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 0F1 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 مقدمة:
نــزل القــرآن علــى عبــده ليكــون للعــالمين بشــيرًا ونــذيرًا، وداعيــًا إلــى اهللا الحمــد هللا الــذي أ   

بإذنــه وســراجًا منيــرًا، وهــدى ورحمــة للــذين يتلونــه حــق تالوتــه بكــرة وأصــيًال، والصــالة والســالم 
الــذي نــزل عليــه القــرآن ورتلــه تــرتيًال، وعلــى آلــه  علــى الهــادي البشــير ســيدنا ونبينــا محمــد 

اهرين الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، والـذين حفظـوا وأصحابه الطيبين الط
لنــا القــرآن ونقلــوه جملــة وتفصــيًال، ومــن ســار علــى نهجهــم واقتفــى أثــرهم وجاهــد بــالقرآن جهــادًا 

 كبيرًا..أما بعد:
الحمـــد هللا الـــذي شـــرفنا بخدمـــة القـــرآن تعلمـــًا وتعليمـــًا، وتبيانـــًا لفضـــائله ودرره، وترجمـــة    

عانيـــه وأســـراره، وتوضـــيحًا لســـوره وآياتـــه. كمـــا نحمـــده تعـــالى أن وفقنـــا لبيـــان جهـــود الســـابقين لم
ومنــاقبهم مــن العلمــاء الربــانيين، الــذين قضــوا نحــبهم فــي خدمــة القــرآن تــالوة وحفظــًا وتفســيرًا. 

 فالحمد هللا أوًال و آخرًا.
ـــا نحـــو القـــرآن الكـــريم يمكـــن أن ي    ـــى أن واجبن ـــد أشـــار العلمـــاء إل نحصـــر فـــي خمـــس لق

مجاالت: التالوة والتجويد، الحفـظ والتمكـين،  التـدبر والـتعلم، العمـل والتخلـق والـدعوة والتعلـيم. 
فـي جزيـرة البلقـان فـي  قد شهد العصر الحديث وكشف النقاب عن دور وجهود علماء األلبـانو 

ب مـا وهبـه خدمة القرآن الكريم في تلك المجاالت الخمسة بنسب متفاوتة فيما بينهم و كل حس
فكان لزامًا علينا القيام ببيـان ودراسـة تلـك الجهـود  اهللا عز وجل من قدرة وطاقة علمية وفكرية،

الجبـــارة وٕابرازهـــا إلـــى النـــور إلـــى اإلخـــوة القـــراء فـــي العـــالم العربـــي واإلســـالمي و إثـــراء المكتبـــة 
 القرآن الكريم.في خدمة  من السلف والخلف العربية وٕادراجها في سلسلة حلقات جهود العلماء

                                                 
) وال�ذي  الق�رآن الك�ريم ومن�اهج دراس�تهالم�ؤتمر الع�المي بعن�وان: (  هذه الدراسة ورقة علمي�ة ق�دمت ف�ي 1

ظه�ر  –جامع�ة س�يدي محم�د ي�ن عب�د هللا  –عقده مسلك الدراسات اإلس�المية بكلي�ة اآلداب و العل�وم اإلنس�انية 
 10.05.2007 – 08.05.2007المملكة المغربية   –فاس  –المهراز 
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 أن أتنـــاول دراســـاتي القرآنيـــة جهـــود بعـــض كبـــار لقـــد شـــاءت حكمـــة البـــارئ عـــز وجـــل   
 مــة القــرآن الكــريم، ودراســةفــي خد و إبــراز دورهــم الكبيــر علمــاء األلبــان فــي العصــر الحــديثال

أنـه في تفسيرهم للقرآن الكريم. أظهرت النتـائج الدراسـية  مناهجهم واتجاهاتهم المذهبية والفكرية
مـن أبـرز  و القرآن الكريم عدة اتجاهات فكرية وعقدية وعلمية.قد ظهرت في مناهجهم لتفسير 
 Hafiz Ibrahim،الحــافظ، إبــراهيم داليــو العالمــة الشــيخ :هــؤالء المفســرين نخــص بالــذكر

Dalliu المفكــر،المصــلح و  رائــد المــنهج واالتجــاه الســني العقــدي الماتريــدي، والشــيخ Hafiz 
Ali Korca رائــــد المــــنهج واالتجــــاه اإلصــــالحي، والشــــيخ الفلكــــي  لحــــافظ علــــي كورتشــــا،ا

علمـي الفلسـفي، والمفكـر رائد االتجاه ال Hoxha Hasan Tahsini حسن تحسين، والفيلسوف
 Dr.Sci.Ali Fahri Iljaziي ) علــي فخــري إلياســ االستشــاري للباطنيــة الطبيــبالــدكتور (

لحــــاج شــــريف العلمــــي التجريبــــي، والشــــيخ المفكــــر ااالتجــــاه حفظــــه اهللا تعــــالى، رائــــد المــــنهج و 
االجتمـــاعي، والشـــيخ العالمـــة واالتجـــاه المـــنهج رائـــد  Haxhi Sherif Ahmetiأحمـــدي، 

االتجـاه رائـد المـنهج و  Haxhi Vehbi Dibra Agolli المفكـر، الحـاج وهبـي دبـرا آغـولي،
 Hoxhe Qazimاألصـــولي السياســـي المعتـــدل، والشـــيخ العالمـــة الـــواعظ كـــاظم خوجـــة، 

Hoxha رائد المنهج و االتجاه الصوفي المعتدل، واألستاذ الـدكتور فتحـي مهـديو Prof.Dr. 
Feti Mehdiu رائـــد المـــنهج واالتجــــاه اإلستشـــراقي المنصـــف والموضـــوعي،  غيـــر هــــؤالء 

 .ونكثير 
اول كـل هـؤالء الشخصـيات الدينيـة ن نتنـا المقـام و فـي هـذه العجالـة أو ال يسعنا في هذ  

واحــــدة،  علميــــة أن نتنــــاول جهــــود شخصــــية فــــي ذلــــك ، وحســــبناوالتحليــــل م بالدراســــةمنــــاهجهو 
، أال و ةالديني ةاإلصالحي المدرسة منهجي تفسير القرآن الكريم وفق أسس و كنموذج عصري ف

رحمـــه اهللا رحمـــة واســـعة و جعلنـــا اهللا مـــن  كورتشـــا هـــو الشـــيخ المفكـــر والمفســـر: الحـــافظ علـــي
 أمثاله.

ك و تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليـا أن يتقبـل منـا، وأن ال يحرمنـا أسأل اهللا تبار    
من خدمة القرآن الكـريم، إنـه تعـالى أكـرم مسـئول وخيـر مـأمول وآخـر دعوانـا أن الحمـد هللا رب 

 العالمين.
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 الفصل األول
 
 
 

دفاع عن الدولة العثمانية ضد مطاعن المؤرخين 
 لعلماء األلبانقبل ذكر جهود ا الملحدين األلبان

 في خدمة القرآن الكريم  
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 يالمبحث األول: الحقائق أو الملحوظات المنهجية بصدد دراسة التاريخ األلبان
 المسلم

 
 األلبان و تاريخهم المحرف -المطلب األول 

 
ـــاريخ محـــ   ـــة إلـــى أن تـــاريخ األلبـــان ت ـــر تشـــير المصـــادر التاريخيـــة الموثق رف معـــوج وغي

مـن  هـذه الحقيقـة العلميـة الثابتـة، فإنـه يتعـين علـى البـاحثين المنصـفين وبناء علـىموضوعي، 
هذا العمل في إصالح التراث التاريخي بقراءة جديدة  أن أن يبينوا ذلك ".. و المسلمين وغيرهم

1Fله هو من عمل ومهمة المؤرخ المنصف.." 

2 . 
 أكاديميـــة متعـــددةســـوا وظـــائف وأعمـــال الـــذين عاشـــوا قبلنـــا ومار  يـــةاأللباناألجيـــال إن    

"..فإن هؤالء جميعًا قد تسممت عقولهم وفسدت قلوبهم من جراء األكاذيب والنظريات الخادعة  
2Fالماركسية واللنينية..

 .المحرف ، الموجودة في هذا التاريخ3
ماركســـية المنـــاهج ال وظـــل تعلـــيمهم فـــي أحضـــانلقـــد تلقـــى األســـاتذة المؤرخـــون األلبـــان   

أن  تاريخنـا مـا زال يكتــب ، كمـا "..لمــنهج الماركسـيمسـتَغلة ل أداة واالشـيوعية، فبالتـالي أصـبح
مــــن جديــــد بغــــرض خدمــــة األغــــراض واألهــــداف الشــــيوعية الســــوفيتية والخرافــــات األرثوذكســــية 

3Fالسالفية الروسية.." 

4 . 
ومتعلقـــة بهـــذا الموضـــوع يجـــب التنبـــه لهـــا، أال وهـــي أن  جـــداً  وهنـــاك قضـــية أخـــرى مهمـــة

4Fفــــي صــــياغة  ومباشــــر لبلغاريــــة كانــــت لهــــا دور كبيــــر وبــــارزاألقــــالم الروســــية وا

، وتشــــكيل 5
5Fالنصوص والمناهج التاريخية األلبانية..

6 . 

                                                 
2 Justin McCarthy,  Death and Exile -The Ethnic Cleansing of Ottoman 
Muslims 1821-1922,(3rd  printing,USA,1999),3. 
3 Tajar Zavalani,  Histori e Shqipnise,  (Londer,1957),9-11 
4 T.Zavalani, Histori e Shqipnis,9 

ع م� 1954،1965،1984، 2000قارن أي كت�اب م�ن كت�ب الت�اريخ األلب�اني الت�ي طبع�ت خ�الل األع�وام  5
، ستالحظ نفس المنهج الماركسي اللنين�ي المتب�ع، ف�ي 2000-1989الكتب التي طبعت مؤخراً ابتداء من عام 

كتاب��ة وص��ياغة الت��اريخ األلب��اني، حي��ث يه��اجم اإلس��الم و المس��لمون و عل��ى وج��ه خ��اص العثم��انيون بش��كل 
س ف��ي الم��دارس و رهي��ب وعش��وائي. ه��ذا ي��دل عل��ى أن الت��اريخ م��ا زال يكت��ب عل��ى نف��س المن��وال و ي��در

 الثانويات والجامعات بنفس المنهج. 
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، وأدركنـــا بـــأن هـــذا مســـّلمةً  هـــذه الحقـــائق العلميـــة المتعلقـــة بالتـــاريخ األلبـــاني إذا باتـــت   
ب وفــق وجــه خــاص، وأنــه قــد كتــالتــاريخ  هــو تــاريخ معــارض  لألديــان عمومــًا واإلســالم علــى 

مـن هـذا  س تلك المناهج اإللحادية الشيوعية الماركسـية، مـن أول صـفحته إلـى آخـره، فـإننيأس
أدعو إلى إعادة كتابته وصياغة مناهجه ونصوصه مـرة أخـرى مـن جديـد، بـأقالم أمينـة  المنبر

 ومؤرخين مسلمين موضوعيين غير محايدين، واهللا أعلم.
 

 من التاريخ العثمانيالمطلب الثاني: موقف المؤرخين األلبان 
 

والتاريخ األلباني الحـديث مـرتبط شـديد  في الجزيرة البلقانية إن تاريخ العصور الوسطى   
االرتباط بالتاريخ العثماني. وأثناء بحثنا وتصفحنا لصفحات التاريخ األلباني والعثماني الحظنا 

 لتـــاريخ العثمـــاني. لقـــدومنـــاهج المـــؤرخين األلبـــان وطريقـــة تنـــاولهم ل كتابـــات ظـــاهرة ســـلبية فـــي
، والغـــرض مـــن هـــذه والتالميـــذ وطلبـــة الجامعـــات صـــبغوه بصـــبغة منكـــرة ومشـــمئزة أمـــام القـــراء

يقــول فــي هــذا الصــدد الظــاهرة الســلبية تشــويه صــورة اإلســالم والمســلمين وتنفيــر النــاس منــه. 
 في هذا الصدد:  Mehmed Maksudoglu األستاذ المؤرخ التركي محمد  مقصود أوغلو

اسـتعملت  عن الدولة العثمانية فإنها المراجع التاريخية األصليةفيما يخص المصادر و  "..
"..وٕاذا  خــ.خوجة ].."،-[ وكذلك من قبل الباحثين األلبـانًا من قبل الباحثين الغربيين قليًال جد

كانــت قــد اســتعملت فإنهــا كانــت قليلــة ونــادرة جــدًا.."، "..إن الحقيقــة العثمانيــة كانــت فــي واد، 
والذي كتـب عنهـا أو نشـر عنهـا كـان فـي واد آخـر.."، ".. وال يمكـن فـي حـال مـن األحـوال أن 

6Fقد كتب من وجهة نظر أعدائه.."  د أو شعب ما، إذا كان تاريخهيفهم تاريخ بل

7. 
 ين العلمـانيين مـن األلبـان قـد لجئـواومن مظـاهر هـذه الظـاهرة السـلبية أنـك تجـد المـؤرخ   

علـى الدولـة العثمانيـة فـي  إلى عبارات الذعة مليئـة بالحقـد و التعصـب مقديمًا وحديثًا في كتبه
                                                                                                                                       
6 Historia e Shqiperise,( Universiteti Shteteror i Tiranes,1959),vell.1 

 انظر:  7
  Maksudoglu, Mehmet, Ottoman History Based Mainly on Ottoman Sources 

(International Islamic University,Kuala Lumpur, Malaysia,1993),4 – 9. 
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هـــذا الموقـــف كـــأن هـــذه الدولـــة اإلســـالمية فـــي نظـــرهم لـــم تـــأت بخيـــر قـــط.  كافـــة مجاالتهـــا، و
و ليس  يعتبر غير مقبول منهجيًا وعلميًا وتاريخيًا.  وغير الموضوعي و غير منصف المحايد

ب وفضـائل الدولـة العثمانيـة خـالل خمـس قـرون ونيـف، و هذا المجال موضع ذكر وبيان مناق
 التي خفيت على قوم اتبعوا أهوائهم و شهواتهم في كتابة التاريخ العثماني.

: ال الحصــر  فمــن هــذه االصــطالحات الجارحــة التــي يمكــن ذكرهــا علــى ســبيل المثــال    
الضـغط والقمـع  لمـدمر..!السيل التركي ا..! األتراك البربريون..! المحتل أو االحتالل التركي

القى  ندفن هذا المريض..! كيف مريض البوسفور..!..!! النَّْيُر التركي..!! العنصري التركي
7F.. المجلــس الــوزاري التركــي العفــن هــذا المــريض ضــربة قاضــية مــن الــدول األوربيــة..!

8 !..
8F..الخ السلطان الكائد أو الماكر، و السلطان العميل لصالح الروس والسالف

9. 
أقــول وأعتقــد أن التــاريخ األلبــاني عنــدما يكتــب مــرة أخــرى ويقــرأ قــراءة جديــدة ومنصــفة، و 

، فـإن واإللحاديـة والعدائيـةتهذيبه من تلك العناصـر عندما نقوم بعملية إسالمية تاريخ األلبان و 
مــن قــاموس المــؤرخين  غيــر منهجيــة يجـب أن تــزال و أن ُتمحــىهـذه االصــطالحات الجارحــة و 

إذن اهللا تعالى، وعندئذ سيكون بوسع األجيال القادمة أن يقرؤوا تاريخـًا أكثـر صـحة إلى األبد ب
9Fوأقرب إلـى الحـق منـه إلـى الباطـل.. 

انطباعـًا آخـر  و المسـلمين ، و أن يأخـذوا عـن اإلسـالم10
 أكثر إيجابيًا إن شاء اهللا تعالى.

 الرئيس المطلب الثالث: تجريد التاريخ األلباني من العامل الديني المهيمن و 
     
أدركوا هـذه الحقيقـة القرآنيـة التـي تعتبـر كاألسـاس، لتخلصـوا لو فهم المسلمون األلبان و    

من عدم فهم سبب عداوة اآلخرين لهـم عبـر القـرون، سـواء الرومـان أو البيـزنطيين أو الصـرب 

                                                 
 انظر :    8

  Shehu,Bedrush, Qeshtje Shqiptare ne vitet 30 te shek.XIX,(Instituti 
Albanologjik i Prishtines, Prishtine,1990), 35 

 انظر:  9
Rizaj, Skender, Lidhja Shqiptare e Prizrenit 1877-1885, ( Drita,Krusha e 
Madhe, Prizren,1997),51,150. 

 Muhamedلكتابة التاريخ و قراءته قراءة جديدة كان قد دعا إليه أيضاً األستاذ المؤرخ الكبير األلباني   10
Pirraku  1989في كتابه (رسالة دكتوراه) منذ سنة :Kultura Kombetare Shqiptare deri ne 

Lidhjen e Prizrenit :32، ص . 
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ن يــدي أو اليونــانيين. هــذه الحقــائق القرآنيــة تكمــن فــي هــذه اآليــات المباركــة التــي سنضــعها بــي

 . يقــــول اهللا تعــــالى:المســــلم القــــارئ األلبــــاني                            

                                                            

               ويقــــــول أيضــــــاً  ،١٢٠ البقــــــرة:  چ                        

                                                                

             ٥١المائدة:  چ   

ة السياسـية والعســكرية عن العالقـات الوطيــدة والصـداقات الحميمـالتـاريخ يكشـف السـتار     
مــع جيــرانهم الصــرب وأهــل الجبــل األســود واليونــان والــروس األرثــوذكس، وذلــك علــى  األلبانيــة

يخيــة وطيــدة مــع النمســا والبابــا فــي الفاتيكــان مــدى التــاريخ. كمــا كانــت لهــم أيضــًا عالقــات تار 
10Fواسبانيا 

11. 
و تجريـــد التـــاريخ  عامـــة واإلســـالمي علـــى وجـــه الخصـــوص إن إنكـــار العامـــل الـــديني    

األلبـــاني منـــه مـــن قبـــل الكتـــاب والبـــاحثين الغـــربيين فـــي إثـــارة الحـــروب بـــين الشـــعوب البلقانيـــة 
م المـؤرخين المنصـفين مـن الغـربيين، حيـث مااآلسيوية، أثار اهتو  األوربية وغيرها من المناطق

 :يقول أحد المنصفين منهم
كانـت هنالـك أرض كبيـرة يقطنهـا المسـلمون فـي البلقـان واألناضـول  1880"..في سـنة    

وروســيا الجنوبيــة. مســلمو البلقــان أبيــدوا علــى طريقــة اإلبــادة الجماعيــة، إمــا بــالموت أو أنهــم 
إلــى اليونــان وبلغاريــا ويوغســالفيا... ماليــين مــن  تعلــى الهجــرة علــى شــكل مجموعــااضــطروا 

مـن األراضـي التركيـة. فقـط بـين  المسلمين معظمهم من األتراك ماتوا، وماليين آخرين هـاجروا
أكثـــر مـــن خمســـة مليـــون مســـلم إلـــى المنـــاطق  فقـــد تـــم طـــرد و تهجيـــر 1922-1821 أعـــوام

دراسته وفهمه على وجهـه الصـحيح  القوقاز ال يمكنإن تاريخ األناضول والبلقان و المختلفة... 
                                                 

 انظر :  11
  Feraj, Husamedin, Skice e Mendimit Politik Shqiptar,( Logos-

A,Shkup,1999),47. 
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اإلبادة الجماعية  إذا لم نأخذ في عين االعتبار الالجئين من المسلمين و الذين ماتوا منهم..إن 
( و فـي تـاريخ األلبـان كـذلك   -لمسلمين قضية مهمة جدًا في تـاريخ الدولـة العثمانيـة في حق ا

-تاريخ األلبـاني كـذلكال(و -ربيتاريخ الغالفي ولألسف الشديد  و مع ذلك …-خـ.خوجة)  -
يكتـــب أبـــدًا عـــن حـــال مســـلمي البلقـــان واألناضـــول والقوقـــاز. إن تـــاريخ هـــذه  لـــم -خــــ. خوجـــة)

11Fالمناطق قد كتب دون أن يكون ذكر ألكبر وأهم عنصر، أال وهم المسلمون.." 

12 . 
    
 محمــــــــــــــد بيراقــــــــــــــو ويــــــــــــــرى المــــــــــــــؤرخ األلبــــــــــــــاني الكوســــــــــــــوفي، األســــــــــــــتاذ الــــــــــــــدكتور   

Prof.Dr.Muhamed Pirraku أن للعامــل الــديني كــان دور كبيـر فــي إثــارة الحــروب مــن ،
ة الســـالفية تتســـرب إلـــى كســـيوعنـــدما بـــدأت ســـموم الطائفـــة األرثوذقبـــل النصـــارى األرثـــوذكس. 

فــإن عــددًا كبيــرًا  مــن روســيا ليريــة األلبانيــة خــالل القــرن الســادس والســابع المــيالديالمنــاطق اإل
12Fمن األلبان الكاثوليك قد

ألنه من الثابت تاريخيًا أن اليونانيين والسالفيين كانوا ُكرهًا تنصروا  13
13Fمن ألد األعداء لأللبان الكاثوليـك 

إلـى الكاثوليـك إن العامـل الـديني هـو الـذي دفـع باأللبـان  .14
م، عنــدما شــجعهم  1096. يظهــر ذلــك فــي الحــروب الصــليبية األولــى ســنة المقدســة الحــروب

14Fأيدي السالجقة المسلمين األتراك البابا لتحرير فلسطين من 

15 . 
حـروب األلبـان بأنهـا كانـت حـرب اقتصـادية وسياسـية  بـأن لوالذي يحتج و يفسر ويعلـ   

نقـــول لهـــم إن هـــذا الكـــالم ال أســـاس لـــه !؟ و لـــم تكـــن هنالـــك حـــروب دينيـــة قـــط واجتماعيـــة...
خ األلبـاني والصـربي التاريخ يشهد بخالف ذلك. و الدليل على ذلـك أننـا عنـدما نقـرأ فـي التـاريو 

  Car  Dushaniدوشـان   تسـار في عهـد القيصـر الصـربي ات القمعية والوحشيةعن الممارس

                                                 
12 Mc Caarthy,Justin, Death  and Exile, The Ethnic Cleansing of Ottoman 
Muslims 1821-1922,(USA,3rd Printing,1999),1-10 
13 Pirraku, Muhamed, Kultura Kombetare Shqiptare deri ne Lidhjen e 
Prizrenit, 35-36 

 بعنوان: Sherif Delvinaجع السابق، وانظر المقال المهم حول هذا الموضوع للمؤرخ األلباني المر 14
 (Tentative e Pasukseshme, Dhune Fetare ,  )اإلكراه الديني محاولة فاشلة   
المقتبس من الجريدة األسبوعية األلبانية     Rilindja   Javore . 1996فبراير،  3يناير،  28و20و14  
15 Historia e Popullit Shqiptar, vell.1,167 
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قاســية للغايــة، بمســاعدة مــن وشــرع بعــض القــوانين الوضــعية المدنيــة  قــنن ، الــذي1349 عــام
نـص بصـريح العبـارة علـى إن إحدى بنود هـذا القـانون، كـان  ، حيثالسالفيين الرهبان الصرب

15Fكسية الصربية يدين و ال يعتنق الديانة األرثوذ ل كل من القت

 من األلبان أو غيرهم. ، سواء16
التعـــذيب التـــي مارســـها الصـــرب المتعصـــبون والمتطرفـــون ضـــد أصــــحاب  ومـــن ألـــوان   

وجـــوه أتبــــاع  بالنــــار الـــديانات األخـــرى،( المســــلمون أو الكاثوليـــك ) أنهــــم كـــانوا يكــــوون بـــالكيّ 
الــديانات األخــرى أن يمارســوا الطقــوس الدينيــة مــن  م يكــن يســتطيع أتبــاعنات األخــرى، ولــالــديا

بــأداء زواج أو والدة أو مراســيم دفــن إال بحضــور الراهــب والقســيس الصــربي، الــذي كــان يقــوم 
إسراع عملية تنصير و نشـر األرثوذكسـية  كسية. كل ذلك بهدفالطقوس على الطريقة األرثوذ

القـــوة، " و بـــدأ الســـالفيون وســـاط هـــؤالء عـــن طريـــق القهـــر و الكاثوليكيـــة، فـــي أ وٕاحاللهـــا مكـــان
كس بممارسـة النشـاطات المختلفـة فـي كافـة المجـاالت، بـدءًا مـن تغييـر أسـماء األمــاكن األرثـوذ

والقرى والمدن، وتدمير عدد كبير من المباني التراثيـة األلبانيـة القديمـة التـي كانـت تشـهد علـى 
 األلباني.."أصــالة الشــعب

16F

وهكــذا تــم األمــر فــي منطقــة  اء الكنــائسبنــم شــرعوا فــي ، كمــا أنهــ 17
م تم إقامة أول كنيسة صربية. و في 1321في كوسوفا الحالية عام  Gracanicaغراتشانيسا 

 في كوسـوفا الحاليـة.Decan   كنيسة أخرى في محافظة ديتشان تم بناء  1335-1328 عام
فـي  Prizren  17F18ي مدينـة ، فـ Sv.Arhangelم أقيمـت كنيسـة أخـرى باسـم 1348وفي سنة 

 .كوسوفا
والخـداع  نعرفها، وهي أن التزويـر مهمة في هذا الصدد يجب أن تاريخية مسألة أخرى   

ن كــل . يــدل علــى هــذا أأهــدافها التنصــيرية والخيانــة كانــت مــن ديــدن الكنيســة وعادتهــا لتحقيــق
قديمـــة األلبانيـــة كســـية قامـــت علـــى أنقـــاض المعابـــد والكنـــائس التلـــك الكنـــائس الصـــربية األرثوذ

يـت منهـا، الكاثوليكية، ورفعـت قواعـدها بـنفس المـواد التـي كانـت المعابـد القديمـة األلبانيـة قـد بن

                                                 
16 Swire, John, Albania, The Rise of a Kingdom, 12  
17 Feraj, Hysamedin, Skice e Mendimit Politik Shqiptar,42; Pirraku, Muhamed, 
Kultura Kombetare Shqiptare,47. 
18 Swire, John, Albania-The Rise of a Kingdom,12. 
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18Fتلك الكنائس في تلـك األراضـي لالستدالل على أسبقية وِقدم

و هـذه مـن التصـرفات الغريبـة  .19
 للصرب عبر التاريخ إلى يومنا هذا. 

، ال واتجاهاتها الفكرية و العقدية مية والدينية المختلفةفالتاريخ األلباني و الحركات القو    
، عـال خـالف التـاريخ األلبـاني عرضـًا وطـوًال وعمقـًا ولـو بإيجـازيمكن أن تُفهم دون اسـتعراض 

ما كتبه الملحدون والشيوعيون األلبان في العصر الحديث. لقد جرد هؤالء المؤرخـون مجريـات 
الدينيــة، و قــدموا للنــاس تاريخــًا مجــردًا مــن األحــداث  لو العوامــ التــاريخ مــن كــل تلــك الظــواهر

 هذا ليس بصحيح على اإلطالق، واهللا أعلم.وفقًا و تمشيًا مع المنهج اإللحادي و  الدينية،
 

 المبحث الثاني: دخول اإلسالم إلى الجزيرة البلقانية
 

 انالمطلب األول: كيفية انتشار اإلسالم في األراضي األلبانية في جزيرة البلق
ثــم لجهــود الدولــة العثمانيــة فــي نشــر هــذا الــدين الحنيــف  لقــد كــان لفضــل هللا عــز وجــل  

الحفــاظ علــى هــويتهم  ، و بــذلك تــمفضــل كبيــر فــي جزيــرة البلقــان وتعزيــزه بــين أوســاط األلبــان
 .من االنصهار أمام موجات التنصير الصربية السالفية الدينية والعرقية

الــذين كــانوا عمليــة االنصــهار  القــومي والعرقــي لأللبــان إن وجــود الدولــة العثمانيــة أوقــف 
19Fالسالف اليونانيين والبلغاريين والصربيين المتعصبين. يتعرضون لها من قبل

20 . 
إنمــا  و وٕاجبــار األلبــان للــدخول فــي اإلســالم. مانيــة لــم تمــارس عمليــة اإلكــراهالدولــة العث  

محــض إرادتهــم. بينمــا الصــرب طواعيــة وب أفواجــاً  األلبــان كــانوا يــدخلون فــي ديــن اهللا اإلســالم
كس كانوا يمارسون شتى األساليب اإلكراهية و الممارسات القمعية إلجبار األلبان على األرثوذ

20Fاعتناق النصرانية 

21. 
                                                 

19 Pirraku,Muhamed, Kultura Kombetare Shqiptare,43, نق��الً ع��ن, Istorija 
Naroda Jugosllavia, (Beograd, 1953),vell.1,480-492 . 

 للتوسع انظر : 20
P.Alpan Kaci, Nesim, Shqiptaret ne Perandorine Osmane, Albin,Tirane, 1997, 
35,41,125; Frasheri Sami,  Shqiperia c’ka qene, c'eshte, e c'do behete, 36. 

 472-471المصدر السابق، ص  21
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وفــــي المقابــــل تجــــد جمهــــور المثقفــــين األلبــــان، المــــؤرخين وأســــاتذة الجامعــــات والمــــدارس فــــي  
ي الجامعـات خـالف مـا هـو ثابـت وصـحيح تاريخيـًا. العصر الحديث يعتقدون ويدرسـون الطـالب فـ

حيــــث يــــرى هــــؤالء أن اإلســــالم قــــد انتشــــر عنــــوة وبالســــيف، وأن العثمــــانيين مارســــوا القــــوة والعنــــف 
واإلكراه، و إال لم يكن األلبـان ليسـلموا عـن طيـب نفـس مـنهم ! ؟ وال شـك أن هـذه مغالطـة تاريخيـة 

يـــة محضـــة، يريـــد إحياءهـــا وغرســـها فـــي فكـــر األلبـــان كبيـــرة وباطلـــة، وفكـــرة صـــليبية كاثوليكيـــة ألبان
المسـلمين بعــض الــذين يتعــاونون مــع الجهــات األوربيــة التنصــيرية والتبشــيرية، بهــدف ارتــداد األلبــان 
عــن اإلســالم و العــودة إلــى الديانــة الكاثوليكيــة القديمــة مــن جديــد، ولكــن هيهــات لهــم وأن اهللا عــز 

 و كره الكافرون.وجل حافظ دينه والمسلمين من الردة ول
 المطلب الثاني: التسامح الديني المزعوم بين األلبان المسلمين واأللبان النصارى 

   
 حول هذه القضية المهمة فإن للباحثين والمؤرخين األلبان وغيرهم، لهم مذهبان: 

فـي هـذه المسـألة، حيـث يـرى ويعتقـد أنـه قـد ثبـت  والمغـالون : وهم المبـالغونالفريق األول
ًا التســامح والتعــايش الســلمي بــين األلبــان المســلمين واأللبــان النصــارى، و "..أن شــعار تاريخيــ

(ال  ،أن دين األلباني هو هويته القوميـة األلبانيـةاأللباني الذي كان في العصر الحديث : " 
 عبرة باالنتماء الديني وٕانما العبرة باالنتماء العرقي والقومي )

21F

22 Feja e Shqiptarit eshte 

Shqiptaria  كــان فعــًال متمــثًال فيمــا بيــنهم، وأن اخــتالف الهويــة الدينيــة لــم يشــكل خطــرًا وال "

                                                 
هذه كلم�ة باطل�ة أري�د به�ا الباط�ل. قاله�ا أح�د الرهب�ان و المثقف�ين األلب�ان ف�ي الق�رن التاس�ع عش�ر اس�مه  22

و كان والي�اً عل�ى لبن�ان أي�ام الس�لطان عب�د الحمي�د  Vaso Pashe Shkodraniواصو باشا من اشقودرا  
ت هذه الكلم�ة الخبيث�ة حظ�اً كبي�راً ف�ي أوس�اط األلب�ان، س�واء المثقف�ون م�نهم أو غي�ر المثقف�ين. و الثاني، ونال

: أن الرباط القومي مقدم على الرباط ال�ديني، ال ف�رق ب�ين ألب�اني مس�لم و ألب�اني ك�اثوليكي، يقصدون بذلك
و هللا  نك�افح ألجله�ا !!!القضية القومية هي أم القضايا الت�ي يج�ب أن نتمس�ك به�ا و أن نس�عى و نجاه�د و 

 المستعان 
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22Fانشــقاقًا قوميــًا فيمــا بيــنهم.." 

، وكمــا قــال الباحــث اآلخــر:"..أن االخــتالف الــديني فــي ألبانيــا 23
23Fكانت ظاهرة منسية ومهجورة تمامًا.." 

24 . 
وأن هـذا  ، ذهـب إليـه الفريـق األول، : وهم المعتدلون، حيث يرى خـالف مـاالفريق الثاني

ــاً  فقــط ونفاقــاً  التعــايش الســلمي وهــذا التســامح الــديني كــان ظــاهراً  ، وأن األلبــان ولــم يكــن حقيقي
 همتضامنول محور واحد، ال غير، أال وهو وحدتهم و عمومًا كانوا مجتمعين وموحدين  فقط ح

وهـذا هـو الـراجح . دولـة العثمانيـةهذا العدو في نظرهم يتمثل في كيان الضد العدو المشترك، و 
 في رأي كاتب هذه السطور.

هـــل كـــان  ألة دخـــول األلبـــان فـــي اإلســـالم.بمســـ هـــذه القضـــية مرتبطـــة شـــديدة االرتبـــاط   
كــان ظــاهرًا إنمــا دخــولهم فــي اإلســالم دخــوًال حقيقيــًا، ظــاهرًا وباطنــًا ؟ أم أنــه لــم يكــن حقيقيــًا و 

 فقط ؟ 
:" أن معظــم الــذين أســلموا  إنمــا أســلموا ظــاهرًا   John Swireيــرى الباحــث الغربــي   

فقـــط، بينمـــا هـــم خفيـــة كـــانوا يمارســـون الطقـــوس الدينيـــة الكاثوليكيـــة القديمـــة. فقبيلـــة فراشــــري 
Frasherit  ــــة النصــــرانية ــــوا علــــى الديان –مــــثًال، رغــــم إشــــهار إســــالمهم ظــــاهرًا إال أنهــــم ظل

ة الكاثوليكيـة جـيًال بعـد جيـل إلـى وقـت قريـب.." الكاثوليكية، وكـانوا يحتفلـون باحتفـاالتهم الدينيـ
24F

25 . 
وحول وجـود الحقـد والتعصـب الـديني الـذي كـان موجـودًا بـين األلبـان المسـلمين واأللبـان   

، حيـــث Georges Castellan  جـــورج كاســتالن النصــارى، يؤكــد لنــا ذلـــك الباحــث الغربــي
ســـالم الشـــيعي، وبالـــذات الفرقـــة يقول:"..يجـــدر ذكـــره هنـــا أن اإلســـالم الســـني كـــان متحـــديًا باإل

                                                 
23 Biberaj, Elez, Albania a Socialist Maverick,10. 
24 Swire, John, Albania - The Rise of a Kingdom,38-40; Polisi, Mehdi, Sami 
Frasheri, Vepra 9, Personalitete Shqiptare ne Kamus al-A’lam,(Logos 
A,Shkup,1994),33 
25 Swire,John, Albania-The Rise of a Kingdom, 38; Skendi, Stavro, Zgjimi 
Kombetar Shqiptar,(Phoenix,Tirane,2000),23,148 ; Gashi, Gjergj, Arberia dhe 
Vatikani,( Tirane,1998),12.  
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الذين أسلموا نفاقـًا وظـاهرًا ولـيس حقيقـة، وهـم فـي معظـم الحـاالت كـانوا  ،25F26 الشيعية البكتاشية
يحملــون اســمين، اســمًا نصــرانيًا واســمًا إســالميًا أمــام المــوظفين اإلداريــين فــي الدولــة العثمانيــة. 

حقـد والتعصـب الــديني والنـزاع فيمـا بيــنهم هـذا النـوع مـن التســامح الـديني لـم يكـن كافيــًا إلزالـة ال
الحاميـــة لهـــم، مثـــل اليونـــان مـــن خـــالل رجـــال الـــدين المشـــجعين والمحرضـــين مـــن قبـــل الـــدول 

26Fكس، والنمسا وٕايطاليا للكاثوليك.."لألرثوذ

27. 
صر الحاضر غير المسلمين منهم في العة المثقفة من األلبان المسلمين و إن جل الطبق   

ول، مــن أنــه كانــت هنــاك تســامح دينــي كبيــر بــين األلبــان علــى اخــتالف األ يميلــون إلــى الــرأي
27Fمـذاهبهم وطــوائفهم الدينيـة 

قـد بــالغوا فـي هــذه القضــية مبالغـة شــديدة، معتمــدين فــي رأينــا  ، و28
الغــربيين. أصــحاب الــرأي األول هــدفهم االفتخــار  ى بعــض الدراســات الغربيــة مــن البــاحثينعلــ

                                                 
فرق���ة البكتاش���ية فرق���ة ص���وفية منحرف���ة م���ن غ���الة الش���يعة، فيه���ا النزع���ة المس���يحية، ( الكاثوليكي���ة  26

األرثوذكس��ية)، و ه��ي ض��د تع��اليم اإلس��الم جمل��ة وتفص��يالً، كم��ا أن له��م نش��اطاً كبي��راً ف��ي ألباني��ا، حي��ث و
يتعاونون مع فرقة البهائية والباطنية.مركزهم و مقرهم الروحي الثاني في ألبانيا. لكات�ب ه�ذه الس�طور بح�ث 

 The Bektashi Order of Dervishes, Historyح�ول ه�ذه الفرق�ة و مبادئه�ا وتعاليمه�ا بعن�وان: 
and Doctrines .باللغة اإلنكليزية ، 

27 Castellan,Georges, Historia e Ballkanit, shek XIV-XX, ( Cabej, Libra per nje 
shoqeri te hapur,Tirane 1991),128 

ف�ي  ، فيما ذهب إلي�ه ف�ي ه�ذه المس�ألة، حي�ث ذك�رAli.M.Bashaوال أوافق األستاذ و الباحث األلباني  28

، أن التس�امح ال�ديني والتع�ايش اإلس�الم ف�ي األراض�ي األلباني�ة عب�ر الق�رونكتاب له باللغة األلبانية بعن�وان: 

السلمي بلغ ذروته وأقصى درجات الكمال و النضج عند األلب�ان. ث�م راح ي�ذكر أمثل�ة تاريخي�ة، ونح�ن نش�ك 

ج�ة للطع�ام فإنه�ا إذا كان�ت غي�ر مس�لمة في صحة تلك الروايات. فمن جملة م�ا ذك�ر أن�ه  أثن�اء تحض�ير الزو

فإنها كانت تقدم لحم الخنزير في جهة واحدة من الطبق و في الجهة األخرى كانت تقدم لح�م البق�ر  لزوجه�ا، 

، و كالهما يأكل 28و يقسم الفطيرة إلى قسمين، قسم لها مع لحم الخنزير، وقسم للزوج المسلم مع لحم البقر 

؟؟؟  غريب جداً هذا الذي ذك�ره الباح�ث الم�ذكور، ف�ال يمك�ن اتخ�اذ ه�ذه الحال�ة مما يليه دون أدنى حرج !!! 

على أنها قاعدة مسلمة، ألنه من الثابت أن جميع األلبان لم يكونوا متزوجين بزوجات وثنيات أو نصرانيات. 

ه�و معل�وم.  نعم،  قد تكون هذه حاالت استثنائية ن�ادرة ج�داً، و م�ا اس�تثني ال يمك�ن أن يبن�ى علي�ه حك�م، كم�ا

وهذه الحالة في دائرة ضيقة جداً ب�ين ال�زوج والزوج�ة ف�ي داخ�ل أس�رة معين�ة و مدين�ة معين�ة و ال يمك�ن أن 

 تعميمها على كل األسر  والمدن والقرى،  و هللا أعلم.
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أن  ) ؟، حيـث تـرى هـذه الطبقـةناإلليـريييادهم المشـركين ( بأجد بماضيهم المجيد ؟ واالعتزاز
األلبــان إنمــا أســلموا ُمكــَرهين، بــالقوة والعنــف والضــغط مــن قبــل العثمــانيين، ولــيس طواعيــة. ال 
شــك أن هــذا الــرأي فريــة مكذوبــة علــى التــاريخ، والباحــث فــي هــذه المســألة يــرجح مــا ذهــب إليــه 

مح دينــي حقيقــي بــين األلبــان المســلمين وغيــرهم عبــر الفريــق الثــاني مــن أنــه لــم يكــن هنــاك تســا
التـــاريخ، وٕانمـــا كانـــت هنـــاك حـــاالت نـــادرة، جمعـــتهم المصـــالح الشخصـــية والمطـــامع الدنيويـــة 

التـي وعـدتهم  الوحـدة وٕالـى هـذا التسـامح مـن رجـال الكنيسـة المختلفة، وكانوا منـدفعين إلـى هـذه
28Fبأنها ستساعدهم ماديًا ومعنويًا. واهللا أعلم..

29 . 
 
 األلبانطلب الثالث:  فكرة التجديد الديني عند علماء الم 
 

ـــ    ـــديني اإلصـــالحي التـــي كان ـــاح الفكـــر ال إلـــى  ت تهـــب مـــن المشـــرق العربـــي متجهـــةري
29Fمختلــف أنحــاء العــالم اإلســالمي وغيــر اإلســالمي، ومنهــا األراضــي األلبانيــة والبوســنية

فــي  30
الد ين فـــي المشـــرق العربـــي و فـــي بعـــض الـــبجزيـــرة البلقـــان. طلبـــة العلـــم األلبـــان كـــانوا منتشـــر 

30Fلكـون تلـك الـبالد مراكـز اآلسيوية كالهند و تركيـا، لتلقـي العلـوم الدينيـة

عالميـة للعلـم والثقافـة  31
هــؤالء  دينيــة بــينو مــع مــرور الوقــت أدى ذلــك إلــى تشــكيل عالقــات أخويــة و  .فــي ذلــك الوقــت

فيهــــا بعــــض العلمــــاء  التــــي نـــادىذه الفتـــرة كانــــت المرحلــــة . هــــالطـــالب وعلمــــائهم و أســــاتذتهم

                                                 
 473-472، عن أسباب إسالم األلبان، ص:المصدر السابقانظر  29
إلصالحات الدينية وتأثيرها في الفكر الديني البوسني ف�ي أواخ�ر للمزيد حول الخلفية التاريخية العالمية ل 30

الق�رن التاس��ع عش��ر و ب�دايات الق��رن العش��رين، و ال��دول الت�ي ت��أثرت به��ا بش��كل مباش�ر أو غي��ر مباش��ر ف��ي 
 األزهر..انظر :

Karcic, Fikret, Drustveno-pravni aspekt Islamskog reformizma - Pokret za 
reformu serijatskog prava i njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj polovini XX 
vijeka,  Sarajevo, 1990, 29-67. 

 انظر: 31
Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe feja ne Shqiperi, 209; Pirraku, 
Muhamed, Kultura kombetare shqiptare.. 393. 
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31Fوالمفكرون اإلسالميون المتأثرون بالمناهج واألفكار الغربية 

، بإجراء إصالحات في المناهج 32
 . 32F33 األخرى الدراسية األزهرية وفي بعض القضايا الدينية

على رأس تلك القضايا األساسية التي ركز عليها المنادون باإلصالح، كانت قضية المرأة 
33Fالتهـا االجتماعيـة المسـلمة وح

. هـذه اآلراء اإلصـالحية  بـالطبع قـد أثـرت فـي أفكـار ومفـاهيم 34
 . الطلبة األلبان الذين تتلمذوا لدى هؤالء العلماء األفاضلهؤالء 

إن نظرة عابرة وفاحصة إلى حركة فلسفة الفكر الديني اإلسالمي في األراضـي األلبـان    
ور بين علماء األلبان المنادون باإلصالح والعلمـاء وطبيعة الجدال والنقاش الحاد الذي كان يد

 المحافظين، تجعلنا نعلم علم اليقين أنهم كانوا مهتمين أيضًا بهذه القضايا الدينية.
34Fالتـي ناقشــها العلمــاء األلبــان كانـت قضــية االجتهــاد ومجاالتــه ومـن القضــايا العصــرية  

35 
الـدين أو التـدين، وقضـية التمـدن  قضـية الحاجـة إلـىوقضية وجود اهللا عز وجل، و ، وضوابطه

ــــة وحقــــوق اإلنســــان فــــي المجتمــــع، وقضــــ ية والحضــــارة اإلســــالمية ومواجهــــة التحــــديات الغربي

                                                 
خ، مؤسسو المدرس�ة اإلص�الحية العقلي�ة فق�د ُكت�ب الكثي�ر، حول جهود و أعمال هؤالء المفكرين والمشاي 32

ونال هؤالء اهتمام كثي�ر م�ن الب�احثين الغ�ربيين والمس�لمين.. انظ�ر م�ثالً : الروم�ي، فه�د اب�ن عب�د ال�رحمن: 
 ، وانظر أيضاً : )1،1994، (الرياض: طمنهج المدرسة اإلصالحية العقلية في التفسير

Crecelius, Daniel Neil, The Ulema and the state in modern Egypt, Princeton, 
N.J, Princeton University Press, 1967, Ph.D. thesis; Jansen, J.J.G, The 
interpretation of the Koran in modern Egypt. 

 حول تاريخ التجديد الفكر الديني و إصالحه وبعض المجددين الكبار من السلف والخلف..انظر: 33
Maududi, Abul A’La, A short history of the Revivalist Movement in Islam, 
transl. by Al-Ash’ari,The Other Press, Petaling Jaya, K.Lumpur, Malaysia, 1999, 
24 –77. 

 انظر: 34
Shpuza, Gazmend,  Kuvendime per historine kombetare, 231-236, 237-242. 

الموافق�ات ف�ي ه�ـ ف�ي موس�وعته األص�ولية : 790لعالم�ة أب�و إس�حاق الش�اطبي ت راج�ع كت�اب اإلم�ام ا 35
، ت��ح: الش��يخ إب��راهيم رمض��ان مقابل��ة ع��ن الطبع��ة الت��ي ش��رحها الش��يخ المرح��وم أص��ول الش��ريعة اإلس��المية

 .638-463، ص 4)، ج1999، 4الدكتور عبد هللا دراز، (بيروت: دار المعرفة، ط
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التعــايش الســلمي بــين أتبــاع األديــان والعرقيــات المختلفــة، وقضــية العلمانيــة، والتســامح الــديني و 
35Fاإللحاد والشيوعية والرأسمالية واالشتراكية و غيرها من القضايا 

36. 
 

 المطلب الرابع: رواد االتجاه اإلصالحي التجديدي عند األلبان
 
: المفكراأللبـاني ئل من علماء األلبان و مفكريهم نـذكرأبرز الذين ناقشوا هذه المسامن و   

36F)،  والمفكـر الشـيخ الحـافظ عصـمت ِدْبـرا  Mehdi Frasheriمهدي فراشري:( 

37 ):Hafiz 
Ismet Dibra .. (37F

38Fي المجدد و المفسر، الحـاج وهبـي ِدْبـرا والعالم األلبان  38

39، ) Haxhi 

Vehbi Dibra  و األســـتاذ الشـــيخ قـــدري ، (Hoxhe Kadriu ) (39F40 والشـــيخ المفكـــر ،
40Fالحــافظ

 ))، والشــيخ المفكــر الحــافظ علــي كورتشــا ( Hafiz Ali Krajaعلــى كرايــا: (  41

Hafiz Ali Korca.اتجــاه التفســير إلــى أن  أيضــاً  المصــادر التاريخيــة تشــيرو  ، و غيــرهم

                                                 
الثقاف�ة )،  Kultura Islameل�ة اإلس�المية الش�هيرة األخ�رى بعن�وان: ( راجع على سبيل المث�ال المج 36

، ن��وفمبر و 4-3، والت��ي كان��ت تص��درها المجل��س األعل��ى للش��ؤون اإلس��المية. راج��ع م��ثالً الع��دد: اإلس��المية
 .اإلسالم حٌي ))، ( Islami eshte gjalle م، مقاالً بعنوان: ( 1941ديسمبر، 

 انظر: 37
Zekaj, Ramiz , Zhvillimi i kultures islame te shqiptaret gjate shekullit XX, 
312-314. 

 للتوسع حول النقاش الذي جرى بينهما: انظر 38
Basha, Ali.M, Islami ne Shqiperi gjate shekujve, 140-141. 

 للمزيد انظر:  39
Xhelili, Qazim, Vehbi Dibra - personalitet dhe veprimtar i shquar i levizjes 
kombetare, Albin, Tirane, 1998, 4-20; Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures Islame 
te shqiptaret gjate shekullit XX, 288-291.   

 ..للتفاصيل انظر: 40
Skendi, Eqber, Hoxhe Kadriu-Kadri Prishtina, Rilindja, Prishtine, 1992,  8-20, 
217-219; Morina, Qemajl, Hoxhe Kadri Prishtina-Mendimtar Islam, Kryesia e 
Bashkesise Islame, Prishtine, 2000,7-97. 

 للمزيد انظر: 41
Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame nder shqipstaret..328-329 
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اإلصالحي واالجتماعي السياسي للقرآن كان ظاهرة حاضرة في كتابـات وكـالم وخطـب علمـاء 
 األلبان.
41Fبجانــب هــذا التيــار االجتمــاعي، وجــد أيضــًا اتجــاه صــوفي   

فــي بعــض تفاســير علمــاء  42
، كمـا وجـد Qazim Hoxhaاأللبان، واشتهر من بيـنهم رائـد هـذا االتجـاه الشـيخ كـاظم خوجـة 

ًا في كتابات علماء األلبان لون من التفسير اإلشاري الذي هو لون مـن التفسـير الصـوفي أيض
الجـائز والــذي لـه أصــل فــي شـرعنا، وهــو مــا يعـرف فــي علـم التفســير بـــ: جمـع المعنــى الظــاهر 

 والباطن لآلية..
42F

43. 
ومــن االتجاهــات التفســيرية التــي ظهــرت فــي العصــر الحــديث لــدى علمــاء األلبــان كــان   

 Hoxhaجــاه العلمــي الفلســفي المتمثــل فــي فكــر الشــيخ الفيلســوف حســن تحســين أفنــدي(االت
Hasan Tahsin Efendiu  كما ظهر في كتابات ودراسـات علمـاء األلبـان فـي العصـر ،(

 الحــديث االتجــاه العلمــي التجريبــي المتمثــل فــي فكــر  الــدكتور الطبيــب علــي فخــري إلياســي

Prim.Dr.Sci.Med. Ali Fahri Iljazi. والسـاحة العلميـة و الفكريـة فـي األراضـي األلبانيـة.
43F  كانت مليئة باألفكار اإلصالحية و النزعات التجديدية

44. 

                                                 
لس��فة : نش��أة الف، وانظ��ر للتوس��ع ف��ي القض��ايا الص��وفية الكبي��رة كت��اب105-104المص��در الس��ابق، ص  42

 249-175، د/عرفان عبد الحميد فتاح، ص الصوفية وتطورها
ف�ي  الموافق�اتللتوسع و المزيد حول هذا الموضوع المهم و الحساس راج�ع ه�ذه المص�ادر و المراج�ع:  43

محم���د حس���ين التفس���ير و المفس���رون ، ، 359-346، ص 3ألب���ي إس���حاق الش���اطبي، ج أص���ول الش���ريعة
، 1فهد بن عب�دالرحمن الروم�ي،  ج التفسير في القرن الرابع عشر، اتجاهات، 280-261، ص 2ج:الذهبي

المرجعي�ة ، 93-89، ص 2، محمد عبد العظيم الزرقاني،جمناهل العرفان في علوم القرآن، 412-407ص 
 .315، يوسف القرضاوي: ص العليا في اإلسالم للقرآن و السنة

 انظر للتوسع حول هذه الموضوعات: 44
Morina, Qemajl, Hoxhe Kadri Prishtina -  Mendimtar Islam, Kryesia e 
Bashkesise Islame,Prishtine, 2000, 25-35, 37-48, 63-67. 

ب�ديع الزم�ان س�عيد و حول بعض القضايا الفكرية و المذهبية األخرى و المتشابهة بتلك التي ذكرنا، انظ�ر : 
، ترجم�ة م1992عق�د ف�ي اس�تانبول س�نة  النورسي في مؤتمر ع�المي ح�ول تجدي�د الفك�ر اإلس�المي، ال�ذي

 Yeni Bosna, Istanbul, 1997  Nesil Basim-Yayin,، 1ط83-55 . ,  أرخان محمد علي،
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 فــي غضــون هــذه الظــروف االجتماعيــة الدينيــة المتــوترة بــدأت تظهــر ترجمــات مجــزأة  
44F

45 
45Fلنصـوص القــرآن الكــريم 

. فوجـد فــي المجتمــع األلبــاني فـي ذلــك الوقــت مـن فســر ثلــث القــرآن 46
:( لكــريم تفســيرًا علميــًا منهجيــًا صــحيحًا، مثــل تفســير الشــيخ الحــافظ إبــراهيم داليــو رحمــه اهللا ا

Hafiz Ibrahim Dalliu ) ).(كمـا أنـه وجـدت هنـاك  معـاني القـرآن الكـريم خالصـة ،(
المطـــول تفاســـير مطولـــة لـــبعض اآليـــات والســـور مـــن بعـــض العلمـــاء اآلخـــرين ، مثـــل التفســـير 

الحـاج وهبـي دبـرا  ،) Haxhi Vehbi Dibra Agolli( يخ المفكـر: لسورة الفاتحة مـن الشـ
) ومثــل  Hafiz Ali Korcaآغــولي،  والتفســير الــوجيز مــن الشــيخ الحــافظ علــي كورتشــا(:

 Haxhi Sherifترجمة معـاني القـرآن و التفسـير المختصـر للشـيخ الحـاج شـريف أحمـدي:( 

Ahmedi م،واهللا أعلم.) رحمه اهللا تعالى، وغير هؤالء الذين ذكرناه 
وبانتهائنا من حديثنا عن تلك المقدمات والحقائق التاريخية األلبانية و عـن حركـة الفكـر   

الــديني اإلســالمي وظهــور اتجاهــات ومــدارس دينيــة مختلفــة فــي التفســير، أعتقــد أنــه قــد حــان 
رزة فـي الوقت للدخول التفصيلي إلى دراسة وتحليـل آراء أحـد الشخصـيات العلميـة األلبانيـة البـا

مجال الدراسات القرآنية، أال و هو حياة و فكر الشيخ العالمـة الحـافظ علـي كورتشـا رحمـه اهللا 
 وجهوده في خدمة القرآن الكريم. فإلى الفصل الثالث بإذن اهللا.

 

                                                 
ح��ول ج��واز ومن��ع ومش��اكل وض��وابط الترجم��ة للق��رآن الك��ريم انظ��ر أبح��اث األس��اتذة الك��رام: د/ س��عاد  45

في المؤتمر العالمي حول ترجمة القرآن الك�ريم يلدريم، و د/ عبد القهار العاني، و د/ حبيب الرحمن إبرمسا 
 المنعقد في كواال لمبور:

7th International Conference on Translation -The Translation of Religious 
Texts, 6-8 December, 1999, Kuala Lumpur, Malaysia, 101-106, 293-315, 319-355. 

آن الكريم إلى اللغة األلبانية، كاملة و مجزأة..انظ�ر دراس�ة األس�تاذ حول الخلفية التاريخية لترجمات القر 46
 الدكتور فتحي مهديو بعنوان:

Mehdiu, Feti, Perkthimet e Kur’anit ne gjuhen shqipe, Logos-A, Shkup, 1996. 
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 الفصل الثاني
 
 

المنهج السني اإلصالحي في تفسير القرآن، المتمثل  
الحافظ علي كورتشا : المفسر في فكر الشيخ العالمة

Hafiz Ali Korca  
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 تمهيد:
األلبان بمنهج المدرسة اإلصالحية العقلية كان كبيرًا، لدرجة أنك لو ألقيت علماء إن تأثر 

ي المجالت اإلسالمية األلبانية نظرة عابرة وفاحصة على طبيعة المقاالت والبحوث المنشورة ف
للشـــؤون اإلســـالمية فـــي ألبانيـــا فـــي بـــدايات القـــرن التـــي كـــان يتـــولى نشـــرها المجلـــس األعلـــى و 

التحــديات والقضــايا الدينيــة  العشــرين، لرأيــت أن جهــودهم قــد انصــبت علــى معالجــة المشــاكل و
، مثــل قضــية وجــود اهللا عــز وجــل، و قضــية والفكريــة العصــرية الكبــرى التــي كــانوا يواجهونهــا

سـالمي و مواجهـة التحـديات الغربيـة الحاجة إلى الدين أو التدين، وقضية التمدن والتحضر اإل
ان في المجتمع، و الوظائف و حقوق اإلنسالمرأة و مشاركتها في األعمال و  مثل قضية تحرير

عـــايش الســـلمي بـــين أتبـــاع أو الت قضـــية العلمنـــة وفصـــل الـــدين عـــن الدولـــة، والتســـامح الـــديني
الية واالشــتراكية و غيرهــا العرقيــات المختلفــة، و قضــية اإللحــاد و الشــيوعية و الرأســماألديــان و 

 من القضايا.
أن هــذه الحركــة الفكريــة الدينيــة اإلصــالحية ســرت إلــى عقــول وقلــوب بــ وهــذا يجعلنــا نجــزم

التاســع عشــر و بــدايات العشــرين.  المفكــرين مــن علمــاء األلبــان فــي النصــف الثــاني مــن القــرن
أللبـان، و إنمـا حسـبنا فـي ٕاننا في هذه الدراسة ال نسـتطيع أن نلـم بجهـود وآراء جميـع علمـاء او 

بالدراسة و التحليل، والذي يظهر فيه  احدًا و رائدًا ألبانيًا مشهوراً هذا الفصل أن نأخذ نموذجًا و 
، سـواء فـي خطبـه وكتاباتـه الدينيـة كاسات أفكار المدرسة العقلية علـى آرائـهبوضوح آثار و انع

 .وندرته عمومًا، أو في تفسيره على وجه الخصوص، رغم قلته
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 المبحث األول: التعريف بالشيخ، مولده، تعلمه والعصر الذي عاش فيه

 المطلب األول: اسمه ومولده

)، المشـهور بحـافظ علـي  Ali Ijaz Kadiuهو الشيخ الحافظ علي إلياس قاضي : (  
م  1873)، كورتشا التي ولد فيها في جنـوب ألبانيـا سـنة   Korcaكورتشا، نسبة إلى مدينته:(

46F

47Fم  1870سنة   ، و قيل 47

،. ينحدر من أسرة متدينة و مثقفة، محبة للعلم والعلمـاء، فسـار 48
48Fالشيخ الحافظ علي كورتشا على درب آبائه و أجداده في العلم والمعرفة 

49. 
المصادر أن الشيخ الحـافظ علـي كورتشـا عـاش عن العصر الذي عاش فيه، فتذكر أما   

. الحركــــة األدبيــــة تــــدهور الدولــــة العثمانيــــة و فــــي عصــــر الحركــــة والنهضــــة القوميــــة األلبانيــــة
اإلسالمية األلبانية كانت فـي ذروة سـنامها فـي هـذه المرحلـة ولكنهـا أهملـت مـن الطبقـة المثقفـة 
الشـــيوعية ولـــم تلـــق لهـــا بـــاًال رغـــم غزارتهـــا وثروتهـــا العلميـــة. فمـــن بـــين تلـــك الشخصـــيات التـــي 

ي والفارســي و التركــي والعربــي و التــي أبــدعت فــي دراســة اآلداب ألمــم مختلفــة كــاألدب األلبــان
كانت مهجورة، كانت شخصية الشيخ الحافظ على كورتشا. والحياة الفكرية للشيخ الحافظ علي 
كانت حافلة باألحداث الجسام، وكانت حياة الشـيخ المجاهـد فـي سـبيل اهللا و فـي سـبيل تحريـر 

 الديني اإلسالمي والوعي الوطن من االستعمار. نادى بأعلى صوته على أهمية تكوين الوعي
 الوطني.  القومي

 المطلب الثاني: تعلمه
الوطنيــة ولــد ونشــأ و تربــى، و تكونــت و  الدينيــة وســط هــذه األمــواج المتالطمــة السياســية و

شخصية الشيخ الحافظ علي كورتشا رحمه اهللا. حفظ القرآن الكريم و هو ابن اثني عشر عامًا 

                                                 
47Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca  -  Jeta dhe Vepra, 8-9.  

أعمال�ه األدبي�ة العربي�ة العثماني�ة الفارس�ية، للش�يخ الح�افظ عل�ي كورتش�ا بحث غير منشور عن حيات�ه و  48
 حصلت عليه أثناء سفري في ألبانيا لدى أحد المؤرخين في منزله بعنوان: 

Ibrahim Daut Hoxha, Hafez Ali Korca- Veprimtaria e tij ne lemin e 
Atdhetarise dhe Arsim-Kultures Arabo-Osmane-Persiane , 1 

 1المرجع السابق، ص  49
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اإلســالم. تخــرج مــن المدرســة  فهــم خطوتــه األولــى نحــوده. وبحفــظ القــرآن الكــريم خطــا و جــوَ 
عــــد دراســــته الجامعيــــة فــــي جامعــــة االبتدائيــــة و اإلعداديــــة مــــن نفــــس المدينــــة ليواصــــل فيمــــا ب

العلــوم اإلســالمية واللغــات الشــرقية مــن عربيــة و فارســية وتركيــة، اســطنبول، حيــث تعلــم فيهــا 
الكتب من المصادر العربية والفارسية  باإلضافة إلى تعلمه للغة الفرنسية، وتعرف على أمهات

والتركية، وأعجب بآراء الفالسفة و األدباء الكبار مثل ابن رشد وابن سينا وابـن الرومـي وعمـر 
عكف على دراسة بعضها وتناول  رحمه اهللا حيث إنه يام واألديب الفارسي سعدي شيرازي،الخ
49Fالتراثيمعينها الفكري و من 

نبول بـآراء و أفكـار فـي جامعـة اسـطر الشـيخ الحـافظ علـي . فتـأث 50
هؤالء كان كبيرًا للغاية، نظرًا لذلك الجو العلمـي الجديـد الـذي أثـر فـي تكـوين شخصـيته و رفـع 

50Fمستواه  الفكري 

51. 
 

التي تبوأها الشيخ الحافظ علي في  واإلدارية المطلب الثالث: المناصب العلمية والدينية
 حياته

 والتعليم لعدة مدن كبيرة في ألبانيا. م، عين مديرًا للتربية1916في عام  .1
فــــي  للمجلــــس األعلــــى اإلســــالميم، كــــان رئيســــًا و شــــيخًا 1924–م 1918مــــن عــــام  .2

 ألبانيا.
  Tirana )م، عمـل مدرسـًا فـي المدرسـة الدينيـة الكبيـرة فـي( 1949-م1924مـن عـام  .3

 التفسير و غيرها من المواد.س فيها المنطق واللغة العربية و تيرانا، درّ 
م، أســند إليـه عمــود تفسـير القـرآن الكــريم وحـده فــي المجلـة اإلســالمية 1938-م1924ام مـن عـ .4

 )، حيث كان المفسر الوحيد للقرآن في هذه المرحلة. Zani i Nalteاأللبانية ( 

                                                 
عن النشاط األدبي األلباني و جهود األلبان في ترجمة التراث األدبي القارسي، جهود الشيخ الحافظ علي  50

 فيه انظر:
Osmani, Shefik, Panteoni Iranian dhe Iranologet shqiptare, 272-276.  

 
51 Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca, Jeta dhe Vepra, 16-17; Hoxha, Ibrahim 
Daut,Veprimtaria e tij ne lemin e Atdhetarise dhe Arsim-Kultures..11-17. 
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م، مـــدة كونـــه فـــي المنفـــى عمـــل خفيـــة مدرســـًا متواصـــًال فـــي 1959-م1949مــن عـــام  .5
 ، كوايا .Kavaja)مدينة (

51Fير التربية و التعليم لدى وزارة التربية في ألبانيا عمل مستشارًا لوز  .6

52 
 المطلب الرابع: وفاته

) كوايا األلبانية، و ظل  Kavajaكان الشيخ الحافظ علي كورتشا في المنفى في مدينة : (   
كـان يصـاحبه الشـعور بـالبرودة مـع اآلالم، إلـى أن وافتـه المنيـة فـي  شـديداً  فيها ومرض مرضاً 

، الشـيخ عليـه تلميـذه مفتـي ألبانيـا السـابق الصـالةم. تولى مهمـة غسـله و 1956/ 31/12 شهر
 تعـالى. شـارك فـي الصـالة عليـه ) رحمه اهللا Hafiz Sabri Kociالحافظ صبري كوتشي: ( 

52Fتشييع جنازته حشد كبير من المسلمين، فرحمه اهللا و أدخله فسيح جنانه آمين و 

53. 
 

 و جهوده في مجال اإلصالح التعليميالمطلب الخامس: مؤلفات الشيخ الحافظ علي 
 المؤلفات ذات الطابع الفكري السياسي  -أ 

1. - (Bolshevizma a Ckaterim i Njerzimit)  البلشفية مدمرة لإلنسانية  .P53F

54
P  

2. - ( Shtate endrrat e Shqiperise)  .األحالم السبعة أللبانيا 

  
 ي نذكر ما يلي:من المؤلفات الفكرية غير المطبوعة للشيخ الحافظ عل -ب 

1.  - ( Filozofi e Vjeter) .الفلسفة العتيقة أو القديمة      

2. (  Filozofi mbi besimet Musliman )  - فلسفة عقيدة المسلم . 
3. ( Logjika )  -  علم المنطق    

                                                 
 للتوسع انظر:   52

Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali  Korca..41,42, 43, 44, 49, 56, 63. 
53Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca..51-5 

قب��ة و بع��د اقتص��ادي عجي��ب ع��ن أض��رار ه��ذا النظ��ام والش��يخ الح��افظ عل��ي رحم��ه هللا ك��ان ل��ه نظ��رة ثا 54
الشيوعي الماركسي اليهودي، وأنه تنبأ على خطورة انتشار هذه الفكرة في القارة األوربية و ال سيما ألباني�ا، 
وأن اليه��ود كثي��راً م��ا حقق��وا أطم��اعهم تح��ت ش��عار الديمقراطي��ة ف��ي ك��ل مراح��ل الت��اريخ ف��ي الش��رق و ف��ي 

 الغرب.
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 المؤلفات المنهجية و المقررات الدراسية للمدارس االبتدائية والثانوية  المطلب السادس:

1.   - ( Abetare ) األبجدية األلبانية . 
2.  - ( Alfabeti Arabisht ) . األبجدية العربية  

3. Gramatika Syntaksa Shqip-Arebisht)  ( - النحو األلباني و العربي . 
4. Ilmi Bejan -Retorika)   (- .علم البيان 

5.  - ( Myslimanija )   العقيدة اإلسالمية. P54F

55 

6. -P55F

56
P  ( Mevludi a jete e paster e Pejgamberit )  مولد الرسول   

7. ( Treqint e Tri fjalet te Imam Aliut)300  لإلمام علي كرم اهللا وجهه  كلمة 

8.  (  Gjylistani-Trendafilishta e Sadiut ) P

 
P  .الحديقة لسعدي شيرازي 

9.    -   ( Rubaijati-Katroret e Umer Khajjamit.رباعيات لعمر خيام 
10. ( Jusufi me Zelihane Ahsenul Kasas  - اء مـن أحسـن يوسـف و زليحـ

 القصص.
11. ( Historia e Shenjte edhe te kater Halifete) –  الت�اريخ اإلس�المي المق�دس والخلف�اء

 األربعة.

                                                 
المهمة التي عالجها الشيخ الحافظ علي و التي لفتت نظري إليها، قض�ية الص�فات ل تع�الى  ومن القضايا 55

اإلم��ام أب��ي منص��ور الماتري��دي الحنف��ي، م��ع إثب��ات التنزي��ه المطل��ق ل تع��الى و ع��دم مش��ابهته  عل��ى م��نهج
للغاي�ة، و ه�ي للمخلوقين، وأن اإليمان ال يزيد وال ينقص ولكنه يقوى و يضعف. ثم تطرق إلى قض�ية مهم�ة 

ضوابط الكفر المخرجة من الملة، وأنه تشدد في هذه القضية جداً و لم يتنازل ف�ي ه�ذه المس�ألة الخطي�رة قي�د 
شعرة، ولم يفتح قط باب إطالق ألفاظ و كلم�ات الكف�ر عل�ى المس�لم المتل�بس بالص�غائر، و إنم�ا هن�اك قض�ايا 

 صاحبها من الملة إذا هو أنكرها.مهمة و صريحة ومعروفة من الدين بالضرورة والتي تخرج 
و هذه الرسالة تشبه قصيدة البردة للبوصيري، و الشيخ الحافظ اقتبس بعض الجوانب و المعاني من هذه  56

القصيدة أيضاً. و قد تطرق في هذه الرسالة أيضاً إلى قضايا دينية مهمة، ولكن طبيعة البحث ال تسمح لنا أن 
بي في ذلك أن أشير إليها إشارة فقط. فق�د رك�ز الش�يخ ف�ي ه�ذه الرس�الة نتوسع في عرضها و تحليلها، و حس

إلى ضرورة إتباع القرآن والسنة إذا ما أراد المسلمون النجاح و السعادة في الدارين. كما أنه وجه دعوة إلى 
آن ضرورة عقيدة التوحيد لجميع األمم اإلسالمية. والقض�ية األخ�رى ه�ي أن الش�يخ ذك�ر و ب�ين أن ه�ذا الق�ر

 اشتمل على جميع العلوم فعلنا أن نستفيد من قرآننا المجيد..
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 لوجيز ) للشيخ الحافظ على كورتشاالمبحث الثاني: دراسة ( التفسير ا

56F

57 ( Kur’ani i Madhnueshem e Thebi i Tij ) 

57F)  يرهتفس القرآن العظيم و روح( 

58  
 

 المطلب األول: الخصائص العامة ومعالم تفسير الشيخ الحافظ علي كورتشا
عمومـــًا  فـــي  كورتشـــا الحـــافظ علـــي المفســـر مـــن خـــالل قراءتـــي و تصـــفحي آلراء الشـــيخ

و تفســيره الــوجيز خصوصــًا الحظــت أنــه رحمــه اهللا  المتعلقــة بهــذا الموضــوع المصــادر األخــرى
السور على هذه القضايا و الجوانب الهامة: تعالى يركز في تفسيره لآليات و  

الــنفس األمــارة بالســوء، و يــدعو إلــى  بشــدة، ويحــذر النــاس مــن خطــر يحــارب الرذائــل •
 التحلي بالفضائل.

خبــث نوايــاهم و كثافــة مــؤامرات اليهــود فــي العــالم مــع التركيــز علــى  يركــز علــى خطــر •
 ى العالم.وفساد جهودهم السياسي واالقتصادي و األخالقي للسيطرة عل

يركـز علـى إبــراز وبيـان فضـل اإلســالم وٕاظهـار مزيتـه علــى سـائر األديـان، وأن مجــيء  •
رســالة اإلســالم كانــت إلنقــاذ العــرب و ســائر النــاس مــن ظلمــات الجهــل و االســـتعمار 

 الرومي و الفارسي.
التركيـــز علـــى بيـــان و إظهـــار فضـــل ثقافـــة القـــرآن ( كمـــا عبـــر هـــو بـــذلك) علـــى ســـائر  •

 رى الغربية المستوردة.الثقافات األخ

                                                 
57 Shtypshkronja, “Ora e Shkodres”, Shkoder, 1926. 

وه��ذا التفس��ير ال��وجيز أيض��اً في��ه نق��ص كبي��ر، ول��يس ك��ل تفس��يره في��ه، وه��ذا ال��ذي وجدت��ه ف��ي المكتب��ة  58
المشايخ والدعاة اآلخ�رين و ال�ذين اهتم�وا  المركزية في ألبانيا وصورت نسخة منه لنفسي. و قد بحثت لدى

بكتبه وتفسيره والذين أرخوا عنه فلم أجد عندهم أكثر من هذا الذي وجدت، الكل أش�ار أن ل�ه تفس�يرا كبي�ًرا 
و لكن��ه لألس��ف الش��ديد ه��و مفق��ود أيض��اً. وم��ن خ��الل دراس��تنا وتحليلن��ا له��ذا الق��در الموج��ود م��ن تفس��يره، 

اآليات و السور القصار والتي جمعتها وص�ورتها م�ن ال�دوريات المختلف�ة م�ن باإلضافة إلى تفاسيره لبعض 
)، نستطيع أن نخرج بحصيلة علمية ونتيجة جيدة إن ش�اء هللا تع�الى،  Zani i Nalteالمجلة اإلسالمية: ( 

 لنثبت انتماءه إلى تلك المدرسة اإلصالحية العقلية في التفسير. 
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مع النـاس، وال سـيما مـع األيتـام و أنـه  وتعامله و حسن خلقه يظهر مناقب الرسول  •
  مثل في قمة اإلنسانية والديمقراطية ( كمـا عبـر هـو بـذلك)، و أن خلفـاءه كـانوا حقـًا

لــــم يكــــن  ديمقــــراطيين (ولكــــن لــــيس بــــالمفهوم العصــــري للديمقراطيــــة)، وأن الرســــول 
أو  مـنهم سواء العبيـد ؛عيش على أكتاف اآلخرين مثل قادة اليوم، و أن الناسمتطفًال ي

 األمراء كانوا سواسية عنده.
انتشــرت ســلمًا و لــيس عنفــًا، بينمـــا  وتأكيــد علــى أن اإلســالم والتعــاليم اإلســالمية بيــان •

ن التســامح أثبــت التــاريخ انتشــار المســيحية عنفــًا عــن طريــق الســيف وبــالقوة، ولــو لــم تكــ
فــي اإلســالم فــي تعاملــه مــع اآلخــرين وقــت انتشــاره، لمــا وجــدت اليــوم نصــرانيًا  ينيالــد

في العالم، ولو كان العنف حاضرًا، للـزم مـن ذلـك أن يسـلم الجميـع خشـية مـنهم، واحدًا 
ولكن المسلمين لم يجبروا أحدًا على اإلسالم، و الدليل على ذلك أنك تجد وترى اليهود 

 لم يستأصلوا.و النصارى أحياء يرزقون، و 
58Fإبراز و تأكيد عالمية رسالة اإلسالم و شموليتها  •

 ، و ديمومتها في الدنيا.59
 بيان قدرة اإلسالم الفكرية والروحية على مواجهة التحديات. •
بيــان أنــه ال قدســية لألشــخاص فــي اإلســالم (كمــا عبــر هــو بــذلك )، وأن التقــديس الحقيقــي  •

 و أن كل نفس بما كسبت رهينة. يكون هللا وحده، و ال تزر وازرة وزر أخرى،
الدعوة إلى إصالح المناهج الدراسية الدينية والتركيز على إحياء التراث العلمي الفكـري  •

  الكتـب اللغويـة والبالغيـة، ودراسـة تعلمًا وتعليماً  القديم، والرفع من مستوى اللغة العربية
و غيرهمـا، حتـى  جـبلزمخشـري و ابـن الحالإلمـام ا البالغـةلكبار العلمـاء مثـل كتـاب: 

ابــن ســينا و الســيوطي  كبــار مثــل الفخــر الــرازي و نــتمكن مــن تخــريج الــدعاة و العلمــاء
لم يكن يقصد بإصالح المناهج الدراسية تقليـد الطـابع الفكـري الغربـي، (كمـا والغزالي، و 

عبــر هــو بــذلك)،  إنمــا كــان يقصــد بإصــالح المــدارس والمنــاهج تقليــد المــدارس الدينيــة 

                                                 
شمول اإلسالم ف�ي ض�وء ة مجاالت الحياة.. انظر: القرضاوي، يوسف: حول شمولية تعاليم اإلسالم لكاف 59

-35، ص 1995، 2،( الق�اهرة: مكتب�ة وهب�ة، ، طشرح مفصل لألصول العشرين لإلمام الشهيد حسن البن�ا
120 
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التي وجدت في العصر العباسي في بغداد و في العصر األموي باألندلس، و والعلمية 
59Fالعصر  وضروريات التسلح بسالح العلم حسب متطلبات

60. 
 وعموم رسالته لجميع الناس. إثبات إعجاز القرآن و نبوة محمد  •
 الدعوة إلى دعم المدارس الدينية باعتبارها مراكز تعليمية هامة في حياة األمة. •
على العقيدة اإلسالمية المبنية على الكتاب و السنة، ومحاربـة الشـرك والتوسـل  التركيز •

 الدعوة إلى اإليمـان بـاهللا وحـده و التوكـل و التضـرع إليـه، ولـيس إلـى األصـنامو والبدع، 
 .60F61 أحياء كانوا أم أمواتاً 

 لبـانيالموجودة لدى المجتمـع األو  التقاليد المخالفة لإلسالممحاربته للعادات والخرافات و  •
 ودعوته إلى التمسك بالكتاب و السنة.

 و طريقته في التفسير كورتشا المطلب الثاني: منهج الشيخ الحافظ علي
ذكـــر الشـــيخ الحـــافظ علـــي كورتشـــا فـــي مقدمــــة هـــذا التفســـير الـــوجيز الموجـــود بـــين يــــدي     

، والمشـهورةى التفاسـير الكثيـرة كتـب كثيـرًا عـن تفسـير القـرآن، معتمـدًا علـو  صـنف الباحـث، أنـه
القاسية حالت دون طبع ذلك التفسير الكبيـر الـذي كتبـه، حيـث أنـه ولكن الظروف االقتصادية 

. فألجـل ال لطبـع و نشـر ذلـك التفسـير الموسـوعيذكر أنه كان يحتاج إلى مبلـغ كبيـر مـن المـ
وفـي الوقـت ذاتـه فضـل ذلك هو أّجل طباعته إلى حين آخر ريثما تتيسر األمـور االقتصـادية. 

 ر الكبيــر حتــى يكــون ميســوراً ينشــر خالصــة ذلــك التفســيشــيخ المفســر رحمــه اهللا أن يكتــب و ال
للنــاس، فشــرع فــي اختصــاره، و هــذا هــو ذلــك التفســير المختصــر الــوجيز الــذي بــين أيــدينا، و 

 .لألسف الذي فقد الشيء الكثير منه أيضاً 
والمفقـود، والمنسـوب إلـى  قد ذكر غير واحد من الباحثين أن هذا التفسـير الكبيـر المكتـوبو    

61F، ( ألفي صـفحة ) 2000الشيخ الحافظ كان يبلغ عدد صفحاته 

. أمـا هـذا التفسـير الـوجيز  62

                                                 
، لتق�ارن م�نهج األس�تاذ اإلم�ام 420-408،ص 2، جالتفس�ير و المفس�رونانظر: ال�ذهبي محم�د حس�ين،  60

 لذي ذكرتهمحمد عبده بهذا ا
 لترى هذه الخصائص في تفسيره راجع األعداد التالية من المجلة اإلسالمية: 61

Zani i Nalte: Nr. 3,Mars, 1929, (796-797, 799-800); Zani i Nalte: Nr.9, Qershor, 
1924, (270); Zani i Nalte: Nr.8, Maj, 1924, (238-246).  
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مـن سـورة  المختصر فهو غير كامل أيضًا، هو تفسير من أول سورة الفاتحـة إلـى قولـه تعـالىو 
البقـرة،  ،38يـة ، اآل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هـو التـواب الـرحيم  : البقرة

الموجــــودة حاليــــًا بــــين أيــــدينا، و نظــــرًا للبحــــوث التفســــيرية لكــــن نظــــرًا لقلــــة اآليــــات المفســــرة و و 
اإلسـالمية المختلفـة، فقـد أخـذ ذلـك منـي  والـدوريات المنشورة في عدة مؤلفات الشيخ والمجـالت

رائـه و حقيقـة جهدًا كبيرًا في بحث وقراءة مؤلفات الشيخ الحافظ علي للوقوف علـى مزيـد مـن آ
ن  اجتهـــادات ثـــروة علميـــة ال بـــأس بهـــا مـــن آراء و أفكـــاره، فاســـتطعت بحـــول اهللا تعـــالى أن أكـــوِّ

التعرف على اتجاه ومنهج الشيخ الحـافظ علـي كورتشـا. و  الشيخ الحافظ علي، مما يسر عليّ 
بنـا أن نتعـرف علـى مصـادر الشـيخ الحــافظ  منهجـه و طريقتـه فـي التفسـير، جــدير قبـل عـرض

 : وباهللا التوفيق كورتشا، والتي اعتمد عليها في تفسيره و كتاباته الدينية عمومًا، فأقولعلي 
أوًال: أنــه مــن خــالل قراءتــي و مطــالعتي لمؤلفــات الشــيخ الحــافظ وتفســيره الــوجيز وتفاســيره المختلفــة 
فـــي المجـــالت اإلســـالمية تبـــين لـــي أن الشـــيخ الحـــافظ علـــي كورتشـــا اعتمـــد علـــى قـــدر كبيـــر مـــن 

صادر والمراجع المختلفة، وأن معرفته باللغات الشرقية والغربية سـاعدته علـى تكـوين هـذه الثقافـة الم
 الدينية واألدبية والسياسية الفريدة لدى الشيخ. ومن تلك المصادر نذكر ما يلي:

كتــب التفاســير المختلفــة والمتنوعــة، وعلــى رأســها تفســير الفخــر الــرازي وتفســير المنــار  •
تــاريخ الطبــري، اإلســالمي و  وكتــب الحــديث النبــوي، وكتــب التــاريخ للشــيخ رشــيد رضــا،

وكتــب الســيرة النبويــة وحيــاة الصــحابة وكتــب اللغــة العربيــة مــن نحــو وصــرف وبالغــة 
وعلم المعاني والبيان والبديع، وكتب الفلسفة للمسـلمين والغـربيين، وكتـب الثقافـة العامـة 

ــــي والفارســــي و  ــــب األدب العرب ــــف اللغــــات، وكت ــــب العلــــم بمختل ــــاني، وكت التركــــي واأللب
الحـــديث المختلفـــة مـــن جغرافيـــا و علـــم الفلـــك وبيولوجيـــا، وكتـــب الفقـــه وأصـــوله، وكتـــب 
علوم  القرآن، وكتب القصص القرآني، وكتب العقيدة، وكتـب السياسـة العالميـة، وكتـب 

                                                                                                                                       
 انظر: 62

Ramiz, Zekaj, Zhvillimi i Kultures Islame..317-319; Bardhi,Ismail, Hafiz 
Ibrahim Dalliu..67; Osmani, Shefik, Panteoni Iranian dhe Iranologet 
shqiptare, 272-276. 
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ممــا يــدل علــى تنــوع ثقافــة الشــيخ  المستشــرقين الغــربيين، وغيرهــا مــن المصــادر العلميــة
 سعة اطالعه، فرحمه اهللا رحمة واسعة. و 

 
ثانيـًا: و مـن كــل مـا قــرأت لـه مــن تفسـيره و بحوثـه التفســيرية تبـين لــي أنـه رحمــه اهللا سـلك هــذا 

 وتفسيره لكتاب اهللا تعالى: المنهج و التزم هذه الطريقة في فهمه
 يذكر المكي و المدني للسورة ويذكر عدد آياتها، •
 لمات الواردة فيها،يحلل مفردات السورة وغريب الك •
 يذكر أسماء السورة ويبين سر تسميتها بذلك، •
فـــي بيـــان  ائل النحويـــة والصـــرفية، كمـــا يالحـــظ ذلـــكيتطـــرق إلـــى مناقشـــة بعـــض المســـ •

 ، الحمد هللا رب العالمين التعريف في قوله تعالى :  -المعاني الواردة في أل
 اختصار شديد،يتعرض إلى ذكر القراءات الواردة أحيانًا مشيرًا إليها ب •
يــذكر أقــوال العلمــاء و المفســرين فــي معنــى الحــروف المقطعــة، ولكــن كــل ذلــك بإيجــاز  •

62Fواختصار شديد 

63 . 
بيان المجتمعات الموجودة في الجزيرة العربيـة، مـن يهـود يتعرض في تفسيره إلى ذكر و  •

63Fو نصارى وعباد األصنام و النجوم و بعض الدهريين 

64. 
تعـدد  رحمه اهللا أكـد إمكانيـةأنه كما  هناك سبب للنزوليذكر سبب نزول اآلية إن كان  •

64Fسبب النزول في قضية واحدة 

65 . 
 يستعين بالسيرة النبوية و حياة الصحابة في توضيح معنى اآلية. •

                                                 
وذك�ر الش�يخ الح�افظ عل�ي ف�ي ه�امش تفس�يره ال�وجيز ف�ي ه�ذا الص�دد أن�ه أل�ف كتاب�اً خاص�اً ع�ن معن��ى  63

رآنية، مما يدل على اهتمامه الكبير و باعه الطوي�ل ف�ي عل�م التفس�ير. الحروف المقطعة في بدايات السور الق
 و لكن هذا الكتاب أيضاً مفقود لألسف الشديد.

 للوقوف على هذه النقاط السبعة المنهجية راجع تفسيره الوجيز : 64
Kur’ani i Madhnueshem e thebi i Tij, 3-13 

 13المصدر السابق، ص  65
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يميل إلى التفسير العلمي لآليات، يظهر ذلك في تفسيره لسورة الزلزلة، حيث ناقش في  •
ـــة المختلفـــة فيمـــا يخـــص خـــراب األرض قبـــل الســـاعة،  تفســـيره بعـــض القـــوانين الفيزيائي

سـقوط النجـوم و انفطـار السـماوات وغيرهـا مـن الظـواهر وتحدث عن خروج البراكين و 
التــي ســتقع. و يبــدو للباحــث أن التفســير العلمــي واعتمــاده علــى تفســير الفخــر  األخــرى

ي فـ أن هناك كائنات أخـرى مـن حيـوان وٕانسـان زي كثيرًا، أثر عليه لدرجة أنه اعتقدالرا
و مــن آياتــه  اســتدل علــى ذلــك بقولــه تعــالى فــي ســورة الشــورى: الكواكــب األخــرى، و 

خلــق الســماوات و األرض و مــا بــث فيهمــا مــن دآبــة و هــو علــى جمعهــم إذا يشــاء 
، ثـم راح الشــيخ و نقـل كــالم الفخـر الــرازي دون أن يشـير إلــى رقــم 29، الشــورى:قـدير

65Fالصفحة و الجزء 

66. 
فــي ظاهرهــا أنهــا عبــارات  االصــطالحات التــي تشــعرعبــارات و لبعــض ا أحيانــًا يســتخدم •

لمـا رأى الـوحي  . ففي تفسيره لسـورة الضـحى ذكـر أن الرسـول واصطالحات صوفية
و غرق في بحـر نـور اهللا تعـالى و تعـب فـي  ة".. أصابته الدهش قال بأنه  ألول مرة

66Fأمواج ذلك البحر غير العادي من نور اهللا تبارك تعالى.. 

67. 
 ثم يعود إلى موضوعه. رأيته أحيانًا يستطرد •
67Fأحيانًا يستشهد بالشعر العربي األصيل في تفسيره  •

68 . 
و بــين فضــل  الجــاهلي فــي بيانــه ألحــوال العــرب فــي الجاهليــةيستشــهد بالتــاريخ العربــي  •

68Fاإلسالم عليهم 

69. 

                                                 
 سير راجع دوريات المجلة اإلسالمية األلبانية:للوقوف على هذا التف 66

Zani i Nalte: Nr.6, 1927, (162-167). 
 راجع المجلة اإلسالمية األلبانية: 67

Zani i Nalte: Nr.8, Mars,1927, (227-228). 
 233انظر المرجع السابق، ص  68
 233انظر المرجع السابق، ص  69
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شـاعرًا  الشيخ الحافظ علـي رحمـه اهللا كـان ُيثْـري تفسـيره بشـعر ألبـاني مـن عنـده، حيـث كـان •
بــال نــزاع وأن قريحتــه الشــعرية قــد تفجــرت لديــه منــذ نعومــة أظفــاره، و هــذا الشــعر كــان حقــًا 

69Fشعرًا موزونًا و مقفًى و حاويًا للمعاني السامية واألهداف النزيهة 

70. 
مـــن الغـــرب، و يبـــين إعجـــابهم  اء والفالســـفة والمـــؤرخينيـــذكر فـــي تفســـيره كـــالم الحكمـــ •

ـــة ســـعى  شخصـــية عظيمـــة و ، فقـــد كـــان محمـــد  بعظمـــة رســـالة اإلســـالم وعبقري
) ، كمــا أنــه كــان يــرد علــى الربانيــة (كمــا هــو صــرح بــذلكلتحقيــق األهــداف اإلنســانية و 

أباطيـــل األعـــداء، ســـواء مـــن المستشـــرقين أو المبشـــرين و يبـــين جهـــودهم فـــي شـــبهات و 
70Fالهند ر المسلمين في إفريقيا والصين و تنصي

71. 
تفسـيره لآليـات، كمـا فعـل ذلـك فـي تفسـيره لسـورة القـدر  يفرد مقدمة يسيرة قبـل الشـروع فـي •

71Fوالتكاثر وغيرها من السور واآليات، ومن ثم يتوسع في تفسيرها وشرحها 

72 . 
فــي منظــور الشــيخ الحــافظ علــي كورتشــا، ذكــر األعــداد الــواردة فــي ســورة القــدر و فــي  •

لمـذكور، أي أنهـا غيرها من المواضع القرآنية لـيس المـراد منهـا التحديـد أو نفـس العـدد ا
72Fفي لغة العرب  الكثرة كما هو معلومال تفيد الحصر، وٕانما المراد منه 

73 . 
تفســير المنــار للشــيخ رشــيد رضــا اآلخــرين وال ســيما الفخــر الــرازي و ينقــل مــن المفســرين  •

73Fوغيرهما ولكنه لم يسمهم لنا.. 

74. 
اهللا وجــه عتابــًا يـذكر فــي تفســيره العبــر والــدروس المســتفادة مـن اآليــات، كمــا أنــه رحمــه  •

الولـــــد وال يقـــــدمون أي خـــــدمات ديدًا لألغنيـــــاء والمتـــــرفين الـــــذين يفتخـــــرون بالمـــــال و شـــــ

                                                 
 236انظر المصدر السابق،  70
 لة اإلسالمية األلبانية:انظر المج 71

Zani i Nalte: Nr.1, Nentor, 1927, 383-388 ،و العدد:   Nr.7, Prill, 1924, (203-217) . 
 انظر  المجلة اإلسالمية األلبانية: 72

Zani i Nalte: Nr.7, Prill, 1924,( 195-201) 
 انظر المرجع السابق، و الصفحات نفسها. 73
  :Nr . 6, 1926, (163-167) Zani i  Nalteفي المجلة اإلسالمية:  الزلزلةراجع تفسيره لسورة  74
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اجتماعيــة وال دينيــة ألبنــاء وطــنهم، مثــل بنــاء المــدارس و تــزويج الفقــراء و المســاكين و 
74Fبناء المستشفيات، وأنه كثيرًا ما كان يدعو إلى حسن استثمار تلك النعم..

75. 
الكــالم الــذي  خالصــة عينــة فيقــدم فــي نهايــة تفســيرهتفســيره لســورة م أحيانــًا يعقــب علــى •

 . كما أنه يستدل بالحديث النبوي الشريف في أثناء تفسيره لآليات أحيانًا.سبق
قد رفضها رفضًا تامًا جملـة و تفصـيًال، و لـم  رحمه اهللا وأما بالنسبة لإلسرائيليات فإنه  •

ا الجانـــب مـــن أبـــرز الجوانـــب واألســـس ، و لعـــل هـــذهتفســـير  ذلـــك فـــي أجـــد لـــه شـــيئًا مـــن
75Fإلى درجة كبيرة  الشيخ المفسر للمدرسة اإلصالحية العقلية، والذي تأثر بها

76 . 
ـــارير  • ـــى تق ـــه واالعتمـــاد عل ـــة فـــي زمان ـــة الحديث االســـتعانة باالكتشـــافات بالحقـــائق العلمي

حية والتـدخين، و الفوائـد الصـاألطباء في بيانهم لألضرار الناجمـة مـن تعـاطي الخمـور 
76Fغيرها من الصيام و 

77. 
اآليـــة و إظهـــار األســـرار ذكـــره، كمـــا أنـــه فـــي توضـــيحه لمعنـــى  ال يعيـــد المعنـــى الـــذي •

ليب القرآنية في الخطاب، كان يهدف الكامنة من مدلوالتها يتطرق إلى ذكر أنواع األسا
 .77F78 ، وما هو عام لجميع المسلمين لنبي ص باخاالالخطاب  من ذلك بيان

( حان شمس الدين الحق أن ت البيانية و البالغية في تفسيره مثل: يستعمل االستعارا •
78F) و غيرها  من بحر نور العشق اإللهي، ( يسطع..)

79. 
ينــاقش أحيانــًا بعــض المســائل المتعلقــة بالقــدر، وأنــه كثيــرًا مــا يحــارب العــادات والتقاليــد  •

79Fالخاطئة عندهم  الدينية الخرافية لدى األلبان، ويصحح التصورات

80. 

                                                 
 Zani i Nalte: Nr.9, Qershor, 1924, (261-265)في :  لتكاثرانظر تفسيره لسورة ا 75
 Zani i Nalte: Nr.6, Mars, 1924, (174)في المجلة ذاتها:  آلية الصومانظر تفسيره  76
 المرجع السابق و الصفحة نفسها. 77
. و حول األساليب القرآنية في الخطاب انظر: جعرابة، عبد الحميد ب�ن محم�د 164المرجع السابق، ص  78

،( رس�الة ال�دكتوراه ). وانظ�ر: 424-405)، 1996، 1، (مكتب�ة وهب�ة، الق�اهرة،طالم�دخل إل�ى التفس�يرندا: 
(دار  الق��ادر فري��د، ، تحقي��ق د/ فتح��ي عب��دالتحبي��ر ف��ي عل��م التفس��يرالس��يوطي، ج��الل ال��دين عب��د ال��رحمن: 

 242-235)، ص 1986المنار، القاهرة، 
 انظر للتوسع المجلة اإلسالمية األلبانية : 79

Zani i Nalte: Nr.6, Mars, 1924 (174) 
 انظر المجلة اإلسالمية األلبانية: 80
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عـــة، و يـــدعو إلـــى التمســـك بـــالقرآن بشـــدة عـــن أهـــل الســـنة و الجماو تـــه يـــدافع كثيـــرًا رأي •
80Fالسنة، وكان يدعو أيضًا إلى ترجمة نصوصهما و تقديمها للمجتمع األلباني..و 

81. 
هــذه هــي بعــض معــالم منهجــه الــذي اعتمــد عليهــا الشــيخ الحــافظ علــي فــي تفســيره لكتــاب اهللا 

مؤلفاتــه و بحوثــه المختلفــة و المتنوعــة. و أعتقــد أننــا تعــالى، والتــي اســتطعت أن أجمعهــا مــن 
استطعنا بتوفيـق اهللا تعـالى أن نقـدم بعضـًا مـن أسسـه الفكريـة والمنهجيـة لهـذا العـالم و المفسـر 
األلبــاني، المنتمــي إلــى المدرســة اإلصــالحية فــي العصــر الحــديث، و رغــم صــعوبة الحصــول 

 على آثاره العلمية المطبوعة، و اهللا أعلم.

مطلـــب الثالـــث: تـــأثر الشـــيخ بأفكـــار المدرســـة اإلصـــالحية العقليـــة و إنكـــاره للحـــديث ال
  الصحيح في مسألة سحر النبي 

، الـديني العقلـي مما يثبت انتماء الشيخ الحـافظ علـي إلـى االتجـاه الموصـوف باإلصـالحيو    
81F، التـي وردت فـي األحاديـث الصـحيحة موقفه من حادثـة سـحر النبـي 

قـول . و حتـى ال نت82
علــى الشــيخ الحــافظ علــي رحمــه اهللا، يحســن بنــا أن ننقــل نــص كالمــه حرفيــًا حتــى نكــون علــى 

 يقول: كورتشا بينة من األمر. ففي تفسيره لسورة الفلق رأيت الشيخ الحافظ علي
فـي  ".. و الذي يقـال عـن لبيـد ابـن األعصـم اليهـودي مـن المدينـة أنـه كـان قـد سـحر النبـي 

أنه يعمل شيئًا أو يأت شيئًا و في الحقيقة هـو ال يفعـل ذلـك... أقـول  بئر، حتى يخيل إليه 
رون، وكيـف يمكـن سـحَ فإن هذه األخبار غير صـحيحة علـى اإلطـالق، ذلـك، ألن األنبيـاء ال يُ 

إذ يقـول الظـالمون  ؟ قائـل هـذا الكـالم يؤكـد قـول المشـركين الـذين قـالوا: ر النبي سحَ أن يُ 
و قــال الظــالمون إن   ، و فــي ســورة الفرقـان:47، اإلسـراء:  إن تتبعــون إال رجــًال مســحوراً 
 المســـــحور معنـــــاه الـــــذي اختلطـــــت عليـــــه األمـــــور، و 8اآليـــــة: ،تتبعـــــون إال رجـــــًال مســـــحوراً 

                                                                                                                                       
Zani i Nalte: Nr.2, Fruer, 1929, (776) ، والعدد :   Nr.3, Mars, 1929, (799) 

 لة اإلسالمية:انظر المج 81
Zani i Nalte: Nr.3, Mars, 1929, (800) 

ح��ديث س��حر النب��ي ص��لى هللا علي��ه و س��لم رواه اإلم��ام البخ��اري ف��ي ص��حيحه ف��ي ب��اب الس��حر، ب��رقم :  82
، 4، ج�ـ 2189، و أيضاً رواه اإلمام مسلم في صحيحه في ب�اب الس�حر، ب�رقم : 2174، ص 5، جـ  5430

 1719ص 
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... هؤالء القائلون ال يعرفون حقيقة النبـوة وأهميتهـا، وبـدون أدنـى حيـاء يلصـقون هـذه والحقائق
هؤالء قد نسوا القرآن الكريم أنه حق وأنه إن ...  التهم و هذه األمور المضحكة برسول اهللا 

فعلينا أن نصدق مـا يجـب إيمانـه و إذن معصوم ومحفوظ من الخطأ.  قد أثبت أن الرسول 
و معصوم و مطهَّـر  تصديقه، وأن نرفض ما يجب رفضه... نحن مطالبون أن نؤمن بأنه 

قولـوا، فـنحن مكلفـون بمـا أمرنـا بــه بـريء مـن كـل مـا يقـال أو قيـل عنـه، فليقولــوا مـا شـاءوا أن ي
بـأن عقـل رسـول اهللا  ، أصـحاب العقـول الفارغـةالقرآن، و لو صحت تلك االفتراءات مـن هـؤالء

م يأمره به اهللا عز وجـل و لـم يـوَح إليـه، وحاشـاه ر، للزم من ذلك أن يخبر أمته بشيء لحِ قد سُ 
. 

82Fنعم يمكن أن يوجد السحر 

معصـوم اهللا عـز وجـل ألن اهللا  ، ولكن ال سبيل له أن يؤثر في 83
نـؤمن بمـا أمرنـا بـه القـرآن فقـط، . نحن المسلمين  - يقصد بذلك محمدًا  -يحفظه و يرعاه 

لســنا مطـــالبين أن نــؤمن بمـــا يـــؤمن بــه المشـــركون. صـــحيح أن كلمــة الســـحر موجـــودة وواردة و 
ي علـى عـدم صـحة الـدليل الثـانلمنحرفون...و ولكن علينا أن ال نفسر ذلك مثل ما فسره هـؤالء ا

هذه األخبار، هو أن سورة الفلق نزلت في مكة، و لبيـد ابـن األعصـم كـان فـي المدينـة، فكيـف 
83F؟!  ...يمكن قبول هذا

84 
و على أية حال، فهذه خرافة سخيفة، أصحاب العقول السليمة والصحيحة ال يؤمنون بها و ال 

84Fيصدقونها.." انتهى كالمه 

85  . 
                                                 

ورتشا بهذه الكلمة أقر بوجود السحر ، ولكن�ه نف�ى و رف�ض أن يك�ون للس�حر ت�أثير الشيخ الحافظ علي ك 83
على شخص الرسول ص�لى هللا علي�ه و س�لم. و ق�د ذك�ر الش�يخ الح�افظ عل�ي كورتش�ا رحم�ه هللا ف�ي تفس�يره 

.. نم�امونه�م: ال النفاث�ات ) باللغة األلبانية من أن المراد ب�ـ:  و من شر النفاثات في العقدلقوله تعالى: ( 
و قد قمت بالتحقيق والمقارنة في هذه المسألة، فوج�دت تقريب�اً نف�س الك�الم ال�ذي ذك�ره األس�تاذ اإلم�ام محم�د 

األس��تاذ اإلم��ام محم��د عب��ده  والتلمي��ذ الح��افظ عل��ي  -عب��ده ف��ي تفس��يره للس��ورة ذاته��ا. فالتش��ابه ب��ين االثن��ين، 
تفس�ير ج�زء لى وح�دة الفك�رة و المنهج..انظ�ر للتوس�ع: كان إلى حد كبير، مما يدلنا ع -كورتشا رحمهما هللا 

-420، ص 2ج التفس�ير و المفس�رون لل�ذهبي،..نق�الً ع�ن : 192-181لألستاذ اإلمام محمد عبده، ص  عم
421 
. وذك��ر اب��ن 574، ص 4أن المع��وذتين س��ورتان م��دنيتان..انظر تفس��يره ج ذك��ر اب��ن كثي��ر ف��ي تفس��يره 84

. فكم�ا ت�رى أن مس�ألة 24، ص 1، أن سورة الفل�ق نزل�ت بمكة..ج�ـ لقرآن: تنزيل اشهاب الزهري في كتابه
 نزول السورة، مسألة فيها خالف وهللا أعلم.

 Zani i Nalte: Nr.2, Fruer, 1929, (777-779)المجلة اإلسالمية األلبانية:  85
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افظ علــي تجــاه هــذه الحادثــة أو هــذه القصــة. علــل أســبابه جلــي مــن الشــيخ الحــموقــف واضــح و 
للحــديث  الحـافظ علـي . أمـا رد الشـيخمنطقيـًا و دينيـًا علـى عـدم إمكانيـة حـدوث ذلـك للنبـي 

مجـال ردنـا عليـه هنـا، هـذا المذكور الذي رواه اإلمام البخاري، فهذا الموقف فيه نظر، و ليس 
 واهللا أعلم.

 الحافظ علي كورتشا من اإلسرائيليات المطلب الرابع: موقف  الشيخ 
ــــة بصــــلب موضــــوعنا وفيمــــا يخــــص اتجــــاه الشــــيخ الــــديني و     مــــن القضــــايا المهمــــة والمتعلق

ت في الشريعة اإلسالمية اإلصالحي هي قضية األخبار اإلسرائيلية أو ما يعرف بـ: اإلسرائيليا
و الضــوابط الالزمــة فــي التفســير خاصــة. و كمــا هــو معلــوم أن مــن األســس الفكريــة أعمومــًا و 

لتفسير القرآن الكريم لدى رواد المدرسة اإلصالحية العقليـة، هـو الـرفض الكامـل لإلسـرائيليات، 
85Fواالكتفـــاء بمـــا ورد فـــي القـــرآن أو الســـنة الصـــحيحة فقـــط.. 

، و هـــذا الـــذي ســـار عليـــه أيضـــًا 86
إنكـارًا علـى  الشيخ الحـافظ علـي كورتشـا رحمـه اهللا تعـالى فـي تفسـيره. فقـد كـان مـن أشـد النـاس

 في تفسيرهم لكتاب اهللا تعالى. تالذين يعتمدون على اإلسرائيليا
الشيخ الحافظ علي في معالجتـه وانتقـاده للفكـر اإللحـادي والشـيوعي لـدى الطبقـة المثقفـة مـن     

األلبان العلمانيين، لفت انتباه القراء المسلمين المتدينين إلى أنه قد وجد هناك بعض رجال الـدين 
المي من المشايخ والخطباء والوعاظ من كانوا على جهل تام بما يقولون للناس فـي خطـبهم اإلس

ومــواعظهم. فيــذكر الشــيخ الحــافظ علــي كورتشــا قصــة خطيــب الــذي صــعد المنبــر، و كيــف أنــه 
كان يصرخ و يصيح في وعظه ذاكرًا قصصًا و خرافات إسرائيلية للحضـور، و أنـه قـد أكثـر مـن 

ي قصـــة خلـــق آدم، و كيفيـــة خلـــق األنهـــار فـــي الجنـــة و غيـــر ذلـــك مـــن ذكـــر خرافـــات اليهـــود فـــ
األخبار والتي ال أصل لها في ديننا. فالشـيخ رحمـه اهللا تعـالى ضـاق بـه ذرعـًا مـن هـذا التصـرف 

)، أن القـــرآن  التـــاريخ اإلســـالمي و الخلفـــاء األربعـــةالســـاذج، ممـــا جعلـــه يقـــول فـــي موســـوعته( 
االعتمــاد عليــه فــي المــواعظ والـدروس، وأن هــذا الشــيخ لــو كــان الكـريم كــان كافيــًا لالســتدالل بـه و 

                                                 
التفس��ير ، راج��ع ف��ي ه��ذا الص��دد م��نهج األس��تاذ اإلم��ام محم��د عب��ده ف��ي تفس��يره: ال��ذهبي، محم��د حس��ين 86

م��نهج للمقارن��ة بينهم��ا. و ك��ذلك راج��ع: الروم��ي، فه��د ب��ن عب��د ال��رحمن،  411-410، ص2، جوالمفس��رون
 130-100، ص المدرسة العقلية اإلصالحية في التفسير
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عنــده علـــم بكيفيــة خلـــق طبقــات األرض وكيفيـــة خلـــق األنهــار، لمـــا ذكــر ذلـــك الكــالم التافـــه فـــي 
خطبه كما دعا الشيخ في هذه الموسوعة إلى التجنب والحـذر مـن أخبـار وخرافـات اليهـود، ألنهـم 

86Fيمًا وحديثًا أفسدوا على المسلمين دينهم ودنياهم قد

87. 
 

87Fالمبحث الثالث: شروط المفسر لدى الشيخ الحافظ علي كورتشا 

، وبيان أوجه االتفاق 88
 بين آرائه ومبادئ المدرسة اإلصالحية

 المطلب األول: شروط المفسر لدى الشيخ الحافظ علي 
 ى الوأخيــرًا و بعــد هــذه الجولــة العلميــة التــي قضــيناها مــع الشــيخ الحــافظ علــي كورتشــا، وحتــ  

سـؤال مهـم، أال وهـو : هـل تـوفرت  نحكم عليه مسبقًا بالنجاح أو الفشل، أحببنـا أن نجيـب عـن
ني شـــروط المفســـر لكتـــاب اهللا تعـــالى ؟ وٕاذا تـــوفرت فـــإلى أي األلبـــا والمفســـر لـــدى هـــذا المفكـــر

 ودون أدنى مبالغة:أنه فيما يبدو لنا بعد عن هذا السؤال في الجواب وباهللا التوفيق ؟ نقولمدى
لديـــه الثـــروة العلميـــة الكافيـــة  فـــي التفســـير، أنـــه قـــد تـــوفرت منهجـــهذا الداعيـــة و دراســـتنا لفكـــر هـــ

هـذه الثـروة العلميـة تمثلـت  ه للقيام بتفسـير كتـاب اهللا تعـالى.والحمد هللا تعالى، مما أهلته ومكنت
 عنده في هذه الجوانب:

 ا سـابقًا كانـت ظـاهرة منتشـرةالحالـة كمـا قلنـ عالى، وهـذهتجويده لكتاب اهللا تحفظه وٕاتقانه و  •
 فإلى حد ما. لدى علماء األلبان قديمًا، وأما في العصر الحاضر

 اطالعه على كتب التفاسير المختلفة. •
إتقانه ومعرفته للغة العربية معرفة جيدة وعميقـة، مـن نحـو وصـرف وبالغـة وعلـم المعـاني  •

األدب لـــألدب العربـــي و  والبيـــان والبـــديع، وال ســـيما علـــم العـــروض، حيـــث أنـــه كـــان أســـتاذاً 
 األلباني.

 معرفته للسنة النبوية، ومعرفة صحيحها من سقيمها. •

                                                 
87 Korca, Hafiz Ali, Historia e Shenjte dhe te kater Halifete, 28-29 

ير عن�د األس�تاذ اإلم�ام محم�د عب�ده، و الت�ي ذكره�ا الش�يخ للمقارنة بين هذه الشروط، انظر شروط التفس� 88
 64-62، ص 2، جمناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد العظيم الزرقاني في 
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معرفته واطالعه على علوم القرآن المختلفـة، مثـل معرفـة المكـي والمـدني وأسـباب النـزول،  •
والناســـخ والمنســـوخ،  والمطلـــق والمقيـــد،  والعـــام والخـــاص، وأســـاليب الخطـــاب فـــي القـــرآن، 

 خر ما نزل، والمحكم والمتشابه وغيرها من العلوم.ومعرفة أول ما نزل وآ
لــم يكــن بــذيء  رحمــه اهللا ، حيــث إنــهلرفيــع والتربيــة اإلســالمية األصــيلةاألدب اإلســالمي ا •

اللسان و ال فاحش الكالم، إال ما دعت الحاجة إليه فـي عتابـه الشـديد لليهـود و النصـارى 
لـذكر فضـائحهم طـوال التـاريخ البشـري إلـى  لعنهم اهللا لعنًا كبيرًا، فإنه رحمه اهللا لـم يتأسـف

 يومنا هذا.
للقيـام بتفسـير فهذه العلوم المختلفة التي وجـدت عنـد هـذا المفكـر اإلسـالمي والتـي أّهلتْـه    

م كتــاب اهللا تعــالى خيــر القيـــام، تعــالى، و نحســبه أنــه قــام بتوظيفهــا لفهــكتــاب اهللا تبــارك و 
ك فضــل اهللا يؤتيــه مــن يشــاء واهللا ذو الفضــل نظــن فيــه خيــرًا أنــه نجــح إلــى حــد كبيــر، وذلــو 

 اهللا أعلم.و العظيم، 

: أوجـه االتفـاق بـين فكـر الشـيخ الحـافظ علـي كورتشـا و مبـادئ المدرسـة المطلب الثـاني
 اإلصالحية العقلية في التفسير

      
في هذا المطلب نود أن نبين باختصار شديد بعض أوجه االتفاق بين فكـر الشـيخ الحـافظ     

 كورتشا وبين أسس وأفكار المدرسة اإلصالحية، تتميمًا للفائدة، فمنها:علي 
دعوتــه إلــى إصــالح المنــاهج الدراســية عمومــًا والدينيــة خصوصــًا، كمــا دعــا إلــى ذلــك رواد  •

 المدرسة اإلصالحية إلى إصالح مناهج األزهر.
واد والمهـــارات تلـــك المـــ وٕاجـــادة تقـــانإ إضـــافة المـــواد العلميـــة المختلفـــة إلـــى المـــواد الدينيـــة و  •

 وافتتاح الكليات الخاصة لهذا الغرض.
إصالح طرق تدريس اللغة العربية، وال سيما أن الشيخ الحافظ علي فّضل طريقة التدريس  •

 الفرنسية في تعليم اللغة.
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دعوتـــه لرجـــال الـــدين اإلســـالمي لرفـــع مســـتواهم العلمـــي والثقفـــي علـــى غـــرار األســـس والمبـــادئ  •
ربـي القـديم والحـديث مثـل الشـيخ محمـد عبـده و الشـيخ جمـال الـدين لرجال اإلصالح الديني الع

 األفغاني، واإلمام الغزالي و الجنيدي وابن سينا وغير هؤالء األقطاب.
 عدم قبولها إطالقًا، و الحذر منها.رفضه الشديد لإلسرائيليات و  •
 رفضه الشديد للتقليد األعمى. •
 الصحيح في ذلك. وعدم قبوله للحديث موقفه من حادثة سحر النبي  •
 االهتمام بقضايا الوطن و السياسة العالمية. •
، و عـــدم بحثـــه فـــي كيفيـــة فـــي أيامهـــا األخيـــرة عـــدم مباالتـــه كثيـــرًا بســـقوط الدولـــة العثمانيـــة •

رواد المدرســة اإلصــالحية فــي  قبــل إنقاذهــا مــن االنهيــار. وهــذا الجانــب ُأْهِمــل أيضــًا مــن
بأفضـــلية الخالفـــة  طاحـــة بالدولـــة العثمانيـــة وباإل األزهـــر، بـــل وجـــد مـــنهم مـــن كـــان ينـــادي

شك أن هذا من اآلثار السلبية في فكر القومية العربية و أحقيتها !!! و اهللا المستعان، وال 
 هؤالء الرواد لهذه المدرسة نجمت عن التعصب القومي العربي، واهللا أعلم.

 
الشيخ الحافظ علي اإلصالحي الوطني في فكر الثالث: نموذج من البعد الديني  المطلب

 كورتشا
تظهر هذه الحقيقة عنده في بيان كيفية المحافظة على مبادئ اإلسالم في ألبانيا و الحذر     

الــدعاة  مــن كيــد األعــداء فــي رســالة لــه مطولــة ومفتوحــة، والتــي وجههــا إلــى إخوانــه العلمــاء و
 نقتبس فقرات منها، حيث جاء فيها: والمشايخ األلبان، و يحسن بنا أن

إن كنــتم تريــدون نيــل احتــرام الشــعب لكــم كمــا نالــه الســابقون،  " ..ســادتي العلمــاء والمشــايخ !
تســلح بــه الســابقون، بســالح العلــم والمعرفــة، ألن فعلــيكم أن ُتِعــّدوا أوالدكــم بــنفس الســالح الــذي 

الـــذي يجـــب أن نورثـــه ألبنائنـــا، ألن الشـــعب لـــم يعـــد يطيـــق يســـتمع إلـــى الخرافـــات ذلـــك تراثنـــا 
أن نفتخر بعز أسالفنا وفخـرهم و نحـن عـراة مجـردون  اعلين سرائيليات والكالم الفارغ. عارإلوا

يشـير إلـى  –ال نملك شيئًا. ما الذي ستستفيد هذه الدولة من هؤالء الذين يتثقفون خارج بالدنـا 
 -المثقفين في الغرب 

 السادة، العلماء و المشايخ !إخواني 
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فال تغفلـوا، و علـيكم باهتمـام حـال األجيـال القادمـة،  حب لسيدنا محمد إن كان لكم عشق و 
 وعليكم التركيز واالنتباه إلى هذه القضايا:

 الفتيات إلى أيدي المبشرين و المنصرين..عدم تسليم الشباب و  •
 تعليم وتحفيظ القرآن ألوالدنا.. •
 علينا أن نرسل إلى المدرسة الدينية كل من بلغ من عمره ثالثة عشر عامًا.. •
 ل داعية أن يكون له على األقل ابن واحد في المدرسة الدينية حتى يكون وريثه..على ك •
مســلمة أن يضــحي بكــل مــا يملــك فــي ســبيل التحســين والتطــوير  مــن علــى كــل مســلم و  •

 مستوى المدرسة الدينية إلى المرتبة الالئقة بها..
على مّد يد المشايخ الدعاة أن يتجولوا في القرى و المدن لحض الشعب العلماء و على  •

 العون و المساعدة لذا المشروع..
أن  يـــة المـــدارس، فبإمكاننـــاإذا ارتفعـــت ميزانتخصـــيص ميزانيـــة ضـــخمة للتعلـــيم،  ألنـــه  •

 نأتي باألساتذة و المشايخ المتخصصين لكل مادة،
و إال فعـــدم اهتمـــام المشـــايخ و العلمـــاء بحـــال األمـــة، هـــو الســـبب الرئيســـي فـــي هـــدم اإلســـالم 

ـــة..في عهـــد ي دميره..هـــذه هـــوت أمراضـــنا..و هـــذا هـــو طريـــق العـــالج فـــي هـــذه الوصـــفة الطبي
؟ هــــا هــــي  ن ســــت أو ســــبع لغــــات، ونحــــن مــــاذا نــــتقنالعصــــر العباســــي كــــان العلمــــاء يجيــــدو 

المصادر التي تحدثنا بذلك. أرسلوا أوالدكم البالغين من العمر ثالثة عشـر عامـا للـتعلم عنـدنا، 
ون قــادرين علــى التحــدث بالعربيــة ســنوات إنهــم ســيكونفــإنني أضــمن لكــم بــإذن اهللا بعــد ثالثــة 

بجــد حتــى ال  ســيتعلمون بعــض العلــوم العلميــة والفنيــة.. نحــن سنســعىوالفارســية والفرنســية، و 
يوم القيامة، و إذا أنتم ال تؤيدوننا فيما قلنـاه آنفـًا، فـأنتم مسـئولون أمـام  أمام الرسول  نخجل

 اهللا يوم القيامة.
 ءنا ؟كيف نسلح و نعد أبنا

بجانــب تعلــم اللغــة األم واللغــة العربيــة، فعلــى كــل واحــد أن يــتعلم لغــة عالميــة مشــهورة، و أن يتســلح 
88Fبسالح العلم، حسب متطلبات العصر والمستقبل..وٕاال فنحن أموات من كل الجوانب 

89. 
في هـذه  واإلرشادات رحمه اهللا رحمة واسعة، فما أحوج األمة اإلسالمية إلى مثل هذه النصائح

 األيام، وال حول و ال قوة إال باهللا العلي العظيم.

                                                 
 انظر تفاصيل هذه الرسالة المهمة و مضمونها في المجلة اإلسالمية األلبانية: 89

Zani i Nalte, Nr.8, Maj, 1924,(238-246)  
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 على الشيخ الحافظ عليبعض المآخذ المنهجية و الدينية  :المطلب الرابع
نخـــتم لقاءنـــا مـــع هـــذا العـــالم الجليـــل بـــذكر بعـــض المآخـــذ عليـــه، رحمـــه اهللا تعـــالى، فمـــن و    

 المالحظات المنهجية والموضوعية:
 شير إلى موضع الصفحة أو الجزء الذي نقل منه كالمه.كثيرًا ما رأيته رحمه اهللا ال ي •
 المراجع غير موجودة، و إنما اكتفى بعنوان الكتاب.التفاصيل في توثيق المصادر و  •
 قلة استدالله باألحاديث النبوية الصحيحة في مقاالته وكتاباته. •
رفضه لصحة حادثة السحر التي رويت في صحيح البخاري و في صحيح مسلم، و في  •

 أجمعــت عليهمــا األمــة تــب الصــادقة بعــد القــرآن الكــريم، والتــيطعــن ألهــم وأوثــق الك ذلــك
 ..عبر القرون إلى يومنا هذا بالقبول اإلسالمية

 ال يذكر أرقام اآليات التي يفسرها. •
ن التفسـير دو آن بالعربية، و يكتفـي بالترجمـة و في كثير من الحاالت يهمل ذكر نص القر  •

، واألولـى أن يكـون الـنص العربـي و بمقابلـه ابـل الترجمـة أن يذكر للـنص العربـي فـي مق
 أن تكون الترجمة أو التفسير.

في كثير من األحيان ال يفرق بـين الترجمـة و التفسـير للـنص، فالقـارئ العـادي ال يعـرف  •
اآليـة ثـم يعقـب علـى ذلـك  األولـى أن يتـرجمل هذه ترجمتـه أم تفسـيره لآليـة. واألفضـل و ه

89Fالتفسير بالشرح و 

90 . 
هــذا مــا تبــين لنــا مــن خــالل دراســتنا لهــذه الشخصــية العلميــة األلبانيــة الكبيــرة، ذي اتجــاه دينــي 

، وقــد أخــذت هــذه الدراســة منــي جهــدًا كبيــرًا لجمــع شــتاته مــن مختلــف عقلــي ومــنهج إصــالحي
و أن يجعــل  المصــادر، أرجــو مــن اهللا العلــي القــدير أن أكــون قــد وفقــت إلــى اإلتيــان بــالمطلوب

يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى  ،هذا البحث في ميزان حسناتي يوم القيامة اهللا عز وجل
 واهللا من وراء القصد، والحمد هللا رب العالمين. اهللا بقلب سليم،

                                                 
 مذكورة سابقاً لترى هذه المالحظات، وانظر أيضاً: راجع المجالت ال 90

Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca - Jeta dhe Vepra, 209-221. 
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 الخاتمة
 

الحمـــد هللا الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات وبفضـــله تتحقـــق الغايـــات النبـــيالت، 
نبينـا محمـد عليـه أفضـل الصـالة والصالة والسالم على أشرف المخلوقـات، سـيدنا و 

وأزكـــى التســـليمات، وعلـــى آلـــه الطيبـــين الطـــاهرين أهـــل البركـــة والمكرمـــات، وعلـــى 
 أمهات المؤمنين والمؤمنات.. الطاهرات أزواجه

فــأرجو مــن اهللا العلــي القــدير أن تكــون هــذه الدراســة قــد أْجَلــت و بينــت بعضــًا 
م. ومما ال شـك فيـه أن الباحـث قـد من جهود العلماء األلبان في تفسير القرآن الكري

اســتيقن أن صــاحب هــذا المــنهج اإلصــالحي فــي التفســير، الشــيخ العالمــة الحــافظ 
علــي كورتشــا فعــًال كــان مــن رواد هــذا االتجــاه بــال نــزاع. فأســأل اهللا تبــارك و تعــالى 
أن ينزلــه منــازل أهــل القــرآن والمقــربين، لقــاء جهــده الكبيــر فــي تفســير آيــات كتابــه 

وبيانه وتوضيحه للمجتمع األلباني المسـلم فـي عصـر قـل فيـه النصـير وكثـر الكريم 
فيه الشرير و عز إيجاد عالم بصير... فرحمـه اهللا تعـالى رحمـة واسـعة وجعلنـا مـن 

القــادر عليــه وآخــر دعوانــا أن ام كتابــه العزيــز إنــه تعــالى ولــي ذلــك و دّ أمثالــه مــن ُخــ
 الحمد هللا رب العالمين.
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