاوزهكتبهم، وشرحوا بو كت

فبل ينبغي لنا  –ا ُب فهم أساليب القرآف، وٗتريج األحكاـولسنا بأعلم بالدين، وال بأبعد نظرً 
أف ٨تيد عما تلقيناه عن ا١تاضُت قيد شعرة، وال أف ٩تالفو ُب قليل وال كثَت، وبذلك أسلموا 

ىم، ولنوا على أنفسهم ْترماهنا لذة التفكَت، ولنوا على دينهم باعتقاد كوف عقو٢تم إٔب غَت 
، وقعدوا عن النظر ُب القرآف، وامتؤلت ىذه األوىاـ من الدين أو من العلم اإلسبلميّ 

، وفار كثَت من  أذىاهنم بألواف من األوىاـ الفاسدة عن التشري  والعقيدة، وما ٭تل وما ٭تـر
اٟتراـ ما حر مو فبلف ُب كتاب   اٟتبلؿ ما أحل و فبلف ُب كتاب كذا، وأف   ا١تسلمُت يعتقد أف  

ثابت ُب القرآف ألف   ءكذا، بل وفل األمر ببع  أىل العلم إٔب أف يقوؿ: إف  ىذا الشي
ا ٛتلوا عليو بع  آيات الكتاب اٟتكيم وبذلك لعلوا القرآف تابًعا لعلم الرلاؿ ا أو فبلنً فبلنً 

 كوف علم الرلاؿ دائرًا م  القرآف حيث دار.بداًل من أف ي

ا يستندوف فيها إٔب سنن لقد فار من ا١تألوؼ لكثَتين أف ينشئوا مواقف أو يتبن وا آراء وأفكارً 
سبق إٔب األذىاف وفو٢تا واستقرارىا، والتهادات توف ل من توف ل إليها ٔتختلف ا١تناىج، 

" بعد ذلك ٛتلوه على تلك ا١تسل مات والثقافات ومتنوع الوسائل، فإذا أنزؿ "ا٠تطاب القرآين  
ا١توروثة اليت سكنت عقو٢تم من قبل. وحُت شاعت الروايات ُب "ليل الرواية" ٛتلو القرآف 

ا بينو وبُت على ذلك الفهم الذي استقر لديهم من معاين تلك الروايات، فإف ولدوا تعارضً 
ختلفة، ومنها القوؿ "بالنسخ"، للخروج من ذلك ا١تستقر ُب األذىاف ٞتأوا إٔب التأويبلت ا١ت

ج من اآلية ا على القرآف، لكن رر  ذلك التعارض يقوؿ الفراىي: ".. فاٟتديث ٓب يزد شيئً 
 ا يكاد ٮتفى على من ال يتدب ر..".ا غامضً شيئً 

ك قبل أف تفهم القرآف تتهافت على اٟتديث ٍب يقوؿ: "... ولكن ىاىنا منزلة.. وذلك أن  
ح وسقيم، فيعلق بقلبك من اآلراء ما ليس لو ُب القرآف أفل، ورٔتا ٮتالف ىدي وفيو فحي

تأرذ ُب تأويل القرآف إٔب اٟتديث، ويلب س عليك اٟتق بالباطل: فالسبيل السوّي أف فالقرآف 
تنظر ُب األحاديث فإف ولدت ما   –بعد ذلك–تعّلم ا٢تدى من القرآف وتبٍت عليو دينك، ٍب 
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رآف حسب بادئ النظر أولتو إٔب كبلـ ا فقرت عيناؾ، وإف أعياؾ ا عن القكاف شاردً 
-ا بإطاعة ا ٍب بإطاعة رسولو  وآررً وقد أمرنا أواًل  ،فتوقف ُب أمر اٟتديث واعمل بالقرآف

وال شك أف  األمرين واحد )أي من حيث ولوب الطاعة، ولكن -فلى ا عليو وآلو وسلم
فإف ٓب يرد ا أف يقدـ كبلمو  (*)((فلى ا عليو وآلو وسل م)لو ـ على أمر رسو أمر ا مقد  

  (136)فماذا أراد هبذا اٟتكم"؟أىػ -فلى ا عليو وآلو وسلم-على ما روي عن الرسوؿ 

 النسخ بين المصطلح والنظريَّة:

أف يدرؾ أن و أماـ  -مسبًقا-إف  ىذا التنوع ُب معٌت "النسخ" قد يفرض علي الباحث 
نظري ة" كاملة، ال أماـ مصطلح فقط، والفرؽ بينهما كبَت لًدا: فالنظري ة تستوعب "

ا كبَتًا من ا١تعارؼ ُب بع  األحياف لتكوف إطارًا معرفي ا ا١تصطلحات وا١تفاىيم، بل وكم  
ة يثبت بربىاف من ناحية، ويكوف مرلًعا ُب تفسَت ٣تموعة كبَتة أو فغَتة من القضايا العلمي  

، والشك أن نا (137)لوال تلك النظري ة لبقيت تلك القضايا غامضة أو غَت مفهومةاليت فني ة أو ال
ف  ما سنذكره عن "النسخ" وتعد د ا١تعاين إأماـ ما ٯتكن أف نطلق عليو "نظري ة النسخ"، إذ 

: "فالنظري  اليت يطلق عليها ينب و إٔب أهن   ة تثبت ة قضي  ا نظري ة كاملة، ال ٣ترد مصطلح أو مفهـو
تركيب عقليٌّ، مؤل ف من تصورات منسقة، هتدؼ إٔب ربط  -عند الفبلسفة-بربىاف، وىي 
 –ْتسب التهادىم-ة أثبتها القائلوف هبا بأدلة دلت (، والنسخ قضي  138)ئالنتائج با١تباد

                                                           
*  

(. ط ونشر ا١تكتبة اإلفبلحية ُب "عليكر" ا٢تند. لعلو يريد تقدًن أمر ا ما إذا 225رسائل ا١تعلم عبد اٟتميد الفراىي ُب علـو القرآف ص ) (136)
 ٓب يرد أمر رسوؿ ا على ذات مورد القرآف وىذا ما ٓب ٭تدث عند التحقيق.

 .١1994تعجم الفلسفي، بَتوت: الشركة العا١تية للكتاب، ( ٚتيل فليبا، ا(137

 العلمي ة. ( فإذا أطلقت النظري ة على ما يقابل ا١تمارسة العلمي ة ُب ٣تاؿ الواق  دلت على ا١تعرفة ا٠تالية من الغرض، ا١تتجردة من التطبيقات(138
قو ـ بو معٌت اٟتق ا  أو ا٠تَت ا١تثإب ا١تتميز عن االلتزامات اليت وإذا أطلقت على ما يقابل العمل ُب اجملاؿ ا١تعيارّي دلت على ما يت -

 يعًتؼ هبا ٚتهور الناس.
ة منظم ومتناسق تاب  ُب فورتو لبع  ا١توضوعات العلمي   ت على ما ىو موضوع تصور منهجيّ ة دل  وإذا أطلقت على ما يقابل ا١تعرفة العامي   -

 .ة الناساليت ٬تهلها عام  
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لصحة ُب الواق  ونفس األمر من اعليها، وبرىنت على فحتها بقط  النظر عن ٖتقق تلك 
 ققها.عدـ ٖت

 منشأ النظريَّة:

فيمكننا القوؿ: إف  "نظري ة النسخ"  "نظري ة"ومادمنا قد تواضعنا على اعتبار النسخ 
نشأت لتوالو الفكرة القائلة بإمكاف وقوع التعارض بُت نصوص الشارع اٟتكيم أو التعادؿ، 

د بدوف التخل ص ْتيث ال ٯتكن أف يرتف  ذلك التعارض أو التضاّد أو التعادؿ ُب ذىن اجملته
من أحد النص ُت باٟتكم بإبطالو، أو إزالتو، أو رفعو، أو بياف انتهاء مد تو، أو تبديلو أو 

معمواًل  -أي ا١تتأر ر منهما–و ٖتويلو أو إدالتو. ا١تهم أف ال يبقى إال أحد الدليلُت أتغيَته، 
فالتأر ر  -وحده–لزمن بو. وىنا يصبح السبيل الوحيد لتعيُت ما ىو ناسخ وما ىو منسوخ ا

الذي قامت نسبة أو عبلقة التناق  أو التناُب أو التضاد  –ص ا١تتأر ر الزماين  كاؼ ٞتعل الن  
للمتقدـ ناسًخا  –ُب نظر اجملتهد-أو ا١تمانعة أو التعادؿ أو التعارض بينو وبُت الدليل ا١تتقدـ 

لزماين  ميزة ىائلة، ويكوف التقدـ الزماين  بقط  الن ظر عن أّي اعتبار آرر، وىنا يصَت التأر ر ا
وتسأؿ أين موق  ا١تنظومة  .ص وإزالة أثره وتبديلو وتغيَتهعبًئا يكفي إلبطاؿ مفعوؿ الن  

ة؟ وأين موق  "النظاـ ا١تعرُّب اإلسبلمّي" كلو من ىذه القضي    الفكري ة للنسق اإلسبلميّ 
، وا١تقافد والغايات وا١تناىج؛ وِٓبَ ٓب يستحضر اجملتهد ة، والنماذج ا١تعرفي ةات اإلسبلمي  والكلي  
إلزالو ما بدا لو، أو رطر ُب ذىنو بداًل من ٖتميل النصوص أزمتو؟  -كّلو أو بعضو–ذلك 

ص ا١تنسوخ، ما داـ التعارض قد قاـ ُب ذىن الفقيو وِٓبَ ارتار أف ٮتتفى كل ذلك ارتفاء الن  

                                                                                                                                                                      

نظري ة ا٠تطأ "ت علي رأى أحد العلماء أو الفبلسفة ُب بع  ا١تسائل األربلقي ة، مثاؿ ذلك ة دل  على ما يقابل ا١تعرفة اليقيني   وإذا أطلقت -
  .عند ديكارت "والصواب

اىر، ويقبلو أكثر ت على تركيب عقلّي واس ، يهدؼ إٔب تفسَت عدد كبَت من الظو ة دل  ة اٞتزئي  وإذا أطلقت على ما يقابل اٟتقائق العلمي   -
ة" إٔب ما ٨تن ة قريبة من اٟتقيقة، مثاؿ ذلك نظري ة الذرة ولعل ىذا ا١تعٌت األرَت ىو أقرب معاين "النظري  العلماء ُب وقتو من لهة ما ىو فرضي  

من نصوص  -من ولهة نظرىم– ة "النسخ" اليت أسس ٢تا األفولي وف وعلماء القرآف لبلستعانة هبا ُب تفسَت ما يرونو متعارًضافيو من قضي  
ا ٚتيًعا تعود إٔب منهج اجملتهد ُب النظر ألهن   -ُب اٟتقيقة–وأدلة شرعي ة، ألسباب ٥تتلفة ال ٧تد عند إنعاـ النظر شيًئا منها يعود إٔب النصوص 

 إٔب األدلة، وزاويا رؤيتو.
 .478-2/477، 1994انظر ٚتيل فليبا، ا١تعجم الفلسفي، بَتوت، الشركة العا١تية للكتاب، 
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فهم النسخ  ، واٞتواب: أف  غوي ة ادودة ومنطقو األرسطيّ أو اجملتهد وُب إطار أدوات فهمو الل  
" بذلك ا١تعٌت قد استقر ُب األذىاف مبكرًا، وفار من ا١تسل مات ا١تتعارؼ عليها بُت 

 ف  أىل العلم إٔب أاجملتهدين. باعتباره أداة ٟتل ذلك اإلشكاؿ ا١تنهجّي. وٓب يلتفت كثَت من 
صبح إشكالي ة كبَتة سوؼ تناؿ من سبلمة نصوص قطعي ة ذلك الذي أنكروه ليكوف حبًل سي

 ثابتة.

 الطرؽ التي يعرؼ بها النسخ عند القائلين بها:

ة ابتكرىا اجملتهدوف ١تعاٞتة وسيلة ونظري   -توُب غالبي  –٦تا عرضنا قد يبدو "النسخ" 
اًدا أو و تضأقصور ُب مناىج النظر والتفسَت ٬تعل الفقيو يرى ُب بع  النصوص تعارًضا 

تناقًضا ال يرى لو حبًل إال بإلغاء أثر أحد النص. وإذا أرذنا األمر هبذا اإلطبلؽ فقد يفهم 
بالنص، وذلك بداًل من اٗتاذ النص حاكًما. وىذا فيو نظر.  منو اهتاـ الفقيو بالتحكم الذاٌبّ 

م ُب لتحك  الفقيو قد احتاط لدف  مثل ىذا التصور الذي قد يؤدي إٔب اهتامو با ولذلك فإف  
ة فحدد الطرؽ اليت هبا يستطي  الفقيو أف يعرؼ كوف الناسخ ناسًخا، وكوف ص برؤية ذاتي  الن  

ا١تنسوخ منسوًرا من رارج ذاتو، لئبل يتهم بأن و قد تصرؼ ُب نص  أو رطاب إ٢تي أو 
واإلعبلف  حديث نبوّي تصرفًا قائًما على ا١توقف الذاٌّب ال غَت، َفذِكر األفوليُّت ىذه الطرؽ

الذي  عن االلتزاـ هبا قد ينفي ىذه التهمة من ناحية، كما أن و قد يكوف ٔتثابة ا١تنهج الضابط
 إعماؿ "نظري ة النسخ" فيها دوف ضوابط فذكروا ضابطُت: اإلسراؼ ُب ٭تمي النصوص من

ص منسوخ "ىذا الن   : النص  ذاتو؛ وذلك بأف يرد نص من الشارع يقوؿ:الضابط األوؿ
، وٓب يذكر لنا أحد من األفوليُت  أو علماء (139)ص ناسخ لذلك"ذا"، أو يقوؿ:ىذا الن  هب

علي ولود ىذا النوع ُب القرآف  –ُب سائر ما اطلعنا عليو من مصادر–القرآف مثااًل واحًدا 
 اجمليد.

                                                           
 (.3/377) -لبناف–نظر اصوؿ بتحقيقنا ط. مؤسسة الرسالة ا(( 139
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: وىو ما ٓب ينص  الشارع فيو علي وقوع النسخ بو أو عليو نص ا، بل يأٌب الضابط الثاين
بنقي  حكم األوؿ أو بضّده -فلى ا عليو وآلو وسلم-أو رسولو  (تبارؾ وتعأب)لشارع ا

اآلَف َخفََّف اللَُّو َعنُكْم﴾ م  العلم بالتاريخ، وقد مثل وا للنقي  بقولو )تعأب(: ﴿
و عندىم نسخ لؤلمر بثبات الواحد من ا١تسلمُت للعشرة قالوا: ألف  فإن   (65)اْلنفاؿ:
 نفي للثقل ا١تذكور ُب األمر بثبات الواحد للعشرة من األعداء.التخفيف 

ومثل وا للضد "بتحويل القبلة" عن بيت ا١تقدس إٔب الكعبة والبيت اٟتراـ، فاألمر 
 و إٔب بيت ا١تقدس عندىم.باستقباؿ الكعبة ضد  التول  

يد الناسخ منهما لتحد ص ُتكل من النتاريخ  ا قضي ة التقد ـ والتأر ر )أي معرفة وأم  
وا١تنسوخ، فيمكن أف يعرؼ التاريخ بأف يقوؿ الشارع: ىذه اآلية نزلت قبل ىذه، أو يروى 
عن الصحابة قوؿ لواحد أو أكثر دوف التفات إٔب كوف ذلك الصحايّب من كتاب الوحي، أو 

ال إحدى اآليتُت وردت قبل اآلررى، وقد بأف  ة الصحابة: من أمهات ا١تؤمنُت أو من بقي  
 على ذلك نص ا، بل يأٌب ذلك على واحد من أولو ثبلثة: ينص الصحايبّ 

أف ٭تد د الصحايب تاريخ ورود كل من اآليتُت، بأف يقوؿ: ىذه اآلية نزلت سنة كذا  .1
 وتلك نزلت سنة كذا. 

أف يعّلق إحدا٫تا على واقعة أو زماف معلـو تقد مو، واآلرر على واقعة أو زماف معلـو  .2
نزلت ىذه ُب غزوة بدر، وتلك ُب أحد، أو قبل ا٢تجرة، أو  ف يقوؿ الصحايبّ تأر ره: كا

 بعدىا و٨تو ذلك.
وُب األحاديث أف يروي أحد اٟتديثُت فحايبٌّ متقد ـ الصحبة، ويروي اآلرر  .3

فحايبٌّ متأر ر الصحبة، وانقطعت فحبة األوؿ با١توت أو غَته عند ابتداء فحبة 
 الثاين.

قد تنفي اٞتانب الذاٌّب  –هاكلّ -ألوؿ الذي ال نعرؼ لو مثااًل وىذه الطرؽ ما عدا ا
الذي يتعلق بوقوع التعارض ُب ذىن الفقيو، وأف  الفقيو ٭تاوؿ ا٠تروج من ىذا التعارض القائم 
ُب ذىنو وفهمو باٟتكم لواحد من النص ُت بأن و ناسخ، وعلي الثاين بأن و منسوخ. وأف  الفقيو 
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ص من متبوع يتبعو ؿ الن  ص إٔب منصب اٟتاكم عليو، ويتحو  اٟتاكم بالن   بذلك ٮترج من دائرة
د للنّص ًدا إٔب تاب  لفهم الفقيو الذي ٭تد  اكـو عليو "اإلنساف" سواء أكاف ٣تتهًدا أو مقلّ 

موقعو، ناسًخا أو منسوًرا؛ ْتسب ما يصل إٔب علمو من تاريخ النزوؿ أو الورود؛ وذلك 
ة النسخ" كما ىي ُب انب ا٠تطَتة اليت يكشف عنها األرذ بػػ"نظري  لانب واحد من اٞتو 

 .اإلطار الذي قرره الكاتبوف ُب فعلـو القرآف، وعلماء أفوؿ الفقو كذلك

بُت الُدفت ُت وىو  (تعأب)كما أف  من الوالب علينا أف ندرؾ أف  القرآف الذي ٚتعو ا 
فلى ا عليو -جيم وًب تثبيتو ُب فؤاد النيّب بعد أف انتهت حكمة التن -اآلف-بُت أيدينا 
ا م  لربيل توقيفً -فلى ا عليو وآلو وسلم- ة، عارضو الرسوؿوُب ضمَت األم  -وآلو وسلم

تُت ليأرذ ىذا الشكل ا١تولود، فنحن عندما نقرأ سورة الفاٖتة باعتبارىا أوؿ سورة ُب مر  
٠تمس األؤب من سورة "إقرأ" أو "العلق" فمعٌت الكتاب نعلم أف  أوؿ ما نزؿ ىو اآليات ا

ىذا أف  القرآف قد أرذ ففة اإلطبلؽ فأفبحت أسباب وتواريخ النزوؿ ٣ترد أدوات يستأنس 
ص، يؤثر فيو بناًء على عامل الزمن ا على الن  دوف أف يكوف ذلك عبئً  -إف شاء–هبا الفقيو 

ة البنائي ة، وينسب ا٠تطاب القرآيّن إٔب القائل "بالنسخ" يلغي ففة اإلطبلؽ، والوحد وكأف  
ة اليت تناُب العمـو والشموؿ واإلطبلؽ وىي بع  ففات ىذا الكتاب نوع من التارٮتاني  

 الكرًن.

إف  أسباب النزوؿ أدوات مساعدة على الفهم وليست حاكمة على ا٠تطاب، وىذا ٓب  
ضايا األحكاـ ووضعوا قاعدة ا عن أذىاف أئمة األفوؿ ولكن هم استخدموه ُب قيكن غائبً 

هم ٓب يعطوىا ففة لكن   (140)هبذا ا١تعٌت وىي قاعدة "العربة بعمـو الل فظ ال ٓتصوص السبب"
 ة!!العمـو لتشمل كل القواعد األفولي  

                                                           
ا من تفريعاهتم عليو ُب اصوؿ من علم أفوؿ الفقو لئلماـ اارازي بتحقيقنا. ط وف فيها وشيئً ( رال  ىذه القاعدة وما قالو األفوليّ (140

 .(2/511مؤسسة الرسالة )
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١تعاٞتتها، وإف فورت  "نظري ة النسخ"اليت وضعت  وإشكالي ة التعارض ُب ذىن اجملتهد
ة ُب النصوص ذاهتا، لكن ها عند إنعاـ النظر تبدو ظاىرة ُب "فقو التنزيل" على أهن ا إشكالي  

لدى الفقيو الذي يعرب عنها "بتحقيق ا١تناط" أو معرفة كيفي ة "إعماؿ النص" وتنزيلو على 
- أو يبٍت عليها ا ال يتوقف على الل غةص فهمً الفقيو للن  ص يدور بُت فهم الواق ، وإعماؿ الن  

ا ال يعتمد ا دقيقً وبُت قدرتو على تنزيلو على الواق  الذي البد لو من فهمو فهمً  -وحدىا
بل عليها وعلى تركيبة اجملتم  ونظم العبلقات ُب اجملتم  والنظم  -وحدىا-على اللغة 

ا من عشرات ا١تعطيات ذات يها. وتعد  الل غة واحدً السائدة فيو، والتقاليد واألعراؼ وما إل
ص التشريعّي ْتيث ينز ؿ الن   "بتكييف الوقائ ىذا "العبلقة بالواق  وىذا ما نسميو ُب عصرنا 
ماتو، أو باألحرى يصاغ ذلك اتو ووقائعو وسائر مقو  على واق  ٘تت اإلحاطة بأبعاده ومتغَت  

ا من ا كبَتً لًبا للجواب فإذا توافر للمجتهد ذلك فإف  قسمً الواق  سؤااًل لينزؿ على ا٠تطاب ط
ا داـ كذلك مأو "التعادؿ"  عنها،  "التعارض"ة اليت يظن تعارضها سوؼ ينتفي األدلة اٞتزئي  
دات ص بو، وتنزيلو عليو ولديو رربة باد  قدرة التهادي ة عالية على ربط الن  ب اجملتهد يتمت 

  القرآف ا١تعرفي ة.ا١تنهالي ة ١تنهجي ة 

 ة النسخإشكاليَّ  إثارة اْلصل المعتمد في

ب عليو ال يًتت   –عقبًل –ا أن و  ووقوعو شرعً ة القائلُت ّتواز "النسخ" عقبًل استدؿ عام  
ا الوقوع الشرعي  فقد استدلوا عليو بآيتُت كرٯتتُت ًب قط  كل منهما من ٤تاؿ عقليٌّ. وأم  

ة، فا١تكي ة تق  ُب سورة يبًل على ذلك؛ األؤب مكي ة واألررى مدني  ا أو دلسياقها لتكوف شاىدً 
﴿َمْن َعِمَل َصاِلًحا مّْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَػَلُنْحِييَػنَُّو َحَياًة "النحل" بُت ىذه اآليات 

فَِإَذا قَػَرْأَت اْلُقْرآَف فَاْسَتِعْذ بِالّلِو ِمَن  *طَيَّْبًة َولََنْجزِيَػنػَُّهْم َأْجَرُىم بَِأْحَسِن َما َكانُوْا يَػْعَمُلوَف 
ِإنََّما * ِإنَُّو لَْيَس َلُو ُسْلطَاٌف َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعَلى رَبِّْهْم يَػتَػوَكَُّلوَف  *الشَّْيطَاِف الرَِّجيِم 

ْلَنا آيًَة مََّكاَف آيٍَة َوالّلُو َأْعَلُم  *ُسْلطَانُُو َعَلى الَِّذيَن يَػتَػَولَّْونَُو َوالَِّذيَن ُىم بِِو ُمْشرُِكوَف  َوِإَذا َبدَّ
ُقْل نَػزََّلُو رُوُح اْلُقُدِس ِمن رَّبَّْك  *ِبَما يُػنَػزُّْؿ قَاُلوْا ِإنََّما أَنَت ُمْفَتٍر َبْل َأْكثَػُرُىْم ََل يَػْعَلُموَف 
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َوَلَقْد نَػْعَلُم أَنػَُّهْم يَػُقوُلوَف ِإنََّما  *ِلِميَن بِاْلَحقّْ لِيُثَبَّْت الَِّذيَن آَمُنوْا َوُىًدى َوُبْشَرى لِْلُمسْ 
ِإفَّ الَِّذيَن َلَ  *يُػَعلُّْمُو َبَشٌر لَّْساُف الَِّذي يُػْلِحُدوَف ِإلَْيِو َأْعَجِميّّ َوَىَذا ِلَساٌف َعَرِبيّّ مُِّبيٌن 

ِإنََّما يَػْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن َلَ  *يٌم يُػْؤِمُنوَف ِبآيَاِت الّلِو ََل يَػْهِديِهُم الّلُو َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِ 
 (.105-97يُػْؤِمُنوَف ِبآيَاِت الّلِو َوُأْولِئَك ُىُم اْلَكاِذبُوَف﴾ )النحل: 

ْلنَ ( ﴿101واآلية موض  االستدالؿ ىي اآلية ) يٍَة َواللَُّو َأْعَلُم آيًَة مََّكاَف آ اَوِإَذا َبدَّ
﴾، ولفظ "آية" ُب ىذه اآلية ال آ أَنَت ُمْفَتٍر َبْل َأْكثَػُرُىْم ََل يَػْعَلُموفَ ِبَما يُػنَػزُّْؿ قَاُلوْا ِإنَّمَ 
عن معٌت "الوحدة األساسي ة" ُب القرآف أو  -بدوف كثَت من التعس ف-ٯتكن أف يصرؼ 

اٞتملة القرآني ة، أعٌت اآلية القرآني ة ٔتعناىا ا١تعروؼ لولود القرينة الدالة على ذلك، وىي قولو 
َلى ُب سورة يونس ﴿ (تعأب)كما يعز ز ىذا قولو   ﴿َوالّلُو َأْعَلُم ِبَما يُػنَػزُّْؿ﴾عأب(: )ت َوِإَذا تُػتػْ

ْلُو ُقْل َما  اَءنَا اْئِت ِبُقْرَءاٍف َغْيِر َىذَ ايَاتُػَنا بَػيػَّْناٍت قَاَؿ الَِّذيَن ََل يَػْرُجوَف ِلقَ آَعَلْيِهْم  َأْو َبدّْ
َلوُ  ِء نَػْفِسى ِإْف أَتَِّبُع ِإَلَّ َما يُوَحى ِإَلىَّ ِإنّْى َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت رَبّْى اِمن تِْلقَ  َيُكوُف ِلى َأْف أَُبدّْ
َء اللَُّو َما تَػَلْوتُُو َعلَْيُكْم َوََل َأْدرَاُكْم ِبِو فَػَقْد لَِبْثُت ِفيُكْم اُقل لَّْو شَ  * َعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيمٍ 

( من سورة النحل " 101" )فاآلية  (.16-15ِقُلوَف﴾ )يونس: ُعُمًرا مّْن قَػْبِلِو َأَفَل تَػعْ 
أو ىي أ٫تها  ىي من أىم أدلة القائلُت بالنسخ،تفسرىا آية سورة يونس. وآية سورة النحل 

بإطبلؽ، إف ٓب تكن الدليل الوحيد الذي لبلستدالؿ بو على ا١تدعى ما يسوغو. وسنناقش 
 بإذف ا. -بُت  ا١تخرج منو ٔتزيد من التفصيل ولو استدال٢تم بذلك، ون

 ة النسخ؟ىل تقر آية البقرة نظريَّ 

بُت  ُب سورة البقرة فهي الواردة ا"اليت استدلوا هبا على "الوقوع شرعً  ا اآلية الثانيةأم  
َعَلْيُكم مّْْن  ﴿مَّا يَػَودُّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َوََل اْلُمْشرِِكيَن َأف يُػنَػزَّؿَ اآليات التالية 

َما نَنَسْخ ِمْن * َخْيٍر مّْن رَّبُّْكْم َوالّلُو َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِو َمن َيَشاء َوالّلُو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 
َها َأْو ِمْثِلَها أََلْم تَػْعَلْم َأفَّ الّلَو َعَلَى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر  َلْم تَػْعَلْم أَ  *آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر مّْنػْ

ـْ  *َأفَّ الّلَو َلُو ُمْلُك السََّماَواِت َواَْلْرِض َوَما َلُكم مّْن ُدوِف الّلِو ِمن َوِليٍّ َوََل َنِصيٍر  َأ
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ُترِيُدوَف َأف َتْسأَُلوْا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمن قَػْبُل َوَمن يَػَتَبدَِّؿ اْلُكْفَر بِاإِليَماِف فَػَقْد 
َودَّ َكِثيٌر مّْْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلْو يَػُردُّوَنُكم مّْن بَػْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّارًا  *اء السَِّبيِل َضلَّ َسوَ 

َحَسًدا مّْْن ِعنِد أَنُفِسِهم مّْن بَػْعِد َما تَػبَػيََّن َلُهُم اْلَحقُّ فَاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحتَّى يَْأِتَي الّلُو 
 (.109-105)البقرة:  ﴾ى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ بَِأْمرِِه ِإفَّ الّلَو َعلَ 

( من 101( ُب سورة البقرة مغاير لسياؽ اآلية )106والسياؽ الذي وردت فيو اآلية )
هبا ا١تسلمُت الذين   وفسورة النحل، فهنا بياف دقيق لروح العداء اليت فار أىل الكتاب يواله

كتاب ٭تتقروهنم ويستفتحوف عليهم، الذين كاف أىل الكانوا قبل نزوؿ القرآف من األمي ُت 
َنا فيويقولوف  فأررلهم القرآف من دائرة  (75)آؿ عمراف:  اْلُمّْيّْيَن َسِبيٌل﴾ ﴿لَْيَس َعَليػْ

ة ليصبحوا أىل كتاب كذلك، وأي  كتاب؟!، ولذلك كاف السبلح الذي يلجأ أىل األمي  
 يء"بالَبداِء" أي يبدو لو اآلف ش و مصاباـ القرآف بأن  ىو اهت   –اليهود رافًة إليو-الكتاب 

م زعموا أف   فيقرره، وينزلو ٍب يبدو لو شيء آرر فيبطل األوؿ وينسخو وىكذا. ُب حُت أهن 
 رأيو، وال يقبل "البداء" وال النسخ ُب الشريعة التوراة ثابتة وأف  رب اٞتنود إلو موسى ال يغَت  

 َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة﴾﴿قولو )تعأب(:  أف   اليت أنز٢تا على موسى. ولقد ذكر اإلماـ الرازي
"ما" ىا ىنا تفيد الشرط  ضعيف: ألف   -أيًضا–االستدالؿ بو على لواز النسخ ووقوعو 

و مىت قولك: "من لاءؾ فأكرمو" ال يدؿ على حصوؿ اجمليء، بل على أن   واٞتزاء، وكما أف  
ىت حصل النسخ ولب أف يأٌب ٔتا و ملاء ولب اإلكراـ، فكذا ىذه اآلية ال تدؿ على أن  

ْلَنا آيًَة مََّكاَف ىو رَت منو، فاألقوى: أف نعوؿ ُب اإلثبات على قولو )تعأب(:  ﴿َوِإَذا َبدَّ
ُـّ من سورة "النحل"، وقولو:  (101آيٍَة﴾ )اآلية  ﴿يَْمُحو الّلُو َما َيَشاء َويُػْثِبُت َوِعنَدُه ُأ
 .(141)وا أعلم ،(39الرعد:اْلِكَتاِب﴾ )

                                                           

/ 2ب( واإلسنوي ُب شرحو على ا١تنهاج ) -2/268وانظر ما قالو القراُب ُب نفائسو ) ،ةي  ( ط ا٠تَت 443/ 1( رال  التفسَت )141)
/ 3( ورال  اصوؿ )5/ 2(، وانظر مغٍت اللبيب )441/ 1ما قالو الفخر ُب تفسَته لآلية ) -أيًضا–ة، رال  (، ط السلفي  557
297 .) 
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هنى  (سبحانو وتعأب)و من "التناقضات" ُب القرآف اجمليد: أف  ا و٦تا زعم اليهود أن  
و وعد ا١تؤمنُت بأف يعطيهم ويكافئهم عن اٟتسنة بعشر أضعافها إٔب عن الربا ُب القرآف، ولكن  

شغب  ـ علينا الربا ويعطيناه"؟!، وقد زادسبعُت إٔب سبعمائة، فقالوا: "نعجب لرب ٤تمد ٭تر  
التناق  ُب القرآف وُب تصرفات الرسوؿ  وادعاءاتاليهود وهتر٬تهم ُب مسألة "الَبداء" 

 (رسولو(فلى ا عليو وآلو وسل م( تعأب)حُت أمر ا  (فلى ا عليو وآلو وسل م(الكرًن
بعد أف فلى رسوؿ ا وا١تسلموف ُب ا١تدينة سبعة عشر ( 142) بالتولو إٔب الكعبةُتا١تسلمو 

، قيل: استصحابًا ٟتالة األحناؼ ُب استقبا٢تم لبيت (143)شهرًا مستقبلُت بيت ا١تقدس
و قبلة أيب األنبياء إبراىيم وسائرىم من بعده، وقيل: لعل أىل الكتاب ا١تقدس ظن ا منهم أن  

عليهم –وتعظيم أنبيائهم  فبلتو، ورافًة اليهود يدركوف أف  ىذا التوافق بُت ولهة النيّب ُب
لبيت ا١تقدس دليل على وحدة أم ة األنبياء، واٖتاد تعاليمهم ُب العقائد  –ة والسبلـالصبل

ٓب يكن بدًعا من  (عليو الصبلة والسبلـ)ات الشرائ  فلعلهم يؤمنوف بأف  ٤تمًدا كلي  و وا١تقافد 
 األنبياء، و٬تدوف ُب كل تلك ا١توافقات بُت ما لاء بو وما لاء بو الذين سبقوه من ا١ترسلُت

و منهم ورا٘تهم، ولكن غلظة أكباد يهود، وغرورىم د علي ضرورة اإلٯتاف بو، ألن  ما يؤك  
م أبناء ا وأحباؤه، ولعلهم ا  هم أهن  ٢تم بداًل من أف  (تبارؾ وتنزّه وتقد س وتعأب)وتو٫ت 

م الذي ٓب يسمح ٢تم بالرؤية السليمة ٢تذا التدرج اٟتكي –كّلو   –يكونوا عباًدا لو، ذلك 

                                                           

م  الديٍت اليهودي زعم نسخ الرلم للزناة بالتحميم واإلىانة والركوب على وُب الوقت الذي ينفوف فيو النسخ غفلوا عن أف  اجمل 142))
 ا ٔتا قرروه.ا منسورً ا للخلف حينما استثقلوا حكم التوراة ىذا، أو أرادوا أف ٬تعلوا نص التوراة ا١تشهور )الشيخ والشيخة( شيئً اٟتمار متجهً 

فلى إٔب بَػْيِت اْلَمْقِدِس ِست َة َعَشَر َشْهرًا  (فلى ا عليو وآلو وسلم)َرُسوَؿ الل ِو  ( أررج البخاري بسنده عن اْلبَػرَاِء رضي ا عنو أف  (143
َىا َفبَلَة الْ  َلُتُو ِقَبَل اْلبَػْيِت، َوأنُو فلى أوؿ فبلة َفبل  َعَة َعَشَر َشْهرًا، وكاف يُػْعِجُبُو أف َتُكوَف ِقبػْ ُلٌل ٦ت ْن  َعْصِر َوَفل ى معو قَػْوـٌ، َفَخرََج رَ أو َسبػْ

َة، َفَداُروا   (فلى ا عليو وآلو وسلم)كاف فلى معو َفَمر  على أَْىِل اْلَمْسِجِد َوُىْم رَاِكُعوَف، قاؿ: َأْشَهُد بِالل ِو لقد َفل ْيُت م  النيب  ِقَبَل َمك 
َلِة قبل أف ُٖتَو َؿ ِقَبلَ  اْلبَػْيِت رَِلاٌؿ قُِتُلوا ٓب َنْدِر ما نَػُقوُؿ ِفيِهْم، فَأَنْػَزَؿ ا )وما كاف ا  كما ُىْم ِقَبَل اْلبَػْيِت، وكاف الذي َماَت على اْلِقبػْ

 لُِيِضيَ  ِإٯتَاَنُكْم إف  الل َو بِالن اِس لرؤوؼ َرِحيٌم(.

َلِتِهْم اليت َكانُ  ُىْم عن ِقبػْ وا عليها ُقْل لِل ِو اْلَمْشرُِؽ َواْلَمْغِرُب يَػْهِدي فحيح البخاري كتاب التفسَت، بَاب )َسيَػُقوُؿ الس َفَهاُء من الناس ما َوال 
 (. 4216( رقم )4/1631من َيَشاُء إٔب ِفرَاٍط ُمْسَتِقيٍم( )
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ات سمت بو كل تشريعات اإلسبلـ، ومنها تشري  القبلة فبداًل من أف يدركوا أف  استقباؿ 
ا ىو عودة إٔب األفل؛ فالكعبة منذ فدور األمر اإل٢تّي إٔب إبراىيم وإٝتاعيل  الكعبة إ٪ت 

ـ. فهي بيتو ار   ا بنيت لتكوف بيًتا  وولهة وقبلة لعباده ا١ترسلُت وا١تؤمنُت أٚتعُت،ببنائها إ٪ت  
ا ال ٘تلك مثل ا١تقو  أم   مات اليت ٘تلكها الكعبة فالربكة فيها وفيما حو٢تا، ا بيت ا١تقدس فإهن 

يعظ مو بنو إسرائيل فيو، كل ذلك غَت كفيل  (لل شأنو)وبناء سليماف ىيكبًل أو معبًدا لو 
حولو. إف  بيت ا١تقدس بناه  ادعلى تعظيمو واستقبالو واالٖت   -كاف ة–بالتماع قلوب البشر 

سليماف ا١تلك الرسوؿ ليكمل ١تملكة سليماف فخارىا، ولعل كلمة بٍت إسرائيل ا١تمز قة ٕتتم  
أف ٕتتم  كلمتها عليو؟! وعلى تعظيمو؟!  -كل ها–ة  للبشري  حولو فلم يتحقق ٢تم ذلك فأىن  

الوحيدة للبشري ة وأليب األنبياء إبراىيم  و ا راًب النبيُت إٔب استقباؿ القبلةفبل غرابة أف يول  
وىو أوؿ بيت ـ ففيها مقامو، وفيها القواعد اليت رفعها وولده إٝتاعيل وىى بيت ا ار  

ومقاـ إبراىيم فيو،  (125)البقرة:  ﴾ي﴿َأف َطهَّْرا بَػْيتِ فالبيت بيتو وض  للناس ببكة، 
وا منو مصل ى. واٟتـر حـر ا منسوب إٔب ذاتو وف أف يتخذولذلك أمر اتباع األنبياء اٟتقيقي  

ا  العلي ة يكتسب ففة "اٟترمة والتحرًن" من ىذه النسبة ويضفيها على كل ما يت صل بو فكأهن 
 منو على ما ٭تل فيو. في 

و ا١توق  الذي ألن   ؛س ١تباركة ا لو و١تا حولوا ا١تسجد األقصى فهو قدس أو مقد  أم  
ة" اليت كانت ُب بٍت إسرائيل، والفرؽ بُت ي  ٢تة اإلوض  حاكم شعبو "باٟتاكمي  تقد س لكونو م

)تعأب( س كبَت، فقدسي ة بيت ا١تقدس واألرض ا١تباركة حولو النتساهبا إٔب ا ـ وا١تقد  ار  
 موذج اليت تقاد ْتاكمي ةة الن  حُت أمر بٍت إسرائيل بدروؿ األرض ا١تقدسة ليكوف منهم األم  

ال لتحرٯتو ٢تا، ولذلك فإف  ، -كل ها-ة، وتعطى كل ما تطلب بشكل رارؽ للعادات إ٢تي  
.مة وا١تقد  أحكاـ كل من األرضُت ار    سة ٗتتلف ارتبلفًا كبَتًا كما ىو معلـو

 ولقـو معي نُت، سة ال ٯتكن أف تكوف حُت تكوف قبلة إال قبلة مؤقتةفاألرض ا١تقد  
ا ار مة فهي اٞتديرة بأف تت خذ قبلة دائمة وعا١تي ة ومهوى ألفئدة ده. أم  ولتحقيق أغراض ٤تد  

فلى ا عليو -يبٌت البشر حو٢تا وحدهتم وعا١تي تهم، ولذلك كاف رسوؿ ا  -كاف ة–البشر 
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سجم القبلة اليت تن إٔب ،و يول و إٔب القبلة اليت يرضاىايقل ب طرفو ُب السماء لعل  -وآلو وسلم
لو ذلك قامت قيامة يهود  فلما ًب   وٕتعلو الوارث لًتاث إبراىيم والن بيُت كاف ة، وعا١تي ة رسالتو،

ؾ عن قبلتك اليت كنت عليها وأنت تزعم أن ك على مل ة إبراىيم "يا ٤تمد، ما وال   :فقالوا
م   قالوا ذلك وىمارل  إٔب قبلتك اليت كنت عليها نتبْعك ونصدْقك"،  !ودينو؟ يعلموف أهن 

و يتصر ؼ بدواف  ذاتي ة ال بوحي ، وإظهار أن   فتنتو عن دينوال  إيريدوف بذلك  كاذبوف، ال
َلِتِهُم الَِّتى  ﴿: فيهم (تعأب) فأنزؿ ا إ٢تّي، ُىْم َعن ِقبػْ َسيَػُقوُؿ السَُّفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوَلَّ

َها ُقل لّلَِّو اْلَمْشِرُؽ وَ  وََكَذِلَك  * ء ِإَلى ِصراٍط مُّْسَتِقيمٍ ااْلَمْغِرُب يَػْهِدى َمن َيشَ َكانُوْا َعَليػْ
َء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اَجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَّْتُكونُوْا ُشَهدَ 

هَ  َلَة الَِّتى ُكنَت َعَليػْ تَِّبُع الرَُّسوَؿ ِممَّن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَػْيِو َوِإف َكاَنْت ِإَلَّ لِنَػْعَلَم َمن يػَ  ااْلِقبػْ
 َلَكِبيَرًة ِإَلَّ َعَلى الَِّذيَن َىَدى اللَُّو َوَما َكاَف اللَُّو لُِيِضيَع ِإيَماَنُكْم ِإفَّ اللََّو بِالنَّاِس َلَرُءوؼٌ 

لَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماء ﴿َقْد نَػَرى تَػقَ ( تعأب)ٍب قاؿ  (144)(143 -142رَِّحيٌم﴾ )البقرة:
َلًة تَػْرَضاَىا فَػَوّؿ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َوَحْيُث َما ُكنُتْم فَػَولُّوْا  فَػَلنُػَولّيَػنََّك ِقبػْ

 (.144ُوُجوَىُكْم َشْطَرُه﴾)البقرة:

عذرًا وىكذا حاولت يهود أف ٕتد ُب توليو ا رسولو الكرًن ٨تو الكعبة البيت اٟتراـ 
باعو وعدـ ات  -فلى ا عليو وآلو وسلم-تتذرع بو لتسويغ إعراضها عن اإلٯتاف بالنيّب األمّي 

ينوف مت-واالىتداء هبداه، فقالوا  م متد  ﴿نُػْؤِمُن ِبَما أُنِزَؿ : -وف بأىداب دينهمشبش  وكأهن 
َنا﴾ )البقرة: م يكفروف بغَته،( 91َعَليػْ ىم ذلك يدعوف أف  وىم ُب عذر  وأرادوا بو أهن 

ا حّق، وأن   قًا ٢تا فكيف شريعتهم ال تنسخ، ويقولوف: إف  ٤تمًدا وفف التوراة بأهن  و لاء مصد 
وٯتو ىوف على الناس ٔتا ّٝتوه "الَبداء" وىو لزـو ا لشريعتها وناسخً يكوف شرعو مبطبًل للتوراة، 

ٍب يعرض عنو، ويبد ؿ  يبدو لو األمر،و غَت عآب ٔتا ٭تسن تشريعو، وأن   (تعأب) أف يكوف ا
م ٓب يكونوا متمس   (تعأب) ا لكنّ  ،شريعة بشريعة كُت قد رد عليهم عذرىم وفضحهم بأهن 

                                                           

 .(، ويرال  الكشاؼ ُب تفسَته لآلية، وكذلك القرطيب2/142بن ىشاـ )ا( رال  سَتة 144)
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ُقْل َفِلَم تَػْقتُػُلوَف فيو، وذلك ُب قولو )تعأب( ﴿ عوا التمس ك بو، والتصل بكي يد  بشرعهم  
اُر قولو: ﴿( إٔب 91)البقرة: ْؤِمِنيَن﴾ َء اللَِّو ِمن قَػْبُل ِإف ُكنُتم مُّ اأَنِبيَ  ُقْل ِإف َكاَنْت َلُكُم الدَّ

م ال داعي ٢تم(94)البقرة: اَْلِخَرُة﴾  فلى ا عليو -ة ٤تمد ، وال داف  لرف  نبو  . وبأهن 
 ﴿مَّا يَػَودُّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمنْ الذي يعرفونو كما يعرفوف أبنائهم غَت اٟتسد بقولو -وآلو وسلم

َمن َأْىِل اْلِكَتاِب َوََل اْلُمْشرِِكيَن َأف يُػنَػزََّؿ َعَلْيُكم مّْْن َخْيٍر مّْن رَّبُّْكْم َواللَُّو َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِو 
ا١تنبئ أف  العل ة وراء عدـ إٯتاهنم ٔتحمد وما  (105ُء َواللَُّو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم﴾ )البقرة:اَيشَ 

أراد نق  تلك السفسطة أو  -كّلو–لما بُت  الرد  عليهم ُب ذلك أنزؿ إليو ىي اٟتسد، ف
ُب شريعتهم، وا١تقصد األفلي  من  "النسخ"الشبهة اليت راموا ترو٬تها على الناس بدعوى من  

أفل النسخ الذي يطرأ على شريعة  وىو: الشرائ .عدـ نسخ ىذا ىو تعليم ا١تسلمُت أفَل 
راء بٍت إسرائيل وسخفهم وشغبهم: مفت أحد منهم إٔب لئبل يلت ،(145)بشريعة تأتى بعدىا

إٔب -فلى ا عليو وآلو وسلم-ا٠تاًب  فقد برح ا٠تفاء، وظهر كذهبم وافًتاؤىم، وأعذر النيبّ 
 وقاؿ: ،(تعأب)عوا زورًا أف  إبراىيم منهم فكذهبم ا فربه عليهم: فقد اد  طاؿ ا فيهم، و 

وِديِّا َوََل َنْصَرانِيِّا َوَلِكن َكاَف َحِنيًفا مُّْسِلًما َوَما َكاَف ِمَن ﴿َما َكاَف ِإبْػَراِىيُم يَػهُ 
﴿ِإفَّ َأوََّؿ بُت  ٢تم أف  إبراىيم بٌت أوؿ بيت وض  للناس . و (67)آؿ عمراف اْلُمْشرِِكيَن﴾

ـُ ِإبْػَراِىيَم آِفيِو  * بَِبكََّة ُمَبارًَكا َوُىًدى لّْْلَعاَلِمينَ  يبَػْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّذِ  يَاٌت بَػيػَّْناٌت مََّقا
ِمًنا َوللَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيًل َوَمن َكَفَر فَِإفَّ آَوَمن َدَخَلُو َكاَف 

-إف  األشهر اليت قضاىا رسوؿ ا  (،97 -96اهلل َغِنىّّ َعِن اْلَعاَلِميَن﴾ )آؿ عمراف: 
ة حُت ٘تحضت وىو يستقبل بيت ا١تقدس ُب فبلتو، وراف  -فلى ا عليو وآلو وسلم

الولهة إٔب بيت ا١تقدس بعد ا٢تجرة ٓب تزد بٌت إسرائيل يهوًدا أو نصارى إال فلًفا وغرورًا 
َوقَاُلوْا ُكونُوْا ُىوًدا َأْو و٘تاديًا ُب الباطل، وإفرارًا عليو، فاستمروا ُب دعاواىم العريضة ﴿

﴿ُقْل َبْل ِملََّة ِإبْػَراِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَف ِمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾ والقرآف ٬تيب:  اَرى تَػْهَتُدوْا﴾َنصَ 

                                                           
 (.2/655( رال  التحرير والتنوير )(145
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﴿َوقَاَلِت ، واستمروا ُب مهاتراهتم حىت م  إرواهنم من نصارى بٌت إسرائيل (135)البقرة:
َوُىْم  شيءْيَسِت اْليَػُهوُد َعَلى َوقَاَلِت النََّصاَرى لَ  شيءاْليَػُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى 

نَػُهْم يَػْوـَ اْلِقَيا ُلوَف اْلِكَتاَب َكَذِلَك قَاَؿ الَِّذيَن ََل يَػْعَلُموَف ِمْثَل قَػْوِلِهْم فَاللَُّو َيْحُكُم بَػيػْ َمِة يَػتػْ
–ة وىنا يعلن القرآف اجمليد هناية تلك ا١ترحل (113ِفيَما َكانُوْا ِفيِو َيْخَتِلُفوَف﴾ )البقرة: 

﴿َوَلن تَػْرَضى َعنَك اْليَػُهوُد َوَلَ مرحلة البحث عن ا١تشًتكات م  ىؤالء لعلهم يهتدوف 
َءُىم بَػْعَد الَِّذي االنََّصاَرى َحتَّى تَػتَِّبَع ِملَّتَػُهْم ُقْل ِإفَّ ُىَدى اللَِّو ُىَو اْلُهَدى َولَِئِن اتػَّبَػْعَت َأْىوَ 

 .(146)(120)البقرة  ِو ِمن َوِليٍّ َوَلَ َنِصيٍر﴾.َءَؾ ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَّ اجَ 

                                                           
ائهم، وتفضيلهم على العا١تُت، وشريعتهم ٔتا ُب ذلك أسطورهتم الكربى القائمة على األمر بدروؿ األرض افطف دعوى يهود أف   ( إف  (146
لبل لديد قاده يوش  ودرل هبم  ءفعوقبوا "بالتػ ْيو" انتظارًا لنشو  -عليو السبلـ-سة وىو األمر الذي ٘تردوا عليو ُب عهد موسى ا١تقد  

 األرض ا١تقدسة.

( قبل 561 -604ط عليهم أشهر ملوؾ الكلدانيُّت "نبو رذ نص ر أو ٓتتنص ر" الذي حكم ما بُت سنة )ا فسل  وعاثوا ُب األرض فسادً 
( قبل ا١تيبلد وىو الذي يٌت "اٞتنائن ا١تعلقة" إحدى عجائب الدنيا 586سنة )–ورشليم أا١تيبلد وىو ا١تلك البابلي  الذي دم ر ا٢تيكل و 

ر فأتلفت كل كتبهم ا١تقد سة، ْتيث ٓب يبق من ،م شعب ٥تتابابل، وأمر باتبلؼ كل ما يذكرىم بأهن   وىو الذي سب يهود إٔب ،السبعة
يا تراثهم إال ما حفظو أولئك الذين ٧توا من ا١توت على يديو، ومن بينهم الرباي عزرا الذي أّلف "التوارة البديلة" من حفظو و٤تفوظات بقا

 السيوؼ من قومو.

فة سا٨تة ليحو لوا كل ٕتارهبم وررباهتم وطموحاهتم وتطلعاهتم وأحقادىم إٔب "دين" ونصوص ديني ة نسبوىا  وقد لعلوا من ذلك فر 
وألنبيائهم، ليصوغوا مشروع هنوض قومي  متعّصب مشوب بغبللة ديني ة رقيقة ليتمكنوا هبا من اٟتفاظ على وحدهتم رغم السيب والشتات 

على توليو ٚتاىَتىم الولهة اليت يريدوهنا. ومن األحكاـ اليت أدعت توارة عزرا تأبيدىا: ونفت عن وضياع األفوؿ؛ وليكونوا قادرين 
 ( قالت توارة عزرا: 12و 11اليهودي ة وأفو٢تا عقيدة وشريعة "النسخ" من أللها ىذه األحكاـ. فبعد أف قدـ "سفر التثنية" )االفحاح 

لكي تكثر أيامك وأياـ أوالدؾ على األرض اليت أقسم الّرب  آلباِئك أف يعطَيهم  31ك. واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبواب 30
٢تكم وتسلكوا ُب إُو إذا حفظتم ٚتي  ىذه الوفايا اليت أنا اوفيكم هبا لتعملوىا. لتحب واؼ الرب  ألن   32أياىا كاياـ السماِء على األرض. 

كل مكاٍف تدوسُو بطوف   34  ىؤالء الشعوب من أمامكم فًتثوف شعوبًا أكرب وأعظم منكم. يطرد الرب  ٚتي 33ٚتي  طرِقو وتلتصقوا ِبو 
٢تكم إال يقف إنساف ُب ولهكم. الرب   35اقدامكم يكوف لكم. من الربية ولبناف. من النهر هنر الفرات إٔب البحر الغريب يكوف ٗتمكم. 

 ا كل مكم.٬تعل رشيتكم ورعبا منكم على كل األرض اليت تدوسوهنا كم

ئة ة سي  د ٔتنتهى الدقة مواقف "يهود" من ٚتي  الشعوب اجملاورة للدولة ومنها الشعوب العربي  ( ٭تد  20اإلفحاح ) -نفسو–وُب سفر التثنية 
 اٟتظ هبذا اٞتوار.
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، لعل حلفاءىم من (147)إذف فكل دعاواىم كانت كاذبة و٤تاوالت لكسب الوقت
﴿يُرِيُدوَف لُِيْطِفُئوْا نُوَر اللَِّو مشركي مكة يقضوف على رسوؿ ا واإلسبلـ فَت٭توىم 

إٔب األبد النتهائها، بالفشل  طّي ففحتهموىنا يأٌب القرار اإل٢تّي ب( 8بَِأْفواِىِهْم﴾ )الصف: 
 ،٪توذًلا للبشر -بعد اليـو–شعب ا ا١تختار ولن يكونوا  –بعد اليـو–الذري  فلن يكونوا 

، وبذلك ًب إعبلف انتهاء ٕتربتهم، وإسداؿ الستار عليهابل ىم ٪توذج لظاىرة الشر فيهم، 
ا قبلت وذلك بعد أف أمر ا ا١تسلمُت بقبوؿ  همٚتلة وتفصيبًل، ومنها القبلة اليت زعموا أهن 

ة، والتصديق على ة األنبياء ّكلهم إٔب ىذه األم  وضّم أم   أنبيائهم، واإلٯتاف هبم أٚتعُت،
–ة ة البشري  رساالت سائر األنبياء والرسل، وا٢تيمنة عليها هبذا القرآف، ْتيث تتوحد مرلعي  

والنسق الذي قامت -فلى ا عليو وآلو وسلم- ُب ىذا القرآف، وىذا النيب  األمُت -كل ها
 -كل هم–عليو رسالتو ا٠تا٘تة. ففي ىذا القرآف ربلفة الوحي اإل٢تي الذي لاء بو األنبياء 

، ليس عليها أف تبحث رارلو عن أي  مصدر من مصادر ا٢تداية -كل ها  –إٔب البشري ة 
 والنور.

ة رالية تنتسب إٔب نصارى فما ىم إال أم   ـا أإسرائيل فسواء أكانوا يهودً  ا بنووأم   
، والعرب قصصنا عليكم كّل ٕتربتهم لتعتربوا أو لتأرذوا منها الدروس ،ا١تاضي والتاريخ

﴿تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم تستوعبوهنا ٍب تتجاوزوهنا إٔب غَتىا 
                                                                                                                                                                      

ا١تولود فيها يكوف فإف إلابتك إٔب الصلح وفتحت لك فكل الشعب  11حُت تقرب من مدينٍة لكي ٖتاريها استدِعها إٔب الصلح.  10
٢تك إٔب يدؾ فاضرب ٚتي  إوإذا دفعها الرب   13وإف ٓب تسا١تك بل عملت معك حربًا فحافرىا.  12لك للتسخَت وُيستعَبد لك. 

عطاؾ أعداِئك اليت أا النساء واألطفاؿ والبهاِئم وكل ما ُب ا١تدينة كل غنيمتها فتعتنمها لنفسك وتاكل غنيمة وأم   14ذكورىا ْتّد السيف. 
ا اليت ليست من مدف ىؤالِء األمم ىنا.  ٢15تك. إالرب   ما مدف ىؤالِء الشعوب اليت أو  16ىكذا تفعل ّتمي  ا١تدف البعيدة منك لد 

يُت واليبوسيُت كما بل ٖتر مها ٖترٯتًا اٟتِثّػّيينأ واإلموريُت والكنعانيُت والِفرِزّيُت واٟتوّ  ٢17تك نصيًبا فبل تستبق منها نسمًة م ا. إيعطيك الرب  
 ٢تكم. إرلاسهُم اليت عملوا آل٢تتمهم فتخطُئوا إٔب الرب  ألكي ال يعّلموكم أف تعملوا حسب ٚتي   ٢18تك. إأمرؾ الرب  

فيما  ة والنظر٭تسن أف يلتفت ا١تنادوف ٟتوار األدياف والًتكيز على ا١تشًتكات إٔب أسلوب القرآف وعاداتو ُب ٤تاورة أىل الكتاب كاف   ((147
فلى ا عليو وآلو )ا من حياة النيب ا وٜتسة أشهر واثنُت وعشرين يومً آلت إليو تلك ااورات بعد ٤تاوالت دامت اثنُت وعشرين عامً 

ة  أحقاًدا وضغائن واستعبلًءا على البشري  إال ا ال تنتهي عجائبها وفيها كشف لدرائل نفوس مازادهتا القروف ا وعربً فإف  فيها دروسً  (وسلم
 كّلها.
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﴿َما نَنَسْخ (تعأب)واآلية ىنا ُب قولو  ،(134انُوْا يَػْعَمُلوَف﴾ )البقرة: َوََل ُتْسأُلوَف َعمَّا كَ 
ْلنَ  (تعأب)ليست كاليت ُب قولو  يٍَة..﴾آِمْن  ا فاآلية ليست نص   يٍَة..﴾آيًَة مََّكاَف آ ا﴿َوِإَذا َبدَّ

ىي  وال ُب "اآلية القرآني ة" اليت ىي عبارة عن ٣تموعة كلمات من القرآف تنتهي بفافلة
لدليل ا  معاف عديدة كما تقدـ فهي ُب األفلُب استعملبل ىي لفظ  ظاىرة ُب ذلك.

تياف أمر. ٍب أطلقت على ما يتحد ى األنبياء بو أقوامهم، فيعجزوف عن اإل ىوالشاىد عل
َوَما نُػْرِسُل  ..﴿ :(تعأب)ٔتثلها فتكوف ا١تعجزة؛ ألف  ا١تعجزة دليل فدؽ الرسوؿ، قاؿ 

لقد ذىب لل  ا١تفس رين قدٯتًا وحديثًا إٔب أف  و ، (:1)اإلسراء: ﴾َلَّ َتْخوِيًفابِاآليَاِت إِ 
أو العبلمة ( 148) ا١تعجزةا ﴾ أهن  يٍَة..آَما نَنَسْخ ِمْن الرالح ُب معٌت "آية" ُب قولو )تعأب( ﴿

ـْ ُترِيُدوَف َأف َتْسأُلوْا َرُسو  (تعأب)بداللة قولو  ةالدالة على فدؽ النبو   َلُكْم َكَما ُسِئَل ﴿َأ
: ائتنا (عليو الصبلة والسبلـ)حيث قاؿ ا١تشركوف لو  (108ُموَسى ِمن قَػْبُل﴾ )البقرة:

ر لنا األهنار والينابي  كما فعل موسى نتبْعك زلو علينا من السماء نقرؤه، وفج  بكتاب تن  
 ُب العبلمات الدالة أف ينسخ ويغَت   (سبحانو)نب ههم إٔب أف  لو  (تعأب)ونصدْقك، وكاف ا 

يكفيهم الكتاب -فلى ا عليو وآلو وسلم-ة ٤تمد علي فدؽ أنبيائو ورسلو، ففي نبو  
َلى َعَلْيِهْم﴾. ا﴿َأَوَلْم َيْكِفِهْم أَنَّ الكرًن  ورلق  (،51)العنكبوت أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُػتػْ

-وا٠تلق  (20ْلُموِقِنيَن﴾ )الذاريات يَاٌت لّْ آ﴿َوِفى اَلّّ ْرِض السماوات واألرض آيات 
 ايََة اللَّْيِل َوَجَعْلنَ آ ايَػتَػْيِن َفَمَحْونَ آَوَجَعْلَنا الَّلْيَل َوالنػََّهاَر ﴿ آيات، والليل والنهار آيتاف –كل و
، وارتبلؼ األمم بألسنتها وألواهنا واستعداداهتا آيات، (12َة النػََّهاِر ُمْبِصَرًة﴾ )اإلسراء آيَ 
 آية، ونظاـ الزولي ة من آيات ا. –ألم ة ٓب ترع ذلك حق رعايتو-ة واالفطفاء اء ا٠تَتي  وإهن

والشك أف  القرآف أىّم بكثَت من إرراج اليد بيضاء أو ٖتويل العصا إٔب ثعباف أو إبراء 
ما ف ،ةاٟتسي  أو اآليات ألكمو واألبرص وإحياء ا١توتى، بل ال ولو للمقارنة بسائر ا١تعجزات ا

                                                           

( بقولو: 106ب اإلماـ الرازي على االسندالؿ بآية سورة البقرة )(، وقد عق  2/655(، والتحرير والتنوير )2/12( رال  ا١تنار )148)
 "واالستدالؿ بو ضعيف... كما تقدـ.
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ة من آية من آيات الكتاب اجمليد إال وفيها من الدالالت ما ال تقـو ٔتثلو كل ا١تعجزات اٟتسي  
 لسائر األنبياء وا١ترسلُت.

ـْ ُترِيُدوَف َأف َتْسأُلوْا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى  ٥تاطًبا ا١تسلمُت (لل شأنو)وقولو  ﴿َأ
ر ا١تسلمُت ُب الوقت نفسو أف اليهود و٭تذ   ىلنكاريٌّ يستنكر عستاستفهاـ إ ِمن قَػْبُل..﴾

يسلكوا مسلكهم ُب سؤاؿ الرسوؿ النيّب األمُت مثل ما كانت يهود تسأؿ موسى من قبل أف 
يأتيهم با٠توارؽ التس  واستعداده لتكرار ذلك باستمرار وباآليات األررى، فتلك شريعة 

بلة علينا أف نقتبس منها الدروس ة نسخت بشريعتنا، أفواًل وفروًعا، من ذلك القافطفائي  
فخوارؽ اآليات تقتضي ما يقابلها ُب التكاليف الشاقة اليت ال يستطي  القـو القياـ  والعرب،

 .هبا أو أدائها بالشكل ا١تناسب. وتقتضي فرامة وشدة ُب األعباء وُب األداء واٞتزاء

ليت ترتبط ٔتقافد  وشريعة اإلسبلـ شريعة ٗتفيف ورٛتة وعدد من األعباء والتكاليف ا
ة وغايات وعلل وحكم ٕتعل الناس قادرين على فهمها، راغبُت ُب أدائها، وناشطُت كلي  

للقياـ هبا حىت م  ارتبلؼ ثقافاهتم وحضاراهتم وأزماهنم وأماكنهم لتكوف شريعة دائمة 
 يستطي  اٞتمي  االلتزاـ هبا.

 ؟وظيفة النسخما ىي  

دٯتًا وحديثًا لدؿ ٓب "يتحرر فيو موض  النزاع" إف  اٞتدؿ الذي دار حولو النسخ ق
راف ًة فيما يتعلق ْتقيقتو. وقد مر بنا ما أورده اللغوي وف  بشكل دقيق كما يقوؿ األفولي وف،

 ٍبّ ما أورده أىل االفطبلح ُب بياف معناه.

بًا ُب بياف وظيفة اوٓب يكن أىل االفطبلح من علماء القرآف واألفوليُت  أقّل اضطر 
لنسخ منهم ُب بياف حقيقتو. فإذا كانت وظيفتو رفُ  التعارض القائم ُب ذىن اجملتهد وىو ا

ة تتعلق بأدوات اجملتهد ووسائلو ا١تنهجي ة اليت يستخدمها ُب فهذه قضي   ،ينظر ُب دليلُت
ص، فإذا كانت وسائل اجملتهد قافرة عن إدراؾ معاين النصوص ُب سياقاهتا التعامل م  الن  

ة، وُب وحدهتا وتفر قها، فذلك يعٍت أف  عليو أف يعيد النظر ُب تلك الوسائل ة واٞتزئي  الكلي  
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ص قبل "اٞتم  بُت واألدوات ا١تنهجي ة، وليس لو أف يعاِب إشكاليت و الذىني ة بالتحك م ُب الن  
من  آف اجمليدكويّن مثل القر   رطابقبل بناء ا١تنهج ا١تبلئم للتعامل م  و  القراءتُت" من ناحية،

ناحية أررى، فتحميل ا٠تطاب مشكلة اجملتهد ا١تنهجي ة أمر غَت معقوؿ منهجي ا وال يستقيم 
 م  والب "التبلوة حق التبلوة".

فيناقش ( سبحانو وتعأب)إف  من حق اجملتهد والباحث أف يلتفت إٔب ففات البارئ 
والبَداُء ٤تاؿ على  ، "الَبداِء" مثبًل  إٔب –كثرهتا   ىعل–األمر من زاوية أف  مآؿ معاين النسخ 

  حاطتو علًما بكل شيء.إل (تعأب) ا

و مولو إٔب بشر أن   إال (تبارؾ تعأب)" وإف فدر عن ا طاب"ا٠تومن زاوية أف  
د ُب زمانو ومكانو، ما يصلح ْتسب أنظار اجملتهدين ُب وُب واق  ٤تد   مستخَلف ُب كوف،
 ُب وقت آرر. –و ُب ذلك الفهمكما ى  -وقت قد ال يصلح 

اٞتعل ة بشكل عاـ ٤تكـو بة والبيئي  ة واإلنساني  ة وا١تكاني  والواق  بكل مرك باتو الزماني  
 .اؿسكوف ْتوعدـ ال ،"الصَتورة التارٮتي ةاإل٢تي والسنن ومنها "

 

 منافاة النسخ لخصائص الخطاب القرآّني:

ذاتو، والبد  طاب القرآينّ فهم طبيعة ا٠تب -كإضافة إٔب ذل-وىنا ٧تد أنفسنا مطالبُت 
صوص األررى وُب الكتاب الكرًن" وكل الن   رطابمن إدراؾ الفروؽ بكل أنواعها بُت "

 ة ا١تطّهرة".مقد متها "السن ة النبوي  

مطلق ومتحد ي بو م  ثبوت العجز عن  – كبلـ ا تعأب-القرآين   طابفا٠ت
رصائصو العديدة ومعرفة رصائص ا٠تطاب القرآيّن وأساليبو   االستجابة للتحديّ. وللقرآف

ال يأتيو الباطل بُت يديو  يّ كفيلة ٔتن  القوؿ باٞتواز العقلّي والوقوع الشرعّي ُب رطاب إ٢ت
ا لكل تصاريف بً وال من رلفو، وعصمة ىذا الكتاب، وكونو معاداًل للكوف وحركتو، مستوع
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فو ُب مواقعها منو مواق  النجـو ُب السماء ْتيث لو تلك اٟتركة، تشبو آياتو وكلماتو وحرو 
غَت  موق  ٧تم واحد، أو ررج عن مداره، أو اٗتذ لنفسو مدارًا مغايرًا الرتل نظاـ اجملموعة  
كّلو. وكذلك مواق  "٧تـو القرآف" منو وآياتو وكلماتو وحروفو. وحُت نبلحظ ىذا فإن نا ال 

 القرآف العزيز اجمليد. ولذلك كاف البد من بياف بع  ة النسخ" ُبنستطي  قبوؿ إعماؿ "نظري  
ة ىذه النظري ة، لها بعناية غرابة القوؿ بصح  اليت يظهر إدراكها وتأم  –أىم ىذه ا٠تصائص 

 وإمكاف إعما٢تا ُب ىذا الكتاب الكرًن.

 ومن بُت ا٠تصائص القرآني ة اليت البد من استحضارىا: 

تعددت آياتو وسوره إف ٕتعل من القرآف و  اليت خطاب:الوحدة البنائي ة لل .1
روف وف وا١تفس  أما ا١تعاين اليت أعطاىا الفقهاء واألفولي   ،وألزاؤه وأحزابو كالكلمة الواحدة

وعلماء القرآف "للنسخ" بعد تلك الفًتة فمعاذ ا أف ننسب إٔب القرآف وقوع شئ منو فيو، 
 ا.١تا ستطل  عليو قريبً 

ا  اٞتم  بُت القراءتُت: .2 إف  قراءة القرآف ليست مثل قراءة أّي نّص لغوّي أو أديّب، إهن 
تبلوة مطلوب أف تكوف "حق التبلوة"، فإذا ٓب يقرأ القرآف بالطريقة اليت أُمر الناس 

وتبلوتو حق التبلوة تكوف بقراءتو وفق التوليو  ه،وأضاعو فيو طوا أف يقرؤه هبا فقد فر  
َرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق من سورة "العلق" اإل٢تّي ُب اآليات ا٠تمس األؤب  * ﴿اقػْ

نَساَف ِمْن َعَلٍق  َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرـُ  *َخَلَق اإْلِ نَساَف  *الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم  *اقػْ َعلََّم اإْلِ
 .(5-1َما َلْم يَػْعَلْم﴾ )العلق:

، ويكوف -كّلو–كوف فهما قراءتاف: إحدا٫تا باسم ا ا٠تالق ُب ا٠تلق وال
ىو القائد وا٢تادي باسم ا ُب قراءة ىذا الكوف، فيفهم كل منهما  القرآف

 باآلرر، وينعكس فهم كل منهما على األرر.
ؽ وقراءة يقود اإلنساف فيها وىو يقرأ كل ما تراكم من علـو ومعارؼ ورربات ليصد  

 .(149)ة وال تضي  ىباءً لهود البشري   القرآف بالقرآف، ويهيمن عليها بو فبل تتبعثر قارئعليها 
                                                           

 .بة )دار الشروؽ(( و١تزيد من التفافيل ٯتكن الرلوع إٔب رسالتنا ا١تطبوعة ُب القاىرة "اٞتم  بُت القراءتُت". مكت(149
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وىذا اد د أو ا٠تافي ة من رواّص القرآف اجمليد حُت تُفهم الفهم السليم، ويستعاف هبا 
القياـ "ْتق التبلوة" لن ٬تد القارئ ُب ىذا القرآف ما ٯتكن أف يقوده إٔب القوؿ بالنسخ  ىعل

 ُب مفهومو الشائ  لدى ا١تتأررين.

ص اليت ال يت صف هبا أّي رطاب آرر غَت ىذا الكتاب الكوينّ أماـ ىذه ا٠تصائو 
الوحيد ٯتكننا أف نقوؿ: إف  القرآف معادؿ موضوعّي للكوف وحركتو، ومستوعب ٢تما، وقادر 
علي استيعاب "الصَتورة التارٮتي ة"، ألف  ىذا ا٠تطاب ٓتصائصو ا١تذكورة ال يتعلق تعل ًقا 

 ة، بل يستوعبها ويتجاوزىا.ة إشكالي ة لزئي  أي  ب( 150)مباشرًا وتام ا وناشًبا

 

 :من أين جاء الخلل؟

إف  القوؿ بالنسخ وتأكيده بالشكل الذي نراه لدى علماء القرآف وٚتهرة علماء 
ا ٧تم عن أسباب كثَتة إضافة إٔب ما أشرنا إليو سابقً  ا، لعل من أبرزىا تلك األفوؿ إ٪ت 

 ا طويبًل استقرت فيها، وانشغلت هبا العقوؿ والقلوب زمنً الروايات اليت سبقت إٔب األذىاف و 
حىت فارت مسل مات ضروري ة، وأكثر الرواة من ترديدىا وذكرىا حىت فارت شهرهتا فارفة 

 عن البحث ُب فحتها من عدمها. إضافة إٔب أسباب أررى:

ا بارىا ٤تد دً ة" للقرآف اجمليد، باعتبقدر كاؼ إٔب "الوحدة البنائي   تعدـ االلتفا أو٢تا:
و أعضاء مفر قة، و٦تا ا كأن  ا، بل وضعت ُب إطار الفضائل، وشاعت قراءتو مفر قًا، ٣تزءً منهالي  

ة ُب ساعد على شيوع ىذا النوع من القراءة انصراؼ األذىاف إٔب األحكاـ الفقهي ة اٞتزئي  
فك ر الفقهّي اٞتزئّي واالنفعاؿ التقابلّي بداف  من الت ة، وسيادة الفكر الثنائيّ الوقائ  اٞتزئي  

  –منطق القرآف و٤تاولة الكشف عنو وبناء منهجو، وقد قاد ذلك  مبلحظةبا١تأثور، وعدـ 

                                                           
 (4/266ا م  إفادة مزيد من القوة ُب ذلك التعلق. تاج العروس )ا أي متعلقً ناشبً  ((150



336 

 

إٔب الوقوع ُب براثن ىذه اآلفة آفة النسخ، وٖتويل" النسخ" إٔب علم من علـو القرآف  -كل و
 ألقى على القرآف اجمليد كثَتًا من الظبلؿ القا٘تة.

ر ـ ٖتديد مفهـو "النسخ" ٖتديًدا دقيًقا، فلو أف  ا١تتأررين التزموا ٔتا فس  عد ا:ثانيً 
ة لدى ا١تتقدموف "النسخ" بو ١تا وق  ذلك االضطراب الشديد الذي نشهده ُب ىذه القضي  

 رين. علماء القرآف واألفوليُت  ومن بعدىم لدى الفقهاء وا١تفس  

ص عٌت "النقل" أو حقيقة ُب النقل فحسب، فالن  لقد اعترب ا١تتقد موف "النسخ" ٔت ا:ثالثً 
الذي يشَت إٔب االنتقاؿ من حالة إٔب أررى عدوه ناسًخا ١تا سبقو، إذا كاف ٗتصيًصا لعاـ أو 

ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب َجِميًعا﴾ ، مثل قولو )تعأب(: ﴿تقييًدا ١تطلق أو بيانًا جململ
وقولو:  (116اللََّو ََل يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِبِو﴾ )النساء: ِإفَّ وقولو )تعأب(: ﴿ (53)الزمر:

 -عندىم -فالنسخ  (82َلَغفَّاٌر لَّْمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلَحا ثُمَّ اْىَتَدى﴾ )طو: يَوِإنّْ ﴿
إحدا٫تا أو السابق  ،ة واحدةعلى قضي   -ُب ذىن الفقيو–ال يعدو أف يولد نص اف يرداف 

يدؿ على حكم ُب حالة، والبلحق يدؿ على انتقاؿ عن ذلك اٟتكم،  -بالذات- منهما
وٖتوؿ ُب تلك اٟتالة ُب إطار األمور الثبلثة اليت ذكرنا، فهو أمر لغوّي يدور أحيانًا على 

 اآلية الواحدة، أو تقييد ا١تطلق، وبياف اجململ ُب آيتُت، لأدوات التخصيص الّلغوّي دار
يو ا١تعاين اليت لعلتنا ُب مقدمة ىذه الدراسة نعترب "النسخ نظري ة" فجاء ا١تتأر روف ليضيفوا إل

ال مصطلًحا، وقد شج   على ذلك النظر اٞتزئّي، وظهور فكرة ومقولة "تناىي النصوص 
وقيل  340، وقيل 240، وحصر آيات األحكاـ بعدد قيل: "(151)وعدـ تناىي الوقائ " 

: ٜتسمائة بقدر اآليات، وقيل: ٜتسمائة"، وكذلك حصر أحاديث األحكاـ، فقيل
 ْب. إ .. تسعمائة، وقيل ألف ومائة

ببيئة النزوؿ وبا١تخاطبُت ُب تلك القرآف ُب إطار ثقافة ا١تأثور شاع ظن  ارتباط  ا:رابعً 
واعتربوا عصر القرآف عصر زمن الرسالة، وا١تطلوب تعميم الفهم الذي وق  للصدر  البيئة.

                                                           

 اوهبا احتج القائلوف "ْتجي ة القياس" ٍب اسًتسلوا ُب االحتجاج هبا ُب األدلة ا١تختلف فيه ( ىذه ا١تقولة شاعت وانتشرت ُب "ليل الفقو"151)
وا "القرآ –هاكلّ   –  ا!!ة اٟتادثة" مطلقً ا و"الوقائ  النسبي  ف ا١تطلق" نسبي  وبذلك فَت 
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بعدـ  وٕتد د ا١تخاطبة بو ُب كل عصر وقرف، ولعل قوؿ الشاطيبّ ص األوؿ، ال ٕتد د فهم الن  
ة قد بناه على ذلك التصور  يءلواز فهم ش من القرآف رارج دائرة فهم القروف الثبلثة ا٠تَت 

  .(152)وىو تصور فهي نظر

 خطورة القوؿ بوقوع نسخ في القرآف:

كرًن وال يستسيغها اٟتس ة يرفضها القرآف الة نسخ بع  آيات القرآف الكرًن قضي  قضي  
دة الذي بناه القرآف اجمليد ُب عقوؿ وقلوب وأنفس ا١تسلمُت، وىي من األمور ا١تعق   العلميّ 

واليت أرذت مدى ُب العقل اإلنسايّن قبل اإلسبلـ، وكانت موض  نقاش وارتبلؼ  ،ا٘تامً 

                                                           
 ورالعو ىناؾ ففيو الكثَت من الفوائد. ،ة" فبل نعود إليوة "بالوحدة البنائي  ( قد ناقشنا مذىب الشاطيب ىذا ُب اٟتلقة ا٠تاف  (152

فهي ا١تسألة اليت عرفت  (فلى ا عليو وآلو وسلم)ؿ ا ا ُب عصر الرسالة بالقرآف الكرًن وٓتطاب رسو ة ٥تاطبة من ٓب يكن مولودً ا قضي  أم  
" و٢تم ُب ذلك لدؿ طويل ال ضرورة لو لوال سيطرة بع  األفكار الكبلمي ة مثل قضي   ة اٟتسن عند األفوليُت ٔتسألة "تكليف ا١تعدـو

،وعدـ لواز تكليف من ىو غَت مؤى ل للتكليف، وا٠تلط بُت تعل   ،وولوب األفلح والقبح، ؤتا  ومن يتناولو، ق ا٠تطاب ٔتا يتناولو العمـو
ق التّنجيزي الذي يراد بو إ٧تاز الفعل أو القياـ بو ساعة ا٠تطاب بو، بُت التعل   –كذلك-ال يتناولو العمـو ومن ال يتناولو، ورلط البع  

العهد من البشر وىم ُب "عآب  (تبارؾ وتعأب)ذ ا وبُت ضرورة القياـ بو عند توافر شروطو، واستيفاء ا١تكل ف بو لشروط اإل٧تاز، وقد أر
ـَ ِمن ُظُهورِِىْم ُذرّْيػَّتَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى َأنُفِسِهْم أََلْسَت ِبَربُّْكْم قَالُوْا بَػَلى َشِهْدنَ ي آَوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن بَنِ ﴿ (تعأب)الذر " بقولو  أف  اَد

اُؤنَا ِمن قَػْبُل وَُكنَّا ُذرّْيًَّة مّْن بَػْعِدِىْم َأفَػتُػْهِلُكَنا ِبَما فَػَعَل آبَ َأْشَرَؾ  اَأْو تَػُقوُلوْا إنمَ  *ا ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِلينَ تَػُقوُلوْا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة إنَّ 
قا ا٠تطاب تعل   ق هبالبشر وىم ُب حالة ال ٯتكن أف يتعل  ل (سبحانو وتعأب)وىو رطاب منو ( 173 – 172اْلُمْبِطُلوَف﴾)اْلعراؼ: 

ا يقتضي القياـ بالفعل حُت ا٠تطاب، ولكنو يصدؽ عليو أن و رطاب مستوؼ لكل أركاف ا٠تطاب ١تخاَطب مؤّىل للفهم واإلدراؾ تنجيزي  
بو تعل ًقا ا"، بعد أف تعلق ي  ز بفعل ا١تخاطب تعّلقا "تنجي -آنذاؾ-ْتيث يتعلق ا٠تطاب  ا على إ٧تاز ما فهمو،ليذك ر بو عندما يصبح قادرً 

 فلوحي ا.

( 28فًَّة لّْلنَّاِس َبِشيًرا َونَِذيًرا﴾ )سبأ: اَأْرَسْلَناَؾ ِإَلَّ كَ  اَومَ ﴿ما أف  نصوص الكتاب والسن ة متضافرة على عمـو ىذه الرسالة وشو٢تا ك
والعا١توف شاملة  (90ْف ُىَو ِإَلَّ ِذْكَرى لِْلَعاَلِميَن﴾ )اْلنعاـ: ( ﴿إِ 158َرُسوُؿ اللَِّو ِإلَْيُكْم َجِميًعا﴾ )اْلعراؼ:  ي﴿ُقْل ياَأيػَُّها النَّاُس ِإنّْ 

١تن كانوا ُب عهد الرسالة ووقت تلقي ا٠تطاب وللذين يأتوف من بعدىم ويندرلوف ٖتت ىذا ا١تفهـو إٔب يـو الدين، وقد كاف ُب مقدور 
ال يأسروا أنفسهم ُب ا١تسائل اليت لرىم إليها اٞتدؿ الكبلمي  مثل  العلماء الذين أنفقوا كثَتا من الوقت واٞتهد ُب مناقشة ىذا األمر أف  

، وٖتديد مقوالت الولود وما إٔب ذلك بالطرؽ اليت فعلوىا ليوفروا على أنفسهم وعلى ءمسألة اٟتسن والقبح، ومفاىيم الشي ، وا١تعدـو
ا ا وافيً ( وما بعدىا فستجد تلخيصً 2/55) يها هبامش اصوؿة ذلك اٞتدؿ العقيم وٯتكنك مرالعة ا١تسألة بتفافيلها وبتعليقنا علاألم  

 ا، ومناقشة مستفيضة كتبناىا ٢تذه ا١تسألة. فاحرص على االطبلع عليها ىناؾ.ودقيقً 
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والوضعي ة إال والو ىذه السماوي ة اف وأرذ ورد وُب فًتات تارٮتي ة كثَتة وما من دين من األدي
ة ات إنزاؿ القيم الديني  ذلك ألف  قدرات البشر وطاقاهتم ُب عملي   ا١تشكلة بشكل أو بآرر،

ولذلك ٮتتلف الناس  ؛على واق  اٟتياة قدرات ٤تدودة يشوهبا القصور ُب كثَت من األحياف
ت آلتأويل بقراءوينقسموف إٔب فرؽ ُب مواقفهم من أفوؿ األدياف، فهناؾ من يعمد إٔب ا

ا على إ٬تاد حالة التوافق واإلنسجاـ بُت ما يريده الدين الذي يتدي ن بو ة ليكوف قادرً بشري  
ا يلجأ إٔب وأحيانً  ،تو واإلنساف نفسو وطاقاتو واحتيالاتو وما إٔب ذلكاوبُت الواق  وإمكان
ا على ما لاء دينو وإ٬تاد مسوغات لذلك اإليقاؼ ال ٕتعل منو متمردً  ،صإيقاؼ العمل بالن  

وفهمها وتفسَتىا لدى  ااستعما٢ت ئبو، ومن ذلك دعوى النسخ. فدعوى النسخ كاف قد أسي
و ليس ا١تقصود أمم سابقة كثَتة. فاليهود حينما لاءىم عيسى بالبينات ورفضوه وأكدوا أن  

دة، ولسنا ْتالة وديانتنا دائمة ومؤب   ،ف  شريعتنا ثابتةإقالوا:  ،ببشارات موسى وأنبيائهم قبلو
يعٍت أن نا ال نقبل فكرة النسخ وال نقر  ،إٔب أّي تغيَت أو التصديق برسالة ا١تسيح ؤتا أنزؿ إليو

وطرحوا فكرة "الَبَداِء" وقالوا: إن و يزعم أف  ا  ،بأف  رسالة موسى وما لاء بو رسالة منسورة
و لن يأٌب بعد ما يؤكد أن   اولدين ،وسىا قد بدا لو أف يرسل نبي ا من بعد م ف  أوك وأرسل

على السيد ا١تسيح،  –مهحسب زعم–موسى نيبٌّ عدا ا١تسايا، وففات ا١تسايا ال تنطبق 
م درلوا على إنكار من يأتيهم بعد رسوؿ قد لاءىمإحيث  والقرآف الكرًن أشار إٔب  ،هن 
ءَُكْم ابَػيػَّْناِت َفَما زِْلُتْم فيَشكٍّ مّْمَّا جَ ءَُكْم يُوُسُف ِمن قَػْبُل بِالْ اَوَلَقْد جَ ﴿ :(تعأب)قاؿ  ىذا،

َعَث اللَُّو ِمن بَػْعِدِه َرُسوًَل﴾ فكلما ىلك رسوؿ  (34)غافر:  ِبِو َحتَّى ِإَذا َىَلَك قُػْلُتْم َلن يَػبػْ
قالوا لن يبعث ا من بعده رسوؿ، ولذلك درلوا على قتل األنبياء وإنكار نبو اهتم ظن ا منهم 

م بذ كاف أحبارىم قد أعطوا ألنفسهم ُب بع  مراحل وإف  لك ٭تافظوف على الثبات، أهن 
وا  ،حياهتم حق التغيَت والنسخ وا فيها واستبدلوىا بسواىا وغَت  وحر فوا بع  النصوص وغَت 

 . (153)ا كثَتة واردة ُب التوراة ومنو اٟتكم ُب رلم الزناةأحكامً 

                                                           

 وإذا لاريناىم ُب ىذا ا١تنطق فهذا يعٍت أف  عليهم أف يرفضوا رسالة موسى ألنو لاءىم بعد إبراىيم وإسحاؽ ويعقوب ويوسف. (153)
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م استوطنوا اٞتزيرة العربي   بسبعة -فلى ا عليو وآلو وسلم-بل بعثة الرسوؿ ة قوم  أهن 
ا ُب أف يكوف ورالطوا العرب وٛتلوا أٝتائهم وانتموا إٔب قبائلهم طمعً  ،قروف انتظارًا لبعثتو

هم حُت لاءىم من كانوا ينتظروف بالبينات تنكروا لو وأنكروه ولكن   ،النيب  ا٠تاًب من أبنائهم
اغتيالو وقتلو  اوحاولو  -كما فعلوا م  السيد ا١تسيح قبلو- وىم يعرفونو كما يعرفوف أبنائهم

نت حجتهم ُب رف  االعًتاؼ اا من ٛتبلت ا١تشركُت ضد ه، وكلوا كثَتً مرات عديدة، ومو  
ال ٯتكن أف )تبارؾ وتعأب(  ودينهم كامل، وأف  ا ،أف  شريعتهم ثابتة -عليو السبلـ-تو بنبو  
وكما وض  قارئهم   ، ينزؿ عليو شريعة تغاير شريعة موسىرسواًل   رأيو ويرسل بعد موسىيغَت  

 ُب التوراة، وىو "الشيخ والشيخة إذا زنيا... "، ص القائل بولوب رلم الزناةكفو على الن  
ئهم، وعملوا كل ما اوا ُب ففات راًب النبيُت ُب توراهتم وىم يعرفونو كما يعرفوف أبنفقد غَت  

فلى ا عليو وآلو -يعة اإلسبلمي ة العا١تي ة النازلة على رسوؿ ا استطاعوه لينزعوا عن الشر 
َيِجُدونَُو  يالَّذِ  يَّ اْلُمّْ  يّ الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف الرَُّسوَؿ النَّبِ ﴿ففاهتا الواردة ُب سورة األعراؼ -وسلم

َهاُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم التػَّْورَاِة َواإِلنِجيِل يَْأُمُرُىم بِاْلَمْعرُ  َمْكُتوبًا ِعنَدُىْم في وِؼ َويَػنػْ
ُهْم ِإْصَرُىْم َواْلّّ  ـُ َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعنػْ ْغَلَؿ الَِّتى َكاَنْت َعَلْيِهْم الطَّيَّْباِت َوُيَحرّْ

﴾ أُنِزَؿ َمَعُو ُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ ي َمُنوْا ِبِو َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتػَّبَػُعوْا النُّوَر الَّذِ آفَالَِّذيَن 
و وُب مقدمتها التخفيف والرٛتة وإزالة اإلفر واألغبلؿ ليؤكدوا بذلك أن   (157)اْلعراؼ: 

 ليس ىو ا١تقصود ببشائر التوراة وتشبثوا بنفي النسخ. (عليو الصبلة والسبلـ)

سخ، وأف  النسخ راف ة من وُب إطار اٞتدؿ الذي أثاره الكبلمي وف إلثبات ورود الن
 ،وفارت تًتد د على بع  األلسن درلت فكرة النسخ إٔب العقل ا١تسلم، رواّص الشرائ ،

ات والثقافة الشفوي ة لتجعل من النسخ وسيلة وٛتلتها روايات درلها الكثَت من اإلسرائيلي  
فلى ا عليو وآلو -  ٍب برسوؿ ا ٤تمد٢تدـ حج ة اليهود ُب رف  اإلٯتاف با١تسيح أواًل 

وإذا  ،إليو و إٔب العقل ا١تسلم ذاتو وارتد  إٔب سبلح ول   -بعد ذلك–ا، فتحوؿ ثانيً -وسلم
ببع  العلماء يتبن وف فكرة النسخ ويدرلوهنا إٔب تفافيل شريعة القرآف وبياهنا ُب سن ة رسوؿ 

سخ سوؼ ٭تمل يهود على التسليم القوؿ بالن ظن ا منهم أف  -فلى ا عليو وآلو وسلم-ا 
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ُب النسخ  -راف ة–وحُت ولد الفقهاء  (فلى ا علية وآلو وسل م)ة ورسالة رسوؿ ا بنبو  
سهولة ُب التخل ص من عملي ات التعارض ا١توىـو بُت النصوص راف ة ُب ٣تاؿ السن ة الن بوي ة 

ا قد وق  فيها النسخ؛ أل -فلى ا عليو وآلو وسلم-ف  رسوؿ ا ا١تطهرة اليت ال شك أهن 
ص والتفاعل معو، ولذلك كثر كاف يتحرؾ ُب واق  لو رصائصو وطرائقو ُب اإلستجابة إٔب الن  

ا ُب ا١تعاين الل غوية اليت ما ٯتكن اعتباره نسخً -فلى ا عليو وآلو وسلم-ُب سنن رسوؿ ا 
ْم عن زِيَاَرِة اْلُقُبوِر فَػُزوُروَىا، َونَػَهْيُتُكْم عن ٟتُُوـِ نَػَهْيُتكُ " :وردت هبا أحاديث مثل قولو

 (155)ة، ومنو هنيو عن أكل اٟتمر األىلي  (154) "اأْلََضاِحي  فَػْوَؽ َثبَلٍث َفَأْمِسُكوا ما َبَدا َلُكمْ 

 ت.بلفاا من أف ٖتدث أزمة ُب ا١تو روفً 

م القرآف منز ال ٢تا ُب ثنايا وكاف يتحرؾ ُب ذلك الواق  بقي (عليو الصبلة والسبلـ)فهو 
كاف يبلحظ   ،ا ردود فعل ذلك الواق  وطرائقو ُب استقباؿ آيات القرآف الكرًنالواق  متابعً 

األولوي ات وىو الرءوؼ الرحيم اٟتريص على أف ٬تن ب أمتو أي  عنت  (فلوات ا عليو)
ن للقرآف عقيدة إليو ليمك   ْتكمتو ؤتا يوحى الًتبوي ة آالت وسائر اٞتوانب١تا١تقافد واو 

 ة ا١تؤمنة.وشريعة ونظم حياة ُب واق  األم  

ألسباب كثَتة تناولناىا -ة وىنا عندما حصلت عملي ة ا٠تلط وا١تزج بُت الكتاب والسن  
أف ٮتتلط لدى  فمن الطبيعيّ  –عن السن ة الن بوي ة ا١تطهرة وعبلقتها بالقرآف الكرًن اُب دراستن

ئرة القرآف الكرًن. وىنا برزت ىذه النسخ فينقل من دائرة السن ة الن بوي ة إٔب دالبع  موضوع ا
 ة بشكلها اٟتاّد.اإلشكالي  

                                                           

 .977رقم  2/672َرب ُو ُب زِيَاَرِة قَػرْبِ أُم ِو  (فلى ا عليو وآلو وسلم)النيب  اففحيح مسلم، كتاب اٞتنائز، بَاب اْسِتْئذَ ( 154)

اٟتُُْمُر،  َلاَءُه َلاٍء فقاؿ: أُِكَلتْ  (فلى ا عليو وآلو وسلم)أررج البخاري بسنده عن أََنِس بن َماِلٍك رضي ا عنو أف  َرُسوَؿ الل ِو  ((155
فََأَمَر ُمَناِديًا فَػَناَدى ُب الناس )إف  الل َو َوَرُسوَلُو  َفَسَكَت، ٍُب  أَتَاُه الث انَِيَة فقاؿ: أُِكَلْت اٟتُُْمُر َفَسَكَت، ٍُب  أَتَاُه الث الَِثَة فقاؿ: أُْفِنَيْت اٟتُُْمرُ 

َهَياِنُكْم عن ٟتُُوـِ اٟتُُْمِر اأْلَْىِلي ِة(  رقم  4/1539ا لَتَػُفوُر بِالل ْحِم. فحيح البخاري، كتاب ا١تغازي، بَاب َغْزَوِة َرْيبَػَر إهنَ فَُأْكِفَئْت اْلُقُدوُر وَ يَػنػْ
3963. 
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وىو من ىو ُب تعزيز موقف أىل  -رٛتو ا–ولذلك حُت ولدنا اإلماـ الشافعي  
ة والعكس نتصار للسن ة الن بوي ة حينما بلغ األمر القوؿ بنسخ الكتاب بالسن  واال ،اٟتديث

كما أف  أتباعو غاب عليهم مرماه   ،وقف موقفو الصلب الذي أساء كثَت من معافريو فهمو
فجاءوا "بنظري ة ا١تعض د" لتميي  تلك الفكرة اٞتليلة اليت كاف اإلماـ الشافعي  يرى  ،ومقصده
لعملي ة تو ألىل اٟتديث راو ا١تسئوؿ عن تصحيحها بعد أف مهدت دراساتو وانتصانفسو وكأن  

 ْتيث أفبح الفارؽ بينهما ينحصر بأف  الكتاب معجز، ا٠تلط والتسوية بُت الكتاب والسن ة،
على أف يقوؿ: البع  وكبل٫تا وحي، وٕترأ  ،متعب د بتبلوتو وليست السن ة كذلك متحد ى بو،

رآف الكرًن وىو أمر قد عاٞتناه ُب دراستنا ا١تشار إليها حوؿ عبلقة السن ة بالق ،اف"الوحي"
 ،فارل  إليو يتضح لك أف  ىذا ا١تزج أمر ال يقبلو القرآف الكرًن وال السن ة الن بوي ة ا١تطهرة

من السن ة الن بوي ة ا١تطهرة أو   دوف أف يعٍت ذلك أي غ ّ فالعبلقة بينهما عبلقة بياف ومبُت  
 .بتعاد عن ا٠تلط ا١ترفوضاالها، و عة وض  لؤلمور ُب مواضولكن ها عملي   ا١تساس ْتجي تها،

 م  وٓب يتَ  ،ْب عليووٓب يُ -من ىنا نستطي  أف نقوؿ بناًء على ا١تبدأ الذي طرحو اإلماـ 
ا ألن و من فبل القرآف ينسخ بعضو بعضً  ،ا واحدً بأن و ال نسخ ُب القرآف بإطبلؽ قواًل  -تفصيلو

  ،(82النساء:َلَوَجُدوْا ِفيِو اْخِتَلفًا َكِثيًرا﴾ )َوَلْو َكاَف ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِو ﴿ (تعأب)عند ا 
ىي تبلوة -ا عليو وآلو وسلمفلى -ا ألف  مهمة رسوؿ ا نسخ بالسن ة أبدً كما ال يُ 

وبالتإب فإف   ،الكتاب وإببلغو للناس وات باعو وتعليمهم م  الكتاب كيفي ة ات باعو وتنفيذ ما فيو
تبوف ُب علـو القرآف واألفولي وف ىي من الًتاث ا١تصاب اذكرىا الك ـ اليتاٚتي  ىذه األقس

وأف  بعضها ٦تا ٯتكن أف  ،الذي البد من إرضاعو لتصديق القرآف وىيمنتو واستيعابو وٕتاوزه
أو  ،-حسب فهمو–وتصرؼ الراوي فيو  نلتمس لو بع  التأويبلت فيقاؿ: بأن و روي با١تعٌت

البد من  -واألمر يتعلق بالقرآف الكرًن-ولكن  ،لرواية أو دقتهاأف  ىناؾ ما يطعن ُب فحة ا
عي نسخو ٓب اد   ابأن و ال نسخ ُب القرآف على اإلطبلؽ وأف  كل م :والبد من القوؿ ،اٟتسم

بلحظ فيو الوحدة البنائي ة ُب تبُت القراءتُت، و  ويكن ٭تتاج إال إٔب لهد يسَت، ٬تم  في
ة فهم وأف  عملي   ئص ا٠تطاب القرآيّن ليفهم ويتضح، وتربز معانيو،ة رصا، وبقي  القرآف الكرًن
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ت منذ القرف الثاين ا٢تجري ُب التناقص كلما اآليات اليت ادعي وقوع النسخ فيها استمر  
لعلماء رفعت من بُت اآليات اليت ااجملتهدين أو  اتضح للناس معٌت يزيل التعارض من أذىاف

 آيات فقط، أو ٜتسة. ستا١تتأررين  أدرلت ُب النسخ حىت بلغت عند

 ة:وإليك معاني ىذه اآليات الكريمة الستَّ 

ْزَواِجِهم مََّتاًعا ِإَلى ﴿َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمنُكْم َوَيَذُروَف َأْزَواًجا َوِصيًَّة ْلقولو )تعأب(  .1
َر ِإْخَراٍج فَِإْف َخَرْجَن َفَل ُجَناَح َعَلْيُكْم فِ  أَنُفِسِهنَّ ِمن  ا فَػَعْلَن ِفيمَ  ياْلَحْوِؿ َغيػْ

ىذه اآلية منسورة بقولو )تعأب(  قالوا: (240)البقرة:مَّْعُروٍؼ َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ 
﴿َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمنُكْم َوَيَذُروَف َأْزَواًجا يَػتَػَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َأْربَػَعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا 

أَنُفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِؼ َواللَُّو ِبَما ي َأَجَلُهنَّ َفَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم ِفيَما فَػَعْلَن فِ فَِإَذا بَػَلْغَن 
ردتا على مورد واحد أال و ظن ا منهم أف  اآليتُت قد ( 234)البقرة: تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر﴾ 

ا،  ٥تتلف ٘تامً واٟتق أف  مورد اآليتُت. وىو فًتة العدة اليت تعتدىا ا١تتوَب عنها زولها
َوالَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوَف ِمنُكْم َوَيَذُروَف َأْزَواًجا َوِصيًَّة َلْزَواِجِهم مََّتاًعا ف  قولو )تعأب( ﴿إإذ 

َر ِإْخَراٍج﴾ ت األمم وأعرافها، فلؤلمم عادات ٥تتلفة اا لعادلاء مراعيً  ِإَلى اْلَحْوِؿ َغيػْ
نطباعات ىم، وإعطاء االاذكر هم لحًتاموا ،ُب التعبَت عن تكرًن األحياء ١توتاىم

م كااإل٬تابي   وا ُب موق  اٟتب والتقدير لدى أىلهم وذويهم، وأف  ىذا ا١تتوَب  لو نة بأهن 
 ذكرى طيب ة واحًتاـ وقدر عند ا١تت صلُت بو، وا٠تواص من ا١تنتمُت ألسرتو.

وقد راعى القرآف  ،فةوارتلفت تقاليد األمم ُب التعبَت عن ىذه ا١تشاعر وال تزاؿ ٥تتل
ة أحسن مراعاة وأٚتلها، فمنزؿ الرلل الذي شهد حياتو م  الكرًن ىذه ا١تشاعر اإلنساني  

 -ها كل    -ا على ا١تنتمُت لؤلسرة ٗتفيفً  ،تغيَتًا ٓب ٭تدث هبذه الوفاة زولتو وبنيو يبقى وكأف  
لكي  ،وذكراه بينهم ،عليو وأبناؤه وذووه يًتددوف ،فامرأتو قائمة فيو ،وُب مقد متهم الزولة

واإلسبلـ  ،يأرذ كل منهم فرفتو الكافية للصرب والس لّو، وٕتاوز اإلحساس با١توت والفراؽ
تقاليدىا وعاداهتا ُب ىذا  والشعوب الكتابية   ،ة من حو٢تملاء وللعرب والشعوب األمي  

-فلى ا عليو وآلو وسلم-اجملاؿ، وال شك أف  زوج ا١ترأة منها لبمكاف كما عرب رسوؿ ا 
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وىناؾ فًتة  ،ىناؾ براءة الرحم من ماء ا١تتوَب  وىي اليت تكفيها القروء الثبلثةو ، 156))
قيل الشديد على ا١ترأة وتكفيها أربعة أشهر وعشر، وىناؾ فًتة إعادة اإلحساس النفسي الث  

ات اٟتاد   ادي ة منها وا١تعنوي ة، وفًتة إعادة ة ا١تترتيب اٟتياة بالنسبة ٢تا وألبنائو بعد ىذه التغَت 
أكاف الناس ينتموف إٔب  سواءً  ،من حوؿ ترتيب اٟتياة ال ٯتكن أف تتم بشكل مبلئم ُب أقل  

أو ٣تتم   أو ٣تتم  رعوّي تتعل ق حياتو با١تاء والكؤل، ،٣تتم  زراعّي تتعلق حياتو با١تواسم
ا لزكاة وحساباهتا، وإذا كاف البيت مستألرً ؿ، وكذلك او اٟت الفٕتارّي ترتبط فيو اٟتسابات ْتو 

فاٟتوؿ يعترب ٔتثابة الوحدة الصغرى إلعادة تنظيم  ،فتغلب أف تكوف اإللارة مرتبطة باٟتوؿ
ة بعد مصيبة كبَتة مثل "مصيبة ا١توت" كما ٝتاىا القرآف الكرًن راف   ،شئوف الناس وحياهتم

 ،ـ لتعيد ترتيب أمورىا وأمور فغارىاعطى الزولة ا١تفجوعة ُب زولها فرفة عابأف تُ  (157)
براءة الرحم و بعد التياز الصدمة العاطفي ة  -منفردة–د نفسها على ٖتمل ا١تسئولي ات ولتعو  

وذلك أمر معهود ُب أحكاـ القرآف الكرًن القائمة على التخفيف والرٛتة  ،وما إٔب ذلك
اليت ىي حجر الزاوية ُب  ها "األسرة"متومراعاة ٥تتلف ا١تشاعر والقضايا اإلنساني ة وُب مقد  

بناء اجملتم . وعنها تتفرع شبكة واسعة من العبلقات االلتماعي ة اليت ٭ترص اإلسبلـ على 
 إ٪تائها واافظة عليها.

فالًتب ص بالنفس السترباء الرحم وللتهي ؤ الستئناؼ دورة حياتي ة لديدة قد تكوف 
ا لتسوية اٞتانب النفسّي قد يكوف كافيً ا لذلك، و كافيً  ا أدىناألربعة أشهر وعشر ليإب حدً 

ة ا١تادي ة منها، ا١تتعلقة بإعادة ا اٟتوؿ فهو حد للتسويات ا١تختلفة راف  وأم   ،واٞتسمّي للمرأة
ت اليت استفتاءة علـو النفس واالترتيب اٟتياة. وحُت نلتفت إٔب بع  العلـو ا١تعافرة راف  

                                                           

ا إٔب ا١تدينة من أحد لقيتو ٛتنة بنت رالعً  ة من طريق ابن إسحاؽ قاؿ )١تا انصرؼ رسوؿ ا أررج البيهقي ُب دالئل النبو   (156)
الناس أراىا عبد ا بن لحش فاسًتلعت واستغفرت لو، ٍب نعى ٢تا را٢تا ٛتزة بن عبد ا١تطلب فاسًتلعت واستغفرت  لحش فنعي ٢تا

ف  زوج ا١ترأة منها لبمكاف، ١تا رأى من فربىا عند أريها إ: لو، ٍب نعى ٢تا زولها مصعب بن عمَت فصاحت وولولت، فقاؿ رسوؿ ا 
 (.3/301ئل النبوة )ورا٢تا وفياحها على زولها( دال

 (.106ا١تائدة آية ) (157)
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ومبلحظة ٥تتلف اٞتوانب العاطفي ة ٧تد  ،توَب عنهن أزوالهنبُت ا١ت وفيقـو هبا الباحث
ألف  أعينهم كانت مشدودة إٔب  روف،ا١تفس   اا لكثَت من ا١تعاين اليت رٔتا ٓب يبلحظهتوضيحً 

لكن هم لو الحظوا األمور األررى ٟتكموا بإحكاـ اآليتُت،  اٟتكم الفقهّي اٞتزئّي التكليفّي،
آلية األؤب متجهة ٨تو الزولة ُب بدهنا اف ،منهما إتهت لهة و ال نسخ بينهما، فكلوأن  

ا آية اٟتوؿ فهي وفية من ا )تبارؾ أم   ،ونفسها ورٛتها وررولها من تأثَتات مصيبة ا١توت
ة ُب أف تعطي الزولة ا١تتوَب عنها زولها فرفة إعادة والورثة ولؤلم   ولؤلسرةوتعأب( لؤلزواج 

فهي ُب حالة إٔب تلك  ،ة الورثةاليت فار ٢تا فيها شركاء آرروف ىم بقي  ترتيب حياهتا ا١تادي ة 
بالتإب فليس ىناؾ تعارض أو و الفرفة بقط  النظر عن طبائ  العبلقات بُت أبناء اجملتم ، 

ند ع-تناق  أو تصادـ بُت اآليتُت يستدعي القوؿ بتخر٬تها على قواعد النسخ نفسها 
وللدروؿ ُب تلك التأويبلت ا١تتعس فة، ما داـ من  ،ا١تتقدـلينسخ ا١تتأرر ب -القائلُت هبا

تُت ارتلف موضوع كل منهما عن موضوع األررى وانتفى التعارض لا١تمكن فهم اآليتُت ال
 بينهما.

و من ا تلك الروايات اليت رويت بناًء على ىيمنة أفكار النسخ، والنظر إليو على أن  وأم   
ا ال تقف أم تو وال تصلح لنسخ حاكمي   ،اـ ىيمنة القرآف الكرًن على ما عداها١تسل مات، فإهن 

 ا عليو.ٞتعل غَته حاكمً 

ِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوْا َعَلْيِهنَّ َأْربَعًة ايَْأتِيَن اْلَفاِحَشَة ِمن نّْسَ  يَوالَلتِ قولو )تعأب(: ﴿ .2
َوفَّاُىنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اللَُّو اْلبُػُيوِت َحتَّى يَػتػَ  فََأْمِسُكوُىنَّ في مّْْنُكْم فَِإف َشِهُدواْ 

ُهمَ  فأذوىماَواللََّذاَف يَْأتَِياِنَها ِمنُكْم  * َلُهنَّ َسِبيًل   افَِإف تَابَا َوَأْصَلَحا فََأْعِرُضوْا َعنػْ
 (.16 –15)النساء:ِإفَّ اللََّو َكاَف تَػوَّابًا رَِّحيًما﴾ 

م ارتلفوا ُب  ،منسورتافذىب أكثر ا١تفسرين إٔب أف  ىاتُت اآليتُت   غَت أهن 
فذىب ٚتاعة منهم إٔب أف  اآلية األؤب نسخت  .الناسخ وُب كيفي ة النسخ

بالثانية وإٔب أف  الثانية نسخت بآية النور وْتديث عبادة بن الصامت الذي ورد 
ٍب نسخ اإليذاء بآية النور اٞتلد  ٍب نسخ باإليذاء، ،أف  اٟتد كاف اٟتبس وفي
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، (158)ا البتة"والرلم للمحصن "بالشيخ والشيخة إذا زنيا فارٚتو٫ت ،للبكر
ألؤب حيث كاف حد الزنا اآلية الثانية نسخت باف  إوعكس بعضهم األمر فقاؿ: 

 ،ُب نظر ىؤالء اإليذاء ٍب نسخ اإليذاء باٟتبس ٍب نسخ اٟتبس باٞتلد والرلم
وذىبت فرقة ثالثة منهم  ،وؿف  اآلية الثانية كانت سابقة لؤلؤب ُب النز إ :قائلُت

أي اٞتلد  ،ا بآية النور وحديث عبادةما نسختا معً وأهن   ،اإٔب أف  اآليتُت نزلتا معً 
 .للبكر والرلم للثيب

ات عديدة، منها: ٕتويز نسخ القرآف الكرًن وقد أثارت دعوى النسخ ىذه إشكالي  
أرطأ ُب فهم ا١تعٌت، فيكوف  وياليت روي لل ها با١تعٌت، وقد يكوف الرابأحاديث اآلحاد 

موض  نظر!! واستدراكات عائشة وعمر وغَت٫تا كافيو للفت األنظار إٔب  –كل و–اٟتديث 
ىذا االحتماؿ الكبَت، وقد حاوؿ بعضهم ا٠تروج من ىذا ا١تأزؽ ببع  التأويبلت وىي 

(، 2/36تأويبلت ساقطة يصعب قبو٢تا إف ٓب يتعذر كما قاؿ ابن اٞتوزي ُب زاد ا١تسَت )
: بأن و ٭تتمل أف يكوف النسخ قد وق  بقرآف رف  رٝتو وبقي حكمو!! وىو ناقبًل   عن قـو

وعملي ات التجويز وفرض االحتماالت ىذه عبارة عن فرضي ات بشري ة ما  ا، تأويل بعيد لدً 
كاف ١تن لو مسكة من علم أف يسقطها على القرآف اجمليد، فآيات الكتاب الكرًن ال ٗتض  

ات إنساني ة ال سند ٢تا بإطبلؽ، وإال فما الذي أبقيناه ألىل الكتاب الذين وقعوا ُب لفرضي  
فًتاض واآلراء ا٠تطَتة التبديل والتحريف، حينما التالتهم الشياطُت وفتحت أمامهم سبل اال

تبارؾ )اليت ال يقـو عليها دليل ليسقطوىا على كتبهم وما لاءىم أنبيائهم بو عن ا 
 ؟!!(وتعأب

 ،ةج على قوؿ من ٓب ينسخ القرآف بالسن  بو يعلى: وىذا ولو فحيح ٮتر  أقاؿ القاضي 
 ورد   ،قاؿ: وٯتتن  أف يق  النسخ ْتديث عبادة ألن و من أربار اآلحاد والنسخ ال ٬توز بذلك

 :ومن ىؤالء ا٠تطايب ُب معآب السنن حيث قاؿ بع  ا١تفسرين والفقهاء دعوى نسخ اآلية،
                                                           

 قد َلَعَل ررج مسلم ُب فحيحو بسنده عن ُعَباَدَة بن الص اِمِت قاؿ: قاؿ رسوؿ الل ِو )فلى ا عليو وآلو وسلم(: )ُرُذوا َعٍت  ُرُذوا َعٍت  أ (158)
 (.1690رقم 3/1316َنٍة، َوالثػ ي ُب بِالثػ ي ِب َلْلُد ِماَئٍة َوالر ْلُم(ِكَتاب اٟتُُْدوِد بَاب َحد  الز ىَن )ا ٢َتُن  َسِبيبًل، اْلِبْكُر بِاْلِبْكِر َلْلُد ِماَئٍة َونَػْفُي سَ 
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ُب  وذلك أف  اآلية تدؿ على أف  إمساكهن   ،حاديثسخ ُب اآلية وال ُب األٓب ٭تصل الن
 فلما قاؿ )فلى وذلك السبيل كاف ٣تمبًل  ،البيوت ٦تتد إٔب غاية وىي أف ٬تعل ا ٢تن سبيبًل 

)رذوا عٍت الثيب ترلم والبكر ٕتلد وتنفى( فار ىذا اٟتديث بيانًا  :ا عليو وآلو وسل م(
ا لعمـو آية اٞتلد )فا١تهم أف  اٟتكم الذي دلت ا ٥تصصً وفار أيضً  ا ٢تا، ناسخً لتلك اآلية ال
نا إلٚتاؿ مزعـو ؿ ْتديث اآلحاد سواء ٝت وه ناسًخا أو ٥تصًصا، أو مبي   ويبد  عليو اآلية يغَت  

 ُب اآلية، فالنتيجة واحدة(.

القوؿ بالنسخ (، واعًتض على 3/204وقد نقلو النيسابوري عنو ُب غرائب القرآف )
(، وأبو 285 – 5/282م  )ا(، والقرطيب ُب اٞت234 -9/230رازي ُب الكبَت )الاإلماـ 

(، ورشيد رضا 35(، والسيوطي ُب اإلكليل ص )195، 3/194حياف ُب البحر ايط )
وكذلك السعدي ُب  ،وأيده وتبن اه ده عن ٤تمد عب( نقلو أواًل 440 – 4/438ُب ا١تنار )

 – 4/718، وعبد الكرًن ا٠تط ايب ُب التفسَت القرآين للقرآف )2/37الرٛتن تيسَت الكرًن 
721.) 

ونقل رد القوؿ بالنسخ عن ٣تاىد وانتصر لو أبو مسلم األففهاين وأيده بكثَت من 
بعد -وقد تؤب اإلماـ الرازي تفصيل مذىب أيب مسلم، فقاؿ  ،وأبطل دعوى النسخ ،األدلة

: إف  ا١تراد بقولو -الثاين وىو ارتيار أيب مسلم األففهاينأف ذكر القوؿ األوؿ والقوؿ 
 ،ا١تساحقات وحد ىن اٟتبس إٔب ا١توت ِئُكْم﴾ايَْأتِيَن اْلَفاِحَشَة ِمن نّْسَ  يَوالَلتِ )تعأب( ﴿

وا١تراد بآية النور  ،﴾ أىل اللواط وحد ٫تا األذى بالقوؿ والفعلَواللََّذاَف يَْأتَِياِنَها﴿وبقولو 
ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َوََل تَْأُخْذُكم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللَّوِ الزَّ ﴿  انَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مّْنػْ

 (2النور:ِإف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابَػُهَما طَائَِفٌة مَّْن اْلُمْؤِمِنيَن﴾)
 الرلل وا١ترأة وحده ُب البكر اٞتلد، وُب اصن الرلم، واحتج أبو مسلم عليو الزىن بُت

وعرض اإلماـ  ،٥تصوص بالرلاؿ افواللذ ،بولوه منها: أف  البلٌب يأتُت ٥تصوص بالنسواف
وأف  آييت سورة النساء ٓب تتجو  ،د على أف  اٞتهة منفكةة أدلة أيب مسلم واليت تؤك  رازي بقي  ال
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 ،ة فيانة اجملتم  من إشاعة السحاؽ واللواطحد، بقدر ما كاف تول و اآليتُت لبياف كيفي  لبياف 
امرأتُت، فإف  آية النساء غَت ما ورد ُب أو وليس بُت رللُت  ،و١تا كاف الزنا بُت رلل وامرأة

ا متجهة سورة النور، ورد عليو القائلوف بالنسخ بتمسكهم ٔتا قرروه، وبالتأكيد على أهن  
ا وىناؾ مفسروف رووا ىذه األقواؿ كما ىي دوف أف يتبن وا شيئً  ،للموضوع ذاتو أال وىو الزنا

 منها.

ا عنده من بُت  و٘تس ك مصطفى زيد ٔتا ٘تس ك بو اٞتمهور، وناقش أدلة أيب مسلم ألهن 
 اآليات ا٠تمس اليت درلها النسخ ُب نظره.

ادؿ بُت اآليات الثبلث، فاألؤب تتعلق و ٓب يق  تعارض وال تعوقد علمت ٦تا تقدـ أن  
ات السحاقي ات الل واٌب ٯتلن إٔب إناث مثلهن، وىي فاحشة تؤدي إٔب اكتفاء بالنساء الشاذ  

النساء بالنساء، وىدـ األسرة واجملتمعات، وا٠تروج من العهد اإل٢تي، والتمر د على عهد 
ق ة ٖتق  لة دوف قياـ ٣تتمعات إنساني  اإلستخبلؼ، واإلربلؿ بالكرامة اإلنساني ة، واٟتيلو 

العمراف ُب ىذه األرض. وحبسهن بالبيوت حىت يتوفاىن ا١توت إلراٌء وقائيٌّ ٭توؿ بينهن  
 وبُت إشاعة ىذه الفاحشة ُب اجملتم ، والًتويج للفاحشة بُت بنات لنسهن.

، وىو ا٨تراؼ يوأم   ق  بُت الذكور، وىو فاحشة ا اآلية الثانية فإهن ا ُب الل واط والل وطيُت 
٨تراؼ والشذوذ الذي يق  بُت اإلناث، واألذى يناسبو، وقد يوقف ىذه ا عن االال تقل رطرً 

ة ووالة األمر الظاىرة، و٭تمي اجملتم  منها، فاألذى يدرل ُب باب التعاذير، واجملتم  واألم  
سلم من ظواىر اإل٨تراؼ ة ٟتماية اجملتم  ا١تستفادة من التشريعات التعزيري  يستطيعوف اال

 والشذوذ بكثَت من الشذوذ.

ا آية النور فهي ُب الزنا الذي يق  بُت الرلل وا١ترأة، فاٞتهة منفكة، وال تعارض وال وأم  
ا القوؿ ا١تضطرب القائم على حكم التوراة يقتضي القوؿ بالنسخ. وأم   ءتعادؿ وال شي

ٞتلد ُب حق اصن بنص من التوراة اليت زعم عاء نسخ آية الشيخ والشيخة.." واد  ا": ونّصها
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ا آية قرآني ة منسورة التبلوة، فهو قوؿ ُب غاية الغرابة، وقبوؿ الروايات الواردة ُب البع  أهن  
 ىذا الشأف تًتتب عليها ٣تموعة من العظائم.

منها الطعن ُب الصحابة الكراـ، وُب مقدمتهم عمر وعثماف وزيد وكتاب الوحي ومن 
ُب ٚت  القرآف اجمليد بشىت فيغ اٞتم ، فكل ىؤالء تنتفي عنهم األمانة والدقة عملوا 

فلى ا عليو -ة توُب رسوؿ ا و إليهم هتمة التفريط ُب تدوين آيات قرآني  والضبط، وتول  
 وىي ٦تا يقرأ.-وآلو وسلم

لو وٚتعو وأن و الذي تكفل ْتفظ القرآف كما تكفل بإنزا (تبارؾ وتعأب)ا  ومنها: أف  
ط ُب ذلك كّلو وتركو أو وفر   ،عن أقوا٢تم وعن ما تؤدي إليو أقوا٢تم قد أرلف وعوده (تعأب)

 بعضو ٢توى الرواة إف شاءوا أثبتوا وإف شاءوا ٤توا.

واعتبار  –كل و–ومنها: الطعن بببلغة القرآف وفصاحتو ونظمو وأسلوبو و٘تّيزه ُب ذلك 
.." كاف آية من آياتو وكأف  الصحابة  عن التوراة: "الشيخ والشيخة ىذا القوؿ الركيك ا١تًتلم

نوا من إدراؾ الفروؽ ا٢تائلة بُت أساليب القرآف ا١تتحدي ا١تعجز. فلم يشر أي منهم ٓب يتمك  
وىم من ذؤابة فصحاء العرب إٔب ركاكة ىذا ا١تروّي الذي ال يرتقي إٔب مستوى أحاديث 

لو أف يطاوؿ فصاحة القرآف  ، فأىن   عليو وآلو وسل م()فلى اأفصح من نطق بالضاد 
وببلغتو وىو بتلك الركاكة. لقد برزت ىذه الدعوى أو الشبهة أوؿ ما برزت ُب حديث لاء 

فاحب اإلماـ أيب حنيفة ومستشار – رواية ٤تمد بن اٟتسن الشيباينبموطأ اإلماـ مالك  ُب
( ىػ حيث لاء ُب ىذا اٟتديث: 189ين سنة )ا٠تليفة العباسي ىاروف الرشيد. وتوُب الشيبا

و ٝتََِ  َسِعيد بن اْلُمَسي ِب يقوؿ َلم ا َفَدَر ُعَمُر بن "رربنا َماِلٌك حدثنا ٭تِت بن َسِعيٍد أن  
ـَ َكْوَمًة َبْطَحاَء ٍُب  طَرََح عليها رَِداَءُه َواْستَػْلقَ  ط اِب من ِمًٌت أَنَاَخ بِاألَْبَطِح ٍُب  َكو  ى ٍُب  َمد  َيَدْيِو ا٠تَْ

إٔب الس َماِء فقاؿ اللهم  َكربَْت ِسٍت  َوَضُعَفْت قُػو ٌب َوانْػَتَشَرْت َرِعي يِت فَاْقِبْضٍِت إِلَْيَك غَت ُمَضي ٍ  
ـَ اْلَمِديَنَة َفَخَطَب الناس فقاؿ أَيػ َها الناس قد ُسن ْت َلُكُم الس َنُن َوفُ  ِرَضْت َلُكُم َواَل ُمَفر ٍط ٍُب  َقِد

الفرائ  َوتُرِْكُتْم على اْلَواِضَحِة اال اف َتِضل وا بِالن اِس ٯَتِيًنا َوِشَااًل َوَضَرَب بِِإْحَدى َيَدْيِو على 
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ْيِن ُب ِكَتاِب ا  اأُلْرَرى ٍُب  قاؿ ِإي اُكْم اف تَػْهِلُكوا عن آيَِة الر ْلِم اف يَػُقوَؿ قَاِئٌل اَل ٧تَُِد َحد 
َوَرَٚتَْنا َوال ِذي نَػْفِسي بيده َلْواَل اف يَػُقوَؿ -فلى ا عليو وآلو وسلم-ْد َرَلَم رسوؿ ا فَػقَ 

ط اِب ُب ِكَتاِب ا تَػَعأَب َلَكَتْبتُػَها الش ْيُخ َوالش ْيَخُة فَاْرُٚتُو٫ُتَا اْلَبت َة ف إن ا الناس زَاَد ُعَمُر بن ا٠تَْ
 (159).-ِٛتَُو ا َ -ِعيُد بن اْلُمَسي ِب: فما اْنَسَلَخ ُذو اٟتِْج ِة حىت قُِتَل ُعَمُر قد قَػرَْأنَاَىا، قاؿ سَ 

وقد ناقشنا ىذا ا٠ترب أو األثر مناقشة مستفيضة تناولنا فيها سنده ومتنو، وذلك ُب دراستنا 
 ا ٦تا قلناه ىناؾ: قيد اإل٧تاز ُب "حد الرلم" نورد شيئً 

بن ا١تسيب روايتو عن عمر، وسعيد قد ولد قبل استشهاد عمر اٟتديث نسبوا إٔب سعيد  -1
ل واألداء. إذف فهناؾ حلقة مفقودة، و يستحيل على مثلو التحم  بسنة واحدة، وذلك يعٍت أن  

 فما ىي؟

 -نا ننفي عنومن إفحاحات التوراة كونو منها؛ ولكن  -إن نا ال ننفي عن ىذا اإلفحاح  -2
ا من أحاديث أفصح د استحالة أف يكوف حديثً تحالة ذلك. ونؤك  ة، بل نذىب إٔب اسالقرآني  

ة، وال ُب وٓب يعرؼ ُب العربي   .."، من نطق بالضاد، فلفظ اٟتديث "يبدأ بالشيخ والشيخة
 .(160)ة أف  الشيخورة تفيد اإلحصاففطبلحات الفقهي  اال

قة"، ألف  الغالب أف إف  القرآف حُت ذكر لرٯتة السرقة بدأ بذكر الذكر "السارؽ والسار -3
ا الز نا فإف  القرآف قد بدأ بذكر الزانية لتوق ف ىذه اٞترٯتة على تق  السرقة من الرلاؿ، وأم  

 استعدادىا ورضاىا.

 إٔب غَت ذلك من مناقشتنا للمنت والسند فليحرص على الرلوع إليو ُب ذلك البحث.

تَػْقَربُوْا الصََّلواَة َوأَنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى تَػْعَلُموْا َما َمُنوْا ََل آيَاأَيػَُّها الَِّذيَن قولو )تعأب( ﴿ .3
أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اَ ﴿يا نسخت بقولو )تعأب( إهنّ  :قيل (43)النساء: تَػُقوُلوَف﴾

                                                           

( بتعليق وٖتقيق عبد الوىاب عبد اللطيف. ط 693( رقم )241( انظر موطأ اإلماـ مالك رواية ٤تمد بن اٟتسن الشيباين باب الرلم ص )159)
 لمي ة.ا١تكتبة الع، ثانية

 وقد بي نا ا١تراد ٔتفهـو "اإلحصاف" ُب دراستنا ٟتّد الرلم، فارل  إليو. ((160
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ـُ رِْجٌس مّْْن َعَمِل الشَّْيطَاِف فَاْجَتِنُبوهُ نَصاُب َواْلاْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْل لََعلَُّكْم  ْزََل
 .(90)المائدة: تُػْفِلُحوَف﴾ 

ُب موض  منفصل عن موض  اآلية األررى و٨تن نرى أف  اآليتُت كل منهما قد وردت 
فموضوعها  ،فاآلية األؤب منعت اإلنساف من أف يصلي وىو سكراف وعلى مورد مغاير،

والصبلة اليت يفًتض  بسألف  السكر ال يتنا اف"؛ا ىو "فبلة السكر حينما نريد ٖتديده إ٪ت  
ا كل طاقاتو العقلي ة والنفسي ة ليتحقق بالفهم ١تا أف يقـو اإلنساف هبا بكامل وعيو مستجمعً 

ا ينهى عن والذي ٬تعل منها شيئً  ،وا٠تشوع الذي ىو لباب الصبلة ،والفهم ١تا يفعل ،يقرأ
 .فالنهي منصبٌّ على من  الصبلة للسكراف ،الفحشاء وا١تنكر

ية الثانية: فموضوعها بياف حكم ٣تموعة من موروثات اٞتاىلي ة، منها ا٠تمر ا اآلم  وأ
وضرورة  ،من ذلك ءفانصبت  على من  ٦تارسة أّي شي ،زالـنصاب واألومعها ا١تيسر واأل

فما ىو مأمور  ،فبل تشًتى وال تباع وال ُتصن   وال ٬تري تداو٢تا ،التناب كل ىذه اظورات
نا عائشة ولكن حديث أم   ،افاٞتهة منفكة ٘تامً  ،هني عنو ُب اآلية األررىبالتنابو ىو غَت ما 

ستعداد، وىو ُب اٟتقيقة تدر ج ُب الًتبية واال ،ُب البخارّي ىو الذي أوحى بفكرة التدر ج
 .وهتيئة نفسي ة اإلنساف لقبوؿ ىذا التغيَت ُب نظم حياتو

ُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِؿ إف َيُكن مّْنُكْم ِعْشُروَف َحرِّْض الْ  ي﴿يَاأَيػَُّها النَّبِ قولو )تعأب(  .4
ـٌ َصاِبُروَف يَػْغِلُبوْا ِمْائَػتَػْيِن َوإف َيُكْن مُّنُكْم مّْْاَئٌة يَػْغِلُبوْا أَْلًفا مَّْن الَِّذيَن َكَفُروْا بِأنَّهم قَػوْ 

ْعًفا فإف َيُكن مّْنُكْم مّْْاَئٌة َلَّ يَػْفَقُهوَف أآلف َخفََّف اللَُّو َعنُكْم َوَعِلَم أفَّ ِفيُكْم ضَ 
َصاِبَرٌة يَػْغِلُبوْا ِمْائَػتَػْيِن وإف َيُكن مّْنُكْم أَْلٌف يَػْغِلُبوْا أَْلَفْيِن بِِإْذِف اللَِّو َواللَُّو َمَع 

وسورة  ،ىاتاف اآليتاف وردتا ُب سورة األنفاؿ (66 -65)اْلنفاؿ: الصَّاِبرِيَن﴾
تنبو إٔب أف  السياؽ سياؽ تشجي  وتعبئة نفسي ة األنفاؿ اشتملت على آيات كثَتة 

﴿ِإْذ َتْسَتِغيُثوَف رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب للمؤمنُت فقد سبقت ىذه اآليات آيات أررى 
 َلُكْم أَنّْي ُمِمدُُّكْم بِأَْلٍف مَّْن اْلَمَلِئَكِة ُمْرِدِفيَن َوَما َجَعَلُو اللَُّو ِإَلَّ ُبْشَرى َولَِتْطَمِئنَّ بِوِ 

ِإْذ يُػَغشّْيُكُم النػَُّعاَس  * قُػُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإَلَّ ِمْن ِعنِد اللَِّو إفَّ اللََّو َعزِيٌز َحِكيمٌ 
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ًء لُّْيَطهّْرَُكْم ِبِو َويُْذِىَب َعنُكْم رِْجَز الشيطاف اِء مَ اَأَمَنًة مّْْنُو َويُػنَػزُّْؿ َعَلْيُكم مّْن السَّمَ 
ـَ َولِيَػْرِبَط َعَلى قُػُلو  رَبَُّك ِإَلى اْلَمَلِئَكِة أَنّْي َمَعُكْم  يِإْذ يُوحِ  * ِبُكْم َويُػثَبَّْت ِبِو اْلّّْقَدا

ِفي قُػُلوِب الَِّذيَن َكَفُروْا الرُّْعَب فَاْضرِبُوْا فَػْوَؽ اَْلْعَناِؽ  يَمُنوْا َسأُْلقِ آفَػثَبُّْتوْا الَِّذيَن 
ُهْم ُكلَّ بَػَناٍف﴾ َمَناِمَك  ي، ﴿ِإْذ يُرِيَكُهُم اللَُّو فِ (12 -9ؿ: )اْلنفا َواْضرِبُوْا ِمنػْ

اَلّّْمِر َوَلِكنَّ اللََّو َسلََّم إنُو َعِليٌم  َقِليًل َوَلْو َأرَاَكُهْم َكِثيًرا لََّفِشْلُتْم َولَتَػَنازَْعُتْم في
 ي َويُػَقلُّْلُكْم فِ َأْعيُِنُكْم َقِليًل  َوِإْذ يُرِيُكُموُىْم ِإِذ اْلتَػَقْيُتْم في * ِبَذاِت الصُُّدورِ 
 -43)اْلنفاؿ: اللَُّو َأْمًرا كاف َمْفُعوًَل َوِإَلى اللَِّو تُػْرَجُع اْلُُموُر﴾  يَ َأْعيُِنِهْم لِيَػْقضِ 

و يدور حوؿ رف  معنوي ات ا١تسلمُت الذين ولدوا أنفسهم ُب فسياؽ السورة كلّ  (44
 ا﴿كمَ  (تعأب)كما قاؿ   ،بل كانوا ال يريدوهنا ،معركة ٓب يكونوا يتوقعوف حدوثها

رُِىوَف ُيَجاِدُلوَنَك ِفي اَأْخَرَجَك رَبَُّك ِمن بَػْيِتَك بِاْلَحقّْ َوإفَّ َفرِيًقا مَّْن اْلُمْؤِمِنيَن َلكَّ 
وبالتإب  (5)اْلنفاؿ: اْلَحقّْ بَػْعَدَما تَػبَػيََّن َكأنَما ُيَساُقوَف ِإَلى اْلَمْوِت َوُىْم يَنظُُروَف﴾ 

ا د أف  ىذه السورة الكرٯتة ىي سورة تعبئة للجماعة ا١تسلمة لتحقق نصرً فهذا كل و يؤك
ويفتح أماـ  ،اٞتزيرة العربي ة كّلها  من موازين القوى على مستوىبإذف ا يغَت  

عطوا ىذا السقف، وربطوا أا من العقبات، فاإلسبلـ سائر األبواب ا١تغلقة، ويزيل كثَتً 
﴿بِأنَّهم بد أف يتحق ق بإذف ا، وألف  عدو ىم وفف بأف  تغلبهم على عدوىم أمر ال

﴾ فالتفو ؽ حافل بقط  النظر عن العدد الذي ٓب يلتفت سياؽ قَػْوـٌ َلَّ يَػْفَقُهوفَ 
ة وأن و راف   ،افإدرا٢تا ُب ٣تاؿ األعماؿ التكليفي ة أمر ٓب يكن واردً  ،االسورة إليو كثَتً 

 – منو ونعمةفضبًل – (تبارؾ وتعأب)ا ما من فعل تكليفّي إال وقد عل قو 
ورف  اٟترج وعدـ تكليف ما ال يطاؽ ُب اٟتروب  ،ستطاعة ٔتا ُب ذلك التقوىباال

وُب بدر نفسها اليت  ،القائمة على ا١تسايفة تعترب العشرة عدًدا كبَتًا مقابل الواحد
للمشركُت  لاءت السورة الكرٯتة لتبُت  لنا ما لرى فيها ٓب يكن التفوؽ العددي  

د عباده بكل ما أي  )تبارؾ وتعأب( د ا وم  ذلك أي   ،يتجاوز )ثبلثة إٔب واحد(
 ا١تؤمنُت بو.

ُموْا بَػْيَن َيَدْى َنْجَواُكْم آ﴿ياأَيػَُّها الَِّذيَن قولو )تعأب(  .5 َمُنوْا ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسوَؿ فَػَقدّْ
ٌر لَُّكْم َوَأْطَهُر  َأَءْشَفْقُتْم أف  * فإفَّ لَّْم َتِجُدوْا فإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِّحيمٌ َصَدَقًة َذِلَك َخيػْ
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ُموْا بَػْيَن َيدَ  َنْجَواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ َلْم تَػْفَعُلوْا َوتَاَب اللَُّو َعَلْيُكْم فَأَِقيُموْا  يْ تُػَقدّْ
)المجادلة:  ُو َخِبيٌر ِبَما تَػْعَمُلوَف﴾ُتوْا الزََّكاَة َوَأِطيُعوْا اللََّو َوَرُسوَلُو َواللَّ آالصَّلَة وَ 

12-13). 
ية األؤب منسورة، وارتلفوا ُب ناسخها، فروى الطربي  ذىب ٚتهرة العلماء إٔب أف  اآل

ا نسخت باآلية التالية  ،ا نسخت بالزكاةوابن عباس أهن   وروى عن عكرمة واٟتسن البصرّي أهن 
م ارتلفوا ُب وقت النسخ  ،٢تا  ،فقاؿ أبو حياف: إف  ىذا اٟتكم نسخ قبل العمل بو ،كما أهن 

 28فانظر الطربي ) ،وقاؿ مقاتل: عمل بو عشرة أياـ ،وقاؿ قتادة: عمل بو ساعة من هنار
ل األمر بتقدًن الصدقة رازي فقد عل  الا اإلماـ (. وأم  8/237(، وأبو حياف ُب البحر )15/

أف فإف  ا١تنافقُت ال يتوق  منهم  ، عن ا١تؤمنُتة إٔب ٘تييز ا١تنافقُتبأف  اٟتالة كانت ماس  
سبحانو )يقدموا فدقة لينالوا الرسوؿ )فلى ا عليو وآلو وسل م(، وعلل ها آرروف بأف  ا 

وكاف كل منهم ٭ترص على منالاتو أنزؿ ىذا األمر  ،و الذي أكثر الناس عليورأفة بنبي   (وتعأب
ومنها أف  الصدقة اليت  ،ذلك أقواؿ كثَتة وتعليبلت ٥تتلفة و٢تم ُب ،د لذلكيا من التقينوعً 

ا غَت ٤تددة ا١تقدار وال النوع ،رتيار والندبأمر هبا أمر هبا على سبيل اال وٯتكن أف  ،وأهن 
وأف  الذي أثار شبهة النسخ ُب  ،ا مادي اوٯتكن أف تكوف أمرً  -أي أمرًا معن ويًا–ا تكوف ذكرً 

فلى -ب الناس ليعاملوا رسولو الكرًن ا )تبارؾ وتعأب( أراد أف يؤد   ىذه اآلية ىو تصور أف  
كما تعامل الشعوب من حوؿ اٞتزيرة ملوكها وأباطرهتا ليدركوا ىيبتهم -ا عليو وآلو وسلم

ا للشارع وىذا أمر ال ٯتكن أف يكوف مقصودً  ،وعدـ سهولة الوفوؿ إليهم ،وعظمتهم
اـ، ولكن وبُت أولئك ا١تلوؾ واٟتك  -فلى ا عليو وآلو وسلم-ولو اٟتكيم الذي مي ز بُت رس

على -فلى ا عليو وآلو وسلم-أف يقيس الناس النيب الرسوؿ  –بالرغم من ذلك-ال يبعد 
َلْوََل نُػزَّْؿ َىَذا اْلُقْرآُف َعَلى رَُجٍل مَّْن ﴿أٓب يقل مشركوا مكة  ،حو٢تم من عظماء نم

و قيل: إف  ىذا النيب الكرًن أعظم من كل أولئك فكأن   (31)الزخرؼ: ِظيٍم﴾ اْلَقْريَػتَػْيِن عَ 
إعداد -فلى ا عليو وآلو وسلم-الذين يشَتوف إليهم، وُب تقدًن الصدقة قبل منالاتو 

ت، وأف اوتربية للجماعة ا١تؤمنة على أفضل أنواع السلوؾ معو بأف ال ينادوه من وراء اٟتجر 
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فإن و حىت لو قدموا بُت يدي ٧تواىم فدقات  ،اع السلوؾ ُب تعاملهم معويلتزموا أرقى أنو 
فليس ذلك بكثَت عليو )فلى ا عليو وآلو وسل م(، راف ة وأف  فوائد ذلك إ٪ت ا تعود عليهم 

﴿فَِإْذ َلْم تَػْفَعُلوْا َوتَاَب وقولو )تعأب(  ،ففقراؤىم ىم ا١تستفيدوف بتلك الصدقة ،اررً آ و أواًل 
فإف    ،ومتممة ١تعانيها ،بل ىي ٤تكمة إحكامها ،﴾ ليست بناسخة ١تا سبقهالَُّو َعَلْيُكمْ ال

هم الذي ىو أحب إليهم ا من الناس قد أشفقوا على أف  ذلك قد ٭ترمهم من منالاة نبي  كثَتً 
 (تعأب)ولذا قاؿ  ،وقد يستأثر ٔتبلقاتو ومنالاتو األغنياء (161)من نفوسهم لقلة ذات اليد

ُموْا بَػْيَن َيدَ ﴿أَ  ﴿فَِإْذ َلْم ٍب أردفها بقولو )لل شأنو(  َنْجَواُكْم َصَدقَاٍت﴾ يْ َءْشَفْقُتْم أف تُػَقدّْ
فكأن و أراد  ُتوْا الزََّكاَة َوَأِطيُعوْا اللََّو َوَرُسولَُو﴾آَة وَ تَػْفَعُلوْا َوتَاَب اللَُّو َعَلْيُكْم فََأِقيُموْا الصَّل

فلى ا -ة فيها نوع من اإلثبات والدليل على حبكم للرسوؿ أف يقوؿ إذا كانت الصدق
واحًتامكم لو، فإف  إقامة الصبلة وإيتاء الزكاة وطاعة ا ورسولو تطهر كم -عليو وآلو وسلم

فلى ا -فإهن ا نوع من ات باعو  (عليو الصبلة والسبلـ)وتزك يكم وٕتعلكم مؤى لُت ١تنالاتو 
ُقْل ِإف ُكنُتْم ُتِحبُّوَف ﴿اليت تدؿ على ٤تبتهم ا١تشار إليها ُب قولو )تعأب(: -عليو وآلو وسلم

ففيها معٌت عميق كا١تعٌت ا١تشار إليو ُب  (31آؿ عمراف: الّلَو فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُو﴾ )
 (79واقعة: )ال َلَّ يََمسُُّو ِإَلَّ اْلُمَطهَُّروَف﴾﴿: (لل شأنو)فهم القرآف الكرًن كما قاؿ 

ال ٖتصل إال لقـو تزك وا وتطهر وا وهتيئ وا -ليو وآلو وسلمفلى ا ع-ستفادة ٔتنالاتو الاف
ا هتيئة نفسي ة على أعلى مستوى في اآليتُت معً ف (لل شأنو)١تبلقاة ا١تتلقي األوؿ لكتاب ا 

يتأث روف بصحبتو و -فلى ا عليو وآلو وسلم-ألولئك الذين يريدوف منالاة الرسوؿ 

                                                           

ومن لنسو وينبو إليو شكوى الفقراء من استئثار األغنياء باأللور مثل ما أررلو البخاري بسنده عن أيب ُىَريْػَرَة رضي ا عنو  (161)
َرَلاِت اْلُعبَل َوالن ِعيِم اْلُمِقيِم، ُيَصل وَف كما  قاؿ: لاء اْلُفَقرَاُء إٔب النيب )فلى ا عليو وآلو ثُوِر من اأْلَْمَواِؿ بِالد  وسلم( فَػَقاُلوا: َذَىَب أَْىُل الد 

ُقو  ُثُكْم بأمر َف، قاؿ ُنَصل ي، َوَيُصوُموَف كما َنُصوـُ، َو٢َتُْم َفْضٌل من أَْمَواٍؿ ٭َتُج وَف هبا َويَػْعَتِمُروَف َو٬ُتَاِىُدوَف َويَػَتَصد  َأَرْذًُبْ بو  إف)أال ُأَحد 
ثلو ُتَسب ُحوَف َوَٖتَْمُدوَف َوُتَكبػ ُروَف َرْلَف كل أَْدرَْكُتْم من َسبَػَقُكْم وٓب يُْدرِْكُكْم َأَحٌد بَػْعدَُكْم وَُكْنُتْم َريػَْر من أَنْػُتْم بُت َظْهرَانَػْيِو إال من َعِمَل م

نَػَنا فقاؿ بَػْعُضَنا ُنَسب ُح َثبَلثًا َوَثبَلِثَُت َو٨َتَْمُد َثبَلثًا َوَثبَلِثَُت َونَُكبػ ُر أَْربَػًعا َوثَ َفبَلٍة َثبَلثًا َوَثبَلِثَُت فَارْ  بَلِثَُت فَػَرَلْعُت إليو فقاؿ تَػُقوُؿ تَػَلْفَنا بَػيػْ
ثًا َوَثبَلِثَُت( فحيح البخاري كتاب الصبلة، بَاب الذ ْكِر بَػْعَد الص بَلِة ُسْبحاف الل ِو َواٟتَْْمُد لِل ِو َوالل ُو َأْكبَػُر حىت َيُكوَف ِمنػُْهن  ُكل ِهن  َثبَل 
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ة قد تكوف وسيلة لتمييز ا١تنافق الذي أحضرت ويستفيدوف هبا، وإذا كانت الصدقة ا١تادي  
وىو غَت مؤمن -فلى ا عليو وآلو وسلم-والذي ال يرى أ٫تي ة ١تنالاتو لرسوؿ  ،نفسو الشح

إال بقلب سليم تطهره -فلى ا عليو وآلو وسلم-رسوؿ ا إٔب بو فإف  ا١تؤمنُت ال يأتوف 
ولنس ذلك مراعى  ،٥تتلف أنواع وسائل التزكية والتطهَت، فبل ناسخ وال منسوخ بُت اآليتُت

واآلداب اليت أمرنا بالتحلي هبا عند مقاربة القرآف أو  ،م ا ا١تؤمنُت عليهاُب اآلداب اليت عل  
٭ترص على الدواـ أف يًتلم   )فلى ا عليو وآلو وسل م(، لكن العقل الفقهيّ  مقاربة النيبّ 

ات بناء األمم وتربيتها ال وناسخ ومنسوخ، وعملي   ،وأمر وهني ،إٔب حبلؿ وحراـ يءكل ش
 تتوقف على التقنُت الفقهّي وحده.

ألمر قد أريد بو ٘تييز ا١تنافقُت اوإذا فحت اآلثار اليت نقلها بع  ا١تفسرين بأف  ىذا 
حُت أمر رسولو )تبارؾ وتعأب( ألف  ا  –بل يعززه-رنا و ال يعارض ما ذكعن ا١تؤمنُت فإن  

ُرُىْم َوتُػزَكّْيِهم ِبَها﴾ ﴿ (لل شأنو)علل ذلك بقولو  ةبأرذ الزكا ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهّْ
ويكوف األمر بتقدًن الصدقة بُت يدي النجوى ٔتثابة القياـ بالتزامات البد  (103)التوبة: 

اليت ٭تدث هبا تطهَتىم -فلى ا عليو وآلو وسلم-ا قبل لقاء رسوؿ ا من الوفاء هب
-فأمروا بالتطهر  وهتيئة القلوب والعقوؿ والنفوس للقاء رسوؿ ا  ،وتزكيتهم وفبلتو عليهم

وتعليمهم  ،وفبلتو عليهم ،ْتيث يكونوف مؤىلُت الستغفاره ٢تم-فلى ا عليو وآلو وسلم
ىم. فا١تقصود ىو التطهر  قبل ا١تنالاة، وىو قصد ٯتكن ٖتققو بكل أنواع وتزكيتهم وتطهَت 

 العبادة، فدقة أو فبلة أو ذكرًا.

قًتاب من القوؿ ٔب كل تلك اآليات وترابطها فإن نا ال ٧تد أنفسنا ْتالة إٔب االإوحينما ننظر 
بة الكلمة الطي  بالنسخ أو ٣ترد إثارتو بفضل ا. ومفهـو "الصدقة" مفهـو واس  لًدا ف

البع  قد  فدقة، وتبس مك ُب ولو أريك فدقة، والكّد على العياؿ فدقة. ويبدو أف  
األمر منصرؼ إٔب فدقة ا١تاؿ ٓتصوفها فحصل لديهم شيء من  ذىبت أوىامهم إٔب أف  

فطمأهنم -فلى ا عليو وآلو وسلم-االشفاؽ بأف  ذلك قد ٭توؿ بُت الفقراء، ومنالاتو 
يتوب عليهم، ويطهرىم بأّي نوع من الرب يفعلونو، ويعدىم نفسي ا  (لل شأنو)ا  ف بإف  القرآ
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ْتيث يتلقوف ما يتلقونو منو باٞتدي ة البلزمة. -فلى ا عليو وآلو وسلم-١تنالاة رسوؿ ا 
  .وا أعلم

نّْْصَفُو َأِو انُقْص ِمْنُو  ياأَيػَُّها اْلُمزَّمُّْل ُقِم الَّْيَل ِإَلَّ قَِليًل ﴿قولو )تعأب(  -6
  (4-1﴾ )المزمل: فَّ تَػْرتِيًل آَقِليًل َأْو زِْد َعَلْيِو َورَتِّْل اْلُقرْ 

فَّ إ﴿زعم القائلوف بالنسخ أف  ىذه اآليات الثبلث قد نسخت بقولو )تعأب( 
ئَِفٌة مَّْن الَِّذيَن اُو َوطَ اللَّْيِل َوِنْصَفُو َوثُػلُثَ  يرَبََّك يَػْعَلُم أنَك تَػُقوـُ َأْدَنى ِمن ثُػلُثَ 

َرُءوْا َما  ُر الَّْيَل َوالنػََّهاَر َعِلَم أَلَّن ُتْحُصوُه فَػَتاَب َعَلْيُكْم فَاقػْ َمَعَك َواللَُّو يُػَقدّْ
اَلّّْرِض  يَخُروَف َيْضرِبُوَف فِ آَسَيُكوُف ِمنُكْم مَّْرَضى وَ  ففَّ َعِلَم أآتَػَيسََّر ِمَن اْلُقرْ 

َرُءوْا َما تَػَيسََّر ِمْنُو  يَخُروَف يُػَقاتُِلوَف فِ آن َفْضِل اللَِّو وَ يَػْبتَػُغوَف مِ  َسِبيِل اللَِّو فَاقػْ
ُموْا ًْل آَوَأِقيُموْا الصََّلَة وَ  نُفِسُكْم ُتوْا الزََّكاَة َوَأْقِرُضوُا اللََّو قَػْرًضا َحَسًنا َوَما تُػَقدّْ

رً  فَّ اللََّو َغُفوٌر إا َوَأْعَظَم َأْجًرا َواْستَػْغِفُروْا اللََّو مّْْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اللَِّو ُىَو َخيػْ
 .(20﴾ )المزمل:رَِّحيمٌ 

وارتار القوؿ بالنسخ ابن سبلمة وابن حـز وا٠تازف والكليب والفَتوزآبادي والشنقيطي 
وبع  اَدثُت مستدل ُت بروايات عن عائشة وابن عباس واٟتسن وعكرمة ومقاتل والشافعّي 

 .ورد القوؿ بالنسخ اٟتسن وابن سَتين وسعيد بن لبَت والطربسي وآرروفاف. ن كيسواب
ووقف ٣تموعة من ا١تفسرين موقف اٟتيدة بُت الفريقُت فلم يذىبوا إٔب القوؿ بالنسخ وٓب 

وٯتكن أف نض  من بُت ىؤالء ا١تاوردّي والز٥تشرّي والرازّي والقرطيّب والبيضاوّي  ،يرد وه
ومن بُت ىؤالء أناس ٓب يشَتوا إٔب  .لبغوّي واأللوسّي والشوكايّن ومن إليهموالنيسابورّي وا

 .وابن كثَت وغَتىماف قضي ة النسخ ُب ىذه اآليات ومنهم اإلماـ الطربي وابن العريب وأبو حي

وما زعم  ،و٨تن ال نرى ما يسوغ اٟتديث عن وقوع نسخ بُت اآليات الثبلث ا١تذكورة
ذلك أف  كل ما ُب  الَّلْيِل...﴾ يبََّك يَػْعَلُم أنَك تَػُقوـُ َأْدَنى ِمن ثُػلُثَ فَّ رَ إ﴿و ناسخ ٢تا أن  

 على الرسوؿ )فلى ا عليو وآلو األمر أف  ىذه اآليات من أوائل آيات القرآف الكرًن نزواًل 
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كل ىذه ة تبليغو للناس وتبلوتو عليهم وتعليمهم وتزكيتهم بو  و وعملي  وسل م(، وأف  الوحي وتلقي  
 يعجز البشر بطاقاهتم ادودة وقدراهتم عن القياـ هبا، ة،األمور أمور ُب غاية ا٠تطورة واأل٫تي  

 ،ُب كل منها واالرتباط الدائم بو)تبارؾ وتعأب( ة ا والنهوض بأعبائها، فهي ٖتتاج إٔب معي  
 (سبحانو)الدائمة بو وذلك ال يتحقق إال بالصلة  (سبحانو وتعأب)واٟتضور الدائم بُت يديو 

ولذلك فإف  األمر ُب ىذه اآليات قد عل ل  ،الصلة ا١تستمرة اليت ال تنقط  ْتاؿ من األحواؿ
أف  من شأنو أف ٭تتاج أي  (5َعَلْيَك قَػْوًَل ثَِقيًل﴾ )المزمل: يِإنَّا َسنُػْلقِ بقولو )تعأب( ﴿

بأف  (عليو الصبلة والسبلـ)فأمر  ،اـة ا )تبارؾ وتعأب( على الدو منك إٔب أف تكوف ُب معي  
ويذكره  ،، يذكره ُب نفسو تضر عا ورفية(تبارؾ وتعأب)ويكوف على ذكر دائم   ،يقـو الليل
ـ  اوىناؾ أفحاب كر -فلى ا عليو وآلو وسلم-ويذكره قائًما وقاعًدا وعلى لنبيو  بُت ا١تؤل،

عونو ويتأس وف بو ال يسألوف عما تدوف بو ويتب  يق-فلى ا عليو وآلو وسلم-كانوا ٭تيطوف بو 
ُب  -لو وسلمفلى ا عليو وآ-ا أو غَته فا١تهم عندىم ات باعو ا عليهم أو مندوبً إذا كاف والبً 

أف يدرؾ ىؤالء برٛتتو  )تبارؾ وتعأب( فأراد ا ،وما يفعل وما يصن  ،كل ما يأٌب وما يدع
وبُت غَته، ولذلك ٯتكن أف -فلى ا عليو وآلو وسلم-نبيو  ٢تم أن و يعلم الفرؽ بُت فبُت  

فلى ا عليو وآلو -فرسوؿ ا  ،ٗتر ج على ما لرى بالنسبة لصبلة الًتاويح وقياـ رمضاف
حُت رأى األفحاب قد انضموا إليو ُب فبلة الًتاويح امتن  عن الذىاب إٔب ا١تسجد -وسلم

فلى -ا على رسوؿ ا ، فقياـ الليل كاف مفروضً (162)وقاؿ: "رشيت أف تفرض عليكم" 
: (تعأب)ولذلك قاؿ  ،و من ضرورات التأىيل لتلقي القوؿ الثقيلألن  -ا عليو وآلو وسلم

ا إليو وال ا مندوبً وبقي بالنسبة لؤل مة أمرً  (،79﴿َوِمَن الَّْيِل فَػتَػَهجَّْد ِبِو نَاِفَلًة لََّك﴾ )اإلسراء:
من ا١تسلمُت ويعتربونو من أىم وسائل التزكية وتطهَت النفس والتقر ب إٔب ا  زاؿ ٯتارسو كثَت

والعبلقة با )تبارؾ وتعأب( كما رٝتها القرآف العظيم عبلقة ال ٗتض  لقضايا )تعأب(، 

                                                           

ـ  اْلُمْؤِمِنَُت رضي ا عنها أَف  َرُسوَؿ الل ِو 162)  ى )فلى َذاَت لَيػَْلٍة ُب اْلَمْسِجِد َفَصل   (وسلم وآلو فلى ا عليو)( أررج البخاري بسنده عن َعاِئَشَة ُأ
َلِة الث الَِثِة أو الر اِبَعِة فل ، فلما (وسلموآلو فلى ا عليو )م ٮَتْرُْج إِلَْيِهْم رسوؿ الل ِو ِبَصبَلتِِو نَاٌس، ٍُب  فلى من اْلَقابَِلِة َفَكثُػَر الناس، ٍُب  اْلَتَمُعوا من الل يػْ

ُروِج إِلَْيُكْم إال َأين  َرِشيُت أَْف تُػْفَرَض َعَلْيُكْم، َوَذِلَك ُب َرَمَضاَف( فحيح البخاري أبواب َأْفَبَح قاؿ: قد رأيت الذي َفنَػْعُتْم، وٓب ٯَتْنَػْعٍِت من ا٠تُْ 
 (.1077رقم  1/380على َفبَلِة الل ْيِل َوالنػ َواِفِل من َغَْتِ ِإ٬َتاٍب ) (وسلم وآلو فلى ا عليو)التهجد، بَاب َٖتْرِيِ  النيب 
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بقدر ما ٗتض  للعبلقة القائمة على حب ا  ،ألحكاـ التكليفي ة وما إليواالتقنُت الفقهّي و 
-فلى ا عليو وآلو وسلم-والرغبة إليو، وطلب القرب منو وحب رسوؿ ا )تعأب( 

إٔب نوع من العبلقة القانوني ة والفقهي ة اليت ٗتض  ف والتأس ي بو فبل داعي لتحويل كل شأ
ويقوؿ: ، ا ما كاف يوافل وينهى اآلررين عن الوفاؿورسوؿ ا كثَتً  ،للناسخ وا١تنسوخ

 ،فهو يتحمل ما ال يتحملو اآلرروف ،(163)(أبيت يطعمٍت ريب ويسقيٍتلستم مثلي إين  )
هبذه األم ة، وبالتإب فإف  السورة )تبارؾ وتعأب( ورأفتو ورٛتتو هبم مستمدة من رٛتة ا 

 ليس فيها ناسخ وال منسوخ. -كل ها–٤تكمة 

 : مدخل اَلستنباط المدخل السابع والعشروف:

يو الذىن من القوانُت إٔب الظواىر، بعكس االستقراء الذي ينتقل االستنباط ىو منهج ينتقل ف
فيو الذىن من الظواىر إٔب القوانُت وىو َٛتْلي إذا كانت مقد ماتو مَسل مات هنائي ة، أو فرِضي 

 إذا كانت مقد ماتو مَسل مات مؤقتة.

ففها ُمتغيػ رًا على أساس من ذلك ففة متعالي ة على التجربة بو  deductiveلبلستنباط    
ات، ونستطي  أف نقوؿ: ما ىو استنباطي يصُلح أف يكوف  إف   ضمن سلسلة من وقائ  ا١تتغَت 

ناظًما يَنِقل شولي ة ٪توذلو إٔب التغَتات اليت يتعد ؿ بواسطتو ا٨ترافها، راف ًة ُب علم السلوؾ 
 .164من ا١تنظور الديٍت

اَْلْمِن َأِو اْلَخْوِؼ َأَذاُعوْا ِبِو َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِؿ َوِإَلى  ﴿َوِإَذا َجاءُىْم َأْمٌر مّْنَ  قاؿ تعأب:
ُهْم َوَلْوََل َفْضُل الّلِو َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُو َلَتػَّ  ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُو ِمنػْ بَػْعُتُم ُأْوِلي اَْلْمِر ِمنػْ

 (:83الشَّْيطَاَف ِإَلَّ قَِليًل﴾ )النساء:

                                                           
 .4/177 باب الوفاؿ ،الصـو كتاب  ري،( أررلو اإلماـ البخا(163

164
 وليد منير، االستنباط من المصادر اإلسالميَّة. 
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فضمَت اٞتم  رال  إٔب الضمائر  (95)النساء: ﴾َويَػُقوُلوَف طَاَعٌة ..﴿ :عطف على ٚتلة
َوِإَلى ُأْوِلي اَْلْمِر  قولو: ﴿ر عليو إال  قبلو، العائدة إٔب ا١تنافقُت، وىو ا١تبلئم للسياؽ، وال يعك  

ُهْم﴾ ت ن قل  ؤمنُت: ٦ت  ، وسنعلم تأويلو، وقيل: الضمَت ىذا رال  إٔب فريق من ضعفة ا١تِمنػْ
ُهْم﴾ٕتربَتو وضعف َللده، وىو ا١تناسب لقولو: ﴿ ْتسب الظاىر،  َوِإَلى ُأْوِلي اَْلْمِر ِمنػْ

َحتَّى فيكوف مَعاد الضمَت ٤تذوفًا من الكبلـ اعتماًدا على قرينة حاؿ النزوؿ، كما ُب قولو: ﴿
 .(35)ص: ﴾تَػَواَرْت بِاْلِحَجابِ 

لمنافقُت واللـو ١تن يقبل مثل تلك اإلذاعة، من ا١تسلمُت والكبلـ مسوؽ مساؽ التوبيخ ل
 .األغرار

 .َلاَءين أوَذلك ِمْن نَػبَ  ومعٌت( لاءىم أمر )أي أرربوا بو، قاؿ امرؤ القيس:

 ابغة:نفاجمليء ٣تاز عرُب ُب ٝتاع األربار، مثل نظائره. وىي: بلغ، وانتهى إليو وأتاه، قاؿ ال

 .ٍِت أتأين أبيَت اللعن أن َك ُلَمتَ 

  (.واألمر ىنا ٔتعٌت الشيء، وىو ىنا ا٠ترب، بقرينة قولو: )أذاعوا بو

أْفَشْوا، ويتعّدى إٔب ا٠ترب بنفسو، وبالباء، يقاؿ: أذاَعو وأذاع بو، فالباء لتوكيد  (أذاعوا)ومعٌت 
 .(4)المائدة: ﴾.. َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم ..﴿ :اللصوؽ كما ُب

عن َسرايا ا١تسلمُت من األمن، أي الظ َفر الذي يولب أمن ا١تسلمُت وا١تعٌت إذا ٝتعوا ربَػرًا 
أو ا٠توؼ وىو ما يولب روؼ ا١تسلمُت، أي اشتداد العدّو عليهم، بادروا بإذاعتو، أو إذا 

وعن أفحابو، ُب تدبَت أحواؿ ا١تسلمُت من أحواؿ  (عليو السبلـ)ٝتعوا َرربًا عن الرسوؿ 
ك األربار ُب اٟتالُت، وأرلفوىا بُت الناس لقصد التثبيط عن ثوا بتلاألمن أو ا٠توؼ، ٖتد  

االستعداد، إذا لاءت أربار أمن حىّت يؤرذ ا١تؤمنوف وىم َغار وف، وقصد التجبُت إذا 
ر ف عن الغزو إذا استنفروا إليو، فحذ  لاءت أربار ا٠توؼ، وارتبلؼ ا١تَعاذير للتهيئة للتخل  

 و ىؤالء على دريلتهم، وَقَط  معذرهتم ُب كيدىم بقولو:نب  ا ا١تؤمنُت من مكائد ىؤالء، و 
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ُهْم َوَلْوَلَ  ..﴿ ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُو ِمنػْ َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِؿ َوِإَلى ُأْوِلي اَْلْمِر ِمنػْ
م ، أي لوال أهن  (93)النساء: ﴾َقِليلً  َفْضُل الّلِو َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُو َلَتػَّبَػْعُتُم الشَّْيطَاَف ِإَلَّ 

 . يقصدوف السوء الستثبتوا ا٠ترب من الرسوؿ ومن أىل الرأي

ع باإلذاعة، الضمَت رال  إٔب ا١تؤمنُت فاآلية عتاب للمؤمنُت ُب ىذا التسر   وعلى القوؿ بأف  
 . ٤تاملوموىم وأمرُىم بإهناء األربار إٔب الرسوؿ وقادة الصحابة ليضعوه مواضعو ويعل  

وقيل: كاف ا١تنافقوف ٮتتلقوف األربار من األمن أو ا٠توؼ، وىي ٥تالفة للواق ، ليظّن 
ا١تسلموف األْمن حُت ا٠توؼ فبل يأرذوا حذرىم، أو ا٠توَؼ حُت األمن فتضطرب أمورىم 
وٗتتّل أحواؿ التماعهم، فكاف د٫تاء ا١تسلمُت إذا ٝتعوا ذلك من ا١تنافقُت راج عندىم 

مهم أف ينهوا األمر إٔب و، فتّم للمنافقُت الدست، و٘تّشت ا١تكيدة، فبلمهم ا وعل  فأذاعوا ب
الرسوؿ ولّلة أفحابو قبل إشاعتو ليعلموا كنو ا٠ترب وحاَلو من الصدؽ أو الكذب، ويأرذوا 
لكّل حالة حيطتها، فيسلم ا١تؤمنوف من مكر ا١تنافقُت الذي قصدوه . وىذا بعيد من قولو: 

ىو دليل لواب )لو( وِعل ُتو، فُجعل عوضو وحذؼ  ﴾َلَعِلَموُ وعلى ىذا فقولو: ﴿ ﴾َجاءُىمْ ﴿
 . ا١تعلوؿ، إذ ا١تقصود لعلمو الذين يستنبطونو من أوٕب األمر فَلبَػيػ ُنوه ٢تم على ولهو

وه إٔب الرسوؿ وإٔب أوٕب األمر منهم لعلم ذلك ا١تنافقوف الذين و٬توز أف يكوف ا١تعٌت: ولو رد  
حيلتهم ٓب تتمّش على ا١تسلمُت، فيكوف ا١توفوؿ فادقًا  ا٠ترَب فَلخابوا إذ يوقنوف بأف   ارتلقوا

 . الثاين عائًدا على ا١تنافقُت بقرينة ا١تقاـ( منهم) على ا١تختلقُت بداللة ا١تقاـ، ويكوف ضمَت

غ ا٠ترب والرّد حقيقتو إرلاع شيء إٔب ما كاف فيو من مكاف أو َيٍد. واستعمل ىنا ٣تازًا ُب إببل
 .165إٔب أْؤب الناس بعلمو. وأولو األمر ىم كرّباء ا١تسلمُت وأىل الرأي"
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م منهم لاٍر على ظاىر ث عنهم ا١تنافقُت فوفف أوٕب األمر بأهن  منهم، فإف كاف ا١تتحد  
ث عنهم األمر وإرراِء الِعناف، أي أولو األمر الذين ٬تعلوف أنفسهم بعَضهم؛ وإف كاف ا١تتحد  

 . فالتبعي  ظاىر ا١تؤمنُت،

واالستنباط حقيقتو طلب الن َبط بالتحريك؛ وىو أوؿ ا١تاء الذي ٮترج من البئر عند اٟتفر؛ 
وىو ىنا ٣تاز ُب العلم ْتقيقة الشيء ومعرفة عواقبو، وأفلو مكنية: شّبو ا٠ترب اٟتادث ْتفَت 

فارت حقيقة عرفية، يُطلب منو ا١تاء، وذْكر االستنباط َٗتييٌل. وشاعت ىذه االستعارة حىّت 
فصار االستنباط ٔتعٌت التفسَت والتبيُت، وتعدية الفعل إٔب ضمَت األمر على اعتبار ا١تعٌت 

 . العرُب، ولوال ذلك لقيل: يستنبطوف منو، كما ىو ظاىر، أْو ىو على نزع ا٠تاف 

 (يستنبطونو)وإذا لريَت على احتماؿ كوف )يستنبطوف( ٔتعٌت ٮتتلقوف كما تقّدـ كانت 
ى تبعية، بأف شّبو ا٠ترب ا١تختَلق با١تاء اْفور عنو، وأطلق يستنبطوف ٔتعٌت ٮتتلقوف، وتعد  

و ا١تستخرَج. والعرب يكثروف االستعارة من أحواؿ ا١تياه كقو٢تم: ألن   الفعل إٔب ضمَت ا٠ترب
فَِإفَّ )تعأب(: ﴿ُيْصدر ويُورِد، وقو٢تم َضَرَب أٜتاًسا ألْسَداس، وقو٢تم: يَػْنزِع إٔب كذا، وقولو 

وقاؿ َعبدة ( :1)الذاريات: ﴾لِلَِّذيَن ظََلُموا َذنُوبًا مّْْثَل َذنُوِب َأْصَحاِبِهْم َفَل َيْستَػْعِجُلوفِ 
 بن الطبيب:

 فحّق لشاس من نداؾ َذنوب

، أفلو من الس ْجل، وىو الدلو  . ومنو قو٢تم: َتسالل القـو

 وقاؿ قيس بن ا٠تطيم:

 بًعا رّط ِمئػَْزريإَذا ما افطَبْحُت أرْ 

 وأتْػبَػْعُت دلوي ُب السماح رِشاءىا

 فذَكر الدلَو والرشاء. وقاؿ النابغة:

 َرطاِطيف َحْجنٍن ُب ِحبالٍل متيَنة
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 َ٘تُّد هبا أْيٍد إليَك َنوازِع

 وقاؿ:

 ولوال أبُو الشقراء َما زاؿ ماتح

 يُعاِب َرط افًا بإحدى اٞترائر

لفرفة نوبة الشرب، وقالوا: فدر الـو عن رأي فبلف وَوردوا وقالوا أيًضا: )انتهز الفرفة(، وا
 . على رأيو

ونو إٔب ة أوٕب األمر من ا١تسلمُت، أي يرد  وفٌف للذين يستنبطونو، وىم راف  ( وقولو: )منهم
 . ٚتاعِة أوٕب األمر فيفهمو الفا٫توف من أوٕب األمر، وإذا فهمو ٚتيعهم فألَدر

امتناف بإرشادىم  ﴾ِو َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُو َلَتػَّبَػْعُتُم الشَّْيطَاَف ِإَلَّ قَِليلً َوَلْوََل َفْضُل اللّ وقولو: ﴿
 . إٔب أنواع ا١تصاّب، والتحذير من ا١تكائد ومن حبائل الشيطاف وأنصاره

 ُب أحواؿ قليلة، فإف كاف ، أي إاّل (اتّبعتم)من عمـو األحواؿ ا١تؤذف هبا (  قليبًل إاّل )واستثناء 
من فضل ا ورٛتتو ما يشمل البعثة فما بعدىا، فا١تراد بالقليل األحواؿ اليت تنساؽ ا١تراد 

إليها النفوس ُب بع  األحواؿ بالوازع العقلي أو العادي، وإف أريد بالفضل والرٛتة النصائح 
واإلرشاد فا١تراد بالقليل ما ىو معلـو من قواعد اإلسبلـ. ولك أف ٕتعلو استثناء من ضمَت 

قليبًل منكم، فا١تراد من االتّباع اتّباع مثل ىذه ا١تكائد اليت ال تروج على أىل  أي إال   (تماتّبع)
 . 166الرأي من ا١تؤمنُت

 

 مدخل البحث عن تأثير القرآف في اإلنساف المدخل الثامن والعشروف:

                                                           
166
 ( التحرير والتنوير، ابن عاشور.83تفسير اآلية )النساء:  
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 ،وكيف أثر القرآف هبم أو فيهم ،ُب ىذا ا١تدرل يتضح بشكل كامل ُب ففات ليل التلقي
ليصبحوا  ،ةهم تلك النقلة النوعية من كل ما كانوا عليو ٦تا ٝتاه القرآف الكرًن باٞتاىلي  ونقل

وقد وففوا قبل ذلك ُب التوراة واال٧تيل  ،ة أررلت للناس بوفف القرآف اجمليد نفسورَت أم  
َمَعُو  ﴿مَحمٌَّد رَُّسوُؿ اللَِّو َوالَِّذينَ  (تعأب)وفاؼ فقاؿ وفدؽ القرآف الكرًن على تلك األ

نَػُهْم تَػَراُىْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يَػْبتَػُغوَف َفْضًل مَّْن اللَِّو َوِرْضَوانًا  َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماء بَػيػْ
نِجيِل َكَزرٍْع  ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِهم مّْْن أََثِر السُُّجوِد َذِلَك َمثَػُلُهْم ِفي التػَّْورَاِة َوَمثَػُلُهْم ِفي اإْلِ

ْخَرَج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَػْغَلَظ فَاْستَػَوى َعَلى ُسوِقِو يُػْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد أَ 
ُهم مَّْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما﴾ )الفتح:  .(29اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمنػْ

  
 الكشف عن بلغة القرآف وفصاحتو مدخل المدخل التاسع والعشروف:

انتشارًا  التعريف األكثر تعريفات الببلغة اليت وفلتنا تعريفات كثَتة، إاّل أف   من ا١تعلـو أف  
: الببلغَة تعٍت مراعاة مقتضى اٟتاؿ. ومعٌت والذي ىو أكثر تداواًل ىو التعريف القائل بأف  

لكبلـ الذي يأٌب موافًقا للظرؼ الذي يُقاؿ الكبلـَ البليغ ىو ا أف  « مراعاة مقتضى اٟتاؿ»
فيو، ومن ٍبّ يكوف الكبلـ الذي ال يتوافق ومقتضى اٟتاؿ كبلًما غَت بليغ، وإف كاف ٚتيبًل ُب 

و ال يراعي سياقًا وال شرطًا وال ظرفًا ذاتو. فما معٌت أف يكوف كبلـٌ ما كبلًما ٚتيبًل لكن  
ة الببلغة. فحيٌح أف كوف  عن قضي   -٘تاًما-تلفة ة اٞتماؿ ٥تيتحدث فيو؟ وبالتإب، فقضي  

و ال يكتسُب ببلغتو من ٚتالو، بل و كبلـ ٚتيل، لكن  ات ذلك، أن  ن، ُب طي  كبلًما بليًغا يتضم  
الذي ىو -لنا على القرآف الكرًن وإذا عر   .من مراعاتو ١تقتضى اٟتاؿ بشكٍل أساسّي ورئيسيّ 

إذ -القرآف بببلغتو ٓب يراِع فقط مقتضى اٟتاؿ  ٧تد أف   أفصح الكبلـ وأبلغو وأفّحو قطًعا،
ة فائقة ا نراه قد أضاؼ إٔب ذلك مضاعفات ببلغي  ، وإ٪ت  -بليغ« كبلـ»ىذا شرط أّوٕب ألّي 

ا١تضاعفات »بذاتو. ومن ىذه « مبيًنا»تفوؽ على أّي كبلـ آرر، ولذلك كاف قرآنًا 
 .«ةالببلغي  
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دة، وُب أوقات تضى اٟتاؿ نزواًل ُب مواقيت ٤تد  القرآف الكرًن قد راعى مق أف   -1
ة، فهو أيًضا معٌت ببلغّي عميق، و حكمة إ٢تي  نزوؿ بعينها، وىذا فضبًل عن أن  

  و.حيث يتنزؿ الكبلـ على مقتضى حاؿ بعين

ا قد راعى ا١تاضي وا١تستقبل. فهو ال يهتم فقط، وإ٪ت  « اٟتاؿ»القرآف ٓب يراِع  أف   -2
ا ٔتا كاف وما سيكوف، فضبًل عن اىتماـ القرآف ٔتا ينبغي أف ٔتا ىو قائم، وإ٪ت  

عليو الصبلة )و كتاب قيم وأربلؽ باألساس. ولذلك قاؿ ا لنبّيو يكوف، ألن  
﴿َذِلَك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب نُوِحيِو ِإلَْيَك َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َأْجَمُعوْا  (والسبلـ

 .(102وَف﴾ )يوسف:َأْمَرُىْم َوُىْم َيْمُكرُ 

ا راعى سياؽ كّل فرٍد على حدة. كما القرآف أيًضا ٓب يراِع فقط اجملموع، وإ٪ت   أف    -3
﴿َقْد َسِمَع اللَُّو قَػْوَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّو َواللَُّو ُب آية: 

  .(1ٌر﴾ )المجادلة:َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما ِإفَّ اللََّو َسِميٌع َبِصي

ية ببلغي   ة٤تال  فالقرآف  معجزة دوف السماح بتحو ؿ الزماف أو ا١تكاف إٔب ة متحد 
 عائق يقل ل من قوة التحد ي أو اإلعجاز أو يشد ا٠تطاب إليو بأّي وثاؽ.
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 خل البحث في المحذوؼ والمقدر والمكنوف في القرآف الكريم: المدخل الثلثوف: مد

 يفرض على ذىن و ظاىر بُت  ر ذلك ألن  يد مدرل ال ٮتطئو القارئ ا١تتدب  ُب القرآف اجمل
ة و العبارة من أمور دفعت إٔب طيها أسباب ببلغي  ويالقاريء أف يتوقف لينظر ويفكر فيما تط

ر أف يفكر فيو ويقف عنده فحُت يقوؿ ا ؼ على القاريء ا١تتدب  و ولكي يفرض ذلك اذ
ْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة رَُجٌل َيْسَعى قَاَؿ يَا قَػْوـِ اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِليَن* اتَِّبُعوا َجاء مِ وَ )لل شأنو( ﴿

أَأَتَِّخُذ  * َوَما ِلي ََل َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف * َمن َلَّ َيْسأَُلُكْم َأْجًرا َوُىم مُّْهَتُدوفَ 
ِإنّْي ِإًذا  *الرَّْحَمن ِبُضرٍّ َلَّ تُػْغِن َعنّْي َشَفاَعتُػُهْم َشْيًئا َوََل يُنِقُذوِف  ِمن ُدونِِو آِلَهًة ِإف يُرِْدفِ 

-20يس:ِقيَل اْدُخِل اْلَجنََّة ....﴾) *ِإنّْي آَمنُت ِبَربُّْكْم فَاْسَمُعوِف  *لَِّفي َضَلٍؿ مُِّبيٍن 
26) 

يستدعيو  ،نة كبلـ ٓب يذكررولو اٞت  ود ، ٣تاهبتو لقومو بإعبلف إٯتانو ٔتا لاء بو الرسلفبُت  
ة مر "فقاـ إليو قومو فقتلوه فأدرلو ا )تبارؾ وتعأب( اٞتن  ضو أفكأن   ،سياؽ اآليات الكرٯتة

ِبَما َغَفَر ِلي رَبّْي  *قَاَؿ يَا لَْيَت قَػْوِمي يَػْعَلُموَف ﴿ "وما أعده ا للشهداء اجملاىدين فيها
 (.27-26)يس:  يَن﴾َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْكَرمِ 

ا تنبو ا مدمرً ا تنبو إليو ا١تذكورات أو مكنونً وكثَت من آيات الكتاب الكرًن نلحظ فيها ٤تذوفً 
وبدأ يستدعي ا١تكنوف  ،ر ذلكفإذا استحضر القاريء ا١تتدب   ،إليو ظواىر اآليات وما إٔب ذلك

ر والتفسَت والتأويل وما إٔب ا على الفهم والتدب  ا كبَتً ذلك سيكوف عونً  مر واذوؼ فإف  ضوا١ت
 .ذلك

ا ٯتكن أف ىناؾ فسادً  ونفهم كذلك أف   ،الفساد اليـو قد بدأ يظهر ُب اٞتو ٨تن نعرؼ أف   
ق ال ُب الرب والبحر فقط بل وُب اٞتو والنبات والشجر وما إٔب ئا من لوانب ا٠تبليصيب كثَتً 

  .ذلك إضافة إٔب اإلنساف واٟتيواف
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 نستطيع الوصوؿ لبعض خصائص القرآف الكريم: ومن ىذه المداخل

 حركة الزمن:على نفتاح العلى ا القرآينّ قدرة ا٠تطاب  -

منفتح على حركة  أف  ا٠تطاب القرآينّ  –عند التعامل م  القرآف اجمليد–وحُت ندرؾ 
سنا الزماف، وأن و ذو قدرة رارقة معجزة على استيعاب تلك اٟتركة وٕتاوزىا، فإن نا لن ٧تد أنف

مضطر ين للقوؿ بالنسخ، أو مبلحظة تواريخ النزوؿ، أو أسبابو فيما يتجاوز االستئناس. وإف  
نزوؿ القرآف منج ًما ُب عصر النزوؿ ٓب يكن لربط تلك النجـو القرآني ة ببيئة ذلك العصر، بل 

الواق  براز معآب منهج التكوين دوف تقييد بذلك إة القطب النموذج" هبا و لتكوين "األم  
ة ل القدرة ا١تطلقة على انفتاح ا٠تطاب القرآيّن على حركة الزمن ُب عصر النبو  ث  ٯتفهو  ،ا١تبارؾ

بل فعلى علمو، ا لو فص   و قد لاءىم من ا نور وكتاب،وما بعده، فيستيقن ا١تؤمنوف أن  
اق ، فهو تبياف يستعصي عليو سؤاؿ، وال يتوقف عند أّي إشكاؿ يأٌب بو الوقت، أو يفرزه الو 

ل قدرة ا٠تطاب القرآيّن على االنفتاح على حركة الفعل اإلنسايّن ث  ٯتو كما أن    ،لكل شيء
ر ُب وتغَتىا وفَتورهتا دارل حركة الزمن واستيعاهبا وٕتاوزىا: فا٠تطاب القرآيّن فعل قوّٕب مؤث  

يتفق ويأتلف م  بع  نة قد ة معي  ل ذلك الفعل وفًقا للحظة تارٮتي  فعل تارٮتّي، يتشك  
عنافر تلك اللحظة التارٮتي ة، وقد ٮتتلف م  بع  عنافر أررى، فيستمر ا٠تطاب القرآين  

ة وإحكاـ يعمل على لذب واستقطاب عنافر االرتبلؼ بتدرج متقن إٔب ٣تاؿ بفاعلي  
 االئتبلؼ معو، ٔتجموعة من الوسائل، منها:

ة ا٠تطاب القرآيّن الدارلّي وقدرتو الفذ   تأكيد استجابة بع  الوقائ  ا١تتكررة ١تنطق .1
 على استيعاهبا.

الواق  بقط  النظر عن  اقًتاح بدائل عملي ة متفوقة ٖتل  ٤تل النموذج السائد ُب .2
 مرلعي ة ذلك النموذج.
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تو كلي   ة ُباتو التارٮتي  وبذلك يتمكن ا٠تطاب القرآيّن من احتواء حركة الزمن وآلي  
  .(167)الشاملة

 يجيَّة الخطاب القرآنّي:استرات

لت عرب قروف وألياؿ، اجملتم  اٞتاىلّي كانت ثقافة قد تشك   إف  الثقافة السائدة ُب
ة اإلنساف اٞتاىلّي عقلي ا لت شخصي  والواق  الذى فاغتو تلك الثقافة وفاغها قد شك  

كما يقوؿ -ا، لكن ىذا التشك ل ٓب يكن هنائي ا: فهو تشٌكُل قائم على تصورات ونفسي  
 ،(32الجاثية: ِإف نَُّظنُّ ِإَلَّ ظَنِّا َوَما َنْحُن ِبُمْستَػْيِقِنيَن﴾ )ا١تناطقة ال على تصديقات ﴿

و لذلك فما دامت ا١تياه راكدة فلن يشعر اٞتاىلّي بضرورة البحث عن "بديل ثقاُّب"، ولكن  
شاشة العبلقة بُت تربز ولوه ى -مهما كاف نوعو-ٔتجرد أف تتعرض تلك التصورات الرتبار 

 عقلي ة ونفسي ة اٞتاىلّي وتلك التصورات اليت ٭تملها. 

تو، بل كاف ولعل "ا٠تطاب القرآين " ٓب يكن ٣ترد ارتبار لعقلي ة العريًب اٞتاىلّي ونفسي  
يًا ىائبًل فرض عليو مناقشة ا١تنظومة القيمي ة اٞتاىلية كلها فلم يعد يغٍت عنو شيًئا إعراضو ٖتد  
 القرآف، أو عدـ استماعو لو، أو لغوه فيو أو فّم أذنيو وإغبلؽ قلبو وغ  عينيو عنو.عن 

كل تلك اٟتجب. ولك أف تتصور   اؽو رطاب ٭تمل قدرة ىائلة على ارًت إن  إذ 
أو فارًسا كامل الفروسًية ٭تاوؿ ارًتاؽ حصن حصُت  "ا٠تطاب القرآيّن" ىنا مقاتبًل مغوارًا،
وولداف ذلك اإلنساف الذي لعل من نفسو حصًنا مصمت ليصل إٔب عقل ونفس 

ا للقياـ عدىا مسبقً أة، فهو يستخدـ كل الوسائل ا١تتاحة لديو، واليت ىَيأىا ا و للجاىلي  
ة ليصل إٔب ما يريد؛ وىنا و يستغل كل ثغرة أو فرلة أو نقطة ىش  بعملي ة االرًتاؽ، كما أن  
غاية الدقة تبدو لك غايتو،  ط ُبكمة، و٥تط  ة دقيقة و٤تسًتاتيجي  إتد نفسك أماـ رطة 
و حُت تبدو للقارئ بع  التعارضات ولذلك فإن   –حىت بلوغ الغاية–ومعآب سياساتو ا١ترحلّية 

                                                           
 ( وما بعدىا.17( قارف م  "الّنص القرآيّن: من اٞتملة إٔب العآب" الفصل األوؿ، ص)(167
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ة اليت ٯتر ا٠تطاب عن طبيعة "اجملاوزات ا١ترحلي   ال  ا ال تنم إا١توىومة على سطح ا٠تطاب فإهن  
الذي ّٛتل بو إٔب عقل ا١تخاَطِب ونفسو وولدانو" يشق طريقو حامبًل ا١تعٌت ( 168)هبا وىو

اوالت االقتحاـ إلدراؿ  -ةات التمهيدي  وىو يقـو بالعملي  –وا٠تطاب يهيئ ا١تخاَطب 
ة ة م  ذاتو من ربلؿ عقد عبلقة إ٬تابي  عملي ة موالهة إ٬تابي  ُب ا١تخاَطب بادئ ذي بدء 

 نفس ا١تخاطب لتحقيق ىدفُت:دة ا١تستقرة فيدة م  بع  اٟتقائق اٞتي  ولي  

: ٖتييد ذلك اٞتانب وا٠تروج با١تخاَطِب من دائرة الصراع والتحف ز ا١تعادى إٔب األوؿ
 ٯتث ل عنصر القو ة ُب يدائرة اٟتوار، واالستعداد للتفاىم، ٍب لتحييد ذلك اٞتانب الذ

مفهـو ا١تخاَطِب ٢تـز عنصر الضعف فيو، وىنا نستطي  أف نفهم درلة السمّو ُب 
 "اإلفبلح" لدى األنبياء بداًل من مفاىيم التغيَت والثورة واإلنقبلب وما إليها.

و يقد ـ عقيدة بديلة وشريعة بديلة، وتصورًا يدرؾ ٘تاًما أن   : أف  ا٠تطاب القرآينّ الثاين
"ينحاز على  -وىو ٯتارس اسًتاتيجي تو ُب ٖتقيق ذلك-ْب، ولكن و إ .. بديبًل وثقافة بديلة

مستوى ا١توضوع والقيمة إٔب عدد من القيم الراسخة ُب الثقافة اليت يعمل على إفبلحها 
ة إٔب الكـر والشجاعة واألمانة والغَتة و٧تدة وتقدًن البديل عنها كا٨تيازه ُب اٟتالة العربي  

بقيم أررى كالصلف والتفارر باآلباء واالعتداد بسلطة  -الوقت ذاتو ُب-الضعيف، ويندد 
وىنا  ،(169)واالسًتقاؽ وإدماف الشراب وا١تقامرة والنظر إٔب ا١ترأة بوففها ٥تلوقًا دوني ا"ا١تاؿ 

يأرذ القرآف بيد ا١تخاطب ليعلي اٞتانب اإل٬تايّب ا١تنسجم م  فطرتو فيو، ويستعُت بو على 
لعل ىذا اإلنساف ٔتوالهة ذاتو، ٭تاورىا و٬تاد٢تا ليصل إٔب مستوى رف  اٞتانب السيئ 

وىو يعمل على –لاء هبا ا٠تطاب القرآيّن، وا٠تطاب  ف عليو، وقبوؿ البدائل اليتالذى كا
استقطاب عنافر االرتبلؼ معو إٔب ٣تاؿ االئتبلؼ بالوسائل الثبلثة اليت مر ذكرىا يدرؾ 

 -كذلك–و مطالب أن  

                                                           
 .17ابق ص الّنص القرآين، مصدر س ((168

 .21، مصدر سابق، ص( ا٠تطاب القرآينّ (169
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تو للمخاَطب إل٬تاد االستعداد للقناعة لديو هبذا ا٠تطاب، والثقة بإثبات حجي   .1
ة، وفتح قوى الوعي لدى ا١تخاطب لبلىتماـ هبذا ا٠تطاب تو ومرلعي تو اإل٢تي  ٔتصدري  

 اٞتديد واإلنفتاح عليو، وليسمح ٔتخالطة بشاشتو القلب.
ا من أكثر ة ا١توروث واستقراره مستفيدً ثبات تفو قها على شرعي  إو، بل و تبإثبات شرعي   .2

 إلنسايّن.ة وتأثَتًا ُب الوعي اعوامل ا٢تدـ والبناء فاعلي  
 ذكرناىا فيما سبق على إزالة عقبة ا٠توؼ من الفراغ يتوىنا يساعد تقدًن البدائل ال .3

 أو ا٠توؼ من اجملهوؿ. 
ن من إقناع ا١تخاَطب بضرورة كما أف  ا٠تطاب اٞتديد البد أف يكوف متفوقًا ليتمك   .4

لقرآئتو والنظر نظره فيو، ولذلك كاف "ٖتدي القرآف اجمليد" عامبًل ىام ا ُب دف  العرب 
 .(170)فيو، وإدراؾ أىم الفوارؽ بينو وبُت أي رطاب آرر

 :يبني منظومة كاملة للقيم والمقاصد الخطاب القرآنيّ 

ور ا١تكي ة، وفرض نفسو على ة الس  قد حظي باىتماـ وتركيز عام   يّ إذا كاف اور العقيد
ىتماـ السور واآليات ا١تدني ة فجاءت قد استأثر با والنظميّ  : فإف  اور التشريعيّ -أساليبها 

كاف   -ىنا–ة القطب ا١تسلمة "وا٠تطاب القرآين " آياتو ُب سياؽ بناء اٞتماعة ا١تؤمنة نواة لؤلم  
 يعمل على تقدًن ا١تقافد الشرعي ة الكربى ألوؿ مر ة ُب تاريخ الشرائ  والقيم.

يا" لتشك ل قاعدة الثوابت كذلك عٌت ا٠تطاب القرآين  بتقدًن "القيم اٟتاكمة العل
ن البشري ة من االستجابة ٟتالاهتا التشريعي ة م  ٖتقيق مقافد الشرائ  مهما الراسخة  اليت ٘تك  

ارتلفت البيئآت وتنوعت الثقافات واٟتضارات، و٘تايزت األ٪تاط اٟتياتي ة للبشر لتكوف لدى 
ة ُب تقييم الفعل اإلنسايّن ندلة واألميالوسائل العا -ةبعد رتم النبو  -البشري ة على الدواـ 

 الذي ىو غاية التشري ، ومقصده.

                                                           
 .9" ص ص القرآينّ ( رال  مقدمتنا لكتاب "الن  (170
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ا١تطلق، وىو م  إطبلقو  ص القرآينّ وا٠تطاب التشريعّي القرآيّن لانب من لوانب الن  
فو بناء منظومة القيم وا١تقافد لتكوف لئلنساف الينبوع الغزير القادر اوتعاليو وٕتاوزه، واستهد

ات تنعكس عليها ٓب يغفل تناوؿ لزئي   -ولكن  -ة عرب العصور التشريعي   على تلبية احتيالاتو
تلك القيم وا١تقافد بوضوح من ناحية، وتشمل ٥تتلف لوانب اٟتالات اٟتياتي ة من ناحية 

ولذلك فقد وض  ا٠تطاب القرآيّن  ؛أررى، لتؤك د على تكامل ا١تقدرة التشريعي ة ٢تذا ا٠تطاب
ا١تكل فُت" والواق  بعنافره ا١تختلفة  ؿ ذلك "حالة ا١تخاطبُتُب اعتباره وىو يتناو 

يتفاعل ا٠تطاب معو متدرًلا فا بالنسبة للواق  م  أالذي ورد "ا٠تطاب فيو". ف، (171)والسياؽ
و سرعاف ما يتجاوزه فهو ال ٭تل فيو وال يرتبط فيتصل بو، وينفصل عنو فيستوعب الواق ، لكن  

 عبو ويقـو بًتقيتو وتزكيتو ٍب يتجاوزه إٔب ا١تستقبل.يستو بل هنائي ا ارتباطا بو 

و يولو إليو سؤااًل: تلك ىي وحُت يتصل ا٠تطاب بالواق  يتصل بو ات صاؿ اٟتكيم ا١تًتق ب كأن  
قيمي وتلك ىي حالتك فإٔب أي  مدى تستطي  التجاوب معي، وتتجاوز نقصك وتتعأب 

 عليو؟.

﴿َوُخِلَق اإِلنَساُف ه ايط بطاقاتو وقدراتو جو إتاوحُت يتجو إٔب ا١تخاَطب يت  
وايط بظروفو  (37اْلنبياء: ( ﴿ُخِلَق اإلْنَساُف ِمْن َعَجٍل﴾ )28النساء: َضِعيًفا﴾ )

منها ُب  فكأن و يبدأ بقياس طاقات ىذا اإلنساف ا١تختلفة ليوظ ف اإل٬تايبّ  وا١تؤث رات فيو،
 موالهة السليّب.

فنستطي  أف نتتب   التقنيات واألساليب العديدة اليت يعمد إليها، ا "السياؽ" ذاتو أم  
كما   – همهام و ُب بناء ا١تقافد والقيم، واسًتاتيجي تو، ورططو اليت يت بعها ُب ثنايا يوىو يؤد

نوع من  -ٯتارس ذلك كّلو وىو–ا٠تطاب القرآيّن  ُببدو يوقد . -أشرنا إليها فيما تقدـ

                                                           
بُت ا١تقدمات وا١تقومات د. مٌت  ، و٨تو منهالي ة للتعامل م  مصادر التنظَت اإلسبلميّ 17" مصدر سابق ص ص القرآينّ ( قارف "الن  (171

 (.27، القاىرة، ص 1996، بلميّ ، ا١تعهد العا١تي للفكر اإلس1أبو الفضل، ط
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ة على سطح ا٠تطاب سرعاف ما يزوؿ عند مبلحظة ما ذكرنا بالدق  تعارض للوىلة األؤب 
 والتفافيل ا١تطلوبة، وإليك بع  األمثلة:

لّْلَِّو ما ِفي السََّماواِت ﴿ :و تبل ىذه اآليةروى سفياف عن الزىري عن سآب عن ابن عمر أن  
ُيَحاِسْبُكم ِبِو الّلُو فَػيَػْغِفُر ِلَمن َيَشاء  َوَما ِفي اَْلْرِض َوِإف تُػْبُدوْا َما ِفي أَنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوهُ 

فدمعت عيناه فبلغ فنيعو  (596)البقرة: ﴾َويُػَعذُّْب َمن َيَشاء َوالّلُو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 
فلى ا -ابن عباس فقاؿ: يرحم ا أبا عبد الرٛتن، لقد فن  ما فن  أفحاب رسوؿ ا 

عز )وُب قولو  ،(172)(286)البقرة:  ُف اللَُّو نَػْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها﴾﴿ََل ُيَكلّ -عليو وآلو وسلم
قاؿ ابن عباس:  (65﴿ِإف َيُكن مّْنُكْم ِعْشُروَف َصاِبُروَف يَػْغِلُبوْا ِمْائَػتَػْيِن﴾ )اْلنفاؿ:  (ولل

ذلك فرض عليهم أف ال يفر رلل من عشرة وال قـو من عشرة أمثا٢تم، وقاؿ: فجهد الناس 
﴿اآلَف َخفََّف اللَُّو َعنُكْم َوَعِلَم َأفَّ ِفيُكْم َضْعًفا فَِإف َيُكن وشّق عليهم فنزلت اآلية األررى 

فرض عليهم أف ال يفر الرلل من رللُت وال قـو من  مّْنُكْم مّْْاَئٌة َصاِبَرٌة يَػْغِلُبوْا ِمْائَػتَػْيِن﴾
َءاَمُنوْا اتػَُّقوْا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو﴾ )آؿ ﴿ياأَيػَُّها الَِّذيَن وروى عن قتادة ، (173)مثليهم

)آؿ  وَل تموتن إَل وأنتم مسلموف﴾أي أف يطيعوه فبل يعصوه، ﴿ (51عمراف:
﴿فَاتػَُّقوْا اللََّو َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوْا قاؿ قتادة: نسختها اآلية اليت ُب التغابن  (51عمراف:

"على -فلى ا عليو وآلو وسلم-ايعوا رسوؿ ا ، وعليها ب(16َوَأِطيُعوْا﴾ )التغابن: 
﴿َيْسأُلوَنَك َعِن : (عز ولل)وذكر قتادة أيًضا عن قولو  ،(174) السم  والطاعة ما استطاعوا

 (،219البقرة: ) ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاِس﴾ ا﴿ُقْل ِفيِهمَ ﴾ )القمار كلو( اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِ 
بعد ذلك ىذه اآلية ُب  (عز ولل)ما، وىي ٢تم حبلؿ يومئذ، ٍب أنزؿ ا وذمهما وٓب ٭ترمه

﴿يَاأَيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا ََل تَػْقَربُوْا الصََّلَة َوأَنُتْم ُسَكاَرى شأف ا٠تمر، وىي أشد منها فقاؿ: 
                                                           

 ، ط دار الكتب العلمية ببَتوت.999و الفرج ابن اٞتوزي، ص)ب( نواسخ القرآف، أ(172

 (.68ا١ترل  السابق، ص ) 173))

 .38، ص 1995( الناسخ وا١تنسوخ ُب كتاب ا تعأب، ٖتقيق حاًب الضامن، ط مؤسسة الرسالة، بَتوت، (174
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عز )إف  ا  ( فكاف السكر منها حراًما عليهم ٍب43َحتَّى تَػْعَلُموْا َما تَػُقوُلوَف﴾ )النساء: 
﴿يَأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر أنزؿ اآلية اليت ُب سورة ا١تائدة فقاؿ  (ولل
ـُ رِْجٌس مّْْن َعَمِل الشَّْيطَاِف فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف. ِإنََّما يُرِيُد نَصاُب َواْلَواْل ْزََل

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَػْغضَ الشَّْيطَاُف َأف يُو  اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر اللَِّو  َء فياِقَع بَػيػْ
فجاء ٖترٯتها ُب ىذه اآلية قليلها ( 91 – 90َوَعِن الصََّلِة فَػَهْل أَنْػُتْم مُّنتَػُهوَف﴾ )المائدة: 

 .(175)وكثَتىا، ما أسكر منها وما ٓب يسكر

 :القرآف الكريم لم نرد أف نطيل الحديث عنها وىي ى لقراءةوىناؾ مداخل أخر 

 أساسيّ  مدرل –أوضحنا الذي بالشكل– قلبو على للقرآف القارئ تنزيل إف   .1
 فا" القراءتُت بُت اٞتم " مدارل أىم وولعلّ . فيو والفقو فهمو، مدارل من

 قَػْلِبكَ  َعَلى نَػزََّلوُ  نَّوُ فَإِ  لِّْجْبرِيلَ  َعُدوِّا َكافَ  َمن ُقلْ ﴿ :قاؿ)تبارؾ وتعأب( 
قًا الّلوِ  بِِإْذفِ   (97: البقرة(﴾لِْلُمْؤِمِنينَ  َوُبْشَرى َوُىًدى َيَدْيوِ  بَػْينَ  لَّْما ُمَصدّْ
 َعَلى * اْْلَِمينُ  الرُّوحُ  بِوِ  نَػَزؿَ  * اْلَعاَلِمينَ  َربّْ  لََتنزِيلُ  َوِإنَّوُ ﴿ تعأب() وقاؿ

 مدارل وىناؾ( 194-192: الشعراء(﴾رِينَ اْلُمنذِ  ِمنَ  لَِتُكوفَ  قَػْلِبكَ 
 منها: اجمليد، القرآف عآب إٔب للدروؿ أررى

 كثَتًا ٮتتلف ال مدرل وىو" السورة بوحدة" اإلٯتاف من االنطبلؽ مدرل .2
 واحدة سورة على يكوف فيو الًتكيز لكن ،"البنائي ة الوحدة" مدرل عن

 بإتاه تدب ره ُب ينطلق وىنا. متميزة وحدة ٔتثابة ا١تتدرب القارئ يتخذىا
 لكل أف  : بذلك ونعٌت. الساندة األوتاد أو واألعمدة عمودىا، عن البحث
 يتعلق ما وٕتلية وبيانو، لتوضيحو –كلها– آياهتا تأٌب أساسي ا موضوًعا سورة
 تعززه، األساسيّ  ا١توضوع ذلك حوؿ دائرة األررى ا١توضوعات وتكوف. بو

 ودعامتو البيت لعمود ا١تساندة األوتاد ٔتثابة كوففت وتوضيحو، بيانو ُب وتزيد

                                                           

 ابق.الناسخ وا١تنسوخ، ا١ترل  الس175))
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 عليها، يبٍت من إٔب ٖتتاج ليدة دراسة" اإلفبلحيّ " فيو كتب وقد. الكربى
 . ا٠توٕب أمُت الشيخ ذلك إٔب ونبو فيها، ويتوس 

)تبارؾ  ا بُت العبلقات ٔتدرل القرآف رحاب إٔب الولوج مدرل وىناؾ .3
 بذلك نستحضر فإن نا" ا: "نقوؿ فحُت. خرا١تس والكوف واإلنسافوتعأب(  

 بو يتعلق ما كل إٔب بذلك ننب و فإن نا" اإلنساف: "نقوؿ وحُت كّلو الغيب علم
.  واإلبراز ا٠تلق بعآب مرورًا" الذر عآب أو األوؿ، العهد عآب" من ابتداءً 
 وحُت. الن ار أو اٞتن ة إٔب ا١تآؿ بعآب وانتهاءً  للمهمة، بالتصدي واألمر للولود
 والقوانُت والسنن األشياء أو ا٠تلق عآب بو نعٌت فإن نا" الكوف: "نقوؿ

ة ا١تولهة،  وقمر وشس وأهنار وْتار حيواف من: فيو ا٠تلق وتنوع لو، وا١تسَت 
 العبلقات عن نبحث أن نا: يعٍت وذلك نفسو، اإلنساف ومنها ومولودات،

 ما أو واالنفعاؿ الفعل حدوث وكيفي ة والكوف، واإلنساف)تعأب(  ا بُت
 اجمليد، القرآف ُب)تبارؾ وتعأب(   ا قصو ما كل ُب" بالتفاعل" يسمى

 وترتيلو، وتبلوتو القرآف تدب ر من هبما نتمك ن وقدرة وعًيا بذلك فنكتسب
 من حلقة تكوف أف تعدو ال اليت مرحلتنا ُب نعايشو وما أوضاعنا، بو لنتعقل
 بُت والعبلقات العليا القيم ومدرل. ا١تمتدة البشري ة أسرتنا تاريخ حلقات
 القرآف آيات ُب الطواؼ ُب لنا رفيق رَت يكوناف سوؼ وا١تخلوؽ ا٠تالق
 .أعلم وا. اجمليد

 والسور اآليات بُت التناسب أو وا١تناسبات. ا١تناسبات ُب البحث مدرل .4
 بعضهم وأعلن عضهم،ب فقاربو ا١تتقدمُت من كثَت حاولو وىاـ دقيق علم

 .األيسر ا١تدارل إٔب فتجاوزه عنو، العجز
 وبدي  السور، نظم لطائف تأمل من"...  :(ىػ 606: ت) الرازي اإلماـ ويقوؿ
– فهو معانيو، وشرؼ ألفاظو فصاحة ْتسب معجز أن و كما القرآف أف   علم ترتيبها
 القرآف لطائف أكثر": –أيًضا– ويقوؿ..."  آياتو ونظم ترتيبو بسبب معجز –أيًضا
  ".والروابط الًتتيبات ُب مودعة
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 القرآف آي ارتباط"...  ا٠تامس: القرف علماء من العريبّ  بن بكر أبو القاضي ويقوؿ
 علم ا١تباين منتظمة ا١تعاين، متسقة الواحدة كالكلمة تكوف حىت ببع  بعضها
  ".عظيم
 بياف ُب الدرر نظم" ا١توضوع ُب كتاب أشهر فاحب البقاعي الدين برىاف ويقوؿ
 يتعلق واحد كبلـ ُب قضاياىا تعددت وإف السورة إف  ": "والسور اآليات تناسب
 بعضها اٞتمل تتعلق كما واحد، غرض إٔب ّتملتو ويًتامى بآرره، وأولو بأولو آرره
 ٚتيعها، ُب النظر استيفاء عن السورة نظم ١تتفهم غٌت وال. الواحدة القضي ة ُب ببع 
 عبارة وىي ا١تنطقي ة القضي ة يريد..."  الواحدة القضي ة ألزاء ُب ذلك عن غٌت ال كما
 .واحدة ٚتلة عن

 نأرذ بأف عليو التدر ب ا١تمكن من فإف   ا١تدرل هبذا ا١تتدب رة القراءة إٔب نعمد فحُت
 ٍب. معانيها وكثرت موضوعاهتا، وتنوعت ٧تومها، تعددت اليت السور تلك من سورة
 وانسياهبا ومسَتهتا بدايتها ُب نتفكر ٍب أررى بعد و٣تموعة آية، بعد آية هتاآيا نتتب 
 اٝتها بُت العبلقات ُب وننظر البداية، إٔب ا٠تا٘تة من ونعود. را٘تتها بلغت حىت

 شبكة فسنكتشف بعدىا وما قبلها ٔتا عبلقتها ٍب مستقلة، سورة لتكوف وتسويرىا
ا نزلت، حُت نزلت اأهن   نشعر ٕتعلنا بينها العبلقات من ا أو واحد، ٧تم وكأهن   أهن 

  واحدة. مرة نزلت
 منو لبلقًتاب و٤تاولة للقرآف، معايشة حصيلة ٘تث ل مقًتحة مدارل ىي ا١تدارل ىذه

 قابلة وىي اجمليد، القرآف ١تقاربة ا١تطلوبة ا١تدارل هناية األحواؿ من وليست ْتاؿ
 .الرد كثرة من ٮتلق وال ئبو،عجا تنقضي ال فالقرآف واإلضافة، لئل٪تاء

* * * 

 :الكوف قراءة مداخل

 متعددة" الكوف قراءة" ومدارل. للقراءة مدارل للوحي كاف كما للقراءة، مدارل للكوف
 :منها كذلك،



374 

 

 :ا٠تلق مدرل -1
  ٥تلوؽ –كل و – الكوف بأف   ا٠تالص واليقُت التاـ اإلٯتاف يقتضي ا١تدرل ىذا

 .مذكورًا شيًئا فصار: تشي أ وبتقديره تك وف، بكلماتوو  فدر، إرادتو عن)تعأب( 
كل وأف باٟتق، إال رلقو ما )سبحانو( وأن و َّ  وتقدير ومقدار، بقدر فيو شيء ّّ

 أو العدـ أو العبث أو با١تصادفة للقوؿ ٣تاؿ فبل معي نة، غاية إٔب سائر وأن و ٤تد د،
 االستخبلؼ، ٔتهمة والقياـ. غاية لو أف   كما علة، لو فيو شيء كل وأف  !! البلغاية
 من وا٠تروج االبتبلء، ارتبار ُب والنجاح األمانة، ْتق والقياـ اإل٢تي، بالعهد والوفاء
 والوعي األمور، ىذه إدراؾ على هبا القياـ يتوقف أمور أولئك كل التكليف، عهدة
 ففات إٔب منب هة إليو، موف لة)تبارؾ وتعأب(  للحق آيات منها ٬تعل وعًيا هبا

 تدبَته حسن وفهم عظمتو، وإدراؾ بو، لئلٯتاف مولهة هبا، يتصف اليت الكماؿ
 .تقديره وإعجاز وحكمتو
 للعلم مصدرًا نفسو يرشح ال –والطبيعة ا٠تلق ُب للنظر يدعونا وىو- اجمليد والقرآف

 اؾوإدر  ا٠تالق معرفة إٔب للوفوؿ اإلنساف بيد لؤلرذ ذلك إٔب يولو ولكن و الطبيعّي،
 النقصاف، ففات كل عن وتنز ىو الكماؿ، ففات بكل باتصافو واليقُت وحداني تو،

 والفكري ة، العقلي ة وقابلي تو اإلدراكي ة اإلنساف لطاقات بناء –كلو– ذلك وُب
 اليت الكربى للمهاـ وتأىيلو فيو، الوعي قوى لسائر وٖتريك ا١تعرفي ة، واستعداداتو

 بعد كربى أولوي ة ذات بكوهنا التزكية ٖتقيق على يعينو الوحي كاف وإذا. إليو أوكلت
 لتحقيق األىلي ة كسب على يعينو والطبيعة ا٠تلق ُب النظر فإف   ومعو، وبو التوحيد
 وقوانينو وبسننو)تعأب(   راضعة مسخرة وىي والطبيعة، ا٠تلق ُب والنظر العمراف،
 يغًت أف لو وليس ٢تا، راضًعا افاإلنس فليس فيها شيء كل يتشك ل أو تتحرؾ

 أو (78:)القصص﴾ِعنِدي ِعْلمٍ  َعَلى ُأوتِيُتوُ  ِإنََّما﴿ :ويقوؿ فيستكرب، لو بتسخَتىا
  مسخ رة يراىا ولكن و فيلحد، بنفسو ٢تا قاىرًا أو فيشرؾ، ٢تا مقهورًا نفسو ٭تسب
 فيها، بلفةا٠ت مهمة اإلنساف ىذا إٔب أوكل واحد ورهبا ربو وأف  . لو راضعة

 .وإعمارىا واستثمارىا
 :منها إليها، الوحي يرشد فرعي ة مدارل ا٢تاـ ا١تدرل و٢تذا
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 َكَفُروا الَِّذينَ  يَػرَ  َأَوَلمْ ﴿ :وظائفها وأىم ا١تولودات تكوين وكيفي ة ا٠تلق، مبدأ معرفة
 َحيٍّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  اْلَماء ِمنَ  اَوَجَعْلنَ  فَػَفتَػْقَناُىَما رَتْػًقا َكانَػَتا َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َأفَّ 

 * ِطَباقًا َسَماَواتٍ  َسْبعَ  اللَّوُ  َخَلقَ  َكْيفَ  تَػَرْوا أََلمْ ﴿ (.30: اْلنبياء(﴾يُػْؤِمُنوفَ  َأَفَل 
 يربط كما( 16 – 15: )نوح ﴾ِسَراًجا الشَّْمسَ  َوَجَعلَ  نُورًا ِفيِهنَّ  اْلَقَمرَ  َوَجَعلَ 
 َوُيْخرُِجُكمْ  ِفيَها يُِعيدُُكمْ  * ثُمَّ  نَػَباتًا اْْلَْرضِ  مّْنَ  ُكمأَنَبتَ  َواللَّوُ ﴿ :وبينها بينو

 :إٔب -أيًضا– يؤدي ا١تدرل وىذا (.18 - 17:)نوح ﴾ِإْخَراًجا
 :ا٠تلق وغائي ة للكوف الدقيق النظاـ كشف

 اْلَحقُّ  قَػْولُوُ  فَػَيُكوفُ  ُكن يَػُقوؿُ  َويَػْوـَ  بِاْلَحقّْ  َواَْلْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي َوُىوَ ﴿
 اْلَحِكيمُ  َوُىوَ  َوالشََّهاَدةِ  اْلغَْيبِ  َعاِلمُ  الصَُّورِ  ِفي يُنَفخُ  يَػْوـَ  اْلُمْلكُ  َوَلوُ 

 )73: اْلنعاـ﴾(اْلَخِبيرُ 
نَػُهَما َوَما َواْْلَْرضَ  السََّماء َخَلْقَنا َوَما﴿  َلْهًوا نػَّتَِّخذَ  َأف َأَرْدنَا َلوْ  * ََلِعبِينَ  بَػيػْ
تَّ   .)17 -16: اْلنبياء(﴾فَاِعِلينَ  ُكنَّا ِإف لَُّدنَّا ِمن َخْذنَاهُ َلَّ

 –كل و– ذلك ليدرؾ واألرض السماوات رلق ُب يتفك ر أف مطالب واإلنساف
 ويتبُت   وِعَلل وغايات حاكمة، وسنن ونظاـ، دق ة من وا٠تلق الكوف ُب عم ا ويكشف
. ذلك من انطبلقًا واإلنساف واٟتياة وفالك عن تصوراتو ويبٍت)تعأب(  ا وحداني ة
 وعبثًا ولعًبا، ٢تًوا إليو بالنسبة الدنيا اٟتياة كانت وإال  . العمراف ٖتقيق من فيتمكن

َنا َوأَنَُّكمْ  َعَبثًا َخَلْقَناُكمْ  أَنََّما َأَفَحِسْبُتمْ ﴿ :عنو ا٠تالق يتنزه  ََل  ِإلَيػْ
 (.115: )المؤمنوف﴾تُػْرَجُعوفَ 

 أف يعٍت ال اكم الدقيق النظاـ ىذا أف   ا١تدرل ىذا بتدب ر سافاإلن يكتشف كما
 فدقة مسمى، بألل ٤تكـو ىو بل لو، هناية ال دائم مستمر أن و أو رالد، ا٠تلق

 َأَوَلمْ ﴿.ا٠تػلود ففة ٘تنحو لن وعظػمتو واتساعو عليها، اشػتمل اليت والبدائ  نظامو،
نَػُهَما َوَما َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  اللَّوُ  قَ َخلَ  َما أَنُفِسِهمْ  ِفي يَػتَػَفكَُّروا  بِاْلَحقّْ  ِإَلَّ  بَػيػْ

 (.8: )الرـو ﴾َلَكاِفُروفَ  رَبِّْهمْ  بِِلَقاء النَّاسِ  مّْنَ  َكِثيًرا َوِإفَّ  مَُّسمِّى َوَأَجلٍ 
. عليو وقاـ بو ُرِلق الذي اٟتق، ففة عنو يزيل ال مسم ى وألل هناية إٔب سائرًا وكونو
 ٬تري أن و عن يغفل أف لو ينبغي فبل للطبيعة شرعي   وابن ا٠تلق من لزء اإلنساف وألف  
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 ِإف أَتَاُىمْ  ُسْلطَافٍ  ِبَغْيرِ  اللَّوِ  آيَاتِ  ِفي ُيَجاِدُلوفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿ :عليها ٬تري ما عليو
رٌ  ِإَلَّ  ُصُدورِِىمْ  ِفي  َلَخْلقُ  * اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  ُىوَ  نَّوُ إِ  بِاللَّوِ  فَاْسَتِعذْ  بَِباِلِغيوِ  ُىم مَّا ِكبػْ

: )غافر﴾يَػْعَلُموفَ  ََل  النَّاسِ  َأْكثَػرَ  َوَلِكنَّ  النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  َأْكبَػرُ  َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ 
ا  عنو انفصاؿ أو بالوحي كفر حالة ُب وىم شيًئا علموا إف وىم. (57 – 56 فإ٪ت 
نْػَيا َحَياةِ الْ  مّْنَ  ظَاِىًرا يَػْعَلُموفَ ﴿  .)7: الرـو(﴾ َغاِفُلوفَ  ُىمْ  اآْلِخَرةِ  َعنِ  َوُىمْ  الدُّ

 التبلـز ذلك إدراؾ إٔب كذلك باإلنساف يؤد ي بعناية وتدب ره ا١تدرل ىذا ُب والتفكر
 العلم بُت قدرتو( وعز ت ،)لل شأنو ا١تصور البارئ ا٠تالق أولده الذي العجيب
 :نفعو من أكرب ضرره أحيانًا يكوف اإلٯتاف عن لينفص حُت العلم وأف  . واإلٯتاف

يَمافَ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  َوقَاؿَ ﴿  اْلبَػْعثِ  يَػْوِـ  ِإَلى اللَّوِ  ِكَتابِ  ِفي لَِبْثُتمْ  َلَقدْ  َواإْلِ
 (.56: الرـو(﴾تَػْعَلُموفَ  ََل  ُكنُتمْ  َوَلِكنَُّكمْ  اْلبَػْعثِ  يَػْوـُ  فَػَهَذا
 والعآب اإلنساف بُت العبلقات وأفضل وأقوى أمنت بناء لىع اجمليد القرآف عمل لقد

 مضطربة عبلقات أو تصارع، أو تنابذ بينهما يق  لئبل   لو وا١تسخر ، ا١تخلوؽ
 تبديل ال لسنن ا٠تاض  الكوف أو الطبيعة تسخَت ُب تؤثر ال قد كثَتة ِحكم فتضي 
 ا١تشاعر وىي –األدىن اٟتد ُب– السامية ا١تشاعر تلك من اإلنساف ٖتـر ولكن ها ٢تا،
 النفسيّ  السبلـ فيحقق فيها ومن فيها وما بيئتو، واحًتاـ ْتب   ٭تس   ٕتعلو اليت

 حُت عليو ٖتصى ال اليت ا نعم قدر ويدرؾ حولو ما كل م  السبلـ و٭تقق والذاٌّب،
 اٟتق ويقيم ويعمره، فيو ويستخلف بو، يستفيد كيف وعل مو حولو، ما كل لو سخ ر
 .)سبحانو( رلق للذي والتسبيح العبادة قافلة ُب ويقوده فيو، والعدؿ

 لو مسخر   والكلّ  لذلك ٭تتاج وكيف وا٠تلق، الطبيعة لقهر ٭تتاج ال فاإلنساف
 ِفي مَّا َلُكم َوَسخَّرَ ﴿- كّلو- ذلك من مك نو الذي وىو )تعأب(، ا بتسخَت

 لََّقْوـٍ  آَليَاتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإفَّ  مّْْنوُ  َجِميًعا اْْلَْرضِ  ِفي َوَما السََّماَواتِ 
 .(13: )الجاثية﴾يَػتَػَفكَُّروفَ 

 ﴾َتْشُكُروفَ  مَّا َقِليًل  َمَعاِيشَ  ِفيَها َلُكمْ  َوَجَعْلَنا اَْلْرضِ  ِفي َمكَّنَّاُكمْ  َوَلَقدْ ﴿
 ٓب ىو وإف بو، واالستفادة كّلو ذلك باستثمار مطالب فاإلنساف ،(10:)اْلعراؼ

 من لزء وأيّ  العبادة من فالعمراف الكوف، ُب بوظيفتو أرل   قد يكوف وفإن   يفعل
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 اْلَمْيَتةُ  اْْلَْرضُ  لَُّهمُ  َوآيَةٌ ﴿ .مقتوؿ أو مي ت أن و يعٍت فذلك يُهَمل، الطبيعة ألزاء
َناَىا َها َوَأْخَرْجَنا َأْحيَػيػْ  ابابً  الفقهاء وض  ولذلك (33: يس(﴾يَْأُكُلوفَ  َفِمْنوُ  َحبِّا ِمنػْ

 عليها، يبٌت وال تزرع ال اليت ا١تهملة األراضي أي" ا١توات إحياء" عليو أطلقوا الفقو ُب
 .تستثمر وال
 وٓب كل ها الكوف وعنافر اإلنساف بُت الود ي ة العبلقات ىذه أقاـ قد اجمليد القرآف وإف  

 إٔب لكذ تعد ى بل ا١تباشرة، البيئة أو -وحدىا– بو ايطة البيئة على ذلك يقصر
 ﴾ِسَراًجا الشَّْمسَ  َوَجَعلَ  نُورًا ِفيِهنَّ  اْلَقَمرَ  َوَجَعلَ  ...﴿ والنجـو والقمر الشمس

 َواْلَبْحرِ  اْلبَػرّْ  ظُُلَماتِ  ِفي ِبَها لِتَػْهَتُدواْ  النُُّجوـَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي َوُىوَ ﴿ (16: )نوح
 (.97: اـ)اْلنع ﴾يَػْعَلُموفَ  ِلَقْوـٍ  اآليَاتِ  َفصَّْلَنا َقدْ 

 إٔب بو )تعأب(  والتعب د العمراف، عن ا١تسؤوؿ ا١تستخَلفَ  اإلنساف ىذا ينب و والقرآف
 لبناء هبا)تعأب(  ا زو ده اليت والطاقات الذاتي ة، إمكاناتو سائر يستعمل أف عليو أف  

 تَػْعَلُموفَ  َلَ  َهاِتُكمْ أُمَّ  ُبطُوفِ  مّْن َأْخَرَجُكم َوالّلوُ ﴿ :ا١تناسب بالشكل بالكوف عبلقاتو
 (78: )الرعد ﴾َتْشُكُروفَ  َلَعلَُّكمْ  َواْلَْفِئَدةَ  َواْلَْبَصارَ  اْلسَّْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  َشْيًئا

 ىذه يشحذ ولكي. والقوى األدوات ىذه إٔب وضروري ة ماس ة حالة ُب فاإلنساف
 النف  فيكوف فوالكو  األرض ُب النظر إٔب حالة ُب ىو طاقاهتا ويضاعف القوى،
 حسن من اإلنساف ُ٘تك ن والتعق ل والتفك ر والتدب ر وا١تشاىدة فالنظر متباداًل  بينهما

 واألدوات الوسائل ىذه على يعود الكوف ُب ونظره. طاقاتو وينم ي الكوف، استثمار
 إٔب هبا يؤدي أو. والفتور بالكسل يصيبها ذلك عن وتعطيلها. مضاعفة بطاقات
 .اال٨تراؼ

 
  :العناية مدرل .2
 كاف وإذا ،"ا٠تلق مدرل" عن كثَتًا يبعد ال الكوف قراءة مدارل من ا١تدرل ىذا

 منو الغاية وإدراؾ ،"ا٠تلق ا بدأ" كيف ا٠تلق ُب النظر إٔب يقودنا ا٠تلق مدرل
 الكوف نظاـ ُب النظر إٔب بنا يؤدي" العناية" مدرل فإف  : إليو سينتهي وما وسَتورتو
 ٢تا، تبديل ال اليت والسنن والقوانُت فيو، اإل٢تيّ  الصن  بدائ  واكتشاؼ الدقيق،
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 النظر من النوع وىذا. العناية هبذه لئلنساف اإل٢تي ة الرعاية نفسو الوقت ُب ويوض ح
 كيف ويعلمو حولو، ما كل ُب العقليّ  النظر على ويدر بو العقل، اإلنساف ُب يريّب 
 ويثق بربو، فيؤمن وبوسائلها، مداركها من والغايات كمواٟت والكلي ات ا١تقافد يدرؾ
ًبا ليس الكوف أف   ويدرؾ. نفسو ُب  يراىا بل منفصلة، ألزاء أو مشت ة، عنافر من مرك 
 بالرؤية" اإلنساف على يعود الذي ىو فذلك. ا١تتماسك وانتظامها الدقيق، ترابطها ُب

 أنفسهم الفلسفي ة وا١تدارس الفبلسفة ألهد ولقد. واٟتياة واإلنساف للكوف" الكلي ة
 ٯتكن اليت الكيفي ة أو ا١تنهج معرفة إٔب يسعوف منهم الكثَتوف يزاؿ وما التاريخ، عرب

 نظاـ أو منهج إٔب والوفوؿ. واحد أفل إٔب الكوف عنافر سائر إرلاع ٔتقتضاىا
 عاـ بشكل بو ةوالطبيعي   الكوني ة الظواىر تفسَت من ٯتك ن معرُبّ  ٪توذج أو معرُبّ 
 –راف ة– ا١تادي وف العلماء يزاؿ ما الطبيعي ة الظواىر من كثَتًا أف   شك ال إذ. شامل

. بالكثَت عليهم تعود فبل فيها، وأبصارىم أفئدهتم ويقل بوف تفسَتىا، ُب يتخب طوف
 وراء ما إٔب ا١تادي ُت العلماء ىؤالء التفات عدـ ُب يكمن لذلك األوؿ السبب ولعل
 الظواىر ُب أنظارىم فتنحصر فائقة، إ٢تي ة وعناية دقيق، نظاـ من الظواىر تلك

 التدبَت، لطف أم ا". ا١تادي ة الطبيعة عنافر بُت باٞتدؿ" مقي دين ٕتعلهم اليت اٟتس ي ة
 وعنايتو الواحد، ا١تدب ر بولود الباحث العآبِ  يؤمن ٓب إذا يُدَرؾُ  ال فإن و نظامو ووحدة
 ُب والوقوع التيو، من الباحث يعصم الذي ىو فذلك قدرتو، ومطلق و،وحكمت
 -السبلـ عليو- إبراىيم األنبياء بأيب مثبًل  للبشري ة)تبارؾ وتعأب(   ا ويضرب. ا٠تطأ
 موق  ليحدد متأمبًل  باحثًا الكوني ة وا١تولودات الظواىر من ٣تموعة ُب نظر حيث
( )تعأب ا يقوؿ منها موقًفا لنفسو و٭تد د ناحية، من منو الظواىر تلك من كل
 اآلِفِلينَ  ُأِحبُّ  َل قَاؿَ  َأَفلَ  فَػَلمَّا رَبّْي َىَذا قَاؿَ  َكوَْكًبا رََأى اللَّْيلُ  َعَلْيوِ  َجنَّ  فَػَلمَّا﴿
 ْلُكوَننَّ  رَبّْي يَػْهِدِني لَّمْ  لَِئن قَاؿَ  َأَفلَ  فَػَلمَّا رَبّْي َىَذا قَاؿَ  بَازًِغا اْلَقَمرَ  رََأى فَػَلمَّا *

 فَػَلمَّا َأْكبَػرُ  َىَذآ رَبّْي َىَذا قَاؿَ  بَازَِغةً  الشَّْمسَ  رََأى فَػَلمَّا * الضَّالّْينَ  اْلَقْوـِ  ِمنَ 
 َفَطرَ  لِلَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّْهتُ  * ِإنّْي ُتْشرُِكوفَ  مّْمَّا بَِريءٌ  ِإنّْي قَػْوـِ  يَا قَاؿَ  َأفَػَلتْ 

(. 79 – 76: )اْلنعاـ ﴾اْلُمْشرِِكينَ  ِمنَ  أَنَاْ  َوَما َحِنيًفا َواَْلْرضَ  السََّماَواتِ 
 يعبدوف قومو يشاىد وىو برزت" أزمة أو إشكالي ة" لديو كانت إبراىيم فسيدنا
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 تولو. حبًل  ا١تؤرقة األزمة لتلك فأراد عليهم، ويبيعها أبوه، يصنعها ٢تم أفناًما
 قَاُلوا * تَػْعُبُدوفَ  َما ...﴿ولقومو  لو فقاؿ األفناـ فان " آزر" أبيو إٔب بالسؤاؿ

 يَنَفُعوَنُكمْ  َأوْ  * َتْدُعوفَ  ِإذْ  َيْسَمُعوَنُكمْ  َىلْ  قَاؿَ  * َعاِكِفينَ  َلَها فَػَنَظلُّ  َأْصَناًما نَػْعُبدُ 
 غَت مقن  أو شاؼ لواب لديهم يكن فلم (.74 – 69: )الشعراء ﴾َيُضرُّوفَ  َأوْ 

 آبَاءنَا َوَجْدنَا َبلْ  قَاُلوا﴿ :- اآلباء تقليد– أحًدا قن ت ال اليت ا١تكررة ا١تفلولة اٟتجة
 ُب النظر إٔب -ا من بتوفيق– إبراىيم يتجو وىنا( 74: الشعراء(﴾يَػْفَعُلوفَ  َكَذِلكَ 
  اإلشكالي ة– األزمة تلك من الشاُب الدواء إٔب ليقوده واألرض السماوات ملكوت

 ففي. متعد دة فرعي ة أسئلة أو عديدة ألزاء إٔب لديو األزمة سؤاؿ إبراىيم لز ء لقد
 بالنور، واإلشعاع البزوغ، بعد –والنقص الغياب– األفوؿ ظاىرٌب ُب نظر الكواكب

 كيف إذ منها، بشيء اإللو يتصف أف ٯتكن ال والغياب والنقص األفوؿ أف   وأدرؾ
 فكانت. غاب؟ اإذ هبا بالعناية يقـو الذي ذا ومن الصفات؟ هبذه وىو ٥تلوقاتو يدب ر
 قومو ساءؿ األرض ملكوت إٔب التفت إذا حىت السماوات ملكوت ُب أسئلتو تلك
 فَػَنَظلُّ  َأْصَناًما نَػْعُبدُ  قَاُلوا * تَػْعُبُدوفَ  َما﴿ :واوريّ  األساسيّ  سؤالو توليو بعد وأباه
 قَاُلوا * َيُضرُّوفَ  َأوْ  وَنُكمْ يَنَفعُ  َأوْ  * َتْدُعوفَ  ِإذْ  َيْسَمُعوَنُكمْ  َىلْ  قَاؿَ  * َعاِكِفينَ  َلَها
 َوآبَاؤُُكمُ  أَنُتمْ  * تَػْعُبُدوفَ  ُكنُتمْ  مَّا َأفَػَرأَيْػُتم قَاؿَ  * يَػْفَعُلوفَ  َكَذِلكَ  آبَاءنَا َوَجْدنَا َبلْ 

 * يَػْهِدينِ  فَػُهوَ  َخَلَقِني الَِّذي * اْلَعاَلِمينَ  َربَّ  ِإَلَّ  لّْي َعُدوّّ  فَِإنػَُّهمْ  * اْْلَْقَدُموفَ 
 ثُمَّ  يُِميتُِني َوالَِّذي * َيْشِفينِ  فَػُهوَ  َمِرْضتُ  َوِإَذا * َوَيْسِقينِ  يُْطِعُمِني ُىوَ  َوالَِّذي
 ُحْكًما ِلي َىبْ  َربّْ  * الدّْينِ  يَػْوـَ  َخِطيَئِتي ِلي يَػْغِفرَ  َأف َأْطَمعُ  َوالَِّذي * ُيْحِيينِ 

 َورَثَةِ  ِمن َواْجَعْلِني * اآْلِخرِينَ  ِفي ِصْدؽٍ  افَ ِلسَ  لّْي َواْجَعل * بِالصَّاِلِحينَ  َوأَْلِحْقِني
َعُثوفَ  يَػْوـَ  ُتْخزِِني َوََل  * الضَّالّْينَ  ِمنَ  َكافَ  ِإنَّوُ  ِْلَِبي َواْغِفرْ  * النَِّعيمِ  َجنَّةِ   ََل  يَػْوـَ  * يُػبػْ
 (.89 – 69: ء)الشعرا﴾َسِليمٍ  ِبَقْلبٍ  اللَّوَ  أََتى َمنْ  ِإَلَّ  * بَػُنوفَ  َوََل  َماؿٌ  يَنَفعُ 
 وََكَذِلكَ ﴿واألرض السماوات ملكوت ُب العقلي النظر ُب نفسو ألهد أف وبعد ىنا

 (75: اْلنعاـ(﴾اْلُموِقِنينَ  ِمنَ  َولَِيُكوفَ  َواَْلْرضِ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبْػَراِىيمَ  نُِري
 مائبًل  واألرض، السماوات فطر للذي ولهو وول و –كّلها– وقومو أبيو آ٢تة من تربأ
 فبلغ العا١تُت، رب  ولهو فأسلم" اإلسبلـ" إٔب األدياف من متوافرًا كاف ما كل عن
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 ا١تعرفة، حق الباحثوف عرفو إف العناية ومدرل. الربوبي ة وتوحيد األلوىي ة توحيد بذلك
 ذلك فإف   ٔتقتضاه الكوف)تعأب(  ا يسَت   الذي ا١تعجز البدي  النظاـ معآب وتب ينوا
 الكوف، عن للكشف ا١تتوافل اٞتاد للبحث الدواف  أقوى فيهم يولد سوؼ

 .الكوين   النظاـ عليها يقـو اليت والقوانُت العبلقات وبلوغ الطبيعة، ُب والبحث
 ظاىرة ُب النظاـ ذلك حلقات من حلقة اكتشاؼ عن يعجز حُت ا١تؤمن والباحث

 النظاـ ولود ينفي ولن استخدمو، الذي العلميّ  ا١تنهج يتهم لن فإن و الظواىر من
 يدؿ ال الولداف عدـ" أف   يدرؾ فهو الظاىرة، تلك ُب عليو يده يض  ٓب أن و جملرد
 أررى، مرة البحث يعاود سوؼ ا١تؤمن الباحث فإف   ولذلك ،"الولود عدـ على
 يلجأ ولن. ا١تنهج استعماؿ ُب طريقتو أو نفسو، إٔب القصور وينسب  وثالثة، وثانية
 .النظاـ نفي أو ا١تصادفة، أو باالحتمالي ة، القوؿ إٔب
 

 :ا٠تارليّ  ا١توضوعيّ  الواق  ُب النظر مدرل .3
 الصور تلك عن عبارة الذىٍت   فالولود واقعي ا، وولوًدا ذىني ا ولوًدا لؤلشياء إف  

 ٧تده أف فإم ا الواق  إٔب هبا ررلنا فإذا لؤلشياء، اإلنساني ة ا١تخي لة ترٝتها اليت الذىني ة
 لنا فيتضح ،"الذىني ة الصورة" ا٠تارلي   الواق  فيصدؽ. أذىاننا ُب ارتسم ١تا مطابًقا
 يصادؽ ٓب ا٠تارلي   الواق  أف   ولو. عيني ا ٖتق ًقا الذىني ة الصورة لتلك أف   – آنذاؾ
 فورة ٣ترد ىي أو دقيقة، غَت الصورة تلك أف   يعٍت فذلك الذىني ة، الصورة تلك على

 َبَدأَ  َكْيفَ  فَانظُُروا اْْلَْرضِ  ِفي ِسيُروا ُقلْ ﴿الواق  من ٢تا سند ال متخي لة
 (.20: )العنكبوت﴾اْلَخْلقَ 

 ِمن الّلوُ  َخَلقَ  َوَما َواَْلْرضِ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتِ  ِفي يَنظُُرواْ  َأَوَلمْ ﴿
 ا١تعرفة ُب منهجي ة سألةم القراءتُت بُت اٞتم  فقضي ة( 185: )اْلعراؼ﴾َشْيءٍ 
 يدرؾ ألن و ا؛ عن يستغٍت ال القراءتُت بُت ٬تم  فالذي حضاري ة، نتيجة إٔب وتقود
 فساًدا، وال األرض ُب علًوا يبتغي وال يستبد، فبل وتعأب(، )سبحانو  افتقاره دوًما
 .ًدافسا األرض ُب يعيث وال واألحياء، اٟتياة يدمر وال يلحد وال يطغى، وال

* * * 
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ىذه ا١تدارل ال نطم  أف يتوفل القارئ هبا ا١ترتل ا١تتدب ر إٔب تفسَت كامل للسورة، ٭تصي  إف  
دقائقها ويتتب  نظمها وأسلوهبا وما أنزلت من أللو، بل قصارى ما نتوقعو من ىذه ا١تدارل 

إٔب ا١تعاين العام ة ر الذي لاء القرآف الكرًن ليقرأه هبذه ا١تدارل أف تفتح ذىن القارئ ا١تتدب  
ْتيث تنفتح لو أبواهبا و٧تومها ويبدأ ذىنو بالتفاعل معها واالشتباؾ م  تفافيل ما  ،للسورة

وفهمها  ،شتملت السورة عليهاا  ا١تعاين اليت وبذلك يصبح أكثر قدرة على تتب   ،ورد فيها
ىا بعد أف يكوف قد ا والقدرة على تأويلها وتفسَت ،وبلوغ حالة الوعي بو ،واإل١تاـ بدقائقها

ىذه ا١تدارل  تو، فإذا ضربنا ُب ذلك مثبًل بسورٌب الفاٖتة والبقرة فإن نا ٧تد أف  لؤلمر عد   أعد  
 تقودنا إٔب الكشف عن عمود السورة وأوتادىا وما يقـو عليو بناؤىا وإحكامها وتفصيلها.

 

  

  

  

 
 
 
 
 
   


