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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 ،،،للقارئ الكرميوهامتان كلمتان خفيفتان 
احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، واقتفى أثره      

  عليكم ورمحته وبركاته،،،فسالم هللا وسار على هداه وبعد؛
أيها القراء الكرام؛ الشيوخ األجالء، الدكاترة واألساتذة احملرتمني، الباحثني الفضالء،      

الطالب الكرماء والطالبات الفضليات حفظكم هللا وسدد خطاكم ووفقنا وإايكم خلدمة كتابه 
 وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم واملسلمني، اللهم آمني.

وحب املطالعة والقلم والكتابة.  ،نين أمحد هللا إليكم أن حبب إيل حب العلم والعلماءإ      
أن وفقين وسخرين لفقه وخدمة كتابه الكرمي، فله  كما يليق جبالل وجهه الكرمي  هلل مث إنين أثيّن 

إعداد هلل عز وجل أن وفقين لكتابة و  مداحل أثَ ّلث   . مث إنينال ما دام الليل والنهاراحلمد جل وع
وتقدمي تلك  والثقافية بعض الدراسات العلمية والتفسريية والفكرية والرتبوية واإلجتماعية

. وما كان لنا أن نوفق لذلك العاملية الدراسات يف مؤمترات عاملية يف خمتلف البالد واجلامعات
 . لذلك لو ال أن هداان ووفقنا هللا سبحانه

بعض احملسنني من عباده املخلصني وأهل اخلري  سخر أن لنا وكان من تسخري هللا عز وجل     
 ةدولة ماليزاي لطباع خمتلف البالد العربية واإلسالمية مثل واملسلمني من الكرمي واحملبني لكتابه

أوال  إىل اللغة األلبانية واإلنكلزية والرتكية، واحلمد هللوترمجتها  هذه األعمال اليت كتبتها ابلعربية
يف  من ماليزاي على نفقة هؤالء احملسنني املباركة تلك األعمالبعض عة مت طبا و آخرا، لقد

و  2009 عام مث ط بعت الرتمجات يف دولة مقدونيا وكوسوفا 2009املدينة املنورة عام 
2013 . 
لقد كان اهلدف الرئيس أن ترى هذه األعمال نور الطباعة والنشر أوال، مث أن ال متوت و      

 وأن يستفيد طالب العلم واحملبون للقرآن الكرمي اثلثا، خصية اثنيا،يف أرشيف امللفات الش
 150 – 1على شكل كتيبات ورسائل ذوات الصفحات احملدودة من  وكانت نسخا حمدودة

مت إهداء أغلبها إىل املهتمني ابلدراسات القرآنية والقضااي الفكرية والثقافية والتارخيية،  صفحة،
مكتبة احلرم منها ، و العاملية ملكتبات اجلامعية يف اجلامعات املختلفةإهداؤها إىل بعض ا ومت أيضا
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، إذ مل وماليزاي وبرواني وقطر نيجراي وأسرتاليا وغريها من الدول النبوي الشريف ابملدينة املنورة
 ميكن اهلدف هو التكسب من وراء ترمجة وطباعة هذه األعمال. 

ال أخرى وحبوث جديدة واحلمد هلل، ومل خيطر وهكذا مرت السنون واألايم وتراكمت أعم     
على ابيل أن جتمع هذه األعمال جمددا يف سفر مستقل إمتاما للفائدة ومجعا للمادة العلمية 
كلها يف مكان واحد ويف جملد مستقل. وأثناء هذه السنوات العشر قبل إصدار هذا احلصاد 

احملكمة  والفكرية والثقافية والرتبوية نيةالعلمي وفقين هللا عز وجل أن أنشر هذه الدراسات القرآ
وتقدميها يف مؤمترات عاملية ونشرها يف جمالت علمية حمكمة خالل السنوات العشر املاضية، 

أمام السادة العلماء والباحثني واألساتذة والدكاترة األجالء  2016 - 2004أي منذ عام 
وية، ابللغة العربية واإلنكليزية. وحبمد هللا من خمتلف البالد واجلامعات العاملية واخلليجية واآلسي

تبارك وتعاىل وتوفيقه انلت استحساهنم واعجاهبم ومت طباعتها ونشرها يف ضمن أعمال املؤامترات 
 املطبوعة واإللكرتونية.

لقد آثرت أن أقسم هذه األعمال والبحوث اليت كتبتها إىل قسمني: قسم من األعمال و        
، وقسم والتفسري وعلوم القرآن باشرة ابلقرآن الكرمي والدراسات القرآنيةوالبحوث له عالقة م

آخر له عالقة مباشرة بقضااي الفكر اإلسالمي واحلوار والثقافة والرتبية والتعليم من وجهة النظر 
القرآنية يف املؤمترات واجملالت العلمية  دراسايتحصاد القرآنية والنبوية، وأرأتيت أن أمسيها ب  : 

الفكرية واإلجتماعية والثقافية والرتبوية  دراسايت، والقسم الثاين: حصاد 2016 - 2005
 2016 - 2000 يف املؤمترات واجملالت العلمية

    
 أيها اإلخوة الكرام حفظكم هللا وابرك فيكم،،،     
ضالء جاء نتيجة واستجابة ألحد الف اليوم هذا احلصاد بقسميه هبذه الصورة اليت بني أيديكم    

تعرفنا على بعضنا يف  واحملسنني القطريني اجملاورين ملنزيل بدوحة اخلري والربكة يف دولة قطر.
أسأل هللا تبارك وتعاىل أن جيعل هذا العمل مسجد احلي الذي أصلي فيه الصلوات اخلمس. 

حيبه ، وأن يوفقه ملا يف ميزان حسناته يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم
وإنين شاكر له ومقدر ملبادرته الطيبة  ويرضاه وأن يبارك له يف حياته وماله وصحته وأوالده،

 واملباركة حقا. وهللا لقد تسبب هذا األخ الفاضل واحملسن الكرمي أن أقوم ابلبحث والتنقيب
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 الصياغةجلمع والرتتيب و اب القيام ، مثمن خمتلف األماكنيف مجيع امللفات احملفوظة لدي  جمددا
هلذه األعمال جمددا واليت كنت قد خزنتها يف جهازي اخلاص منذ زمن  والتنسيق وإضافة الفوائد
 مدة زمنية طويلة ليل هنار أتصفح ملفايت وعكفت جهدا وعنا كبريا، بعيد،  وتطلب األمر مين

ن مت مجعها . وبعد أاملنشورة واملرتمجة واحملفوظة ابحثا عن أعمايل ومقااليت واحدة تلو األخرى
أنه جل وعال عندما يريد و ، من وراء هذا العمل وترتيبها أدركت احلكمة اإلهلية والقدر اإلهلي

فله احلمد سبحانه، وهللا يعلم وحنن ال أن خيلق شيئا أو حيدث شيئا هيأ له أسبابه وظروفه! 
 نعلم.
احملسن اآلخر يف نعم، حقا وصدقا، لقد هيأ هللا يل تلك األسباب والظروف وسخر هذا       
الذي يقطر فيه اخلري ليل هنار ويستفيد من هذا اخلري كافة املسلمني  قطريف  اخلري والربكة دولة

ليقوم هبذا العمل ويتسبب يف إعادة طباعة هذه  يف أرجاء املعمورة، بل وغري املسلمني أيضا،
د قد كان مسببا لتحقيق األعمال يف سفر وجملد مستقل. فجزاه هللا خريا يف الدنيا واآلخرة، لق

مجع هذه األعمال لَصع َب أن أ قبلهذا اخلري الكبري. وال أابلغ إن قلت إنه لو قدر يل أن أموت 
ألهنا كثرية ومنتشرة  –جدا جدا على أحد من بعدي أو ورثيت أن جيمع أعمايل هبذه الصورة 

 ، واحلمد هلل أوال وآخرا على اإلجناز واإلمتام. -يف جهازي 
إنين أتضرع إىل هللا سبحانه وأسأله تبارك وتعاىل أن يتقبل منا ومنه هذا العمل وأن جيعله       

خالصا لوجهه الكرمي، وأن جيزينا عنه بقدر تعبنا وإخالصنا فيه إنه تعاىل أكرم مسؤول وخري 
فيفا مأمول. وال بد من اإلشارة يف هذا املقام أبين أثناء الرتتيب وإعادة النظر هلذه األعمال وخت

للقارئ الكرمي وحجم اجمللد، فقد قمت حبذف مجيع املصادر واملراجع املثبتة يف هناية كل حبث 
ألهنا مثبتة يف احلواشي أصال. كما أين حاولت قصارى جهدي أن أرتبها حسب التسلسل 
ا الزمين اليت مت كتابة ونشر هذه البحوث واملقاالت يف خمتلف الدول العربية واخلليجية إىل يومن

 هذا. 
إن هللا تبارك وتعاىل بشران ببشرى عاجلة يف الدنيا قبل اآلخرة، حيث كانت هذه مث      

، واحلمد هلل متت الرتقية من درجة األستاذ املساعد إىل درجة األعمال سببا يف الرتقية األكادميية
. 2014مايو  20األستاذ املشارك يف الدراسات القرآنية والتفسريية والثقافة اإلسالمية يوم 
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كتابة وإعداد أعمال أخرى للوصول إىل درجة األستاذية حبول هللا ليف طريقنا  ماضون وإننا
 تعاىل.

 
 منهجي الفكري والعقدي والثقايف والرتبوي الذي أدين هللا عز وجل به 

     
ية اليت وأخريا أود أن أسجل هنا هذه احلقيقة العلمية والتارخيية والنفسية والعقدية واملنهج     

منذ أن  اتبعتها وسرت عليها يف خطيب وكتاابيت وحبوثي ابللغة األلبانية أو اإلنكليزية أو العربية
هلل جل  -هبذه الصورة  ألول مرة أييت وهذا البيان 2016 - 1983 بدأت أدرس اإلسالم 

 فأقول وابهلل التوفيق واهلداية:وعال وللتاريخ 
ن ملتزما ابملوضوعية والنزاهة العلمية والفكرية يف مجيع حاولت قدر اإلمكان أن أكو لقد      

مل أكن يوما من  البحوث واألعمال، كما أين مل أتعصب إىل فريق أو شخص بعينه دون آخر.
األايم منخرطا يف أي حزب سياسي؛ ال يف دوليت كوسوفا أو خارجها، أو منتميا ألي فكر 

على هذه احلالة. يف القضااي الفقهية فأان حنفي ديين أو مجاعي بعينه أو شخص بعينه، وال أزال 
املذهب، وأحياان أقلد بعض املذاهب السنية األخرى يف بعض املسائل الفقهية نظرا لقوة أو 
رجحان الدليل الوارد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أؤمن بوجود احلكمة الضالة، فأان 

رآين واهلدي النبوي الصحيح وهدي الصحابة أتلقفها أينما أجدها مث أضعها على امليزان الق
الكرام والتابعني هلم إبحسان من علماء والسلف واخللف؛ املشهود هلم ابلعلم والتقوى وصالح 

 احلال.  
واخللف  1لقد استفدت من العلماء واألئمة الكرام؛ األحياء منهم واألموات، من السلف     

يف كل املسائل العقدية  وية وأهل السنة واجلماعةكنت ملتزما مبنهج الوسطية القرآنية والنبو 
، ونبذت التطرف والتشدد بكل أشكاله وألوانه، متبعا أئمة السلف يف كل املسائل الفكرية

 ومنصوص عليه يف رساليت الدكتوراه يف حديثي وهذا واضح وبنّي  –العقدية واألمساء والصفات 
، وحاولت -راسات القرآنية لدى علماء األلبان عن االجتاهات الفكرية والدينية والعقدية يف الد

                                                 
 لقد كتبت دراسة أخرى بعنوان: كتب وشخصيات استوقفتين يف الدراسات القرآنية والفكرية من السلف واخللف، و قريبا جدا  1
 سريى هذا الكتاب نور الطباعة إن شاء هللا.
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وسوء  التفاهم والتقارب وإزالة الغموض وسوء التفاهم حسن ورسقدر اإلمكان أن أبين ج
 بني علماء السلف واخللف من أئمتنا الكرام.  التأويل
 كما أن اجلرح والطعن أو السب والشتيمة مل يكن من منهجي وال من خ ل قي، ال يف كتاابيت      

 سهوا وبدر مين وال يف خطيب وال حماضرايت يف اجلامعات حسب مبلغ علمي؛ اللهم إال ما كان
فاهلل غفور رحيم، إذ هذا ال يليق مبسلم عادي فضال عن  األكادميي  دون علمي أو قصد مين؛

واألستاذ الدكتور املريب أو الشيخ الداعية أو اإلمام واخلطيب واحلافظ لكتاب هللا. لقد ركزت 
يف كتاابيت وخطيب وحماضرايت الدينية والتفسريية أو الثقافية يف قاعة احملاضرات مع طاليب وطالبايت 
يف مخس جامعات عاملية اليت تشرفت ابلعمل واخلدمة اإلجتماعية والرتبوية والدينية يف دول 

لفكر اخلليخ وجنوب شرق آسيا، أقول: لقد ركزت على روح التجديد يف اخلطاب الديين وتبين ا
الوسطي الرابين املعاصر، واضعا القرآن الكرمي والسنة واإلجتماعي  الشمويل الواقعي اإلنساين

النبوية الصحيحة واحلسنة نصب عيين، مستفيدا من جهود العلماء السابقني واملعاصرين، داعيا 
الية والرتبوية إىل ربط تعاليم الشريعة اإلسالمية حبياتنا الواقعية يف كل اجملاالت واملعامالت امل

 واإلجتماعية والسياسية.
تسهيال  ،ابملنهج األكادميي يف مناقشة وعرض املسائل لقد التزمت يف حبوثي ودراسايت     

للطالب والطالبات والباحثني يف املعاهد الثانوية والكليات واجلامعات، التزمت الوضوح والتيسري 
، وال أزعم الكمال املعقدة ة العقيمة والناشفةملا أكتبه وأقوله، وجتنبت من املصطلحات الفلسفي

وإمنا حنن ابحثون وطالبون للحكمة واحلقيقة العلمية ما دمنا أحياء؛  ،والنضج الفكري والعلمي
 مركزة فكرية حبوثي وأعمايل هي أعمال منهجيةفإن إذ الكمال املطلق هلل جل وعال. وابجلملة  
 . اصريف كل اجملاالت اليت حيتاجها املسلم املع

وإنين أشهدكم وأشهد هللا عز وجل معكم، أبين كنت مفتخرا ومراتحا نفسيا وروحيا      
؛ إذ وإىل هذه اللحظة وأان أسطر هذه السطور مبا كتبته أو قلته حلد اآلنهبذا املنهج و  وعقداي
طوال هذا العقد الزمين الذي صدر هذا احلصاد العلمي والفكري؛ أقول  أية ملحوظة مل أتتين

إنه مل أتتين أية ملحوظة دينية أو ثقافية أو نقد علمي أو منهجي ملا كتبت أو قلته يف اجلامعات 
أو املؤمترات العاملية أو أكتبه اآلن! ال مشافهة وال مكتوبة، وهلل احلمد واملنة. كل ذلك بفضل 

، وال والكلياتهللا تبارك وتعاىل وبركة دعاء الوالدين وبركة دعوة طاليب وطالبايت يف اجلامعات 
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بل، كل ما جاءين منهم هو اإلشادة والثناء العطر الوفري والشكر  نزكي أنفسنا وهللا حسيبنا.
جزاهم هللا خريا وأان مدين هلم ابلدعاء والشكر ف–التقدير واإلعجاب مبا قلته أو ذهبت إليه 

 بالد احلرمني ،  هذا ظاهر أمر الناس والعلماء واملفكرين واملربني معي يف-والتقدير أيضا 
، وأما األسرار فنكل أمرها إىل هللا جل وعال. وعليه، فإنين وكوسوفا واخلليج وجنوب شرق آسيا

ما  القومي والسليم أعاهد هللا عز وجل وإايكم أيها القراء الكرام أبين سأستمر على هذا النهج
. وآخر دعواان أن احلمد حييت، وأسأل هللا تبارك وتعاىل املزيد والتوفيق والسداد إنه جواد كرمي

 هلل رب العاملني
 قطر –دوحة اخلري والربكة  - الدكتور خريالدين خوجة الكوسويف

 17/09/2016  السبتيوم هـ املوافق ل 1437ذي احلجة  16
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 تمع : اجملتمع الثقايف جملة اجمل
  27/05/2005اتريخ: 

 الكويت: د. خري الدين خوجة 
 

 حنو منهج قرآين يف النقد 
 

 
إن االلتزام مببدأ التقييم املتوازن واملوضوعي مطلب إسالمي ساٍم، دل عليه الكتاب       

نقده وتقييمه والسنة وإمجاع األمة سلفاً وخلًفا، وهو يقتضي من اإلنسان املسلم يف معرض 
ذكر وبيان املساوئ واحملاسن وذكر اجلوانب اإلجيابية والسلبية يف القضااي اخلاضعة للنقد 

 والتقييم. 

إننا نسمع كثريًا يف بعض اجملالس العلمية كما أننا نقرأ يف بعض الصحف اليومية      
ط، متاماً كما انتقادات ال موضوعية وأحادية النظر، مقتصرة على ذكر املساوئ والعيوب فق

هذه االنتقادات عادة توجه ضد  (.ولكن عني السخط تبدي املساواي) قال الشاعر:
بعض العلماء واملفكرين وبعض املسؤولني يف الدوائر احلكومية واملؤسسات التعليمية، وهي 
ظاهرة منتشرة لألسف الشديد الفتة للنظر ومقلقة حلاضر األمة ومستقبلها، وال بد من 

م هلا وعالجها يف ضوء القرآن والسنة، ألن صاحب هذا احلكم اجلائر قد وضع حد حاس
خالف السنة النبوية واحلقيقة القرآنية، كما أنه ظلم املوضوعية العلمية. إن قرآننا العظيم قد 
ضرب لنا أروع مثل وذكر لنا أقوم منهٍج يف بيان كيفية احلكم على األشياء. لقد ذكر لنا 

ملشركني للرسول صلى هللا عليه وسلم عن اخلمر وامليسر فقال تعاىل: القرآن الكرمي سؤال ا
ِعِهَما َيْسأَل وَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ق ْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفع  لِلنَّاِس َوِإْْث ه َما َأْكرَب  ِمن ن َّفْ ﴿
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ِلكَ  البقرة:  ي  َبنيِّ  اَّللَّ  َلك م  اآْلاَيِت َلَعلَّك ْم تَ تَ َفكَّر وَن ﴾] َوَيْسأَل وَنَك َماَذا ي نِفق وَن ق ِل اْلَعْفَو َكذََٰ
[وليس هنالك شيء أخس منهما، ولكن ماذا كان موقف القرآن ورده جتاه هذا  ٢١٩

 للناس. السؤال؟! لقد أرشد القرآن نبيه أن يقول للسائلني إن فيهما إْثاً كبرياً ومنافع 

إذن، فيهما اخلري والشر، فيهما جوانب إجيابية كما أن فيهما جوانب سلبية، ولكن       
احلق أحق أن ي  ّتبع وأن يقال: إن ضررمها وسلبياهتما أكرب وأعظم من نفعهما 
وإجيابياهتما..هذا هو احلكم املوضوعي حول هذه املسألة..هذا هو املنهج العلمي املتزن 

ب أن نسري عليه يف حكمنا على املسائل واألشياء وعلى جهود اآلخرين والوسطي الذي جي
وأعماهلم، من حكام وحمكومني ورؤساء ومرؤوسني، وأال ننسفها نسفًا جملرد عدم موافقة 
تلك اجلهود آلرائنا وأفكاران؛ إذ ال يعقل أن تبلغ تلك اجلهود واألعمال يف اخلسة والتفاهة 

ر حبيث حنكم عليها ابلرفض والبطالن، مجلة وتفصياًل..كل إال ما ندر درجة اخلمر وامليس
ذلك يف سبيل احلفاظ على أمانة التوازن والوسطية والنقد املنهجي العلمي املوضوعي، حىت 

 ال نكون من الظاملني، فهل حنن فاعلون؟!
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 صحيفة رسالة طيبة

 جامعة طيبة ابملدينة املنورة
1/7/2005 
 

 
 ن صيام رمضان درس التقوى املستفاد  م
 

احلمد هلل رب العاملني و الص  الة و الس  الم على أش  رف األنبياء و املرس  لني، س  يدان ونبينا      
 حممد و على آله وأصحابه الطيبني الطاهرين ومن اقتفى أثرهم وسلك هنجهم إىل يوم الدين.

اَن الَِّذي أ ْنزِلَ       ْهر  َرَمض        َ  ِفيِه اْلق ْرَآن  ه ًدى لِلنَّاِس يقول هللا عز وجل يف حمكم تنزيله: ﴿ش        َ
فَ  ا َأْو َعَلى س   َ ْمه  َوَمْن َكاَن َمرِيض   ً ْهَر فَ ْلَيص     ِهَد ِمْنك م  الش   َّ ٍر َوبَ يَِّناٍت ِمَن اهْل َدى َواْلف ْرقَاِن َفَمْن ش   َ

َر َواَل ي رِيد  ِبك م  اْلع س    ْ  ٍم أ َخَر ي رِيد  اَّللَّ  ِبك م  اْلي س    ْ ٌة ِمْن َأايَّ َة َولِت َكربِّ وا اَّللََّ َعَلى َفِعدَّ َر َولِت ْكِمل وا اْلِعدَّ
 [ 185َما َهَداك ْم َوَلَعلَّك ْم َتْشك ر وَن ﴾ ]البقرة: 

َي اَّللَّ  َعن ْه َما قَاَل َكاَن       و روى اإلمام البخاري يف ص       حيحه من حديث ابن عباس  َرض       ِ
لََّم َأْجوَ  لَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوس        َ اَن ِحنَي يَ ْلَقاه  النَّيبُّ ص        َ َد النَّاِس اِبخلَْرْيِ وََكاَن َأْجَود  َما َيك ون  يف َرَمض        َ

ِلَخ يَ ْعِرض  َعَلْيِه النَّ  اَن َحىتَّ يَ ْنس         َ َلٍة يف َرَمض         َ اَلم يَ ْلَقاه  ك لَّ لَي ْ يبُّ ِجرْبِيل  وََكاَن ِجرْبِيل  َعَلْيِه الس         َّ
لََّم اْلق   لَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوس              َ اَلم َكاَن َأْجَوَد اِبخلَْرْيِ ِمْن الرِّيِح ص              َ ْرآَن َفِإَذا َلِقَيه  ِجرْبِيل  َعَلْيِه الس              َّ

 1769(، رقم احلديث: 470/ ص  6)ج  -اْلم ْرَسَلِة)
 يقول بعض املفسرين املعاصرين يف تفسري آية الصيام السابقة:

ي  ة في  ه إىل عون ودفع يعلم أن التكليف أمر حتت  اج النفس البش              ر  -س              بح  ان  ه  -" إن هللا 
واس  تجاش  ة لتنهض به وتس  تجيب له؛ مهما يكن فيه من حكمة ونفع ، حىت تقتنع به وتراض 
عليه . ومن مث يبدأ التكليف بذلك النداء احلبيب إىل املؤمنني ، املذكر هلم حبقيقتهم األص  يلة؛ 

ني ابهلل يف كل أن الص           وم فريض           ة قدمية على املؤمن -بعد ندائهم ذلك النداء  -مث يقرر هلم 
اَي دين، وأن الغاية األوىل هي إعداد قلوهبم للتقوى والش  فافية واحلس  اس  ية واخلش  ية من هللا : ﴿
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ا ك تِ َب َعَلى ال َِّذيَن ِمن قَ ْبِلك ْم َلَعلَّك ْم تَ ت َّق وَن﴾ ] يَ ام  َكم َ ا ال َِّذيَن آَمن وا ك تِ َب َعَلْيك م  الص              ِّ  أَي ُّه َ
 [ ١٨٣البقرة: 
وهكذا تربز الغاية الكبرية من الص       وم . . إهنا التقوى . . فالتقوى هي اليت تس       تيقظ يف      

القلوب وهي تؤدي هذه الفريض       ة ، طاعة هلل ، وإيثاراً لرض       اه . والتقوى هي اليت حترس هذه 
ملخاطبون هبذا القرآن القلوب من إفس  اد الص  وم ابملعص  ية ، ولو تلك اليت هتجس يف البال ، وا

يعلمون مق  ام التقوى عن  د هللا ، ووزهن  ا يف ميزان  ه . فهي غ  اي  ة تتطلع إليه  ا أرواحهم . وه  ذا 
ومن مث يرفعها الس   ياق أمام عيوهنم هدفاً وض   يئاً من أدواهتا ، وطريق موص   ل إليها الص   وم أداة 

 .َلَعلَّك ْم تَ ت َّق وَن ﴾يتجهون إليه عن طريق الصيام . . ﴿ 
مث يثين بتقرير أن الص  وم أايم معدودات ، فليس فريض  ة العمر وتكليف الدهر . ومع هذا      

ًما فقد أعفي من أدائه املرض   ى حىت يص   حوا ، واملس   افرون حىت يقيموا ، حتقيقاً وتيس   رياً ﴿  َأايَّ
مٍ  ٌة مِّْن َأايَّ َفٍر َفِعدَّ ا َأْو َعَلىَٰ س   َ أ َخَر َوَعَلى الَِّذيَن ي ِطيق ونَه  ِفْديٌَة  مَّْعد وَداٍت َفَمن َكاَن ِمنك م مَّرِيض   ً

وم وا َخرْيٌ لَّك مْ  ِكنٍي َفَمن َتَطوََّع َخرْيًا فَ ه َو َخرْيٌ لَّه  َوَأن َتص       يف .  ِإن ك نت ْم تَ ْعَلم وَن ﴾  طََعام  ِمس     ْ
 (141/ ص  1)ج  -ظالل القرآن 

ض وأي س  فر يس  وف الفطر ىل وظاهر النص يف املرض والس  فر يطلق وال حيدد . فأي مر       
أن يقض  ي املريض حني يص  ح واملس  افر حني يقيم . وهذا هو األوىل يف فهم هذا النص القرآين 
املطلق ، واألقرب إىل املفهوم اإلس  المي يف رفع احلرج ومنع الض  رر . فليس  ت ش  دة املرض وال 

إلرادة اليسر ابلناس ال مشقة السفر هي اليت يتعلق هبا احلكم إمنا هي املرض والسفر إطالقاً ، 
العس         ر . وحنن ال ندري حكمة هللا كلها يف تعليقه مبطلق املرض ومطلق الس         فر؛ فقد تكون 
هناك اعتبارات أخرى يعلمها هللا وجيهلها البش  ر يف املرض والس  فر؛ وقد تكون هناك مش  قات 

ش       ف عن علة أخرى ال تظهر للحظتها ، أو ال تظهر للتقدير البش       ري . . وما دام هللا مل يك
احلكم فنحن ال نتأوهلا؛ ولكن نطيع النص              وص ولو خفيت علينا حكمتها . فوراءها قطعاً 

 حكمة . وليس من الضروري أن نكون حنن ندركها .
يبقى أن القول هبذا خيشى أن حيمل املرتخصني على شدة الرتخص ، وأن هتمل العبادات      

 -يف اعتقادي  -ون ويشرتطون . ولكن هذا املفروضة ألدىن سبب . مما جعل الفقهاء يتشدد
ال يربر التقييد فيما أطلقه النص . فالدين ال يقود الناس ابلس              الس              ل إىل الطاعات ، إمنا 
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يقودهم ابلتقوى . وغاية هذه العبادة خاص           ة هي التقوى . والذي يفلت من أداء الفريض           ة 
من أداء الفريض     ة ال تتحقق .  حتت س     تار الرخص     ة ال خري فيه منذ البدء ، ألن الغاية األوىل

وهذا الدين دين هللا ال دين الناس . وهللا أعلم بتكامل هذا الدين ، بني مواض              ع الرتخص 
ومواضع التشدد؛ وقد يكون وراء الرخصة يف موضع من املصلحة ما ال يتحقق بدوهنا . بل ال 

أن أيخذ  -م ص            لى هللا عليه وس            ل -بد أن يكون األمر كذلك . ومن مث أمر رس            ول هللا 
املس  لمون برخص هللا اليت رخص  ها هلم . وإذا حدث أن فس  د الناس يف جيل من األجيال فإن 
إص       الحهم ال يتأتى من طريق التش       دد يف األحكام؛ ولكن يتأتى من طريق إص       الح تربيتهم 
وقلوهبم واس     تحياء ش     عور التقوى يف أرواحهم . وإذا ص     ح التش     دد يف أحكام املعامالت عند 

ناس كعالج رادع ، وس       د للذرائع ، فإن األمر يف الش       عائر التعبدية خيتلف ، إذ هي فس       اد ال
حس      اب بني العبد والرب ، ال تتعلق به مص      اق العباد تعلقاً مباش      راً كأحكام املعامالت اليت 
يراعى فيه   ا الظ   اهر . والظ   اهر يف العب   ادات ال جي   دي م   ا مل يقم على تقوى القلوب . وإذا 

يتفلت متفلت ، ومل يس  تخدم الرخص  ة إال حيث يرتض  يها قلبه ، ويراها هي وجدت التقوى مل 
األوىل ، وحيس أن طاعة هللا يف أن أيخذ هبا يف احلالة اليت يواجهها ، أما تش              ديد األحكام 
مجلة يف العبادات أو امليل إىل التض              ييق من إطالق الرخص اليت أطلقتها النص              وص ، فقد 

. يف الوقت الذي ال جيدي كثرياً يف تقومي املتفلتني . . واألوىل ينشيء حرجاً لبعض املتحرجني 
 على كل حال أن أنخذ األمور  ابلصورة اليت أرادها هللا يف هذا الدين . 
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 رسالة طيبة

 جامعة طيبة ابملدينة املنورة
10 /5/2006 

 وما ختفي صدورهم أكرب
 

ملؤمنني عن اختاذ غري املسلمني حلفاء مقربني هنى هللا عز وجل يف القرآن الكرمي عباده ا      
اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اَل تَ تَِّخذ وا ِبطَانًَة مِّن د وِنك ْم اَل أَيْل وَنك ْم َخَبااًل َودُّوا َما َعِنتُّْم  ﴿ فقال تعاىل:

 َقْد بَ ي َّنَّا َلك م  اآْلاَيِت ِإن ك نت ْم تَ ْعِقل وَن﴾ َقْد َبَدِت اْلبَ ْغَضاء  ِمْن أَف َْواِهِهْم َوَما خت ِْفي ص د ور ه ْم َأْكرَب  
[،  كما أنه تعاىل بني أن هؤالء األعداء مىت ما متكنوا من املسلمني واستولوا  118] آل عمران:

عليهم فإهنم سيبسطون أيدهم وألسنتهم ابلسوء واألذى على املسلمني و يتمنون تكفري 
َقف وك ْم َيك ون وا َلك ْم أَْعَداًء َويَ ْبس ط وا إِلَْيك ْم أَْيِديَ ه ْم َوأَْلِسنَ تَ ه م ِإن يَ ث ْ  ﴿املسلمني، فقال تعاىل: 

[ ،  وبني تعاىل أن رغبة أكثر الكفار يف ارتداد 2] املمتحنة: اِبلسُّوِء َوَودُّوا َلْو َتْكف ر وَن ﴾
 مِّْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو ﴿َودَّ َكِثريٌ املسلمني عن دينهم أصيلة يف نفوسهم وقلوهبم، فقال تعاىل: 

َ هَل م  احلَْقُّ فَا ْعف وا يَ ر دُّوَنك م مِّن بَ ْعِد ِإميَاِنك ْم ك فَّارًا َحَسًدا مِّْن ِعنِد أَنف ِسِهم مِّن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ
 [. 109البقرة: ] ﴾ َواْصَفح وا َحىتََّٰ أَيْيتَ اَّللَّ  أِبَْمرِِه ِإنَّ اَّللََّ َعَلىَٰ ك لِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

كما أنه تعاىل بني أن أهل الكفر قاطبة كلما أشعلوا انر الفتنة والفساد بني املسلمني،        
فإن هللا برمحته و قدرته و بسنة التدافع بني عباده، فإنه تعاىل يطفئ هذه النار اليت أشعلوها، 

ْت أَْيِديِهْم َول ِعن وا مبَا قَال وا َبْل َيَداه  َمْبس وطََتاِن غ لَّ  ﴿َوقَاَلِت اْليَ ه ود  َيد  اَّللَِّ َمْغل وَلةٌ فقال تعاىل : 
َنا نَ ه م  اْلَعَداَوَة  ي نِفق  َكْيَف َيَشاء  َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا مِّن ْه م مَّا أ نزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك ط ْغَيااًن وَك ْفرًا َوأَْلَقي ْ بَ ي ْ

اَمِة ك لََّما َأْوَقد وا اَنرًا لِّْلَحْرِب َأْطَفَأَها اَّللَّ  َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َواَّللَّ  َواْلبَ ْغَضاَء ِإىَلَٰ يَ ْوِم اْلِقيَ 
بُّ اْلم ْفِسِديَن﴾  [ .   64]املائدة:  اَل حيِ 

وذكر القرآن الكرمي لنا يف آايت عديدة أن املشركني من العرب و أهل الكتاب يف قدمي      
 شخص نبينا حممد صلى هللا عليه و سلم وانلوا منه. فقد اهتموه يف عقله ودينه الزمان طعنوا يف

و وصفوه أبوصاف الذعة. كما ال خيفى على ذي سليم عقل أن الكفر ملة واحدة، و أن 
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اليهود ال يرضون و لن يرضوا عنا مهما تساحمنا معهم، وكما ورد ذلك على لسان بين إسرائيل 
﴿َوقَال وا َمْهَما أَتْتَِنا بِِه ِمْن آيٍَة لَِّتْسَحَراَن هِبَا َفَما حَنْن  َلَك عليه السالم:  عندما قالوا لنبيهم موسى

[،  فمهما تنازلنا عن حقوقنا و منحنا هلم ثرواتنا وخرياتنا، فلن  132] األعراف:  مب ْؤِمِننَي﴾
قوم ال يشبعون إال يرضوا عنا، إال إذا اتبعناهم يف دينهم وعقيدهتم و أخالقهم. إن هؤالء 

ابمتصاص دمائنا و هنب ثرواتنا واغتصاب أراضينا. احلقد واحلسد وعداوهتم لإلسالم و املسلمني 
 متأصل يف نفوسهم و يف سويداء قلوهبم، و أن نلك العداوة جتري يف شرايني دمائهم. 

مامنا. و ليت وابس  تقراء نص  وص القرآن الكرمي و الس  نة النبوية تتمثل هذه احلقائق جلية أ     
األمر وقف عند هذا احلد و ليت هذا الس              ناريو مل يتكرر على مرأى و مس              مع من أانس 
يزعمون أهنم بلغوا من الرقي و االزده  ار واحلض               ارة و الثق  اف  ة مبلغه  ا. حي  ث جت  دهم رافعني  

بناء  لتلك الدعوات و الش      عارات والالفتات اخلادعة والرباقة، الداعية إىل احلوار املتبادل و إىل
اجلس             ور و الروابط بني احلض             ارات و الثقافات واحرتام األداين !!؟؟ وإذا هبم ينقلبون على 
عقبهم، ينقض   ون العهد و امليثاق و خيونون هللا و رس   وله، وخيونون العامل عامة واملس   لمني على 
 وجه اخلصوص، وإذا هبم يطلقون عنان ألسنتهم وينالون من شخص نبينا ورسولنا حممد البشري
والنذير و الرمحة املهداة إىل الناس أمجعني. لقد صوروا صوراً بشعة و رمسوا رسومات مضحكة 
يف ص   حفهم و جمالهتم، اس   تهزاء وس   خرية هبذا النيب العظيم،  و ال غرو أن هذا الذي ظهر و 
بدى هو غيض من فيض، وأن ما ختفي ص               دورهم و نفوس              هم أدهى و أمّر، و كما قال 

 .وأتتيك ابألخبار من مل تزور( –ك األايم ما كنت جاهالً ) ستبدي لالشاعر: 
هذا الذي ظهر أخرياً على لس     ان أبناء الش     عب الدامناركي، حيث تولوا كرب هذه اهلجمة      

الش     رس     ة،  مث تنو قلت تلك الرس     ومات املس     تهزئة يف دول أوربية أخرى، مثل نوروج وس     ويد 
س       بحان هللا! و كأن ش       يئاً مل حيدث !! و قد وص       ل وأملانيا وإس       بانيا وفرنس       ا وبريطانيا..ا  

اخلب  ث و الوق  اح  ة برئيس الوزراء ال  دامن  اركي عن  دم  ا قي  ل ل  ه أن عليكم االعت  ذار للمس              لمني 
واالعرتاف ابخلطأ واجلرمية. فما كان منه أال أن يس           تنكف و أن يس           تكرب قائاًل: إْن هذا إال 

بينم  ا جت  د الوالايت املتح  دة األمريكي  ة س              حر يؤثر، إن ه  ذا إال حري  ة التعبري  ليس إال !! 
وبريطانيا وأملانيا وفرنس  ا يف قانوهنا ) جيس  و فابيوس (، يش  رعون قوانني ويقررون عقوابت على 
كل من يتطاول على اليهود وإس  رائيل ولو بكلمة حق، وأن كل من لوحظ لديه ش  عور معاداة 
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أن تتبىن مشروعية هذا القرار. وأما  السامية فإنه جيب أن يعاقب، بل وطلبوا من األمم املتحدة
من يتطاول على اإلس  الم ونيب اإلس  الم ومقدس  ات املس  لمني، فهذا القانون ال يش  ملهم، وإمنا 
يكتفي بش              جب و اإلدانة و إنكار ذلك فحس               ب، ألن ذلك من ابب حرية التعبري عن 

 الرأي؟!!
فاان من هذه التناقض      ات وهذه مهالً أيها الش      عب الدامناركي و أيها القادة الغربيون..ك      

االزدواجية يف مواقفكم. أين املوضوعية واحليادية ؟!! إىل مىت ستنافقون العامل عموماً واملسلمني 
خاص  ة ؟!! أين أدبكم وثقافتكم و ش  عوركم اإلنس  اين جتاه مليار ونص  ف مليار مس  لم يف العامل 

مقدس    ة؟ أنس    يتم  أهنم يدينون  ؟! أنس    يتم أن هؤالء املس    لمني لديهم مش    اعر إنس    انية ودينية
بدين احلق والعقيدة احلقة ؟! كيف ترض   ون إبذالهلم وإهانتهم وتعذيبهم وتدنيس قرآهنم وس   ب 
نبيهم حممد صلى هللا عليه و سلم؟!! مث أنتم هؤالء تطلبون منهم أن يكونوا مساملني لكم حىت 

ن السوء وعودوا إىل رشدكم يعيش العامل يف أمن و سالم ؟!! فرجاء كفوا أيديكم و ألسنتكم م
 .و راجعوا أنفسكم إذا ما شئتم أن يكف املسلمون أيديهم و ألسنتهم عنكم..و السالم
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 الفصل األول:  مدخل إىل عامل اإلرهاب ومالمح اإلرهابيني
 ) تشخيص الداء (

 
 متهيد
احلمد هلل الذي هداان هلدي اإلسالم، والصالة والسالم على خري األانم سيدان ونبينا وقدوتنا     

له الطيبني الطاهرين وقرة أعيننا حممد بن عبد هللا عليه أفضل الصالة وأزكى السالم، وعلى آ
أسوة حسنة للوسطية والوائم  أويل النُّهى واإلحسان، ومن اهتدى هبديه ودعا بدعوته فكان 

 واألمن والسالم وحتقيق رضا الرمحن.. أما بعد
َنًة الَّ ت ِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلم وْا ِمنك ْم َخاصًَّة وَ ﴿ يقول هللا عز وجل يف حمكم تنزيله: اْعَلم واْ َوات َّق وْا ِفت ْ

َ َشِديد  اْلِعَقابِ  َظَهَر اْلَفَساد  يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت ﴿وقال تعاىل:  ،]٢٥ألنفال: [﴾َأنَّ اَّللَّ
 ل ِعنَ ﴿ ، وقال تعاىل:]٤١الروم: [﴾أَْيِدي النَّاِس لِي ِذيَقه م بَ ْعَض الَِّذي َعِمل وا َلَعلَّه ْم يَ ْرِجع ونَ 

 يَ ْعَتد ونَ  وََّكان واْ  َعَصوا مبَا َذِلكَ  َمْرميََ  اْبنِ  َوِعيَسى َداو ودَ  ِلَسانِ  َعَلى ِإْسرَائِيلَ  َبيِن  ِمن واْ َكَفر    الَِّذينَ 
، وقال  ]٧٩-٧٨املائدة: [﴾يَ ْفَعل ونَ  َكان واْ   َما لَِبْئسَ  فَ َعل وه   مُّنَكرٍ  َعن يَ تَ َناَهْونَ  الَ  َكان واْ   ﴾٧٨﴿

َهْوَن َعِن اْلم نَكِر َوت  ْؤِمن وَن ك نت ْم َخرْيَ ﴿ عز من قائل:  أ مٍَّة أ ْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتْم ر وَن اِبْلَمْعر وِف َوتَ ن ْ
آل عمران: [ ﴾اِبللَّ ِه َوَلْو آَمَن أَْهل  اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيًا هلَّ م مِّن ْه م  اْلم ْؤِمن وَن َوَأْكثَ ر ه م  اْلَفاِسق ونَ 

١١٠[ 
ذه النصوص وغريها من النصوص القرآنية الكثرية؛ يتحتم علينا القيام بواجب فبناء على ه     

األمر ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، واألخذ بيد الظامل والعاصي ومنعه من الظلم 
والعصيان، ذلك؛ حىت ال يصيبنا هللا عز وجل بعذاب من عنده بسبب قلة من الناس الذين 

ويفسدون يف األرض، ألن عذاب هللا إذا جاء ال يؤخر و ال يفرق  يعبثون أبمن العباد والبالد
بني الصاق و الطاق واملسلم والكافر، فإنه يعم وَيَطمُّ، فنسأل هللا عز وجل اللطف والعافية. فو 
هللا الذي ال إله إال هو إن األمر جد خطري واخلطب جلل، وإذا مل يتداركنا هللا عز وجل بلطفه 

 الصاغرين يف الدنيا واخلاسرين يف اآلخرة. ورمحته لنكونن من
إن نظرة اثقبة إىل حال األمة اإلسالمية، فإننا سنالحظ من خالهلا أن األعداء قاطبة قد     

 تكالبوا عليها ملص دماء شعوهبا وهنب ثرواهتا وخرياهتا وتركهم حفاة عراة.
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وملة والعلمنة يف نفوس وعقول وقد تزامنت مع هذه احلملة اآلْثة بث بذور الشك والتنصري والع 
املسلمني، من خالل وسائل اإلعالم الفضائية؛ املرئية واملسموعة ابسم نشر احلرية والثقافة و 

 العوملة والدميوقراطية !؟؟
أما عن متزق األمة اإلسالمية داخلياً فحدث وال حرج؛ حيث خالفاهتا الفكرية والعقدية      

واحلزبية، والقتل والتشريد لألبرايء واملسنني من الشيوخ والنساء  وانشقاقاهتا الطائفية واملذهبية
واألطفال. نتيجة هلذه املأساة الدينية واإلنسانية اليت أصيب هبا العامل اإلسالمي، فقد برزت 
هناك ثلة من شباب املسلمني، يف بعض الدول العربية واإلسالمية، شعارهم العودة إىل اإلسالم 

 ونفيس.!! اجلهاد اجلهاد..!! القضاء على العمالء واملنافقني..!!  من جديد ببذل كل غال
وإذا ما حققنا يف أمرهم ودققنا يف كالمهم؛ وجدانهم حاملني للفكر الشطط واملتطرف،      

حيملون من اإلسالم امسه وخيالفون هديه، يسعون يف األرض فساداً وهم حيسبون أهنم حيسنون 
ختريبية وإرهابية وإجرامية يف حق اجملتمع واملدنيني األبرايء، يعبثون  صنعاً. شعارهم القيام أبعمال

أبمن البالد العباد، يهزون استقرارها الروحي والفكري والسياسي. كما أن من شعارهم مناشدة 
الناس بعدم طاعة والة األمور وعصيان أوامرهم والتمرد عليهم، وحث الناس والشباب إىل 

وحماربة كل من وقف جبانبهم، سواء كانوا علماء أو مواطنني أو رجال  ، و قتاهلم3اخلروج عليهم
أمن..ا . كل ذلك يتم من قبل هؤالء ابسم األمر ابملعروف و النهي عن املنكر و حماربة الشر 

 والرذيلة و نشر اخلري و الفضيلة !؟؟
ال يرقبون فيهم  فقد رخصت يف أعني تلك الفئة الضالة دماء املسلمني وأعراضهم وأمواهلم،     

إاّلً وال ذمة. ولتحقيق مئارهبم ونيل أوطارهم سلكوا يف سبيل ذلك كل السبل، املشروعة وغري 
املشروعة، ومل يراعوا يف قضية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر األوامر اإلهلية وال اإلرشادات 

ويعصون هللا عز وجل النبوية وال القواعد األصولية. يرضون من حوهلم من الناس أبقواهلم 
أبفعاهلم، يتحدثون ابسم اإلسالم وهديه ورمبا هم أشد الناس بعدًا عنه. يّدعون حب اخلري 
ونشر الفضيلة والتحبب إىل الناس، بينما واقع حاهلم يشهد بنقيض ذلك. لقد شهروا السالح 

يرى مثل ورفعوا سنان السيوف ووجهوا فّوهات البندقيات والرشاشات لضرب وقتل كل من ال 
رؤيتهم وال يعتقد مثل اعتقادهم. وما مثل قوهلم إال كقول فرعون عندما قال لبين إسرائيل.. 

                                                 
: طاعة ويل األمر و أثرها يف حتقيق حول أمهية ووجوب طاعة والة األمر و عدم اخلروج عليهم..انظر:الدريويش، أمحد بن يوسف بن أمحد  3

 63-43رايض، ص: ال –، دار كنوز إشبيليا للنشر و التوزيع 2005، 1، طدرا سة شرعية –أمن الوطن 



27 | P a g e  

 

ن   قَ ْوِم َلك م  اْلم ْلك  اْليَ ْوَم ظَاِهرِيَن يف اأْلَْرِض َفَمن يَنص ر اَن ِمن أَبِْس اللَّ ِه ِإن َجاَءاَن قَاَل ِفْرَعوْ اي﴿
 ] ٢٩غافر: [﴾   َما أَْهِديك ْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشاِد َما أ رِيك ْم ِإالَّ َما أََرى وَ 

وبرجوعنا واستقراءان للنصوص القرآنية والنبوبة، فإننا إبذن هللا سنتوصل إىل جذور هذه     
املشكلة االجتماعية والدينية، وسنتعرف على سنن هللا عز وجل يف الكون يف كيفية التغيري 

دي القرآين سيكون خري عالج لنا أمجعني يف استئصال هذا الداء وإزالة املنكر، وسنتيقن أن اهل
 اخلطري والشر الوبيل الذي ابتلينا به يف هذا العصر:

".. ذلك ألنه من املعلوم أن هذا الكون مبا فيه ومن فيه خلقه هللا تعاىل بنظام وسببية وغائية.  
يف وجوده وصريورته، ال تفلت كل ظاهرة فيه ختضع إىل جمموعة من السنن اإلهلية اليت تتحكم 

منها ظاهرة، وال خترج عليها ذرة. كل شيء يف الوجود ميشي موزوانً مضبوطاً مسبباً. والظواهر 
االجتماعية هي جزء من الظواهر الكونية ختضع يف ظهورها وتغريها وتالشيها إىل أسباب و 

ها. وظاهرة التغري يف سنن اجتماعية معروفة تدخل ضمن السنن اإلهلية الكونية وتتسلسل من
حياة املسلمني كانت ظاهرة ضخمة وصريورة اترخيية كبرية، ال بد أن أسبااًب مهمة ومتنوعة 
تقف وراءها، وبقدر تعمقنا يف دراستها وحتديد أوجه أتثريها نضع أيدينا على جذور األزمة 

 . 4الثقافية و احلضارية يف العصر احلديث.." 
 الواحد األحد أن تضع النقاط على احلروف وأن تشخص هذا هذه الدراسة ستحاول إبذن هللا

الداء العضال، منطلقني من اعتقاد جازم أبنه، أي اإلرهاب، هو داء فكري عقدي أصيل يف 
الدرجة األوىل، وله جذورها الفكرية والعقدية والتارخيية، فال بد إذن أن خنوض مع هؤالء 

فكرية، حىت ننتصر عليهم بعون هللا وقوته. فالفكر املتشددين اإلرهابيني إىل معركة ثقافية و 
املنحرف والثقافة املنحرفة ال تعاجل إال ابلفكر الصحيح األصيل، املبين على الكتاب والسنة 

 وعلى اجتهادات العلماء والفقهاء املشهود هلم ابخلريية و األفضلية، قدمياً وحديثًا.
عاجلان ابلقوة والعنف فقط، ألنه كما ابت معلوماً إن الفكر املنحرف والثقافة احملرفة ال ت     

لدى اجلميع أن العنف ال يولد إال مزيداً من العنف، واللجوء إىل القوة ال يولد إال مزيًدا من 
ردة الفعل. ومن مث فإننا نرى ونعتقد أنه ال تكفي تلك اجلهود اجلبارة اليت تبذهلا رجال األمن 

ويف غريها من احلكومات يف إمخاد انر فتنة اإلرهاب، بل يف حكومة خادم احلرمني الشريفني 

                                                 
 8، ص: 1984، 1، دار الصحوة للنشر، القاهرة، ط: أزمة املثقفني جتاه اإلسالم يف العصر احلديثعبد احلميد، حمسن   4
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ال بد لنا معاشر رجال الفكر والدعوة أن نضم جهودان وأصواتنا إىل جهود هؤالء األبطال من 
رجال األمن الذين ابتوا يسهرون ليل هنار يف حراسة أمن هذه البالد واستقرارها من هذا 

 هللا وزادهم قوة وثبااتً.، حفظهم 5السرطان االجتماعي يف هذا العصر
 هذه الورقة ستحاول إبذن هللا أن جتيب على هذه األسئلة:

 
 ؟ معىن اإلرهاب وجذورها الفكرية والتارخيية 
 على استئصال ظاهرة اإلرهاب ؟ فكرية واخلطوات املنهجيةما السبل ال 
 ون خمرجاً هل التمسك بفكرة الوسطية والتوازن يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبويةّ يك

 من هذه األزمة الفكرية واالجتماعية والدينية ؟
 

 نسأل هللا عز وجل التوفيق و السداد إنه تعاىل نعم املوىل ونعم النصري.
 
 
 
 
 

                                                 
، دار طويق للنشر والتوزيع، الرايض، اململكة 2003، 1، طاإلرهاب سرطان اجملتمعات املعاصرةانظر: الياسني، لواء عبد الرمحن أبكر:   5

 91-65السعودية، ص: العربية 
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 املبحث األول: املفهوم و املصطلح
 

يف الثقافة  Terrorismأثبتت لنا بعض الدراسات احلديثة أن:".. مصطلح اإلرهاب     
استعملت للداللة على نوع احلكم الذي جلأت إليه الثورة الفرنسية إابن اجلمهورية  الغربية اترخيًيا

م[ ضد حتالف امللكيني والربجوازيني املناهضني للثورة. 1874 –م 1873اجلاكوبية يف عامي ]
عهد اإلرهاب )  Reign of Terrorوقد نتج عن إرهاب هذه املرحلة اليت يطلق عليها :

ألًفا، ابإلضافة  17ألف مشتبه وإعدام حوايل  300عتقال ما يزيد عن (، ا مرحلة اإلرهاب –
إن كان هناك من يرجع ابملصطلح واملفهوم إىل  إىل موت اآلالف يف السجون بال حماكمة. و

أقدم من هذا التاريخ كثريًا، حيث يفرتض أن اإلرهاب حدث وحيدث على مدار التاريخ 
( ) Xenophonكتب املؤرخ اإلغريقي زينوفون ) اإلنساين وىف مجيع أحناء العامل. وقد  

عن املؤثرات النفسية للحرب واإلرهاب على  –يف سياق الثقافة الغربية  -( ق.م   34 – 30
(ق. م ،  Tiberius  (  )14-37) :الشعوب. وقد استخدم حكام رومان من أمثال

واإلعدام  ( ق.م ،  العنف ومصادرة املمتلكات37 – 41)  ( Caligulaوكاليغوال )
كوسائل إلخضاع املعارضني حلكمهما. ولعل حماكم التفتيش اليت قام هبا األسبان ضد األقليات 
الدينية )املسلمني أساًسا( أهم حمطات اإلرهاب الرئيسية يف اتريخ الثقافة الغربية . وقد تبنت 

أملانيا، وحكم  بعض الدول اإلرهاب كجزء من اخلطة السياسية للدولة مثل دولة هتلر النازية يف
ستالني يف االحتاد السوفييت آنذاك، حيث متت ممارسة إرهاب الدولة حتت غطاء أيديولوجي 

ابدر  -لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية وثقافية. واعتربت منظمات ومجاعات مثل مجاعة 
واجليش  اإليطالية، واجليش األمحر الياابين، -األلوية احلمراء  -األملانية، ومنظمة  -ماينهوف 

الباسكية،...اعت ربت من  -إيتا -اجلمهوري األيرلندي، والدرب املضيء البريوية، ومنظمة  
 .6 أشهر املنظمات اإلرهابية يف اتريخ القرن العشرين من منظور غريب.."

                                                 

، يف موقع على  25.11.2000جامعة القاهرة،  -معهد الدراسات اإلفريقية مفهوم اإلرهاب بني األصل والتطبيق (للتوسع انظر: )  6 
  http://www.google.comاإلنرتنت: 

http://www.google.com/
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ويرى بعض الباحثني واحملللني أن اإلرهاب كان ومازال مصطلحاً يكتنفه كثري من الغموض،     
موقف والذي ينطلق منه شارح اإلرهاب و مفسره. ولو ألقينا نظرة حتليلية على وذلك تبعًا لل

 مفهوم وتركيبها النحوي و الصريف لكلمة اإلرهاب فسنرى أن:
( ؛ ويقال أرهب فالان: أي خوَّفه وفزَّعه، وهو  أْرَهبَ  " كلمة "إرهاب" من الفعل املزيد ) 

(. أما الفعل اجملرد من نفس املادة وهو: بَ رَه  نفس املعىن الذي يدل عليه الفعل املضعف )
و على هذا جاءت القراءات القرآنية السبعة، بفتح اهلاء  -يـَْرهُب رَْهَبًة ورَْهًبا ورََهًبا(، رَِهبَ )

 فيعين خاف، فيقال َرِهَب الشيء رهًبا ورهبًة أي خافه . -و سكوهنا 
نقطع للعبادة يف صومعته، ويشتق منه الراهب فيعين ا تـََرهََّب(أما الفعل املزيد ابلتاء وهو )      

إ ، وكذلك يستعمل الفعل ترهَّب مبعىن توعَّد إذا كان متعداًي فيقال … والراهبة والرهبانية 
ترهَّب فالاًن : أي توعَّده . وكذلك تستعمل اللغة العربية صيغة استَ ْفَعَل من نفس املادة فتقول: 

و على هذه الصيغة جاءت اآلايت القرآنية يف شأن سحرة  –، 7رَهََّبه ( فالان أي اسرَتَْهبَ )
َ الّناِس َواسرَتَهبوه م َوجاءوا ِبِسحٍر  ﴿ فرعون، قال تعاىل: قاَل أَلقوا فَ َلّما أَلَقوا َسَحروا أَعني 

   ]١١٦األعراف: ]،﴾َعظيمٍ 
، وإمنا اقتصر على ويالحظ أن القرآن الكرمي مل يستعمل مصطلح "اإلرهاب" هبذه الصيغة

استعمال صيغ خمتلفة االشتقاق من نفس املادة اللغوية، بعضها يدل على اإلرهاب واخلوف 
( سبع رهبوالفزع، والبعض اآلخر يدل على الرهبنة والتعبد، حيث وردت مشتقات املادة )
 :مرات يف مواضع خمتلفة يف الذكر احلكيم لتدل على معىن اخلوف والفزع كالتايل 

َوَلّما َسَكَت َعن موَسى الَغَضب  َأَخَذ األَلواَح َويف ن سَخِتها ه ًدى َوَرمحٌَة ﴿:  ْرَهُبون﴾﴿يَـ  -1
 [١٥٤األعراف:  [﴾  لِلَّذيَن ه م لَِرهِبِّم يَرَهبونَ 

َعْهِدي أ وِف اَي َبيِن ِإْسرَائِيَل اذْك ر وا نِْعَميِتَ الَّيِت أَنْ َعْمت  َعَلْيك ْم َوَأْوف وا بِ ﴿ : ﴿فاْرهُبون﴾-2 
َي فَاْرَهب ونِ   ]٤٠البقرة: [  ﴾ ِبَعْهدِك ْم َوِإايَّ

                                                 

 املرجع السابق  7
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َوأَِعّدوا هَل م َما اسَتطَعت م ِمن ق  وٍَّة َوِمن رابِط اخلَيِل ت رِهبوَن بِِه َعد وَّ اللَّ ِه ﴿ :﴿ترِهُبوَن﴾ -3
ا ت نِفقوا ِمن َشيٍء يف َسبيِل اللَّ ِه ي  َوفَّ َوَعد وَّك م َوآَخريَن ِمن دوهِنِم ال َتعَلموهَن م  اللَّ ه  يَعَلم ه م َوم

 ]٦٠األنفال: [﴾إِلَيك م َوأَنت م ال ت ظَلمونَ 
َ الّناِس َواسرَتَهبوه م َوجاءوا ِبِسحٍر ﴿  :﴿اسرتهبوهم ﴾ -4 قاَل أَلقوا فَ َلّما أَلَقوا َسَحروا أَعني 

 [١١٦األعراف: [﴾ َعظيمٍ 
احلشر: [﴾ْم َأَشدُّ َرْهَبًة يف ص د ورِِهم مَِّن اللَّ ِه َذِلَك أبَِهنَّ ْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْفَقه ونَ أَلَنت  ﴿:  ﴿رَْهَبًة﴾ -5
١٣ [ 
َنا َله  حَيََْي َوَأْصَلْحَنا َله  َزْوَجه  ِإهنَّ ْم َكان وا ي َسارِع وَن يف ﴿:  ﴿رََهًبا﴾ -6 َنا َله  َوَوَهب ْ فَاْسَتَجب ْ

 ]٩٠األنبياء:  [﴾ا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكان وا لََنا َخاِشِعنيَ اخلَْرْيَاِت َوَيْدع ونَ نَ 
 
( مخس مرات يف مواضع خمتلفة لتدل على الرهبنة رهببينما وردت مشتقات نفس املادة ) 

 والتعبد كالتايل :
  اي أَي َُّها الَّذيَن آَمنوا ِإنَّ َكثريًا ِمَن اأَلحباِر ﴿يف قوله تعاىل ﴿الرهبان﴾ورد لفظ

هباِن لََيأك لوَن أَمواَل النّاِس اِبلباِطِل َوَيص ّدوَن َعن َسبيِل اللَّ ِه َوالَّذيَن َيكِنزوَن َوالرُّ 
 ]٣٤التوبة: [﴾الذََّهَب َوالِفضََّة َوال ي نِفقوهَنا يف َسبيِل اللَّ ِه فَ َبشِّره م ِبَعذاٍب أَليمٍ 

  لنَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمن وا لََتِجَدنَّ َأَشدَّ ا﴿يف قوله تعاىل: ﴿رهبااًن﴾كما ورد لفظ
َذِلَك اْليَ ه وَد َوالَِّذيَن َأْشرَك وا َولََتِجَدنَّ أَق َْرهَب م مََّودَّةً لِّلَِّذيَن آَمن وا الَِّذيَن قَال وا ِإانَّ َنَصاَرى 

   ]٨٢املائدة:  [﴾أبَِنَّ ِمن ْه ْم ِقسِّيِسنَي َور ْهَبااًن َوَأهنَّ ْم اَل َيْسَتْكرب ونَ 
  اختََّذوا َأحباَره م َور هباهَن م أَراباًب ِمن دوِن اللَّ ِه ﴿ يف قوله تعاىل: ﴿رهباهنم﴾ولفظ

َسيَح ابَن َمرمَيَ َوما أ ِمروا ِإاّل لَِيعب دوا إِل ًها واِحًدا ال إِل َه ِإاّل ه َو س بحانَه  َعّما 
َوامل

 ] 31التوبة: [﴾ي شرِكونَ 
  َنا ِبِعيَسى  ﴿ اىل:يف قوله تع ﴿رهبانية﴾وأخريًا َنا َعَلى آاَثرِِهم ِبر س ِلَنا َوقَ فَّي ْ مث َّ قَ فَّي ْ

جِنيلَ َوَجَعْلَنا يف ق  ل وِب الَِّذيَن ات َّبَ ع وه  َرْأَفةً َوَرمْحَةً َوَرْهَبانِيَّةً اب ْ  َناه  اإْلِ َتَدع وَها اْبِن َمْرمَيَ َوآتَ ي ْ
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َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ اْبِتَغاءَ  َنا الَِّذيَن آَمن وا  َما َكتَ ب ْ ِرْضَواِن اللَّ ِه َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها َفآتَ ي ْ
 .  ]٢٧احلديد: [﴾ِمن ْه ْم َأْجَره ْم وََكِثرٌي مِّن ْه ْم فَاِسق ونَ 

( كثريا يف احلديث النبوي ولعل أشهر ما ورد هو لفظ رََهبَ بينما مل ترد مشتقات مادة )      
الدعاء : " رغبة ورهبة إليك " . ويالحظ أيًضا أن القرآن واحلديث قد ( يف حديث رَْهَبة)

اشتمال على بعض الكلمات اليت تتضمن اإلرهاب والعنف، مبعىن استخدام القوة أو التهديد 
لتحقيق أهداف معينة، ومن هذه املفاهيم : العقاب والقتل والبغي والعدوان واجلهاد و احلرب.. 

ت و االصطالحات هلا معانيها اخلاصة وليست املطلقة، يفهم ذلك إ ، إال أن هلذه الكلما
  من سياق اآلية وسباقها وحلاقها.

 
 املبحث الثاين: اخللفية التارخيية لظاهرة اإلرهاب

 
األخرية ظاهرة مستحدثة يف لوهنا وشكلها، بينما هي قدمية وعريقة يف  تولدت يف اآلونة     

أصلها ووجودها. تشري بعض الدراسات أن: " من أقدم األمثلة املعروفة عن حركة إرهابية هي:) 
على درجة عالية  -يهودية قدمية عرفت بتعصبها وتطرفها  –(و هي طائفة دينية  السيكاريون

م (، واتبعوا تكتيكات خارجة عن العرف  73-66عام )  من التنظيم ... يف فلسطني
والتقاليد، ملهامجة أعدائهم يف وضح النهار، وكانوا يفضلون أن يتم ذلك أايم األعياد، حينما 

 –( Sicaتكون اجلماهري حمتشدة يف مدينة القدس. و كان سالحهم املفضل سيفًا قصرياً ) 
انت األعمال اإلرهابية أيضاً موضع تسامح، بل خيبونه حتت سرتاهتم. وك -أي اخلنجر الصغري

 .8الطبقة العليا من رجال الكهنوت املسيحيني"  –لدى  –وحىت مباركة 
ويرى بعض املؤرخني أن جذور اإلرهاب احلسي والفكري تعود إىل الفكر الصهيوين      

ول املؤرخون إن اليهودي. ولشدة تعلق الصهيونية ابإلرهاب جيدر بنا أن نعرج إليها قلياًل. يق
الصهيونية هي:" حركة عنصرية سياسية استعمارية أسبغت على اليهودية صفة القومية والداللة 

املشكلة اجلنسية، وزعمت أن الشعب اليهودي يكون عرقًا نقياً، واندت حبل ما أمسته: ) 

                                                 
، ص: 2002، 1سوراي، ط -دار الفكر، دمشق اإلرهاب الدويل و النظام العاملي الراهن،ز شكري:د. أمل ايزجي & د. حممد عزي   8

86-87 
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لسطني، (، واليت عارضت اندماج اليهود يف أوطاهنم األصلية ودفعتهم للهجرة إىل ف اليهودية
زاعمة أن هلم فيها حقوقًا اترخيية ودينية، وتالقت مطامع الصهيونية أبهداف االستعمار يف 

 .  9إقامة دولة فلسطني عن طريق إرهاب وطرد شعبها العريب األصيل.." 
ومما يؤكد وجود جذور اإلرهاب احلسي والفكري يف الفكر الصهيوين اليهودي، يرى      

 صهيونية تقوم على هذه األسس واملرتكزات:احملللون أن الفلسفة ال
"..أن اليهود هم شعب هللا املختار وأن أرواح بين إسرائيل تتميز عن ابقي األرواح،  .1

حيث أن األرواح األخرى هي أرواح شيطانية شبيهة أبرواح احليواانت، وأن اإلسرائيلي 
ومنغلقة على نفسها  معترب عند هللا أكثر من املالئكة. هذه الفكرة جعلتهم فئة منعزلة

 1656منذ أن نزلوا أرض كنعان ) فلسطني ( و عندما دخلوا مصر مهاجرين عام 
 ق.م.إىل يومنا هذا..

 أن الدنيا أبسرها ملك إلسرائيل ومن حقه أن يتسلط بوصفه مساٍو للعزة اإلهلية.. .2
هتم أن فلسطني هي اهلدف األساس لليهود، وهي نقطة االرتكاز اليت يبدؤون منها سيطر  .3

 على العامل، ألهنا حسب زعمهم أرض مقدسة وأرض امليعاد وحق لليهود وحدهم..
أن اليهود يف شىت أحناء العامل ميثلون شعبًا واحدًا ينتمي إىل أصل واحد، وأن هذا  .4

األصل مرجعه أرض فلسطني، ومن مث جيب اعتبار يهود العامل مجيعاً أعضاء يف اجلنسية 
 .10اإلسرائيلية.." 

ما يرى آخرون أنه بعد أن مت اكتشاف القارة األمريكية يف أواخر القرن اخلامس عشر بين     
امليالدي، يرى هؤالء أن هذا اجملتمع األمريكي قام على أساس عنصري، مصدره الفكر الديين 
اليهودي التورايت التلمودي االستعالئي، بسبب سيطرة التوجيه لفريق بريطاين الذي كان يشدد 

(،) املتطهرون أو طهرانيون (، أي أهنم  Puritansالعربية، وكانوا يسمَّون ب : )  يف األدبيان
كانوا يبدون رغبتهم يف تطهري األمة من تعاليم الكنيسة ونفوذها الشعائري والسياسي، وبسبب 
 -هذه الرغبة يف تطهري الكنيسة و صف هؤالء الراديكاليون أبهنم: بيوريتانيون، أي طهرانيون

                                                 

 20-19، الرايض، ص: 2003، 1، مكتبة العبيكان، ،ط: اإلرهاب و العنف يف الفكر الصهيوينايغي، إمساعيل أمحد  9 
حات لكي ترى نصوص التوراة احملرفة الداعية إىل القتل و بتصرف شديد..و طالع أيضًا هذه الصف 63-23انظر املرجع السابق، ص: 10

، : اإلرهاب الدويل و العاملي الراهن، و انظر أيضاً 96-71-70، 64اإلابدة والتخريب و األدبيات اليهودية اليت حتث على اإلرهاب.ص:
، دار عمار 2002، 1ط  ثة يف اليهوديةاليهودية: عرض اترخيي واحلركات احلدي، و انظر أيًضا: فتاح، عرفان عبد احلميد: 93-86ص:

 41-5األردن، ص:  -للنشر و التوزيع، عمان
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(، مركزًا هلؤالء  Cambridge Universityوكانت جامعة كمربدج ) متزمتوت، 
املتشددين يف منتصف الثاين من القرن السابع عشر. وكانوا يلتزمون ابملفاهيم العربية ويعدوهنا 
من األصول، وكانوا يتخذون موقفاً متشدداً ميارسون العنف ضد كل من خيالفوهنم، وألول مرة 

(، وكان اإلنكليز من أكثر  (Fundamentalismاألصولية:  يف التاريخ ظهر معهم فكرة
املهاجرين إىل أمريكا الشمالية. ويشري الباحثون اآلخرون أن احلضارة األمريكية كانت منبعها 
من بريطانيا وبدأت من عهد امللكة أليزابث األوىل يف انكلرتا، ألن العقود األخرية يف انكلرتا 

وبناء على هذا األصل التارخيي الديين اليهودي، واليت قامت كانت فرتة فوضى دينية شديدة. 
األمريكا الشمالية على هذا األساس، فقد أحب األمريكيون النظر إىل أنفسهم على أهنم محلة 
رسالة دينية عاملية خاصة، وأهنا إسرائيل جديدة اختارها هللا عز وجل لتقوم بدور قيادي يف 

 .11حقبة جديدة من افتداء العامل..
وبعد هذا العرض التارخيي جلذور اإلرهاب، إال أنه عند التحقيق، يبدو للباحث أن جذور      

هذه الظاهرة متتد إىل عصور وقرون سحيقة، أقدم بكثري من هذا الذي ذكر. إهنا متتد إىل عهد 
َم اِبحلَْقِّ ِإْذ قَ رَّاَب َواْتل  َعَلْيِهْم نَ َبَأ اْبيَنْ آدَ ﴿وعصر ابين آدم، هابيل و قابيل. قال هللا عز وجل: 

َا يَ تَ َقبَّل  اللَّ  ت  َلنََّك قَاَل ِإمنَّ  ه  ِمَن ق  ْراَباًن فَ ت  ق بَِّل ِمْن َأَحِدمِهَا َوملَْ ي  تَ َقبَّْل ِمَن اآْلَخِر قَاَل أَلَق ْ
، مث إن هذه الظاهرة توارثها قوم بين إسرائيل من اليهود والنصارى،  ]٢٧املائدة: [﴾اْلم تَِّقنيَ 

مصاصوا الدماء وقتلة األنبياء، وقد تواترت أخبار هذا اإلرهاب الفكري و احلسي ضد أنبياء 
 . 12هللا تعاىل و رسله مماال يدع جماالً للشك و االرتياب

و لقد سجل قرآننا الكرمي للعامل أمجع تلك األعمال اإلرهابية الشنيعة والبشعة، واليت كانت 
َوِإَذا ِقيَل ﴿ينما كانوا يقتلون أنبياء هللا ورسله بغري حق قائالً: تقوم هبا اليهود من بين إسرائيل ح

َنا َوَيْكف ر وَن مبَا َورَاَءه  َوه َو احلَْقُّ  قًا لَِّما َمَعه ْم هَل ْم آِمن وا مبَا أَنَزَل اللَّ ه  قَال وا ن  ْؤِمن  مبَا أ نزَِل َعَلي ْ م َصدِّ
ض رَِبْت  ﴿و قال تعاىل:   ]٩١البقرة: [﴾لَّ ِه ِمن قَ ْبل  ِإن ك نت م مُّْؤِمِننيَ ق ْل َفِلَم تَ ْقت  ل وَن أَنِبَياَء ال

لَّة  أَْيَن َما ث ِقف وا ِإالَّ حِبَْبٍل مَِّن اللَّ ِه َوَحْبٍل مَِّن النَّاِس َواَبء وا ِبَغَضٍب مَِّن اللَّ   ِه َوض رَِبْت َعَلْيِهم  الذِّ

                                                 
 41-39، ص:2003، 1، دار النفائس، بريوت، ط: ال لإلرهاب نعم للجهادانظر: السحمراين، أسعد  11
، سنا الفاروق 2004، 1، طهاإلرهاب..روافده..أسبابه الفكرية...عالجه..أقوال العلماء فياملوجان، أمحد بن حسني بن عبد هللا:   12

 30للنشر، جدة، اململكة العربية السعودية، ص:
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ِلَك أبَِ  ِلَك مبَا َعَصوا َعَلْيِهم  اْلَمْسَكَنة  ذََٰ هنَّ ْم َكان وا َيْكف ر وَن ِِباَيِت اللَّ ِه َويَ ْقت  ل وَن اأْلَنِبَياَء ِبَغرْيِ َحقٍّ ذََٰ
 ]  ١١٢آل عمران: [﴾وََّكان وا يَ ْعَتد ونَ 

وأما يف اتريخ اإلسالم، فقد ذكر بعض الباحثني أنه قد وجدت أيضاً حاالت اإلرهاب منذ أن 
وأصحابه  . لقد تعرض هو سالمية على يد سيدان ونبينا حممد أشرق فجر الدعوة اإل

الكرام على اإلرهاب الرهيب مما اضطر إىل اهلجرة إىل احلبشة مرتني، مث كانت هناك مقاطعة 
قبيل هجرته، مث اإلرهاب  اقتصادية واجتماعية على بين هاشم مث املؤامرة الكربى على النيب 

فقاومهم  دينة املنورة. مث تلت حاالت اإلرهاب بعد وفاته العسكري بعد هجرة النيب إىل امل
أبو بكر الصديق بكل ما أويت من قوة وحزم وأمخد انر تلك الفتنة مع املرتدين. مث كانت اجلرمية 
اإلرهابية اجملوسية الكربى بقتل اخلليفة عمر بن اخلطاب وهو قائم يصلي يف احملراب يف مسجد 

ثة حادثة أخرى إرهابية على يد اإلرهايب اليهودي عبد هللا بن سبأ، . مث تلت هذه احلادالنيب 
وانتهت املؤامرة بقتل اخلليفة يف بيته بعد أن حوصر فيه أايماً. مث كانت خالفة علي رضي هللا 
عنه ونشب النزاع بينه وبني معاوية رضي هللا عنهم فكان ما كان يف وقعيت الصفني واجلمل، 

عن شيعة علي مجاعة خرجوا عليه بعد أن رضي ابلتحكيم، وأطلق وظهر التشيع، مث انفصل 
عليهم اسم اخلوارج أو احلرورية نسبة للمكان الذي احنازوا إليه، فكانت أول فرقة شذت عن 

) ال اجلماعة بفكرها القائم على أن مرتكب الكبرية كافر، وكّفروا بعض الصحابة حتت شعار: 
 .13(  حكم إال هلل

ر يعاد ويكرر من جديد على يد االحتالل الصهيوين اإلسرائيلي واألمريكي هذا السينار      
 
يو امل

، و ميارس يف أايمنا هذه بكافة أساليبه وألوانه وأشكاله، ولكن هذه املرة بغطاء وأسلوب  14
جديدين، ولغة حضارية راقية ؟!! لغة الدابابت واملدرعات واجلرافات والقناصات والطائرات 

رأى ومسمع من العامل املنبهر والساكت مثل الشيطان األخرس عما حيدث، ، على م16أف : 
ضد شعبني عازلني، شعب فلسطني وشعب العراق، ومل يسلم احلجر وال الشجر، وال األخضر 

                                                 
 www.alwarraq.com، على االنرتنت: 2، ص: 1، لإلمام ابن كثري، جالنهاية يف الفنت و املالحمانظر:     13
، مكتبة عنف يف الفكر الصهيويناإلرهاب و العن اجملازر و املذابح الصهيونية يف حق الفلسطنيني.. انظر: ايغي، أمساعيل أمحد:   14

 179-141اململكة العربية السعودية، ص:  -، الرايض2003، 1العبيكان، ط
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. حيدث كل ذلك حبجة الدفاع عن النفس و حماربة 15و ال اليابس إال وذاق سوء اإلرهاب 
املتزمتني؟!! بينما إسالمنا بريء كل الرباءة عما يقولون  خالاي اإلرهاب من املسلمني املتطرفني

 ويصفونه به، وتعاىل هللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً.
 

 املبحث الثالث: براءة اإلسالم و صفاؤه من هتمة اإلرهاب
  

أما عالقة اإلسالم ابإلرهاب املذموم، املبين على اهلوى وعلى تصورات بشرية فردية حمضة،      
عالقة بعيدة كل البعد، وال متت إليه بصلة أبداً، ال من قريب و ال من بعيد. وأما الغربيون ف

واملستشرقون فكما هو دأهبم وديدهنم، فإهنم قد تناولوا هذه القضية يف دراساهتم وأحباثهم 
وخرجوا بنتائج عجيبة واملرضية لكربائهم وساداهتم، فقالوا عن اإلسالم ووصفوه ب : اإلسالم 

، واإلسالم Progressive Islam، واإلسالم التقدمي: Political Islamلسياسي: ا
، Traditional Islam، واإلسالم التقليدي:Popular Islamالشعيب أو اجلماهريي:

، Islamic Revivalواإلحياء اإلسالمي: ،Resurgence Islamوإسالم الصحوة: 
واإلسالم الثوري: ، Islamic Fundamentalismواألصولية اإلسالمية: 

Revolutionary Islam :واإلسالم الراديكايل ،Radical Islam واإلسالم ،
، والعنف  Militant Islam، واإلسالم املسّلح:  Rigidified Islam 16املتشدد:

 Terrorism، وأخريا اإلرهاب اإلسالمي: Islamic Violenceاإلسالمي: 
Islamic . 

أهنم مربؤون مما يقولون، و كأهنم ال ذنب هلم، وأن كل ما هو وهكذا جند  هؤالء القوم ك     
قبيح و سيئ هو منسوب إىل اإلسالم..!! فكأنه ليس على وجه املعمورة من الشعوب إال 

                                                 
..و اآلن فاقتلوا كل ذكر من األطفال. و عن اإلرهاب الصهيوين اليهودي فكراً و ممارسة، طبقاً ملا ينص العهد القدمي من التوراة.."    15

." انظر: السحمراين، ما إانث األطفال اللوايت مل يعرفن مضاجعة الرجال فاستبقوهن لكم.اقتلوا كل امرأة عرفت مضاجعة رجل. وأ
تشريح ، وانظر أيضاً: خليل، إبراهيم: 72-65لبنان، ص:-، بريوت2003، 1، دار النفائس، طال لإلرهاب نعم للجهادأسعد: 

 1997-هرة، مكتبة الرتاث اإلسالمي، القارؤية توراتية جلسِد إسرائيلي -اإلسرائلي
، مدار الولطن الغلو يف الدين ووسطية اإلسالمعن الغلو يف الدين ووسطية اإلسالم.. انظر: الدوسري، فهد بن مبارك حممد الدوسري:  16

 61-22، الرايض، ص:2005، 1للنشر و التوزيع، ط
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املسلمون اإلرهابيون..؟؟!! هيهات هيهات ملا يقولون. و ميكن أن نلخص ردان على هؤالء 
 املفرتين يف هذه النقاط:
أود أن أشري إىل حقيقة دينية وإىل بعض القواعد الشرعية األصولية املهمة،  أواًل: ابدئ ذي بدء

واليت اصطلح عليها علماؤان األجالء عن طريق االستقراء لنصوص الكتاب والسنة، مثل قاعدة: 
الضرر ال يزال بضرر مثله أو أكرب منه  -الضرر يزال بقدر اإلمكان –ال ضرر وال ضرار "

 . 17 لدفع الضرر األعلى .."حيتمل الضرر األدىن  –
َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَّه  َمن ﴿و من نصوص الكتاب ميكن ذكر قوله تعاىل:  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَ ب ْ

يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنََّ  َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ ا َأْحَيا قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ
يًعا َوَلَقْد َجاَءهْت ْم ر س ل َنا اِبْلَبيَِّناِت مث َّ ِإنَّ َكِثريًا مِّن ْه م بَ ْعَد َذِلَك يف اأْلَْرِض لَ   [﴾م ْسرِف ونَ النَّاَس مجَِ

سَّميع  َوِإن َجَنحوا لِلسَّلِم فَاجَنح هَلا َوتَ وَكَّل َعَلى اللَّ ِه ِإنَّه  ه َو ال﴿ وقوله تعاىل:  ،]٣٢املائدة: 
َواللَّ ه  َيدعو ِإىل داِر السَّالِم َويَهدي َمن َيشاء  ِإىل ﴿ ، وقوله تعاىل: ]٦١األنفال: [﴾الَعليم  

َوِإِن اْمرَأٌَة َخاَفْت ِمن بَ ْعِلَها ن ش وزًا أَْو ِإْعرَاًضا  ﴿و قوله تعاىل: ،]٢٥يونس: [ ﴾ِصراٍط م سَتقيمٍ 
نَ ه َما ص ْلًحا َوالصُّْلح  َخرْيٌ َوأ ْحِضَرِت اأْلَنف س  الشُّحَّ َوِإن حت ِْسن وا  َفاَل ج َناَح َعَلْيِهَما َأن ي ْصِلَحا بَ ي ْ

َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن  ﴿ وقوله تعاىل: ]،١٢٨النساء: [﴾َوتَ ت َّق وا فَِإنَّ اللَّ َه َكاَن مبَا تَ ْعَمل وَن َخِبريًا
نَ ه مَ  تَ تَ ل وا َفَأْصِلح وا بَ ي ْ َا َعَلى اأْل ْخَرى فَ َقاتِل وا الَّيِت تَ ْبِغي َحىتَّ َتِفيَء اْلم ْؤِمِننَي اق ْ ا فَِإن بَ َغْت ِإْحَدامه 

بُّ اْلم ْقِسِطنيَ  نَ ه َما اِبْلَعْدِل َوأَْقِسط وا ِإنَّ اللَّ هَ حيِ  احلجرات: [﴾ِإىَل أَْمِر اللَّ ِه فَِإن فَاَءْت َفَأْصِلح وا بَ ي ْ
لُّوا َشَعائَِر اللَّ ِه َواَل الشَّْهَر احْلَرَاَم َواَل اهْلَْدَي َواَل اْلَقاَلِئَد َواَل آمِّنَي اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن  ﴿،  ]٩ وا اَل حتِ 

تَ غ وَن َفْضاًل مِّن رَّهِبِّْم َوِرْضَوااًن َوِإَذا َحَلْلت ْم فَاْصطَاد وا َواَل جَيْرَِمنَّك ْم شَ  َنآن  قَ ْوٍم َأن اْلبَ ْيَت احْلَرَاَم يَ ب ْ
 َواْلع ْدَواِن دُّوك ْم َعِن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َأن تَ ْعَتد وا َوتَ َعاَون وا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَون وا َعَلى اإْلِمثِْ صَ 

 . ]٢املائدة: [ ﴾َوات َّق وا اللَّ َه ِإنَّ اللَّ َه َشِديد  اْلِعَقابِ 

                                                 
، أتليف:د/ القواعد الفقهيةرجع املهم: ، وانظر أيضًا هذا امل675- 628، ص: املوافقات يف الشريعة اإلسالمية، لإلمام الشاطيب  17

 رؤية واقعية و نظرة شرعية، –مبادرة وقف العنف وانظر: 190-101، ص:2005، 1القاهرة، ط–عبد العزيز حممد عزام، دار احلديث 
انجح إبراهيم  – علي حممد علي الشريف-من أتليف: أسامة إبراهيم حافظ، و: عاصم عبد املاجد حممد، و أقره و راجعه: كرم حممد زهدي

–، الرايض 2004-1محدي عبد الرمحن عبد العظيم، مكتبة العبيكان، ط –فؤاد حممود الدوالييب  –حممد عصام الدين درابلة  –عبد هللا 
 31-29اململكة العربية السعودية، ص: 
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اإلمام  ، و حديث18حبان يف صحيحه ومن النصوص النبوية ميكن ذكر حديث ابن      
أنه قال:) من خرج  مسلم أيًضا يف صحيحه من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب 

من الطاعة و فارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل حتت راية ِعّمّيٍة يغضب لعصبة 
على أميت يضرب بَ رَّها أو يدعو إىل عصبة أو ينصر عصبة فق تل فِقتلة ٌ جاهلية، ومن خرج 

 . 19وفاجرها و ال يتحاشى من مؤمنها و ال يفي لذي عهد عهده فليس مين و لست منه(
. و ذكر 20(ال حيل ملسلم أن يرو َِع مسلماً أنه قال:)  وروى اإلمام أبو داود يف سننه عنه  

روََّع املؤمن هنى أن ياإلمام احلاكم يف مستدركه على الصحيحني أنه صلى هللا عليه و سلم: )
 .21(  أو أن يؤخذ متاعه العًبا أو جًدا

وبناء عليها فإن كل ضرر حسي أو معنوي يلحق ابألفراد أو اجلماعات الربيئة مثل ظاهرة       
اإلرهاب يف عصران احلاضر، وترويع األبرايء واآلمنني من املسلمني أو املستأمنني من أهل 

مال و أفكار ممقوتة ومنبوذة، و حمرمة مجلة و الكتاب، كل ذلك، يف نظر اإلسالم هي أع
تفصيالً بكافة أشكاهلا و ألواهنا. و بناء عليه فقد دعاان إسالمنا إىل التمسك و االلتزام  ابملنهج 
القرآين يف كيفية مواجهة هذا التحدي الفكري والعقدي املنحرف الذي يعاين منه األخضر 

 ، فضالً عن اإلنسان، و هللا املستعان وعليه التكالن.واليابس، الصاق والطاق اجلماد واحليوان
أمان، ودين حياة وبناء وحضارة ، جاء لرعاية مصاق إن ديننا اإلسالمي دين سالم و      

العباد يف املعاش و املعاد، وليس دين موت وقتل وختريب وترهيب وترويع، كما قد يَ تَ َوّهم ذلك 
الشرعي املستنري. و هذا هو السر يف حماربة اإلسالم بعض من ال نصيب له من العلم أو الفقه 

لتلك الظاهرة املدمرة واملهلكة للحرث والنسل، ظاهرة الغلّو أو التنطع الفكري أو املذهيب أو 
العقدي، املؤدية إىل اإلرهاب والقيام ابألعمال اإلجرامية، ألهنا مل أتت خبري قط يف اتريخ 

                                                 

، حتقيق: شعيب األرنؤوط، 1993، 2ط: حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، موسسة الرسالة، بريوت، صحيح بن حبان 18 
 4580، الرقم: 441، ص: 10ج
مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،  صحيح مسلم:  19 
 .1848، الرقم: 1476، ص: 3ج
،  301، ص: 4 األزدي، حتقيق:حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر، ج، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاينسنن أيب داود  20

 كتاب األدب، ابب من أيخذ الشيء على املزاح
، حتقيق: 1، ط1990، حممد بن عبد هللا أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بريوت، املستدرك على الصحيحني  21

، ل : إبراهيم بن حممد احلسيين، دار الكتاب العريب، البيان و التعريف، وانظر: 5778، الرقم: 476، ص: 3مصطفى عبد القادر عطا، ج
 247، ص:2ه ، حتقيق: سيف الدين الكاتب، ج 1401بريوت، 
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ناء على هذه احلقيقة التارخيية، دعاان إسالمنا إىل نور البشرية، ال لألولني ولآلخرين. و ب
 The   الوسطية و ميزان االعتدال وإىل االحتكام إىل:" املرجعية املركزية " أو مقياس املركز "

the Center Criteria of22 ،- لنستقي منهما عالجنا و  – القرآن و السنة
 نستبني سبيلنا إىل مرضاة هللا يف الدنيا و اآلخرة.

فوق ذلك كله، فقد تقرر لدى أهل احلل والعقد من علماء األمة اإلسالمية سلفاً وخلًفا و     
أن مقاصد تشريعات ديننا احلنيف انصبت على حفظ كربى القضااي اإلنسانية و اليت ال تستقيم 
ا احلياة اإلنسانية إال هبا، وعليها تقوم مصاق البشر قاطبة. هذه املصاق اليت جاء هبا دينن
احلنيف حلفظها هي مصاق مقدسة ال جيوز التعرض هلا  أبي سوء، و هي: حفظ الدين والنفس 

واملال، وهذا الذي مسي لدى احملققني من العلماء ب : الكليات اخلمس، الضرورية  والعقل والعرض
23. 

 نستخلص مما سبق أن ظاهرة اإلرهاب و القتل وترويع اآلمنني وتدمري املصاق البشرية     
وانتهاك حرمات اآلخرين، تتعارض و تتناقض مع روح هذه التعاليم الرابنية واملقاصد اإلنسانية 
السامية. وعليها، فقد أمجع عقالء هذه األمة املباركة سلفاً وخلفاً على وجوب االلتزام واألخذ 

ني من بفريضة الوسطية يف أمور الدين كلها، وابت هذا االلتزام قضية مسّلمة هبا لدى احملقق
أهل العلم، إال من ال يعتد خبالفه وال عربة برأيه. و إن قوماً ضلوا وشذوا عن جادة الوسطية، 
وااللتزام هبذه الفريضة الرابنية وهذا اهلدي النبوي املعصوم، كان عاقبة أمرهم خ ْسراً وهم حيسبون 

 أهنم حيسنون ص نعاً. 
 

                                                 

 Lectures on Major Themes in - حماضرات عن قضااي أساسية يف أداين العاملفتاح، عرفان عبد احلميد:    22 
World Religions 2000ماليزاي،  -،  من مطبوعات اجلامعة اإلسالمية العاملية بكواال المبور. 

-219، ص: 1، فإنك ستجد فيه قواًل شافيًا وكافياً، جاملوافقات يف الشريعة اإلسالمية لإلمام الشاطيبيراجع يف هذا اخلصوص:  23
255   
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 املبحث الرابع:من مالمح الغلو و مظاهره
 

 كر العلماء واملفكرون أن من أبرز مالمح الغلو والتشدد هو:ذ      
التعصب للرأي وعدم االعرتاف ابلرأي اآلخر يف األمور االجتهادية واألمور احملتملة،   -1

وكثريًا ما جتعل األمور االجتهادية أموراً مقطوعة و يقينية، ليس فيها إال قول واحد 
فكر فيها وال يقارن كالمه وهو قوله...فهو ال يسمع حجج اآلخرين وال ي

بكالمهم..والعجيب أن منهم من جييز  لنفسه أن جيتهد يف أغوص املسائل وأغمض 
القضااي و هو غري أهل لالجتهاد..فكأنه يقول: رأيي صواب ال حيتمل اخلطأ ورأيك 
خطأ ال حيتمل الصواب.. فهناك االهتام ابالبتداع أو ابالستهتار ابلدين أو ابلكفر 

 إن هذا اإلرهاب الفكري أشد ختويفاً و هتديداً من اإلرهاب احلسي..واملروق. 
.. إلزام مجهور الناس مبا مل يلزمهم هللا به...التزام التشدد مع قيام موجبات التيسري...  -2

يقول: ] يسروا و ال تعسروا و بشروا و ال تنفروا.. [..فال جيوز  رغم أن رسول هللا 
جيلب عليهم احلرج يف دينهم والعنت يف دنياهم..فقد  للمسلم أن يلزم مجهور الناس ما

إذا صلى لنفسه طول الصالة وإذا صلى ابلناس خفف، وقال:] إذا صلى  كان 
أحدكم لنفسه فليطوِّل ما شاء..[..و قال ملعاذ ملا أطال الصالة ابلقوم: ] أفتان أنت 

لناس حماسبتهم على اي معاذ [ ؟ و كررها ثالاثً..روامها البخاري..ومن التشدد على ا
 النوافل والسنن كأهنا فرائض، و على املكروهات كأهنا حمرمات .."

..التشدد يف غري موضعه، يف غري زمانه ومكانه، كأن يكون مع قوم حديثي العهد  -3
ابإلسالم أو حديثي عهد بتوبة، أو يف غري دار اإلسالم و بالده األصلية..فهؤالء 

الفرعية واألمور اخلالفية، و الرتكيز معهم على ينبغي التساهل معهم يف املسائل 
ملعاذ بن  الكليات قبل اجلزئيات و األولوايت قبل الثانوايت..ولذا قال الرسول 

جبل ملا بعثه إىل اليمن: ] إنك أتيت قوماً من أهل الكتاب فادعهم إىل شهادة أن ال 
املسلم املتحمس من  إله إال هللا و أين رسول هللا ..[.. قد نرى اليوم بعض الشباب

دول الغرب ينكرون على  إخواهنم الذين يرتدون البنطال أو الكرافتة ال اجللباب 
األبيض، و أيكلون على املناضد ال على األرض، وكان األجدر هبم أن يدعو الناس  
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إىل توحيد هللا و التذكري ابآلخرة والقيم الدينية العليا و أن يبحثوا كيفية إنقاذ الناس 
ملهلكات والكبائر، مثل عقوق الوالدين و الزان و تعاطي املنكرات و املسكرات من ا

 و الرشاوي و املتاجرة ابألطفال والعاهرات..
..الغلظة واخلشونة يف التعامل والفظاظة يف الدعوة خالفًا ألوامر هللا وأوامر رسوله  -4

َوِعظَِة احَلَسَنِة َوجاِدهل م ادع  ِإىل َسبيِل َربَِّك اِبحِلكَمِة وَ ﴿ صلى هللا عليه و سلم..
امل

هَتدينَ 
 
النحل: [ ﴾اِبلَّيت ِهَي َأحَسن  ِإنَّ َربََّك ه َو أَعَلم  مبَن َضلَّ َعن َسبيِلِه َوه َو أَعَلم  اِبمل

فَِبَما َرمْحٍَة مَِّن اللَّ ِه لِنَت هَل ْم َوَلْو ك نَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب  ﴿ وقال تعاىل:] ١٢٥
وا ِمْن َحْوِلَك فَاْعف  َعن ْه ْم َواْستَ ْغِفْر هَل ْم َوَشاِوْره ْم يف اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل اَلنَفضُّ 

بُّ اْلم تَ وَكِِّلنيَ  ، فهؤالء جتدهم لألسف ] ١٥٩آل عمران: [ ﴾ َعَلى اللَّ ِه ِإنَّ اللَّ َه حيِ 
حرمة خاصة كاألب واألم ومن ال يفرقون يف ذلك بني كبري وصغري وال بني من له 

 ليس كذلك، وال بني من له حق التوقري كالعامل والفقيه واملعلم و املريب..
..سوء الظن ابلناس..فاألصل عند املتشدد هو االهتام والشك، خالفًا ملا تقرره  -5

ددين يسارعون الشرائع والقوانني:) إن املتهم بريء حىت تثبت إدانته(..فنجد املتش
إىل سوء الظن واالهتام ألدىن السبب، فال يلتمسون املعاذير لآلخرين، بل يفتشون 
عن العيوب، وجيعلون من اخلطأ خطيئة، ومن اخلطيئة كفراً..فإذا خالفتهم يف سنة 
محل العصا، أو األكل على األرض مثاًل، اهتموك أبنك ال حترتم السنة وال حتب 

االهتام عند األحياء، بل انتقل إىل األموات ..كأئمة ..و مل يقف رسول هللا 
املذاهب املتبعة...مل يسلموا من ألسنتهم و سوء ظنهم..و لو رجعوا إىل القرآن و 
 السنة لوجدوا فيهما ما يغرس يف نفس املسلم حسن الظن ابملسلمني..قال تعاىل:

الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإمْثٌ َواَل جَتَسَّس وا َواَل يَ ْغَتب اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اْجَتِنب وا َكِثريًا مَِّن ﴿
ًتا َفَكرِْهت م وه  َوات َّق وا اللَّ َه ِإنَّ اللَّ هَ  بُّ َأَحد ك ْم َأن أَيْك َل حلََْم َأِخيِه َمي ْ  ب َّْعض ك م بَ ْعًضا َأحيِ 

و الظن فإن الظن : ] إايكم  و قال الرسول  ].١٢احلجرات: [﴾ تَ وَّاٌب رَِّحيمٌ 
أكذب احلديث [،..فيجب على املسلم أن يكون عاداًل منصفًا يزن الناس مبيزان 

 الشرع والوسطية..



42 | P a g e  

 

"..النظرة املثالية للمجتمع الذي ينبغي أن يكون..فيعتقد أن اجملتمع املسلم ينبغي أن  -6
إن كان يكون جمتمعًا مالئكيًا يسوده احلب واملودة والطاعة الدائمة دومنا تقصري. ف

اجملتمع احلايل هكذا فهو جمتمع مسلم، وإن وجدت املعاصي فهو جمتمع جاهلي غري 
إسالمي، وهذا غلو يف التصور وبعٌد عن الواقع... فكل ابن آدم خطاء..وقد كانت 
املعاصي والذنوب يف كل األمم ويف أتباع الرسل... وأن خري القرون هو قرن رسول 

صي سواء كانت من الكبائر أم من الصغائر..فال  ينبغي مل يكن خالياً من املعا هللا 
للمسلم أن يتخيل اجملتمع املسلم خالياً متاماً من مجيع الذنوب و اآلاثم، فإن ذلك مل 

 و لن يكون..بل عليه أن يكون واقعياً..
..السقوط يف هاوية التكفري..و يبلغ هذا الغلو غايته حني يسقط عصمة اآلخرين  -7

أمواهلم و ال يرى هلم حرمة وال ذمة، وذلك عندما خيوض يف جلة ويستبيح دماءهم و 
التكفري و اهتام مجهور الناس ابخلروج عن اإلسالم، أو عدم الدخول فيه أصالً..و 
هذا ميثل قمة الغلو الذي جيعل صاحبه يف واد و سائر األمة يف واد آخر. وهذا ما 

الناس متسكًا ابلشعائر التعبدية وقع فيه اخلوارج يف فجر اإلسالم والذين كانوا اشد 
صيامًا وقيامًا وتالوة للقرآن الكرمي، ولكنهم أ توا من فساد الفكر ال من فساد 
الضمري..وضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً..و من مث 

بقوله: ] حيقر أحدكم صالته إىل صالهتم و قيامه إىل قيامهم و  وصفهم النيب 
ه إىل قراءهتم[، ومع هذا قال عنهم: ] ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من قراءت

الرمية..[، ووصف صلتهم ابلقرآن فقال:] يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم..[..و ذكر 
من عالماهتم املميزة أبهنم: ]يقاتلون أهل اإلسالم و يدعون أهل األواثن[. وما وقع 

خالفهم حديثاً، وهم مجاعة التكفري واهلجرة..فهم يكفرون لطائفة اخلوارج قدمياً وقع أل
كل من ارتكب معصية وأصر عليها و مل يتب عنها، وهم يكفرون احلكام واحملكومني 
والعلماء والعوام وكل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله..ومن ابيع إمامهم و دخل يف 
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الل الدم. و هكذا مجاعتهم مث تراءى له لسبب أو آلخر أن يرتكها فهو مرتد ح
 24أسرف هؤالء يف التكفري..فكفروا الناس أحياء و أمواات.. 

  

                                                 
سامة إبراهيم حافظ، و: عاصم عبد املاجد حممد، و أقره و راجعه: كرم ،   اتليف و إعداد: : أحرمة الغلو يف الدين و تكفري املسلمني  24

محدي عبد الرمحن  –فؤاد حممود الدوالييب  –حممد عصام الدين درابلة  –انجح إبراهيم عبد هللا  –علي حممد علي الشريف  -حممد زهدي 
: الصحوة اإلسالمية بني اجلحود ، وانظر52-27ص: اململكة العربية السعودية،–، الرايض 2004-1عبد العظيم، مكتبة العبيكان، ط

 ، د. يوسف القرضاويو التطرف
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 املبحث اخلامس: من أسباب الغلو ودوافعه
     

 التنطع:للون من العلماء أن من أسباب ودوافع الغلو والتشدد و ويرى املفكرون واحمل
  فة أسراره ضعف البصرية حبقيقة الدين، وقلة البضاعة يف فقهه و التعمق يف معر

 والوصول إىل فهم مقاصده و استشفاف روحه..
  ،االجتاه الظاهري يف فهم النصوص، دون التغلغل إىل فهم فحواها و معرفة مقاصدها

 وال ينظرون إىل العلة و احلكمة من وراء التشريع..
  االشتغال ابملسائل اجلزئية واجلانبية عن القضااي الكربى اليت تتعلق بوجود األمة

 مية و مصريها وهويتها.. اإلسال
  اإلسراف يف التحرمي بغري دليل و تتبع زالت اآلخرين من العلماء و املفكرين، و هذا

خالف ما كان عليه السلف الصاق، فإهنم كانوا ال يطلقون احلرام إال ما علم حترميه 
 جزماً..أما امليالون للغلو فما أسرعهم على ذلك دون حتفظ..

 النصوص و ترك احملكمات البينات.. إتباع املتشاهبات  من 
 ..عدم التعلم على أيدي العلماء و التتلمذ بني يدي املشايخ الرابنيني 
  ..25ضعف البصرية ابلواقع و احلياة و التاريخ و سنن الكون. 
وأزيد على ما سبق من ذكر األسباب أن أسوق حتليل أحد رجال الفكر اإلسالمي وهو     

مدى صعوبة فهمها، فرأيت من املصلحة نقل كالمه بشيء من يشخص األوضاع الراهنة و 
اإلجياز، مث أعقب عليه مبا يفتح هللا علّي، حيث قال حفظه هللا عز وجل يف هذا الصدد: " 
إن فهم العصر الذي نعيش، هو اخلطوة األوىل اليت جيب أن خنطوها حنو التمكن من العيش 

واقعنا ابألمر اليسري؛ فالواقع املعيش أشبه مبا مساه فيه على حنو مقبول وفعال. ليس فهم زماننا و 
الفالسفة ب : )اهليوىل( و هو أحيااًن أشبه ب  ) الزئبق ( فهو يطاوعك إىل أقصى حد، و لكنه 
يتأىب على التشكيل و القولبة، فتكون مطاوعته الشديدة خادعة. وهكذا شأننا مع األحداث 

                                                 
 .. بتصرف70-55ص:  املرجع السابق،   25
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لناس أهنم فامهون لكل ما جيري و مستوعبون، أييت اجلارية يف عصران، فعلى حني يدعي معظم ا
من يقول: إن الناس غري دارين بشيء ؛ وما يقال و يعلن يعطي انطباًعا مغايرًا متاًما ملا جيري 

 –على حنو أعتقد  –يف حقيقة األمر. سبب الصعوبة البالغة يف فهم الواقع العام، و العصر 
لواقع إال عرب )إشكالية ( أو بنية معرفية فكرية مكونة أن الناس أينما كانوا ال يستطيعون فهم ا

من ثالثة عناصر أساسية، هي: معتقداهتم وقيمهم، ومركبهم العقلي، واملعلومات املتعلقة ابلشيء 
أو احلدث الذي حياولون فهمه. عقائد الناس و قيمهم، بينها درجة ما من التفاوت و التباين؛ 

ينظرون إىل عمل ما من زاوية عقدية، ال يرونه على درجة حىت إن أبناء امللة الواحدة حني 
واحدة من الوضوح؛ كما أن سّلم القيم و األولوايت ليس ذا ترتيب واحد بينهم، ومركباهتم 
العقلية أو املبادئ الثقافية و املعرفية اليت ينظرون من خالهلا إىل األشياء، ليست هي األخرى 

ص الشعرية و الفلسفية، ميكن أن تستخدم يف قراءة موحدة...إن كل أشكال القراءة للنصو 
الواقع، ورمبا استطعنا أن منيز منها ثالثة أشكال أساسية، هي: القراءة املزيفة، والقراءة العادية، 
والقراءة الناقدة املتعمقة...إان نريد فهم قضية ابلغة التعقيد؛ فإن مما يعيننا على ذلك، تفتيت 

كن من األجزاء؛ وكلما جنحنا يف تفتيتها أكثر، كان ذلك أعون تلك القضية إىل أكرب عدد مم
فهم ظاهرة ) الفقر (، وجب أن نعرِّف  –على سبيل املثال  –لنا على فهم أعمق هلا. إذا أردان 

الفقر، وحندد مرادان من وراء إطالق هذه الكلمة، وأن حندد زمان هذه الظاهرة و مكاهنا، و 
العميقة و أسبابه املباشرة وغري املباشرة، واجلهات املسئولة نبحث بعد ذلك يف جذور الفقر 

عن وجوده...فهم اتريخ البلد الذي توطنت فيه الظاهرة، وجغرافيته و موارده االقتصادية، 
والعادات االجتماعية السائدة فيه،  وطبيعة النظام السياسي الذي حيكمه، وفعالية نظامه 

 .26القانون و النظم فيه... "  القيمي يف توجيه السلوك، ومدى سيادة
اليت يعيش  27بسبب اهلزمية النفسية املهيمنة على نفوس و قلوب املسلمني، واألزمة العقلية      

اب العامل اإلسالمي والتدهور االقتصادي ، الفكري الذي أص28فيها املسلمون، و اإلرهاق 
والفقر املدقع الذي تعيش فيه كثري من الدول اإلسالمية، و االنقسام احلزيب واالفرتاق السياسي 

                                                 
 ، بتصرف 23-21، ص:2004، 2، دمشق، دار القلم، ،ط: عصران والعيش يف زمانه الصعب: بكار، عبد الكرميانظر  26
 ماليزاي. –، كواال المبور 1996من مطبوعات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  ،لم: أزمة العقل املس: أبو سليمان، عبد احلميدانظر  27
، حماضرة علمية ألقاها يف الندوة األسبوعية يف اجلامعة FBI ، اإلرهاب بني الشريعة اإلسالمية و أف يب آي سانو، قطب مصطفى  28

  15.09.2003اإلسالمية العاملية يف كواال ملبور مباليزاي، بتاريخ  

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2001/11/article1.shtml#111#111
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الذي ابتلي به املسلمون، واالحنالل اخللقي و فوضى اإلابحية اليت نشاهدها يف اجملتمعات 
ذلك ابت قضية مسّلمًة هبا، واي أسفَى على الغربية و لدى كثري من اجملتمعات اإلسالمية، كل 
 ذلك، أسأل هللا تبارك وتعاىل العافية و السالمة.

نتيجة هلذا الوضع املأساوي والذي يرثى له و يندى له اجلبني، برزت ثلة من الشباب اإلسالمي 
املتحمس املتطرف واملتزمت، تنادي ابسرتجاع عزة اإلسالم وشرف املسلمني، عن طريق  

"!! ضد حكام ووالة أمور املسلمني أو اخلروج عليهم   29ل القوة أو " رفع راية اجلهاد استعما
، وعزهلم عن السلطة وإبداهلم ِبخرين منهم قادرين يف رأيهم على رفع راية اجلهاد ومد يد 30

العون إىل إخواهنم املسلمني املضطهدين، ومعارضة الغطرسة األمريكية و طغياهنا السياسي يف 
يف  31لوسط، وأتييدها املطلق واألعمى للسياسة الوحشية اإلسرائيلية وموقفها املزدوج الشرق ا

 املسلمني عموًما. حق الشعب الفلسطيين و 
هذا هو الدافع األساسي الذي دفع هبؤالء الفتية املتحمسني واملغرورين إىل القيام هبذه     

واألطفال والشيوخ والنساء وتدمري األعمال العنيفة و اإلجرامية يف حق املدنيني واألبرايء 
املنشآت احلكومية، وتفجري املباين واجلسور، وقتل رجال األمن واغتيال املسئولني من الذميني 

                                                 
حول تصحيح مفهوم اجلهاد اإلسالمي يف هذه االايم، و هل هي غاية أم وسيلة، ما هي املفاسد و املصاق املرتتبة من اللجوء إىل هذه   29

، للمؤلفني: أسامة إبراهيم حافظ، و:عاصم عبد املاجد : تسليط األضواء على ما وقع يف اجلهاد من أخطاءالفريضة يف هذه األايم..انظر
فؤاد حممود الدوالييب  –حممد عصام الدين درابلة  –انجح إبراهيم عبد هللا  –علي حممد علي الشريف -قره و راجعه: كرم حممد زهديحممد، وأ

 56-43اململكة العربية السعودية، ص –، الرايض 2004-1محدي عبد الرمحن عبد العظيم، مكتبة العبيكان، ط–
ملسلمني انلت اهتمام الباحثني و العلماء قدميًا و حديثًا. فمن القدامى الذين كتبوا و انقشوا مسألة اخلروج على احلاكم أو والة أمور ا  30

، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، و: أصول أهل السنة و اجلماعةاإلمام أبو احلسن األشعري يف:  -1هذه القضااي الكربى:
: اإلرشاد إىل قواطع اإلمام اجلويين يف -3،كام السلطانية و الوالايت الدينيةاألحاإلمام املاوردي، يف: -2،املسماة برسالة أهل الثغر
 و: ،و: احلسبة يف اإلسالم،  األمر ابألمر ابملعروف و النهي عن املنكرشيخ اإلسالم بن تيمية يف:  -4، األدلة يف أصول االعتقاد

ملاذا األستاذ الشهيد سيد قطب يف:   -1هم.  و من املعاصرين:، و غري منهاج السنة و: ،السياسة الشرعية يف إصالح الراعي و الرعية
شرعية اخلروج على حكم  –: أبدًا حسني شريف راشد الصديف يف -2، يف ظالل القرآن، و: : السالم العاملي و اإلسالم، وأعدموين

حممد رأفت عثمان، يف: -5،طبائع االستبداد: عبد الرمحن الكواكيب، يف -4، املال و احلكم يف اإلسالمعبد القادر عودة، يف: -3، اجلور
اخلروج على احلاكم يف الفكر مجال احلسيين أبو فرحة، يف:  -6،القضااي الثالث: تغيري املنكر ابليد، اخلروج على احلاكم، تكفري الدولة

 .وغريهم كثريونالسياسي اإلسالمي.
اسة، ومنهم رئيس الوزراء األسبق ملاليزاي، د. حماضر حممد يف كما هو واقع و مشاهد، و كما عرب بذلك بعض رجال الفكر و السي   31

 .2001من سبتمرب  11مناسبات عديدة بعد أحداث 
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يف صفوف  32من األجانب من أهل الكتاب املتعاقدين مع الدولة، وبث الرعب و اخلوف 
 املواطنني ..ا 

طئة ؟!! إن هؤالء الفتية أخطئوا الطريق بل هم ولكن..هل الغاية النبيلة تربر الوسيلة اخلا     
، جيب أن تكون قراءة 33ضلوا السبيل غري مدركني لذلك. إن قراءتنا للواقع اجلديد احملسوس 

سليمة وسديدة، ورؤيتنا رؤية شرعية اثقبة، و"..اخلطأ يف الرؤية الشرعّية ألّي حادث يكمن يف 
أو الفهم اخلاطئ للواقع الذي  -2ريعة،الفهم اخلاطئ لنصوص الش -1إحدى أسباب ثالثة:
  أو اخلطأ يف اختيار الدليل الشرعّي الذي يناسب هذه الواقعة...وعلى  3ي راد تنزيل الّنص عليه ،

املسلمني أن يقدموا املصاق الضرورية على املصاق التحسينية..وإّن املصاق إذا تعارضت فّوتت 
نيا يف سبيل املصلحة الع لي ا، وألغيت املصلحة الطارئة لتحصيل املصلحة الدائمة ، املصلحة الدُّ

 . 34وأ لغيت املصلحة الشكلّية لتحقيق املصلحة اجلوهريّة.." 
إهنم هبذه التصرفات العاجلة أساؤوا إىل اإلسالم إساءة ابلغة، حيث أنكروا و جحدوا      

كائنًا من كان املنهي أو   فريضة األمر ابألمر ابملعروف و النهي عن املنكر، مبراتبها املعروفة،
وأوامره  املأمور، حىت وإن كان السلطان أو اإلمام. كما أهنم نسوا أو تناسوا وصااي الرسول 

، و إن أكل مالنا و ضرب ظهران، إال أن نرى منه 35بطاعة األمري ومسعه و عدم اخلروج عليه 
: ] السمع و ام مسلم قوله كفرًا بواًحا وصرحًيا، لنا فيه من هللا برهان. جاء يف صحيح اإلم

                                                 
وفيما خيص اجلهاد اإلسالمي أو املقاومة الشرعية ضد احملتل يف العراق، فقد وقع على مشروعية ذلك عدد كبري من أساتذة اجلامعات و   32

اململكة العربية السعودية. إال أنه قد وجد ثلة من املعارضني هلذا املوقف املوحد، و منهم الشيخ عبد احملسن املتخصصني يف العلوم الشرعية يف 
، الصادرة يوم املدينة املنورةالعبيكان، و له رأي يف هذه املسألة، واليت مساها: ب :جهاد الدفع. و قد نشر هذا اللقاء  يف حوار له مع جريدة: 

يعرضون أهل العراق للهالك و الدمار و كأهنم   26: الدعاة الـ: . مث نشر هذا اللقاء بعنوان15175العدد:  ،26.09.1425الثالاثء 
. و قد انقش فكرة الشيخ عبد احملسن العبيكان، د. أمحد بن حممد اخلضريي، و نشرت هذه املناقشة يف اإلنرتنت بتاريخ: يريدون بقاء احملتل
 ه املناقشة العلمية، فإن فيها فوائد.. حيسن الرجوع إىل هذ11.12.2004

مفاجأة سارة و  1997حول مبادرة وقف العنف و اجلهاد املسلح جاء اإلعالن املفاجئ من اجلماعة اإلسالمية يف اخلامس من يوليو   33
رؤية واقعية  -رة وقف العنف: مبادفرصة ساحنة إلهناء دائرة العنف الذي عانت منه البالد أكثر من عشرين عاماً. للمزيد و التفاصيل..انظر

  60-57، و 36-25ص:  و نظرة شرعية،
ه ،  قراءة للكتاب:  15/7/1425، الناشر: مكتبة الرتاث اإلسالمي، األحكام و اآلاثر –تفجريات الرايض  عبد هللا، انجح إبراهيم،  34 

 http://www.islamonline.net       عماد اخلطيب، يف موقع على  اإلنرتنت:  
اخلروج على للتوسع حول مسألة اخلروج على اإلمام بشروطها و ضوابطها الشرعية املعتربة انظر الدراسة املوضوعية و املستوفية بعنوان:   35

، مركز احلضارة العربية ( املعدة من قبل فضيلة األخ الدكتور مجال احلسيين  2004-القاهرة -1،) طاحلاكم يف الفكر السياسي اإلسالمي
 فإن فيها خريًا كثريًا، و هي  من أحسن ما رأيت يف ابهبا. أبو فرحة،
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الطاعة على املرء املسلم فيما أحب و كره ما مل يؤمر مبعصية. فإذا أمر مبعصية فال مسع و ال 
تسمع و تطيع لألمري و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك، فامسع و أطع  ]:، وقوله 36طاعة [ 

 .38، و:]الطاعة يف عسرك و يسرك و منشطك و مكرهك و أثرة عليك..[ 37[ 
ويرى بعض املفكرين اآلخرين أن اخللل لدى هؤالء يكمن يف فقه اجلهاد و فقه النظرة إىل      

غري املسلمني، ويف فقه العالقة أبهل الذمة ويف فقه تغيري املنكر ابلقوة كما أن هناك خلل يف 
 .39فقه اخلروج على احلكام..

 
  

                                                 
 1839، رقم احلديث: 1469، ص: 3، جصحيح مسلم  36
 228-227، ص 12، جصحيح مسلم  37
 1836، رقم احلديث: 1467، ص: 3، جصحيح مسلم  38
اإلنرتنت: ، يف موقع على 6.06.2004، نظرات أتصيلية -املسلمون و العنف السياسيالقرضاوي، يوسف:   39

http://www.alqaradawi.net  

http://www.alqaradawi.net/
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 الداء ( الفصل الثاين: اإلرهاب بني الواقع واألمل ) العالج هلذا

 
 املبحث  األول: جهود الدبلوماسيني و السياسيني يف إمخاد انر فتنة اإلرهاب  

 
، يف كافة دول العامل، 40لقد ع قدت عشرات االجتماعات واملؤمترات والندوات العاملية      

وأ نِفَقت املاليني على الدراسات والبحوث واملشاريع العلمية يف مراكز البحوث ومعاهد 
ت اإلسرتاتيجية العاملية املختلفة، للبحث عن جذور وأسباب ودوافع اإلرهاب، ومن مث الدراسا

كيفية معاجلة هذه الظاهرة املبيدة واملهلكة للحرث والنسل، واليت أرَّقْت مضاجع األبرايء من 
 املدنيني الذين ابتوا قلقني مذعورين حول مستقبلهم و مصريهم اجملهول. 

مؤسسي عاملي مستمر، توصلوا إىل بعض النتائج واحللول  وبعد جهد جهيد وحبث     
والتوصيات واملقرتحات املساعدة على مكافحة هذه الظاهرة واجتثاثها. وميكن إمجال هذه 
التوصيات واجملاالت، طبق ما أشار إليها أحد الضباط يف االستخبارات القومية للشرق 

 األوسط، يف هذه اجملاالت:
القوة العسكرية، -4وسائل املراقبة املالية،  -3القوانني اجلنائية، -2الطرق الدبلوماسية، -1
 .41مجع الوسائل كلها عرب اللجان التابعة للوزارات.. -6االستخبارات، -5

( يشمل جهود العديد من الدوائر والوكاالت مكافحة اإلرهابفهؤالء يرون أن تعبري: " )      
ضمن العمل الدبلوماسي اهلادف إىل تنسيق جهود احلكومية املختلفة. فاحلرب ضد اإلرهاب تت

احلكومات األجنبية حول املوضوع، وتعين أعمال التحقيق من قبل خمتلف اهليئات املعنية بتطبيق 

                                                 
اخلاصة ابجلرائم و األفعال ترتكب على منت الطائرات، و املوقعة  اتفاقية طوقيو -1ومن هذه االتفاقيات على مكافحة اإلرهاب:   40

 -3، 16.12.1970غري املشروع على الطائرات املوقعة ب :  بشأن مكافحة االستيالء واتفاقية الهاي -2، 14.9.1963بتاريخ: 
اخلاصة مبنع و معاقبة  اتفاقية نيويورك -4، 23.09.1971اخلاصة بقمع األعمال غري املشروعة ضد الطريان، املوقعة ب :  اتفاقية مونرتايل

لقانون البحار سنة  اتفاقية األمم املتحدة -5، 14.12.1973اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املشمولني ابحلماية الدولية، الوقعة ب : 
 105-104، بريوت، ص:2003، 1، دار النفائس، طال لإلرهاب نعم للجهاد...انظر: السحمراين، أسعد: 1983

 ، ضابط االستخبارات القومية للشرق األدىن و جنوب آسيا يف  اجمللس القومي لالستخبارات، سبل مكافحة اإلرهاببول آر. بيالر   41
 و كالة االستخبارات املركزية. –
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القانون، وما يتعلق هبا من إجراءات قانونية حملاكمة اجلرائم اإلرهابية، وتشمل أيضًا إجراءات 
...فإن احلرب على اإلرهاب تعين أحيااًن اللجوء إىل القوة اهليئات املالية ملنع متويل اإلرهابيني

 42املسلحة.. " 
قد كانت قريبة من تلك احللول املذكورة آنفاً، أسس التعاون العريب املشرتك ملكافحة و     

 اإلرهاب، يف عدة جماالت:
ويل أو تنظيم ، بعدم متأواًل: تدابري منع  اجلرائم اإلرهابية" ..ففي اجملال األمين ذكروا...     

أو ارتكاب األعمال اإلرهابية أو االشرتاك فيها أبي صورة من الصور...واحليلولة دون اختاذ 
أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ اجلرائم اإلرهابية أو الشروع أو االشرتاك فيها، ومنع 

ات، أو استقباهلا أو تسلل العناصر اإلرهابية إليها أو اإلقامة على أراضيها، فرادى أو مجاع
إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو متويلها... تطوير و تعزيز األنظمة املتصلة ابلكشف عن نقل 
واسترياد و تصدير و ختزين و استخدام األسلحة و الذخائر و املتفجرات... تطوير و تعزيز 

لبحرية واجلوية... تعزيز احلماية األنظمة املتصلة إبجراءات املراقبة وأتمني احلدود واملنافذ الربية وا
واألمن والسالمة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية واملنظمات اإلقليمية والدولية 
املعتمدة... تعزيز أنشطة اإلعالم األمين وتنسيقها مع األنشطة اإلعالمية يف كل دولة وفق 

ابية و إحباط سياستها اإلعالمية..لكشف أهداف اجلماعات والتنظيمات اإلره
خمططاهتا...تقوم كل دولة إبنشاء قاعدة بياانت جلمع وحتليل املعلومات اخلاصة ابلعناصر 

 واجلماعات واحلركات والتنظيمات اإلرهابية.. 
..القبض على مرتكب اجلرائم اإلرهابية وحماكماهتم وفقًا للقانون اثنياً: من تدابري املكافحة

لني يف ميدان العدالة اجلنائية...أتمني محاية فعالة ملصادر الوطين..أتمني محاية فعالة للعام
املعلومات عن اجلرائم اإلرهابية..توفري ما يلزم من مساعدات لضحااي اإلرهاب...إقامة تعاون 
فعال بني األجهزة املعنية وبني املواطنني ملواجهة اإلرهاب...والتشجيع على اإلبالف عن 

 . 43األعمال اإلرهابية..." 

                                                 
 املصدر السابق.  42
 بتصرف شديد 109-106..ال لإلرهاب نعم للجهادانظر:   43
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أبعاد هذه احللول البشرية، مع احرتامي وتقدير البالغ لتلك وإذا ما نظران وحللنا نوعية و      
اجلهود املؤسسية والدولية، فإنه ال خيفى على أويل األلباب ضيق األفق وقصر النظر وجفاف 

 احللول املتبنية لدى هؤالء جتاه هذه الظاهرة، وذلك يعود إىل أسباب عديدة، منها: 
موا إبصالح القضية من ظاهرها و تركوا املعاجلة من ابطنها، والذي تنبع منه تلك إهنم اهت -1

األفكار والتوجهات املتطرفة. فلم يهتموا ابملعاجلة الدينية أو الفكرية أو الثقافية للقضية. ومن 
مثَّ مل تكن تلك الرؤى واحللول السياسية العاملية صائبة وانجعة يف عالج هذا املرض االجتماعي 

 العاملي.
ويدل على ذلك تدهور األوضاع األمنية يف العامل عامة ويف الدول العربية واإلسالمية      

 خاصة، فما زادت تلك احللول اجلافة هؤالء اإلرهابيني إال عتواً وطغياانً كبرياً.
على مستوى الفرد واألسرة  44وإذ األمر كذلك، فال بد إذن من ضرورة املراجعة الذاتية       

 اجملتمع واملؤسسات العلمية، وتصحيح ما فسد من مفاهيمنا وخططنا ومناهجنا واسرتاتيجياتناو 
جتاه معاجلة هذه الظاهرة الشائكة، وأن نعيد النظر يف طريقة املعاجلة بشكل موضوعي علمي 

 أيضاً. ومنهجي من جديد، ومن وجهة النظر الدين اإلسالمي ويف ضوء القرآن والسنة النبوية
د غفل عن هذه القضية كثري من اجملتهدين الذين جيتهدون يف معاجلة هذه الظاهرة عن لق    

اختاذ هذا العنصر الديين يف عني االعتبار. هذا اخلطأ العلمي واملنهجي يكمن يف تعميم هذه 
،على -اليهودية أو النصرانية  –احللول  املقرتحة من وجهة النظر الغربية أو األمريكية البحتة 

مني أيًضا. وما يصلح أن يكون عالجًا أو حاًل لليهودي أو النصراين أو للبوذي أو املسل
للهندوسي قد ال يصلح أن يكون عالًجا للمسلم أيًضا. قد تكون تلك احللول املقرتحة آنفاً 
صاحلة للدول الغربية واألمريكية، ولكنها غري صاحلة للدول اإلسالمية أو العربية، نظرًا للفروق 

 والعادات والتقاليد واألعراف االجتماعية. الدينية

                                                 
وهذه املراجعة الذاتية هي إحدى األبعاد الفكرية و املنهجية للتوبة النصوح، و الذي غفل عنها كثري من الناس يف هذا العصر. هذه   44

منهج األنبياء و املرسلني كما أشارت إىل هذا املعىن كثري من اآلايت القرآنية، و ال سيما بعض آايت سورة:  املراجعة الذاتية الدائمة كانت من
يف إحدى حماضراته  راشد الغنوشيص. ذكر هذا املعىن اللطيف أحد  رجال الفكر و الدعوة يف هذا العصر، و هو املفكر اإلسالمي الدكتور 

 م.2002مية العاملية يف ماليزاي عام العلمية، حينما زار اجلامعة اإلسال
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موجات اإلرهاب  45فهل جنحت حقًا تلك احللول الدبلوماسية العاملية املشرتكة ؟ هل خفت
 وهجماته أم ازدادت ؟ وهل اجتث اإلرهاب لألبد أم لفرتة مؤقتة ؟ 

ىل أرجاء يبدو يل، وهللا أعلم، أن اإلرهاب غدا كشجرة ضربت جبذورها إىل األرض وبفروعها إ
الدنيا، وأهنا أضحت تؤيت أكلها كل حني إبذن أصحاهبا و قياداهتا، وهللا املستعان وعليه 

 التكالن.
 
 

 املبحث الثاين: نتيجة اجلهود املبذولة
      
فمن خالل متابعيت لتطورات وجمرايت هذه الظاهرة من خالل وسائل اإلعالم املختلفة،      

آراء احملللني الكبار واحملاوالت السياسية الدولية ملعاجلتها، واجلهود على الصعيد احمللي والعاملي و 
املبذولة لعالجها، يبدو يل والعلم عند هللا، أهنا مل تكن جمدية يف استئصال هذه الظاهرة. وما 
تفجريات الرايض واستانبول و أسبانيا و القاهرة و جاكرات و أخريًا يف لندن عنا ببعيد. كل 

دهم يف املعاجلة على اآلراء البشرية والقوانني الوضعية و عدم استنارهتم بنور ذلك بسبب اعتما
الوحي اإلهلي واهلدي النبوي الشريف، ملعاجلتها ومكافحتها، ألنه سبحانه قد أرسل رسوله 

 َأاَل يَ ْعَلم  َمْن َخَلَق َوه َو اللَِّطيف  اخْلَِبري  ﴿ابهلدى ودين احلق، وهو عليم مبا يصلح للبشر، 
َواَل ت  ْؤِمن وا ِإالَّ ِلَمن تَِبَع ِديَنك ْم ق ْل ِإنَّ اهْل َدىَٰ ه َدى اللَّ ِه َأن ﴿ وقال تعاىل: ]، 14امللك: [﴾

ه  َيَشاء  َواللَّ ي  ْؤَتىَٰ َأَحٌد مِّْثَل َما أ وتِيت ْم َأْو حي َاجُّوك ْم ِعنَد َربِّك ْم ق ْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد اللَّ ِه ي  ْؤتِيِه َمن 
، إذن فال يصح عقاًل وال شرعًا وصف عالج عاملي موحد ] ٨٣آل عمران: [﴾َواِسٌع َعِليمٌ 

على مجيع الدول وعلى مجيع الناس، دون األخذ بعني االعتبار تلك الفروق الدينية والنفسية 
واالجتماعية والبيئية واألسرية. فعقلية الشاب األمريكي أو األوريب ونفسيته ختتلف عن عقلية 

نفسية الشاب اخلليجي أو العريب، و اخلطاب الديين الذي خياطب به هؤالء األمريكيون أو و 
األوربيون غري اخلطاب الذي خياطب به العرب واملسلمون يف الشرق األوسط. فهناك فروق 

                                                 
إسرائيل  –: أمريكا حول ازدايد موجات اإلرهاب العاملي واإلسرائيلي ضد أمريكا و الفلسطنيني..انظر: ديوك، ديفيد: ترمجة: سعد رستم   45
 سوراي-، دمشق1، ط2002، األوائل للنشر و التوزيع 2001أيلول  11و 



53 | P a g e  

 

عقلية وتقليدية وعرفية واترخيية جيب أن تراعى من قبل املفكرين واحملللني عندما يصفون الدواء 
 يعاجلون قضااي األمة. للناس و

وقدمياً تنبه علماؤان رمحهم هللا عز وجل إىل هذه القضية الدينية والفكرية احلساسة. كان عندهم: 
قاعدة تسمى بقاعدة: فقه الواقع. فنجد مثاًل اإلمام أاب زكراي حيَي بن شرف النووي  قد عقد 

. هذا يدلنا 46داب املفيت واملستفيت يف كتابه ابابً أو فصالً مساه: ابب معرفة حال املستفيت أو آ
بوضوح وجالء على أمهية هذه القاعدة يف مناقشاتنا مع اآلخرين وأن نكلم الناس على قدر 

 .عقوهلم حىت ال ي َكذََّب هللا  و رسول ه حممد 
كما أننا جيب أن ننتبه إىل ظاهرة هجرة الفتاوى من بلد إىل بلد آخر واليت انتشرت يف        

م انتشار النار يف اهلشيم. فأوضاع املسلمني يف اململكة العربية السعودية ختتلف عن هذه األاي
أوضاع املسلمني يف الصني أو ماليزاي أو روسيا أو البوسنة أو كسوفا. هذا العالج املنشود جيب 

، قرآننا وسنة نبينا عن 47أن يتوافق مع مبادئ ديننا و إمياننا، وعلينا أن نبحث يف صيدلية 
الج الرابين، والذي من خصائصه: " أنه صبغة إهلية، و هو ذو آفاق واسعة، و أنه شامل الع

و ليس بشري  49،و موضوعي و إجيايب وواقعي.." 48و متكامل، و أنه متوازن ووسطي ومعتدل
 املصدر. 

 
 

 املبحث الثالث: البديل اإلسالمي هو العالج الوحيد املقرتح للقضاء على هذه الظاهرة
 

عالج الذي سنقرتحه على شبابنا ومؤسساتنا العلمية لتبنيه وتداوله هو: مبدأ وفريضة فال     
الوسطية واالعتدال أو التوازن يف عقيدتنا وعباداتنا ومعامالتنا و آرائنا و شؤوننا كافة، و االبتعاد 

 عن الغلو والتطرف والتشدد بكافة مظاهره و أشكاله.

                                                 
، 44،ص: 1: بسام عبد الوهاب اجلنايب، جح، ت1408، 1دمشق، ط -، دار الفكرآداب الفتوى، النووي، أبو زكراي حيَي بن شرف  46
71 
 .  1998على حد تعبري الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي يف لقاء مفتوح يف زايرة له للجامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي عام  47
 393-392، ص:2003، 4مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، ط ،مدخل لدراسة العقيدة اإلسالميةضمريية، عثمان مجعة:   48
 75-68، ص:2002، 12، دار النفائس للنشر و التوزيع، عمان، ط: حنو ثقافة إسالمية أصيلةانظر: األشقر، عمر سليمان عبد هللا 49
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حياتنا وعقيدتنا، وأن ديننا اإلسالمي جاء بكافة  وعن فضل هذا العالج وأمهيته يف     
. لنرى ولنحلل كالم شيخ اإلسالم وسطاً بني غلو الغالني وتقصري املقصرينتشريعاته وأحكامه 
(، و هو يلخص لنا هذه احلقيقة الكربى وجيليها، و حنن  الوصية الكربىابن تيمية رمحه يف ) 

 :نذكر ذلك بتصرف شديد ألمهيته: قال رمحه هللا
، كما أن ملة اإلسالم وسٌط يف امللل، هم وسٌط يف النِّحل" .. وهذه الفرقة الناجية أهل السنة، 

وعبادِه الصاحلني، مل يَ ْغلوا فيهم كما غلت النصارى،  وسٌط يف أنبياء هللِا ورسلهِ فاملسلمون 
ا إال ليعبدوا إهلًا واحًدا فاختذوا أحبارهم ورهباهنم أراباًب من دون هللِا واملسيَح بن مرمي، وما أمرو 

ال إله إال هو سبحانه عما يشركون. وال َجَفوا عنهم كما جَفِت اليهود ، فكانوا يقتلون األنبياء 
جآءهم رسوٌل مبا ال هتوى أنفسهم  بغري حقٍّ ويقتلون الذين أيمرون ابلقسط من الناس، وكلما

يف املسيح، فلم يقولوا هو هللا، وال ابن   طوااملؤمنني توسّ كّذبوا فريقاً وقتلوا فريًقا. ومن ذلك أن 
وال اثلث  ثالثٍة، كما تقوله النصارى، وال كفروا به.. بل قالوا هذا عبد  هللِا ورسول ه  وكلمت ه   هللا،

، وروٌح منه..   ألقاها إىل مرمي، العذراء  البتول 
سَخ ما شاء وميحو ما شاء يف شرائع دين هللا فلم حيرموا على هللا أن يَ نْ وكذلك املؤمنون وسٌط 

ويثبت، كما قالته اليهود..وال جوزوا ألكاِبَر علماِئِهم وع ّباِدهم أن يغريوا دين هللا فيأمروا مبا 
شاؤا وينهوا عما شاؤوا كما يفعله النصارى. وكذلك يف صفات هللا تعاىل، فإن اليهوَد وصفوا 

رٌي وحنن أغنياء ، وقالوا يد  هللِا مغلولٌة، وقالوا الناقصِة، فقالوا هو فق اَّللَّ تعاىل بصفات املخلوقِ 
إنه َتِعَب من اخللق فاسرتاح يوم السبت إىل غري ذلك.. والنصارى وصفوا املخلوق بصفاِت 

..  اخلالق املختصة به، فقالوا إنه خيلق  ويرزق  ويغفر  ويرحم  ويتوب  على اخللق وي ثيب  ويعاقب 
عاىل، ليس له مسيٌّ، وال ِندُّ، ومل يكن له كفًوا أحٌد، وليس َكِمْثِلِه واملؤمنون آمنوا ابهلل سبحانه وت

شيٌء، فإنه رب العاملني وخالق  كلِّ شيٍء، وكلُّ ما سواه ِعباٌد له، فقراء  إليه .. وهكذا أهل 
بني أهل التعطيل  أمساء هللا وآايته وصفاته وسطٌ السنة واجلماعة يف الفرق، فهم يف ابب 

يلحدون ِِ وي عطِّلون حقائَق ما نَ َعَت هللا  به نَفسه ، حىت يشبهوه  الذين   ِِ يف أمساء هللا وآايتِه
..  فيؤمن .ابلعدم واملوات... وبني أهل التمثيل الذين يضربون له األمثاَل، ويشبهونه ابملخلوقات

تعطيٍل  أهل السنة واجلماعة مبا وصَف هللا  به نفَسه  وما وصَفه  به رسول ه ، من غري حتريٍف وال
واملؤمنني  -بني املكذبني بقدرة هللا  وهم يف ابب خلقه وأمره وسطٌ ومن غري تكييٍف ومتثيٍل... 
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يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئِتِه الشاملِة وخلِقِه لكل شيٍء، وبني املفسدين لدين هللا  الذين -
والنهَي والثواَب والعقاَب،  الذين جيعلون العبَد ليس له مشيئةٌ وال قدرةٌ وال عمٌل، فيعطلون األمرَ 

فيصريون مبنزلة املشركني الذين قالوا لو شاء هللا ما أشركنا وال آابؤان وال حرمنا من شيء ... 
بني الوعيدية، الذين جيعلون أهل الكبائر  األمساء واألحكام والوعد الوعيد وسطٌ وهم يف ابب 

...  لكلية، ويكذبون بشفاعة النيب من املسلمني خملدين يف النار، وخيرجوهنم من اإلميان اب
وبني املرجئة الذين يقولون إميان الف ّساِق مثل  إميان األنبياء، واألعمال  الصاحلة  ليست من الدين 
واإلميان، ويكذبون ابلوعيد والعقاب ابلكلية..فيؤمن أهل السنة واجلماعة أبن فساق املسلمني 

ع  اإلميان الواجب الذي يستوجبون به اجلنة، وأهنم معهم بعض  اإلميان وأصل ه ، وليس معهم مجي
ال خيلدون يف النار، بل خيرج منها من كان يف قلبه مثال حّبٍة من إميان أو مثال َخْرَدلٍة من 

الذين يغالون يف  ورضي عنهم وسٌط بني الغالية إميان...وهم أيضا يف أصحاب رسول هللا 
وعمر رضي هللا عنهما، وبني اجلافية الذين يعتقدون  علي رضي هللا عنه، فيفضلونه على أيب بكر

كفَره  وكْفَر عثماَن رضي هللا عنهما ويستحلون دماءمها ودماَء من توالمها، ويستحبون سبَّ 
، ألهنم متمسكون بكتاِب هللِا وسنِة أبواب السنة هم وسطٌ عليٍّ وعثماَن...وكذلك يف سائر 

ن من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان.." رسولِِه وما اتفق عليه السابقون األولو 
50. 

  

                                                 
حرمة الغلو يف ، وانظر:363ص: ، 3، ج، ابب الوصية الكربى، جمموع الفتاوىأمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس،   50

 83-73، الدين و تكفري املسلمني
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 املبحث الرابع: التوازن والوسطية يف ضوء القرآن الكرمي 

 
إن هلذه اخلاصية اإلسالمية هلا أثرها الكبري يف عصمة األمة اإلسالمية وعصمة شباهبا      

 األفكار واملذاهب اهلدامة املسلم من الغلو واإلفراط أو التفريط، وعن التأرجح أو احلرية بني
 . 51واملنحرفة يف هذا العصر 

بينما نرى املذاهب املادية والوضعية قد اعتنت ابجلانب املادي وأمهلت اجلانب الروحي،      
أو أهنا اعتنت مبصاق الفرد وأمهلت مصاق اجلماعة، أو رمبا أعلت من شأن الروح على حساب 

 القيم األخرى.
الوسطية واالعتدال الفكري أو املذهيب، واملوازنة أو الوسطية بني احلقوق إن املوازنة و      

والواجبات، وبني مطالب الروح واجلسد أمر غري يسري، ألن اإلنسان بطبعه ميال إىل جانب 
على حساب اجلانب اآلخر، وهذا يسبب خلاًل وفساًدا على الفرد واجملتمع والناس أمجعني، 

 ال مييل كلَّ امليل فيذر اجلانب اآلخر معلًقا. فالعبد املسلم جيب عليه أن
جاء ديننا احلنيف حافظًا على هذا التوازن يف كافة الشؤون التعبدية واملعيشية. فقد أمر      

اإلسالم بعبادة ربنا، ويف الوقت ذاته أمران أن نصرف شيًئا من وقتنا وجهدان واهتمامنا ألنفسنا 
 أن نصرف مهنا للدار اآلخرة، ولكنه سبحانه أمران أيًضا أن و ألوالدان وجمتمعنا، وأمران تعاىل

ال ننسى نصيبنا وحظنا من الدنيا، وأنه تعاىل أمران أن جنتنب اخلبائث من املأكوالت واملشروابت 
وهناان عن حترمي الطيبات اليت أابحه هللا عز وجل له. كما أنه سبحانه هنى عباده على لسان 

 . 52وترك الزواج و اجلهاد..كل ذلك على حنو منهجي تربوي فريد رسوله عن االنقطاع للتعبد
لنتأمل هذه اآلايت القرآنية كيف أن ربنا سبحانه و تعاىل الم و عتب و هنى أهل الكتاب      

اَي أَْهَل  ﴿ من اليهود والنصارى عن هذه الظاهرة العقدية املتطرفة، ظاهرة الغلو، قائاًل هلم:
َا اْلَمِسيح  ِعيَسى اْبن  َمْرمَيَ َرس ول  اللَّ ِه اْلِكَتاِب اَل تَ ْغل و  ا يف ِديِنك ْم َواَل تَ ق ول وا َعَلى اللَّ ِه ِإالَّ احلَْقَّ ِإمنَّ

                                                 
، الرايض، 1425، 1ط: حوار مع اإلرهاب، حول ضرر األفكار واالجتاهات املنحرفة لدى الشباب..انظر: الغفيلي، فهد بن عبد العزيز  51

 123-115ص: 
سوراي،  -، دمشق2، دار الفكر، طحنو منهج تربوي فريدعنوان: انظر أيضاً رسالة األستاذ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، هبذا ال  52

 ، فإن فيها فوائد مجة.1988
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َا اللَّ ه  ا لَّك  وََكِلَمت ه  أَْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َور وٌح مِّْنه  َفآِمن وا اِبللَّ ِه َور س ِلِه َواَل تَ ق ول وا َثاَلثٌَة انتَ ه وا َخريًْ  ْم ِإمنَّ
إِلَ ٌه َواِحٌد س ْبَحانَه  َأن َيك وَن لَه  َوَلٌد لَّه  َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض وََكَفى اِبللَّ ِه 

، فال نكاد جند للروحانية أثرًا، 53...نقرأ أسفار التوراة اخلمسة احلالية ] ١٧١النساء: [﴾وَِكياًل 
ااًن، حىت الوعد والوعيد يف هذه التوراة للمطيعني والعصاة، إمنا يتعلقان وال نكاد نرى لآلخرة مك

أبمور دنيوية، وتكاد تستأثر هبا النزعة املادية اخلالصة ... فإذا انتقلنا إىل اإلجنيل وجدان دعوة 
قوية إىل إلغاء قيمة هذه الدنيا، واعتبار هذه األرض مبثابة منفى لإلنسان، وطلب النجاة 

هناك يف العامل آلخر... وهكذا ال حتس يف اإلجنيل أن لك يف الدنيا نصيًبا، وأن لك والسعادة 
يف طيبات احلياة حظًا، وال تشعر أن لبدنك عليك حقاً، وأن لك يف عمارة األرض دورًا..يقول 
اإلجنيل: وقال املسيح لشاب آمن به ودخل يف دينه: ] إذا أردت أن تكون كامالً فاذهب فَِبْع 

و أعطه للفقراء، مث تعال واتبعين. وقال لتالميذه:]وأنتم فال تبحثوا عما أتكلون و ما  ما متلك
 .54تشربون و ال هتتموا لذلك؛ ألن هذه األشياء إمنا يبحث غري املؤمنني؟؟!! ["

العمليات اهلجومية واإلرهابية على املسلمني أو على  مثل هذه فهؤالء املقدمني على     
لمني، سن  ْلِفهم  أن هؤالء يعانون من العقد الفكرية واألمراض النفسية األجانب من غري املس

لـِ: واألزمات العقلية واملشاكل الثقافية، بسبب ابتعادهم عن جادة الوسطية، وتنكرهم: "  55
، اليت عرب القرآن الكرمي عنها يف كثري من اآلايت على لسان عديد من األنبياء سواء السبيل

 الوسطية واالعتدال و التوازن و السداد.: واملرسلني، وهو سبيل
فنجد يف القرآن الكرمي إشارة وداللة واضحة إىل هذا املعىن الذي نروم إليه، أي قضية     

لنستعرض بعض ؟  الوسطية واالعتدال والتوازن، فما املراد منها؟ وما أبعاد دالالت تلك العبارة
ي نرى عظمة القرآن الكرمي وإعجازه يف هذه اآلايت القرآنية ومن مث أقوال بعض املفسرين لك

 .املسألة

                                                 
واحلركات  –عرض اترخيي  –: اليهودية عن اليهودية و احلركات اليهودية احلديثة كما يراها أهلها..راجع: فتاح، عرفان عبد احلميد  53

 168-135دن، ص:االر  –، عمان 2002، 1، دار عمار، طاحلديثة يف اليهودية
الكتاب  االملقدس –أصول اإلجنيل   - Bazat e Bibles Per Myslimanet:، وانظر أيًضا182املرجع السابق، ص   54
 Surrey CR2 0ZA-ENGLAND-2004، ابللغة األلبانية،  للمسلمني –
 ه  1414، 1ايض، ط، من مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الر : طريق السعادةايجلن، مقداد  55
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أَْم ت رِيد وَن َأن َتْسأَل وا َرس وَلك ْم َكَما س ِئَل م وَسىَٰ ِمن قَ ْبل  َوَمن يَ تَ َبدَِّل اْلك ْفَر   ﴿ قال تعاىل:    
ميَاِن فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ   َأَخَذ اللَّ ه  ِميثَاَق َبيِن َوَلَقدْ  ﴿ و يقول أيًضا: ]،١٠٨البقرة: [﴾اِبإْلِ

ي ْت م  الزََّكاَة َوآَمنت م ِإْسرَائِيَل َوبَ َعثْ َنا ِمن ْه م  اْثيَنْ َعَشَر نَِقيًبا َوقَاَل اللَّ ه  ِإينّ َمَعك ْم لَِئْن أََقْمت م  الصَّاَلَة َوآت َ 
َكفَِّرنَّ َعنك ْم َسِيَّئاِتك ْم َوأَل ْدِخَلنَّك ْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِبر س ِلي َوَعزَّْرمت  وه ْم َوأَق َْرْضت م  اللَّ َه قَ ْرًضا َحَسًنا ألَّ  

، وقال ] 12املائدة:[﴾ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَار  َفَمن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك ِمنك ْم فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ 
اللَّ ِه َمن لََّعَنه  اللَّ ه  َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمن ْه م   ق ْل َهْل أ نَبِّئ ك م ِبَشرٍّ مِّن َذِلَك َمث وبًَة ِعندَ  ﴿ تعاىل:

، ] ٦٠املائدة: [﴾اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيَر َوَعَبَد الطَّاغ وَت أ ولَ ِئَك َشرٌّ مََّكااًن َوَأَضلُّ َعن َسَواِء السَِّبيلِ 
ك ْم َغرْيَ احلَْقِّ َواَل تَ تَِّبع وا أَْهَواَء قَ ْوٍم َقْد َضلُّوا ق ْل اَي أَْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغل وا يف ِدينِ ﴿ وقال تعاىل:

اَي أَي َُّها  ﴿ ، و قال تعاىل: ]٧٧املائدة: [ ﴾ِمن قَ ْبل  َوَأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا َعن َسَواِء السَِّبيلِ 
 إِلَْيِهم اِبْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفر وا مبَا َجاءَك م مَِّن الَِّذيَن آَمن وا اَل تَ تَِّخذ وا َعد وِّي َوَعد وَّك ْم َأْولَِياَء ت  ْلق ونَ 

ك ْم َأن ت  ْؤِمن وا اِبللَّ ِه َربِّك ْم ِإن ك نت ْم َخَرْجت ْم ِجَهاًدا يف َسِبيِلي َواْبِتَغاَء  احلَْقِّ خي ْرِج وَن الرَّس وَل َوِإايَّ
ت ْم َوَما أَْعَلنت ْم َوَمن يَ ْفَعْله  ِمنك ْم فَ َقْد َضلَّ َسَواءَ َمْرَضايت ت ِسرُّوَن إِلَْيِهم اِبْلَمَودَِّة َوَأانَ   أَْعَلم  مبَا َأْخَفي ْ

 [١املمتحنة: [﴾السَِّبيلِ 
 .56، أي الطريق األقوم..﴾السَِّبيلِ ﴿ يقول اإلمام ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل : -
، أي خرجوا عن طريق االستقامة و ﴾َضلَّ ﴿وقال اإلمام ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل:  -

 .57االعتدال إىل طريق الغواية والضالل..
، أي أخطأ الطريق احلق. و ﴾َأَضلُّ ﴿ ويقول صاحب تفسري اجلاللني يف تفسري قوله تعاىل: -

 .58السواء يف األصل: الوسط..
 ...59 طريق حممد، أي أخطأ قصد ﴾َوَأَضلُّوا﴿ويقول اإلمام القرطيب يف تفسري قوله تعاىل:  -

                                                 
 384، ص :3ه  ،ج1401بريوت،  -، دار الفكرتفسري القرآن العظيمأبو الفداء، إمساعيل بن عمر بن كثري املشقي،   56
 213، ص: 2املصدر السابق، ج  57
&  23ص:  ،1،، ج1القاهرة ط-حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر احمللي و عبد الرمحن السيوطي، دار احلديث –تفسري اجلاللني   58
 510، ص:1ج
، 1372، 2القاهرة، ط-، أبو عبد هللا، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب، دار الشعباجلامع ألحكام القرآنتفسري القرطيب:   59

 252، ص: 6& ج 114، ص: 6حتقيق: أمحد عبد العليم الربدوين، ج
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، أي فقد أخطأ قصد الطريق الواضح ﴾َضلَّ ﴿ ويقول اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىل: -
 .60وزل عن منهج السبيل القاصد..وقصد الطريق حمجة احلق..

الشاهد مما تقدم هو داللة اآلايت القرآنية إىل هذا العالج املهم، عالج الوسطية واالعتدال  
 رف الديين. فهال استفدان من قرآننا وهال رجعنا إىل معينه لنستقي منه دواءان.لظاهرة الغلو والتط

ولقد دعاان كتاب ربنا إىل االلتزام والتمسك مببدأ وفريضة الوسطية، وأنه سبحانه جعلنا من     
خري األمم اليت أخرجت للناس، حني كانت أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر وتؤمن ابهلل، 

أن تكون شاهدة على بقية األمم يف الدنيا واآلخرة. إهنا األمة الوسط، أمة وبذلك استحقت 
وبساطتها وتوازهنا  وسطيتهامعتدلة، أمة متوازنة. خريية وأفضلية وقوة هذه األمة تكمن يف 

يف كل شيء من أمور دينها ودنياها. إهنا أمة العدل واخلري والصالح، وقد جاءت  واعتداهلا
، قال تعاىل: يقول ربنا تبارك وتعاىل يف 61طيبة وجاءت ابلعدل وامليزان شريعة اإلسالم مسحة 

ِلَك َجَعْلَناك ْم أ مًَّة َوَسطًا لَِّتك ون وا ش َهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيك وَن الرَّس ول  َعَلْيك ْم ﴿ حمكم تنزيله: وََكذََٰ
َها إِ  َلَة الَّيِت ك نَت َعَلي ْ الَّ لِنَ ْعَلَم َمن يَ تَِّبع  الرَّس وَل ممَّن يَنَقِلب  َعَلىَٰ َعِقبَ ْيِه َوِإن َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقب ْ

ِس َلَرء وٌف َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَّ ه  َوَما َكاَن اللَّ ه  لِي ِضيَع ِإميَاَنك ْم ِإنَّ اللَّ َه اِبلنَّا
 ] ١٤٣البقرة: [ ﴾ رَِّحيمٌ 
قرآننا دعاان إىل الوسطية واالعتدال حىت يف اإلنفاق لآلخرين، و مل يرتكنا أحرارًا نتصرف  إن     

يف أموالنا كيفما نشاء. كل ذلك للحفاظ على مبدأ التوازن واالعتدال، والتجنب عن التطرف 
 ِإَذا أَنَفق وا َوالَِّذينَ ﴿ والغلو يف اإلنفاق. لنتأمل هذا البيان اإلهلي املعجز. يقول ربنا تبارك وتعاىل:

َوال جَتَعل َيَدَك ﴿ ويقول سبحانه: [،٦٧الفرقان: ﴾ ]ملَْ ي ْسرِف وا َوملَْ يَ ْقرت  وا وََكاَن َبنْيَ َذِلَك قَ َواًما
 . [٢٩اإلسراء: ﴾ ]َمغلوَلًة ِإىل ع ن ِقَك َوال تَبس طها ك لَّ الَبسِط فَ َتقع َد َملوًما حَمسورًا

فائدة أن أذكر الكالم اجلميل والتعليق الرائع لألستاذ الشهيد ويف هذا الصدد أرى من ال    
 سيد قطب يف تفسريه آلية سورة اإلسراء. يقول رمحه هللا:

".. والتوازن هو القاعدة الكربى يف النهج اإلسالمي، والغلو كالتفريط خيل ابلتوازن .      
لة إىل العنق، ويرسم اإلسراف يًدا والتعبري هنا جيري على طريقة التصوير؛ فريسم البخل يًدا مغلو 

                                                 
، 1405بريوت، -،  حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي، دار الفكر، أبو جعفرجامع البيان يف أتويل آي القرآنتفسري الطربي:   60
 84، ص: 14& ج  316، ص: 6ج
 76، ص:حرمة الغلو يف الدين و تكفري املسلمني  61
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مبسوطة كل البسط ال متسك شيًئا، ويرسم هناية البخل وهناية اإلسراف قَ ْعَدًة َكَقْعَدِة امللوم 
احملسور. واحلسري يف اللغة: الدابة تعجز عن السري فتقف ضعفاً وعجزًا. فكذلك البخيل حيسره 

وق َْفِة احلسري. ملوًما يف احلالتني على البخل  خب ْل ه فيقف. وكذلك املسرف ينتهي به سرف ه  إىل
. مث يعقب على األمر ابلتوسط أبن الرازق هو هللا. هو وخري األمور الوسطوعلى السرف، 
يف الرزق ويوسع، وهو الذي يقدر يف الرزق ويضيق. ومعطي الرزق هو اآلمر  الذي يبسط

﴾ ِلَمن َيشاء  َويَقِدر  ِإنَّه  كاَن ِبِعباِدِه َخبريًا َبصريًا ِإنَّ َربََّك يَبس ط  الرِّزقَ  ﴿ابلتوسط يف اإلنفاق: 
[. يبسط الرزق ملن يشاء عن خربة وبصر، ويقدر الرزق ملن يشاء عن خربة ٣٠اإلسراء: ]

، وهو اخلبري البصري ابألقوم يف وأيمر ابلقصد واالعتدال، وينهى عن البخل والسرفوبصر. 
 .62رآن يهدي لليت هي أقوم يف مجيع األحوال." مجيع األحوال؛ وقد أنزل هذا الق

إن التوسط و االعتدال كان من منهج األنبياء و املرسلني حىت يف عباداهتم وعالقاهتم مع      
هللا عز وجل. فكانوا يعيشون بني اخلوف والرجاء. اخلوف من عذاب هللا وغضبه، والرجاء فيما 

ه ورمحته. فال أحد أيمن مكر هللا وعقابه ولو كان نبياً رسواًل..لنقرأ هذا البيان عند هللا من رضوان
َنا لَه  حَيََْي ﴿اإلهلي لكي تنجلي هذه احلقيقة أمام أعيننا. يقول عز وجل:  َنا لَه  َوَوَهب ْ فَاْسَتَجب ْ

﴾ َيْدع ونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكان وا لََنا َخاِشِعنيَ َوَأْصَلْحَنا َله  َزْوَجه  ِإهنَّ ْم َكان وا ي َسارِع وَن يف اخلَْرْيَاِت وَ 
  [ ٩٠األنبياء: ]

لرأينا أنه عليه الصالة  ولو استقرأان النصوص النبوية عن منهج وسرية نبينا ورسولنا حممد      
جنينا كان خري داع هلذا املنهج الرابين وهلذه الفريضة املنسية واملهجورة، واليت بسبب نسياننا هلا 

يصوم و يفطر، و يتزوج النساء، و يعبد هللا  على أنفسنا وعلى أمتنا الويالت. فقد كان 
ويرقد، ويزور جريانه املرضى من اليهود والنصارى، وكان يتعامل مع املنافقني من املسلمني..فلم 

 منقطعًا عن جمتمعه و بين جنسه من اليهود و النصارى و املنافقني..فعلى املسلم يكن 
بني الذين يهملون النصوص الشرعية الثابتة بدعوى مراعاة مقاصد  أن يكون وسطاً أيضاً: ".. 

وأن يكون الشريعة و بني أولئك الذين يغفلون مقاصد الشريعة الكلية بدعوى مراعاة النصوص. 
بني املستغرقني يف احلياة السياسية على حساب الرتبية اإلسالمية الصحيحة، وبني  وسطاً 
ني للسياسة ابلكلية بدعوى التفرف للرتبية اإلسالمية حىت ال يشعروا مبا حوهلم وال يعرفوا املهمل

                                                 
 2223، ص : 4، جيف ظالل القرآنقطب، سيد:    62
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بني  و أن يكون وسطاً ما حياك لإلسالم يف كل مكان، ويغفلون عن رسالة اإلسالم العاملية...
الذين أيخذون احلضارة الغربية خبريها وشرها ويستوردون أفكارها وأخالقها وسلوكياهتا، وبني 

بني دعاة الثبات و لو يف الوسائل  وسطاً  لذين يرفضون احلضارة الغربية ابلكلية..و أن يكونا
 .63و اآلالت مثل الكمبيوتر و اإلنرتنت، و بني دعاة التطور و التغيري .." 

لنرى منهجه الوسطي يف  لنعش هذه اللحظات املباركة يف رحاب وظل سنة نبينا حممد      
 ة،  حىت نكون على بينة من األمر:كل أمر من أمور احليا

 
 
 ملبحث اخلامس: التوازن والوسطية يف ضوء السنة النبويةا
 

 وعبارات العلماء من السلف الصاق تعددت وتنوعت عبارات الصادق املصدوق       
اترة  حول ضرورة األخذ والتمسك ابلوسطية. فمن خالل استقرائنا للسنة النبوية جند أنه 

وسدِ دوا وقاربوا [، و اترة ب :]  64ليِ نون هيِ نون..طية و التوازن واالعتدال ب :] عرب عن الوس
[، وأحياانً  67عليكم َهْداًي َقْصداً..[، وحينًا ب :]  66الَقْصَد الَقْصَد.. [، وأخرى ب :]  65..
[،  69وهلك املتنط عون، ثالاثً.. [، وب :] 68فإن املنبتَّ ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى.. ب :] 

[،  71و لن يشادَّ الديَن أحٌد إال غلَبُه..[، وكثرياً ب :] 70لُِيصل  أحدكم نشاطَه..ُ وأيضًا ب :] 

                                                 
 79-78، حرمة الغلو يف الدين و تكفري املسلمني 63
، حتقيق: د. 1407، 3اليمامة، بريوت، ط -ل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي ، دار ابن كثري، حممد بن امساعيصحيح البخاري،   64

 2373-5مصطفى ديب البغا، ج
 23، ص: 1املصدر السابق،ج    65
 2373، ص: 5املصدر السابق، ج  66
 3348، رقم احلديث: 240، ص: 1: جسنن ابن ماجة   67
 377، ص: 3، جصحيح البخاري  68
 2670رقم احلديث:  – 2055ص  – 4، جصحيح مسلم  69
  386، ص: 1، جصحيح البخاري  70
 23، ص: 1املصدر السابق،ج   71
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[.. وغري ذلك من العبارات اليت حتمل معاين  72]..لكين أصوم و أفطر..ب :  وكما عرب 
 الوسطية والتوازن واالعتدال.

قال: ] مث إن الديَن ي ْسٌر،  نيب وقد ذكر اإلمام البخاري من حديث أيب هريرة عن ال     
: ] فسددوا..[، أي .وقوله 73ولْن يشاّد الديَن أحٌد إال غلَبه . فسدِّدوا وقاربوا وأبشروا..[، 

التوسط يف . قال أهل اللغه: السداد: 74إلزموا السداد، وهو الصواب، ال إفراط وال تفريط 
 خذ ابألكمل فاعملوا مبا يقرب منه.]وقاربوا ..[، أي أن مل تستطيعوا األ :، قوله العمل
، أنه قال: ] وذكر اإلمام البيهقي يف سننه حديثاً آخر عن جابر بن عبد هللا عن النيب      

 نَبتَّ ال أرضاً 
مث إن هذا الّديَن متنٌي فأوِغْل فيه برْفٍق. وال ت  ْبِغْض إىل نفسك عبادة هللا، فإّن امل

 .75َقَطَع وال ظهرًا أبقى.. [، 
: ] ولن يشادَّ الديَن أحٌد.. [، هو بضم الياء وتشديد الدال للمبالغة، من ومعىن قوله      

الشدة وأصله ال يقابل الديَن أحٌد ابلشدة، وال جيرى بني الدين وبينه معاملة أبن يشدد كل 
العتدال منهما على صاحبه إال غلبه الدِّين ، واملراد: أنه ال ي  ْفرِْط أحٌد فيه وال خيرج عن حد ا

76.  
وذكر اإلمام اهليثمي يف جممع الزوائد عن عبد هللا بن مسعود قال:] والذي ال إله إال هو      

. وال رأيت أحدًا أشد عليهم من ما رأيت أحداً كان أشدَّ على املتنطعني من رسول هللا 
واه أبو يعلى بعده من أيب بكر، وإين ألظن عمر كان أشدَّ أهل األرض خوفاً عليهم أو هلم..[ ر 

 .77والطرباين ورجاهلما ثقات
) ال إفراَط ومن عبارات سلفنا الصاق حول أمهية التوازن والتمسك ابلوسطية نذكر منها:      

 االقتصاد يف الطاعة(، و) قصد القلب و لني اجلانب(، و)  الفكر الشطط(، و)  وال تفريطَ 
(،..اىل غري ذلك ما هنالك من تدالالتوازن واالع(، و)  عن هذه األمة رفع اإلصر(، و) 

                                                 
 1949، ص:5املصدر السابق، ج  72
 23، ص: 1املصدر السابق،ج   73
[، وكذلك قوله تعاىل: ٧٠األحزاب: ﴾ ]ِديًدا اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا ات َّق وا اللَّ َه َوق ول وا قَ ْواًل سَ ﴿و إىل هذا املعىن أشارت اآلايت القرآنية:   74
  [٩]النساء:  ﴾ا قَ ْواًل َسِديًداَوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَك وا ِمْن َخْلِفِهْم ذ رِّيًَّة ِضَعافًا َخاف وا َعَلْيِهْم فَ ْليَ ت َّق وا اللَّ َه َوْليَ ق ول و ﴿
 377، ص: 3املصدر السابق، ج  75
 221، ص: 8، جصحيح البخاري  76
 251، ص 10بريوت، ج  -، دار الكتاب العريبجممع الزوائد و منبع الفوائداهليثمي، علي بن أيب بكر:   77
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العبارات اليت شاعت عند السلف الصاق، كلها تنبئنا عن ضرورة األخذ ابلوسطية واالعتدال 
 يف عباداتنا ومعامالتنا.
بني بعض  فوائد االلتزام ابلتوازن يف كثري من اجملاالت، كما أنه  وقد خلص لنا رسولنا 

 ء العاقبة:أضرار التشدد والتطرف وحذران من سو 
    
 :املتشدد أمره إىل الزوال واهلالك  -1
روى اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث طلق بن حبيب عن األحنف بن قيس عن عبد     

 .78: ] هلك املتنطعون،  قاهلا ثالاث [، هللا قال: قال رسول هللا 
 بن وروى اإلمام أبو داود من حديث طلق بن حبيب عن األحنف بن قيس عن عبد هللا

 .79أال هلك املتنطعون..  ثالث مرات[  قال: ].. مسعود عن النيب 
 
 
 

  الوسطية و التوازن يف قضااي التعبد -2
روى اإلمام البخاري يف صحيحه قصة زينب رضي هللا عنها. عن أنس بن مالك رضي هللا     

احلبل ؟ قالوا:  فإذا حبل ممدود بني الساريتني، فقال: ما هذا  عنه قال: ] مث دخل النيب 
: ال، ح لُّوه، ليصلِّ أحد ك م نشاطَه ، فإذا  هذا حبل لزينب، فإذا فرتت تعلقت. فقال النيب 

 . 80َفرَت فليْقع د[..
وروى اإلمام البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها قالت:] 

فقال: من هذه ؟ قلت فالنة،  ،مث كان عندي امرأة من بين أسد، فدخل علي رسول هللا 

                                                 
 2670رقم احلديث:  – 2055ص  – 4، جصحيح مسلم  78
م ، رق201ص  -4، جسنن ايب داودالسجستاين، سليمان بن األشعث أبو داود، دار الفكر، ختقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد:   79

 4608احلديث: 
 386، ص: 1، جصحيح البخاري  80
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ال تنام ابلليل، تذكر من صالهتا. فقال: َمْه، عليكم ما تطيقون من األعمال، فإن هللا ال ميلُّ 
 .81حىت متلُّوا..[ .." 

 
  الوسطية والتوازن يف القضااي الشخصية -3

ء وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول: ] مث جا      
فلما أخربوا كأهنم تقاّلوها.  ،يسألون عن عبادة النيب   ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب 

قد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر. قال أحدهم: أما أان  فقالوا: وأين حنن من النيب 
لنساء فال فإين أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أان أصوم الدهر وال أفطر. وقال آخر: أان أعتزل ا

فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟! أما وهللا إين ألخشاكم هلل  .أتزوج أبداً. فجاء رسول هللا 
وأتقاكم له؛ لكين أصوم وأفطر، وأصلي، وأرقد، وأتزوج النساء. فمن َرِغَب عن سنيت فليس 

 .82 مين.. [
املذكورين هم علي بن أيب جاء يف بعض الرواايت عند ابن حجر يف فتح الباري أن الثالثة      

طالب وعبد هللا بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون..فاتفقوا على أن يصوموا النهار 
ويقوموا الليل وال يناموا على الفرش وال أيكلوا اللحم وال يقربوا النساء وجيبوا مذاكريهم..!!؟  

83. 
  

 الوسطية و التوازن يف العالقة الزوجية -4
ابن حبان قصة أيب الدرداء مع سلمان الفارسي وملخصها.. أن رسول جاء يف صحيح      
ملا آخى بني سلمان وأىب الدرداء، قال: فجاء سلمان يزور أاب الدرداء، فرأى أم الدرداء  هللا 

متبتلة، فقال: ما شأنك ؟ قالت: إن أخاك ليست له حاجة يف الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء 
الطعام، فقال له سلمان: أْطِعْم ! قال: إين صائم. قال: أقسمت   رّحَب به سلمان وقرب إليه

عليك إاّل طَِعْمَت، فإين ما أان ِبكٍل حىت أتك َل. قال: فأكل معه وابت عنده. فلما كان من 
الليل قام أبو الدرداء فحبسه سلمان، مث قال: اي أاب الدرداء: إّن لربَِّك عليك حقاً، وألهلك 

                                                 
  386، ص:1املصدر السابق، ج  81
 1949، ص:5املصدر السابق، ج  82
 املصدر السابق  83
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ليَك حقاً. أْعِط كلَّ ذي حقٍّ حقَّه . ص ْم وأْفِطر وق ْم وََنْ واْئِت أهَلَك. عليك حقاً، وجلسدك ع
، قام إليه فلما كان الصبح قال ق ِم اآلن، فقاما فصليا، مث خرجا إىل الصالة فلما صلى النيب 

 84مثل ما قال سلمان.. أبو الدرداء فأخربه مبا قال سلمان، فقال له رسول هللا 
 
 
 
 

 و التوازن يف العالقات االجتماعيةالوسطية  -5
وروى اإلمام البيهقي يف شعب اإلميان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي هللا      

عنه: ]اي أسلم ال يكن حبك ك ْلفاً وال بغضك تَلفاً. قال: قلت وكيف ذاك ؟ قال: إذا أحببت 
غض بغضًا حتب أن تتلف فال تكلف كما يكلف الصيب ابلشيء حيبه، وإذا أبغضت فال تب

 .85صاحبك أو هتلك [، 
ذكر اإلمام البيهقي أيضًا عن معمر عمن مسع احلسن قال: كان يقول: ] أحبوا هوانً      

وأبغضوا هوانً، فقد أفرط أقوام يف حب أقوام فهلكوا، وأفرط أقوام يف بغض أقوام فهلكوا. فال 
 .86تفرط يف حبك وال تفرط يف بغضك[،

. 87ام البيهقي أيضاً عن محاد عن اثبت عن مطرف قال:]خري األمور أوساطها[وذكر اإلم     
فعليكم  .وجاء يف كتاب السنة للمروزي عن أيب قالبة قال: قال ابن مسعود رضي هللا عنه.

 .88ابلعلم، وإايكم والتبدَُّع، وإايكم والتنطَُّع، وإايكم والتعمَق[ 

                                                 
، حتقيق الشيخ: شعيب 2، ط1414بريوت،  -، مؤسسة الرسالة، صحيح ابن حبانالبسيت، حممد بن حبان بن أمحد أو حامت التميمي 84

 20، ص:2األرنؤوط ج
، حتقيق: حممد السعيد بسيوين زغلول، ج 1، ط1410بريوت،-، دار الكتب العلميةشعب اإلميانقي، ابو بكر أمحد بن احلسني، البيه 85
 6598، رقم احلديث:  261، ص: 5

 6599املصدر السابق، رقم احلديث:   86
 6601املصدر السابق، رقم احلديث:   87
، حتقيق: سامل أمحد 1، ط1408بريوت، -، مؤسسة الكتب الثقافية كتاب السنة املروزي، حممد بن نصر بن احلجاج أبو عبد هللا،  88

 85، رقم احلديث:  30ص: -1السلفي ، ج
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: " االقتصاد: من  -فقال  -االقتصاد يف األكل: وذكر اإلمام بن ماجه يف سننه يف ابب     
َوَعَلى اللَّ ِه َقصد  السَّبيِل َوِمنها  ﴿القصد، وأصل القصد: االستقامة يف الطريق، كقوله تعاىل: 

: [. مث استعري يف التوسط يف األمور. ومن قوله ٩]النحل:  ﴾ جائٌِر َوَلو شاءَ هَلَداك م َأمَجعنيَ 
لغوا..[، أي: عليكم القْصَد من األمور يف القول، والفعل، والتوسط، بني ] الَقْصَد الَقْصَد تب

طريقي اإلفراط والتفريط. وحديث: ] عليكم هدايً قصداً.. [، أي طريقاً معتداًل. وحديث: ] 
 .89ما عال َمِن اقتصَد [، أي ما افتقر من ال يسرف يف اإلنفاق وال يقرت ..

ية أن االلتزام ابلوسطية والتمسك هبا يف حياتنا التعبدية نستنتج ما سبق ذكره من النصوص النبو 
واالجتماعية والشخصية ابت أمراً ملزماً و فريضة عينية إذا ما أردان حياة آمنة ومطمئنة يف هذه 
الدنيا ونيل رضا هللا عز وجل يف اآلخرة. كما أرشدت تلك النصوص املباركة القرآنية والنبوية 

 هم أبعد الناس عن روح التعاليم اإلسالمية ومقاصده العليا. أن املتشددين واملتنطعني 
فنسأل هللا تبارك وتعاىل أن نكون قد وفقنا إىل فهم كتاب ربنا عز وجل و سنة نبينا        
فيما خيص يف قضية االلتزام مببدأ الوسطية و االعتدال، أال فلينتبه هؤالء الشباب  حممد 

يكونوا وسطيني يف بغضهم و حبهم و يف مواقفهم، فما أحوجنا املتطرفون  إىل هذه احلقيقة، فل
 إليها وال حول و ال قوة إال ابهلل العزيز احلكيم.

 
بعض الطرق احلكيمة الثقافية والفكرية ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب :املبحث السادس     
 

ساسية، تعود يرى احملللون أن الظواهر االجتماعية اليت ال تعاجل من جذورها وأسباهبا األ     
للظهور والربوز من جديد، وذلك ألن معاجلة الظواهر اخلارجية للمشكلة، ال تنهي األسباب 

 احلقيقية واجلوهرية لنشوء املشكلة واألزمة.
وظاهرة اإلرهاب من الظواهر املرضية اخلطرية، اليت ال ميكن القضاء عليها، إال ابلقضاء      

قافية والفكرية اليت تغذيها ابستمرار. فاملعاجلات األمنية على أسباهبا احلقيقية وجذورها الث
ضرورية، إال أهنا ليست كافية الستئصال ظاهرة اإلرهاب. إن السبب احلقيقي الذي دفع حفنة 

                                                 
 3348، رقم احلديث: 240، ص: 1: جسنن ابن ماجة  89
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من الشباب لالنتماء إىل هذه الظاهرة، واالشرتاك يف أعمال عنف وإرهاب ضد اجملتمع ومنشآته 
 ين.دي –ثقايف  -احليوية  هو سبب فكري

واإلرهاب  إال ابخلوض يف املعارك  90وال ميكننا أبية حال من األحوال، إهناء ظاهرة العنف 
الفكرية والثقافية، ألن تلك الثقافات هي اليت تسوف هلم القتل وتربر اإلرهاب حتت غطاء 
شرعي، ويف تقديران أي أتخري يف الدخول إىل هذه املعارك سيعرضنا ويعرض وطننا للعديد من 

جمات اإلرهابية األخرى املتكررة، ومن يتابع جمرايت األحداث يف عصران الراهن سيجد اهل
 مصداق ذلك متمثلة أمام عينيه.

وفيما يلي نذكر أهم تلك الطرق اليت ستساعد إبذن هللا على اجتثاث هذه الظاهرة      
 االجتماعية العارضة: 

  جمتمعنا العريب واإلسالمي وحترير ال بد من إعادة صياغة املفاهيم الدينية السائدة يف
املبادئ الدينية من كل مقوالت التطرف والغلو والتعصب وغرس القيم واحلقائق الدينية 

فهذه مقدمة ضرورية إلهناء ظاهرة العنف   املضادة لظاهرة وسلوك العنف واإلرهاب.
 أايً كان نوعه . 

 وبناء منظومة ثقافية 91 حنن حباجة إىل رؤية دينية جديدة، أو جتديد اخلطاب الديين ،
 جديدة، تستلهم من قيم اإلسالم وحضارته مفرداهتا..

  والتسامح واالعرتاف ابآلخر وجودا ورأاي. وإن أي هتاون  92إرساء معامل ودعائم احلوار
 على هذا الصعيد، سيكلف الوطن والعامل واجملتمعات مزيداً من القتل والدماء. 

 صيانة وحفظ حقوق التعددية الفكرية والعلمية، واحلرية وال يصان األمن االجتماعي إال ب
 واملساواة، و اليت نتجاوز من خالهلا أمناط التفكري األحادي..  

                                                 
لرايض، اململكة العربية ، مكتبة العبيكان، ا2004، 2املركز العاملي لالستشارات االسرتاتيجية، ط : ظاهرة العنف الديين..ملاذا ؟!،انظر  90

 23-14السعودية، ص:
، للشيخ سلمان بن فهد العودة،  : مقوالت يف فقه املوقفحول أمهية اإلجتهاد املعاصر و جتديد اخلطاب الديين و فقه النوازل..انظر  91 
 ، مؤسسة اجلريسي للتوزيع، الرايض. 2،2002ط
 –: مهاًل هنتنغتون..مهاًل فوكوايما دولة و األداين و احلضارات و الثقافات..انظرحول أمهية احلوار على مستوى الفرد و اجملتمع و ال  92

، مكتبة العبيكان، 2004، 2اعداد: املركز العاملي لالستشارات االسرتاتيجية، ط نظرية الشبكة التصفوية يف صراع الثقافات و املادة،
 .61، 7اململكة العربية السعودية، ص:  -الرايض
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  إن اإلرهاب يتغذى ابستمرار من مظاهر اخللل والتفاوت االقتصادي واالجتماعي
 اعي.والظلم، فلذلك فنحن حباجة إىل حتقيق العدالة بكل مستوايهتا يف واقعنا االجتم

  إن االختالفات املذهبية والفكرية، ال تلغي ضرورات العيش املشرتك ومتطلبات الوحدة
الوطنية والدينية، بل تلزمنا مجيعًا بصياغة واحرتام نظام قانوين اجتماعي ال يشرع إىل 

 الفوضى واالنقسامات. 
  اهية والبغض اإلسالم أيمران بتطهري الفرد واجملتمع من األحقاد الناجتة من احلسد والكر

والقسوة، وخلوها من املطامع الناجتة من حب الدنيا واحلرص عليها، واإلغراق يف 
الشهوات..والوقوف صفًا واحدًا ضد كل الثقافات اليت تغذى على احلقد والكراهية 

 .93واالستبداد الفكري أو الديين..
 جيب أن نقر أننا  "..إن التطرف برغم كونه حيمل يف طبيعته نزعة تدمري الذات، إال أننا

أمام أعداء حيملون يف عقوهلم وقلوهبم مشروعا اسرتاتيجياً. و اإلسرتاتيجية ال تواجه 
ابلتكتيك وإمنا تواجه إبسرتاتيجية أفضل منها. ال ميكن أن نواجه التكفري ابلتكفري 
واللعن ابللعن أو العنف ابلعنف. هناك شيء أفضل، أعين التسامح الديين كفكر نعلمه 

لنا ونبثه يف جمتمعنا وجنعله حمور نقاشاتنا ومؤمتراتنا. و لقد ضربت اململكة العربية أطفا
السعودية أروع مثال يف هذا العصر عندما قامت خبطوات مباركة حنو هذا النهج، وذلك 

 .94من خالل مشروع ويل العهد السعودي ) احلوار الوطين (.." 
 دة جوانب، مثل اجلانب الرتبوي والنفسي تتوزع دوافع ظاهرة العنف واإلرهاب تنبع من ع

والفكري واألخالقي واالجتماعي واالقتصادي واألمين واخلارجي والداخلي.. ومن مَثّ 
 جيب أن تشمل املعاجلة هذه اجلوانب كلها.. 

  جيب التنبيه يف الوسائل اإلعالمية على ضرورة ختفيف اشتداد احلملة األمريكية والغربية
لشرعية يف اجملتمعات اإلسالمية والعربية، حىت ال يكون هلا ردة فعل على مناهج التعليم ا

 سليب من الشباب الذين يقفون ابملرصاد ألمريكا و حللفائها.

                                                 
 -تقدمي و دراسة: د. أسعد السحمراين، دار النفائس، بريوت – ، طبائع االستبداد و مصارع االستعباداكيب، عبد الرمحنانظر: الكو   93

 45، ص: 2003، 2لبنان،  ط
         http://google.com..مقال على االنرتنت، يبحث هبذا العنوان يف : : اسرتاتييجية مكافحة اإلرهابالغنامي، خالد  94
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  جيب القيام مبراجعة صادقة وأمينة ملناهجنا الرتبوية والدينية من ذوي الكفاءة واإلخالص
يف املناهج التعليمية واملقررات  والشجاعة والعلم واملعرفة، وإدراج بعض املفردات اجلديدة

الدراسية حول الرتبية املدنية وحقوق اإلنسان، ومفردات القبول ابآلخر القريب، 
  95والتعايش احلضاري بني األمم ذات األداين املختلفة..

  كما جيب حترير النزاع حول مفهوم اجلهاد وغاايته وأهدافه، و حترير مفهوم اخلالف
أخالقياته، وحترير مفهوم فقه تغيري املنكر ودرجاته وطرقه، والتوازن املشروع ِبدابه وقيمه و 

يف التنشئة، بني اجلانب الروحي والعقلي والوجداين واجلسمي الذي سبق احلديث عنه 
يف هذه الدراسة. و أيضًا جيب حترير مفهوم فقه املصلحة العامة واخلاصة واملفسدة 

 الراجحة أو يقينية.
 إىل دور الوسيط اإلعالمي، وال سيما قنواته الرمسية الفضائحية  والبد من اإلشارة هنا

واهلابطة يف االجتاه املضاد من خالل عرضه ألفالم العنف مبختلف أشكاله وأنواعه. أما 
ما يسمى أبفالم الكرتون اليت تشغل احليز األكرب من فراف األطفال وحىت الناشئة الكبار 

وهتتم هذه األفالم غالبا حبكاايت املغامرات، وزرع  فإن سوقها رائجة يف الوسائل املرئية
 . 96اخلرافة يف نفوس الناشئة..

  وال ننسى أيًضا األضرار األخالقية والدينية اليت سببت هذه الفضائيات لألسر املسلمة
حملية أو دولية  والشباب اإلسالمي. أرى من الواجب القيام بتشكيل جلنة أو هيئة رقابة

ذه القنوات، و ال يسمح هلا بعرض كل ما حيلو ملرضى إسالمية تشرف على ه
 97النفوس..

                                                 
 :ينصح رجال الرتبية والتعليم يف البالد العربية واإلسالمية أن يستعينوا بتجربة ماليزاي يف هذه القضية الرتبوية املهمة,,للمزيد انظر  95

Nik Azis Nik Pa, Human Rights Education in Schools: The Malaysian 
Experience, www.erc.hrea.org 

أضرار الفراف الكبري و النتائج السلبية الناجتة عن ذلك، على شبابنا اإلسالمي، وضرورة إصالح املناهج الدينية التعليمية..انظر: حول   96
احلاصل على جائزة امللك الفيصل العاملية. دار عامل  -رحلة الدكتور مقداد ايجلن -الرحالت العلمية من الشرق إىل الغربايجلن، مقداد: 

 164-163، ص: 1992-1ض، طالراي-الكتب
كماليزاي أن تفعل ذلك   –إن هذه الرقابة احلكومية أو الدولية ممكنة ومتيسرة ملن أراد ذلك، فإذا كان بوسع دولة يف جنوب شرق آسيا   97

، أن تفعل ذلك من وسط شعب متعدد األعراق واألداين و مل يكلفها ذلك شيئاً، فإن الدول العربية يف الشرق األوسط وال سيما يف اخلليج 
 ابب أوىل.
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  ضرورة املعاجلة النفسية هلؤالء اجملاهدين الذين عادوا من األراضي اجلهادية..لقد عبئ
الشباب "اجملاهد" يف تلك األجواء أبفكار مفادها أن حياة اجلهاد هي األصل، وأن 

ىت لو مل تتوافر دواعيه وأسبابه، تفقد السلم هو االستثناء، وأن احلياة بغري جهاد ح
معناها، إذ هي إخالد إىل الدنيا ومتاعها الزائلة والفانية. وال ريب أن تلك التعبئة كانت 
من اخلطأ ألهنا آلت خمرجاهتا إىل أعمال عنف يذهب ضحيتها أبرايء مسلمون حيًنا، 

 ومساملون من غري املسلمني حيًنا آخر.
  يف مساس العلماء واملشايخ واملفكرين اإلسالميني بسوء من جيب الرتيث وعدم العجلة

قبل الدوائر احلكومية واالستجواابت األمنية، بسبب ما حيظون من اإلجالل واالحرتام 
واإلتباع لدى اجلمهور، وال سيما الشباب. إن أي خطأ مع هؤالء القادة الروحيني 

ى اإلسالم و املوت يف سبيل سيولد ردود أفعال عنيفة. فمن الشباب من ابيع شيخه عل
هذا الدين، و إذا ما تعرض قائده وشيخه الذي اهتدى على يديه على أي خطر، فإنه 

 سيفدي حياته ألجله و ال يبايل، مهما كلفه ذلك.
  ال ميكن إغفال دور التكوين الفكري والعقدي، والتنشئة األخالقية يف اجملتمعات

ازدايدها، حيث إن مجهور هذه اجملتمعات اإلسالمية عند احلديث عن ظاهرة العنف و 
ئوا على تقديس املعتقدات الدينية، وال سيما الذات اإلهلية املقدسة وعدم التفريط  قد نشِّ
ابلقيم االجتماعية واألخالقية، بل والدفاع املسلح عن ذلك إن اقتضى األمر. فإذا 

ات اإلسالمية، أو حدث تعدٍّ على الذات اإلهلية على أي حنو، أو أي سخرية ابملقدس
تعريض أبي من القيم األخالقية واالجتماعية من قبل غري املسلمني، فماذا ي نتظر أن 

 يكون رد الفعل ؟؟!
   وال ننسى األضرار النامجة من دور املسرحيات والسنيما والنوادي الليلية يف بعض

ور وتقدمي اجملتمعات العربية واإلسالمية، مثل بعض الفنادق املشتهرة مبمارسة الفج
خدمات الدعارة وحنوها، فإهنا السبب األكرب يف أتجيج روح العنف لدى مجهور الشباب 
الثائر املتحمس، فحىت ال نلقي أنفسنا أبيدينا إىل التهلكة فإنه جيب أن متنع تلك 

 احملالت والفنادق من تقدمي تلك اخلدمات وممارسة تلك املهن الرذيلة. 
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 لتسول وإجياد فرص العمل املناسب واجب كبري، وتقدمي إن حماربة مظاهر البطالة وا
العالج الصحي السليم والسكن املالئم واجب أكرب، كما جيب التنبه إىل عدم غالء 
األسعار واملهور حىت يتسىن للمعسرين من الشباب املتحمس الزواج، لعلهم جيدون 

دمي هذه اخلدمات هلم، سكواًن روحًيا ومودة ورمحة. فإذا قصر رجال الدين والدولة يف تق
فال شك يف أن اآلخرين من الفئات الضالة يقفون هلم ابملرصاد، وأهنم  سيؤووهنم 

 .98وسيقدمون هلم بعضاً من تلك اخلدمات وسيسيئون استغالهلم، ملئارهبم الشخصية 
  مساعدة احملتاجني ذوي االلتزامات املادية الكثرية جتاه جهات حكومية وغري حكومية

سديد ضرائب وأجور مياه وكهرابء وهاتف والتزامات أسرية وعائلية. فإن عدة؛ مثل ت
زالت هذه العقبات واألزمات املادية، ستخف إبذن هللا موجة اإلرهاب وسيعيش هؤالء 
الشباب بني خوف الفقر و أمل الغىن، و ألن تربة العنف جتد خصوبتها يف نفوس 

 حاله يصرخ: ما معىن حياة كهذه.الشباب الذين يعانون من هذه األزمات. إذ لسان 
   ،التخفيف من احلل األمين واالقتصار عليه عند الضرورة فقط، واليت تقدر بقدرها

شريطة أن يظل حمتكما إىل الشرع، واعتماد احلوار مع هؤالء الشباب املتحمس 
بشخصيات حيظون بثقة لدى هؤالء الشباب، خارج دائرة السلطة..و أن يتم احلوار 

 جاز األمين، وخارج غرف التحقيق والزانزين، ويف األجواء احلرة املفتوحة .قبل االحت
  جيب حماربة العنصرية أبلواهنا وأشكاهلا املختلفة والقيام إبصالح ذات البني وإزالة

 .99اخلالفات الداخلية بني اآلابء واألبناء واألزواج وزوجاهتم واألقارب 
 ولد إال مزيدا من العنف، ويبقى عالج الفكر إّن القاعدة األساس يف هذا أن العنف ال ي

 ابلفكر أاي كان ذلك الفكر منحرفا أو شاًذا.
 [٣٧﴿ِإنَّ يف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمن َكاَن َله  قَ ْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوه َو َشِهيٌد ﴾]ق:      

                                                 
للمزيد حول كيفية مواجهة التحدايت يف هذا العصر الذي نعيش فيه انظر هذين الكتابني املهمني: علوان، عبد هللا انصح:    98

، : عصران و العيش يف زمانه الصعب، و :بكار، عبد الكرمي2002، 4، دار القلم، دمشق، طالشباب املسلم يف مواجهة التحدايت
 2004، 2القلم، دمشق، ط دار

ينصح املهتمون من رجال الدين و الدولة يف معاجلة هذه الظواهر االجتماعية، مثل اإلرهاب و تيسري الزواج و عدم غالء املهور مراجعة   99
و متابعة براجمه و حلقاته اجلمعية على قناة   www.islamtoday.netالشيخ الدكتور سلمان العودة يف موقعه على شبكة االنرتنت: 

MBC 1 :09.03.2007، 02.03.2007، فإهنا مفيدة و قيمة للغاية، وال سيما احللقات الثالثة األخرية اليت قدمت يف هذه التواريخ ،
16.03.2007 

http://www.islamtoday.net/
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 أصحابه أمجعني. وصلى هللا على سيدان و نبينا حممد وعلى آله و            

 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

 املدينة املنورة 16.03.2007
-------------------------- 

 هـ 1437من ذي القعدة  23ومت مراجعة الدراسة قبل النشر أيضا يوم اجلمعة 
 قطر -يف دوحة اخلري والربكة  2016أغسطس  26املوافق 
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 آداب معلم القرآن ومتعلمه
 

 معاصرة يف كتاب اإلمام النووي  قراءة تربوية إسالمية
 

 ) التبيان يف آداب محلة القرآن (
 

 بقلم
 الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويف (

 
 أستاذ الدراسات القرآنية املساعد

 املدينة املنورة –جامعة طيبة 
 اململكة العربية السعودية

 
 

2009 
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 هـ1430خريالدين ابفيت خوجه ، ح  
 

 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر
 خوجه ، خريالدين ابفيت

 ه 1430املدينة املنورة ،  -.... / خريالدين ابفيت خوجه  آداب معلم القرآن ومتعلمه
 سم 21×14ص  ؛   20

 978-603-00-2404-9ردمك : 
 العنوان -مباحث عامة       أ -القرآن  -1

 2576/1430          229.1ديوي 
 2576/1430اإليداع : ¬رقم 

 978-603-00-2404-9ردمك : 
 

 هـ1430الطبعة األوىل : رجب 
 

 حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف
 
  

 920000789 مطابع الرشيد 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة      
أَقَام وا الصَّاَلَة َوأَنَفق وا ممَّا احلمد هلل القائل يف كتابه الكرمي: ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن يَ ت ْل وَن ِكَتاَب اَّللَِّ وَ      

[، والصالة والسالم على أشرف 29َرَزق َْناه ْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة يَ ْرج وَن جِتَارًَة لَّن تَ ب وَر  ﴾ ] فاطر:
خريكم من تعلم القرآن املخلوقات و املرسلني، سيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، القائل:]

البخاري، وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين، أويل النهى واإلحسان،  [، رواه اإلماموعلمه
 و من سار على هديهم واقتفى أثرهم ابإلخالص و اإلميان. وبعد:

فلقد اهتم أئمتنا من السلف الصاق رضوان هللا عليهم بشأن القرآن الكرمي، حفظًا وتعليًما      
لعلم وحاملي القرآن اهتماماً كبرياً. فصنفوا يف ذلك وتفسريًا، كما أهنم اهتموا بذكر آداب طلبة ا

املصنفات، نذكر منها على سبيل املثال، اإلمام العالمة أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري 
(، واإلمام العالمة أبو زكراي أخالق محلة القرآنه ، فقد ألف كتاابً بعنوان: ) 360املتوىف سنة 

 التبيان يف آداب محلة القرآنأيًضا ألف كتاابً مساه: )ه    676بن شرف النووي املتوىف سنة 
(، والذي هو موضوع دراستنا، وغري هؤالء كثريون ال يسمح املقام لسرد أمسائهم. ولقد 
استوقفين هذا الكتاب العظيم لإلمام النووي كثرياً وكان له األثر البالغ يف نفسي و يف تكوين 

ام النووي يف جمال الرتبية والتعليم، صحبته الطويلة فكري وشخصييت. ولقد ساعد على نبوف اإلم
للقرآن الكرمي. يتضح ذلك جبالء ووضوح لكل من طالع كتابه إبنعام وتدبر. وحول أتثري القرآن 
الكرمي يف فكر ونفوس قارئيه، يقول األستاذ سيد قطب رمحه هللا: " لقد كان هذا الكتاب هو 

وين الوحيد جليل من البشر فريد...جيل مل يتكرر بعد يف مصدر املعرفة والرتبية والتوجيه والتك
اتريخ البشرية، ال من قبل وال من بعد، جيل الصحابة الكرام الذين أحدثوا يف اتريخ البشرية 

 ذلك احلدث اهلائل العميق املمتد، الذي مل ي دَرس حق دراسته حىت اآلن...". 
رسالته إىل الناس وتربية األجيال يف هذه  ولقد كان فضل هللا علينا عظيمًا إذ اختاران حلمل

لي  البقعة املباركة، مدينة املصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى السالم، فقد كان لزاماً علينا أن جن 
 بعض احلقائق واملعامل الرتبوية من جتربة ذلك اإلمام اجلليل من خالل كتابه املذكور آنفاً. 
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كورة يف ذلك الكتاب وإن كانت قد وضعت يف األصل إن اآلداب واملعامل الرتبوية املذ      
للمعلمني واملتعلمني يف جمال حفظ القرآن الكرمي وتدريسه، إال أهنا ميكن أن تكون عامة وصاحلة 
 لكل العلوم والتخصصات ولكل املعلمني و املتعلمني. والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب.

ملون ألقاابً أكادميية عليا، إال أهنم يف أعماهلم ووظائفهم إن كثريًا من املعلمني وإن كانوا حي     
الرتبوية، بعيدون كل البعد عن مراعاة تلك املثل والضوابط واملعامل اإلنسانية، الرتبوية والدينية، 
واليت أشار إليها اإلمام النووي يف كتابه املذكور. فرتى منهم العابس واملقطِّم، والضارب واملعنِّف، 

واحلاسد لتالميذه وطالبه! وما كثرة الشكاوى الواردة من أولياء األمور إىل املسئولني يف والشامت 
وزارة الرتبية والتعليم يف حق هؤالء املربني عنا ببعيد. وإن الكتاب الذي بني أيدينا سيكون إبذن 

ض فقرات هللا تعاىل نرباسًا يضيء لنا الطريق ملن أراد أن يذّّكر أو أراد شكوراً. لنعش مع بع
 هذا الكتاب القيم. قال اإلمام النووي رمحه هللا: 

"  يف آداب معلم القرآن...أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصدا بذلك رضا هللا      
تعاىل...عن الفضيل بن عياض رضي هللا عنه قال: ترك العمل ألجل الناس رايء، والعمل ألجل 

نهما...و قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من الناس شرك، واإلخالص أن يعافيك هللا م
تعلم علًما يبتغي به وجه هللا تعاىل ال يتعلمه إال ليصيب به غرًضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة 
يوم القيامة...". مث حتدث اإلمام النووي عن إخالص املعلم للمتعلم، مبيًنا بعض اهلفوات اليت 

اتذة أو الشيوخ، و حنن نقتبس فقرات من كالمه، قال رمحه يقع فيها كثري من املعلمني واألس
 هللا: 
"...إخالص املعلم له:  وليحذر كل احلذر من قصده التكثر بكثرة املشتغلني عليه      

واملختلفني إليه، وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غريه ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى 
داللة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي  هبا بعض املعلمني اجلاهلني، وهي

حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه هللا تعاىل الكرمي، فإنه لو أراد هللا بتعليمه، ملا كره 
 ذلك...
عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أنه قال: اي محلة القرآن، أو قال اي محلة العلم اعملوا      

من عمل مبا علم ووافق علم ه عمَله، وسيكون أقوام حيملون العلم ال جياوز تراقيهم،  به فإمنا العلم
م عالنيَتهم جيلسون حلًقا يباهي بعضهم بعًضا، حىت أن  خيالف عمل ه م علَمهم وختالف سريرهت 



77 | P a g e  

 

الرجل ليغضب على جليسه أن جيلس إىل غريه... أولئك ال تصعد أعماهلم يف جمالسهم تلك 
ىل... ويستحب للمعلم أن يكون حريًصا على تعليمهم مؤثرًا ذلك على مصاق إىل هللا تعا

نفسه الدنيوية اليت ليست بضرورية، وأن ي فرَِف قلَبه يف حال جلوسه إلقرائهم من األسباب 
الشاغلة كلها، وهي كثرية معروفة، وأن يكون حريًصا على تفهيمهم، وأن يعطي كلَّ إنسان 

ثر على من ال حيتمل اإلكثار، وال يقصر ملن حيتمل الزايدة، وأيخذهم منهم ما يليق به، فال يك
إبعادة حمفوظاهتم، ويثين على من ظهرت جنابته ما مل خَيَش عليه فتنة إبعجاب...ومن قّصر، 
عّنفه تعنيًفا لطيفاً يف ما مل خيش عليه تنفريه، وال حيسد أحداَ منه لرباعة تظهر منه... فإن احلسد 

شديد التحرمي، فكيف للمتعلم الذي هو مبنزلة الولد! ويعود من فضيلته إىل لألجانب حرام 
معلمه يف اآلخرة، الثواب اجلزيل ويف الدنيا الثناء اجلميل وهللا املوفق... وينبغي أن يظهر هلم 
البشر وطالقة الوجه ويتفقد أحواهلم ويسأل عمن غاب منهم. قال العلماء رضي هللا عنهم وال 

يم أحد لكونه غري صحيح النية... فقد قالوا طلبنا العلم لغري هللا فأىب أن يكون ميتنع من تعل
 إال هلل...".

 
 آداب معلم القرآن

األخالق الكرمية اليت جيب التقيد هبا كما أهنا جيب أن تتمثل يف و  علم وأما عن آداب امل     
 ية ذلك قائالً: شخصية املعلم واألستاذ فقد أشار اإلمام النووي رمحه هللا إىل أمه

"...مكارم األخالق: وينبغي للمعلم أن يتخلق ابحملاسن اليت ورد الشرع هبا واخلصال احلميدة 
والشيم املرضية اليت أرشده هللا إليها من الزهادة يف الدنيا والتقلل منها... والسخاء واجلود 

والصرب والتنزّه عن ومكارم األخالق وطالقة الوجه، من غري خروج إىل حد اخلالعة، واحللم 
دنئ املكاسب، ومالزمة الورع، واخلشوع، والسكينة، والوقار، والتواضع، واخلضوع، واجتناب 
الضحك، واإلكثار من املزاح، ومالزمة الوظائف الشرعية كالتنظيف والتقليم... كقص الشارب 

 وتقليم الظفر وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة واملالبس املكروهة. 
وليحذر كل احلذر من احلسد، والرايء، والعجب، واحتقار غريه وإن كان دونه... وأن     

يراقب هللا تعاىل يف سره وعالنيته وحيافظ على ذلك وأن يكون تعويله يف مجيع أموره على هللا 
تعاىل... وينبغي له أن يرفق مبن يقرأ عليه وأن يرحب به وحيسن إليه حبسب حاله...حلديث 
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ى هللا عليه وسلم: قال إن الناس لكم تبع وإن رجاال أيتونكم من أقطار األرض النيب صل
يتفقهون يف الدين فإذا أتوكم فاستوصوا هبم خريًا ...وينبغي أن يبذل هلم النصيحة... ومن 
النصيحة هلل تعاىل ولكتابه إكرام قارئه وطالبه وإرشاده إىل مصلحته والرفق به، ومساعدته على 

ن، وأتليف قلب الطالب وأن يكون مسًحا بتعليمه يف رفق، متلطًفا به، وحمرًضا له طلبه مبا أمك
على التعلم. وينبغي أن يذكره فضيلة ذلك ليكون سبًبا يف نشاطه وزايدة يف رغبته... ويذكره 
فضيلة االشتغال ابلقرآن وسائر العلوم الشرعية وهو طريق العارفني وعباد هللا الصاحلني، وأن 

األنبياء عليهم الصالة والسالم...وينبغي أن يشفق على الطالب ويعتين مبصاحله ذلك رتبة 
ري املتعلم جمرى ولده يف الشفقة عليه والصرب على  كاعتنائه مبصاق ولده ومصاق نفسه، وجي 
جفائه وسوء أدبه، ويعذره يف قلة أدبه يف بعض األحيان، فإن اإلنسان معرض للنقائص... 

ا حيب لنفسه من اخلري وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص وينبغي أن حيب له م
مطلًقا...وينبغي أن ال يتعاظم على املتعلمني، بل يلني هلم ويتواضع معهم،فقد جاء يف التواضع 
آلحاد الناس أشياء كثرية معروفة فكيف هبؤالء الذين هم مبنزلة أوالده مع ما هم عليه من 

يه من حق الصحبة وترددهم إليه. وقد جاء عن رسول هللا صلى االشتغال ابلقرآن مع ما هلم عل
 ..".  لينوا ملن تعلمون وملن تتعلمون منه.هللا عليه وسلم أنه قال:" 

مث إن اإلمام النووي لفت أنظاران إىل مسألة مهمة يف التعليم، أال و هي مسألة التدرج يف     
 التعليم واحلفظ، فقال رمحه هللا:

املتعلم: وينبغي أن يؤدَّب املتعلم على التدريج ابآلداب السنية، والشيم املرضية، "...أتليف      
ورايضة نفسه ابلدقائق اخلفية، ويعوده الصيانة يف مجيع أموره، الباطنة واجللية، وحيرضه أبقواله 
وأفعاله املتكررات على اإلخالص، والصدق، وحسن النيات، ومراقبة هللا تعاىل يف مجيع 

ويعرفه أن لذلك تتفتح عليه أنوار املعارف، وينشرح صدره، ويتفجر من قلبه ينابيع  اللحظات،
احلكم واللطائف، ويبارك له يف علمه وحاله، ويوفق يف أفعاله وأقواله...ومن آدابه املتأكدة وما 
يعتىن به: أن يصون يديه يف حال اإلقراء عن العبث، وعينيه عن تفريق نظرمها من غري حاجة، 

على طهارة مستقبل القبلة، وجيلس بوقار، وتكون ثيابه بيًضا نظيفة... وجيلس مرتبعاً  ويقعد
إن شاء أو غري مرتبع...وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه كان يقرئ الناس يف املسجد 

 جاثًيا على ركبتيه...وينبغي أن يكون جملسه واسًعا ليتمكن جلساؤه فيه. 
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ى هللا عليه وسلم : خري اجملالس أوسعها... ومن أهم ما يؤمر ففي احلديث عن النيب صل    
به أن حيذر كل احلذر من اختاذ القرآن معيشة يكتسب هبا. فقد جاء عن عبد الرمحن بن شبيل 
رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اقرؤوا القرآن وال أتكلوا به وال جتفوا 

خذ األجرة على تعليم القرآن؛ فقد اختلف العلماء فيه. فحكى اإلمام عنه وال تغلوا فيه...وأما أ
أبو سليمان اخلطايب منع أخذ األجرة عليه من مجاعة من العلماء، منهم الزهري وأبو حنيفة. 
وعن مجاعة؛ أنه جيوز إن مل يشرتطه، وهو قول احلسن البصري والشعيب وابن سريين. وذهب 

  جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة..."عطاء ومالك والشافعي وآخرون إىل
  

 آداب متعلم القرآن
االلتزام هبا، كما أهنا جيب أن خالق الكرمية اليت جيب التقيد و األوأما عن آداب املتعلم و      

 تتمثل يف شخصية املتعلم و التلميذ فقد أشار اإلمام النووي رمحه هللا إىل أمهية ذلك قائاًل: 
 داب املتعلم، فيقول اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل :وأما عن آ     
"... مجيع ما ذكرانه من آداب املعلم يف نفسه آداب للمتعلم، ومن آدابه أن جيتنب     

األسباب الشاغلة عن التحصيل إال سبًبا ال بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من األدانس 
صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. فقد

أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي 
القلب. وقد أحسن القائل بقوله: يطيب القلب للعلم كما تطيب األرض للزراعة. وينبغي أن 

شهرة ونسًبا وصالًحا وغري ذلك. يتواضع ملعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سًنا وأقل 
ويتواضع للعلم فبتواضعه يدركه... وينبغي أن ينقاد ملعلمه ويشاوره يف أموره ويقبل قوله، كاملريض 
العاقل؛ يقبل قول الطبيب الناصح احلاذق...وال يتعلم إال ممن تكملت أهليته وظهرت داينته 

لعلم دين فانظروا عمن أتخذون وحتققت معرفته واشتهرت صيانته، فقد قال السلف: هذا ا
دينكم. وعليه أن ينظر معلمه بعني االحرتام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه 
أقرب إىل انتفاعه به. وكان بعض املتقدمني إذا ذهب إىل معلمه تصدق بشئ، وقال اللهم اسرت 

فعي رمحهما هللا: ما عيب معلمي عين وال تذهب بركة علمه مين. وقال الربيع صاحب الشا
 اجرتأت أن أشرب املاء والشافعي ينظر إيل هيبة له. 
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وروينا عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال: من حق املعلم عليك أن      
تسلم على الناس عامة وختصه دوهنم بتحية، وأن جتلس أمامه وال تشريّن عنده بيدك، وال تغمزّن 

ّن: قال فالن خالف ما تقول، وال تغتابّن عنده أحداً وال تشاور جليسك يف بعينيك، وال تقول
جملسه، وال أتخذ بثوبه إذا قام، وال تلح عليه إذا كسل، وال تشبع من طول صحبته. وينبغي 
أن يتأدب هبذه اخلصال اليت أرشد إليها علي كرم هللا وجهه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن 

على الشيخ كامل اخلصال  -أي املتعلم  –رق ذلك اجمللس...ويدخل تعذر عليه ردها، فا
متصًفا مبا ذكرانه يف املعلم، متطهرًا مستعمالً للسواك، فارف القلب من األمور الشاغلة، وأن ال 
يدخل بغري استئذان إذا كان الشيخ يف مكان حيتاج فيه إىل استئذان، وأن يسلم على احلاضرين 

لتحية، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف... وال يتخطى رقاب إذا دخل وخيصه دوهنم اب
الناس، بل جيلس حيث ينتهي به اجمللس إال أن أيذن له الشيخ يف التقدم أو يعلم من حاهلم 
إيثار ذلك، وال يقيم أحًدا من موضعه، فإن آثره غريه مل يقبل، اقتداًء اببن عمر رضي هللا 

لحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك، وال جيلس يف وسط عنهما، إال أن يكون يف تقدميه مص
احللقة إال لضرورة، وال جيلس بني صاحبني بغري إذهنما، وإن فسحا له قعد وضم نفسه... 
وينبغي أيضاً أن يتأدب مع رفقته وحاضري جملس الشيخ، فإن ذلك أتدٌب مع الشيخ وصيانة 

عدة املعلمني، وال يرفع صوته رفًعا بليًغا من جمللسه، ويقعد بني يدي الشيخ قعدة املتعلمني ال ق
غري حاجة، وال يضحك، وال يكثر الكالم من غري حاجة، وال يعبث بيده وال بغريها وال يلتفت 
مييًنا وال مشاالً من غري حاجة، بل يكون متوجًها إىل الشيخ مصغًيا إىل كالمه...،  ومما يتأكد 

ل شغل قلب الشيخ وملله... وأن يغتنم أوقات نشاطه. االعتناء به أن ال يقرأ على الشيخ يف حا
ومن آدابه أن يتحمل جفوة الشيخ وسوء خلقه، وال يصده ذلك عن مالزمته واعتقاد كماله، 
ويتأول ألفعاله وأقواله اليت ظاهرها الفساد ، أتويالٍت صحيحة...وإن جفاه الشيخ ابتدأ هو 

ب عليه فذلك أنفع له يف الدنيا واآلخرة وأنقى ابالعتذار إىل الشيخ وأظهر أن الذنب له والعت
لقلب الشيخ. وقد قالوا من مل يصرب على ذل التعليم بقي عمره يف عماية اجلهالة. ومن صرب 
عليه آل أمره إىل عز اآلخرة والدنيا. ومنه األثر املشهور عن ابن عباس رضي هللا عنهما ذللت 

 يذق طعم املذلة ساعة قطع الزمان أبسره طالبًا فعززت مطلوابً. وقد أحسن من قال من مل
مذلوال...ومن آدابه املتأكدة أن يكون حريًصا على التعلم مواظًبا عليه يف مجيع األوقات اليت 
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يتمكن منه فيها، وال يقنع ابلقليل مع متكنه من الكثري، وال حيمل نفسه ما ال يطيق خمافة من 
اس واألحوال. وإذا جاء إىل جملس الشيخ امللل وضياع ما حصل. وهذا خيتلف ابختالف الن

فلم جيده انتظر والزم اببه...وإذا وجد الشيخ انئًما أو مشتغاًل مبهم، مل يستأذن عليه، بل 
يصربإىل استيقاظه أو فراغه أو ينصرف. والصرب أوىل كما كان ابن عباس رضي هللا عنهما وغريه 

ل يف وقت الفراف والنشاط وقوة البدن يفعلون. وينبغي أن أيخذ نفسه ابالجتهاد يف التحصي
ونباهة اخلاطر وقلة الشاغالت، قبل عوارض البطالة وارتفاع املنزلة. فقد قال أمري املؤمنني عمر 
بن اخلطاب رضي هللا عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا يف كمال أهليتكم وأنتم 

بوعني، امتنعتم من التعلم الرتفاع منزلتكم أتباع، قبل أن تصريوا سادة، فإنكم إذا صرمت سادة مت
وكثرة شغلكم. وهذا معىن قول اإلمام الشافعي رضي هللا عنه تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست 

 فال سبيل إىل التفقه. 
وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار...وينبغي أن ال يؤثر بنَ ْوبَِته غريه، فإن اإليثار     

، خبالف اإليثار حبظوظ النفس فإنه حمبوب. فإن رأى الشيخ -أي القرابت  -بمكروه يف القر 
املصلحة يف اإليثار يف بعض األوقات ملعىن شرعي فأشار عليه بذلك، امتثل أمره. ومما جيب 
عليه ويتأكد الوصية به أال حيسد أحًدا من رفقته أو غريهم، على فضيلة رزقه هللا إايها، وأن ال 

خصه هللا...وطريقه يف نفي العجب؛ أن يذكر نفسه أنه مل حيصل ما حصله  يعجب بنفسه مبا
حبوله وقوته، وإمنا هو فضل من هللا... وطريقه يف نفي احلسد؛ أن يعلم أن حكمة هللا تعاىل 

 اقتضت جعل هذه الفضيلة يف هذا، فينبغي أن ال يعرتض عليها...، 
الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما هنى  ومن آدابه أن يكون على أكمل األحوال وأكرم     

القرآن عنه إجالالً للقرآن، وأن يكون مصواًن عن دنئ االكتساب، شريف النفس، مرتفًعا على 
اجلبابرة واجلفاة من أهل الدنيا، متواضًعا للصاحلني وأهل اخلري واملساكني، وأن يكون متخشًعا 

 ذا سكينة ووقار...
ي هللا عنه قال ينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس عن عبد هللا بن مسعود رض     

انئمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وحبزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، 
وبصحته إذا الناس خيوضون، وخبشوعه إذا الناس خيتالون..وعن الفضيل بن عياض قال ينبغي 

إىل أحد من اخللفاء فمن دوهنم. وعنه أيًضا قال: حامل حلامل القرآن أن ال تكون له حاجة 
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القرآن حامل راية اإلسالم ال ينبغي أن يلهو مع من يلهو، وال يسهو مع من يسهو، وال يلغو 
 مع من يلغو، تعظيًما حلق القرآن... "

 فرضي هللا عن إمامنا وشيخنا وأستاذان اإلمام النووي رمحه هللا، وجزاه عنا وعن اإلسالم خري
 اجلزاء وجعلنا هللا من أمثاله، إنه مسيع قريب جميب. 

 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

 
5.09.2007 

 املدينة النبوية املطهرة
E-mail:drhafezi68@gmail.com 

www.drhafezi.net 
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 100لبلقانتفسري القرآن أبقالم العلماء األلبان يف جزيرة ا
 

 (أمنوذجاً  الشيخ املفسر احلافظ علي كورتشا منهج)
 

 بقلم
 

 الدكتور خري الدين خوجة ) الكوسويف (
 أستاذ التفسري وعلوم القرآن الكرمي والثقافة اإلسالمية املشارك 

& 
 وزارة الدفاع القطرية –مستشار أكادميي مبعهد تدريب قوات الدفاع اجلوي األمريي القطري 

 
ابق بكلية الشريعة جبامعة قطر، وكلية اجملتمع بقطر، وكلية اجملتمع جبامعة طيبة ابملدينة )وأستاذ س

املنورة، وكلية أصول الدين جبامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية بسلطنة برواني، وكلية معارف 
 الوحي والعلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ( 

 
 
 

2021  
 

  

                                                 
. قمت بتطويرها وإضافة 20و  19هذه الدراسة جزء من رساليت الدكتوراه عن اجتاهات التفسري يف أوراب يف القرن  100

 –ما تطلبت اإلضافة لصاق القراء، و من مث نشرها يف جملة العلوم الشرعية حتت إشراف اجلامعة اإلسالمية مبنيسوات 
 .2021الوالايت املتحدة األمرييكة 
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 البحث ملخص

هتدف هذه الدراسة امليدانية إىل كشف وحتليل أهم االجتاهات الفكرية والدينية يف الدراسات القرآنية اليت 
ظهرت يف كتاابت علماء األلبان يف العص              ر احلديث يف جزيرة البلقان، ابعتبارها دراس              ة حالة. املنهج 

نقدي. األراضي األلبانية يف منطقة البلقان الذي سلكه الباحث هو املنهج االستقرائي التحليلي التارخيي ال
خض     عت للحكم العثماين قرابة مخس     ة قرون. هذه الدراس     ة امليدانية اس     تطاعت أن تكش     ف النقاب عن 
األوض  اع الس  ياس  ية والدينية واالجتماعية يف األراض  ي األلبانية قبل احلكم العثماين يف هذه األراض  ي وأثناء 

احلكم العثماين منها. إن اهتمام علماء األلبان ابلقرآن الكرمي وجهودهم احلكم العثماين فيها وبعد زوال 
يف هذا اجملال كان كبرياً، والتحدايت السياسية واالقتصادية والدينية اليت واجهوها مل متنعهم من السري على 

الثقافات درب العلم تعلماً وتعليماً وتص              نيفاً وأتليفاً. ونتيجة تعلم األلبان واحتكاكهم ابحلض               ارات و 
األخرى يف الش       رق األوس       ط وغريها من البالد، وأن التالقح الفكري الديين والثقايف أثناء احلكم العثماين 
أدى ذلك إىل اختالف تكوين وعيهم الفكري والعلمي، وأن يظهر يف دراس  اهتم وتفاس  ريهم للقرآن الكرمي 

االجتاه والتيار الديين الفكري  منها:فكرية وعقدية يف التفس              ري، اجتاهات وتيارات بعض وتعاملهم معه 
وخلص    ت الدراس    ة إىل نتائج عظيمة  والذي محل رايته الش    يخ املفس    ر احلافظ علي كورتش    ا. اإلص    الحي

أثبتت الدراس   ة أن الش   يخ املفس   ر احلافظ علي  وخمالفة ملا هو مش   اع يف مص   ادر اتريخ املس   لمني األلبان.
 مبنهج املدرس     ة اإلص     الحية العقلية يف التفس     ري. كما أظهرت كورتش     ا محل راية اإلس     الم وأنه كان متأثراً 

ياغة مناهجه من جديد للوقوف على حقيقة األمر وبيان ته كتابالنتائج أن التاريخ األلباين جيب   وص              
اجلوانب اإلجيابية اليت ش هدهتا األراض ي األلبانية يف كافة اجملاالت بفض ل دخوهلم يف اإلس الم وكوهنم حتت 

 ة اإلسالمية العثمانية.رعاية الدول
 

: احلافظ علي كورتشـــــــــــا، االجتاه اإلصـــــــــــالحي، العلماء األلبان، تفســـــــــــري القرآن، الكلمات املفتاحية
 البلقان.
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Abstract 
 
 

 

The objective of this study is to explore and analyze the main intellectual and religious 

trends and tendencies in the writings of Albanian Ulema in their dealing with Qur’anic 

studies, in the modern time, in the Balkan Peninsula. In conducting this study, the 

researcher has utilized inductive, historical, critical, and analytical methodologies. The 

Albanian lands in the Balkan Peninsula were governed by the Islamic Ottoman Empire 

for almost five centuries. This study has uncovered the political, social, and religious 

situation in the Albanian lands before, during, and after the fall of the Ottoman Empire. 

Historically, to some extent and despite the conflicts and clashes, Albanians were able 

to show to the world a very good sample of peace, and harmony among themselves, as 

a multi-religious and multi-ethnic society. The attention and the engagement of the 

Albanian Ulema with the Qur’anic sciences have been tremendous since the spread of 

Islam, and have to be taken into consideration. Despite the tough and serious political, 

economic and religious challenges in the 19th and 20th centuries, they were not 

distracted from conducting their learning and teaching affairs. As a result of very close 

contacts and relations with different ideologies, cultures, and civilizations within the 

Ottoman mixed ethnicity and in the middle-east, the researcher based on different 

sources was able to identify and discover some major ideological and religious 

orientations, in their contemporary Qur’anic studies and exegesis, among them was: the 

reformist religious approach, in the writings of Sheikh Hafiz Ali Korca, the famous 

Albanian scholar and thinker. The results and conclusions of this study are to be taken 

into consideration. Sheikh Hafiz Ali Korca was influenced by the ideas and principles 

of the reformist religious approach in dealing with Quranic studies. The study has 

shown also that the current and modern historical sources of Albania are deviated 

almost completely and not to be trusted at all because they failed to show to the 

Albanian people a real picture of Islam. They also failed to understand the great role 

and positive impact of Islam on their lives which was manifested by the Islamic 

Ottoman Empire. Therefore, there is an urgent need and an immediate task for rewriting 

Albanian history to have a better understanding of Islam, which used to be prohibited, 

denied, and rejected by the communist socialist leaders for many decades in the 

Albanian lands. 

 

 

Key words:  

Hafiz Ali Korca, Reformist religious approach, Albanian scholars, Quran 

Interpretation,  Balkans     
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة
ليكون للعاملني بشرياً ونذيراً،  ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم احلمد هلل الذي أنزل القرآن على عبده   

وداعياً إىل هللا إبذنه وس  راجاً منرياً، وهدى ورمحة للذين يتلونه حق تالوته بكرة وأص  ياًل، والص  الة والس  الم 
الذي نزل عليه القرآن ورتله ترتياًل، وعلى آله وأصحابه الطيبني   ونبينا حممد على اهلادي البشري سيدان

الط   اهرين ال   ذين آزروه ونص              روه واتبعوا النور ال   ذي أنزل مع   ه، وال   ذين حفظوا لن   ا القرآن ونقلوه مجل   ة 
 ؛وتفصياًل، ومن سار على هنجهم واقتفى أثرهم وجاهد ابلقرآن جهاداً كبرياً..أما بعد

د هلل الذي ش           رفنا خبدمة القرآن تعلماً وتعليماً، وتبياانً لفض           ائله ودرره، وترمجة ملعانيه وأس           راره، احلم   
وتوضيحاً لسوره وآايته. كما حنمده تعاىل أن وفقنا لبيان جهود السابقني من العلماء الرابنيني الذين قضوا 

 وآخراً.حنبهم يف خدمة القرآن تالوة وحفظاً وتفسرياً. فاحلمد هلل أواًل 
لقد ش     هد العص     ر احلديث وكش     ف النقاب عن دور وجهود علماء األلبان يف جزيرة البلقان يف خدمة    

إىل اإلخوة و القرآن الكرمي، فكان لزاماً علينا القيام ببيان ودراس               ة تلك اجلهود اجلبارة وإبرازها إىل النور 
جهود العلماء من يف بيان س    لس    لة حلقات  ض    منالقراء يف العامل العريب واإلس    المي وإثراء املكتبة العربية 

 يف خدمة القرآن الكرمي. من العلماء األلبان السلف واخللف
دراس      ايت القرآنية جهود بعض كبار العلماء األلبان يف العص      ر يف البارئ عز وجل أن أتناول  لقد ش      اء   

جتاهاهتم املذهبية والفكرية يف احلديث وإبراز دورهم الكبري يف خدمة القرآن الكرمي، ودراس              ة مناهجهم وا
تفس  ري القرآن الكرمي عدة يف يف مناهجهم  لوحظ تفس  ريهم للقرآن الكرمي. أظهرت النتائج الدراس  ية أنه قد

 Hafizاجتاهات فكرية وعقدية وعلمية. ومن أبرز هؤالء املفسرين: الشيخ العالمة احلافظ إبراهيم داليو،
Ibrahim Dalliu واملفكر  فس      رلعقدي املاتريدي، والش      يخ املرائد االجتاه الس      ين اHafiz Ali 

Korca  احلافظ علي كورتش      ا رائد االجتاه اإلص      الحي، والش      يخ الفلكي والفيلس      وف حس      ن حتس      ني
Hoxha Hasan Tahsini الدكتور )الطبيب االستشاري باحث رائد االجتاه العلمي الفلسفي، وال

حفظه هللا تعاىل، رائد االجتاه  Dr.Sci.Ali Fahri Iljazi( علي فخري إلياسي  مراض الصدريةلأل
رائد االجتاه  Haxhi Sherif Ahmetiالعلمي التجرييب، والش         يخ املفكر احلاج ش         ريف أمحدي، 

 Haxhi Vehbi Dibra Agolliاالجتماعي، والش       يخ العالمة املفكر، احلاج وهيب دبرا آغويل، 
 Hoxhe Qazimعالمة الواعظ كاظم خوجة، رائد االجتاه األص    ويل الس    ياس    ي املعتدل، والش    يخ ال

Hoxha رائد املنهج واالجتاه الص       ويف املعتدل، واألس       تاذ الدكتور فتحي مهديو Prof.Dr. Feti 
Mehdiu   واألس              تاذ الدكتور حس              ن قلش              ي Prof.Dr.Hasen Kaleshi االجتاه  ارائد

 غري هؤالء كثريون.و ستشراقي املنصف،  اال



87 | P a g e  

 

التفس     ريية وجهودهم يف  أن نتناول كل هؤالء الش     خص     يات الدينية ومناهجهم وال يس     عنا يف هذا املقام  
، وحس   بنا يف ذلك أن نتناول نظراً لض   يق املس   احة يف هذه الدراس   ة ابلدراس   ة والتحليل الدراس   ات القرآنية

جهود ش      خص      ية علمية واحدة، كنموذج عص      ري يف تفس      ري القرآن الكرمي وفق أس      س ومنهج املدرس      ة 
 .ينية، أال وهو الشيخ املفكر واملفسر: احلافظ علي كورتشا رمحه هللا رمحة واسعةاإلصالحية الد

  
 إشكالية البحث

إن اإلش   كالية اليت تكمن يف هذه الدراس   ة هي أن التطورات الثقافية والفكرية لدى املفكرين من مس   لمي 
واالجتماعية س         واء من ألبانيا كانت وما تزال موض         وع الدراس         ة لدى كثري من علماء العلوم اإلنس         انية 

املس       لمني أو غريهم، وال س       يما يف البحث عن االجتاهات الفكرية والدينية يف العلوم اإلس       المية عموماً. 
ابهتمام خاص من  واالس  تش  راقيلقد حظيت بعض تلك الدراس  ات الفكرية يف الفكر الص  ويف والش  يعي و 
لقرآنية، وال س  يما التفس  ري مل يكن متناوالً من ل بعض العلماء املعاص  رين. إال أن البحث يف الدراس  ات ابَ قِ 
 يكن موض  وع حبث يف تلك الدراس  ات. فتأيت هذه الدراس  ة يف س  لس  لة احللقات الدراس  ية ومل ،ل هؤالءبَ قِ 

 يف الرتاث األلباين ولكنها من نوع آخر وطبيعة أخرى متاماً. 
 هدف البحث

فكرية والدينية اليت ظهرت يف الدراس               ات يهدف هذا البحث إىل دراس               ة أهم التيارات واالجتاهات ال
كذلك يهدف هذا البحث إىل إلقاء الض         وء و واليت مل تكن متناولة من قبل الباحثني ابلدراس         ة،  ،القرآنية

وذلك من واالقتص     ادية اليت واجهوها،  101والتحدايت الس     ياس     ية والفكرية اإلس     المية على احلياة الدينية
 اهتم املختلفة يف العصر احلديث.كتاابهتم ومؤلف  مطالعة وحتليل خالل

عندما اس  تقلت ألبانيا عام  خص  وص  ايف املنتص  ف الثاين من القرن التاس  ع عش  ر وحلول القرن العش  رين، و و 
م ظهرت فيها تطورات جديدة يف ساحة الدراسات القرآنية. هذا التطور يف عقلية العامل والباحث 1912

 احلضاري اليت اكتسبها األلبان أثناء تعلمهم يف خمتلف البالد األلباين املسلم جاءت نتيجة االمتزاج الثقايف
اإلس        المية والعربية. إهنم عايش        وا أقواماً وش        عوابً ذات ثقافات وقيم خمتلفة، وكان من الطبيعي أن يتأثروا 
ويؤثروا على غريهم فيما بعد. وقد بدأ اجملتمع األلباين املس             لم يعكس أص             داء وآاثر تلك احلض             ارات 

، أمام التحدايت والعقبات اليت واجهها اجملتمع األلباين 102ات اليت كانت يف دول الش   رق األوس   طوالثقاف
إض   افة إىل ما ذكر فإن هذه الدراس   ة س   تقوم إببراز أهم االجتاهات والتيارات  املس   لم  يف العص   ر احلديث.

                                                 
 فمن مجلة التحدايت اليت واجهوها كانت: قضـــــــية اهلجرة اإلجبارية وتفريغ الوطن للمســـــــتعمر، وقضـــــــية التخلي عن اســـــــتعمال 101

األلبانية بني املســلمني وغري الوطنية ، وقضــية الوحدة تلاألحرف العربية واســتبداهلا ابألحرف الالتينية، قضــية احلرية والصــراع ضــد احمل
وغريها كما سنرى ذلك يف البحث إن شاء هللا. قاومة العدو املشرتكملاملسلمني   

  وعلى رأسها مصر وسوراي واحلجاز واجلز ائر وشبه القارة اهلندية.102
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س    تقوم بتقومي بعض اليت س    ادت فيه مع اختيار منوذج من كل تيار كمثال تطبيقي على دراس    تنا، ومن مث 
 القضااي ذات األمهية الكربى، كل ذلك سيكون يف حدود دائرة البحث. 

 
 أما أسئلة البحث

 فإن الباحث سيحاول اإلجابة عن هذه األسئلة:
  علماء األلبان يف العصر احلديث؟الما التحدايت اليت واجهها 
 ؟فسرياً تعلماً وتعليماً وت ما جهود علماء األلبان يف جمال خدمة القرآن 
  ؟الوطن العريبما مدى أتثرهم ابملدارس الفكرية والدينية اليت سادت يف 
  واآلف اق اليت  ةلثراء النص              وص القرآني  الق درة الفكري ة والعلمي ة ل دى األلب ان يف فهمهمم ا م دى

 اتسعت هلا بني أيديهم؟

 

 منهج البحث: 
 لنقديسلك الباحث يف حبثه هذا املنهج االستقرائي الوصفي التحليلي ا

 
 الدراسات السابقة 

حس     ب معرفيت ومبلغ علمي واطالعي على فهارس الرس     ائل اجلامعية العاملية واحمللية املختلفة، فإنين مل أجد 
ختص  ص  ية عامة وش  املة ملدارس وألوان التفس  ري عند العلماء األلبان. فهذه الدراس  ة تعترب األوىل  عربية دراس  ة

تفس     ريي الش     امل والعام. وال أزال أترقب ص     دور الكتب واملؤلفات من نوعها يف هذا اجملال التخص     ص     ي ال
 .اجلديدة يف بالدان وغريها من البالد حىت اآلن، وأان أسطر هذه الكلمات

إمنا الذي وجدته من الدراسات السابقة كانت دراسات جزئية وجانبية لبعض الشخصيات األلبانية يف علم 
اجلزئية كانت مهمة ابلنسبة يل رغم قلتها، من ذات العالقة ك الدراسات . تلابللغة الرتكية واأللبانية التفسري

  .حيث التعرف على املصادر واملراجع املشار إليها
 هذا، وقد قسمت حبثي إىل فصلني مهمني، وحتت كل فصل مباحث ومطالب، مقدمة، وخامتة ومصادر. 
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 الفصل التمهيدي األول
 
 

لسياسية واالجتماعية والدينية يف األراضي األلبانية يف إطاللة سريعة على األوضاع ا
من قبل املؤرخني الشيوعيني األلبان، جيب  َغيـ َبةجزيرة البلقان، وحقائق اترخيية ألبانية م

 والدراسات القرآنية قبل ذكر جهودهم يف التفسري االطالع عليها
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 بصدد دراسة التاريخ األلباين املسلم ةاملَغيبَ  املنهجيةالفصول املبحث األول: احلقائق أو 
 

 األلبان واترخيهم احملرفاملطلب األول: احلقيقة املُغيَبة األوىل: 
 
تش   ري املص   ادر التارخيية املوثقة إىل أن اتريخ األلبان اتريخ حمرف معوج وغري موض   وعي، وبناء على هذه   

 من املس         لمني وغريهم أن يبينوا ذلك ".. وأن احلقيقة العلمية الثابتة، فإنه يتعني على الباحثني املنص         فني
 . 103هذا العمل يف إصالح الرتاث التارخيي بقراءة جديدة له هو من عمل ومهمة املؤرخ املنصف.." 

إن األجيال األلبانية الذين عاش    وا قبلنا ومارس    وا وظائف وأعمال أكادميية متعددة "..فإن هؤالء مجيعاً    
، 104م من جراء األكاذيب والنظرايت اخلادعة  املاركس      ية واللنينية..قد تس      ممت عقوهلم وفس      دت قلوهب

 .فيما خيص اإلسالم واملسلمني والدولة العثمانية هذا التاريخ احملرف صفحات املوجودة يف
لقد تلقى األس        اتذة املؤرخون األلبان تعلمهم يف أحض        ان وظل املناهج املاركس        ية الش        يوعية، فبالتايل   

لة للمنهج املاركس             ي، كما "..أن اترخينا ما زال يكتب من جديد بغرض خدمة أص             بحوا أداة مس             تغَ 
 . 105األغراض واألهداف الشيوعية السوفيتية واخلرافات األرثوذكسية السالفية الروسية.." 

، 106األقالم الروس   ية والبلغارية كانت هلا دور كبري وابرز ومباش   ر يف ص   ياغة  وتش   ري املص   ادر التارخيية أن
، فتص      ور أيها القارئ العريب كيف س      تكون  107..احلديثة لنص      وص واملناهج التارخيية األلبانيةوتش      كيل ا

 صورة اإلسالم واملسلمني والدولة العثمانية يف كتاابت هؤالء!!
اتريخ احلديث  إذا ابتت هذه احلقائق العلمية املتعلقة ابلتاريخ األلباين مس    ّلمًة، وأدركنا أبن هذا التاريخ   

واإلس              الم على وجه خاص، وأنه قد كتب وفق أس              س تلك املناهج اإلحلادية  مجلةداين معارض لأل
الش         يوعية املاركس         ية، من أول ص         فحته إىل آخره، فإنين من هذا املنرب أدعو إىل إعادة كتابته وص         ياغة 

                                                 
103 Justin McCarthy,  Death and Exile -The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims 1821-
1922,(3rd  printing,USA,1999),3. 
104 Tajar Zavalani,  Histori e Shqipnise,  (Londer,1957),9-11 
105 T.Zavalani,Histori e Shqipnis,9 
 قارن أي كتاب من كتب التاريخ األلباين اليت طبعت خالل األعوام 2000، 1954،1965،1984 مع الكتب اليت طبعت مؤخراً 106

ين املتبع يف كتابة وص       ياغة التاريخ األلباين، حيث يهاجم اإلس       الم ني، س       تالحظ نفس املنهج املاركس       ي الل2000-1989ابتداء من عام 
 ةويدرس يف املدارس الثانوي نهجيدل على أن التاريخ ما زال يكتب على نفس املمما  واملسلمون وعلى وجه خاص العثمانيون بشكل عشوائي

.واجلامعات  
107 Historia e Shqiperise,( Universiteti Shteteror i Tiranes,1959),vell.1 
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موض         وعيني غري منص         فني مناهجه ونص         وص         ه مرة أخرى من جديد، أبقالم أمينة ومؤرخني مس         لمني 
 هللا أعلم.حمايدين، و

 : موقف املؤرخني األلبان من التاريخ العثماينةالثانياملطلب الثاين: احلقيقة املُغيَبة 
 
إن اتريخ العص   ور الوس   طى يف اجلزيرة البلقانية والتاريخ األلباين احلديث مرتبط ش   ديد االرتباط ابلتاريخ    

ثماين الحظنا ظاهرة س         لبية يف كتاابت العثماين. وأثناء حبثنا وتص         فحنا لص         فحات التاريخ األلباين والع
طريقة تناوهلم للتاريخ العثماين. لقد ص           بغوه بص           بغة منكرة والغربيني من حيث ومناهج املؤرخني األلبان 

تش  ويه ص  ورة اإلس  الم واملس  لمني وتنفري الناس منه.  بغرض ومش  مئزة أمام القراء والتالميذ وطلبة اجلامعات
 :Mehmed Maksudoglu     ؤرخ الرتكي حممد مقصود أوغلويف هذا الصدد يقول األستاذ امل

".. فيما خيص املص  ادر واملراجع التارخيية األص  لية عن الدولة العثمانية فإهنا اس  تعملت قليالً جداً من قبل 
خ        .خوجة [.."، "..وإذا كانت قد استعملت فإهنا -الباحثني الغربيني ] وكذلك من قبل الباحثني األلبان

أو نش              ر عنها كان يف  بتواندرة جداً.."، "..إن احلقيقة العثمانية كانت يف واد، والذي ك   كانت قليلة
واد آخر.."، ".. وال ميكن يف حال من األحوال أن يفهم اتريخ بلد أو ش              عب ما، إذا كان اترخيه قد 

 .108تب من وجهة نظر أعدائه.." ك  
علمانيني من األلبان قد جلئوا قدمياً وحديثاً يف ومن مظاهر هذه الظاهرة الس              لبية أنك جتد املؤرخني ال   

مليئة ابحلقد والتعص      ب على الدولة العثمانية  غري علمية وال منهجية عبارات الذعةاس      تخدام كتبهم إىل 
هذا املوقف  !اإلس              المية يف نظرهم مل أتت خبري قطأو اإلمرباطورية يف كافة جماالهتا، وكأن هذه الدولة 

يعترب غري مقبول منهجياً وعلمياً واترخيياً.  وليس هذا اجملال موض              ع ذكر وبيان  ؛غري منص              فو احملايد 
، واليت خفي  ت على قوم اتبعوا أهوائهم إال قليالً قرون  س              ت  ةمن  اق  ب وفض               ائ  ل ال  دول  ة العثم  اني  ة خالل 

 التاريخ العثماين. من طمس احلقائق وشهواهتم يف
على  ملؤرخون الش       يوعيون األلبان نذكر بعض       هااليت اس       تخدمها ا فمن هذه االص       طالحات اجلارحة    

 الســـــــيل الرتكي املدمر..!..! األتراك الرببريون..! احملتل أو االحتالل الرتكيس        بيل املثال ال احلص        ر: 
نــدفن هــذا  كيف فور..!صـــــــــــمريض البو ..!! النَّرْيُ الرتكي..!! الضـــــــــــغط والقمع العنصـــــــــــري الرتكي

                                                 
 انظر:  108

  Maksudoglu, Mehmet, Ottoman History Based Mainly on Ottoman Sources (International 
Islamic University, Malaysia,1993),4 – 9. 
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..! العفن 109اجمللس الوزاري الرتكي  !.من الدول األوربية.القى هذا املريض ضربة قاضية  املريض..!
 .110..ا  السلطان الكائد أو املاكر، والسلطان العميل لصاحل الروس والسالف

أقول وأعتقد أن التاريخ األلباين عندما يكتب مرة أخرى ويقرأ قراءة جديدة ومنصفة، وعندما نقوم بعملية 
ك العناص        ر العدائية واإلحلادية، فإن هذه االص        طالحات اجلارحة إس        المية اتريخ األلبان وهتذيبه من تل

نهجية جيب أن تزال وأن مت حى من قاموس املؤرخني إىل األبد إبذن هللا تعاىل، وعندئذ س              يكون املوغري 
، وأن أيخذوا 111بوس       ع األجيال القادمة أن يقرؤوا اترخياً أكثر ص       حة وأقرب إىل احلق منه إىل الباطل.. 

 واملسلمني انطباعاً آخر أكثر إجيابياً إن شاء هللا تعاىل. عن اإلسالم
 
 : جتريد التاريخ األلباين من العامل الديين املهيمن والرئيس ةالثالثاملطلب الثالث: احلقيقة املُغيَبة  

     
هلم لو فهم املس  لمون األلبان وأدركوا هذه احلقيقة القرآنية لتخلص  وا من عدم فهم س  بب عداوة اآلخرين    

. هذه احلقائق القرآنية أو الغربيني الرومان أو البيزنطيني أو الص           رب أو اليواننينيمن عرب القرون، س           واء 
َوَلْن  تكمن يف هذه اآلايت املباركة اليت س         نض         عها بني يدي القارئ األلباين املس         لم. يقول هللا تعاىل:

اَرىَٰ َحىتََّٰ ت َ  ىَٰ َعْنَك اْليَ ه ود  َواَل النَّص          َ تَِّبَع ِملَّتَ ه ْم ۗ ق ْل ِإنَّ ه َدى اَّللَِّ ه َو اهْل َدىَٰ ۗ َولَِئِن ات َّبَ ْعَت أَْهَواَءه ْم تَ ْرض          َ
ريٍ  اَي أَي َُّها    ويقول أيض   اً  ،[١٢٠ البقرة:( ] بَ ْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ۙ َما َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمْن َويلٍّ َواَل َنص   ِ

ه ْم أَْولَِياء  بَ ْعٍض ه َوَمْن يَ تَ َوهلَّ ْم ِمْنك ْم فَِإنَّه  ِمن ْ الَِّذيَن آَمن وا اَل ت َ  اَرىَٰ أَْولَِياَء ه بَ ْعض           ه ْم ۗ ِإنَّ تَِّخذ وا اْليَ ه وَد َوالنَّص         َ
  [ ٥١املائدة:  ( ] اَّللََّ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 

لبعض ات احلميمة الس    ياس    ية والعس    كرية عن العالقات الوطيدة والص    داق التاريخ الس    تارلقد كش    ف     
 مع جرياهنم الصرب وأهل اجلبل األسود واليوانن والروس األرثوذكس غري املسلمني والعلمانيني األلبانقادة 

 .112سبانيا إكما كانت هلم أيضاً عالقات اترخيية وطيدة مع النمسا والبااب يف الفاتيكان و 

                                                 
 انظر :    109
 Shehu,Bedrush, Qeshtje Shqiptare ne vitet 30 te shek.XIX,(Instituti Albanologjik i Prishtines, 
Prishtine,1990), 35 
 انظر:  110
Rizaj, Skender, Lidhja Shqiptare e Prizrenit 1877-1885, ( Drita,Krusha e Madhe, 
Prizren,1997),51,150. 
 يف كتابه Muhamed Pirraku لكتابة التاريخ و قراءته قراءة جديدة كان قد دعا إليه أيض               اً األس               تاذ املؤرخ الكبري األلباين  111

: 1989)رسالة دكتوراه( منذ سنة  Kultura Kombetare Shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit 32ص: ،   
 انظر :  112
  Feraj, Husamedin, Skice e Mendimit Politik Shqiptar,( Logos-A,Shkup,1999),47. 
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مي على وجه اخلص             وص وجتريد التاريخ األلباين منه من قبل إن إنكار العامل الديين عامة واإلس             ال    
تاب والباحثني الغربيني يف إاثرة احلروب بني الش     عوب البلقانية وغريها من املناطق األوربية واآلس     يوية، الك  
 أاثر اهتمام املؤرخني املنصفني من الغربيني، حيث يقول أحد املنصفني منهم:قد 
ك أرض كبرية يقطنها املسلمون يف البلقان واألانضول وروسيا اجلنوبية. كانت هنال  1880"..يف سنة    

على اهلجرة على ش              كل اإلجبار مس              لمو البلقان أبيدوا على طريقة اإلابدة اجلماعية، إما ابملوت أو 
ماليني من املس      لمني معظمهم من األتراك ماتوا، وماليني  ،جمموعات إىل اليوانن وبلغاراي ويوغس      الفيا...

مت طرد وهتجري أكثر من مخس          ة  1922-1821ن هاجروا من األراض          ي الرتكية. فقط بني أعوام آخري
إن اتريخ األانض   ول والبلقان والقوقاز ال ميكن دراس   ته وفهمه على  ،مس   لم إىل املناطق املختلفة... ينيمال

إن اإلابدة .، ..من املس           لمني والذين ماتوا منهم وجهه الص           حيح إذا مل أنخذ يف عني االعتبار الالجئني
 -ويف اتريخ األلبان كذلك   ] –اجلماعية يف حق املس      لمني قض      ية مهمة جداً يف اتريخ الدولة العثمانية 

 -[خ . خوجة-والتاريخ األلباين كذلك]-و مع ذلك ولألسف الشديد يف التاريخ الغريب …[، خ .خوجة
اتريخ هذه املناطق قد كتب دون أن  مل يكتب أبداً عن حال مس           لمي البلقان واألانض           ول والقوقاز. إن

 . 113ألكرب وأهم عنصر، أال وهم املسلمون.."  يكون ذكرٌ 
 Prof.Dr.Muhamedويرى املؤرخ األلب     اين الكوس              ويف، األس              ت     اذ ال    دكتور حمم     د برياقو   

Pirraku أن للعامل الديين  دور كبري يف إاثرة احلروب من قبل النص         ارى األرثوذكس. وعندما بدأت ،
الطائفة األرثوذكس     ية الس     الفية تتس     رب إىل املناطق اإللريية األلبانية خالل القرن الس     ادس والس     ابع مسوم 

ألنه من الثابت اترخيياً  ،تنص        روا ك رهاً  114فإن عدداً كبرياً من األلبان الكاثوليك قد ،امليالدي من روس        يا
. إن العامل الديين هو الذي دفع 115أن اليواننيني والس             الفيني كانوا من ألد األعداء لأللبان الكاثوليك 

م،  1096. يظهر ذلك يف احلروب الصليبية األوىل سنة صليبية املقدسةابأللبان الكاثوليك إىل احلروب ال
 . 116عندما شجعهم البااب لتحرير فلسطني من أيدي السالجقة املسلمني األتراك 

ومل تكن  ادية وس       ياس       ية واجتماعيةاقتص        والذي حيتج ويفس       ر ويعلل أبن حروب األلبان كانت حرابً    
حروب دينية قط!؟ نقول هلم إن هذا الكالم ال أس            اس له والتاريخ يش            هد خبالف ذلك. والدليل على 
ذلك أننا عندما نقرأ يف التاريخ األلباين والص         ريب عن املمارس         ات القمعية والوحش         ية يف عهد القيص         ر 

                                                 
113 Mc Caarthy,Justin, Death  and Exile, The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims 1821-
1922,(USA,3rd Printing,1999),1-10 
114 Pirraku, Muhamed, Kultura Kombetare Shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit, 35-36 
  بعنوان:Sherif Delvina املرجع السابق، وانظر املقال املهم حول هذا املوضوع للمؤرخ األلباين 115
 (Tentative e Pasukseshme, Dhune Fetare ,  (اإلكراه الديين حماولة فاشلة   
املقتبس من اجلريدة األسبوعية األلبانية     Rilindja   Javore . 1996فرباير،  3يناير،  28و20و14  
116 Historia e Popullit Shqiptar, vell.1,167 
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قنن وش      رع بعض القوانني الوض      عية  ، الذي1349عام   Car Dushaniالص      ريب تس      ار دوش      ان  
بنود هذا القانون بص     ريح  تنصقاس     ية للغاية، مبس     اعدة من الرهبان الص     رب الس     الفيني، حيث الاملدنية 

، س           واء من األلبان أو 117العبارة على قتل كل من ال يدين و ال يعتنق الداينة األرثوذكس           ية الص           ربية 
 غريهم.

أهنم ى؛ ب املتعص   بون واملتطرفون ض   د أص   حاب الدايانت األخر ومن ألوان التعذيب اليت مارس   ها الص   ر   
كانوا يكوون وجوه أتباع الدايانت األخرى ابلنار، ومل يكن يس        تطيع أتباع الدايانت األخرى أن ميارس        وا 
الطقوس الدينية من زواج أو والدة أو مراس يم دفن إال حبض ور الراهب والقس يس الص ريب، الذي كان يقوم 

لى الطريقة األرثوذكس        ية. كل ذلك هبدف إس        راع عملية تنص        ري ونش        ر األرثوذكس        ية أبداء الطقوس ع
وإحالهلا مكان الكاثوليكية، يف أوس             اط هؤالء عن طريق القهر والقوة، " وبدأ الس             الفيون األرثوذكس 

عدد  مبمارس    ة النش    اطات املختلفة يف كافة اجملاالت، بدءاً من تغيري أمساء األماكن والقرى واملدن، وتدمري
ش        رعوا يف بناء ، و 118 األلباين.." كبري من املباين الرتاثية األلبانية القدمية  تش        هد على أص        الة الش        عب

م مت إقامة 1321يف كوسوفا احلالية عام  Gracanicaالكنائس وهكذا مت األمر يف منطقة غراتشانيسا 
يف Decan   تش   ان مت بناء كنيس   ة أخرى يف حمافظة دي 1335-1328أول كنيس   ة ص   ربية. ويف عام 
، يف مدينة  Sv.Arhangelم أقيمت كنيس             ة أخرى ابس             م 1348كوس             وفا احلالية. ويف س             نة 

 Prizren 119 .يف كوسوفا 
مس  ألة أخرى اترخيية مهمة يف هذا الص  دد جيب أن نعرفها، وهي أن التزوير واخلداع واخليانة كانت من    

دل على هذا أن كل تلك الكنائس الص              ربية ديدن الكنيس               ة وعادهتا لتحقيق أهدافها التنص              ريية. ي
األرثوذكس              ية قامت على أنقاض املعابد والكنائس القدمية األلبانية الكاثوليكية، ورفعت قواعدها بنفس 
املواد اليت كانت املعابد القدمية األلبانية قد بنيت منها، لالس       تدالل على أس       بقية وِقدم تلك الكنائس يف 

 رفات الغريبة للصرب عرب التاريخ إىل يومنا هذا. . وهذه من التص120تلك األراضي
فالتاريخ األلباين واحلركات القومية والدينية املختلفة واجتاهاهتا الفكرية والعقدية، ال ميكن أن ت فهم دون    

خالف ما كتبه امللحدون والش        يوعيون  ىاس        تعراض التاريخ األلباين عرض        اً وطواًل وعمقاً ولو إبجياز، عل
 اإلس             المية  العص             ر احلديث. لقد جرد هؤالء املؤرخون جمرايت التاريخ من كل تلك الظواهراأللبان يف

                                                 
117 Swire, John, Albania, The Rise of a Kingdom, 12  
118 Feraj, Hysamedin, Skice e Mendimit Politik Shqiptar,42; Pirraku, Muhamed, Kultura Kombetare 
Shqiptare,47. 
119 Swire, John, Albania-The Rise of a Kingdom,12. 
120 Pirraku,Muhamed, Kultura Kombetare Shqiptare,43, ن          ق          اًل ع          ن, Istorija Naroda Jugosllavia, 
(Beograd, 1953),vell.1,480-492 . 
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والعوامل الدينية، وقدموا للناس اترخياً جمرداً من األحداث الدينية، وفقاً ومتش          ياً مع املنهج اإلحلادي وهذا 
 بصحيح على اإلطالق، وهللا أعلم. ليس
 
 

 اجلزيرة البلقانيةاملبحث الثاين: دخول اإلسالم إىل 
 

 املطلب األول: كيفية انتشار اإلسالم يف األراضي األلبانية يف جزيرة البلقان
  
هلل عز وجل مث جلهود الدولة العثمانية يف نش  ر هذا الدين احلنيف وتعزيزه بني أوس  اط من رمحة لقد كان   

ية والعرقية من االنص            هار أمام مت احلفاظ على هويتهم الدين حيث األلبان يف جزيرة البلقان فض            ل كبري،
إن وجود الدولة العثمانية أوقف عملية االنص       هار القومي والعرقي  موجات التنص       ري الص       ربية الس       الفية.

 . 121لأللبان الذين كانوا يتعرضون هلا من قبل السالف اليواننيني والبلغاريني والصربيني املتعصبني.
لدخول يف اإلس              الم. األلبان كانوا على ااأللبان  إلكراه ةقمعي اتالدولة العثمانية مل متارس عمليإن   

كانوا   الذين الص             رب األرثوذكس ، على عكسومبحض إرادهتم عاً اإلس             الم أفواجاً طو  نيدخلون يف دي
 .122ميارسون شىت األساليب اإلكراهية واملمارسات القمعية إلجبار األلبان على اعتناق النصرانية 

ثقفني األلبان، املؤرخني وأساتذة اجلامعات واملدارس يف العصر احلديث يعتقدون ويف املقابل جتد مجهور امل 
أن اإلس    الم قد  مجيعاً  ويدرس    ون الطالب يف اجلامعات خالف ما هو اثبت وص    حيح. حيث يرى هؤالء

 – ، وإاللدخول الناس يف اإلس      الم اإلكراهعنف و ابلس      يف، وأن العثمانيني مارس      وا ال وك رهاً  انتش      ر عنوة
مل يكن األلبان ليسلموا عن طيب نفس منهم!؟ وال شك أن هذه مغالطة اترخيية كبرية  -ى زعم هؤالء عل

فكرة صليبية كاثوليكية ألبانية حمضة، يريد إحياءها وغرسها يف فكر األلبان ال أساس هلا، كما أهنا  وابطلة
وربية التنصريية والتبشريية، هبدف الذين يتعاونون مع اجلهات األ رؤوس املراكز الكاثوليكية املسلمني بعض

هيهات ملا  ارتداد األلبان عن اإلس            الم والعودة إىل الداينة الكاثوليكية القدمية من جديد، ولكن هيهات
 املسلمني من الردة ولو كره الكافرون.و ه دينَ  وأن هللا عز وجل حافظٌ  يوعدون،

 
 

                                                 
  للتوسع انظر :121
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. 
  املصدر السابق، ص 122472-471
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  املسيحنيسلمني واأللبان املطلب الثاين: التسامح الديين املزعوم بني األلبان امل
   

 حول هذه القضية املهمة فإن للباحثني واملؤرخني األلبان وغريهم، هلم مذهبان: 
: وهم املبالغون واملغالون يف هذه املس         ألة، حيث يرى ويعتقد أنه قد ثبت اترخيياً التس         امح الفريق األول

"..أن ش   عار األلباين الذي كان يف العص   ر  والتعايش الس   لمي بني األلبان املس   لمني واأللبان النص   ارى، و
، ) ال عربة ابالنتماء الديين وإمنا العربة ابالنتماء أن دين األلباين هو هويته القومية األلبانيةاحلديث : " 
" ك  ان فعاًل متمثاًل  Feja e Shqiptarit eshte Shqiptaria 123 ( والوطين العرقي والقومي

، وكما قال 124الدينية مل يش       كل خطراً وال انش       قاقاً قومياً فيما بينهم.." فيما بينهم، وأن اختالف اهلوية 
 . 125الباحث اآلخر:"..أن االختالف الديين يف ألبانيا كان ظاهرة منسية ومهجورة متاماً.." 

: وهم املعتدلون، حيث يرى خالف ما ذهب إليه الفريق األول، وأن هذا التعايش الس        لمي الفريق الثاين
الديين كان ظاهراً ونفاقاً فقط ومل يكن حقيقياً، وأن األلبان عموماً كانوا جمتمعني وموحدين  وهذا التسامح

فقط حول حمور واحد، ال غري، أال وهو وحدهتم وتض     امنهم ض     د العدو املش     رتك، وهذا العدو يف نظرهم 
 . وهذا هو الراجح يف رأي كاتب هذه السطور.كيان الدولة العثمانيةيتمثل يف 

القض   ية مرتبطة ش   ديدة االرتباط مبس   ألة دخول األلبان يف اإلس   الم. هل كان دخوهلم يف اإلس   الم هذه    
 دخواًل حقيقياً، ظاهراً وابطناً ؟ أم كان ظاهراً فقط؟ 

:" أن معظم الذين أس      لموا  إمنا أس      لموا ظاهراً فقط، بينما هم   John Swireيرى الباحث الغريب   
مثاًل، رغم إش  هار  Frasheritلدينية الكاثوليكية القدمية. فقبيلة فراش  ري خفية كانوا ميارس  ون الطقوس ا

الكاثوليكية، وكانوا حيتفلون ابحتفاالهتم الدينية –إس             المهم ظاهراً إال أهنم ظلوا على الداينة النص             رانية 
 . 126الكاثوليكية جيالً بعد جيل إىل وقت قريب.." 

موجوداً بني األلبان املس     لمني واأللبان النص     ارى، يؤكد  وحول وجود احلقد والتعص     ب الديين الذي كان  
، حيث يقول:"..جيدر ذكره هنا Georges Castellanلنا ذلك الباحث الغريب جورج كاس           تالن  

                                                 
 Vaso هذه كلمة ابطلة أريد هبا الباطل. قاهلا أحد الرهبان واملثقفني األلبان يف القرن التاس      ع عش      ر امسه واص      و ابش      ا من اش      قودرا  123
Pashe Shkodrani وانلت هذه الكلمة اخلبيثة حظاً كبرياً يف أوس          اط و كان والياً على لبنان أايم الس          لطان عبد احلميد الثاين،  

مقدم على الرابط الديين، ال فرق بني ألباين  الوطين : أن الرابط القومياأللبان، س      واء املثقفون منهم أو غري املثقفني. و يقص      دون بذلك
وهللا املستعان  جناهد ألجلها !!! ا وأن، القضية القومية هي أم القضااي اليت جيب أن نتمسك هبأو أرثودكسي مسلم وألباين كاثوليكي  

124 Biberaj, Elez, Albania a Socialist Maverick,10. 
125 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 
126 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 127أن اإلسالم السين كان متحدايً ابإلسالم الشيعي، وابلذات الفرقة الشيعية البكتاشية 
وهم يف معظم احلاالت كانوا حيملون امسني، امساً نص      رانياً وامساً إس      المياً أمام نفاقاً وظاهراً وليس حقيقة، 

املوظفني اإلداريني يف الدولة العثمانية. هذا النوع من التس  امح الديين مل يكن كافياً إلزالة احلقد والتعص  ب 
امية هلم، مثل بينهم من خالل رجال الدين املش              جعني واحملرض              ني من قبل الدول احلمن الديين والنزاع 

 .128اليوانن لألرثوذكس، والنمسا وإيطاليا للكاثوليك.."
إن جل الطبقة املثقفة من األلبان املس      لمني وغري املس      لمني منهم يف العص      ر احلاض      ر مييلون إىل الرأي    

من أنه كانت هناك تس               امح ديين كبري بني األلبان على  -خالف ما رجحناه يف الرأي الثاين  – األول
، و يف رأينا قد ابلغوا يف هذه القض      ية مبالغة ش      ديدة، معتمدين 129ف مذاهبهم وطوائفهم الدينية اختال

على بعض الدراس              ات الغربية من الباحثني الغربيني. أص              حاب الرأي األول هدفهم االفتخار واالعتزاز 
ما ذهب إليه الفريق والباحث يف هذه املس    ألة يرجح  ( ؟اإللرييينيمباض    يهم اجمليد؟ أبجدادهم املش    ركني ) 

الثاين من أنه مل يكن هناك تس          امح ديين حقيقي بني األلبان املس          لمني وغريهم عرب التاريخ، وإمنا كانت 
هناك حاالت اندرة، مجعتهم املص          اق الش          خص          ية واملطامع الدنيوية املختلفة، وكانوا مندفعني إىل هذه 

                                                 
 فرقة البكتاش  ية فرقة ص  وفية منحرفة من غالة الش  يعة، فيها النزعة املس  يحية، ) الكاثوليكية واألرثوذكس  ية(، و هي ض  د تعاليم اإلس  الم 127

لبانيا. لكاتب مجلة وتفصياًل، كما أن هلم نشاطاً كبرياً يف ألبانيا، حيث يتعاونون مع فرقة البهائية والباطنية.مركزهم و مقرهم الروحي الثاين يف أ
 The Bektashi Order of Dervishes, History andهذه الس            طور حبث حول هذه الفرقة و مبادئها وتعاليمها بعنوان: 
Doctrines ، ابللغة اإلنكليزية.   
128 Castellan,Georges, Historia e Ballkanit, shek XIV-XX, ( Cabej, Libra per nje shoqeri te 
hapur,Tirane 1991),128 
، فيما ذهب إليه يف هذه املسألة، حيث ذكر يف كتاب له ابللغة األلبانية Ali.M.Basha وال أوافق األستاذ و الباحث األلباين 129

، أن التسامح الديين والتعايش السلمي بلغ ذروته وأقصى درجات الكمال و النضج عند اإلسالم يف األراضي األلبانية عرب القرونبعنوان: 

جة للطعام فإهنا إذا كانت . فمن مجلة ما ذكر أنه  أثناء حتضري الزو األلبان. مث راح يذكر أمثلة اترخيية، وحنن نشك يف صحة تلك الرواايت

 غري مسلمة فإهنا كانت تقدم حلم اخلنزير يف جهة واحدة من الطبق و يف اجلهة األخرى كانت تقدم حلم البقر  لزوجها، و يقسم الفطرية إىل

قسمني، قسم هلا مع حلم اخلنزير، وقسم للزوج املسلم مع حلم البقر 129، و  كالمها أيكل مما يليه دون أدىن حرج !!! ؟؟؟  غريب جداً هذا 

وجات الذي ذكره الباحث املذكور، فال ميكن اختاذ هذه احلالة على أهنا قاعدة مسلمة، ألنه من الثابت أن مجيع األلبان مل يكونوا متزوجني بز 

هو معلوم. وهذه  وثنيات أو نصرانيات. نعم،  قد تكون هذه حاالت استثنائية اندرة جداً، و ما استثين ال ميكن أن يبىن عليه حكم، كما

،  و احلالة يف دائرة ضيقة جداً بني الزوج والزوجة يف داخل أسرة معينة و مدينة معينة و ال ميكن أن تعميمها على كل األسر  واملدن والقرى

 هللا أعلم.
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م أبهنا س            تس            اعدهم مادايً ومعنوايً. وهللا الوحدة وإىل هذا التس            امح من رجال الكنيس            ة اليت وعدهت
 .130أعلم..

 
 املطلب الثالث: فكرة التجديد الديين عند علماء األلبان 
رايح الفكر الديين اإلص  الحي كانت هتب من املش  رق العريب متجهة إىل خمتلف أحناء العامل اإلس  المي    

البلقان. طلبة العلم األلبان كانوا منتشرين  يف جزيرة 131وغري اإلسالمي، ومنها األراضي األلبانية والبوسنية
 132يف املشرق العريب ويف بعض البالد اآلسيوية كاهلند وتركيا، لتلقي العلوم الدينية لكون تلك البالد مراكز

إىل تش              كيل  التالقح العلمي والفكري عاملية للعلم والثقافة يف ذلك الوقت. ومع مرور الوقت أدى ذلك
ني هؤالء الطالب وعلمائهم وأس       اتذهتم. هذه الفرتة كانت املرحلة اليت اندى فيها عالقات أخوية ودينية ب

، إبجراء إص              الحات يف 133ن ابملناهج واألفكار الغربية ي املتأثر نين اإلس              المييالعلماء واملفكر ثلة من 
 . 134املناهج الدراسية األزهرية ويف بعض القضااي الدينية األخرى 

ة اليت ركز عليها املنادون ابإلص  الح، كانت قض  ية املرأة املس  لمة وحالتها على رأس تلك القض  ااي األس  اس  ي
. هذه اآلراء اإلص            الحية ابلطبع قد أثرت يف أفكار ومفاهيم هؤالء الطلبة األلبان الذين 135االجتماعية 

 تتلمذوا لدى هؤالء العلماء األفاضل. 

                                                 
  انظر املصدر السابق، عن أسباب إسالم األلبان، ص:130473-472
 للمزيد حول اخللفية التارخيية العاملية لإلص       الحات الدينية وأتثريها يف الفكر الديين البوس       ين يف أواخر القرن التاس       ع عش       ر و بداايت 131

دراس    ة الربوفس    ور ) أس    تاذي يف مرحلة الدكتوراه يف  القرن العش    رين، و الدول اليت أتثرت هبا بش    كل مباش    ر أو غري مباش    ر يف األزهر..انظر
: ماليزاي(  

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:132
Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe feja ne Shqiperi, 209; Pirraku, Muhamed, Kultura 
kombetare shqiptare.. 393. 
 حول جهود وأعمال هؤالء املفكرين مؤس         س         و املدرس         ة اإلص         الحية العقلية فقد ك تب الكثري، وانل هؤالء اهتمام كثري من الباحثني 133

(1،1994، )الرايض: طيف التفســـــري منهج املدرســـــة اإلصـــــالحية العقليةالغربيني واملس       لمني.. انظر: الرومي، فهد ابن عبد الرمحن:    ،
  :وانظر أيضاً 

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 اتريخ التجديد الفكر الديين و إصالحه وبعض اجملددين الكبار من السلف واخللف..انظر:134
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:135
Shpuza, Gazmend,  Kuvendime per historine kombetare, 231-236, 237-242. 
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وطبيعة اجلدال  يةمي يف األراض   ي األلبانإن نظرة عابرة وفاحص   ة إىل حركة فلس   فة الفكر الديين اإلس   ال   
ن ابإلص         الح والعلماء احملافظني، جتعلنا نعلم علم يوالنقاش احلاد الذي كان يدور بني علماء األلبان املناد
 اليقني أهنم كانوا مهتمني أيضاً هبذه القضااي الدينية.

وض  وابطه، وقض  ية  136تهاد وجماالتهومن القض  ااي العص  رية اليت انقش  ها العلماء األلبان كانت قض  ية االج  
وجود هللا عز وجل، وقض     ية احلاجة إىل الدين أو التدين، وقض     ية التمدن واحلض     ارة اإلس     المية ومواجهة 
التحدايت الغربية وحقوق اإلنس   ان يف اجملتمع، وقض   ية العلمانية، والتس   امح الديين والتعايش الس   لمي بني 

 .137 الساخنة والشيوعية والرأمسالية واالشرتاكية وغريها من القضاايأتباع األداين املختلفة، وقضية اإلحلاد 
 

 املطلب الرابع: رواد االجتاه اإلصالحي التجديدي عند األلبان
 
األلباين مهدي  ومن أبرز الذين انقش              وا هذه املس               ائل من علماء األلبان و مفكريهم نذكر: املفكر  

 Hafiz Ismet:) 138حلافظ عص    مت ِدْبرا (،  واملفكر الش    يخ ا Mehdi Frasheriفراش    ري:) 
Dibra .. )139   140والع   امل األلب   اين اجمل   دد واملفس              ر، احل   اج وهيب ِدْبرا، ( Haxhi Vehbi 
Dibra  واألس     تاذ الش     يخ قدري ، )) Hoxhe Kadriu )141على  142، والش     يخ املفكر احلافظ
، Hafiz Ali Korca )(، والش     يخ املفكر احلافظ علي كورتش     ا ) Hafiz Ali Krajaكرااي: ) 

                                                 
 راجع كتاب اإلمام العالمة أبو إسحاق الشاطيب ت 790ه            يف موسوعته األصولية : املوافقات يف أصول الشريعة اإلسالمية، تح: 136

.638-463، ص 4(، ج1999، 4)بريوت: دار املعرفة، ط الشيخ إبراهيم رمضان  
 (، الثقافة اإلســــــالمية، واليت كانت Kultura Islame راجع على س        بيل املثال اجمللة اإلس        المية الش        هرية األخرى بعنوان: ) 137

م، مقاالً بعنوان: ) 1941، نوفمرب و ديس مرب، 4-3تص درها اجمللس األعلى للش ؤون اإلس المية. راجع مثالً العدد:   Islami eshte 
gjalle .اإلسالم حٌي ((، )   
  انظر:138
Zekaj, Ramiz , Zhvillimi i kultures islame te shqiptaret gjate shek. XX, 312-314. 
 للتوسع حول النقاش الذي جرى بينهما:  انظر139
Basha, Ali.M, Islami ne Shqiperi gjate shekujve, 140-141. 
 للمزيد انظر: 
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.   
 انظر: 141
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:142
Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame nder shqipstaret..328-329 
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وغريهم. واملصادر التارخيية تشري أيضاً إىل أن اجتاه التفسري اإلصالحي واالجتماعي السياسي للقرآن كان 
 ظاهرة حاضرة يف كتاابت وخطب علماء األلبان.

يف بعض تفاسري علماء األلبان، واشتهر من  143جبانب هذا التيار االجتماعي، وجد أيضاً اجتاه صويف   
، كما وجد أيض          اً يف كتاابت علماء Qazim Hoxhaهذا االجتاه الش          يخ كاظم خوجة  بينهم رائد

األلبان لون من التفسري اإلشاري الذي هو لون من التفسري الصويف اجلائز والذي له أصل يف شرعنا، وهو 
 .144 ..مجع املعىن الظاهر والباطن لآليةما يعرف يف علم التفسري ب : 

اليت ظهرت يف العص              ر احلديث لدى علماء األلبان كان االجتاه العلمي  ومن االجتاهات التفس              ريية  
 Hoxha Hasan Tahsinالفلس  في املتمثل يف فكر الش  يخ الفيلس  وف حس  ن حتس  ني أفندي)

Efendiu  كما ظهر يف كتاابت ودراس               ات علماء األلبان يف العص              ر احلديث االجتاه العلمي ،)
 Prim.Dr.Sci.Med. Ali يب علي فخري إلياس            يالتجرييب املتمثل يف فكر  الدكتور الطب

Fahri Iljazi..الس      احة العلمية والفكرية يف األراض      ي األلبانية كانت مليئة ابألفكار اإلص      الحية ف
 .145  والنزعات التجديدية

لنص           وص القرآن  146 يف غض           ون هذه الظروف االجتماعية الدينية املتوترة بدأت تظهر ترمجات جمزأةو   
يف اجملتمع األلباين يف ذلك الوقت من فس      ر ثلث القرآن الكرمي تفس      رياً علمياً منهجياً . فوجد 147الكرمي 

 (.( Hafiz Ibrahim Dalliu: صحيحاً، مثل تفسري الشيخ احلافظ إبراهيم داليو رمحه هللا 

                                                 
  املصدر السابق، ص 104-105، وانظر للتوسع: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، د/عرفان عبد احلميد فتاح، ص 143249-175
 للتوس   ع حول هذا املوض   وع املهم و احلس   اس راجع: املوافقات يف أصــول الشــريعة أليب إس   حاق الش   اطيب، ج3، ص 359-346، 144

فهد بن عبدالرمحن الرومي،   اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر،، 280-261، ص 2ج:حممد حسني الذهيبالتفسري واملفسرون ، 
املرجعية العليا يف اإلســـــــــــالم ، 93-89، ص 2قاين،ج، حممد عبد العظيم الزر مناهل العرفان يف علوم القرآن، 412-407، ص 1ج

.315، يوسف القرضاوي: ص للقرآن و السنة  
  انظر للتوسع حول هذه املوضوعات:145

Morina, Qemajl, Hoxhe Kadri Prishtina -  Mendimtar Islam, Kryesia e Bashkesise Islame,Prishtine, 
2000, 25-35, 37-48, 63-67. 

بديع الزمان سعيد النورسي يف مؤمتر عاملي حول جتديد الفكر الفكرية واملذهبية األخرى املتشاهبة انظر :  وحول بعض القضااي
، ترمجة أرخان حممد علي،م1992اإلســـــــــالمي، الذي عقد يف اســـــــــتانبول ســـــــــنة    55-83 ، 1ط ,Yeni Bosna, Istanbul, 

1997  Nesil Basim-Yayin 
 حول جواز ومنع ومش  اكل وض  وابط الرتمجة للقرآن الكرمي انظر أحباث أس  اتذيت الكرام: د. س  عاد يلدرمي، و د. عبد القهار 146

حبيب الرمحن إبرمسا يف املؤمتر العاملي حول ترمجة القرآن الكرمي املنعقد يف كواال ملبور:. العاين، و د  
7th International Conference on Translation -The Translation of Religious Texts, 6-8 December, 
1999, Kuala Lumpur, Malaysia, 101-106, 293-315, 319-355. 

  حول اخللفية التارخيية لرتمجات القرآن الكرمي إىل اللغة األلبانية، كاملة وجمزأة..انظر دراسة د. فتحي مهديو بعنوان:147
Mehdiu, Feti, Perkthimet e Kur’anit ne gjuhen shqipe, Logos-A, Shkup, 1996. 
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(، كما أنه وجدت هناك تفاس  ري مطولة لبعض اآلايت والس  ور من بعض  خالصـة معاين القرآن الكرمي) 
 Haxhi Vehbiاء اآلخرين ، مثل التفس           ري املطول لس           ورة الفاحتة من الش           يخ املفكر: ) العلم

Dibra Agolli (، احلاج وهيب دبرا آغويل،  والتفس          ري الوجيز من الش          يخ احلافظ علي كورتش          ا 
:(Hafiz Ali Korca  ومثل ترمجة معاين القرآن و التفس        ري املختص        ر للش        يخ احلاج ش        ريف )

 ( رمحه هللا تعاىل، وغري هؤالء الذين ذكرانهم،وهللا أعلم. Haxhi Sherif Ahmediأمحدي:) 
 
وابنتهائنا من حديثنا عن تلك املقدمات واحلقائق التارخيية األلبانية وعن حركة الفكر الديين اإلس       المي   

وظهور اجتاهات ومدارس دينية خمتلفة يف التفس              ري، أعتقد أنه قد حان الوقت للدخول التفص              يلي إىل 
دراس   ة وحتليل آراء أحد الش   خص   يات العلمية األلبانية البارزة يف جمال الدراس   ات القرآنية، أال وهو الش   يخ 

 إبذن هللا. ينالعالمة احلافظ علي كورتشا رمحه هللا وجهوده يف خدمة القرآن الكرمي. فإىل الفصل الثا
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 الفصل الثاين
مثل يف فكر الشيخ املفكر احلافظ علي كورتشا املنهج السين اإلصالحي يف تفسري القرآن، املت 

Hafiz Ali Korca  
 متهيد:

إن أتثر علماء األلبان مبنهج املدرس             ة اإلص             الحية العقلية كان كبرياً، لدرجة أنك لو ألقيت نظرة عابرة 
ا وفاحص     ة على طبيعة املقاالت والبحوث املنش     ورة يف اجملالت اإلس     المية األلبانية واليت كان يتوىل نش     ره
اجمللس األعلى للش     ؤون اإلس     المية يف ألبانيا يف بداايت القرن العش     رين، لرأيت أن جهودهم قد انص     بت 
على معاجلة املش     اكل والتحدايت و القض     ااي الدينية والفكرية العص     رية الكربى اليت كانوا يواجهوهنا، مثل 

لتمدن والتحض      ر اإلس      المي قض      ية وجود هللا عز وجل، و قض      ية احلاجة إىل الدين أو التدين، وقض      ية ا
ومواجهة التحدايت الغربية مثل قض  ية حترير املرأة و مش  اركتها يف األعمال والوظائف وحقوق اإلنس  ان يف 
اجملتمع، و قضية العلمنة وفصل الدين عن الدولة، والتسامح الديين أو التعايش السلمي بني أتباع األداين 

 عية و الرأمسالية واالشرتاكية و غريها من القضااي.والعرقيات املختلفة، وقضية اإلحلاد والشيو 
علنا جنزم أبن هذه احلركة الفكرية وجت ه الظاهرة العلمية هي ظاهرة صحية دالة عن فكر علمي انضج،وهذ

الدينية اإلصالحية سرت إىل عقول وقلوب املفكرين من علماء األلبان يف النصف الثاين من القرن التاسع 
العش  رين. يف هذه الدراس  ة ال نس  تطيع أن نلم جبهود وآراء مجيع علماء األلبان، وإمنا  القرن عش  ر وبداايت

حس  بنا يف هذا الفص  ل أن أنخذ منوذجاً واحداً ورائداً ألبانياً مش  هوراً ابلدراس  ة والتحليل، والذي يظهر فيه 
وكتاابته الدينية  العقلية على آرائه، س    واء يف خطبه اإلص    الحية بوض    وح آاثر وانعكاس    ات أفكار املدرس    ة

 عموماً، أو يف تفسريه على وجه اخلصوص، رغم قلته وندرته.
 

 املبحث األول: التعريف ابلشيخ، مولده، تعلمه والعصر الذي عاش فيه

 املطلب األول: امسه ومولده
(، املش     هور حبافظ علي كورتش     ا،  Ali Ijaz Kadiuهو الش     يخ احلافظ علي إلياس قاض     ي : )   

، و قيل سنة   148م  1873(، كورتشا اليت ولد فيها يف جنوب ألبانيا سنة  Korca ته:)نسبة إىل مدين

                                                 
148 Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca  -  Jeta dhe Vepra, 8-9.  
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،. ينحدر من أسرة متدينة ومثقفة، حمبة للعلم والعلماء، فسار الشيخ احلافظ علي كورتشا 149م  1870
 .150على درب آابئه وأجداده يف العلم واملعرفة 

الش    يخ احلافظ علي كورتش    ا عاش يف عص    ر احلركة أما عن العص    ر الذي عاش فيه، فتذكر املص    ادر أن   
واحنسار قوهتا وأتثريها على العامل اإلسالمي ومنها جزيرة  والنهضة القومية األلبانية وتدهور الدولة العثمانية

. احلركة األدبية اإلس       المية األلبانية كانت يف ذروة س       نامها يف هذه املرحلة البلقان يف جنوب ش       رق أوراب
من الطبقة املثقفة الش              يوعية ومل تلق هلا اباًل رغم غزارهتا وثروهتا العلمية. فمن بني تلك  ولكنها أمهلت

الش   خص   يات اليت أبدعت يف دراس   ة اآلداب ألمم خمتلفة كاألدب األلباين والفارس   ي والرتكي والعريب واليت 
افظ علي كانت كانت مهجورة، كانت ش  خص  ية الش  يخ احلافظ على كورتش  ا. واحلياة الفكرية للش  يخ احل

 حافلة ابألحداث اجلسام، وكانت حياة الشيخ اجملاهد يف سبيل هللا ويف سبيل حترير الوطن من االستعمار
. اندى أبعلى ص       وته على ) األتراك العلمانيني أص       حاب وأعض       اء مجعية االحتاد والرتقي املوالون لليهود(

 . األلباين أمهية تكوين الوعي الديين اإلسالمي والوعي القومي الوطين

 املطلب الثاين: تعلمه
وس   ط هذه األمواج املتالطمة الس   ياس   ية والدينية والوطنية ولد ونش   أ وترىب الش   يخ احلافظ علي كورتش   ا    

جَوده وهو ابن اثين عش       ر عاماً. وحبفظ القرآن الكرمي خطا خطوته األوىل و  رمحه هللا. حفظ القرآن الكرمي
ة االبتدائية واإلعدادية من نفس املدينة ليواص         ل فيما بعد دراس         ته حنو فهم اإلس         الم. خترج من املدرس         

اجلامعية يف جامعة اس         طنبول، حيث تعلم فيها العلوم اإلس         المية واللغات الش         رقية من عربية وفارس         ية 
وتركية، ابإلض       افة إىل تعلمه للغة الفرنس       ية، وتعرف على أمهات الكتب من املص       ادر العربية والفارس       ية 

وأعجب ِبراء الفالس            فة واألدابء الكبار مثل ابن رش            د وابن س            ينا وابن الرومي وعمر اخليام والرتكية، 
واألديب الفارس      ي س      عدي ش      ريازي، حيث إنه رمحه هللا عكف على دراس      ة بعض      ها وتناول من معينها 

 . فتأثر الش              يخ احلافظ علي يف جامعة اس              طنبول ِبراء و أفكار هؤالء كان كبرياً  151الفكري والرتاثي
 .152للغاية، نظراً لذلك اجلو العلمي اجلديد الذي أثر يف تكوين شخصيته ورفع مستواه  الفكري 

                                                 
 حبث غري منشور عن حياته وأعماله األدبية العربية العثمانية الفارسية، للشيخ احلافظ علي كورتشا حصلت عليه أثناء سفري يف ألبانيا 149

 لدى أحد املؤرخني يف منزله بعنوان: 
Ibrahim Daut Hoxha, Hafez Ali Korca- Veprimtaria e tij ne lemin e Atdhetarise dhe Arsim-

Kultures Arabo-Osmane-Persiane , 1 
  املرجع السابق، ص 1501

  عن النشاط األديب األلباين وجهود األلبان يف ترمجة الرتاث األديب القارسي، جهود الشيخ احلافظ علي فيه انظر:151
Osmani, Shefik, Panteoni Iranian dhe Iranologet shqiptare, 272-276.  

152 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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 املطلب الثالث: املناصب العلمية والدينية واإلدارية اليت تبوأها الشيخ احلافظ علي يف حياته
 م، عني مديراً للرتبية والتعليم لعدة مدن كبرية يف ألبانيا.1916يف عام  .1
 م، كان رئيساً وشيخاً للمجلس األعلى اإلسالمي يف ألبانيا.1924– م1918من عام  .2
ترياان،   Tirana )م، عمل مدرس    اً يف املدرس    ة الدينية الكبرية يف) 1949-م1924من عام  .3

 دّرس فيها املنطق واللغة العربية والتفسري وغريها من املواد.حيث 
رمي وحده يف اجمللة اإلس      المية م، أس      ند إليه عمود تفس      ري القرآن الك1938-م1924من عام  .4

 (، حيث كان املفسر الوحيد للقرآن يف هذه املرحلة. Zani i Nalteاأللبانية ) 
م، م دة كون ه يف املنفى عم ل خفي ة م درس               ًا متواص              اًل يف م دين ة 1959-م1949من ع ام  .5

((Kavaja يف ألبانيا، كوااي. 
 153يف ألبانيا  عمل مستشاراً لوزير الرتبية والتعليم لدى وزارة الرتبية .6

 املطلب الرابع: وفاته
( كوااي األلبانية، مرض مرضاً  Kavajaالشيخ احلافظ علي كورتشا يف املنفى يف مدينة : ) أثناء وجود   

م. توىل 1956 /31/12ش    ديداً كان يص    احبه الش    عور ابلربودة مع اآلالم، إىل أن وافته املنية يف ش    هر 
 Hafizألبانيا الس      ابق، الش      يخ احلافظ ص      ربي كوتش      ي: )  مهمة غس      له والص      الة عليه تلميذه مفيت

Sabri Koci  رمحه هللا تعاىل. شارك يف الصالة عليه وتشييع جنازته حشد كبري من املسلمني، فرمحه )
 .154هللا و أدخله فسيح جنانه آمني 

 

 املطلب اخلامس: مؤلفات الشيخ احلافظ علي وجهوده يف جمال اإلصالح التعليمي
 

الديين اإلسالمي العلمي مؤلفات كثرية وشاملة، ذات الطابع  كورتشا رمحه هلل  فسر احلافظ عليللشيخ امل
 ما يلي: منهانذكر  ،والفكري السياسي

 

                                                 
  للتوسع انظر:  153

Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali  Korca..41,42, 43, 44, 49, 56, 63. 
154Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca..51-5 
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1. - (Bolshevizma a Ckaterim i Njerzimit) النظام البلش   في  البلش   فية (
   .155 مدمرة لإلنسانية  الروسي (

2. - ( Shtate endrrat e Shqiperise)  الم السبعة أللبانيا.األح 
3. - ( Filozofi e Vjeter).الفلسفة العتيقة أو القدمية      
4. (  Filozofi mbi besimet Musliman )  - فلسفة عقيدة املسلم . 
5. ( Logjika )  - علم املنطق 
6.   - ( Abetare ) األجبدية األلبانية . 
7. - ( Alfabeti Arabisht ) . األجبدية العربية  
8. Gramatika Syntaksa Shqip-Arebisht)  ) – األلباين  والص    رف النحو

 . والعريب
9. Ilmi Bejan -Retorika)   )–  :علم البيان.من علم  البالغة 

10.  ) Myslimanija(  -  156العقيدة اإلسالمية.  
11. ) Mevludi a jete e paster e Pejgamberit(   157-  مولد الرسول   
12. ( Treqint e Tri fjalet te Imam Aliut) 303    لإلمام علي كرم  كلمة

  .هللا وجهه
13.  ) Trendafilishta e Sadiut-Gjylistani(    .احلديقة لسعدي شريازي 
14. ( Jusufi me Zelihane Ahsenul Kasas  -  يوس      ف وزليحاء من أحس      ن

 القصص.

                                                 
املاركسي اليهودي،  الروسي والشيخ احلافظ علي رمحه هللا كان له نظرة اثقبة وبعد اقتصادي عجيب عن أضرار هذا النظام الشيوعي 155

 وا أطماعهم حتت شعار الدميقراطيةوأنه تنبأ على خطورة انتشار هذه الفكرة يف القارة األوربية وال سيما ألبانيا، وأن اليهود كثرياً ما حقق
 يف كل مراحل التاريخ يف الشرق ويف الغرب.والعدالة واملساواة واحلرية 

اإلمام أيب منصور  ومن القضااي املهمة اليت عاجلها الشيخ احلافظ علي واليت لفتت نظري إليها، قضية الصفات هلل تعاىل على منهج156
التنزيه املطلق هلل تعاىل وعدم مشاهبته للمخلوقني، وأن اإلميان ال يزيد وال ينقص ولكنه يقوى ، مع إثبات رمحه هللا املاتريدي احلنفي

 ويضعف. مث تطرق إىل قضية مهمة للغاية، وهي ضوابط الكفر املخرجة من امللة، وأنه تشدد يف هذه القضية جداً ومل يتنازل يف هذه املسألة
إطالق ألفاظ وكلمات الكفر على املسلم املتلبس ابلصغائر، وإمنا هناك قضااي مهمة  ( ريلتكف) ا اخلطرية قيد شعرة، ومل يفتح قط ابب

 وصرحية ومعروفة من الدين ابلضرورة واليت خترج صاحبها من امللة إذا هو أنكرها.
وهذه الرسالة تشبه قصيدة الربدة للبوصريي، والشيخ احلافظ اقتبس بعض اجلوانب واملعاين من هذه القصيدة أيضاً. وقد 157

تطرق يف هذه الرسالة أيضاً إىل قضااي دينية مهمة، ولكن طبيعة البحث ال تسمح لنا أن نتوسع يف عرضها وحتليلها، وحسيب يف ذلك أن 
ه وجه نأشري إليها. فقد ركز الشيخ يف هذه الرسالة إىل ضرورة إتباع القرآن والسنة إذا ما أراد املسلمون النجاح والسعادة يف الدارين. كما أ

دعوة إىل ضرورة عقيدة التوحيد جلميع األمم اإلسالمية. والقضية األخرى هي أن الشيخ ذكر وبني أن هذا القرآن اشتمل على مجيع العلوم 
.، رمحه هللا رمحة واسعة.نا أن نستفيد من قرآننا اجمليد..يفعل  



106 | P a g e  

 

15. ( Historia e Shenjte edhe te kater Halifete) –  التاريخ اإلس    المي
 املقدس واخللفاء األربعة.

     
 

 املبحث الثاين: دراسة ) التفسري الوجيز ( للشيخ احلافظ على كورتشا

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

  159(  تفسريه مع خالصةالقرآن العظيم ) 

 

 املطلب األول: اخلصائص العامة ومعامل تفسري الشيخ احلافظ علي كورتشا
ر احلافظ علي كورتشا عموماً  يف املصادر األخرى املتعلقة من خالل قراءيت و تصفحي آلراء الشيخ املفس

هبذا املوضوع و تفسريه الوجيز خصوصاً الحظت أنه رمحه هللا تعاىل يركز يف تفسريه لآلايت والسور على 
 هذه القضااي واجلوانب اهلامة:

 إىل  بش              دة، وحيذر الناس من خطر النفس األمارة ابلس              وء، و يدعو األخالقية حيارب الرذائل
 التحلي ابلفضائل.

 خب  ث نواايهم وكث  اف  ة وفس                اد  بي  ان يركز على خطر مؤامرات اليهود يف الع  امل مع الرتكيز على
 جهودهم السياسي واالقتصادي واألخالقي للسيطرة على العامل.

  يركز على إبراز وبيان فض     ل اإلس     الم وإظهار مزيته على س     ائر األداين، وأن جميء اإلس     الم كان
 رب وسائر الناس من ظلمات اجلهل واالستعمار الرومي والفارسي.إلنقاذ الع

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

لوجيز أيضاً فيه نقص كبري، وليس كل تفسريه فيه، وهذا الذي وجدته يف املكتبة املركزية يف ألبانيا وصورت نسخة منه وهذا التفسري ا 159
لنفسي. وقد حبثت لدى املشايخ والدعاة اآلخرين والذين اهتموا بكتبه وتفسريه والذين أرخوا عنه فلم أجد عندهم أكثر من هذا الذي 

. ومن خالل دراستنا وحتليلنا ، أحرقه النظام الشيوعي يف ألبانياكبريًا ولكنه لألسف الشديد هو مفقود  وجدت، الكل أشار أن له تفسريا
لة هلذا القدر املوجود من تفسريه، ابإلضافة إىل تفاسريه لبعض اآلايت و السور القصار واليت مجعتها وصورهتا من الدورايت املختلفة من اجمل

ستطيع أن خنرج حبصيلة علمية ونتيجة جيدة إن شاء هللا تعاىل، لنثبت انتماءه إىل تلك املدرسة (، ن Zani i Nalteاإلسالمية: ) 
 اإلصالحية العقلية يف التفسري. 
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  الرتكيز على بيان وإظهار فض             ل ثقافة القرآن ) كما عرب بذلك( على س             ائر الثقافات األخرى
 الغربية املستوردة.

  يظهر مناقب الرس   ول  وحس   ن خلقه وتعامله مع الناس، وال س   يما مع األيتام وأنه  مثل يف
الدميقراطية ) كما عرب بذلك(، وأن خلفاءه كانوا حقاً دميقراطيني )كما عرب بذلك(، قمة اإلنس      انية و 
مل يكن متطفاًل يعيش على أكتاف اآلخرين مثل قادة اليوم، وأن الناس؛ سواء العبيد  وأن الرسول 

 منهم أو األمراء كانوا سواسية عنده.
 بينما أثبت التاريخ وةس  لماً وليس عن بيان وأتكيد على أن اإلس  الم والتعاليم اإلس  المية انتش  رت ،

كن التس   امح الديين يف اإلس   الم يف تعامله يعن طريق الس   يف وابلقوة، ولو مل  وةانتش   ار املس   يحية عن
مع اآلخرين وقت انتشاره، ملا وجدت اليوم نصرانياً واحداً يف العامل، ولو كان العنف حاضراً، للزم من 

كن املس  لمني مل جيربوا أحداً على اإلس  الم، والدليل على ذلك ذلك أن يس  لم اجلميع خش  ية منهم، ول
 ومل يستأصلوا. أنك جتد وترى اليهود والنصارى أحياء يرزقون

  ودميومتها يف الدنيا.160إبراز وأتكيد عاملية رسالة اإلسالم ومشوليتها ، 
 .بيان قدرة اإلسالم الفكرية والروحية على مواجهة التحدايت 
 ألش    خاص يف اإلس    الم )كما عرب بذلك (، وأن التقديس احلقيقي يكون هلل بيان أنه ال قدس    ية ل

 وحده، وال تزر وازرة وزر أخرى، وأن كل نفس مبا كسبت رهينة.
  ،الدعوة إىل إص        الح املناهج الدراس        ية الدينية والرتكيز على إحياء الرتاث العلمي الفكري القدمي

، ودراس      ة الكتب اللغوية والبالغية  لكبار العلماء مثل والرفع من مس      توى اللغة العربية تعلماً وتعليماً 
كتاب: البالغة لإلمام الزخمش ري و ابن احلاجب و غريمها، حىت نتمكن من ختريج دعاة وعلماء كبار 
مثل الفخر الرازي و ابن س    ينا والس    يوطي والغزايل، ومل يكن يقص    د إبص    الح املناهج الدراس    ية تقليد 

ا عرب بذلك(،  إمنا كان يقص   د إبص   الح املدارس واملناهج تقليد املدارس الطابع الفكري الغريب، )كم
الدينية والعلمية اليت وجدت يف العص      ر العباس      ي يف بغداد ويف العص      ر األموي ابألندلس، والتس      لح 

 .161بسالح العلم حسب متطلبات وضرورايت العصر 
  إثبات إعجاز القرآن و نبوة حممد .وعموم رسالته جلميع الناس 
 لدعوة إىل دعم املدارس الدينية ابعتبارها مراكز تعليمية هامة يف حياة األمة.ا 

                                                 
 حول مشولية تعاليم اإلسالم لكافة جماالت احلياة.. انظر: القرضاوي، يوسف: مشول اإلسالم يف ضوء شرح مفصل لألصول 160

120-35، ص 1995، 2) القاهرة: مكتبة وهبة، ، ط لبناالعشرين لإلمام الشهيد حسن ا  
  انظر: الذهيب حممد حسني، التفسري واملفسرون، ج2،ص 408-420، لتقارن منهج األستاذ اإلمام حممد عبده هبذا الذي ذكرته161
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  ،الرتكيز على العقيدة اإلس         المية املبنية على الكتاب والس         نة، وحماربة الش         رك والتوس         ل والبدع
 .162والدعوة إىل اإلميان ابهلل وحده والتوكل و التضرع إليه، وليس إىل األصنام أحياء كانوا أم أموااتً 

  حماربته للعادات واخلرافات والتقاليد املخالفة لإلس         الم واملوجودة لدى اجملتمع األلباين ودعوته إىل
 التمسك ابلكتاب والسنة.

 املطلب الثاين: منهج الشيخ احلافظ علي كورتشا وطريقته يف التفسري
دي الباحث، أنه صنف ذكر الشيخ احلافظ علي كورتشا يف مقدمة هذا التفسري الوجيز املوجود بني ي    

، معتمداً على حىت اعوج ظهره من كثرة اجللوس على الكرس            ي والكتابة وكتب كثرياً عن تفس            ري القرآن
التفاس     ري الكثرية واملش     هورة، ولكن الظروف االقتص     ادية القاس     ية حالت دون طبع ذلك التفس     ري الكبري 

ال لطبع ونش      ر ذلك التفس      ري املوس      وعي. الذي كتبه، حيث أنه ذكر أنه كان حيتاج إىل مبلغ كبري من امل
فألجل ذلك هو أّجل طباعته إىل حني آخر ريثما تتيسر األمور االقتصادية. ويف الوقت ذاته فضل الشيخ 
املفس      ر رمحه هللا أن يكتب وينش      ر خالص      ة ذلك التفس      ري الكبري حىت يكون ميس      وراً للناس، فش      رع يف 

وجيز الذي بني أيدينا، والذي فقد الش  يء الكثري منه أيض  اً اختص  اره، وهذا هو ذلك التفس  ري املختص  ر ال
 لألسف.

وقد ذكر غري واحد من الباحثني أن هذا التفس           ري الكبري املكتوب واملفقود، واملنس           وب إىل الش           يخ    
. أما هذا التفسري الوجيز واملختصر فهو  163، ) ألفي صفحة ( 2000احلافظ كان يبلغ عدد صفحاته 

فتلقى آدم من ربه  هو تفس   ري من أول س   ورة الفاحتة إىل قوله تعاىل من س   ورة البقرة: غري كامل أيض   اً، 
ولكن نظرًا لقل   ة اآلايت املفس              رة  [38 :البقرة ]، كلمـــات فتـــاب عليـــه إنـــه هو التواب الرحيم 

الدورايت واملوجودة حالياً بني أيدينا، ونظراً للبحوث التفسريية املنشورة يف عدة مؤلفات الشيخ واجملالت و 
اإلس   المية املختلفة، فقد أخذ ذلك مين جهداً كبرياً يف حبث وقراءة مؤلفات الش   يخ احلافظ علي للوقوف 

، ف اس              تطع ت حبول هللا تع اىل أن أكوِّن ثروة مث ترمجته ا إىل األلب اني ة على مزي د من آرائ ه وحقيق ة أفك اره
يس              ر علّي التعرف على اجتاه ومنهج  علمية ال أبس هبا من آراء واجتهادات الش              يخ احلافظ علي، مما

الش   يخ احلافظ علي كورتش   ا. وقبل عرض منهجه وطريقته يف التفس   ري، جدير بنا أن نتعرف على مص   ادر 
 الشيخ احلافظ علي كورتشا، واليت اعتمد عليها يف تفسريه وكتاابته الدينية عموماً، فأقول وابهلل التوفيق:

                                                 
  لرتى هذه اخلصائص يف تفسريه راجع األعداد التالية من اجمللة اإلسالمية:162

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).  

  انظر:163
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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  ملؤلفات الش              يخ احلافظ وتفس              ريه الوجيز وتفاس              ريه املختلفة يف: أنه من خالل قراءيت ومطالعيتأوالً 

اجملالت اإلس   المية تبني يل أن الش   يخ احلافظ علي كورتش   ا اعتمد على قدر كبري من املص   ادر و  الدورايت
واملراجع املختلفة، وأن معرفته ابللغات الش      رقية والغربية س      اعدته على تكوين هذه الثقافة الدينية واألدبية 

 سياسية الفريدة لدى الشيخ. ومن تلك املصادر نذكر ما يلي:وال
  كتب التفاس   ري املختلفة واملتنوعة، وعلى رأس   ها تفس   ري الفخر الرازي وتفس   ري املنار للش   يخ رش   يد

رض      ا، وكتب احلديث النبوي، وكتب التاريخ اإلس      المي واتريخ الطربي، وكتب الس      رية النبوية وحياة 
ة من حنو وص       رف وبالغة وعلم املعاين والبيان والبديع، وكتب الفلس       فة الص       حابة وكتب اللغة العربي

للمس       لمني والغربيني، وكتب الثقافة العامة مبختلف اللغات، وكتب األدب العريب والفارس       ي والرتكي 
واأللباين، وكتب العلم احلديث املختلفة من جغرافيا وعلم الفلك وبيولوجيا، وكتب الفقه وأص              وله، 

لقرآن، وكتب القص              ص القرآين، وكتب العقيدة، وكتب الس              ياس              ة العاملية، وكتب وكتب علوم  ا
املس      تش      رقني الغربيني، وغريها من املص      ادر العلمية مما يدل على تنوع ثقافة الش      يخ وس      عة اطالعه، 

 فرمحه هللا رمحة واسعة. 
 

 س  لك هذا املنهج والتزم هذه : ومن كل ما قرأت له من تفس  ريه وحبوثه التفس  ريية تبني يل أنه رمحه هللااثنياً 
 الطريقة يف فهمه وتفسريه لكتاب هللا تعاىل:

 يذكر املكي واملدين للسورة ويذكر عدد آايهتا. 
 فيها الغريبة حيلل مفردات السورة والكلمات. 
 يذكر أمساء السورة ويبني سر تسميتها بذلك. 
 ك يف بيان املعاين الواردة يف يتطرق إىل مناقش    ة بعض املس    ائل النحوية والص    رفية، كما يالحظ ذل

 [2:الفاحتة]   احلمد هلل رب العاملني التعريف يف قوله تعاىل :  -أل
 يتعرض إىل ذكر القراءات الواردة أحياانً مشرياً إليها ابختصار شديد. 
  164يذكر أقوال العلماء واملفسرين يف معىن احلروف املقطعة، ولكن كل ذلك إبجياز شديد . 
  ه إىل ذكر وبيان اجملتمعات املوجودة يف اجلزيرة العربية، من يهود ونص    ارى وعباد يتعرض يف تفس    ري

 .165األصنام و النجوم و بعض الدهريني 

                                                 
 وذكر الشيخ احلافظ علي يف هامش تفسريه الوجيز يف هذا الصدد أنه ألف كتاابً خاصاً عن معىن احلروف املقطعة يف بداايت السور 164

 القرآنية، مما يدل على اهتمامه الكبري وابعه الطويل يف علم التفسري. ولكن هذا الكتاب أيضاً مفقود لألسف الشديد.
  للوقوف على هذه النقاط السبعة املنهجية راجع تفسريه الوجيز :165

Kur’ani i Madhnueshem e thebi i Tij, 3-13 
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  يذكر س       بب نزول اآلية إن كان هناك س       بب للنزول كما أنه رمحه هللا أكد إمكانية تعدد س       بب
 . 166النزول يف قضية واحدة 

  يف توضيح معىن اآلية.يستعني ابلسرية النبوية وحياة الصحابة 
  مييل إىل التفس     ري العلمي لآلايت، يظهر ذلك يف تفس     ريه لس     ورة الزلزلة، حيث انقش يف تفس     ريه

بعض القوانني الفيزايئية املختلفة فيما خيص خراب األرض قبل الس         اعة، وحتدث عن خروج الرباكني 
قع. ويبدو للباحث أن وس           قوط النجوم وانفطار الس           ماوات وغريها من الظواهر األخرى اليت س           ت

التفسري العلمي واعتماده على تفسري الفخر الرازي كثرياً، أثر عليه لدرجة أنه اعتقد أن هناك كائنات 
يف الكواكب األخرى، واستدل على ذلك بقوله تعاىل يف سورة الشورى:  البشرو  انتيوااحلأخرى من 

 ة و هو على مجعهم إذا يشــــاء و من آايته خلق الســــماوات و األرض و ما بث فيهما من دآب
 .167، ونقل كالم الفخر الرازي دون أن يشري إىل رقم الصفحة واجلزء [29:لشورىا]، قدير

 يف ظاهرها أهنا عبارات واص   طالحات  وهمأحياانً يس   تخدم بعض العبارات واالص   طالحات اليت ت
 قال أبنه  ملا رأى الوحي ألول مرة ص       وفية. ففي تفس       ريه لس       ورة الض       حى ذكر أن الرس       ول 

"..أص      ابته الدهش      ة وغرق يف حبر نور هللا تعاىل وتعب يف أمواج ذلك البحر غري العادي من نور هللا 
 .168تبارك تعاىل.. 

 .رأيته أحياانً يستطرد مث يعود إىل موضوعه 
  169أحياانً يستشهد ابلشعر العريب األصيل يف تفسريه . 
 170اإلسالم عليهم فضل ل العرب يف اجلاهلية و يستشهد ابلتاريخ العريب اجلاهلي يف بيانه ألحوا. 
  الش  يخ احلافظ علي رمحه هللا كان ي  ْثري تفس  ريه بش  عر ألباين من عنده، حيث كان ش  اعراً بال نزاع

وأن قرحيته الش  عرية قد تفجرت لديه منذ نعومة أظفاره، وهذا الش  عر كان حقاً ش  عراً موزوانً ومقفًى و 
 .171ف النزيهة حاوايً للمعاين السامية واألهدا

  يذكر يف تفس      ريه كالم احلكماء والفالس      فة واملؤرخني من الغرب، و يبني إعجاهبم بعظمة رس      الة
ش       خص       ية عظيمة وس       عى لتحقيق األهداف اإلنس       انية  ، فقد كان اإلس       الم وعبقرية حممد 

                                                 
  املصدر السابق، ص 16613

  للوقوف على هذا التفسري راجع دورايت اجمللة اإلسالمية األلبانية:167
Zani i Nalte: Nr.6, 1927, (162-167). 

  راجع اجمللة اإلسالمية األلبانية:168
Zani i Nalte: Nr.8, Mars,1927, (227-228). 

  انظر املرجع السابق، ص 169233
  انظر املرجع السابق، ص 170233

  انظر املصدر السابق، 171236
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تشرقني والرابنية )كما صرح بذلك( ، كما أنه كان يرد على شبهات وأابطيل األعداء، سواء من املس
 .172أو املبشرين ويبني جهودهم يف تنصري املسلمني يف إفريقيا والصني واهلند 

  القدر  يتيفرد مقدمة يس       رية قبل الش       روع يف تفس       ريه لآلايت، كما فعل ذلك يف تفس       ريه لس       ور
 . 173والتكاثر وغريها من السور واآلايت، ومن مث يتوسع يف تفسريها وشرحها 

  رتشا، ذكر األعداد الواردة يف سورة القدر ويف غريها من املواضع يف منظور الشيخ احلافظ علي كو
القرآنية ليس املراد منها التحديد أو نفس العدد املذكور، أي أهنا ال تفيد احلص              ر، وإمنا املراد منه 

 . 174الكثرة كما هو معلوم يف لغة العرب 
 175مل يسمهم لنا..  ينقل من الفخر الرازي وتفسري املنار للشيخ رشيد رضا وغريمها ولكنه. 
  يذكر يف تفسريه العرب والدروس املستفادة من اآلايت، كما أنه رمحه هللا وجه عتاابً شديداً لألغنياء

واملرتفني ال  ذين يفتخرون ابمل  ال والول  د وال يق  دمون أي خ  دم  ات اجتم  اعي  ة وال ديني  ة ألبن  اء وطنهم، 
س     تش     فيات، وأنه كثرياً ما كان يدعو إىل حس     ن مثل بناء املدارس وتزويج الفقراء واملس     اكني وبناء امل

 .176استثمار تلك النعم..
  أحياانً يعقب على تفس   ريه لس   ورة معينة فيقدم يف هناية تفس   ريه خالص   ة الكالم الذي س   بق. كما

 أنه يستدل ابحلديث النبوي الشريف يف أثناء تفسريه لآلايت أحياانً.
  رفض  ها رفض  اً اتماً مجلة وتفص  ياًل، و مل أجد له ش  يئاً  وأما ابلنس  بة لإلس  رائيليات فإنه رمحه هللا قد

من ذلك يف تفس     ريه، و لعل هذا اجلانب من أبرز اجلوانب واألس     س للمدرس     ة اإلص     الحية العقلية، 
 . 177والذي أتثر هبا الشيخ املفسر إىل درجة كبرية 

 ارير األطباء يف بياهنم االس  تعانة ابالكتش  افات ابحلقائق العلمية احلديثة يف زمانه واالعتماد على تق
 .178لألضرار النامجة من تعاطي اخلمور والتدخني، والفوائد الصحية من الصيام وغريها 

                                                 
  انظر اجمللة اإلسالمية األلبانية:172

Zani i Nalte: Nr.1, Nentor, 1927, 383-388 ،و العدد:   Nr.7, Prill, 1924, (203-217) . 
  انظر اجمللة اإلسالمية األلبانية:173

Zani i Nalte: Nr.7, Prill, 1924,( 195-201) 
  انظر املرجع السابق، والصفحات نفسها.174

  :Nr . 6, 1926, (163-167) Zani i  Nalte راجع تفسريه لسورة الزلزلة يف اجمللة اإلسالمية: 175
 Zani i Nalte: Nr.9, Qershor, 1924, (261-265) انظر تفسريه لسورة التكاثر يف: 176

 Zani i Nalte: Nr.6, Mars, 1924, (174) انظر تفسريه آلية الصوم يف اجمللة ذاهتا: 177
  املرجع السابق و الصفحة نفسها.178
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  ال يعيد املعىن الذي ذكره، كما أنه يف توض    يحه ملعىن اآلية وإظهار األس    رار الكامنة من مدلوالهتا
ك بيان اخلطاب اخلاص يتطرق إىل ذكر أنواع األس               اليب القرآنية يف اخلطاب، كان يهدف من ذل

 .179، وما هو عام جلميع املسلمني  ابلنيب 
 حان مشس دين احلق أن يســـطع..(االس   تعارات البيانية والبالغية يف تفس   ريه مثل:  خدميس   ت ( ،
 .180( وغريها  من حبر نور العشق اإلهلي)
 قاليد اخلرافية لدى يناقش أحياانً بعض املس          ائل املتعلقة ابلقدر، وأنه كثرياً ما حيارب العادات والت

 .181األلبان، ويصحح التصورات الدينية اخلاطئة عندهم 
  رأيته يدافع كثرياً وبش      دة عن أهل الس      نة واجلماعة، ويدعو إىل التمس      ك ابلقرآن والس      نة، وكان

 .182يدعو أيضاً إىل ترمجة نصوصهما وتقدميها للمجتمع األلباين..
حل  افظ علي يف تفس              ريه لكت  اب هللا تع  اىل، واليت ه  ذه هي مع  امل منهج  ه ال  ذي اعتم  د عليه  ا الش              يخ ا

استطعت أن أمجعها من مؤلفاته وحبوثه املختلفة. وأعتقد أننا استطعنا بتوفيق هللا تعاىل أن نقدم بعضاً من 
أس  س  ه الفكرية واملنهجية هلذا العامل واملفس  ر األلباين، املنتمي إىل املدرس  ة اإلص  الحية يف العص  ر احلديث، 

 حلصول على آاثره العلمية املطبوعة، وهللا أعلم.ورغم صعوبة ا

املطلب الثالث: أتثر الشــــــيخ أبفكار املدرســــــة اإلصــــــالحية العقلية و إنكاره للحديث الصــــــحيح يف 
  مسألة سحر النيب 

ومما يثبت انتماء الش          يخ احلافظ علي إىل االجتاه املوص          وف ابإلص          الحي الديين العقلي، موقفه من    
. وحىت ال نتقول على الش       يخ احلافظ 183، اليت وردت يف األحاديث الص       حيحة  حادثة س       حر النيب

علي رمحه هللا، حيس    ن بنا أن ننقل نص كالمه حرفياً حىت نكون على بينة من األمر. ففي تفس    ريه لس    ورة 
 :ما يلي الفلق رأيت الشيخ احلافظ علي كورتشا يقول

                                                 
 املرجع السابق، ص 164. و حول األساليب القرآنية يف اخلطاب انظر: جعرابة، عبد احلميد بن حممد ندا: املدخل إىل التفسري، 179

التحبري يف علم ،) رسالة الدكتوراه (. وانظر: السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن: 424-405(، 1996، 1القاهرة،ط )مكتبة وهبة،
242-235(، ص 1986، حتقيق د/ فتحي عبد القادر فريد،) دار املنار، القاهرة، التفسري  

  انظر للتوسع اجمللة اإلسالمية األلبانية :180
Zani i Nalte: Nr.6, Mars, 1924 (174) 

  انظر اجمللة اإلسالمية األلبانية:181
Zani i Nalte: Nr.2, Fruer, 1929, (776) : ، والعدد   Nr.3, Mars, 1929, (799) 

  انظر اجمللة اإلسالمية:182
Zani i Nalte: Nr.3, Mars, 1929, (800) 

 حديث سحر النيب صلى هللا عليه و سلم رواه اإلمام البخاري يف صحيحه يف ابب السحر، برقم : 5430 ، ج  5، ص 2174، و 183
1719، ص 4، ج  2189، برقم : ابب السحرأيضاً رواه اإلمام مسلم يف صحيحه يف   
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يف بئر، حىت خييل  ملدينة أنه كان قد سحر النيب ".. و الذي يقال عن لبيد ابن األعصم اليهودي من ا
أقول فإن هذه األخبار غري  ،أنه يعمل شيئًا أو أيت شيئًا و يف احلقيقة هو ال يفعل ذلك... إليه 

؟ قائل هذا  صحيحة على اإلطالق، ذلك، ألن األنبياء ال ي سَحرون، وكيف ميكن أن ي سَحر النيب 
اإلسراء: ]، إذ يقول الظاملون إن تتبعون إال رجاًل مسحورًا  ين قالوا:الكالم يؤكد قول املشركني الذ

، واملسحور معناه [8اآلية:] ،و قال الظاملون إن تتبعون إال رجالً مسحوراً  ، ويف سورة الفرقان: [47
أدىن حياء هؤالء القائلون ال يعرفون حقيقة النبوة وأمهيتها، وبدون فالذي اختلطت عليه األمور واحلقائق... 

إن هؤالء قد نسوا القرآن الكرمي أنه حق  ،... يلصقون هذه التهم وهذه األمور املضحكة برسول هللا 
، اإلميان به وتصديقهمعصوم وحمفوظ من اخلطأ. إذن فعلينا أن نصدق ما جيب  وأنه قد أثبت أن الرسول 

مطهَّر وبريء من كل ما يقال أو  معصوم و حنن مطالبون أن نؤمن أبنه  ،وأن نرفض ما جيب رفضه...
قيل عنه، فليقولوا ما شاءوا أن يقولوا، فنحن مكلفون مبا أمران به القرآن، ولو صحت تلك االفرتاءات من 
هؤالء، أصحاب العقول الفارغة أبن عقل رسول هللا قد س ِحر، للزم من ذلك أن خيرب أمته بشيء مل أيمره 

، ولكن ال سبيل له أن يؤثر  184نعم ميكن أن يوجد السحر  .اشاه به هللا عز وجل و مل يوَح إليه، وح
. حنن املسلمني نؤمن مبا أمران  - يقصد بذلك حممداً  -يف معصوم هللا عز وجل ألن هللا حيفظه ويرعاه 

به القرآن فقط، ولسنا مطالبني أن نؤمن مبا يؤمن به املشركون. صحيح أن كلمة السحر موجودة وواردة 
والدليل الثاين على عدم صحة هذه ، ا أن ال نفسر ذلك مثل ما فسره هؤالء املنحرفون...ولكن علين

األخبار، هو أن سورة الفلق نزلت يف مكة، و لبيد ابن األعصم كان يف املدينة، فكيف ميكن قبول هذا... 
ن هبا أصحاب العقول السليمة والصحيحة ال يؤمنو فإن وعلى أية حال، فهذه خرافة سخيفة، .  185؟! 

 .  186وال يصدقوهنا.." انتهى كالمه 
موقف واض  ح وجلي من الش  يخ احلافظ علي جتاه هذه احلادثة أو هذه القص  ة. علل أس  بابه منطقياً ودينياً 

. أما رد الش  يخ احلافظ علي للحديث املذكور الذي رواه اإلمام على عدم إمكانية حدوث ذلك للنيب 
 ، وهللا أعلم.رمحه هللا هذا جمال ردان عليه البخاري، فهذا املوقف فيه نظر، وليس

                                                 
الشيخ احلافظ علي كورتشا هبذه الكلمة أقر بوجود السحر، ولكنه نفى ورفض أن يكون للسحر أتثري على شخص الرسول صلى هللا  184

( ابللغة األلبانية من أن  و من شر النفااثت يف العقدورتشا رمحه هللا يف تفسريه لقوله تعاىل: ) عليه وسلم. و قد ذكر الشيخ احلافظ علي ك
.. وقد قمت ابلتحقيق واملقارنة يف هذه املسألة، فوجدت تقريباً نفس الكالم الذي ذكره األستاذ هم: النمامون النفااثت املراد ب : 

 -األستاذ اإلمام حممد عبده والتلميذ احلافظ علي كورتشا رمحهما هللا  -فالتشابه بني االثنني،  اإلمام حممد عبده يف تفسريه للسورة ذاهتا.
-181لألستاذ اإلمام حممد عبده، ص  تفسري جزء عمكان إىل حد كبري، مما يدلنا على وحدة الفكرة واملنهج..انظر للتوسع: 

 421-420، ص 2ج التفسري و املفسرون للذهيب،..نقالً عن : 192
: تنزيل . وذكر ابن ش        هاب الزهري يف كتابه574، ص 4أن املعوذتني س        وراتن مدنيتان..انظر تفس        ريه ج ذكر ابن كثري يف تفســــــريه 185

 . فكما ترى أن مسألة نزول السورة، مسألة فيها خالف وهللا أعلم.24، ص 1، أن سورة الفلق نزلت مبكة..ج  القرآن
 Nr.2, Fruer, 1929, (777 Nalte: Zani i-(779اجمللة اإلسالمية األلبانية:  186
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 املطلب الرابع: موقف الشيخ احلافظ علي كورتشا من اإلسرائيليات 
ومن القض  ااي املهمة واملتعلقة بص  لب موض  وعنا وفيما خيص اجتاه الش  يخ الديين اإلص  الحي هي قض  ية    

إلسالمية عموماً ويف التفسري خاصة. وكما األخبار اإلسرائيلية أو ما يعرف ب          : اإلسرائيليات يف الشريعة ا
هو معلوم أن من األسس الفكرية أو الضوابط الالزمة لتفسري القرآن الكرمي لدى رواد املدرسة اإلصالحية 

، 187العقلية، هو الرفض الكامل لإلس    رائيليات، واالكتفاء مبا ورد يف القرآن أو الس    نة الص    حيحة فقط.. 
يخ احلافظ علي كورتش     ا رمحه هللا تعاىل يف تفس     ريه. فقد كان من أش     د وهذا الذي س     ار عليه أيض     اً الش     

 الناس إنكاراً على الذين يعتمدون على اإلسرائيليات يف تفسريهم لكتاب هللا تعاىل.
يف معاجلته وانتقاده للفكر اإلحلادي والش      يوعي لدى الطبقة املثقفة من  كورتش      ا  الش      يخ احلافظ علي    

ف  ت انتب  اه القراء املس              لمني املت  دينني إىل أن  ه ق  د وج  د هن  اك بعض رج  ال ال  دين األلب  ان العلم  انيني، ل
اإلسالمي من املشايخ واخلطباء والوعاظ من كانوا على جهل اتم مبا يقولون للناس يف خطبهم ومواعظهم. 

عظه ذاكراً ص    ارخاً يف و الذي ص    عد املنرب،  من اخلطباء فيذكر الش    يخ احلافظ علي كورتش    ا قص    ة خطيب
قد أكثر من ذكر خرافات اليهود يف قص     ة خلق آدم،  كان  ، وأنهاض     رينص     اً وخرافات إس     رائيلية للحقص     

وكيفية خلق األهنار يف اجلنة وغري ذلك من األخبار واليت ال أص          ل هلا يف ديننا. فالش          يخ رمحه هللا تعاىل 
 مي واخللفاء األربعةالتاريخ اإلســالض  اق ذرعاً من هذا التص  رف الس  اذج، مما جعله يقول يف موس  وعته) 

(، أن القرآن الكرمي كان كافياً لالس          تدالل به واالعتماد عليه يف املواعظ والدروس، وأن هذا الش          يخ لو 
ك ان عن ده علم بكيفي ة خلق طبق ات األرض وكيفي ة خلق األهن ار، مل ا ذكر ذل ك الكالم الت اف ه يف خطب ه 

أخبار وخرافات اليهود، ألهنم أفس       دوا على  كما دعا الش       يخ يف هذه املوس       وعة إىل التجنب واحلذر من
 .188املسلمني دينهم ودنياهم قدمياً وحديثاً 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 411-410، ص2، جالتفسري واملفسرونراجع يف هذا الصدد منهج األستاذ اإلمام حممد عبده يف تفسريه: الذهيب، حممد حسني،  187

 130-100، ص منهج املدرسة العقلية اإلصالحية يف التفسريللمقارنة بينهما. و كذلك راجع: الرومي، فهد بن عبد الرمحن، 
18829-, 28Historia e Shenjte dhe te kater HalifeteKorca, Hafiz Ali,  
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بيان  موقفه من اإلسرائليات، ،189املبحث الثالث: شروط املفسر لدى الشيخ احلافظ علي كورتشا 
 أوجه االتفاق بني آرائه ومبادئ املدرسة اإلصالحية

 يخ احلافظ علي املطلب األول: شروط املفسر لدى الش
وأخرياً وبعد هذه اجلولة العلمية اليت قض          يناها مع الش          يخ احلافظ علي كورتش          ا، وحىت ال حنكم عليه   

مس          بقاً ابلنجاح أو الفش          ل، أحببنا أن جنيب عن س          ؤال مهم، أال وهو : هل توفرت لدى هذا املفكر 
ىل أي مدى؟ نقول وابهلل التوفيق يف واملفس        ر األلباين ش        روط املفس        ر لكتاب هللا تعاىل ؟ وإذا توفرت فإ

 اجلواب عن هذا السؤال ودون أدىن مبالغة:
أنه فيما يبدو لنا بعد دراس         تنا لفكر هذا الداعية ومنهجه يف التفس         ري، أنه قد توفرت لديه الثروة العلمية 

العلمية متثلت عنده  الكافية واحلمد هلل تعاىل، مما أهلته ومكنته للقيام بتفس    ري كتاب هللا تعاىل. هذه الثروة
 يف هذه اجلوانب:

  حفظه وإتقانه وجتويده لكتاب هللا تعاىل، وهذه احلالة كما قلنا س     ابقاً كانت ظاهرة منتش     رة لدى
 .فقليل ما همعلماء األلبان قدمياً، وأما يف العصر احلاضر 

 .اطالعه على كتب التفاسري املختلفة 
 ميقة، من حنو وص              رف وبالغة وعلم املعاين والبيان إتقانه ومعرفته للغة العربية معرفة جيدة وع

 والبديع، وال سيما علم العروض، حيث أنه كان أستاذاً لألدب العريب واألدب األلباين.
 .معرفته للسنة النبوية، ومعرفة صحيحها من سقيمها 
 ناس         خ معرفته واطالعه على علوم القرآن املختلفة، مثل معرفة املكي واملدين وأس         باب النزول، وال

واملنسوخ، واملطلق واملقيد، والعام واخلاص، وأساليب اخلطاب يف القرآن، ومعرفة أول ما نزل وآخر ما 
 نزل، واحملكم واملتشابه وغريها من العلوم.

  األدب اإلس المي الرفيع والرتبية اإلس المية األص يلة، حيث إنه رمحه هللا مل يكن بذيء اللس ان وال
حلاجة إليه يف عتابه الشديد لليهود والنصارى لعنهم هللا لعناً كبرياً، فإنه فاحش الكالم، إال ما دعت ا

 رمحه هللا مل يتأسف لذكر فضائحهم طوال التاريخ البشري إىل يومنا هذا.
فهذه العلوم املختلفة اليت وجدت عند هذا املفكر اإلس       المي واليت أّهلْته للقيام بتفس       ري كتاب هللا    

أنه قام بتوظيفها لفهم كتاب هللا تعاىل خري القيام، ونظن فيه خرياً أنه جنح إىل  تبارك وتعاىل، وحنس        به
 حد كبري، وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم، وهللا أعلم.

 
                                                 

للمقارنة بني هذه الش     روط، انظر ش     روط التفس     ري عند األس     تاذ اإلمام حممد عبده، و اليت ذكرها الش     يخ حممد عبد العظيم الزرقاين يف  189
 64-62، ص 2، جمناهل العرفان يف علوم القرآن
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املطلب الثاين: أوجه االتفاق بني فكر الشــــــيخ احلافظ علي كورتشــــــا ومبادئ املدرســــــة اإلصــــــالحية 
 العقلية يف التفسري

      
يف هذا املطلب نود أن نبني بعض أوجه االتفاق بني فكر الش       يخ احلافظ علي كورتش       ا وبني أس       س     

 العلمية نقول: تتميماً للفائدةفوأفكار املدرسة اإلصالحية، 
  دعوته إىل إص    الح املناهج الدراس    ية عموماً والدينية خص    وص    اً، كما دعا إىل ذلك رواد املدرس    ة

 مناهج األزهر.اإلصالحية إىل إصالح 
  إض                اف  ة املواد العلمي  ة املختلف  ة إىل املواد ال  ديني  ة وإتق  ان وإج  ادة تل  ك املواد وامله  ارات وافتت  اح

 الكليات اخلاصة هلذا الغرض.
  ل طريقة التدريس إص          الح طرق تدريس اللغة العربية، وال س          يما أن الش          يخ احلافظ علي فض          ّ

 الفرنسية يف تعليم اللغة.
 إلس    المي لرفع مس    تواهم العلمي والثقفي على غرار األس    س واملبادئ لرجال دعوته لرجال الدين ا

اإلصالح الديين العريب القدمي واحلديث مثل الشيخ حممد عبده والشيخ مجال الدين األفغاين، واإلمام 
 الغزايل واجلنيدي وابن سينا وغري هؤالء األقطاب.

 ذر منها.رفضه الشديد لإلسرائيليات وعدم قبوهلا إطالقاً، واحل 
 .رفضه الشديد للتقليد األعمى 
  موقفه من حادثة سحر النيب .وعدم قبوله للحديث الصحيح يف ذلك 
 والسياسة العاملية. والوطنية االهتمام بقضااي الوطن 
  عدم مباالته كثرياً بس              قوط الدولة العثمانية يف أايمها األخرية، وعدم حبثه يف كيفية إنقاذها من

انب أ مهِْل أيضاً من قبل رواد املدرسة اإلصالحية يف األزهر، بل وجد منهم من كان االهنيار. وهذا اجل
ينادي ابإلطاحة ابلدولة العثمانية وأبفض      لية اخلالفة القومية العربية وأحقيتها !!! وهللا املس      تعان، وال 

ومي ش         ك أن هذا من اآلاثر الس         لبية يف فكر هؤالء الرواد هلذه املدرس         ة جنمت عن التعص         ب الق
 العريب، وهللا أعلم.

 املطلب الثالث: منوذج من البعد الديين اإلصالحي الوطين يف فكر الشيخ احلافظ علي كورتشا
     

تظهر هذه احلقيقة عنده يف بيان كيفية احملافظة على مبادئ اإلس  الم يف ألبانيا واحلذر من كيد األعداء يف 
ماء والدعاة واملش          ايخ األلبان، وحيس          ن بنا أن نقتبس إىل إخوانه العل موجهة رس          الة له مطولة ومفتوحة

 فقرات منها، حيث جاء فيها:
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! إن كنتم تريدون نيل احرتام الش  عب لكم كما انله الس  ابقون، فعليكم أن ســاديت العلماء واملشــايخ..." 
ا الذي ت ِعّدوا أوالدكم بنفس الس       الح الذي تس       لح به الس       ابقون، بس       الح العلم واملعرفة، ألن ذلك تراثن

جيب أن نورثه ألبنائنا، ألن الشعب مل يعد يطيق يستمع إىل اخلرافات واإلسرائيليات والكالم الفارف. عار 
علينا أن نفتخر بعز أسالفنا وفخرهم وحنن عراة جمردون ال منلك شيئاً. ما الذي ستستفيد هذه الدولة من 

 –الغرب يشري إىل املثقفني يف  –هؤالء الذين يتثقفون خارج بالدان 
 

 !إخواين السادة، العلماء واملشايخ
فال تغفلوا، و عليكم ابهتمام حال األجيال القادمة،  عش              ق وحب لس              يدان حممد  لديكمإن كان 

 وعليكم الرتكيز واالنتباه إىل هذه القضااي:
 ..عدم تسليم الشباب والفتيات إىل أيدي املبشرين واملنصرين 
 ..تعليم وحتفيظ القرآن ألوالدان 
 لينا أن نرسل إىل املدرسة الدينية كل من بلغ من عمره ثالثة عشر عاماً..ع 
 ..على كل داعية أن يكون له على األقل ابن واحد يف املدرسة الدينية حىت يكون وريثه 
  على كل مس      لم ومس      لمة أن يض      حي بكل ما ميلك يف س      بيل التحس      ني والتطوير من مس      توى

 هبا.. املدرسة الدينية إىل املرتبة الالئقة
  الشعب على مّد يد العون واملساعدة  ثيف القرى واملدن حل التجولعلى العلماء واملشايخ الدعاة
 ذا املشروع..هل
 ض              خمة للتعليم، ألنه إذا ارتفعت ميزانية املدارس، فبإمكاننا أن أنيت  وطنية ختص              يص ميزانية

 ..ابألساتذة واملشايخ املتخصصني لكل مادة
هذه هي ..، املش  ايخ و العلماء حبال األمة، هو الس  بب الرئيس  ي يف هدم اإلس  المعدم اهتمام إن و إال ف

يف عهد العص       ر العباس       ي كان العلماء .، وهذا هو طريق العالج يف هذه الوص       فة الطبية...، أمراض       نا..
 جييدون ست أو سبع لغات، وحنن ماذا نتقن؟ ها هي املصادر اليت حتدثنا بذلك. أرسلوا أوالدكم البالغني

للتعلم عندان، فإنين أض      من لكم إبذن هللا بعد ثالثة س      نوات إهنم س      يكونون  من العمر ثالثة عش      ر عاماً 
حنن  .،قادرين على التحدث ابلعربية والفارس          ية والفرنس          ية، وس          يتعلمون بعض العلوم العلمية والفنية..

نا فيما قلناه آنفاً، فأنتم يوم القيامة، و إذا أنتم ال تؤيدون س       نس       عى جبد حىت ال خنجل أمام الرس       ول 
 مسئولون أمام هللا يوم القيامة.
 كيف نسلح ونعد أبناءان ؟
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جبانب تعلم اللغة األم واللغة العربية، فعلى كل واحد أن يتعلم لغة عاملية مش       هورة، وأن يتس       لح بس       الح 
 .190..." وإال فنحن أموات من كل اجلوانب .، العلم، حسب متطلبات العصر واملستقبل..

 
رمحة واس     عة، فما أحوج األمة اإلس     المية إىل مثل هذه  ش     يخنا ومفس     ران احلافظ علي كورتش     ا رحم هللاف

 النصائح واإلرشادات يف هذه األايم، وال حول و ال قوة إال ابهلل العلي العظيم.
 

 املطلب الرابع: بعض املآخذ املنهجية والدينية على الشيخ احلافظ علي
عامل اجلليل بذكر بعض املآخذ عليه، رمحه هللا تعاىل، فمن املالحظات املنهجية وخنتم لقاءان مع هذا ال   

 واملوضوعية:
 .كثرياً ما رأيته رمحه هللا ال يشري إىل موضع الصفحة أو اجلزء الذي نقل منه كالمه 
 .التفاصيل يف توثيق املصادر واملراجع غري موجودة، وإمنا اكتفى بعنوان الكتاب 
 حاديث النبوية الصحيحة يف مقاالته وكتاابته.قلة استدالله ابأل 
  رفض  ه لص  حة حادثة الس  حر اليت رويت يف ص  حيح البخاري ويف ص  حيح مس  لم، ويف ذلك طعن

هم وأوثق الكتب الص    ادقة بعد القرآن الكرمي، واليت أمجعت عليهما األمة اإلس    المية ابلقبول عرب يف أ
ن يرفض حديثاً ص              حيحاً مروايً يف أوثق كتاب بعد ، فما كان ينبغي ألمثاله أالقرون إىل يومنا هذا

 القرآن الكرمي أمجعت عليه األمة ابلقبول، أال وهو صحيح اإلمام البخاري رمحه هللا.
 .ال يذكر أرقام اآلايت اليت يفسرها 
  يف كثري من احلاالت يهمل ذكر نص القرآن ابلعربية، ويكتفي ابلرتمجة والتفس              ري دون أن يذكر
 الرتمجة أو التفسري. تكون مقابل الرتمجة، واألوىل أن يكون النص العريب ومقابله لنص العريب يفا
  يف كثري من األحيان ال يفرق بني الرتمجة والتفس              ري للنص، فالقارئ العادي ال يعرف هل هذه

،  191ترمجته أم تفسريه لآلية. واألفضل واألوىل أن يرتجم اآلية مث يعقب على ذلك ابلشرح والتفسري 
  أعلم.وهللا

 اإلصالحي ديينالجتاه اال اتهذا ما تبني لنا من خالل دراستنا هلذه الشخصية العلمية األلبانية الكبرية، ذ
، أرجو من هللا مظانهعقلي، وقد أخذت هذه الدراس      ة مين جهداً كبرياً جلمع ش      تاته من خمتلف النهج املو 

                                                 
 الة املهمة ومضموهنا يف اجمللة اإلسالمية األلبانية:انظر تفاصيل هذه الرس 190

Zani i Nalte, Nr.8, Maj, 1924,(238-246)  
  راجع اجملالت املذكورة سابقاً لرتى هذه املالحظات، وانظر أيضاً: 191
Ahmedi, Ismail, Hafiz Ali Korca - Jeta dhe Vepra, 209-221. 
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جيع  ل هللا عز وج  ل ه  ذا البح  ث يف ميزان  العلي الق  دير أن أكون ق  د وفق  ت إىل اإلتي  ان ابملطلوب وأن
حسنايت يوم القيامة، يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم، وهللا من وراء القصد، واحلمد 

 هلل رب العاملني.
 

 
 اخلامتة

 
ف احلمد هلل الذي بنعمته تتم الص   احلات وبفض   له تتحقق الغاايت النبيالت، والص   الة والس   الم على أش   ر 

املخلوقات، س    يدان ونبينا حممد عليه أفض    ل الص    الة وأزكى التس    ليمات، وعلى آله الطيبني الطاهرين أهل 
 الربكة واملكرمات، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات املؤمنني واملؤمنات..

 فأرجو من هللا العلي القدير أن تكون هذه الدراس    ة قد أْجَلت وبينت بعض    اً من جهود العلماء األلبان يف
تفس     ري القرآن الكرمي. ومما ال ش     ك فيه أن الباحث قد اس     تيقن أن ص     احب هذا املنهج اإلص     الحي يف 
التفس     ري، الش     يخ العالمة احلافظ علي كورتش     ا فعالً كان من رواد هذا االجتاه بال نزاع. فأس     أل هللا تبارك 

آايت كت  اب  ه الكرمي وبي  ان  ه وتع  اىل أن ينزل  ه من  ازل أه  ل القرآن واملقربني، لق  اء جه  ده الكبري يف تفس              ري 
فرمحه  ،وتوض  يحه للمجتمع األلباين املس  لم يف عص  ر قل فيه النص  ري وكثر فيه الش  رير وعز إجياد عامل بص  ري

ّدام كتابه العزيز إنه تعاىل ويل ذلك والقادر عليه وآخر  هللا تعاىل رمحة واس              عة وجعلنا من أمثاله من خ 
 دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 
 هـ 1442عشر من شعبان  19اخلميس  يوم

 املوافق
 م2021أبريل  1

 قطر -الدوحة 
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، تح: الش    يخ إبراهيم رمض    ان مقابلة عن الطبعة اليت ش    رحها الش    يخ عبد هللا املوافقات يف أصـــول الشـــريعة اإلســـالمية
 .1999، 4دراز، بريوت: دار املعرفة، ط
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 192مقدمة 
احلمد هلل الذي وفقنا ألداء أفضل الطاعات ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل السعادات، 

ان إىل قولنا أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم من كل املعاصي واملنكرات، بسم هللا الرمحن وهدا
الرحيم نشرع يف أداء كل اخلريات واملأمورات، احلمد هلل الذي له ما يف السموات رب العاملني 
حبسب كل الذوات والصفات، الرمحن الرحيم على أصحاب احلاجات وأرابب الضرورات مالك 

يف إيصال األبرار إىل الدرجات، وإدخال الفجار يف الدركات، إايك نعبد وإايك  يوم الدين
نستعني يف القيام أبداء مجلة التكليفات، اهدان الصراط املستقيم حبسب كل أنواع اهلداايت، 
صراط الذين أنعمت عليهم يف كل احلاالت واملقامات، غري املغضوب عليهم وال الضالني من 

الالت. والصالة على حممد املؤيد أبفضل املعجزات واآلايت، وعلى آله أهل اجلهاالت والض
 وصحبه حبسب تعاقب اآلايت وسلم تسليما.. أما بعد:

لقد مرَّ التفسري منذ عصر الصحابة رضي هللا عنهم إىل يومنا هذا بعدة مراحل، مما أدى 
معاصرة جديدة يف إىل حتول مسار التفسري و ظهور اجتاهات ومناهج عديدة و بروز قراءات 

تفسري القرآن الكرمي، توافق أرابب املذاهب والعلوم املختلفة لدى بعض املعاصرين من أبناء 
جلدتنا. وت عىن هذه القراءات اجلديدة واملعاصرة استخدام النظرايت اجلديدة يف أتويل و تفسري 

قائق الشرعية وتعارضها القرآن الكرمي، واليت تؤدي إىل حتريف املعاين القرآنية وتناقضها مع احل
مع املقاصد اإلسالمية العليا. و السبب يف ظهور هذه األفكار واملذاهب اهلدامة والعفنة؛ هو 
تلوث أفكار أصحاهبا ابملناهج الفكرية الغربية، وعدم احرتامهم لقدسية القرآن الكرمي 

ية. أصحاب هذه وخصوصياته البالغية والبيانية واللغوية، و اعتباره كسائر النصوص البشر 
القراءة املعاصرة دعوا إىل: "أْنَسَنِة وَعْقَلَنِة وأْرَخَنة ِ" النص القرآين، ليصلوا يف النهاية إىل ربط 

                                                 

 –عمان   3.08.2008-2( جلمعية احملافظة على القرآن الكرمييف املؤمتر العاملي الثاين )هذه الدراسة يف األصل ورقة علمية قدمت   1
، وقد تشرفت ابملشاركة فيه وإلقاء الورقة وأان يف طريقي من املدينة املنورة مسافرا إىل )فهم القرآن الكرمي...مناهج وآفاقاألردن بعنوان:  ) 

 ائعة وموفقة للغاية وهلل احلمد واملنة.كوسوفا ابلسيارة مع أوالدي..كانت الرحلة ر 
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آايت القرآن الكرمي ابلظروف الزمنية وعلى أنه نص اترخيي بشري ! واستخدموا مصطلحات 
ية ، واإلسالموية، مثل: األبستمولوجية، واألمربيق جديدة خالف املصطلحات الشرعية، 

والسلفوية، واملاضوية، واألنطولوجية، والبلشفية، والدايلكتيكية، والزمكانية وامليكانزماتية، 
(، و على  املدونة الكربىا ، وأطلقوا على القرآن الكرمي ) واهلرمونوطيقية، والدمياغوجية...

مات بعضها فوق بعض. وال (... ظل الواقعة القرآنية(، وعلى نزول القرآن )  العبارةاآلية )
شك أن هذه املدرسة ما هي إال امتداد ملدارس أساتذهتم من املستشرقني الذين قالوا أبن نبوة 
حممد صلى هللا عليه وسلم ما هي إال امتداد لليهودية و النصرانية.  ومنهج هذه املدرسة هو 

مغايرة للقواعد و األساليب  التحّكم يف النص القرآين وأتويله وفق أدوات منهجية وألسنية غربية
و من الذين محلوا راية هذه القراءة املعاصرة للقرآن الكرمي يف هذا العصر من يين جنسنا  .العربية

و أبناء جلدتنا نذكرهم لغرض العربة والتحذير؛ حممد أركون العلماين اجلزائري، وحممد شحرور 
سن حنفي املصري أستاذ الفلسفة املاركسي السوري، و حممد عابد اجلابري االشرتاكي، و ح

على الفكر االعتزايل، وعبداجمليد الشريف التونسي، و جالل صادق العظم معاصر شيوعي 
سوري من أصل تركي. إن األمة اليوم يف أمّس احلاجة إىل تفسري ي عيد صياغتها الفكرية من 

ّرر و يفجر طاقتها الكامنة من  رجها من التفكك الذايت، وحي  أسر اجلمود والتخلف، جديد، وخي 
ّدد فيها روح رسالة االستخالف و عمارة الكون فالتفسري املطلوب هو ذلك التفسري الذي . وجي 

مما ال شك . خيرج األمة عن واقع التخلف ويلحقها بركب التنمية احلضارية والصناعية واإلبداعية
ابلقرآن الكرمي وخصائصه فيه أن هذه القراءات املعاصرة آيلة إىل الفشل والسقوط بسبب جهلها 

إن املنهج احلركي . اللغوية و أساليبه البيانية ومدلوالته البالغية ومناهجه التفسريية الصحيحة
َعَم النظر فيه و أن ي تبىّن يف تفسري القرآن  التطبيقي الذي ندعو إليه، جلدير يف هذا العصر أبن ي  ن ْ

سالمية من أزماهتا الفكرية والنفسية والرتبوية الكرمي و فهمه وتدبره وقراءته، حىت خترج األمة اإل
واألخالقية واالقتصادية والدينية، و الذي مساه األستاذ الشهيد سيد قطب: ابملنهج احلركي أو 

 الديناميكي.
وأما طبيعة ومفهوم هذا املنهج التطبيقي احلركي، فقد بينه رمحه هللا يف مواطن عديدة من     

املسألة يف إدراك مدلوالت هذا القرآن و إحياءاته..إمنا هي  -"..إن تفسريه ومؤلفاته قائالً: 
استعداد النفس برصيد من املشاعر واملدركات والتجارب، تشابه املشاعر واملدركات والتجارب 
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اليت صاحبت نزوله وصاحبت حياة اجلماعة املسلمة وهي تتلقاه يف خضم املعرتك..معرتك 
..جهاد الشهوات وجهاد األعداء..جو مكة والدعوة اجلهاد، جهاد النفس وجهاد الناس

َعب واحلصار، واجلوع واخلوف واالضطهاد  الناشئة، والقلة والضعف، والغربة بني الناس..جو الشِّ
واملطاردة، واالنقطاع إال عن هللا..مث جو املدينة: جو النشأة األوىل للمجتمع املسلم بني الكيد 

فيه آايت القرآن حية انبضة واقعية..كان للكلمات و والنفاق..يف هذا اجلو الذي تنزلت 
للعبارات دالالهتا وإحياءاهتا..إن طبيعة هذا الدين ترفض اختزال املعارف الباردة يف ثاّلجات 

"، و إال ليست  حركة" يف هذا الدين تتحول لتّوها إىل "  املعرفةاألذهان اجلامدة !.. إن " 
ألحكام التشريعية كلها يف املدينة كحركة يف اجملتمع من جنس هذا الدين!..ومن ذلك تنزلت ا

حىت  –كمعرفة جمردة   –املسلم الذي قام هناك، ومل ينزل حكم واحد منها يف مكة ليختزن 
جيئ وقت التنفيذ يف املدينة ! إن املعرفة للمعرفة ليست منهجًا إسالمياً. يف اإلسالم املعرفة 

..وطبيعة املنهج احلركي اإلسالمي أن يقابل هذا الواقع للحركة، والعلم للعمل، والعقيدة للحياة
البشري حبركة مكافئة له ومتفوقة عليه، يف مراحل متعددة ذات وسائل متجددة..ومن أجل أن 

جمردة، ولكن تتمثل يف جتمع حركي على هذا النحو؛ فإن حماولة « نظرية »اجلاهلية ال تتمثل يف 
أن تتمثل يف  -وال جيدي شيئاً  - مرة أخرى ، ال جيوز إلغاء هذه اجلاهلية، ورد الناس إىل هللا

جمردة. فإهنا حينئذ ال تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعالً واملتمثلة يف جتمع حركي « نظرية » 
عضوي..إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع اجليل األول. ومنهج التلقي للدراسة 

 ليت تليه.."،واملتاع هو الذي خرّج األجيال ا
فرحم هللا أستاذان رمحة واسعة، وهللا أعلم، و صلى هللا على سيدان حممد و على آله و  

 صحابته أمجعني.
 20.03.2008هـ املوافق  1429ربيع األول/  12املدينة املنورة/ 
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متهيد : سبب اختيار البحث، إشكالية البحث، منهج الباحث و تقاريظ العلماء 

 سيد قطب و تفسريهعلى األستاذ 
 
  
أثناء قراءيت ومطالعيت هلذا التفسري العظيم، وجدت نفسي أمام  سبب اختيار البحث: 

موسوعة علمية دعوية ضخمة، متشعبة األطراف مرتابطة األفكار. وجدت نفسي أمام عامل 
 لغوي ومفكر إسالمي قد مسك بزمام اللغة العربية وانصيتها، حيركها ويطاوعها كيفما يشاء.
قد النت العبارات وانقادت له والكلمات و التعبريات. كيف ال تنقاد ألمثاله وقد سخر قلمه 
يف خدمتها من خالل الكتابة و التأليف يف األدب و الشعر فرتة من العمر غري قصرية، حىت 

 أصبح رائد هذا العصر يف اجملال األديب والبالغي، ويف علم املعاين والبيان و البديع. 
سي أمام مفكر أملعي قد استوعب وفهم حقيقة و فلسفة الدعوة إىل هللا تبارك وجدت نف

وتعاىل بكل أبعادها؛ اإلنسانية و الدينية و االجتماعية و العلمية، وأدرك أمهية و طريقة إنزال 
أحكام الشريعة اإلسالمية إىل أرض الواقع. وقفت أمام أستاذ قد درس القوانني الوضعية و 

إحلادية.  وقفت أمام ميقراطية و رأمسالية واشرتاكية وعلمانية و من شيوعية ود النظم البشرية؛
رجل عرف و سرب أساليب الطغاة واملبشرين واملنصرين من اجملرمني. لقد اطلع على أهدافهم 

 ومؤامراهتم و مدى حبهم هلذا الدين و أهله.
فمن خصائص تلك  لقد جاء تفسريه هذا خمالًفا متاما للتفاسري التقليدية األخرى. 

التفاسري التقليدية غلبة اجلانب اللغوي أو الفقهي أو الكالمي الفلسفي..ا . أما تفسري األستاذ 
سيد قطب، فإننا نستطيع أن نالحظ فيه بوضوح أن اجلانب الدعوى و احلركي واإلصالحي 

ات والتجديدي و الروحي قد غلبت وطغت على بقية اجلوانب، وهذه اجلوانب كانت  السم
و املالمح األساسية هلذا التفسري واملفسر، مما دفعين إىل اختياره ودراسته و تقدميه كنموذج 

 صاق للمفسر املنشود يف العصر احلديث.
فقد لوحظ أن هناك احنرافاً عن منهج القرآن الكرمي يف تفسري آايته وتدبر  وما إشكالية البحث؛

سباب و عوامل، منها: تفاوت مفاهيم الناس لفلسفة معانيه. و يرجع سبب هذا االحنراف إىل عدة أ
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الدعوة و أبعادها الدينية و الرتبوية، واختالف الرؤية اليت ينظر منها أصحاب التخصصات الدينية 
املختلفة، وعدم األخذ بعني االعتبار أحوال املخاطبني وفقه واقعهم، و قلة العلم ابألحكام الشرعية، 

و ال نزكي  –ادئه و شروطه و آدابه. ومن الذين حنسبهم، و هللا حسيبهم وعدم فقه فلسفة التفسري ومب
أهنم فهموا فلسفة الدعوة إىل دين هللا و تكاملت عنده أدوات وشروط وآداب  -على هللا أحدًا 

 املفسر؛ هو األستاذ الشهيد سيد قطب رمحه هللا.
مع عرض مناذج تطبيقية  ؛ فسيكون استقرائياً وصفياً وحتليلياً،أما منهجي يف هذا البحث

من أفكاره وآرائه؛ سواء أكان ذلك من تفسريه أو من مؤلفاته األخرى، حىت نقف على آاثر 
أما البحث يف  ونتائج تلك املؤهالت العلمية والثقافية اليت كان يتمتع هبا هذا املفسر املعاصر.

االعتناء به والتعرف  العلوم الشرعية عامة ويف شروط التفسري و آدابه خاصة من أهم ما جيب
 عليه، حىت يصفو مشرب املفسر، وحيفظ روعة الوحي وجالله.

 
 

 ستاذ سيد قطب رمحه هللاتقاريظ العلماء على األ
 

"  ...إن سيدًا رمحه هللا قد كتب تفسريه مرتني: مرة مبداد العامل، وأخرى بدم الشهيد 
 .193" نور على نور .." ظالل القرآن..حروف القرآن نور ...و دماء الشهداء نور ...و" .

"..وقد لقي الرجل ربه شهيداً يف سبيل عقيدته، وترك تراثه الفكري ويف مقدمته كتابه يف 
..."، "... و هو حبق ثروة فكرية اجتماعية هائلة ال  يف ظالل القرآنتفسري القرآن، املسمى: 

 .194يستغين عنها املسلم املعاصر ..." 
(  من أهم التفاسري لكتاب هللا تعاىل، و إنه ميثل لوانً  قرآنيف ظالل ال".. فإن )  

جديداً يف التفسري ونقلة بعيدة فيه، وأساساً ملدرسة جديدة فريدة متميزة يف التفسري هي مدرسة 
) التفسري احلركي (، وإن سيد قطب يقف بظالله رائداً للفكر اإلسالمي املعاصر، وجمدداً يف 

 .195ري ..." موضوعات أساسية يف التفس
                                                 

 270-261، ص :3، دار القلم، دمشق، طمدخل إىل تفسري القرآن وعلومهزرزور، عدانن حممد،   193
 335-334، ص 1981-5، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ط  مباحث يف علوم القرآنالقطان، مناع،  194
 5، ص :1،1986، دار املنارة للنشر والتوزيع، جدة السعودية، طن يف امليزان يف ظالل القرآاخلالدي، صالح عبد الفتاح،  195
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"...يعترب الظالل لواًن جديدًا خاصًا فريدًا من التفسري و يعترب نقلة جديدة بعيدة يف 
التفسري...ميكن أن تعترب سيد قطب مفسرًا موهواًب و مؤسسًا ملدرسة متميزة فريدة يف 

 .196التفسري.."
 تنصت له القلوب  قبل اآلذان، ال –رمحه هللا –" ال شك أن احلديث عن سيد قطب 

ألنه سيد قطب، ولكن ألنه مثال الداعية الذي أىب أن خيضع جلربوت الطاغية، فباع حياته ْثناً 
 197للدفاع عن عقيدته، حنسبه كذلك وال نزكي على هللا أحداً.."

من العلماء  198وإن كان لنا من حق يف اإلضافة ملا سبق من كالم هؤالء األفاضل 
كالم األستاذ سيد قطب يف تفسريه يف ظالل للقرآن خادمي القرآن..فإننا نقول: إن  والدعاة و 

خيرق القلوب والعقول والوجدان والعاطفة خرقا دون استئذان من صاحبها...فلعل ذلك راجع 
إىل إخالص صاحب ظالل القرآن وهللا أعلم، هذا ظننا فيه وال نزكي على هللا وهللا 

 حسيبه...فرمحه هللا رمحة واسعة.
خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري  :العلمية من كتايبالكالم املضاف للفائدة 

 .دراسة حتليلية نقدية معاصرة –األستاذ سيد قطب لسورة األنعام 

                                                 
، نقالً 988، ص: 3، ج 2002، 4، مكتبة الرشد، الرايض، طاجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشرالرومي، فهد بن عبد الرمحن؛  196
 213-212: د/ صالح عبد الفتاح دحبور، ص: دراسة و حتقيق –يف ظالل القرآن عن: 

 998، 3من كالم األستاذ الدكتور فهد بن عبد الرمحن الرومي حيفظه هللا، املرجع السابق، ج 197
عام  خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري األستاذ سيد قطب لسورة األنعامكتب هللا لنا أن نطبع يف كوسوفا كتااب بعنوان:    198

علمية جيدة لطبع هذا الكتاب، فأحببت أن أضيف تلك املادة املتعلقة بتقاريظ  ، يف مدينة مرتو ويتسا، وكنت قد مجعت مادة1، ط2015
املزيد  العلماء لألستاذ سيد قطب يف هذا اجمللد هنا للفائدة  العلمية، والذي أعده للطباعة إن شاء هللا قريبا جدا أيضا يف كوسوفا. فمن يريد

 دراسة حتليلية نقدية معاصرة. – تفسري اآلايت فراجع الكتاب املذكور عن فكر ومنهج األستاذ سيد قطب يف
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 :199أوالً : تقاريظ العلماء عن األستاذ سيد قطب وتفسريه 

 
مساحة مفيت عام اململكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه هللا  -1

" مث بثت احللقة على الشبكة  نور على الدربحلقة إذاعية يف برانمج " حيث سئل يف 
 ، فقال ما ملخصه: -اإلنرتنت  –العنكبوتية 

 

                                                 
أبن كتاب يف ظالل  –ومع احرتامنا الشديد ملعايل املفيت حفظه هللا، إال أنه لنا اعرتاض على معايل املفيت  حفظه هللا على هذه اجلملة  199

يف ظالل  عامل التفسري واملفسرين أبن الكتاب" !! أقول إنه قد أثبتت البحوث والدراسات التفسريية املعاصرة يفليس كتاب التفسري –القرآن 
 كتاب تفسري منهجي بكل املعايري العلمية واملنهجية املتفق عليها، كما أنه كتاب دعوة إىل هللا تعاىل ابتفاق املفسرين املعاصرين، إال  القرآن"

ه كافة الشروط واملؤهالت العلمية والثقافية والشرعية من ال ي عتّد بقوله من عموم الدعاة واملثقفني! وأن األستاذ سيد قطب قد توفرت لدي
 للمفسر املثايل، وله لون وطعم ومنهج خاص، فهو كتاب تفسري بال نزاع،  ومن قبيل السهل املمتنع، وهللا أعلم.
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" ليس كتااب يف التفسري؛ هو قال يف ظالل القرآن،  يف ظالل القرآن"..اي إخواين كتاب " 
من آدابه واهنلوا من كأنه يقول للمسلمني هذا القرآن نظام األمة، فعيشوا يف ظالله واستقوا 

معينه الصايف، وأقبلوا بقلوبكم على القرآن لتجدوا فيه عالج مشاكلكم وحل قضاايكم 
له أسلوب عال، هذا  – أي يف ظالل القرآن –وتفريج مهومكم إىل آخره. والكتاب 

األسلوب الذي كتب به سيد كتابه قد يظن بعض الناس غالباً من بعض العبارات أن فيها 
دحا لألنبياء أن وأن...، ولو أعاد النظر يف العبارة لوجدها أسلواب أدبيا راقيا عاليا، شركا أو ق

لكن ال يفهم هذا األسلوب إال من مترس بقراءة الكتاب...، والكتاب ال خيلو من مالحظات 
وأخطاء، لكن يف اجلملة أن الكاتب كتبه من منطلق غرية ومحية لإلسالم، والرجل صاحب 

افية عامة...، واألشياء اليت أخطأ فيها عذره قلة العلم....، لكنه صاحب تربية وعلوم ثق
ثقافة عامة وعباراته أحياان يفهم البعض خطأ ألن أسلوبه فوق أسلوب من يقرأه، فلو أعاد 
النظر مل جيد هذه االحتماالت، وعلى طالب العلم أن يقرأ بعض املقاطع النافعة واملفيدة وال 

حتتمل وال يسيء الظن وينبغي االنصاف واالعتدال والرجل استشهد حيمل األلفاظ فوق ما 
أو قتل شهيدا رمحه هللا، وله كتب كانت فيها أخطاء مث تراجع عنها وعدل عن منهجه 

 200السابق..."

 

                                                 
و قتل شهيدا   مفيت السعودية سيد قطب صاحب جهاد وفكر و دعوةرجاء استمع إىل احللقة على الرابط التايل يف يوتيوب بعنوان:  200

https://www.youtube.com/watch?v=pE8mQwgMt8k 
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 تقريظ األستاذ الشيخ مناع القطان رمحه هللا -2
 قال رمحه هللا: 

األملعي األستاذ سيد قطب الذي ".. وبرز من رجال هذه اجلماعة، العامل الفذ واملفكر 
فلسف الفكر اإلسالمي، وكشف عن مفاهيمه الصحيحة يف وضوح وجالء . وقد لقي الرجل 
ربه شهيداً يف سبيل عقيدته، وترك تراثه الفكري ويف مقدمته كتابه يف تفسري القرآن، املسمى: 

ين عنها املسلم املعاصر .."، و".. وهو حبق ثروة فكرية اجتماعية هائلة ال يستغيف ظالل القرآن
"..201. 

 
 )الشيخ مناع القطان رمحه هللا(                             

 

                                                 
 .335-334، ص :1981-5دار غريب للطباعة والنشر، ط  –، القاهرة مباحث يف علوم القرآنالقطان، مناع،  201



133 | P a g e  

 

 تقريظ األستاذ الدكتور عدانن حممد زرزور حفظه هللا -3
 يقول األستاذ الدكتورحفظه هللا: 

إىل اجملتمع اإلسالمي  -إذن دليل عملي مكتوب إن صح مثل هذا التعبري  – الظالل".
ة اإلسالمية، وليس دلياًل ثقافيًا لعلوم القرآن أو علوم التفسري أو علوم الثقافة اإلسالمية واألم

من فقه أو أصول واتريخ جدل أو خال...حىت جاء تفسريه لكالم هللا تعاىل أشبه ما يكون 
رج ابجلدول املنساب املرتقرق الذي أيخذ طريقه إىل احلقول واملزارع وديعاً ساكناً مطمئناً...ليخ

نباهتا الطيب إبذن رهبا ولتنبت أجيال القرآن نبااًت حسنًا تعيد سرية أجيال القرآن األوىل إن 
شاء هللا..ومن يدري؟ فلعل هذا القبول الذي كتبه املوىل سبحنه هلذا التفسري يعود إىل هذا 

ى بدم الذي ذكران وإىل أن سيدًا رمحه هللا قد كتب تفسريه مرتني: مرة مبداد العامل، وأخر 
.." نور على نور" ظالل القرآن.. و"ودماء الشهداء نور.. حروف القرآن نور..األستاذ

202. 

 
 )أ.د. عدانن حممد زرزور حفظه هللا(                           

 

                                                 
 . 270-261، ص :مدخل إىل تفسري القرآن و علومهزرزور، عدانن حممد،   202
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 تقريظ األستاذ الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي حفظه هللا -4
م التفاسري لكتاب هللا تعاىل، وإنه ميثل ( من أهيف ظالل القرآنيقول األستاذ".. فإن )

لوانً جديداً يف التفسري ونقلة بعيدة فيه، وأساسًا ملدرسة جديدة فريدة متميزة يف التفسري هي 
"، وإن سيد قطب يقف بظالله رائدًا للفكر اإلسالمي املعاصر، التفسري احلركيمدرسة " 

 .203وجمدداً يف موضوعات أساسية يف التفسري .." 

 
 )أ.د. صالح عبد الفتاح اخلالدي حفظه هللا(                      
 

                                                 
–1جدة، السعودية، ط  –، دار املنارة للنشر والتوزيع دراسة و تقومي–لقرآن يف امليزان يف ظالل ااخلالدي، صالح عبد الفتاح،  203

 . 5، ص :1986
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 تقريظ األستاذ الدكتور نصري زرواق حفظه هللا  -5
 يقول حفظه هللا: 

"األستاذ سيد قطب جمدد القرن الرابع عشر بال منازع. واإلمام. وهو صاحب فكر 
ات الشرعية ومل هتمل اجلزئيات، قرآين كبري، قدم لنا يف مؤلفاته رؤية عميقة، ارتكزت على الكلي

واستندت إىل القطعيات لتنتظم حتتها الظنيات، وتنسجم معها يف يسر ووضوح وموضوعية. 
واألستاذ بذلك فتح للبحث يف الشريعة آفاقا، ووسع للنظر فيها أعماقا، مواجهة للفكر الوافد 

لى توجيه احلياة اخلاصة من الغرب وحتريكا للراكد يف الشرق، برهنة على قدرة هذه الشريعة ع
 .204والعامة، فردا وجمتمعا ودولة..."

 
 ) أ.د. نصرير زرواق حفظه هللا(                         

 

                                                 
 ، مقدمة الكتاب.مقاصد الشريعة اإلسالمية يف فكر اإلمام سييد قطبزرواق، نصري؛  204
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 تقريظ الداعية الشيخ الدكتور سلمان العودة حفظه هللا، حيث يقول: -6
"والذي خياف هللا يتورع عن أعراض عامة املسلمني ، فضاًل عن خاصتهم من أهل العلم،  

والدعوة واجلهاد والدين. والذي أدين هللا به أن األستاذ سيد قطب من أئمة اهلدى والدين ومن 
دعاة اإلصالح، ومن رواد الفكر اإلسالمي...سّخر فكره وقلمه يف الدفاع عن اإلسالم، وشرح 
معانيه، ورد شبهات أعدائه، وتقرير عقائده وأحكامه، على وجه قّل من يباريه أو جياريه يف 

وكان حديثه حديث املعايش الذي البس همُّ اإلسالم قلبه، وملك عليه نفسه،  .ا الزمانهذ
 .205قد شغله احلزن على اإلسالم، والغضب له، حىت عن ذاته ومهومه اخلاصة.."

 
 )الشيخ الداعية د. سلمان العودة حفظه هللا(                    

 
فسرين يف املواقع املوثوقة على الشبكة وأثناء دراسيت وتقلييب لصفحات التفسري وامل – 7

اإلنرتنت رأيت شهادات أ َخر من العلماء يف غاية األمهية يف موقع -العنكبوتية 
، يف صفحة التعريف بكتب التفاسري، حيث ينبغي أن تسجل 206املصحف اجلامع

يف ظالل القرآن هذه الشهادات مباء الذهب إىل قيام الساعة يف الدفاع عن تفسري" 

                                                 
خلالدي و عين به عصام فارس، ، قدم له الدكتور صالح عبد الفتاح اعاما من استشهاده جملموعة منالباحثني 43سيد قطب بعد 205

 وانظر:
206 http://www.mosshaf.com/ar/main 
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" واألستاذ سيد قطب، أرى من املهم ذكره يف هذا الصدد ويف مجلة التقاريظ  الكرمي
 للعلماء، حيث جاء فيه مانصه:

" لقد تعرض كتاب الظالل وصاحبه حلملة ظاملة من التجريح والتكفري من بعض الغالة 
واملتشددين، وقد رفع بعضهم شكواهم لفضيلة الشيخ/ محود بن عقالء الشعييب  وهو 

 قة ومرجع، فأجاهبم برسالة جاء فيها:عندهم ث
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"...  استهداف سيد قطب رمحه هللا مل يكن استهدافا جمردا لشخصه، فهو ليس الوحيد من 
العلماء الذي وجدت له العثرات، فعنده أخطاء ال ننكرها، ولكن الطعن فيه ليس إلسقاطه 

زال يقلق أعداءه وأتباعهم  هو بذاته فقد قدم إىل ربه ونسأل هللا له الشهادة، ولكن الذي ال
 هو منهجه الذي خيشون أن ينتشر بني أبناء املسلمني.

ِلَك        وإين إذ أمسع الطعن يف سيد قطب رمحه هللا ال أستغرب ذلك لقوله هللا تعاىل: ﴿وََكذََٰ
[، فكل من ٣١الفرقان: ريًا ﴾ ]َجَعْلَنا ِلك لِّ َنيبٍّ َعد وًّا مَِّن اْلم ْجرِِمنَي وََكَفىَٰ ِبَربَِّك َهاِداًي َوَنصِ 

معه نور من النبوة أيضا له أعداء من أهل الباطل بقدر ما معه من مرياث نبينا حممد عليه 
الصالة والسالم، فما يضري سيدا طعن الطاعنني، بل هو رفعة له وزايدة يف حسناته، ولكن 

ولئك القوم الذين يّدعون اتباع احلق ومع ذلك ينقصون امليزان الذي يثري االستغراب هو فعل أ
وال يزنون ابلقسطاس املستقيم وهللا يقول: ﴿َوْيٌل لِّْلم طَفِِّفنَي الَِّذيَن ِإَذا اْكَتال وا َعَلى النَّاِس 

ذا أرادوا مدح أحد [، فأولئك إ3-1َيْستَ ْوف وَن َوِإَذا َكال وه ْم َأو وَّزَن وه ْم خي ِْسر وَن ﴾ ] املطففني: 
تغمس أخطاؤه يف حبر عليه من املآخذ ما يفوق سيدا أبضعاف قالوا كلمتهم املشهورة "

" وغري ذلك، وإذا أرادوا ذم آخر كسيد إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث" وقالوا " حسناته
عه طريق اخلوارج وكفروه ِإالَّ َّللَِِّ ( سلكوا م احْل ْكم   ِإنِ رمحه هللا الذي ي عّد جمددا يف ابب ) 

 ابملعاصي والزالت.
وسيد رمحه هللا ال ندعي له العصمة من اخلطأ، بل نقول إن له أخطاء ليس هذا جمال      

تفصيلها، ولكنها ال ختل أبصل دعوته ومنهجه، كما أن عند غريه من األخطاء اليت مل تقدح 
جلوزي وابن حزم، فهؤالء هلم أخطاء يف من زلتهم. وعلى سبيل املثال ابن حجر والنووي وابن ا

يف العقيدة إال أن أخطاءهم مل جتعل أحدا من أبناء األمة وال أعالمها ميت نع من االستفادة منهم 
أو يهضمهم حقهم وينكر فضائلهم، فهم أئمة إال فيما أخطئوا فيه، وهذا احلال مع سيد رمحه 

 حلاكمية وتعبيد الناس لرهبم.هللا فأخطاؤه مل تقدح يف أصل منهجه ودعوته لتوحيد ا

javascript:void(0)
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والقاعدة اليت جيب أن تقرر يف مثل هذه احلاالت هي ما يستفاد من قول هللا     
ن ن َّْفِعِهَما﴾ تعاىل﴿َيْسأَل وَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ق ْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبريٌ َوَمَناِفع  لِلنَّاِس َوِإْْث ه َما َأْكرَب  مِ 

[، فكل من حقق ما جيب حتقيقه من أصل الدين، ي نظَر بعد ذلك يف سائر  ٢١٩البقرة: ] 
منهجه؛ فإن كان خطؤه أكثر من صوابه وشره يغلب على نفعه فإنه ي هَمل قول ه وت طوى كتب ه 

جانب فضائله وال ت روى ، وعلى ذلك فالقول الفصل يف سيد رمحه هللا أن أخطاءه مغمورة يف 
، ال سيما أنه حقق أصول املعتقد الصحيح ، وإن كان عليه بعض ) ال إله إال هللا(ودفاعه عن 

 املآخذ وعبارات أطلقها ال نوافقه عليها رمحه هللا.
وختاما ال يسعين إال أن أ ذّكر أنين أحسب سيدا؛ وهللا حسيبه؛ يشمله قوله عليه الصالة والسالم : 

(،  فنحسب أن سيدا ورجل قام عند سلطان جائر فأمره وهناه فقتله 207،سيد الشهداء محزة) 
رمحه هللا قد حقق ذلك الشرط حيث قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله.. وأنقل كلمة له رمحه 
هللا قبل إعدامه بقليل عندما أعجب أحد الضباط بفرح سيد قطب وسعادته عند مساعه نبأ احلكم 

وتعجب ألنه مل حيزن ويكتئب وينهار وحيبط فسأله قائال: أنت تعت قد أنك " الشهادةعليه ابإلعدام "
ستكون شهيدا فما معىن شهيد عندك؟ أجاب رمحه هللا قائال: الشهيد هو الذي يقدم شهادة من 
روحه ودمه أن دين هللا أغلى عنده من حياته، ولذلك يبذل روحه وحياته فداء لدين هللا. وله رمحه 

واألقوال اليت ال يشك عارف ابحلق أهنا صادرة عن قلب قد مليء حبب هللا وحب هللا من املواقف 
رسوله صلى هللا عليه وسلم، وحب التضحية لدينه، نسأل هللا أن يرمحنا ويعفو عنا وإايه. وصلى هللا 

ه  16/5/1421على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني... قاله / محود بن عقالء الشعييب 
"..208 

 ، وهللا على ما أقول شهيد: ان أيضا ودون مبالغةوأقول أ -5
دعوي، اجتماعي أخالقي، أديب بالغي، منهجي  209"  تفسري عقدييف ظالل القرآنإن التفسري "

ِي هللا بقراءته القلوب امليتة، ويوقظ  210أكادميي، ديناميكي تربوي معاصر من الدرجة األوىل. حي 
                                                 

( ، وقد سيِ ُد الشُّهداِء محزُة بُن عبِد املطَّلِب ، ورجٌل قام إىل إماٍم جائٍر فأمره وهناه فقتلهويف رواية من حديث جابر بن عبد هللا: )  207
...انظر املوسوعة احلديثية على الشبكة العنكبوتية  374: صححه اإلمام احملدث األلباين يف السلسلة الصحيحة: الرقم

 www.dorar.netاإلنرتنت:
208 http://www.mosshaf.com/ar/main 
 أيضا..كال االستعمالني مشاع بني الباحثني، أي نسبة إىل العقيدة و جيوز: عقيدي 209
أستاذ أصول الرتبية املشارك، نشرته  –ور حممود خليل أبو دف ، للدكتمعامل الفكر الرتبوي عند سيد قطبانظر الدراسة الرائعة بعنوان:  210

 http://uqu.edu.sa/page/ar/67820،  2002موقع جامعة أم القرى مبكة املكرمة عام 

javascript:void(0)
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نه يبكي العيون الناشفة، ويزرع يف قلب قارئه حب هللا الضمائر الغافلة وينصر النفوس املهزومة. إ
ورسوله والقرآن واملسلمني وحب كاتب التفسري أيضا. كما أنه يوقد يف نفوس الدعاة إىل هللا وطلبة 
العلم الشرعي ش علة اإلميان ابهلل للمضي قدما إىل هللا، رامساً هلم خريطة الدعوة و كيفية الوصول إىل 

ل تطبيق شرعه مجلة وتفصيال يف كافة جماالت احلياة. يوضح الطريقة يف كيفية مرضاة هللا من خال
التعامل مع املدعوين واملخاطبني على اختالف أجناسهم وطبقاهتم ومستواهم املعريف والثقايف، آخذا 
يف عني االعتبار أحواهلم الفكرية والنفسية والسلوكية، متدرجا هبم إىل فهم سنن هللا يف هنوض األمم 
لي هلم  واحلضارات وانتصار الشعوب. إنه ينّظم أفكار املسلمني املتشتتة، ويقّيم صفوفهم املعوّجة، وجي 
حقيقة اإلسالم وطبيعة املنهج الرابين للسري على بصرية وعلم وهدى وكتاب منري. فطوىب لصاحبه 

 ولقارئ تفسريه والعامل مبا فيه، وهللا أعلم.

 
 

 (211السطور غفر هللا له ولوالديه   ب هذهكات  خريالدين خوجة الكوسويف)د. 
 

  

                                                 
األستاذ  –املؤهالت العلمية والثقافية اليت جيب أن يتحلى هبا املفسر األردن، بعنوان:  –لنا دراسة منشورة يف املدينة املنورة ويف عمان  211

 2008األردن –ومت تقدميها يف املؤمتر العاملي يف عمانسيد قطب منوذجا، 
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 شروطهطب: حياته و فكره، آداب املفسر و صل األول: سيد قال

  
 املبحث األول: التعريف هبذا املفسر؛ مولده، نشأته، أعماله واستشهاده

سيد هو ابن قطب بن إبراهيم بن حسن الشاذيل. ولد يف التاسع من شهر أكتوبر    
م(، بقرية موشا، إحدى قرية من قرى  1906 /9/10و ألف للميالد ) عام ست وتسعمائة

. أحدث مولده حداثً 212الصعيد، تتبع حمافظة أسيوط، اليت قدم إليها جده اخلامس من اهلند 
سعيدًا ألمه بصفة خاصة ألنه طمأهنا على استمرار واستقرار حياهتا الزوجية، وال سيما أهنا 

مي إىل جمتمع قروي صعيدي الذي يعترب الرجال ثروة للمفخرة الزوجة الوحيدة ألبيه الذي ينت
 .213و التكاثر.." 

لقد ولد رمحه هللا : " يف جمتمع قروي صعيدي الذي أحاط به آنذاك غلب الفقر    
وغلب احلرمان، غلب اجلهل واملرض والكد املتواصل يف األرض والزرع، وغلب اجلور من 

ت التقاليد و بدع املعتقدات، وحّكمته قوانني اللصوص احلكام، حىت سرّيت احلياة فيه خرافا
 .   215. كان أبوه ميسور احلال، كرمي اإلنفاق214واملناسر.."
يف بعثة علمية من وزارة  216م سافر سيد قطب إىل أمريكا  3/11/1948ويف    

املعارف للتخصص يف الرتبية وأصول املناهج األمريكية. أحدث سفر األستاذ الشهيد سيد 
ىل أمريكا تغيرياً جذرايً يف فكره، ولكن على عكس ما كانوا يتوقعون منه. فلقد ازداد قطب إ

الرجل إمياانً ويقينًا ابهلل أكثر من ذي قبل. فقد استيقن أن ما عند اإلسالم من منهج ونظام 
وعقيدة للحياة هو احلق، وأن ما عند غريهم هو الباطل..وعندما رجع سيد قطب من أمريكا 

: )أمريكا اليت رأيت(، و كان قد زود نفسه وفكره ابإلميان و شعور ابملسؤولية اليت  ألف كتابه
 على عاتقه كداعية ومفكر.

                                                 
 989، ص:3، ج 2002، 4الرايض، ط ،اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشرالرومي، فهد بن عبد الرمحن؛  212
  481-147،ص:3، ج 1987-7، ل :خريالدين الزركلي ، بريوت،، دار العلم للماليني ،ط:األعالمانظر 213
، نقالً عن:طفل 17م ، ص :1986-1، املنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط سيد قطب حياته و أدبه حسني، عبد الباقي حممد ،214

 فما بعد  46، عبد الفتاح صالح اخلالدي ، ص:سيد قطب الشهيد احلي.وانظر :212-211يف القرية،ص
 . 9، ص : إليه  احلركة، النقد املوجهسيد قطب خالصة حياته، منهجه يفبركات، حممد توفيق،  215
 . 148-147،ص : 3للزركلي،جاألعالم انظر : 216
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 مؤلفاته و آاثره 

خلف األستاذ الشهيد سيد قطب رمحه هللا مكتبة ضخمة من املؤلفات املنشورة وغري     
الت، و يف هذه الثروة الضخمة املنشورة ومئات املقاالت املنشورة يف الصحف و اجلرائد واجمل

ألكرب دليل على سعة علم الرجل و ثقافته. وميكن تقسيم هذه الثروة العلمية الغالية ابعتبار 
املراحل والتطورات الفكرية اليت مر هبا هذا الَعَلم يف حياته،إىل مرحلتني: األوىل:كتب ومؤلفات 

مؤلفات ما بعد انتسابه إىل اإلخوان  ما قبل انتسابه إىل اإلخوان املسلمني، الثانية: كتب و
املسلمني، أو بعد تفرغه للكتاابت اإلسالمية تفرغاً كاماًل. ويف حقيقة األمر هذه مسألة مهمة 
للغاية، ألن معرفة مؤلفات األستاذ حسب التسلسل التارخيي واملراحل الزمنية اليت كتبها، مهم 

قد بلغ عدد مؤلفات األستاذ الشهيد قرابة جداً ملالحظات التطورات الفكرية اليت مر هبا. و 
مؤلفاً يف خمتلف اجملاالت الفكرية و الدينية و األدبية، ما عدا كتابه األم ) يف ظالل القرآن  80

(، و ذلك حسب دراسة وإحصائيات األستاذ الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي حفظه هللا، 
اجملالت املختلفة. و نظرًا لكثرة مياً للصحف و اليت كان يكتبها يو  ابإلضافة إىل مئات املقاالت

عناوين مؤلفاته فإن هذه الورقة العلمية املعدة للمؤمتر العاملي، ذات الصفحات احملدودة ال 
 ، و إال لذكرهتا.217تسمح يل أبن أسرد وأذكر كل تلك األعمال و املؤلفات

 
 استشهاده

ن اليت بدأت منذ عام خاض األستاذ الشهيد سيد قطب كل مراحل الصراع واحمل   
م، وقد أدرك األستاذ سيد قطب هذا املعىن، و أكد عليه يف مواضع عديدة يف تفسريه 1954

وكتبه؛ أن طريق الدعوة إىل هللا ليس مفروشًا ابلزهور والرايحني، بل هي مليئة ابألشواك 
احلكم عليه والعقبات. ق ّدم للمحاكمة مع الكثريين من اإلخوان، وأصدرت السلطات املصرية 

مجادى األوىل /13و على سبعة من إخوانه ابإلعدام، ونفذ فيه احلكم ابإلعدام يف فجر االثنني 

                                                 
 . 220 -219، ص :، سيد قطب الشهيد احليانظرللمزيد: اخلالدي  217



143 | P a g e  

 

م. و بعد إصدار احلكم عليه قال الشهيد كلمته املشهورة  29/8/1966ه ، املوافق  1386 /
 . 218: )احلمد هلل لقد عملت مخسة عشر عاماً من أجل احلصول على الشهادة (

 رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وجعلنا هللا من أمثاله ومن الذين ال خيشون فرمحه هللا   
أحداً إال هللا، وأن ال أيخذان يف هللا لومة الئم ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل 

 العظيم. 
 

  

                                                 
 49 سيد قطب سرية ذاتية، ص:، وكذلك انظر:  48-47، ص:سيد قطب حياته و أدبهانظر:  218
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 املبحث الثاين: الرد على بعض الشبهات اليت قيلت يف حق هذا املفسر وتفسريه و أصالة

 املنهج الذي اتبعه يف تفسريه  
  

 املطلب األول: ذكر بعض الشبهات و الرد عليها
 

 أاتح هلا لسان احلسود (.  –هلل در القائل: ) و إذا أراد هللا نشر فضيلة طويت 
 
خصومه، سواء يسلم األستاذ سيد قطب من التهم واالفرتاءات من قبل أعدائه و مل 

ومن الذين انلوا من قدره و حطوا من شخصه كثريون، خنص املسلمون منهم أو غري املسلمني. 
من بني هؤالء؛ الدكتور ربيع بن هادي املدخلي، والدكتور أمحد صالح الدين املوصللي الذي 

 قال:  
"..ولكن قطب مل يكن لديه معرفة عميقة ابلفلسفة و العلوم و التاريخ ، أو حىت ابلعلوم 

نت تتسم ابلشمولية وتعدد احلقول،  مل يكن سيد قطب التقليدية، فبالرغم من أن معرفته كا
عاملًا ابملعىن العلمي األكادميي...و أنه أبدى فقرًا يف فهم النبوة ...وأن املفكرين اآلخرين و 
حىت غري مسلمني أعطوا للرسول و دوره فهمًا أفضل من سيد قطب، وأن الكثري من أفكار 

   . 219سيد قطب مشاهبة ألفكار الفالسفة ..." 
"، فمقتضى هذا الكالم أنه جاهل..!؟ فهذه  أبن سيدًا مل يكن عاملاً أما قوله: "    

) إن كنت الدعوى حتتاج إىل دليل إلثباهتا متشيًا مع القاعدة العلمية عند علماء املسلمني: 
(. فلألسف الشديد مل نر الدليل يف كتاب هذا األستاذ انقاًل فالصحة أو مدعيًا فالدليل

ي!؟ لقد كثرت اهتاماته للسيد قطب عشوائياً دون أن يثبت لنا شيئاً من تلك االفرتاءات األكادمي
يف كتابه هذا، أو على األقل أن يذكر خطأ واحدًا من أخطاء سيد قطب يف التاريخ أو يف 
الفلسفة أو العلوم األخرى ..ألن من شأن اجلاهل أن يتخبط خبط عشواء، أو وخيطئ أو خيون 

                                                 
حبث مقارن ملبادئ األصوليني واإلصالحيني د /أمحد   – سيد قطب – شخصيات دراسات و – الفكر اإلسالمي املعاصرانظر : 219

 152 – 57 – 56– 46صالح الدين املوصللي ، ص :
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يغلط أو تنزلق قدمه أو ينزلق لسانه..ا ، و هذا مما مل يذكره لنا األستاذ املذكور. يف النقل  أو 
فإىل كالم األستاذ األكادميي تطرق احتمال كبري، ومع األسف يسقط به االستدالل، وال 
يلتفت إليه، و هللا أعلم. أما اهتامات وافرتاءات الدكتور ربيع بن هادي املدخلي غفر هللا لنا و 

ليس هذا جمال مناقشتها و الرد عليها. بل ال أابلغ، إن قلت إن من ميلك ذرة من ، ف220له
الثقافة اإلسالمية إذا قرأ تلك االفرتاءات اليت سطرها األستاذ املذكور يف كتبه يف حق األستاذ 
سيد قطب، سيدرك متام اإلدراك وسيستيقن أهنا تفقد املوضوعية و املنهجية العلمية يف النقد 

و قد رجعت بنفسي إىل تلك الكتب واملقاالت االنتقائية والقراءات اجلزئية، فوجدهتا،  البناء.
وهللا أعلم، أن صاحبها ما أراد بذلك وجه هللا عز وجل، بقدر ما أراد التشهري واالشتهار، وال 

 .221حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم 
هد الشهيد عبد هللا عزام رمحه هللا عن وال تفوتين يف هذه املناسبة املباركة، دفاع اجملا   

(، عندما طالب الشهيد عمالق الفكر اإلسالمي الشهيد سيد قطبسيد قطب يف كتابه: )
عزام من الشيخ انصر الدين األلباين رمحه هللا أن يعتذر من سيد قطب...قال الشيخ الشهيد 

 م األصيل لإلسالم و أصوله..قال: عبد هللا عزام قولته املشهورة املبنية على العلم و الفقه و الفه

                                                 
، ربيع بن العواصم مما يف كتب سيد قطب من القواصمو راجع للمزيد حول هذه االفرتاءات و األكاذيب يف حق األستاذ الشهيد:  220

، عجمان، اإلمارات العربية املتحدة، و قد صدر هذا الكتاب مبقدمة من الشيخ احملدث 2001، 2ان،طهادي عمري املدخلي، مكتبة الفرق
!! و انظر انصر الدين األلباين رمحه هللا، تورط هو اآلخر يف هذه املشكلة ووافق األستاذ ربيع املدخلي وأثىن عليه ثناء حسناً، و هللا املستعان

املورد الزالل ، ) ط.د.(، عجمان، اإلمارات العربية املتحدة؛ 2000، ربيع بن هادي عمري املدخلي، اطلاحلد الفاصل بني احلق والبأيضاً: 
، عجمان، اإلمارات العربية املتحدة، للمؤلف املذكور السابق؛ فقراءات وانتقادات األستاذ 2، ط1998، يف التنبيه على أخطاء الظالل

زئية والسطحية لبضعة من مؤلفات األستاذ الشهيد سيد قطب، )لثمان مؤلفات فقط كما صرح ربيع بن هادي املدخلي تتسم ابالنتقائية واجل
واملشايخ هو بذلك (، من جمموع ْثانني مؤلفاً كما ذكران يف ترمجته. و أيضاً تتسم ابلتلفيقية بني كالمه هو، و بني كالم وفتاوى وآراء العلماء 

ما رأيكم فيمن يقول كذا و كذا  ) دون ذكر المسه (، و يقتبسون سطراً واحداً من كالم األستاذ يف اململكة العربية السعودية عندما سئلوا: 
سيد قطب، دون أن يذكروا حىت اسم األستاذ أو شيئًا من جهوده املباركة ! و ذلك لإليهام و التمويه و التضليل. فكانت اإلجاابت من 

يفهموا حقيقة السؤال أو السائل أو املستفيت. فال أدري كيف خفي على الدكتور  املدخلي هؤالء العلماء األفاضل، إال ما رحم هللا، دون أن 
ضد  احلقيقة العلمية؛ أنه مل يكن من منهج السلف الصاق تتبع زالت اآلخرين! و هللا املستعان. كما أهنا أيضًا تتسم ابلتحريضية و العداوة

أضواء إسالمية على عقيدة من يطالع ردوده على األستاذ سيد قطب. وانظر أيضاً: مؤلفات األستاذ سيد قطب. تظهره هذه احلقائق لكل 
، أتليف أم أيوب نورة بنت أحسن غاوي، األضواء السلفية على اجلماعة اإلخوانيةللمؤلف املذكور؛ وانظر أيضاً:  سيد قطب و فكره

الكاتبة أيضًا من الوقوع يف مثل هذه التناقضات و الرتهات، ، جمالس اهلدى لإلنتاج و التوزيع، اجلزائر، حيث مل تسلم هذه 2004، 1ط
 حيث صدرت كتاهبا مبقدمة من الشيخ العالمة اجملاهد، الدكتور ربيع بن هادي املدخلي، كما مسته هي !!

 انظر كتايب: خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري األستاذ سيد قطب لسورة األنعام، لتقف على تفاصيل أوىف.  221
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" كان األوىل و األورع يف دين هللا قبل أن نتهم سيد قطب ابلقول بوحدة الوجود، أن 
نقرأ له أواًل، مث بعد ذلك نقدم املنطوق الصريح له على املنطوق غري الصريح، و نقدم املفسر 

فهوم، ونقدم عبارة النص على من قوله على القول املبهم له، و نقدم ابلرتجيح املنطوق على امل
إشارة النص. هذه من القواعد األساسية يف علم األصول للخروج أبحكام. فإذا تعارضت 

 . 222النصوص ال بد من اجلمع أواًل، مث النسخ، مث الرتجيح.." 
لعمري إن هذا احلكم هو حق اإلنصاف و عني العدل..فرمحكما هللا عز وجل أيها 

كننا أن جنمل الشبهات اليت أثريت حول تفسري " يف ظالل القرآن" الشهيدين الفاضلني. و مي
 يف شبهتني مها :

 
 . شروط املفسر غري متوفرة يف شخصية و فكر سيد قطب رمحه هللا ؟!1
 . تفسري " يف ظالل القرآن" خيالف منهج أهل السنة واجلماعة يف التفسري؟!2

 
املهتمني هبذه القضية بتفنيد هاتني قد قام بعض الباحثني والدارسني الفضالء   -أ    

الشبهتني، ولألمهية نذكر مقتبسات من كالمه: "  إن الشبهة األوىل ال تقوم على أي أساس 
علمي، بل هي فرية يطلقها أعداء الشهيد سيد قطب رمحه هللا و هي دعاية مغرضة ضد تفسريه 

إذا رجعنا إىل ترمجة سيد قطب، " الذي يعترب حبق أهم تراثه الفكري...ولعلنا يف ظالل القرآن"
سنجد أنه حفظ القرآن ومل يبلغ العاشرة من عمره... وفضال عن ذلك فسيد من خرجيي كليه 
دار العلوم، وهي معقل لعلوم اللغة العربية، والدراسات اإلسالمية فكيف يقال عنه إنه ال تتوفر 

 فيه شروط املفسر؟.
العلمية، وجدانه متوفرا على أهم الشروط  مث إذا دققنا النظر يف شخصية سيد قطب     

العلمية واألدبية واألخالقية، اليت تؤهله ألن يكون مفسرا للقرآن الكرمي. وميكننا أن حنددها يف 
 النقط التالية:

                                                 
 ، نقالً عن: عمالق الفكر اإلسالمي الشهيد سيد قطب، للشيخ عبد هللا عزام.192، ص: األضواء السلفية على اجلماعة اإلخوانية 222
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كان سيد قطب رمحه هللا على معرفة تكاد تكون اتمة ابللغة العربية، كما أنه خبري   -1
ها البالغية، ويتضح لنا ذلك من خالل كتاابته األدبية األساليب العربية، واطلع على خفااي

 والنقدية.
ميلك سيد قطب رمحه هللا موهبة أدبية ، وطاقة فكرية، مكنته من أن يبدع يف خمتلف  -2

 األجناس األدبية، كالقصة، والشعر.
كان سيد قطب على اطالع واسع على الفكر الغريب، ووعي شامل مبشكالت   -3

ا جعله يضع يده على مكمن الداء يف األمة اإلسالمية، ويعاجل قضاايها العصر وأزماته، مم
 ومشكالهتا من وجهة نظر إسالمية.

ومن أهم آداب املفسر اليت كان يتمتع هبا سيد قطب رمحه هللا؛ اإلخالص وصدق  -4
اة التوجه إىل هللا تعاىل، وقد زادت االبتالءات املتوالية عليه أتكيد إخالصه، وسعيه إىل مرض

هللا، وزهده يف الدنيا وإصراره على قول كلمة احلق، ولو كان ذلك يساوي حبل املشنقة، وقد 
 حصل!.
 

أما الشبهة الثانية واليت يدعي أصحاهبا أن " يف ظالل القرآن" خيالف منهج أهل السنة  -ب
رآن ابلسنة يف التفسري، املبين على القواعد اخلمس األساسية:  تفسري القرآن ابلقرآن، تفسري الق

النبوية الشريفة، تفسري القرآن بقول الصحابة، تفسري القرآن بقول التابعني و تفسري القرآن 
مبطلق اللغة. حنب أن نوضح أن منشأ هذه الفرية هو السطحية يف قراءة ودراسة "يف ظالل 
القرآن"، وتعميم األحكام املستخلصة من دراسة جزء بسيط من التفسري على التفسري 

..وهناك نقطة أخرى قد تزيل كثريا من اللبس والغموض، وتبوئ تفسري "يف ظالل القرآن" كله.
مكانته املتميزة، وهي أنه على خالف ما يدعى من أن هذا التفسري تفسري أديب أو اجتماعي، 
أو مها معا، فإن التفسري يف حقيقته غري ذلك كله، وتصنيفه التصنيف الصحيح ال يتم إال 

قارنة، ومتأنية، ولعل دراسة من هذا النوع تكشف عن مقومات وخصائص بدراسة نصية م
منهجية وتصورية، جتعل يف "ظالل القرآن" تفسريا متميزا عن التفاسري ذات الصبغة األدبية، أو 
االجتماعية، وميكننا بعد قيامنا بدراسة مستفيضة هلذا التفسري أن نؤكد أبن له منهًجا خاصا، 

ه عما سواه، بل حىت اهلدف من إعداده، وإخراجه إىل الناس، هدف خاص وتصورًا خاًصا مييزان
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ومتميز، فصاحبه قد أعده ليكون زادا للمسلم املعاصر ليتسلح به يف معرتك احلياة، وليحيا به 
حياة إسالمية، وليدفعه إىل احلركة والعمل واجلهاد من أجل إقامة جمتمع مسلم. ومن مث نرى 

 دى التسميتني: تفسري حركي للقرآن الكرمي،  وتفسري داعية.أن يسمى هذا التفسري إبح
أي على أنه تفسري حركي أو تفسري  -والنظر إىل تفسري سيد قطب من هذه الزاوية 

سيجعلنا ندرك األسباب اليت جعلته، ال نقول يتخفف من االلتزام احلريف مبنهج أهل  -داعية 
 -قدميها وحديثها -تفاسري القرآن الكرمي  السنة يف التفسري، ولكن ال يكرر ما يوجد يف كل

فهو مل يرد لتفسريه أن يكون اجرتارًا ملا سبق... ومل يرد أن يضيع طاقته ووقته يف مواجهة عصره 
بكل تياراته الفكرية، واجتاهاته السياسية وخططه االقتصادية، وأمناطه احلضارية، وإمنا أراد أن 

مي من عقيدة توقظ الضمري، ومتأل القلب، وحترك يطلع الناس على ما يتضمنه القرآن الكر 
اجلوارح، وتدفع إىل العمل والكفاح من أجل إثبات الذات، وحتقيق الكرامة الضائعة، وسحق 
املؤامرة، ودحر أعداء اإلسالم يف الداخل واخلارج، مث العمل على أن يعود اإلسالم مرة اثنية 

قد جاء استجابة حلاجة إميانية وثقافية للمسلم لقيادة البشرية. فتفسري " يف ظالل القرآن "، 
املعاصر، ولذلك جند سيد قطب يف تفسريه هذا، يبعد عن اخلوض يف القضااي الفلسفية أو 
الكالمية، أو الرد على الشبهات، أو اجلدل العقيم، ويوجه كل مهه إىل عرض التصور اإلسالمي 

لدى املسلم عقيدة صحيحة،  أبسلوب جزل بسيط، وخال من كل تعقيد، وذلك حىت يكون
وفهما سليما ملبادئ ومفاهيم اإلسالم األساسية، يشكالن يف جمملهما حصانة ضد أي غزو 
ثقايف وتدفعانه ابلتايل إىل حتقيق اإلسالم مجلة وتفصيال يف عامل الواقع، بقلب مؤمن، وجنان 

 .223اثبت، وعزمية قوية، وحبماسة، وصدق، وإخالص..."
ن دراستنا أثبتت أن منهج األستاذ سيد قطب يف تفسريه هو عني ونضيف هنا و نقول أب

 منهج أهل السنة و اجلماعة، و مل يشذ عنهم، وهللا أعلم.
 
 

                                                 
223 6231.html-http://www.tafsir.org/vb/archive/index.php?t األستاذ الدكتور فهد بن عبد ، انظر: دراسة

الرمحن الرومي يف موسوعته التفسريية؛ اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر منهج األستاذ سيد قطب يف تفسريه، لتقف على هذه احلقائق 
قطب رمحه هللا  ، فقد رأيت األستاذ الدكتور فهد الرومي منصفاً و موضوعياً يف حق األستاذ سيد1051-998، ص: 3املذكورة آنفاً: ج

ألستاذ و جزاه هللا خرياً. و لعل هذا يعود إىل بركة عمله يف التفسري و جهود املفسرين يف خدمة كتاب هللا عز وجل. وكذا راجع للمزيد دراسة ا
 . 150-60، ص: دراسة و تقومي -: يف ظالل القرآن يف امليزانالدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي

http://www.tafsir.org/vb/archive/index.php?t-6231.html
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 املطلب الثاين: أصالة املنهج الذي اتبعه األستاذ الشهيد يف تفسريه
 
يف  عالوة على ما تقدم يف تفنيد تلك الشبهات املثارة على األستاذ سيد قطب ومنهجه     

الدعوة والتفسري، فإنين أود أن أضيف و أن أؤكد؛ أبننا إذا أخذان بعني االعتبار الظروف 
السياسية واالجتماعية واألدبية اليت أحاطت بعصر األستاذ سيد قطب رمحه، فإننا حتماً سنفهم 
سر و حكمة منهج األستاذ سيد قطب يف تفسريه ودعوته إىل هللا تعاىل.  لقد انطلق هذا 

هج يف تفسريه خاصة و يف مؤلفاته عموماً من مبدأ  الرتكيز على دعوة املسلمني إىل إصالح املن
العقيدة على حقيقة األلوهية والعبودية، مث دعوهتم إىل إصالح حياهتم ومعاشهم وفق منهج 
قرآين، و بيان منهج القرآن يف القضاء على التصورات الغربية اجلاهلية، مث تصحيح مناهجهم 

 و النظرية ودعوهتم إىل منهج معريف و تربوي. الفكرية
هذا املنهج عالوة على ما ذكر؛ فقد ركز على دعوة الكافرين إىل اإلسالم بعدة طرق؛      

منها طريق النظر و التأمل يف آايت الكون، واجملادلة ابليت هي أحسن، مع مراعاة أحواهلم و 
ع أواًل ابلدعوة إىل هللا تعاىل دون الدعوة فقه واقعهم. هذا املنهج يفرض على الداعية أن يشر 

إىل أسس قومية أو مبادئ أخالقية أو ضوابط اجتماعية. وكشف هذا املنهج على مجلة من 
الصفات واملكوانت الفكرية والروحية والسلوكية، اليت جيب أن يتحلى هبا الداعية واملفسر يف 

والدقيق، ذي األبعاد الرتبوية والدينية هذا العصر. لقد انفرد األستاذ الشهيد مبنهجه الفريد 
والتطبيقية؛ عن مناهج بقية الدعاة البارزين يف الساحة اإلسالمية. يبدو ذلك جلًيا يف مؤلفاته 
كلها، وخاصة يف كتابه األم: )يف ظالل القرآن(. وشاءت حكمة هللا تعاىل أن يكون جزاء 

بيل هللا ليكون قدوة حسنة للمسلمني هذا الفهم الدقيق واملنهج الفريد هو االستشهاد يف س
 عامة و للدعاة خاصة  إىل يوم القيامة.

لقد أبدى األستاذ سيد قطب رمحه هللا عصارة فكره وخالصة جتربته يف هذا الكتاب. ولقد     
انل هذا الكتاب بفضل هللا عز وجل مث بفضل إخالص صاحبه، شهرة عظيمة، وتلقته األمة 

مرموقة وسامية لدى كافة الدعاة يف العامل اإلسالمي، بل وحىت غري ابلقبول وأصبح له مكانة 
اإلسالمي. إن تفسري األستاذ الشهيد سيد قطب رمحه هللا: "يف ظالل القرآن " يعترب حبق من 
أهم التفاسري واملصادر يف هذا العصر من حيث: الفهم العصري املنضبط لآلايت، ومن حيث 
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ياة ابلنصوص القرآنية. كما ميتاز هذا التفسري من حيث ربط أحداث الواقع و مستجدات احل
املضمون و اجلوهر، حيث يكمن فيه السر اخلفي العجيب، اجلذاب واملؤثر، والطريقة املثلى يف 
استنباط الدروس والعرب من اآلايت القرآنية، إلرشاد املسلم والداعية يف مواجهة حتدايت العصر 

ا يعود إىل إخالص و تفاين كاتبه رمحه هللا، وهللا أعلم، مما واجملتمع الذي يعيش فيه، و لعل هذ
ال يعين هذا يف حال من األحول االستخفاف ابلتفاسري األخرى أو التقديس و العصمة 
واإلطراء لشخص األستاذ سيد قطب رمحه هللا. فال يتومّهّن متوّهم شيئًا من ذلك..لكل من 

ن كل املفسرين يسبحون ضمن اإلطار البشري؛ التفاسري قيمتها وفضلها اخلاصة هبا، كما أ
 يصيبون و خيطئون، وهللا أعلم.  

 
 

 تاب هللاك  لتفسريالقواعد الواجب اتباعها املبحث الثالث: آداب املفسر و 
     

إن علم التفسري علم قابل للنمو، ذلك ألن العلوم أنواع؛ منها ما بلغ الغاية يف النضج 
ومنها علوم نضجت ولكنها مل حترتق، ومنها علوم مازالت  حىت أنه احرتق، وهو علم النحو،

. فمن أراد أن يفهم القرآن أو يفسره، فلي ِعد له عدته وليتأهب له عقلياً 224يف طريق النضج 
وعلمياً ونفسياً، فإمنا هو خملوق يفسر كالم اخلالق، وهو خملوق ميثل ما يف املخلوقات من قصور 

كان واإلمكان، أمام الواحد القهار الذي ال حيد علمه وال وعجز، وحمدود حبدود الزمان وامل
      .225مشيئته وال قدرته شئ  

لقد اشرتط العلماء يف املفسر الذي يريد تفسري القرآن الكرمي ابلرأي اجلائز احملمود أن    
يكون ملماً جبملة من العلوم و الثقافات و اآلداب و األدوات اليت يستطيع بواسطتها أن يفسر 

لقرآن الكرمي تفسريًا صحيحاً، سليمًا ومقبوال، و اعتربوا هذه العلوم واألدوات مبثابة السياج ا
 واحلصن احلصني اليت تعصم املفسر من الوقوع يف اخلطأ والزلل و القول على هللا بغري علم. 

                                                 
 13-12، بريوت ، لبنان، ص: 1، املكتب اإلسالمي، طمنهجية يف أصول التفسريحبوث  الصباف، لطفي؛  224
 20، القاهرة، ص: 1، در الشروق، طكيف نتعا مل مع القرآن العظيمالقرضاوي، يوسف؛   225
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إن الغرض األساس و الغاية األمسى من تناولنا هلذه املسألة؛ هو أتصيل هذه املسألة    
صيالً علمياً دقيقاً و بيان موقف العلماء و األئمة، من املعاصرين و القدامى ومدى التزامهم أت

هبذه الشروط و األدوات يف تفسريهم لكتاب هللا تعاىل، لكي نرى بعد ذلك مدى توفر هذه 
الشروط و اآلداب و املؤهالت يف شخصية األستاذ سيد قطب التفسريية رمحه هللا، الذي هو 

 لدراسة يف هذه الورقة العلمية املختصرة.موضوع ا
 226ومن األئمة األعالم الذين أصَّلوا و انقشوا هذه املسألة العلمية؛ اإلمام القرطيب    

، واإلمام بن كثري يف مقدمة تفسريه  227يف مقدمة تفسريه ، و اإلمام الطربي يف مقدمة تفسريه
)الربهان يف علوم زركشي يف موسوعته ، واإلمام ال229، واإلمام أبو حيان يف مقدمة تفسريه 228

، واإلمام بن تيمية يف مقدمته ألصول التفسري، واإلمام السيوطي رمحه هللا يف 230القرآن(
و قد اخرتت من بني هؤالء  األئمة األعالم  ) اإلتقان يف علوم القرآن (.موسوعته القرآنية 

علمية دقيقة. ونظراً لطول املوضوع  اإلمام السيوطي رمحه هللا، نظراً لبسطه هذه األمور مبنهجية
وكثرته و تشعبه، فإنين سأكون مضطرًا إىل اقتباس أهم اآلداب و الشروط اليت ذكرها اإلمام 

 السيوطي وغريه من العلماء احملققني. 
 .231 يف معرفة شروط املفسر وآدابهقال اإلمام السيوطي: 

واًل من القرآن، فما أمجل منه يف " قال العلماء: من أراد تفسري الكتاب العزيز طلبه أ  
مكان فقد فسر يف موضع آخر، وما اختصر يف مكان فقد بسط يف موضع آخر منه...وجيب 
أن يكون اعتماده على النقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن أصحابه ومن عاصرهم 

لص له ويتجنب احملداثت...ومن شروطه صحة املقصد فيما يقول ليلقي التسديد...وإمنا خي
القصد إذا زهد يف الدنيا ألنه إذا رغب فيها مل يؤمن أن يتوسل به غرض يصده عن صواب 

 قصده ويفسد عليه صحة عمله. 
                                                 

  ، املدينة املنورة2006( املكتبة االلكرتونية الشاملة، )30-20، 1، لإلمام القرطيب، جاجلامع ألحكام القرآنانظر:  226
  29-28، 23-20، ص:  1، لإلمام الطربي، ججامع البيان يف أتويل آي القرآنانظر:  227
 63، ص: 1، لإلمام بن كثري، ج: تفسري القرآن العظيمانظر 228
 9-6، ص: 1، لإلمام أيب حيان األندلسي، جتفسري البحر احمليطانظر:  229
 452-944، ص: 1، لإلمام الزركشي، جالربهان يف علوم القرآنانظر:  230
من توزيع مكتبة احلرم النبوي الشريف يف   -) املكتبة االلكرتونية الشاملة ( 445  - 437، ص:1ج اإلتقان يف علوم القرآن، 231

 م. 2006املدينة املنورة (، 
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ومتام هذه الشرائط أن يكون ممتلئاً من عدة اإلعراب ال يلتبس عليه اختالف وجوه      
ن النيب صلى هللا عليه الكالم...وقال ابن تيمية يف كتاب ألفه يف هذا النوع: جيب أن يعلم أ

وسلم بني ألصحابه معاين القرآن كما بني هلم ألفاظه... وهلذا كان النزاع بني الصحابة يف 
تفسري القرآن قلياًل جداً...واخلالف بني السلف يف التفسري قليل، وغالب ما يصح عنهم من 

س يف تفسري اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد...وقال بعضهم: اختلف النا
القرآن، هل جيوز لكل أحد اخلوض فيه؟ فقال قوم: ال جيوز ألحد أن يتعاطى تفسري شيء من 
القرآن وإن كان عاملاً أديباً متسعاً يف معرفة األدلة والفقه والنحو واألخبار واآلاثر، وليس له إال 

: جيوز تفسريه ملن أن ينتهي إىل ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك. ومنهم من قال
كان جامعًا للعلوم اليت حيتاج املفسر إليها وهي مخسة عشر علماً. أحدها: اللغة؛ ألن هبا 
يعرف شرح مفردات األلفاظ ومدلوالهتا حبسب الوضع...وال يكفي يف حقه معرفة اليسري منها 

و، ألن املعىن يتغري فقد يكون اللفظ مشرتكاً وهو يعلم أحد املعنيني واملراد اآلخر. الثاين؛ النح
وخيتلف ابختالف اإلعراب فال بد من اعتباره. الثالث؛ التصريف، ألن به تعرف األبنية 
والصيغ...الرابع؛ االشتقاق، ألن االسم إذا كان اشتقاقه من مادتني خمتلفتني اختلف 
 ابختالفهما كاملسيح، هل هو من السياحة أو املسح. اخلامس والسادس، والسابع؛ املعاين
والبيان والبديع، ألنه يعرف ابألول خواص تراكيب الكالم من جهة إفادهتا املعىن، وابلثاين 
خواصها من حيث اختالفها حبسب وضوح الداللة وخفائها، وابلثالث وجوه حتسني الكالم، 
وهذه العلوم الثالثة هي علوم البالغة، وهي من أعظم أركان املفسر، ألنه ال بد له من مراعاة 

تضيه اإلعجاز، وإمنا يدرك هبذه العلوم. وقال السكاكي: اعلم أن شأن اإلعجاز عجيب، ما يق
يدرك وال ميكن وصفه...وقال ابن احلديد: اعلم أن معرفة الفصيح واألفصح والرشيق واألرشق 
من الكالم أمر ال يدرك إال ابلذوق، وال ميكن إقامة الداللة عليه...الثامن؛ علم القراءات، ألنه 

عرف كيفية النطق ابلقرآن، وابلقراءات يرتجح بعض الوجوه احملتملة على بعض. التاسع؛ به ي
أصول الدين، مبا يف القرآن من اآلية الدالة بظاهرها على ما ال جيوز على هللا تعاىل. فاألصويل 
يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل وما جيب وما جيوز...العاشر؛ أصول الفقه، إذ به يعرف 

ستدالل على األحكام واالستنباط. احلادي عشر؛ أسباب النزول والقصص، إذ بسبب وجه اال
النزول يعرف معىن اآلية املنزلة فيه حبسب ما أنزلت فيه. الثاين عشر؛ الناسخ واملنسوخ ليعلم 
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احملكم من غريه، الثالث عشر؛ الفقه. الرابع عشر؛ األحاديث املبينة لتفسري اجململ واملبهم. 
ر؛ علم املوهبة، وهوعلم يورثه هللا تعاىل ملن عمل مبا علم، وإليه اإلشارة حبديث: اخلامس عش

)من عمل مبا علم ورثه هللا علم ما مل يعلم(. قال ابن أيب الدنيا: وعلوم القرآن وما يستنبطه منه 
حبر ال ساحل له. قال: فهذه العلوم اليت هي كاآللة للمفسر ال يكون مفسرًا إال بتحصيلها، 

ن فسر بدوهنا كان مفسرًا ابلرأي املنهي عنه، وإذا فسر مع حصوهلا مل يكن مفسرًا ابلرأي فم
املنهي عنه. قال: والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية ابلطبع ال ابالكتساب، واستفادوا 
 العلوم األخرى من النيب صلى هللا عليه وسلم. قلت: ولعلك تستشكل علم املوهبة وتقول: هذا
شيء ليس يف قدرة اإلنسان وليس كما ظننت من اإلشكال، والطريق يف حتصيله ارتكاب 
األسباب املوجبة له من العمل والزهد. قال يف الربهان: اعلم أنه ال حيصل للناظر فهم معاين 
الوحي وال يظهر له أسراره ويف قلبه بدعة أو كرب أو هوى أو حب الدنيا أو وهو مصر على 

حقق ابإلميان أو ضعيف التحقيق أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم ذنب أو غري مت
أو راجع إىل معقوله، وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض. قلت: ويف هذا املعىن 
قوله تعاىل: ) سأصرف عن آاييت الذين يتكربون يف األرض بغري احلق(، قال سفيان بن عيينة: 

 .232 يقول أنزع عنهم فهم القرآن..."
وبعد أن ذكر اإلمام السيوطي رمحه هللا هذه الشروط، ذكر أيضاً بعض القواعد املهمة     

اليت حيتاج إليها املفسر، فمن مجلة القواعد اليت ذكرها: " معرفة حمكمه ومتشاهبه، ومقدمه 
ومؤخره، وعامه وخاّصه، وجممله و مبينه، و انسخه و منسوخه، ومطلقه ومقيده،  ومنطوقه 

مه،  وحقيقته وجمازه، وتشبيهاته و استعاراته، وكنايته وتوضيحه، واإلجياز واإلطناب، ومفهو 
واحلصر و االختصاص، واخلرب واإلنشاء، وفواصل اآلي، وفواتح السور، و خوامت السور، وأمثال 
القرآن، وأقسام القرآن، ومناسبات اآلايت والسور و إعجاز القرآن وغري ذلك من القواعد و 

. هذا 233اآلداب، فمن أراد التوسع لريجع إىل موسوعته: اإلتقان يف علوم القرآن  الشروط و
 ابختصار فيما ذكره علماء السلف الصاق يف هذه املسألة.

                                                 
 445، ص: 1بتصرف شديد، ج اإلتقان يف علوم القرآن،انظر:   232
، 1، جاجلامع ألحكام القرآن لإلمام القرطيبزيد:  مقدمة تفسري: ، و انظر للتوسع وامل391 -214، ص: 1املصدر السابق، ج  233
 33-28، ص:مقدمة ابن تيمية يف أصول التفسري؛ و 30-36
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ومن العلماء املعاصرين الذين أبدعوا و متيزوا يف هذه املسألة؛ أي مسألة ذكر آداب 
الرمحن حسن حبنكة امليداين حفظه وضوابط وشروط املفسر، خنتار دراسة الشيخ العالمة عبد 

هللا، يف دراسته املستفيضة والدقيقة عن قواعد التدبر األمثل للقرآن الكرمي، حيث ذكر فضيلته 
أربعني قاعدة علمية حيتاج إليها املفسر لكتابه هللا تعاىل و املتدبر يف آايته. ونظرًا لكثرة هذه 

فإننا نضطر إىل ذكر عناوين تلك القواعد فقط،  القواعد املدعمة ابألدلة يف هذا السفر العظيم،
ارتباط اجلملة القرآنية  -1دون ذكر األمثلة التطبيقية اليت ذكرها فضيلته. فمن هذه القواعد:

وحدة موضوع السورة القرآنية،  -3وارتباطها املوضوعي مبا تفرق يف القرآن ،-2مبوضوع السورة، 
النص البشرية و الزمانية و املكانية والنفسية و  بيئة نزول -4أوجه النص اليت يهدف إليها،
تكامل النصوص  -6التفسريات اجلزئية و املعين الكلي، -5الفكرية الفردية و االجتماعية، 

تتبع   -7القرآنية يف املوضوعات اليت اشتمل عليها القرآن و استبعاد التكرير جملرد ما أمكن، 
وص القرآنية ووجوب اجلمع بينها يف نسق فكري تكافؤ النص 8التفسري املأثور ملعىن النص،

 -9متكامل و عدم اللجوء إىل احلكم ابلنسخ إال فيما ثبت نسخه بدليل صحيح صريح،
ووضع آايت مكية التنزيل يف سورة -10احلكمة من وضع آايت مدنية التنزيل يف سورة مكية، 

 -13ة وفق ترتيب َنظِمها، لزوم فهم اآلي -12النظر فيما ورد يف أسباب النزول، -11مدنية، 
و أنه ال تناقض بينها و بني احلقائق العلمية الثابتة  -14القرآن ال اختالف فيها و ال تناقض، 

اقتضاء النص و لوازمه و روابطه الفكرية و حماذيفه اليت حذفت  -15ابلوسائل اإلنسانية، 
رة البحث يف معاين ضرو  -17التكرير و أغراضه،  -16لإلجياز والتضمينات اليت يضمها، 
النظر يف األلفاظ -19الربط بني اآلايت وخواتيمها، -18الكلمات القرآنية حبثاً علمياً لغوايً، 

النظر -21تردد النص بني داللتني فأكثر، الَقَسم يف القرآن،  -20املتقاربة املعىن أو املرتادفة،
غية والغرض الفكري من يف مالئمة األسلوب البياين للهدف منه، البحث عن الوجوه البال

االستغناء يف األداء البياين بتعبريات خمتلفات موزعات على األشباه -22الصور البالغية، 
 -24التنويع يف أساليب األداء البياين، -23والنظائر للداللة على التكامل البياين فيما بينها، 

الحظة قواعد ضرورة م -25البحث عن أغراض االختالف يف التعبري يف خمتلف النصوص،
اللغة العربية و مفاهيم الصيغ الصرفية و لزوم البحث عن سر خمالفة اإلعراب ملقتضى الظاهر، 

استعمال الكالم أكثر من معىن،  -27رعاية فواصل اآلايت اهتمامًا ابلنسق اللفظي، -26
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 -29بلها،التعليل أبْن املصدرية و ما بعدها يف اآلايت القرآنية و لزوم تقدير احملذوفات ق-28
وفيما هو مقضي -30استعمال الفعل املاضي: فيما له الكينونة الدائمة وفيما حصل فعاًل، 

 -32النظر يف توجيه اخلطاب الرابين،  -31مقدر، و فيما هو معلوم هلل وقوعه يف املستقبل، 
 صيغة )وما أدراك ( يف -34كلمة ) بلى ( يف القرآن،   -33كلمة ) لعل( الواردة يف القرآن،

تعبريات )من بني يديه  و من  -36يريد ( يف القرآن، –تعدية فعل ) أراد  -35القرآن، 
إسناد الفعل إىل أو ما يف معناه إىل فاعله و من قام  -37خلفه( و حنومها، األمام و الوراء، 

االستثناء  -38به أو مسببه، أو اآلمر به و الداعي له، أو املتهم به، أو احلاكم أو القاضي به،
القراءات العشر. هذه هي عناوين تلك -40لفظ )كذلك ( يف القرآن،   -39املنقطع، 

القواعد األربعني اليت ذكرها العالمة الشيخ عبد الرمحن حسن حبنكة حفظه هللا يف كتابه 
املذكور. و ال شك أن هذه القواعد كما ذكر فضيلته استنبطها من التدبر الطويل يف معاين 

هي تصلح، بل و جيب أن تكون نرباساً يهتدي هبا و يسري على هديها كل  اآلايت القرآنية، و
من نصب نفسه على منرب تفسري و بيان املراد من كتاب هللا تعاىل. فجزى هللا عز وجل علماءان 
وأئمتنا السابقني و مشاخينا  املعاصرين الذي مل أيلو جهداً يف توضيح وتسهيل السبل املوصلة 

 . 234اب هللا عز وجل إىل معرفة معاين كت
ومن القواعد اليت حيتاج إليها املفسر أيضاً؛ معرفة الضمائر، التعريف و التنكري،      

اإلفراد واجلمع، السؤال و اجلواب، اخلطاب ابالسم و اخلطاب ابلفعل، العطف، الفرق بني 
 . 235اإليتاء واإلعطاء، لفظ كان، وكاد، و جعل، و لعل و عسى

ونقول؛ إن املفسر حيتاج  أيضاً إىل معرفة بعض القواعد األصولية  ونضيف هنا أيضاً     
ومن القواعد الفقهية اليت اليت وضعها األصوليون و إىل القواعد الفقهية اليت وضعها الفقهاء، 

ذكرهتا جملة األحكام العدلية: األمور مبقاصدها، اليقني ال يزول ابلشك، الضرر ال يكون قدمياً، 
ة، الضرر وال ضرار، املشقة جتلب التيسري، الضرورات تبيح احملظورات..ا . األصل براءة الذم

وقد ألفت يف هذه القواعد كتب، مثل كتاب:الفروق، لإلمام القرايف، واألشباه النظائر، لإلمام 

                                                 
، دمشق، 1989، 2؛ عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، دار القلم، طأتمالت –قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا عز وجل انظر:  234

 ، الرايض2004، 1؛ د/ خالد بن عبد الكرمي الحم، طمفاتيح تدبر القرآن و النجاح يف احلياة: ؛ و انظر أيضاً  800-13سوراي، ص: 
، ص: 1، ج التفسري و املفسرون؛ وانظر: حممد حسني الذهيب؛ 210-198، ص: مباحث يف علوم القرآنانظر: مناع القطان؛  235
229-234 
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السيوطي، والقواعد النورانية، لإلمام ابن تيمية، وجملة األحكام العدلية يف الدولة العثمانية..ا  
236. 

وأما آداب املفسر الروحية و اخللقية و النفسية، واليت أشار إىل بعض منها اإلمام     
السيوطي والزركشي رمحهما هللا، فقد ذكر العلماء أيضاً: صحة االعتقاد و التجرد عن اهلوى، 
حسن النية و صحة املقصد، حسن اخللق، االمتثال و العمل، حتري الصدق والضبط يف النقل، 

 . 237 اجلانب، عزة النفس، اجلهر ابحلق، اهليبة والوقار، األانة والرويّة التواضع ولني
ونضيف يف هذه املناسبة و نقول: إن املفسر يف العصر احلديث بناء على قاعدة فقه    

الواقع وفقه النوازل، ونظرًا للمستجدات العصرية الراهنة، حيتاج ابإلضافة إىل ما تقدم ذكره 
أيضاً ببعض العلوم اإلنسانية األخرى؛ مثل علم النفس و علم االقتصاد   آنفاً، أن يكون  ملماً 

و علم اهلندسة الوراثية و علم االستنساخ و علم االجتماع ) علم أحوال البشر (، و علم الطب 
وعلم الفلك و علم جيولوجيا )طبقات األرض(، و علم بيولوجيا ) علم األحياء و الكائنات 

بقسميه: العضوية و غري العضوية(، و علم  –النووية، و علم والكيمياء  احلية (، وعلم الفيزايء
الفلك و علم البحار، واالكتشافات العلمية والطبية و الفلكية احلديثة. كما ينبغي عليه أن 
يكون أيضًا مدركًا و فامهًا للسياسة العاملية الراهنة) و ال سيما سياسة أمريكا و أوراب (، و 

اإلسالم و املسلمني. فإذا ما اكتملت و توفرت تلك الشروط املذكورة  موقفها من مقدسات
                                                 

 214-210،  : مباحث يف أصول التفسري و املنجيةالصباف، لطفي 236
 ، و قد ذكر العلماء بعض اخلطوات العملية للتدبر والتأثر ابلقرآن الكرمي، فقالوا جيب:343-340، مباحث يف علوم القرآنانظر:  237
" استحضار اجلو اإلمياين، الوقوف على كل آية واالنفعال معها، تسجيل اخلواطر حلظة ورودها، االطالع على تفسري خمتصر لبيان كلمة      

حماولة تطبيق كل آية يف كتاب هللا ، واستخراج العرب والعظات من قصص السابقني، احلرص على حفظ اآلايت يف الصدر، االطالع  غريبة ،
ن على تفسري مطول، أن خيلص هلل يف قراءته ويستحضر عظمة هللا تعاىل، وأن يتنبه إىل أن ما يقرؤه ليس من كالم البشر وأن ال يطلب ابلقرآ

د أبناء الدنيا، التوبة واالبتعاد عن املعاصي؛ فهي تذهب بنور اإلميان يف القلب والوجه وتوهن القلب ومترضه، ومن أخطر شرف املنزلة عن
املعاصي وأعظمها صدا عن التأثر ابلقرآن وتدبره ، مساع الغناء واملوسيقى وآالت الطرب واللهو اليت تصد القلوب عن القرآن، أن حيضر 

أن يستشعر القارئ أبن كل خطاب  س أثناء التالوة ويصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق نظرمها من غري حاجة،القلب ويطرد حديث النف
، يف القرآن موجه إليه شخصيا، التأثر، فعند الوعيد يتضاءل خيفة، وعند الوعد يستبشر فرحا، وعند ذكر هللا وصفاته وأمساءه يتطأطأ خضوعا

فض صوته وينكسر يف ابطنه حياء من قبح مقالتهم، ويشتاق للجنة عند وصفها، ويرتعد من النار عند ذكرها، وعند ذكر الكفار وقلة أدهبم خي
حتاشي موانع الفهم؛ مثل أن يصرف مهه كله إىل جتويد احلروف وغري ذلك، اختيار الوقت  يتحاشى النظر إىل نفسه بعني الرضا والتزكية،

ه وتتنزل فيه فيوضات رمحته، وأفضل القراءة ما كان يف الصالة، وأما القراءة يف غري الصالة فأفضلها املناسب والذي يتجلى هللا فيه على عباد
لبكاء أثناء قراءة الليل والنصف األخري من الليل أفضل من األول، وأما قراءة النهار فأفضلها بعد صالة الفجر، ترديد اآلية للتدبر والتأثر هبا، ا

آايت العذاب أو املرور مبشاهده وذلك عندما يستحضر مشاهد القيامة وأحداث اآلخرة ومظاهر اهلول يوم القيامة التالوة وخباصة عند قراءة 
  http://gesah.net/quran . انظر للتفاصيل:

http://gesah.net/quran
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سابقاً و هذه اليت ذكرهتا الحقاً يف شخص املفسر املنشود يف هذا العصر، فال حرج إبذن هللا 
 أن يشرع هذا املفسر يف تفسري و بيان كالم هللا تعاىل ابلرأي اجلائز احملمود.

ذكر  بعض املبادئ و الضوابط اليت ذكرها فضيلة الشيخ وخنتم كالمنا يف هذا املوضوع ب   
إننا حباجة إىل تفسري: "...يتجنب اجلدل الدكتور يوسف القرضاوي حفظه هللا، حيث قال 

الفلسفي واملماحكات الكالمية، واالبتعاد عن األمور االفرتاضية اليت أولع هبا بعض الفقهاء، 
عن املصطلحات النحوية والبالغية إال للضرورة. ال  مراعاة موضوع اهلداية والعقيدة، واالبتعاد

مانع من االستفادة من العلوم احلديثة وما توصلت إليه احلقائق القطعية. ربط اآلايت بعضها 
ببعض يف السورة الواحدة ألن لكل سورة موضوعًا رئيسياً، واألسوة يف ذلك ) األستاذ سيد 

ة والدراية، و صحيح املنقول وصريح املعقول، تراث قطب(، كما أننا حباجة إىل اجلمع بني الرواي
السلف ومعارف اخللف، تفسري القرآن ابلقرآن، وتفسري القرآن بصحيح السنة، االنتفاع بتفسري 
الصحابة والتابعني، األخذ مبطلق اللغة، مراعاة السياق، مالحظة أسباب النزول، اعتبار القرآن 

يف عصر نزول القرآن، والعربة مبا تدل عليه األلفاظ يف أصاًل متبوعاً. وينبغي مراعاة الكلمة 
ذلك العصر، فكثريًا ما تتطور الدالالت وأللفاظ بتطور العصور وتطور املعارف واتصال 
الشعوب واحلضارات. رعاية املخصصات واملقيدات، تتبع مورد الكلمة يف القرآن. كما جتدر 

كون متبوعاً ال اتبعاً. فعلى املفسر أن يتجرد من اإلشارة إىل املفسر أن القرآن الكرمي جيب أن ي
اعتقاداته السابقة فال حيمل اآلايت على ما وردت من القصص يف التوراة واإلجنيل. والسنة 
النبوية الصحيحة جيب أن تكون فوق كل شيء. فال يكون احلديث الصحيح حنفياً وال شافعياً 

وال جيوز أن يكون القرآن معتزلياً وال أشعرايً وال وال مالكياً وحنبلياً، فهو فوق املذاهب كلها. 
أرسطياً وال أفالطونياً وال فارابياً وال إمساعيلياً وال قاداينياً، وال أن يكون جنيدايً وال قشريايً وال 
تقشبنداًي. بل جيب أن يكون فوق اجلميع ومرجع اجلميع وحاكم اجلميع. و سوء التأويل لآلايت 

. ومن املزالق  اليت 238  العلم والفكر وإما فساد يف النية والقصد..أييت إما بسبب قصور يف
جيب أن حيذر منها املفسر يف الفهم والتفسري: اتباع املتشاهبات وترك احملكمات، سؤ التأويل، 
وضع النص يف غري موضعه، دعوة النسخ بال برهان، اجلهل ابلسنن واآلاثر، الثقة ابإلسرائيليات، 

 .239ألمة، ضعف التكوين العلمي واتباع املتشاهبات الشرود عن إمجاع ا
                                                 

 268-258-237، 200ف شديد، ص: ، بتصر فهماً و تفسرياً  -كيف نتعامل مع القرآن العظيمانظر: القرضاوي، يوسف:   238
 بتصرف شديد 260املرجع السابق، ص:  239



158 | P a g e  

 

جعلنا هللا ممن يرعاه حق رعايته، ويتدبر القرآن حق تدبره، ويقوم بقسطه، ويفى    
بشرطه، وال يلتمس اهلدى يف غريه، وهداان ألعالمه الظاهره، وأحكامه القاطعة الباهرة، ومجع 

 املغفرة. لنا به خري الدنيا واآلخرة، فانه أهل التقوى وأهل
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 الفصل الثاين: األسس العلمية والركائز الثقافية لدى املفسر األستاذ سيد قطب 

    
أتصيل قواعد تفسريية  –املبحث األول: األسس والركائز الفكرية والثقافية العامة 

 )اجلانب النظري(
   
ودعوته وكتاابته لقد مر األستاذ الشهيد رمحه هللا مبراحل فكرية عديدة، وحدث يف حياته  

نقلة نوعية كبرية وعجيبة. و مبعرفتنا هلذه املراحل يتضح لنا، أن عودة األستاذ سيد قطب إىل 
اإلسالم من جديد كان ذلك اصطفاء وهداية من هللا تبارك وتعاىل له. وهذه النقلة الكبرية 

ر هبا األستاذ ينبغي أن ال تكون ذريعة للحط والنيل من قدره بسبب املراحل الفكرية اليت م
 الشهيد، إمنا العربة ابخلواتيم.

 
 املطلب األول: مسات ومالمح هذا املفسر يف تفسريه 

     
ومن الركائز الروحية والنفسية والثقافية اليت كان يتمتع هبا األستاذ سيد قطب، أنك جتد يف  

 تفسريه:
 .الواقعية واجلدية يف البحث 
 .املنهجية السلفية 
  ومركزه.بيان دور اإلنسان 
 .اإلملام ابملالبسات التارخيية لنزول القرآن 
 .بيان تعامل الصحابة مع القرآن 
 .تصويبات يف الفكر اإلسالمي املعاصر وحتليل حاضر العامل اإلسالمي 
 .التأكيد على قضااي الدعوة واحلركة  يف مواجهة املادية اجلاهلية 
 الذي هو األداة املفضلة يف أسلوب التأكيد على إبراز التصوير الفين من اآلايت القرآنية ،

القرآن. فالقرآن يعرب عنه ابلصورة احملسة املتخيلة عن املعىن الذهين و احلالة النفسية، 
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وعن احلادث احملسوس واملشهد املنظور، وعن النموذج اإلنساين و الطبيعة البشرية...فإذا 
هد، إذا النموذج اإلنساين املعىن الذهين هيئة أو حركة وإذا احلال النفسية لوحة أو مش

شاخص حي، و إذا الطبيعة البشرية جمسمة مرئية.. وكذلك احلوادث و القصص 
 .240 واملشاهد و املناظر يصورها شاخصة حاضرة ..

  اإلكثار يف آايت العقيدة من اإلشراقات واللمحات والنتائج واألحكام
 . 241والتحليالت..

 لها الركيزة و األساس لكل شيء. التأكيد على حقائق العقيدة اإلسالمية و جع 
  ،التكرار والتأكيد على قضية احلاكمية واأللوهية هلل تعاىل حىت تستقر يف قلوب الناس

 . 242وأهنا إن صلحت صلح معها كل شيء، و إذا فسدت فسد معها كل شيئ 
  

                                                 
 400-305ص : يف ظالل القرآن يف امليزان، ، و راجع أيضاً:  50-30، التصوير الفين يف القرآنانظر :  240
  267، ص :مدخل إىل التفسري و علوم القرآنانظر :  241
 . 81، وفصل : )حقيقة األلوهية(، ص: 41ألوهية و عبودية ( ،ص:، فصل: ) مقومات التصور اإلسالميانظر: قطب، سيد،  242
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 املطلب الثاين: الطريقة اليت سار عليها يف تفسريه للقرآن الكرمي

الباحث ودراسته لشخصية هذا املفسر اجلليل يف تفسريه، ومطالعة من خالل مطالعة    
بعض الذين كتبوا وأرخوا عن منهجه؛ أقول ميكن استخالص هذه املنهجية وهذه املبادئ، اليت 
سلكها سيد قطب يف تفسريه لكالم هللا تعاىل. فهو رمحه هللا تعاىل يورد اآلية أو اآلايت مث 

والوحدة املوضوعية للسورة وشخصيتها، مث يشرحها شرحاً وافياً  يقوم ببيان أغراضها و أهدافها
. يذكر سبب نزول اآلية إن وجد. يستشهد 243و كافياً، مستنبطًا منها الدروس و العرب

ابألحاديث النبوية وحيرص على الرواايت الصحيحة. يورد اختالف العلماء حول مفهوم اآلية 
ملباحث اللغوية مكتفيًا ابإلشارة العابرة، ولكن دون إسهاب وإطناب، ويضرب صفحًا عن ا

. يورد أقوال الفالسفة 244ويتجه إىل إيقاظ الوعي وتصحيح املفاهيم و ربط اإلسالم ابحلياة 
ويناقش آراءهم ابحلجج العقلية ويدحض شبهاهتم ويبني بطالن منهجهم يف مسائل العقيدة 

ضعية مثل؛ الشيوعية والدميقراطية والتوحيد. يتعرض إىل ذكر و حتليل النظم االجتماعية والو 
والرأمسالية و املاركسية و العلمانية واإلحلادية، وذلك لبيان بطالن تلك املناهج الوضعية. يتطرق 
إىل حتليل سياسي و اجتماعي ملواقف الرسول صلى هللا عليه و سلم مع املشركني و اليهود 

كفار واملنافقني، مثل )اجلاهلية ( و وأسباب اهلجرة. ال يبايل ابستعمال األلفاظ الشنيعة لل
، و)املنتكسني(..ا   ليس من منهجه ذكر اإلسرائيليات يف تفسريه لعدم 245 )املطموسني (

ورود رواايت صحيحة يف ذلك، ولكن مع هذا التحرز الشديد وجد أحيااًن أنه يذكر 
. ينقل من 247آلايت. اهتم ابجلانب البالغي و التناسق البياين وإبراز اجلمال الفين ل246ذلك..

املفسرين القدامى و يكثر من ابن كثري والطربي، و لكنه مل يتأثر هبم على اإلطالق يف أي لون 

                                                 
األستاذ الدكتور عدانن حممد زرزور حفظه هللا، نسب إليه فضل  إبراز الوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية املفردة طالت أم قصرت، إذ  243

 267: ص  مدخل إىل التفسري وعلومه،أنه أول واحد من تطرق إىل هذا املبدأ ..انظر: 
 334ص :  مباحث يف علوم القرآنالقطان، مناع،  244
 . 45، ص : 1، ج يف ظالل القرآنانظر: قطب، سيد،  245
 انظر : املصدر السابق  246
يف ظالل ، و راجع 268، ص : 1980 1دار املعرفة ، ط  مناهج املفسرين ،انظر : د / مسلم آل جعفر ، و حمي هالل السرحان ، 247

 . 3405- 3404، ص: 6، ج  القرآن
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. أحياانً جيتهد و أيخذ بظواهر النص و ال حيّمل النص ما ال 248من ألوان التفسري أو التأويل 
 تفسريه، ال ينحو . رأيته معتداًل يف249حيتمل، ، كما يظهر ذلك جلياً يف تفسريه آلية الصوم 

منحى املتشددين و املتعصبني، كما أنه ال يسلك مسلك املتساهلني املستخفني أبحكام هللا 
وشريعته. يرجح بني األقوال واآلراء الفقهية، وخيتار الرأي الذي يعززه الدليل الصحيح، كما يف 

لطب والفلك والفيزايء . يتطرق إىل العلوم  احلديثة مثل ا250مسألة املواالة والتتابع يف الصوم 
والكيمياء، ولكنه كان متحفظًا جدًا من التفسري العلمي للقرآن الكرمي، ونسبة ذلك إىل 
اإلعجاز العلمي، ألن كثريًا من املسائل العلمية مبنية على الظنون و الفرضيات والنظرايت، 

ايت القرآنية مبنية وهو كل يوم يف شأن وتغري، و أهنا غري مستقرة و معرضة للتبديل، بينما اآل
على احلقائق، اليت ال تتبدل وال تتغري، وليس األمر كما زعم البعض من أن األستاذ سيد قطب 

. ويف مسائل العقيدة؛ األمساء 251ال يقبل أو يرفض التفسري العلمي لآلايت مجلة و تفصياًل 
أو القيومية وغريها  و الصفات، يثبت الصفات الواردة هلل تعاىل يف القرآن مثل احلياة والقوامة

من الصفات، و أنه ينهج منهج السلف الصاق يف تفسريها، وقد صرح هو رمحه هللا غري مرة 
. كما كان من منهجه؛ التمييز بني القرآن املكي و املدين، وأن لكل 252بذلك يف تفسريه 

 . 253منهما موضوعاهتا اخلاصة هبا..
 
 
 

                                                 
 . 269، ص : مدخل إىل التفسري و علومه 248
 . 3599 - 3598 6، ج  يف ظالل القرآنانظر:  249
 . 3560 - 6، ج املصدر السابقانظر :  250
  3714-3713، ص: 6، وانظر املصدر السابق : ج1217 - 1216، ص: 3، ج املصدر السابق انظر: 251
 . 316، ص :يف ظالل القرآن يف امليزانانظر :  252
لفهد بن عبد الرمحن بن السليمان الرومي، ج اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر،  و ملعرفة املزيد و التفاصيل يراجع هذه املراجع:  253
 305، ص:مسات الظالل، فصل :يف ظالل القرآن  يف امليزان، صالح عبد الفتاح اخلالدي؛  مفاتيح للتعامل مع القرآن؛  999 3

مدخل إىل ؛  334مناع القطان، ص : مباحث يف علوم القرآن، ؛ 19حممد توفيق بركات، ص :صة حياته ..سيد قطب خال؛ 400
، د.خالد بن عبد الكرمي الالحم، مفاتيح تدبر القرآن والنجاح يف احلياة؛ 270 – 260، حممد عدانن زرزور، ص :التفسري و علومه

، الشيخ عبد الرمحن حسن قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا عز وجل؛ 70-14، الرايض، اململكة العربية السعودية، ص: 2004، 1ط
  234-13دمشق، ص: –، دارالقلم 1989، 2حبنكة امليداين، ط
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 منهجية يف التفسرياملطلب الثالث: أتصيل قواعد علمية و ثوابت 
    

إن األستاذ سيد قطب رمحه هللا، بناء على املؤهالت العلمية اليت كان حيملها و يتمتع 
هبا، قد قّعد قواعد و أّصل أسس و ثوابت تفسريية، ووظفها حق التوظيف يف بيان ثراء النص 

ليت  استخدمها القرآين و إبراز معانيه ودالالته اللغوية. فمن مجلة هذه األسس و القواعد ا
 وسار عليها يف تفسريه نذكر ما يلي:

 .األسلوب األديب 
  .تذوق النص القرآين 
 .الواقعية و احلركية 
 .التفسري اجلمايل الفين 
 .الوحدة املوضوعية 
 .استيحاء النص دن مقررات سابقة 
 .ترك اإلطناب عما أهبم يف القرآن 
 .التحذير من اإلسرائيليات 
 .ترك االختالفات الفقهية 
 ... 254واجتناب اإلغراق يف املسائل اللغوية و تفاعله مع النص القرآين. 
  القدرة على تناول اآلايت من اجلوانب املختلفة، حبيث مل يكن أسرياً لغريه من املفسرين

 القدامى أو احملدثني.
 .الثقة ابلنفس و عدم االضطراب فيما يذهب إليه من اآلراء و يتبىن من األفكار 
 ملنهج القرآين وتركيزه على األولوايت و األسس اليت قام عليها املنهج أتثره الكبري اب

 القرآين يف الدعوة إىل هللا تعاىل. 
  ربط اآلايت ابلسرية النبوية وأحداثها التارخيية، سواء ما تعلق منها ابلعهود واملواثيق اليت

واألمراء إىل  كانت بني املسلمني واليهود أو النصارى..أو ما تعلق منها بدعوة امللوك
 اإلسالم عن طريق الرسائل والسفراء.

                                                 
 فما بعد.. 1000-999، ص: 3، ج اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشريراجع بتوسع :فهد، الرومي،  254
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  تزوده برصيد ضخم من املشاعر واملدركات والتجارب، واستصحابه هلا وهو ينظر يف
 نصوص القرآن و يتلقى إحياءاته...

  ذهابه خبياله ومشاعره وأحاسيسه إىل اجلو الذي تنزل فيه القرآن يف مكة واملدينة، إلدراك
 .255هناك..أثر القرآن وأتثريه 

  "... 256مالحظته حركة الصحابة يف جو مكة و املدينة ابلقرآن، وتفاعلهم معه. 
  وقوفه على األغراض األساسية للقرآن، و منهجه الواقعي احلركي الذي به حياة األمة

 .257املسلمة وتنزيله نصوص القرآن على واقع جدي حي.. 
  بعض مظاهرها جتربة الصحابة  قيامه بدور عملي جهادي وجتربة حية دعوية، مشاهبة يف

و خباصة يف جو مكة و احلركة العملية ابلقرآن... ليجد عنده اجلواب الواضح  –الكرام 
 .258والبلسم الشايف .. 

  إدراكه وفهمه لشمولية الرسالة اإلسالمية يف كافة اجلوانب البشرية و حاجة البشرية
 يف آايت القرآن الكرمي.والقلوب إىل هللا تبارك و تعاىل، و النظرة التكاملية 

 .فهمه الدقيق لعظمة وطبيعة املنهج الرابين 
  يقينه اجلازم واحلاسم، من أن البشرية كافة متجهة إىل اهلاوية واجلحيم، إذا هي مل تلتزم

 بشريعة هللا عز وجل، وأنه لن يصلح آخر أمرها إال مبا صلح به أوهلا.
 يا و يتحلى هبما صاحبه، مما جعله ال يقيم الشجاعة النادرة واإلميان الكبري الذي كان حي

وزاًن هلذه احلياة الدنيا، وأهنا بدت أمام عينيه صغرية و حقرية، فألجل ذلك مل يكن 
 خيش من أحد سوى هللا عز و جل..و هذا واضح يف كتاابته و منهجه.

 .حتليله لواقع سياسي حملي وعاملي، و ربطه ابلقرآن الكرمي وعرضه على ميزانه 
 ته للظروف السياسية الراهنة واملتكالبة على العامل اإلسالمي، واحلالة الدينية معايش

 واالجتماعية واالقتصادية املتدهورة لألمة اإلسالمية.

                                                 
 . 59، ص :لقرآنمفاتيح للتعامل مع ااخلالدي, صالح عبد الفتاح،  255
 . 59املرجع السابق، ص : 256
 . 59، ص :مفاتيح للتعامل مع القرآن 257
  59املرجع السابق، ص : 258
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  حماربته للقوانني الوضعية البشرية، مثل الشيوعية والدميقراطية واملاركسية واالشرتاكية
 والرأمسالية والعلمانية و اإلحلادية.

 أتثريات الكنيسة السلبية و جهود املنصرين على األمة اإلسالمية. التأكيد على 
 .بيان خلطط وأساليب الصهاينة من اليهود والنصارى الصليبيني 
 

 

املبحث الثاين: من نتائج و مثار تلك األسس الفكرية مع مناذج من تفسريه رمحه هللا، 
 التطبيقي (تتجلى فيها آاثر تلك املؤهالت العلمية على تفسريه )اجلانب 

  
 املطلب األول: نتائج ومثار تلك األسس الفكرية والقواعد املنهجية

 
أقول: تظهر هذه األسس و الركائز يف فكره وثقافته بشكل واضح، يف معاجلة األستاذ  

سيد قطب طبيعة وسر القرآن املكي، واحِلكم اليت تكمن وراء هذه الفرتة الطويلة من النزول، 
األستاذ:  ب : ظاهرة القرآن املكي، و تقرير العقيدة و عدم جتاوزها إىل األمور  و التأمل فيما مساه

الثانوية و الفرعية. قال رمحه هللا: " .. و أصحاب الدعوة إىل دين هللا، وإىل إقامة النظام الذي 
رة يتمثل فيه هذا الدين يف واقع احلياة، خليقون أن يقفوا طويالً أمام هذه الظاهرة الكبرية، ظاه

تصدي القرآن املكي خالل ثالثة عشر عامًا لتقرير هذه العقيدة مث وقوفه عندها ال يتجاوزها 
إىل شئ من تفصيالت النظام الذي يقوم عليها، والتشريعات اليت حتكم اجملتمع املسلم الذي 

 .259يعتنقها ..." 
ساس يف ومن ْثار تلك األسس وقوفه طوياًل يف مسألة العمل مع اإلميان، اليت هي األ

حياة اإلنسان، و أن األمر مل يعد جمرد مشاعر أو كالم. يقول رمحه هللا: ".. وحيثما ذكر اإلميان 
يف القرآن أو ذكر املؤمنون، ذكر العمل الذي هو الرتمجة الواقعية لإلميان، فليس األمر جمرد 

حياة، أو وفق مشاعر، وإمنا هو مشاعر تفرف يف حركة إلنشاء واقع وفق التصميم اإلسالمي لل
 . 260التصور اإلسالمي للحياة.." 

                                                 
 . 22-21: ص : معامل يف الطريققطب سيد،  259
 . 183-182، ص : خصائص التصور اإلسالميقطب، سيد،  260
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و من ْثار تلك القواعد أنه بني أمهية ترسيخ العقيدة واإلميان ابهلل يف قلوب الناس قبل 
أي شيء آخر، فيقول رمحه هللا: "..إن القيمة الكربى يف ميزان هللا هي قيمة العقيدة، وأن 

ن النصر يف أرفع صوره هو انتصار الروح على السلعة الرائجة يف سوق هللا هي سلعة اإلميان، وأ
، " و " ..إن القرآن مل 261املادة، وانتصار العقيدة على األمل وانتصار اإلميان على الفتنة.." 

يقض ثالثة عشر عاماً كاملة يف بناء العقيدة بسبب أنه كان ينزل للمرة األوىل ...كال ! فلو 
ترك أصحابه يدرسونه ثالثة عشر عامًا أو أكثر أو  أراد هللا ألنزل هذا القرآن مجلة واحدة، مث

أقل حىت يستوعبوا " النظرية اإلسالمية"، "..ولكن هللا سبحانه كان يريد أمراً آخر، كان يريد 
منهجًا معينًا متفرداً، كان يريد بناء اجلماعة و بناء احلركة... كان يريد أن تكون العقيدة هي 

عقيدة، وكان هللا  سبحانه يعلم أن بناء النفوس واجلماعات واقع اجلماعة الفعلي؛ هو صورة ال
ال يتم بني يوم وليلة، فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيدة املدى الذي يستغرقه بناء النفوس و 

 . 262اجلماعة ..." 
ومن األمور األساسية اليت كان يطيل التأمل و التدبر يف تفسريه  آلايت هللا تعاىل وال 

ااي أخرى فرعية، أنه رمحه هللا كان ال يرى فصل الدين عن الدنيا، ألن طبيعة يتجاوز إىل قض
املنهج اإلهلي ال يقتضي حصر الدين يف الشعائر التعبدية فقط فيقول رمحه هللا: " ... ليس من 
طبيعة هذا الدين أن ينفصل عن الدنيا، وليس من طبيعة املنهج اإلهلي أن ينحصر يف املشاعر 

خالقيات التهذيبية والشعائر التعبدية أو يف ركن ضيق من أركان احلياة البشرية... الوجدانية واأل
 ركن ما يسمونه :األحوال الشخصية ...". 

ومن القضااي األساسية و األولوايت أنه رمحه هللا كان يرى األولوية لدين هللا يف كل شئ، 
ب عليه أن يكون دائماً حاكماً أو وأن دين هللا ال ميكن أن يكون  حمكوماً أو مقوداً، وإمنا جي

قائداً أو مهيمناً فيقول رمحه هللا: " كال إن "دين هللا" ال يرضى إال أن يكون سيداً مهيمناً، قوايً 
 .263متصرفاً، عزيزاً كرمياً، حاكماً ال حمكوماً، قائداً ال مقوداً .." 

                                                 
 . 171-170، ص :معامل يف الطريققطب، سيد،  261
 39-38:ص : و معامل يف الطريق،  90-89، ص :7، ج يف ظالل القرآنقطب، سيد، 262
، و يراجع 93مطبعة الفيصل، ص:  -1988، االحتاد االسالمي العاملي للمنظمات الطالبية، ، املستقبل هلذا الدينقطب، سيد 263

 . 134-132-109-107-84ص :مقومات التصور اإلسالمي، بتوسع فصل :األلوهية والعبودية يف: 
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اهبة يف بعض مظاهرها ذكران أنه رمحه هللا قام بدور عملي جهادي وجتربة حية دعوية، مش
و خباصة يف جو مكة و احلركة العملية ابلقرآن... ليجد عنده اجلواب  –جتربة الصحابة الكرام 

الواضح والبلسم الشايف. ومن ْثرة هذا األساس اليقني و الثبات و الصمود..قال رمحه هللا: "... 
ضرابت الوحشية اليت تكال وال جيوز أن يتطرق إىل قلوبنا الشك بسبب ما نراه من حولنا من ال

لطالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان، وال بسبب ما نراه من ضخامة األسس اليت تقوم عليها 
احلضارة املادية...إن الذي يفصل يف األمر ليس هو ضخامة الباطل، وليس هو قوة الضرابت 

للضرابت  اليت تكال لإلسالم ... إمنا الذي يفصل يف األمر هو قوة احلق ومدى الصمود
. لقد استمد األستاذ سيد قطب هذا اليقني من طول صحبته للقرآن: "..وهذا يقني 264.."

نستمده من طول الصحبة هلذا القرآن وطول الصحبة كذلك للمحاوالت البشرية يف البيان. 
 .265وطول املزاولة الشخصية للكتابة فرتة من العمر طويلة .." 

ستاذ سيد قطب لتفسري القرآن الكرمي تفسرياً دعوايً أما السر األعظم الذي توصل إليه األ
حركياً..أنه رمحه هللا تنبه إىل منهج الصحابة يف قراءهتم وتدبرهم لكتاب هللا، وكيفية تفاعلهم 
معه، وتفسريهم للقرآن الكرمي؛ هو أهنم كانوا يقرؤون القرآن بقصد التلقي والتنفيذ، وليس بقصد 

ول رمحه هللا : " إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع اجليل املتاع والقراءة اجملردة، فيق
 .  266األول. ومنهج التلقي للدراسة واملتاع هو الذي خرّج األجيال اليت تليه .." 

ومن نتائج تلك األسس و الثوابت إدراكه وفهمه لشمولية الرسالة اإلسالمية يف كافة 
آايت القرآن الكرمي. قال رمحه هللا: ".. منهج حياة اجلوانب البشرية و النظرة التكاملية يف 

بشرية واقعية بكل مقوماهتا... منهج يشمل التصور اإلعتقادي الذي يفسر طبيعة الوجود، و 
حيدد مكان اإلنسان يف هذا الوجود، كما حيدد غاية وجوده اإلنساين...ويشمل النظم 

يها، والسلطة اليت يستمد منها، والنظام والتنظيمات...كالنظام األخالقي واألسس اليت يقوم عل

                                                 
 87،ص :الثبات، فصلخصائص التصور اإلسالمي، وانظر :117-116، ص :تقبل هلذا الدين، املسقطب، سيد 264
خصائص ، وانظر: 1993 4، بريوت، دار الشروق، ط 25-24) القسم الثاين (، ص : مقومات التصور اإلسالمي سيد،، قطب 265

 10، ص:1983 8-للمؤلف، بريوت، دار الشروق، ط التصور اإلسالمي
 19-:صيف الطريقمعامل قطب، سيد،  266



168 | P a g e  

 

السياسي وشكله وخصائصه، والنظام االجتماعي وأسسه و مقوماته، والنظام االقتصادي 
 . 267وفلسفته وتشكيالته، والنظام الدويل وعالقته وارتباطاته..." 

 ومن نتائج تلك الثوابت إدراك حاجة البشرية إىل العقيدة وإىل اإلميان ابهلل تعاىل،   
حيث عرب ".. إهنا جوعة من نوع آخر، جوعة إىل اإلميان بقوة أكرب من البشر، وعامل أكرب 
من احملسوس وجمال من احلياة الدنيا، وجوعة إىل الوائم بني ضمري اإلنسان و واقعه، بني البشرية 

ية من اليت حتكم ضمريه والشريعة اليت حتكم حياته، بني منهج حركته الذاتية ومنهج احلركة الكون
. 268حوله. جوعة إىل " اله " واحد يتلقى منه شريعة قلبه وشريعة جمتمعه على السواء ... " 

والسبب هلذه احلاجة هو أن:  "...قاعدة املنهج الرابين الصادر عن علم ) بدل اجلهل (، و 
كمال )بدل النقص(، وقدرة ) بدل الضعف (، و حكمة )بدل اهلوى( ، القائم على أساس: 

 .269لبشر من عبادة العباد إىل عبادة هللا وحده دون سواه.." إخراج ا
  

                                                 
 . 3-، صاملستقبل هلذا الدينقطب، سيد،  267
، وانظر: قطب، سيد،  101، ص :مقومات التصور اإلسالمي، يف ( ألوهية و عبودية) ، وانظر فصل :  69-68املصدر السابق : 268

 . 29، صسالميإ حنو جمتمع
، وانظر املقدمة  43للمؤلف ،ص  و مقوماته إلسالميخصائص التصور ا، ويراجع فصل :الرابنية، يف كتاب :8 -املصدر السابق:ص 269
 . 22، ص :خصائص التصور اإلسالمي، و يراجع بتوسع فصل : تيه وركام، يف :13-5،ص : حنو جمتمع إسالمييف :
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 املطلب الثاين: مناذج من تفسري األستاذ سيد قطب 

 
 اهتمام سيد قطب ابلعلوم املختلفة املساعدة لفهم القرآن -1

ُلو الشََّياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسلَ يقول رمحه هللا يف تفسريه لقول تعاىل:     ْيَماَن َواتَـّبَـُعوا َما تـَتـْ
 [ 102]البقرة  ﴾ َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا يـَُعلِ ُموَن النَّاَس السِ ْحَر...

" وبعد فال بد من كلمة هنا عن السحر، وعما يفرق بني املرء وزوجه، مما كان أولئك  
ه ما يزال مشاهدًا يف كل اليهود جيرون خلفه، ويرتكون كتاب هللا وراء ظهورهم من أجله. إن

وقت أن بعض الناس ميلكون خصائص مل يكشف العلم عن كنهها بعد. لقد مسي بعضها 
ما هو؟  -التخاطر عن بعد  -« التيليباثي » أبمساء ولكنه مل حيدد كنهها وال طرائقها!..هذا 

اإلنسان  وكيف يتم؟ كيف ميلك إنسان أن يدعو إنساانً على أبعاد وفواصل ال يصل إليها صوت
يف العادة وال بصره ، فيتلقى عنه ، دون أن تقف بينهما الفواصل واألبعاد؟ وهذا التنومي 
املغنطيسي ما هو وكيف يتم؟ كيف يقع أن تسيطر إرادة على إرادة ، وأن يتصل فكر بفكر ، 
 فإذا أحدمها يوحي إىل اآلخر ، وإذا أحدمها يتلقى عن اآلخر ، كأمنا يقرأ من كتاب مفتوح؟
إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إىل اليوم يف هذه القوى اليت اعرتف هبا، هو أن أعطاها 
أمساء! ولكنه مل يقل قط : ما هي؟ ومل يقل قط كيف تتم؟... وليس معىن هذا هو التسليم 
بكل خرافة ، واجلري وراء كل أسطورة . . إمنا األسلم واألحوط أن يقف العقل اإلنساين أمام 

اهيل موقفًا مراًن . . ال ينفي على اإلطالق وال يثبت على اإلطالق... السحر من هذه اجمل
قبيل هذه األمور . وتعليم الشياطني للناس من قبيل هذه األمور . وقد تكون صورة من صوره 

 .270: القدرة على اإلحياء والتأثري ، إما يف احلواس واألفكار ، وإما يف األشياء واألجسام .." 
 
 
 
 

                                                 
 97-90، ص 1: جيف ظالل القرآن  270
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 سري احلركي عند األستاذ سيد قطبالتف -2
 

َوالَِّذيَن َآَمن وا َوملَْ ي  َهاِجر وا َما َلك ْم ِمْن َواَليَِتِهْم ِمْن َشْيٍء  :قال يف تفسري قوله تعاىل   
َنٌة يف ا أْلَْرِض َوَفَساٌد َحىتَّ ي  َهاِجر وا... َوالَِّذيَن َكَفر وا بَ ْعض ه ْم َأْولَِياء  بَ ْعٍض ِإالَّ تَ ْفَعل وه  َتك ْن ِفت ْ

 [73- 72األنفال: ] َكِبريٌ 
 فيقول رمحه هللا: 

ومع منهجه احلركي  -" وهذا احلكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين اليت أسلفنا
والواقعي. فهؤالء األفراد ليسوا أعضاء يف اجملتمع املسلم، ومن مث ال تكون بينهم وبينه واليه.. 

على اجملتمع املسلم تبعات جتاه هؤالء  -وحدها -هذه ال ترتبولكن هناك رابطة العقيدة، و 
األفراد.. هذه اجلاهلية اليت واجهها كل رسول ابلدعوة إىل اإلسالم هلل وحده. واليت واجهها 

جمردة. « نظرية » بدعوته..هذه اجلاهلية مل تكن متمثلة يف  –صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
على اإلطالق! إمنا كانت متمثلة دائماً يف جتمع حركي. « نظرية »  بل رمبا أحياانً مل تكن هلا

متمثلة يف جمتمع، خاضع لقيادة هذا اجملتمع، وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره 
وتقاليده وعاداته، وهو جمتمع عضوي بني أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والوالء 

جمردة، ولكن تتمثل يف جتمع « نظرية » هلية ال تتمثل يف والتعاون العضوي..ومن أجل أن اجلا
حركي على هذا النحو؛ فإن حماولة إلغاء هذه اجلاهلية، ورد الناس إىل هللا مرة أخرى ، ال جيوز 

جمردة. فإهنا حينئذ ال تكون مكافئة للجاهلية « نظرية » أن تتمثل يف  -وال جيدي شيئًا  -
ع حركي عضوي، فضاًل على أن تكون متفوقة عليها كما هو القائمة فعاًل واملتمثلة يف جتم

املطلوب يف حالة حماولة إلغاء وجود قائم ابلفعل، إلقامة وجود آخر خيالفه خمالفة أساسية يف 
طبيعته ويف منهجه ويف كلياته وجزئياته. بل ال بد هلذه احملاولة اجلديدة أن تتمثل يف جتمع 

والتنظيمية، ويف روابطه وعالقاته ووشائجه من ذلك  عضوي حركي أقوى يف قواعده النظرية
 .271التجمع اجلاهلي القائم فعاًل.." 
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  اهتمام األستاذ سيد قطب ابلطب -3
 

)محلته أمه ُكرهًا ووضعته ُكرهاً يف صدد تفسريه لقوله تعاىل يف سورة األحقاف:    
يكشف لنا يف عملية احلمل ".. ويقدم علم األجنة فإذا به   ومحَُلُه وفصالُُه ثالثون شهرًا(:

عن جسامة التضحية ونبلها يف صورة حسية مؤثرة. إن البويضة مبجرد تلقيحها ابخللية املنوية 
تسعى لإللتصاق جبدار الرحم وهي مزودة خباصية أكالة، متزق جار الرحم الذي تلتصق به 

اً يف ب  رَْكٍة من دم وأتكله فيتوارد دم األم إىل موضعها، حيث تسبح هذه البويضة امللقحة دائم
األم الغين بكل ما يف جسمها من خالصات، ومتتصه لتحَي به وتنمو، وهي دائمة األكالن 
جلدار الرحم، ودائمة االمتصاص ملادة احلياة، واألم املسكينة أتكل وتشرب وهتضم ومتتص، 

ضع، وهو عملية لتصب هذا كله دماً نقياً غنياً هلذه البويضة الشرهة النهمة األكول! ...مث الو 
شاقة، ممزقة، ولكن آالمها اهلائلة كلها ال تقف يف وجه الفطرة وال تنسى األم حالوة الثمرة، 
ْثرة التلبية للفطرة، ومنح احلياة نبتة جديدة تعيش.. ومتتد.. بينما هي تذوق ومتوت، مث الرضاع 

وأعصاهبا يف الرعاية والرعاية حيث تعطي األم عصارة حلمها وعظمها يف اللَب، وعصارة قلبها 
وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودودة، ال متل أبداً وال تكره تعب هذا الوليد. وأكرب 
ما تتطلع إليه من جزاء أن تراه يسلم وينمو، فهذا هو جزؤها احلبيب الوحيد! فأىن يبلغ اإلنسان 

 .272" يف جزاء هذه التضحية، مهما يفعل، وهو ال يفعل إال القليل الزهيد..
 
 

 اهتمام سيد قطب رمحه هللا بعلم الفلك والفيزايء يف تفسريه -4
 

ه َو الَِّذي َجَعَل َلك م  اأْلَْرَض َذل واًل فَاْمش وا يف يف صدد حديثه عن تفسري قوله تعاىل   
 [ يقول رمحه هللا: 15] امللك: َمَناِكِبَها وَك ل وا ِمْن رِْزِقِه َوإِلَْيِه النُّش ور  

ناس لطول ألفتهم حلياهتم على هذه األرض؛ وسهولة استقرارهم عليها، وسريهم " ...وال
فيها، واستغالهلم لرتبتها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأرزاقها مجيعاً.. ينسون نعمة هللا يف 
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تذليلها هلم وتسخريها...والقرآن يذكرهم هذه النعمة اهلائلة، ويبصرهم هبا، يف هذا التعبري الذي 
ك منه كل أحد وكل جيل بقدر ما ينكشف له من علم هذه األرض الذلول. واألرض يدر 

الذلول كانت تعين يف أذهان املخاطبني القدامى هذه األرض املذللة للسري فيها ابلقدم وعلى 
الدابة، وابلفلك اليت متخر البحار. واملذللة للزرع واجلين واحلصاد. واملذللة للحياة فيها مبا حتويه 

اء وماء وتربة تصلح للزرع واإلنبات...فمما يقوله العلم يف مدلول األرض الذلول: إن من هو 
هذا الوصف:}ذلواًل {..الذي يطلق عادة على الدابة، مقصودة يف إطالقه على األرض! 
فاألرض هذه اليت نراها اثبتة مستقرة ساكنة، هي دابة متحركة... وهي يف الوقت ذاته ذلول ال 

ظهرها، وال تتعثر خطاها، وال ختضه وهتزه وترهقه كالدابة غري الذلول!.. إن  تلقي براكبها عن
هذه الدابة اليت نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل يف الساعة، مث تدور مع هذا حول 
الشمس بسرعة حوايل مخسة وستني ألف ميل يف الساعة. مث تركض هي والشمس واجملموعة 

لف ميل يف الساعة...ومع هذا الركض كله يبقى اإلنسان على الشمسية كلها مبعدل عشرين أ
ظهرها آمنًا مسرتحيًا مطمئنًا معاىف ال تتمزق أوصاله، وال تتناثر أشالؤه، بل ال يرتج خمه وال 
يدوخ، وال يقع مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول! وهذه احلركات الثالث هلا حكمة. وقد عرفنا 

اإلنسان... فدورة األرض حول نفسها هي اليت ينشأ عنها الليل أثر اثنتني منها يف حياة هذا 
والنهار..ودورهتا حول الشمس هي اليت تنشأ عنها الفصول. ولو دام فصل واحد على األرض 
ما قامت احلياة يف شكلها هذا كما أرادها هللا. أما احلركة الثالثة فلم يكشف ستار الغيب عن 

 للبشر أبن جعل هلا جاذبية تشدهم إليها يف أثناء حكمتها بعد..وهللا جعل األرض ذلوالً 
حركاهتا الكربى، كما جعل هلا ضغطًا جواًي يسمح بسهولة احلركة فوقها. ولو كان الضغط 
اجلوي أثقل من هذا لتعذر أو تعسر على اإلنسان أن يسري ويتنقل حسب درجة ثقل الضغط، 

اإلنسان أو النفجرت جتاويفه فإما أن يسحقه أو يعوقه. ولو كان أخف الضطربت خطى 
لزايدة ضغطه الذايت على ضغط اهلواء حوله ، كما يقع ملن يرتفعون يف طبقات اجلو العليا بدون 
تكييف لضغط اهلواء!...وهللا جعل األرض ذلوالً أبن جعل اهلواء احمليط هبا حمتوايً للعناصر اليت 

ا قامت احلياة، وما عاشت إن قدر هلا حتتاج احلياة إليها ، ابلنسب الدقيقة اليت لو اختلت م
% تقريباً، ونسبة األزوت أو النرتوجني 21أن تقوم من األساس. فنسبة األكسجني فيه هي 

% تقريباً، والبقية من اثين أكسيد الكربون بنسبة ثالثة أجزاء من عشرة آالف وعناصر 78هي 
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رية لقيام احلياة...ومنها حجم أخرى. وهللا جعل األرض ذلوالً ِبالف من هذه املوافقات الضرو 
األرض وحجم الشمس والقمر، وبعد األرض عن الشمس والقمر. ودرجة حرارة الشمس. 
ومسك قشرة األرض. ودرجة سرعتها.. ونسبة توزيع املاء واليابس فيها. وكثافة اهلواء احمليط هبا.. 

 .273اًل..." إىل آخره..إىل آخره. وهذه املوافقات جمتمعة هي اليت جعلت األرض ذلو 
وبعد عرض هذه املقتطفات الرائعة و هذه النماذج النادرة من تفسريه لكتاب هللا عز 
وجل، يتضح لنا أصالة ونزاهة املنهج و الفكر النري، لألستاذ الشهيد سيد قطب، كما اتضحت 
لنا طبيعة من خالل عرض آراءه و مالمح فكره املؤهالت العلمية و الثقافية و األخالقية و 

روحية وتنوعها الذي كان ميتع هذا املفسر املرحوم، مما جعلته رائًدا و مثالًيا حيسن االقتداء به ال
 يف هذا الفن. فرمحه هللا رمحة واسعة و جعلنا من أمثاله، إنه تعاىل أكرم مسئول و خري مأمول.
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 اخلامتة
تعاىل وبعد جهد ولقد توصل الباحث حبمد هللا تعاىل إىل ختام هذه الدراسة بتوفيق هللا 

جهيد و عمل متواصل، و أمحد ريب محد الشاكرين املخلصني أن مّن علي بنعمة الصحة 
والعافية أثناء كتابة هذه البحث و ابرك يف وقيت، حىت مت يف وقته املناسب. هذا، وحيسن بنا 

هللا ، بعد أن جتولنا يف عامل التفسري و مسالكه مع األستاذ  سيد قطب رمحه  -يف هذا املقام 
وعشنا يف ظالل تفسريه واستمتعنا مبائه العذب وهوائه الطلق الصايف النقي، واستعلت أرواحنا 

أن أورد أهم النتائج اليت  -و أفكاران على مادية هذه احلياة الدنيا و هتافتها و احنطاطها 
 من هذه النتائج:أن أقف عليها أثناء الدراسة . و  استطعت

سيد قطب و صورهتا السياسية و تكالب القوى الصهيونية لقد كشفت الدراسة عن عصر 
والصليبية على اإلسالم واملسلمني، حيث االستعمار واحلروب. كما كشفت الدراسة عن احلالة 

الصراعات املذهبية بني الشيوعية واإلحلادية. كانت حافلة ابالضطراابت والفنت و الدينية اليت  
إطار بيئته.. وقفنا على شخصية علمية من  ابلتعرف على شخصية األستاذ سيد قطب يف

الطراز الفريد، ومنوذج حي من أعالم التفسري. ولعل من أهم األسباب اليت جعلت سيداً ينجح 
يف دعوته أميا جناح، وأن حيظى تفسريه حبظ وافر، أن سيد قطب عاش يف عصر املشاكل 

أديباً و ذا خربة بعلم االجتماع مما والتحدايت احلضارية الغربية و األمريكية. ومع كونه مفسراً و 
جعله يعيش قضيته و يتأمل آلالم األمة ، ويكون دقيقًا يف حتليالته واجتهاداته. أثبتت هذه 
الدراسة من خالل النظرة املوضوعية واملنهجية املتجردة، أن سيد قطب رمحه هللا طرق جمال 

ذا املنهج يف فهمه لكتاب هللا وافق الدعوة يف تفسريه مبنهج علمي قرآين دقيق ومتكامل، وأن ه
قواعد الشرع واألصول واللغة. برزت شخصية األستاذ سيد قطب كإمام يف الدعوة و رائد يف 
التفسري، من خالل مواقفه العلمية و الشخصية القوية أمام طواغيت عصره، فلم يكن حاطب 

لدعوة يف تفسريه آلايت ليل أو يقف موقف الناظر من بعيد دون التوغل و النزول إىل ساحة ا
هللا تعاىل. كما رصد البحث موقف سيد قطب من األنظمة و األوضاع احلالية، حيث مل 
يتساهل فيها، و إمنا كان جيهر ابحلق و ال خيشى يف هللا لومة الئم.  لقد وقف األستاذ سيد 

آه علم قطب يف منهجه على قمة املذاهب والفرق العصرية و اهلدامة يف ذلك العصر، ومن ر 
مقدار ما عنده من علم أبحوال العامل. سجل األستاذ سيد قطب يف تفسريه دعوته إىل تفسري 
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ومنهج حركي الذي مل يسبق إليه من قبل، وأبرز مكانته كمفسر و داع مما فاق أقرانه ومعاصريه 
و كان خري مثال للمفسر يقتدى به يف العصر احلاضر يف كيفية تفسري كتاب هللا عز وجل، 

راعيًا الواقع املعاصر و حتدايته ومتطلباته العلمية و الثقافية وملتزمًا ِبداب ومبنهج السلف م
الصاق، فرمحه هللا واسعة و جعلنا من أمثاله إنه تعاىل مسيع قريب جميب، وآخر دعواان أن احلمد 

 هلل رب العاملني.
 يرجى كتابته على هذا العنوان :  للتواصل مع املؤلف

drhafezi68@gmail.com 
 أو زايرة موقعه الشخصي

www.drhafezi.net 
--------------------------------------- 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 مقدمة

تبارك وتعاىل، حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن إن احلمد هلل 
سيئات أعمالنا. من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. وأشهد أن سيدان ونبينا 
حممداً صلى هللا عليه وسلم عبده ورسوله، ونبيه وخليله، وصفيه وحبيبه، وعلى آله وأصحابه، 

نت بسنته إىل يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور ومن اتبع هداه واس
الفهم، وجنبنا الفنت ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما 

 بعد؛
فهذه ورقة علمية قمت جيمع مادهتا من مظاهنا وبطون كتب التفسري وإعدادها هلذا املؤمتر 

ده كليتنا املباركة، كلية أصول الدين، واليت أسأل هللا عز وجل أن يعينين برمحته املبارك واليت ستعق
 وقوته، وأن يرحم ضعفي ويتجاوز عن زاليت وسيئايت وسقطايت، إنه تعاىل نعم املوىل ونعم النصري.

"، وقد كثر كالم الباحثني  السالم العاملي واإلسالمإن موضوع هذه الورقة يدور حول: " 
 من املسلمني و غريهم حول موضوع السالم وموقف اإلسالم منه؛ وهل اإلسالم والسياسيني

دين سالم أو دين حرب ؟ أو هل اإلسالم دين مساملة أو عنف؟ هل اإلسالم دين جهاد أو 
مصاحلة ؟ إىل غري ذلك من التساؤالت. والشئ الالفت للنظر هو أن جل املتحدثني عن 

أشد الناس نقضًا لعملية السالم و هم من أشد الناس السالم وموقف اإلسالم منه، هم من 
 إفساداً يف األرض وإهالكاً للحرث والنسل.

كما أن كثرياً من الكتاابت يف العصر احلديث حول موضوع السالم يف اإلسالم مع الدول 
املعادية تفتقر إىل أتصيل قرآين ونبوي. كما أنين مل أقف على دراسات أو حبوث قد تناولت 

ملفسرين القدامى واملعاصرين حول هذه املسألة املهمة ومدى ارتباطهم هبذه القضااي جهود ا
وتناوهلم هلا. وهذا ما ينوي القيام به كاتب هذه األسطر إبذن هللا، والذي يسأل هللا تعاىل 
توفيقه إلجناز هذا العمل للقيام بدراسة حتليلية لكالم وآراء بعض املفسرين حول هذا املوضوع. 

هنا هتدف إىل إبراز جهود املفسرين يف تناوهلم للقضااي الدينية واالجتماعية، وإن كان كما ا
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هؤالء األوائل مل يواجهوا هذه التحدايت كما نواجهها حنن يف القرن احلادي والعشرين. بناًء 
على هذه احلقيقة فال جيوز ملنصف عاقل أن حيّمل العلماء القدامى يف عدم تناوهلم يف مصنفاهتم 

ديث القضااي الراهنة اليت حنن بصددها والتحدايت اليت نواجها، ألهنم خلقوا لزمن غري زماننا ح
وواجهوا قضااي أخرى غري اليت نواجهها. إال أن املفسرين القدامى كما ستبني لنا هذه الدراسة 

كروا كانوا مدركني لألبعاد املعنوية لتلك اآلايت اليت هلا بعد اجتماعي وأخالقي وتشريعي، وذ 
يف تفاسريهم تقريبًا كل ما ذهب إليه املفسرون املعاصرون ابختالف يسري يف العبارات 

 واملصطلحات. 
وما من شك أن هذا االنفتاح عليهم لألحداث املستقبلية كان بربكة تعايشهم وتعاملهم   

مية وتفسريهم للقرآن العظيم وصدق إخالصهم جتاهه. وهلذا فاملطلوب من علماء األمة اإلسال
أن يلجأوا إىل القرآن والسنة للبحث عن األدوية لألمراض املستعصية اليت نواجهها. والقرآن 
الكرمي كتاب معجز وصاق لكل زمان ولكل مكان، وكل يستقي منها احِلكم والدرر والعرب 
طبقًا لالختصاص الذي ينتمي إليه. وحقيقة أخرى ينبغي أن ال ننساها، هي أن النصوص 

لنبوية متناهية حمدودة، أما القضااي واملستجدات والتحدايت غري متناهية. من هذا القرآنية وا
املنطلق عاجل الفقهاء واملفسرون القضااي االجتماعية والسياسية واألخالقية يف مصنفاهتم 

 وتفاسريهم بناء على اجتهاداهتم الشخصية يف ضوء الكتاب والسنة.
ء والباحثني املخلصني، القدامى منهم واملعاصرين نتضرع إىل املوىل عزوجل أن يثيب العلما

على ما بذلوا ويبذلون من جهود جبارة ومضنية لرفع  مستوى األمة علميًا وتربواًي وأخالقياً 
وإميانياً، وأن حيعل أعماهلم وأعمالنا خالصة لوجهه الكرمي، وأن يدخر أجر جهودهم وجهودان 

ى هللا بقلب سليم، إنه تعاىل مسيع قريب جميب، وآخر ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أت
 دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

  
 سلطنة برواني

 م     2010فرباير  2
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 ورؤيتهم إلعداد القوة والسَّلم مع العدو  تقدموناملبحث األول: املفسرون امل
  

تناولت آايت السالم من خالل تصفحنا لكالم املفسرين حول معىن اآلايت القرآنية اليت 
واهلدنة أو املصاحلة مع العدو أو غري املسلمني عموماً، أو إعداد القوة لرتهيب العدو وختويفهم، 
والوقوف على أسباب النزول لتلك اآلايت، أرى من الضروري ترتيب كالم املفسرين القدامى 

 رين على النحو اآليت:أوالً وتفسريهم إبجياز حول هذه اآلايت، ومن مث كالم املفسرين املعاص
  

 هـ ( 310املطلب ا ألول: كالم اإلمام ابن جرير الطربي )  ت 
حينما تعرض شيخ املفسرين اإلمام ابن جرير الطربي رمحه هللا لتفسري قوله تعاىل: ﴿َوِإْن 

 [، ذكر:61يم  ﴾، ]األنفال:َجَنح وا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّه  ه َو السَِّميع  اْلَعلِ 
ِ ِإنَّه  ه َو السَِّميع  اْلَعِلي م ﴾. " القول يف أتويل قوله:﴿ َوِإْن َجَنح وا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَّ

: وإما ختافّن من قوم -صلى هللا عليه وسلم  -قال أبو جعفر: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد 
انبذ إليهم على سواء وآذهنم ابحلرب، ﴿َوِإْن َجَنح وا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا﴾، وإن خيانة وغدرًا، ف

مالوا إىل مساملتك ومتاركتك احلرَب، إما ابلدخول يف اإلسالم، وإما إبعطاء اجلزية، وإما 
لوا مبوادعة، وحنو ذلك من أسباب السلم والصلح،﴿ فَاْجَنْح هَلَا﴾ َفِمل إليها، وابذل هلم ما ما

 .274إليه من ذلك وسألوكه..." 
من خالل أتملنا لكالم اإلمام ابن جرير الطربي يتضح لنا جبالء أنه فسر هذه اآلية على 
ظاهرها كما هو واضح، مبيناً أمر هللا تعاىل لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ابجلنوح حنو املساملة 

مواتية؛ إن هم مالوا وجنحوا إىل  والصلح مع األعداء وعدم التقصري يف ذلك إن كانت الفرص
الصلح أو السَّلم. وما من شك أن هذه هي مبادئ عقيدة إسالمنا وديننا احلنيف. ومل أيت 
اإلسالم للحث على احلرب والنزاع وسفك دماء الناس كما هو مشاع عند  بعض اجلهلة 

 الغربيني واملستغربني من املسلمني حبقيقة الرسالة اإلسالمية.  

                                                 
 40، 37، 32، ص 14ج تفسري الطربي؛  274
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تفسريه لقوله تعاىل: ﴿َوأَِعدُّوا هَل ْم َما اْسَتطَْعت ْم ِمْن ق  وٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل ت  ْرِهب وَن ِبِه  وأما يف
  يف َسِبيِل اَّللَِّ َعد وَّ اَّللَِّ َوَعد وَّك ْم َوَآَخرِيَن ِمْن د وهِنِْم اَل تَ ْعَلم وهَن م  اَّللَّ  يَ ْعَلم ه ْم َوَما ت  ْنِفق وا ِمْن َشْيءٍ 

 [، ذكر رمحه هللا: 60ي  َوفَّ إِلَْيك ْم َوأَنْ ت ْم اَل ت ْظَلم وَن﴾، ] األنفال:
" القول يف أتويل قوله:﴿ َوأَِعدُّوا هَل ْم َما اْسَتطَْعت ْم ِمْن ق  وٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل ت  ْرِهب وَن بِِه َعد وَّ 

 ذكره:)وأعدُّوا(، هلؤالء الذين كفروا برهبم، الذين اَّللَِّ َوَعد وَّك ْم ﴾، قال أبو جعفر: يقول تعاىل
بينكم وبينهم عهد، إذا خفتم خيانتهم وغدرهم، أيها املؤمنون ابهلل ورسوله ﴿ َما اْسَتطَْعت ْم ِمْن 
ق  وٍَّة ﴾، ما أطقتم أن تعّدوه هلم من اآلالت اليت تكون قوة لكم عليهم، من السالح واخليل، 

 اَّللَِّ َوَعد وَّك ْم ﴾، ختيفون...وختزون به... إبعدادكم ذلك عدوَّ هللا وعدوكم ﴿ت  ْرِهب وَن ِبِه َعد وَّ 
. مث ذكر احلديث املرفوع إىل الرسول صلى هللا 275من املشركني، كما ورد عن ابن عباس..." 

 . 276عليه وسلم الذي فسر القوة ابلرمي: ) أال إنَّ هو القوة الرمي، أال إّن القوة هو الرمي( " 
اء على هذا الكالم فإن على املسلمني االستعداد التام والكامل ابآلالت والسالح واخليل فبن

إلرهاب العدو. وكما هو معلوم من منهج اإلمام الطربي األثري أنه يفسر القرآن ابلقرآن والقرآن 
ح بني ابلسنة، وقد رأينا أنه رمحه هللا قد فسر القوة ابلرمي. كما أن من منهجه رمحه هللا الرتجي

 املسائل والقضااي وبيان الراجح منها وتوضيح الغامض وإزالة اإلشكاالت الواردة واحملتملة.
 

 مث إنه تطرق رمحه هللا إىل تفسري قوله تعاىل قائاًل: 
" القول يف أتويل قوله :﴿َوآَخرِيَن ِمْن د وهِنِْم ال تَ ْعَلم وهَن م  اَّللَّ  يَ ْعَلم ه ْم﴾. قال أبو جعفر: 

أهل التأويل يف هؤالء "اآلخرين"، من هم، وما هم؟ فقال بعضهم: هم بنو قريظة...وقال اختلف 
آخرون: هم قوم من اجلّن...والصواب من القول يف ذلك أن يقال: إن هللا أمر املؤمنني إبعداد 
اجلهاد وآلة احلرب وما يتقّوون به على جهاد عدوه وعدوهم من املشركني، من السالح والرمي 

ك، ورابط اخليل وال وجه ألن يقال: عين ب  "القوة"، معىن دون معىن من معاين "القوة"، وغري ذل
وقد عمَّ هللا األمر هبا...فإن قال قائل: فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد بنيَّ أن ذلك 

                                                 
 31، ص 14ج تفسري الطربي،  275
ثَ َنا َهار ون  ْبن  َمْعر وٍف َأْخرَباََن اْبن  َوْهٍب َأْخرَبَين 32، ص 10، ج3541يف صحيحه، رقم: اإلمام مسلمهذا احلديث رواه  276 ، قال: َحدَّ

َ مِسْعت  َرس وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّ  َعْمر و ْبن  احْلَاِرِث َعْن َأيب َعِليٍّ  َع ع ْقَبَة ْبَن َعاِمٍر يَ ق وال  َاَمَة ْبِن ش َفيٍّ أَنَّه  مسَِ ﴿ ْث  َم َوه َو َعَلى اْلِمْنرَبِ يَ ق ول 
(، و أخرجه اإلمام َوأَِعدُّوا هَل ْم َما اْسَتطَْعت ْم ِمْن ق  وٍَّة﴾، )َأاَل ِإنَّ اْلق وََّة الرَّْمي  َأاَل إِ  ، ص 7، ج أبو داود يف سننهنَّ اْلق وََّة الرَّْمي  َأاَل ِإنَّ اْلق وََّة الرَّْمي 

 301، ص 35، أمحد يف مسنده ، واإلمام348، ص 10ج الرتمذي يف سننه، ، واإلمام35
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مراٌد به اخلصوص بقوله: ) أال إن القوة الرمي(؟ قيل له: إن اخلرب، وإن كان قد جاء بذلك، 
ليس يف اخلرب ما يدّل على أنه مراٌد هبا الرمي خاصة، دون سائر معاين القوة عليهم، فإن الرمي ف

أحد معاين القوة، ألنه إمنا قيل يف اخلرب: " أال إن القوة الرمي"، ومل يقل: "دون غريها"، ومن 
ة الرمي أو "القوة" أيًضا السيف والرمح واحلربة، وكل ما كان معونة على قتال املشركني، كمعون

أبلغ من الرمي فيهم ويف النكاية منهم....وأما قوله:﴿ َوَآَخرِيَن ِمْن د وهِنِْم اَل تَ ْعَلم وهَن م  ﴾، فإن 
قول من قال: عىن به اجلن، أقرب  وأشبه  ابلصواب، ألنه جل ثناؤه قد أدخل بقوله:﴿ َوِمْن 

ِ َوَعد   وَّك ْم ﴾، األمَر ابرتباط اخليل إلرهاب كل عدوٍّ هلل وللمؤمنني راَِبِط اخْلَْيِل ت  ْرِهب وَن بِِه َعد وَّ اَّللَّ
يعلموهنم، وال شك أن املؤمنني كانوا عاملني بعداوة قريظة وفارس هلم، لعلمهم أبهنم مشركون، 

 .277وأهنم هلم حرب..." 
ملخص كالم اإلمام الطربي أنه رمحه هللا فسر القوة ابآلالت والسالح واخليل والسيف 

واحلربة وكل الوسائل األخرى اليت تكون معونة للمسلمني يف احلرب. ومل يتقيد حبديث والرمح 
الرسول صلى هللا عليه الذي فسر القوة ابلرمي قائاًل إن هذا ال يعين أن غريه ال يدخل فيه. 

 وهذا االنفتاح يف الفهم للنص القرآين هبذه األبعاد يف غاية احلسن والدقة، وهللا أعلم.
 

 هـ ( 606لثاين: تفسري اإلمام الفخر الرازي  )  ت املطلب ا
 

وقبل أن نذكر كالم اإلمام الرازي رمحه هللا، نود أن نشري إىل أنه يف سرده لألقوال الواردة يف 
معىن القوة، يظهر لنا جبالء و وضوح البعد احلضاري والعلمي يف فكر اإلمام الرازي رمحه هللا، 

ئاً من ذكره له عالقة مبعىن اآلية. وهذا الذي ذكره اإلمام الرازي  حيث إنه رمحه هللا مل يستثن شي
هو الذي كان متوفرًا ومشاهدًا يف عصره. وما من شك أنه رمحه هللا لو كان حيًا يف عصران 
لذكر أن اآلية الكرمية تشمل كل ما له عالقة ابلرمي ابتداء من القنابل الذرية، والصواريخ بعيدة 

ملدرعات والدابابت والشاحنات احلربية..إ ، ألن تفسري الرسول صلى هللا أو قريبة املدى، وا
عليه وسلم للقوة ابلرمي..ال مينع دخول الغري فيه. كما أنه رمحه هللا أشار إىل أن اخليل يف زمان 
السلف كان من أقوى آالت احلرب واجلهاد، وهذا ال يزال إىل يومنا هذا، فللخيل بركته ودوره 

                                                 
 31، ص 14ج تفسري الطربي،  277



182 | P a g e  

 

حلروب وال يعوض عنه بشيء حىت هذه األايم. مث إنه رمحه هللا ذكر احلكمة من إعداد البارز يف ا
القوة وهي احلفاظ على مسعتهم ودولتهم وأمواهلم و أعراضهم وكل ما هو خاص هبم، وأيضاً 
 حىت يعلي شأن املسلمني يف عني العدو، ورمبا بسبب هذه العدة قد يدخل العدو إىل اإلسالم.

له تعاىل:﴿ َوأَِعدُّوا هَل ْم َما اْسَتطَْعت ْم ِمْن ق  وٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل ت  ْرِهب وَن ِبِه َعد وَّ ففي تفسريه لقو 
 ِبيِل اَّللَِّ ي  َوفَّ اَّللَِّ َوَعد وَّك ْم َوَآَخرِيَن ِمْن د وهِنِْم اَل تَ ْعَلم وهَن م  اَّللَّ  يَ ْعَلم ه ْم َوَما ت  ْنِفق وا ِمْن َشْيٍء يف سَ 

 [، فقد ذكر اإلمام الرازي قائاًل: 60إِلَْيك ْم َوأَنْ ت ْم اَل ت ْظَلم وَن﴾، ]األنفال: 
" اعلم أنه تعاىل ملا أوجب على رسوله أن يشرد من صدر منه نقض العهد، وأن ينبذ العهد 
 إىل من خاف منه النقض، أمره يف هذه اآلية ابإلعداد هلؤالء الكفار. قيل: إنه ملا اتفق أصحاب
النيب صلى هللا عليه وسلم يف قصة بدر أن قصدوا الكفار بال آلة وال عدة أمرهم هللا أن ال 
يعودوا ملثله وأن يعدوا للكفار ما ميكنهم من آلة وعدة وقوة، واملراد ابلقوة ههنا: ما يكون سبباً 

روي أنه صلى  حلصول القوة وذكروا فيه وجوهاً: األول: املراد من القوة أنواع األسلحة. الثاين :
. الثالث : 278قاهلا ثالاثً « أال إن القوة الرمي»هللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية على املنرب وقال:

قال بعضهم : القوة هي احلصون. الرابع : قال أصحاب املعاين األوىل أن يقال : هذا عام يف 
ة القوة. وقوله كل ما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو واجلهاد فهو من مجل

ال ينفي كون غري الرمي معترباً ، كما أن قوله عليه « القوة هي الرمي»عليه الصالة والسالم : 
ال ينفي اعتبار غريه، بل يدل على أن هذا « الندم توبة»و « احلج عرفة»الصالة والسالم : 

د للجهاد املذكور جزء شريف من املقصود فكذا ههنا ، وهذه اآلية تدل على أن االستعدا
ابلنبل والسالح وتعليم الفروسية والرمي فريضة، إال أنه من فروض الكفاايت. وقوله:﴿ومن 
رابط اخليل﴾ الرابط املرابطة أو مجع ربيط، كفصال وفصيل، وال شك أن ربط اخليل من أقوى 
و آالت اجلهاد...مث إنه تعاىل ذكر ما ألجله أمر إبعداد هذه األشياء، فقال:﴿ ترهبون به عد

هللا وعدوكم ﴾، وذلك أن الكفار إذا علموا كون املسلمني متأهبني للجهاد ومستعدين له 
مستكملني جلميع األسلحة واآلالت خافوهم وذلك اخلوف يفيد أموراً كثرية: أوهلا: أهنم ال 
يقصدون دخول دار اإلسالم. واثنيها : أنه إذا اشتد خوفهم فرمبا التزموا من عند أنفسهم جزية. 

لثها: أنه رمبا صار ذلك داعيًا هلم إىل اإلميان. ورابعها: أهنم ال يعينون سائر الكفار. واث
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،..مث قال تعاىل:﴿َوأَِعدُّوْا 280يف دار اإلسالم.. 279وخامسها: أن يصري ذلك سبباً ملزيد الزينة
هب األعداء الذين هَل ْم مَّا استطعتم ّمن ق  وَّةٍ َوِمن﴾، واملراد أن تكثري آالت اجلهاد وأدواهتا كما ير 

 نعلم كوهنم أعداء، كذلك يرهب األعداء الذين ال نعلم أهنم أعداء، مث فيه وجوه: 
األول: وهو األصح أهنم هم املنافقون، واملعىن : أن تكثري أسباب الغزو كما يوجب رهبة 
 الكفار فكذلك يوجب رهبة املنافقني. فإن قيل: املنافقون ال خيافون القتال فكيف يوجب ما
ذكرمتوه اإلرهاب؟ قلنا: هذا اإلرهاب من وجهني:األول: أهنم إذا شاهدوا قوة املسلمني وكثرة 
آالهتم وأدواهتم انقطع عنهم طمعهم من أن يصريوا مغلوبني، وذلك حيملهم على أن يرتكوا 

ص الكفر يف قلوهبم وبواطنهم ويصريوا خملصني يف اإلميان، والثاين: أن املنافق من عادته أن يرتب
ظهور اآلفات وحيتال يف إلقاء اإلفساد والتفريق فيما بني املسلمني، فإذا شاهد كون املسلمني 
يف غاية القوة خافهم وترك هذه األفعال املذمومة ...والقول الثالث: أن املسلم كما يعاديه 

أعداؤه الكافر، فكذلك قد يعاديه املسلم أيضاً ، فإذا كان قوي احلال كثري السالح، فكما خيافه 
 .281من الكفار، فكذلك خيافه كل من يعاديه مسلماً كان أو كافراً ..."

ويف تفسريه لقوله تعاىل:﴿ َوِإْن َجَنح وا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّه  ه َو السَِّميع  
 [، قال اإلمام الرازي رمحه هللا: 61اْلَعِليم  ﴾، ]األنفال:

نه ملا بني ما يرهب به العدو من القوة واالستظهار، بني بعده أهنم عند اإلرهاب " واعلم أ
إذا جنحوا أي مالوا إىل الصلح، فاحلكم قبول الصلح. قال النضر: جنح الرجل إىل فالن ، 
وأجنح له إذا اتبعه وخضع له ، واملعىن : إن مالوا إىل الصلح فمل إليه وأنث اهلاء يف هلا ، ألنه 

قصد الفعلة واجلنحة، كقوله:﴿ ِإنَّ َربََّك ِمن بَ ْعِدَها َلَغف وٌر رَِّحيٌم﴾، أراد من بعد قصد هبا 
السلم تؤنث أتنيث نقيضها وهي احلرب. قال الشاعر:] «: الكشاف»فعلتهم. قال صاحب 

 .282واحلرب تكفيك من أنفاسها جرع[..."  -السلم أتخذ منها ما رضيت به 
 

 م الرازي قال: وجتدر اإلشارة هنا أن اإلما
                                                 

زينة يف  -من أن احلكمة من إعداد القوة للعدو هي   -مع احرتامي الشديد  -رازي مع جاللة قدره  وهذا  الرأي الذي ذكره اإلمام ال 279
 ..ال أراه وجيهاً، وهللا أعلم.دار اإلسالم

 423،  ص  7ج تفسري الرازي ،  280
 املصدر السابق، الصفحة واجلزء 281
 425 ، ص 7ج تفسري الرازي،  282
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" أهنم عند اإلرهاب إذا جنحوا أي مالوا إىل الصلح، فاحلكم قبول الصلح.."، و هذا يعين 
عند متام القوة للمسلمني وليس يف حالة ضعف املسلمني كما ذهب إليه بعض العلماء. فبناء 
ن على رأي اإلمام الرازي فإن هذا الصلح حىت لو مت على سبيل املخادعة وجب قبوله، أل

 األحكام الشرعية تبىن على الظاهر ال على الباطن، وهللا أعلم. فتأمل.
 

 ويف تفسريه لقوله تعاىل:﴿ َوِإْن ي رِيد وا َأْن خَيَْدع وَك فَِإنَّ َحْسَبَك اَّللَّ  ..﴾، قال اإلمام الرازي: 
من أحكام  " اعلم أنه تعاىل ملا أمر يف اآلية املتقدمة ابلصلح، ذكر يف هذه اآلية حكماً      

الصلح وهو أهنم إن صاحلوا على سبيل املخادعة، وجب قبول ذلك الصلح، ألن احلكم يبىن 
على الظاهر ألن الصلح ال يكون أقوى حاالً من اإلميان، فلما بنينا أمر اإلميان عن الظاهر ال 

ه:﴿َوِإن َجَنح واْ على الباطن، فههنا أوىل ولذلك قال:﴿َوِإن ي رِيد وْا﴾، املراد من تقدم ذكره يف قول
لِلسَّْلِم﴾. فإن قيل: أليس قال:﴿َوِإمَّا خَتَاَفنَّ ِمن قَ ْوٍم ِخَيانًَة فانبذ إِلَْيِهْم﴾ أي أظهر نقض ذلك 
العهد، وهذا يناقض ما ذكره يف هذه اآلية؟ قلنا: قوله:﴿َوِإمَّا خَتَاَفنَّ ِمن قَ ْوٍم ِخَيانًَة﴾، حممول 

ارات قوية دالة عليها، وحتمل هذه املخادعة على ما إذا على ما إذا أتكد ذلك اخلوف أبم
حصل يف قلوهبم نوع نفاق وتزوير، إال أنه مل تظهر أمارات تدل على كوهنم قاصدين للشر 
وإاثرة الفتنة، بل كان الظاهر من أحواهلم الثبات على املسألة وترك املنازعة ، مث إنه تعاىل ملا 

 .283هللا﴾، أي فاهلل يكفيك، وهو حسبك..." ذكر ذلك. قال:﴿ فَِإنَّ َحْسَبَك 
 

وجند اإلمام الرازي عند تفسريه لآلايت من سورة حممد لقوله تعاىل: ﴿َفاَل هَتِن وا َوَتْدع وا ِإىَل 
 [، ذكر قائالً: 35السَّْلِم َوأَنْ ت م  اأْلَْعَلْوَن َواَّللَّ  َمَعك ْم َوَلْن َيرتَك ْم َأْعَماَلك ْم﴾، ] حممد:

بنّي أن عمل الكافر الذي له صورة احلسنات حمبط، وذنبه الذي هو أقبح السيئات  "...ملا
غري مغفور، بني أن ال حرمة يف الدنيا وال يف اآلخرة، وقد أمر هللا تعاىل بطاعة الرسول بقوله 

ما [، وأمر ابلقتال بقوله:﴿ َفالَ هَتِن واْ ﴾، أي ال تضعفوا بعد 59﴿َوَأِطيع واْ الرسول﴾،] النساء:
وجد السبب يف اجلد يف األمر واالجتهاد يف اجلهاد فقاله:﴿ َفالَ هَتِن واْ َوَتْدع واْ ِإىَل السلم﴾. ويف 
اآلايت ترتيب يف غاية احلسن، وذلك ألن قوله: ﴿ َأِطيع واْ هللا َوَأِطيع واْ الرسول﴾ يقتضي السعي 
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لطاعة، فذلك يقتضي أن ال يضعف يف القتال ألن أمر هللا وأمر الرسول ورد ابجلهاد وقد أمروا اب
املكلف وال يكسل وال يهن وال يتهاون، مث إن بعد املقتضي قد يتحقق مانع وال يتحقق 
املسبب، واملانع من القتال إما أخروي وإما دنيوي، فذكر األخروي وهو أن الكافر الحرمة له 

خرة، فإذا وجد السبب ومل يوجد يف الدنيا واآلخرة، ألنه ال عمل له يف الدنيا وال مغفرة له يف اآل
املانع ينبغي أن يتحقق املسبب، ومل يقدم املانع الدنيوي على قوله:﴿َفالَ هَتِن واْ ﴾، إشارة إىل أن 
األمور الدنيوية ال ينبغي أن تكون مانعة من اإلتيان، فال هتنوا فإن لكم النصر، أو عليكم 

اىل بعد ذلك املانع الدنيوي مع أنه ال ينبغي أن ابلعزمية على تقدير االعتزام للهزمية. مث قال تع
 .284يكون مانعاً ليس مبوجود أيضاً حيث أنتم األعلون.." 

يف تفسريه هلذه اآلايت من فهو رمحه هللا  فيه نظر!! أقول: إن هذا الذي ذكره اإلمام الرازي
تسامح مع مييل إىل عدم التنازل عن فريضة اجلهاد وال -صلى هللا عليه وسلم –سورة حممد 

الكفار لكوهنم أعداء هللا ورسوله، ولكون الكافر حسب رأيه ال حرمة له يف الدنيا وال يف 
لم إن األعداء جنحوا اآلخرة، وال أدري كيف نوفق بني ما ذكره سابقًا من اجلنوح إىل السَّ 

 !!للسَّلم
، م له فيهاالي سلَ ي كما يبدو للباحث مسألة أقول: إن هذا الذي ذهب إليه اإلمام الراز  

من كون الكافر ال حرمة له يف الدنيا! وبناء على هذا الرأي فإنه جيب استئصال مجيع الكفار! 
وهذا ال يستقيم مع منهج القرآن ومنهج الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الدعوة. وقد وجد 

نه أمر الكفار يف عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم ومل ينقل عنه أنه صلى هللا عليه وسلم أ
ابستئصاهلم ألهنم ال حرمة هلم يف الدنيا. نعم، ال حرمة هلم يف اآلخرة كما قال تعاىل: ﴿ َوَقِدْمَنا 

ث ورًاِإىَلَٰ َما َعِمل وا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناه  َهَباًء  [ وأما يف الدنيا فلهم دينهم ولنا  23﴾،]الفرقان:َمن ْ
 ديننا، وهللا أعلم. 

 
 هـ ( 671إلمام القرطيب ) ت املطلب الثالث: كالم ا

لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ إِنَّه  ه َو السَِّميع   َجَنح واويف تفسريه لقوله تعاىل﴿ َوِإْن 
لِلسَّْلِم  َجَنح وا[،  قال اإلمام القرطيب رمحه هللا: " قوله تعاىل: ﴿ َوِإْن 61اْلَعِليم ﴾،]األنفال: 
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لم 61ا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ إِنَّه  ه َو السَِّميع  اْلَعِليم  ﴾،] األنفال: فَاْجَنْح هلََ  [، إمنا قال هلا، ألن السِّ
مؤنثة... وجيوز أن يكون التأنيث للِفْعَلة، واجلنوح امليل.. يقول: إن مالوا.. يعين الذين نبذ 

لم إليهم عهدهم إىل املسألة أي الصلح فمل إليها. وجنح الرجل إ ىل اآلخر؛ مال إليه. والسِّ
والسالم...هو الصلح....وقرأ اجلمهور  ﴿فاْجَنْح﴾ بفتح النون وهي لغة متيم. وقرأ األشهب 

 . 285العقيلي ﴿فاْجن ْح﴾ بضم النون وهي لغة قيس.." 
فملخص كالم اإلمام القرطيب حول هذه اآلية انه رمحه هللا فسر اآلية وذكر اللغات الثالث 

 كانت مستخدمة عند العرب على أهنا مبعىن: اإلسالم، أو املساملة أو الصلح. يف السلم اليت
وبعد تفسريه لآلايت السابقة تعرض إىل مناقشة مسألة كون اآلية منسوخة أو غري منسوخة، 
مث سرد أقوال السلف رمحهم هلل من قال بنسخها ومن قال بعدم نسخها، مع ذكر أدلتهم ومدة 

  -املصاحلة
 

 -.  قال رمحه هللا:بنسخها أ: من قال
ت  ل وا" وقد اختلف يف هذه اآلية هل هي منسوخة أو ال ؟ فقال قتادة وعكرمة: نسخها ﴿  فَاق ْ
الصَّاَلَة  اْلم ْشرِِكنَي َحْيث  َوَجْدمت  وه ْم َوخ ذ وه ْم َواْحص ر وه ْم َواق ْع د وا هَل ْم ك لَّ َمْرَصٍد فَِإْن اَتب وا َوأَقَام وا

َكافًَّة َكَما   اْلم ْشرِِكنيَ  َوقَاتِل وا[، و﴿5الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَله ْم ِإنَّ اَّللََّ َغف وٌر َرِحيٌم﴾، ]التوبة:َوآتَ و ا 
َ َمَع اْلم تَِّقنَي﴾، ] التوبة: [. وقاال: نسخت براءة كل موادعة 36ي  َقاتِل وَنك ْم َكافًَّة َواْعَلم وا َأنَّ اَّللَّ

َوَتْدع وا ِإىَل السَّْلِم َوأَنْ ت م   هَتِن وا َفاَل  هللا . وقال ابن عباس:  الناسخ هلا ﴿ حىت يقولوا ال إله إال
 [.35اأْلَْعَلْوَن َواَّللَّ  َمَعك ْم َوَلْن َيرتَك ْم أَْعَماَلك ْم﴾، ] حممد:

  
 ب: القائلون بعدم نسخها

ق أصحاب رسول هللا " وقيل: ليست مبنسوخة بل أراد قبول اجلزية من أهل اجلزية وقد صا
صلى هللا عليه وسلم يف زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ومن بعده من األئمة كثريًا من 
بالد العجم على ما أخذوه منهم وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على استئصاهلم. وكذلك 

ذلك خيرب رد صاق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثريا من أهل البالد على مال يؤدونه من 
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أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدوا النصف. قال ابن إسحاق: قال جماهد: عين هبذه 
اآلية قريظة، ألن اجلزية تقبل منهم فأما املشركون فال يقبل منهم شيء...فإذا كان املسلمون 

لحة يف على عزة وقوة ومنعة ومجاعة عديدة وشدة شديدة؛ فال صلح، وإن كان للمسلمني مص
الصلح لنفع جيتلبونه أو ضرر يدفعونه فال أبس أن يبتديء املسلمون به إذا احتاجوا إليه، وقد 
صاق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل خيرب على شروط نقضوها فنقض صلحهم. وقد 
صاق الضمري...وأهل جنران. وقد هادن قريشًا لعشرة أعوام حىت نقضوا عهده، ومازالت 

 .286الصحابة على هذه السبيل اليت شرعناها سالكة وابلوجوه اليت شرحناها عاملة..."اخللفاء و 
فكما هو مالحظ هنا أن اإلمام القرطيب مل يقل بنسخ اآلية، وإمنا وكل األمر إىل حالة 

بتدئ املسلمون املسلمني وإىل رأي اإلمام. فإذا كان املسلمون يف حالة ضعف فال أبس أن ي
 ابلصلح وإال فال. 

 :ذكر اإلمام القرطيب رمحه هللاج: مدة املصاحلة مع الكفار أو العدو، 
" قال القشريي:  إذا كانت القوة للمسلمني فينبغي أال تبلغ اهلدنة سنة وإذا كانت القوة 
للكفار جاز مهادنتهم عشر سنني وال جتوز الزايدة وقد هادن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

بن املنذر:  اختلف العلماء يف املدة اليت كانت بني رسول هللا صلى أهل مكة عشر سنني. قال ا
هللا عليه وسلم وبني أهل مكة عام احلديبية؟ فقال عروة: كانت أربع سنني. وقال ابن جريج: 
كانت ثالث سنني. وقال ابن إسحاق: كانت عشر سنني. وقال الشافعي رمحه هللا: ال جتوز 

ني على ما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم عام احلديبية، مهادنة املشركني أكثر من عشر سن
فإن هو دون املشركون أكثر من فعل ذلك فهي منتقضة، ألن األصل فرض قتال املشركني حىت 
يؤمنوا أو يعطوا اجلزية. وقال ابن حبيب عن مالك رضي هللا عنه:  جتوز مهادنة املشركني السنة 

 .287والسنتني والثالث وإىل غري مدة..." 
وهذا الذي ذهب إليه اإلمام القرطيب هو الصحيح يف هذه املسألة. فحالة املسلمني هي 
اليت تقرر موضوع املدة للمصاحلة، وال نستطيع االعتماد على ما ذكره أهل العلم القدامى من 

                                                 
 22-20، ص3ج تفسري القرطيب؛  286
 63، ص 9املصدر السابق؛  ج 287
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أن املصاحلة ال جيوز أن تزيد على سنة أو ثالثة أو عشرة، ألن واقع املسلمني اليوم غري الواقع 
 ذي عايشه أسالفهم، وهللا أعلم.ال
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 املبحث الثاين: املفسرون املعاصرون ورؤيتهم إلعداد القوة والسلمِ  مع العدو
 

  288املطلب األول:الشيخ أبو بكر اجلزائري 
ذكر الشيخ أبو بكر اجلزائري حفظه هللا سبب نزول هذه اآلايت، كما أنه فسر القوة ابلرمي 

صلى هللا عليه وسلم مع بيان احلكمة من ذلك قائاًل أبن هذا للحديث الوارد عن رسول هللا 
النوع من اإلعداد يسمى اليوم ب : السلم املسلح، ألنه حسب رأي الشيخ أهل األرض قاطبة 
من املشركني والكفار واإلنس واجلن... كلهم هم أعداء اإلسالم واملسلمني. وهذا الذي ذهب 

 موس، وهللا املستعان وعليه التكالن.إليه الشيخ حفظه هللا واقع ومشاهد ومل
ففي تفسريه هلذه اآلايت: ﴿َوأَِعدُّوا هَل ْم َما اْسَتطَْعت ْم ِمْن ق  وٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل ت  ْرِهب وَن ِبِه 

ت  ْنِفق وا ِمْن َشْيٍء يف َسِبيِل اَّللَِّ َعد وَّ اَّللَِّ َوَعد وَّك ْم َوَآَخرِيَن ِمْن د وهِنِْم اَل تَ ْعَلم وهَن م  اَّللَّ  يَ ْعَلم ه ْم َوَما 
َو السَِّميع  ي  َوفَّ إِلَْيك ْم َوأَنْ ت ْم اَل ت ْظَلم وَن. َوِإْن َجَنح وا لِلسَّْلِم َفاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّه  ه  

 [. ذكر فضيلته:61-60اْلَعِليم ﴾، األنفال:
ة املشركني فيها ، وعودهتم إىل مكة وكلهم تغيظ على " مبناسبة انتهاء معركة بدر وهزمي

املؤمنني وفعالً أخذ أبو سفيان يعد العدة لالنتقام . وما كانت غزوة أحد إال نتيجة لذلك هنا 
أمر هللا تعاىل رسوله واملؤمنني إبعداد القوة وبذل ما يف الوسع والطاعة لذلك فقال تعاىل ﴿ 

» قد فسر النيب صلى هللا عليه وسلم القوة ابلرمي بقوله وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة﴾، و 
قاهلا ثالاثً وقوله تعاىل: ﴿ ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا وعودكم « أال إن القوة الرمي 

وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم هللا يعلمهم﴾، خيرب تعاىل عباده املؤمنني بعد أن أمرهم إبعداد 
طهم للخيل وحبسها أمام دورهم معدة للغزو واجلهاد عليها يرهب القوة على اختالفها فإن راب

أعداء هللا من الكافرين واملنافقني أي خيوفهم حىت ال يفكروا يف غزو املسلمني وقتاهلم، وهذا ما 
يعرف ابلسلم املسلح، وهو أن األمة إذا كانت مسلحة قادرة القتال يرهبها أعداؤها حياربوهنا، 

 ا وال عتاد وال قدرة على رد أعدائها أغراهم ذلك بقتاهلم فقاتلوها . وإن رأوها ال عدة هل

                                                 
: فيما خيص املعاصرين من املفسرين أقول:إن الرتتيب الزمين يقتضي أن أبتدئ ابملفسر األستاذ سيد قطب ملحوظة للقاريء الكرمي 288

إال أنين أخرته وحقه التقدمي على الشيخ أيب بكر هـ (، 1387م ( املوافق )  1966) ت شهد يف عام رمحه هللا يف هذا املبحث، ألنه است
اجلزائري والشيخ سيد طنطاوي، شيخ األزهر،  ولكن نظرًا الستطراده فيها وتفصيله وأتصيله ألحكام العالقات الدولية أكثر من غريه من 

 املفسرين املعاصرين أخرته يف الدراسة.
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وقوله تعاىل:﴿ وآخرين من دوهنم﴾، أي من دون كفار قريش وقوله﴿ ال تعلموهنم هللا   
يعلمهم﴾، من اجلائز أن يكونوا اليهود أو اجملوس أو املنافقني ، وأن يكونوا اجلن أيضًا ، وما 

هم فال جيوز أن يقال هم كذا...بصيغة اجلزم، غري أان نعلم أن أعداء دام هللا عز وجل مل ي سم
املسلمني كل أهل األرض من أهل الشرك والكفر من اإِلنس واجلن... أما اآلية الثانية وهي 
قوله تعاىل:﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على هللا إنه هو السميع العليم﴾، فإن هللا 

د اجلهاد يومئذ بقبول السلم مىت طلبها أعداؤه ومالوا إليها ورغبوا تعاىل أيمر رسوله وهو قائ
بصدق فيها ، ألنه صلى هللا عليه وسلم رسول رمحة ال رسول عذاب وأمره أن يتوكل على هللا 
يف ذلك أي يطيعه يف قبول السلم ويفوض أمره إليه ويعتمد عليه إلنه تعاىل يكفيه شّر أعدائه 

 ."289 
كر اجلزائري حفظه هللا بذكر الدروس والعرب املستفادة من اآلايت مث عقب الشيخ أبو ب

 فذكر:
  

                                                 
 52-51، ص  2ج  للجزائري،التفاسري  أيسر 289
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 :من هداية اآلايت" 

وجوب إعداد القوة وهي يف كل زمان حبسبه إن كانت يف املاضي الرمح والسيف  -1
ورابط اخليل فهي اليوم النفاثة املقاتلة والصاروخ، واهلدروجني والداببة والغواصة، 

 والبارجة...
 بدأ : السلم املسلح... تقرير م -2
ال خيلوا املسلمون من أعداء ما داموا حبق مسلمني، ألن قوى الشر من إنس وجن   -3

 كلها عدو هلم... 
 نفقة اجلهاد خري نفقة وهي مضمونة التضعيف...  -4
جواز قبول السلم يف ظروف معينة، وعدم قبوله يف أخرى وذلك حبسب حال  -5

 .290املسلمني قوة وضعفاً.." 
لشيخ على فكره احلضاري واالجتماعي والديين املنضبط، وكل الذي ذكره هنا يف فهنيئًا ل

 معىن إعداد القوة، فالباحث يوافقه على ذلك، وهللا أعلم.
 

 املطلب الثاين: شيخ األزهر؛ فضيلة الدكتور سيد طنطاوي حفظه هللا
ريه هلذه شيخ األزهر احلايل ففي تفس -حفظه هللا  -وأما الشيخ الدكتور سيد طنطاوي

اآلايت ذهب إىل ما ذهب إليه بعض املفسرين القدامى، إال أن فضيلته ذكر لطيفة من لطائف 
اآلايت واليت مل أجدها عند اآلخرين أثناء هذه الدراسة. فقوله تعاىل: ﴿ َوِإْن َجَنح وا لِلسَّْلِم 

ِليم  َوِإْن ي رِيد وا َأْن خَيَْدع وَك فَِإنَّ َحْسَبَك اَّللَّ  ه َو فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّه  ه َو السَِّميع  اْلعَ 
يًعا َما أَ  لَّْفَت َبنْيَ الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َواِبْلم ْؤِمِننَي َوأَلََّف َبنْيَ ق  ل وهِبِْم َلْو أَنْ َفْقَت َما يف اأْلَْرِض مجَِ

ن َ   [ . 63-61ه ْم ِإنَّه  َعزِيٌز َحِكيٌم﴾، ] األنفال:ق  ل وهِبِْم َوَلِكنَّ اَّللََّ أَلََّف بَ ي ْ
أن تنكِّل ىف احلرب أبولئك الكافرين الناقضني  -أيها الرسول الكرمي  -" واملعىن: عليك 

لعهودهم ىف كل مرة، وأن هتيئ ما استطعت من قوة إِلرهاهبم، فإن مالوا بعد ذلك إىل ﴿ 
 م وِمْل إليها ما دامت املصلحة ىف هذه املساملة .لِلسَّْلِم﴾، أى: املساملة واملصاحلة فوافقه

                                                 
 53، ص 2جاملصدر السابق،  290
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حيث ذكر أن  -وفيما يلي هذه الفائدة اليت وجدهتا يف تفسريه مما مل أجدها لدى اآلخرين
هللا عز وجل عرب عن جنوحهم إىل السلم حبرف ﴿ ِإن﴾ الذى يعرب به عن الشئ املشكوك ىف 

ساملة أو املصاحلة لذاهتا، وإمنا هم جنحوا إليها وقوعه، لإِلشارة إىل أهنم ليسوا أهاًل الختيار امل
 .291حلاجة ىف نفوسهم، فعلى املؤمنني أن يكونوا دائماً على حذر منهم، وأال أيمنوا مكرهم.."،

" والصحيح أن األمر  -ولعل هذا هو ما قصده صاحب الكشاف بقوله عند تفسري اآلية 
ه من حرب أو سلم. وليس حيتم أن يقاتلوا موقوف على ما يرى فيه اإِلمام صالح اإِلسالم وأهل

على  -صلى هللا عليه وسلم  -أبداً، أو جيابوا إىل اهلدنة أبداً " ...فاآلية الكرمية تشجيع للنىب 
السري ىف طريق الصلح ما دام فيه مصلحة لإِلسالم وأهله، وتبشري له أبن النصر سيكون له 

 .292املخادعة واملراوغة.... حىت ولو أراد األعداء إبظهار امليل إىل السلم
فهذه لفتة جيدة من شيخ االزهر حفظه هللا، وال سيما عندما نعلم أن تطبيقات هذه اآلية 
يف هذا العصر صعبة جداً،ألنه كثري من املسلمني غري قادرين على فهم واستيعاب هذه احلقيقة 

فراد. فعلينا أن عندما يتصاحلون مع أعدائهم. وهذا الضعف مالحظ على مستوى القادة واأل
نكون قادرين على فهم جدية األعداء يف الصلح أو املصاحلة حىت ال يضحك علينا األعداء. 

 فتنبَّه، وهللا أعلم.
 

 م ( 1966املطلب الثالث: تفسري األستاذ سيد قطب)ت 
 
ال خيتلف العاقالن يف أن الناظر واملتأمل يف تفسري األستاذ الشهيد سيد قطب رمحه هللا،   
لذي كتبه مرتني؛ مرة حبرب القلم ومرة بدمه الزكي، يالحظ فيه البعد احلضاري والبعد وا

االجتماعي والبعد السياسي، والبعد األخالقي والبعد االقتصادي يف تفسريه لآلايت القرآنية. 
فهو رمحه هللا كعادته يف تقسيم اآلايت إىل املوضوعات واملقاطع والدروس املستفادة منها تسهيالً 
للفهم واالستيعاب والتطبيق ينهج هذا املنهج يف تفسريه. ونظرًا لكون املفسر من املعاصرين 
الذين أدركوا تطورات ومؤامرات األعداء يف العصر احلديث سياسيًا واقتصاداًي واجتماعياً 

                                                 
 1863-1860، ص  1ج سيد طنطاوي؛ التفسري الوسيط، 291
 املصدر السابق، اجلزء والصفحة  292
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وأخالقيًا ودينيًا على األمة اإلسالمية، وكان الثمن الباهظ الذي دفعه؛ هوحياته ودمه الزكي، 
ألنه أدرك وفهم هذه احلقيقة ومن مث وقف هلاابملرصاد... فإننا سنركز وسنعتمد على تفسريه 

 أكثر من بقية املفسرين. 
ألجل ذلك فإننا إبذن هللا سنعيش مع مقطتفات من تفسريه حىت يدرك القارئ كالمه   

رآنياً شرعياً مباشرة حول هذه املسألة املهمة والذي حنن بصددها، والذي هو أصلها أتصياًل ق
مبنياً على الكتاب والسنة والتاريخ اإلسالمي الصحيح. فهو رمحه هلل صب عصارة فكره حول 
هذه املسألة يف تفسريه هلذه اآلايت من سورة األنفال. فاآلايت يف هذه السورة املباركة متصلة 

تفسريها مع بعضها وهلا سياقها العام، وتكاد أن تكون حول موضوع معني، فألجل ذلك جاء 
مرتبطاً مع بعضها. ففي بداية تفسريه ذكر رمحه هللا أوالً بعض القواعد الفقهية والدروس والعرب 
اليت اشتملت عليها هذه السورة، مث بعض ذلك ذكر كالم االمام ابن القيم يف تقسيمه للناس 

وسلم، وال   إىل عدة أصناف جتاه الدعوة اإلسالمية منذ البعثة إىل وفاة النيب صلى هللا عليه
نرغب يف هذه احلالة أن نستبق األوان ابحلكم سلبًا أو إجياابً، عما إذا كان قد أصل هذه 
اآلايت أتصياًل علميًا ومنهجيًا معتمدًا على اآلايت القرآنية والسنة الصحيحة والتاريخ 
ها اإلسالمي. نرتك القارئ الكرمي يعيش وحده يف ظالل هذه اآلايت واملعاين اليت استنبط

األستاذ سيد قطب. غري أننا مع احرتامنا لكالم املفسرين مجيعاً، وبناء على القاعدة الشرعية 
أنه ما من أحد إال َردَّ ور دَّ عليه، ال نوافق األستاذ املفسر رمحه هللا فيما ذهب إليه من استخدامه 

سالمي" و"التنظيم لبعض العبارات املومهة مثل: "التنظيم العسكري املمنوع "، و " املعسكر اإل
احلركي" و" العصبة املسلمة.. إ " !؟، ألنه رمبا هذه املصطلحات تثري جداًل يف هذا العصر 
نظراً لألوضاع اليت يعايشها املسلمون. وكان إبمكانه أن يلجأ إىل استخدام مصطلحات أخرى، 

اإلسالم"،  وقد مثل:" الدولة اإلسالمية "، " الدولة املسلمة "، " املسلمون "  أو " دار 
وال أدري ملاذا عدل عنها ؟ فرمبا تلك  –استخدم هو رمحه هللا مصطلح: " دار اإلسالم " 

 املصطلحات اليت ال نوافقه عليها يف هذا العصر الستخدامها؛ تكون مرتادفة عنده، وهللا أعلم.
لية ومل تكن لقد بني رمحه هللا أن األحكام الشرعية الواردة يف هذه السورة بعضها كانت مرح

هنائية، واألحكام النهائية وردت يف سورة " براءة " ألنه من تتبع التاريخ اإلسالمي ووقائع نزول 
اآلايت سيواجه هذه احلقيقة، ومن مث ال بد من التوفيق والرتجيح لألحداث التارخيية حىت 
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ة مع العدو، نستخلص العرب واألحكام القرآنية القاطعة فيما خيص إعداد القوة وعقد املصاحل
 وهللا أعلم. فنقول وابهلل التوفيق. ففي تفسريه هلذه اآلايت من سورة األنفال:

وَن ﴿ ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اَّللَِّ الَِّذيَن َكَفر وا فَ ه ْم اَل ي  ْؤِمن وَن الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمن ْه ْم مث َّ يَ ن ْق ض  
يَ ت َّق وَن فَِإمَّا تَ ثْ َقَفن َّه ْم يف احْلَْرِب َفَشّرِْد هِبِْم َمْن َخْلَفه ْم َلَعلَّه ْم َيذَّكَّر وَن  َعْهَده ْم يف ك لِّ َمرٍَّة َوه ْم اَل 

بُّ اخْلَائِِننَي  َواَل حيَْ  َسََبَّ الَِّذيَن َوِإمَّا خَتَاَفنَّ ِمْن قَ ْوٍم ِخَيانًَة فَاْنِبْذ إِلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإنَّ اَّللََّ اَل حيِ 
ب وَن بِِه َعد وَّ َكَفر وا َسبَ ق وا ِإهنَّ ْم اَل ي  ْعِجز وَن َوأَِعدُّوا هَل ْم َما اْسَتطَْعت ْم ِمْن ق  وٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل ت  ْرهِ 

َشْيٍء يف َسِبيِل اَّللَِّ ي  َوفَّ اَّللَِّ َوَعد وَّك ْم َوَآَخرِيَن ِمْن د وهِنِْم اَل تَ ْعَلم وهَن م  اَّللَّ  يَ ْعَلم ه ْم َوَما ت  ْنِفق وا ِمْن 
ِميع  اْلَعِليم   إِلَْيك ْم َوأَنْ ت ْم اَل ت ْظَلم وَن َوِإْن َجَنح وا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّه  ه َو السَّ 

-55َك بَِنْصرِِه َواِبْلم ْؤِمِننَي ﴾، ] األنفال:َوِإْن ي رِيد وا َأْن خَيَْدع وَك فَِإنَّ َحْسَبَك اَّللَّ  ه َو الَِّذي أَيَّدَ 
62] 
 

 قال رمحه هللا: 
" هذا الدرس األخري من سورة األنفال يتضمن الكثري من قواعد التعامل مع املعسكرات     

املتنوعة يف السلم واحلرب؛ والتنظيمات الداخلية للمجتمع اإلسالمي وعالقته ابملنظمات 
م إىل العهود واملواثيق يف شىت األحوال؛ ونظرته كذلك إىل عالقات الدم اخلارجية؛ ونظرة اإلسال

واجلنس واألرض وعالقات العقيدة. ومنه تتبني عدة قواعد وأحكام بعضها هنائي يف موضوعه؛ 
وبعضها مرحلي كان يواجه أحواالً معينة واقعة، مث أدخلت عليه التعديالت النهائية املستقرة يف 

اية العهد املدين .ومن بني هذه القواعد واألحكام حسب ورودها يف السياق سورة التوبة قرب هن
 القرآين:

أن الذين يعاهدون املعسكر اإلسالمي، مث خيلفون عهدهم معه هم شر  -1
الدواب...ومن مث ينبغي أن يؤدهبم املعسكر اإلسالمي أتديباً يلحظ فيه اإلرهاب الذي 

نقض العهد أو نية مهامجة املعسكر يشردهم ويشرد من وراءهم ممن تراودهم نية 
 اإلسالمي.
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أن املعاهدين الذين ختشى القيادة منهم نقض العهد واخليانة؛ فإن هلذه القيادة  -2
أن تنبذ إليهم عهدهم، وتعلنهم إبلغائه. ومن مث تصبح يف حل من قتاهلم وأتديبهم 

 وإرهاب من وراءهم من أمثاهلم.
لعدة دائماً واستكمال القوة أبقصى أنه جيب على املعسكر اإلسالمي إعداد ا -3

احلدود املمكنة؛ لتكون القوة املهتدية هي القوة العليا يف األرض؛ اليت ترهبها مجيع القوى 
املبطلة؛ واليت تتسامع هبا هذه القوى يف أرجاء األرض، فتهاب أواًل أن هتاجم دار 

يف أرضها من الدعوة،  اإلسالم؛ وتستسلم كذلك لسلطان هللا فال متنع داعية إىل اإلسالم
وال تصد أحداً من أهلها عن االستجابة، وال تدعي حق احلاكمية وتعبيد الناس، حىت 

 يكون الدين كله هلل..."
أقول: كما هو مالحظ من كالم األستاذ سيد قطب فإنه رمحه هللا مل حيدد نوعية     

خ أاب بكر اجلزائري واإلمام القوة وال وسائلها وإمنا تركها مطلقة، ومل يفصل كما رأينا الشي
 الرازي..مثاًل، قائالً :

"إعداد العدة دائماً واستكمال القوة أبقصى احلدود املمكنة؛ لتكون القوة املهتدية     
هي القوة العليا يف األرض.."، ولعله رمحه هللا ترك هذا التفصيل وهذا البيان لكي حتدده 

وهذا جراًي على املنهج القرآين يف طبيعة كل عصر وكل مصر يعيش املسلمون فيه، 
سكوته وعدم تفصيله لبعض القضااي الدينية واالجتماعية، مثل وسائل وطبيعة كيفية 
عقد مبدأ الشورى ومبدأ القضاء اإلسالمي و كيفية اختيار األمري أو الرئيس..ا ، 
 فوسائل حتقيق هذه املبادئ ترك الشرع احلنيف حتديدها ألهل كل زمان ومكان، وهللا

 -أعلم 
" أنه إذا جنح فريق من غرياملسلمني إىل مساملة املعسكر اإلسالمي وموادعته  -4

وعدم الوقوف يف وجهه فإن القيادة اإلسالمية تقبل منهم املساملة ، وتعاهدهم عليها. 
فإن أضمروا اخلديعة ومل يبد يف الظاهر ما يدل عليها، ترك أمرهم إىل هللا، وهو يكفي 

 ادعني.املسلمني شر اخل
أن اجلهاد فريضة على املسلمني حىت لو كان عدد أعدائهم أضعاف عددهم.  -5

وأهنم منصورون بعون هللا على أعدائهم، وأن الواحد منهم كفء لعشرة من األعداء، 
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وكفء الثنني يف أضعف احلاالت وفريضة اجلهاد إذن ال تنتظر تكافؤ القوى الظاهرة 
أن يعدوا ما استطاعوا من القوى وأن يثقوا ابهلل،  بني املؤمنني وعدوهم؛ فحسب املؤمنني

وأن يثبتوا يف املعركة، ويصربوا عليها؛ والبقية على هللا. ذلك أهنم ميلكون قوة أخرى غري 
 القوى املادية الظاهرة.

أن املعسكر اإلسالمي جيب أن يكون مهه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت   -6
سر املقاتلني وفداؤهم ال حيقق هذه الغاية، فإن هذا بتحطيم كل أسباب القوة. فإذا كان أ

اإلجراء يستبعد...ذلك أنه ال يكون للرسل وأتباعهم أسرى إال بعد أن يثخنوا يف األرض، 
فيدمروا قوة عدوهم، ويستعلوا هم يف األرض ويتمكنوا بقوهتم؛ وعندئذ ال يكون هناك 

يف املعركة أوىل وأجدى ..."  من أبس يف أخذ األسرى وفدائهم أما قبل ذلك فالتقتيل
293. 

أقول: كما هومالحظ من كالم األستاذ سيد قطب أنه يف هذه املسألة هنج منهج أستاذه و    
ًِ  على وجه األرض للكفار.." أن  شيخه اإلمام الرازي رمحهما هللا، حيث مل يرتكا مكااَن

بتحطيم كل أسباب  املعسكر اإلسالمي جيب أن يكون مهه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت
القوة... فيدمروا قوة عدوهم، ويستعلوا هم يف األرض ويتمكنوا بقوهتم "، وهذا يف فهمنا 
وتقييمنا ال يستقيم مع املنهج القرآين. ترى؛ إذا مت استئصال وقتل مجيع الكفار ! ملن سنوجه 

تجادل ابليت الدعوة اإلسالمية ؟ و مع من سنلتزم ابحلكمة واملوعظة احلسنة ؟ و مع من سن
 وهللا أعلم. -هي أحسن ؟ وملن سنقوم بتبليغ الدعوة ؟ 

" أن الغنائم حل للمسلمني يف املعركة من أموال املشركني. كما أحل هلم أن  -7
أيخذوا فدية األسرى بعد أن يثخنوا يف األرض ويتمكنوا فيها وخيضدوا شوكة عدوهم 

 وحيطموها.
رغبوا يف اإلسالم. بوعد هللا هلم أن أن األسرى يف املعسكر املسلم ينبغي أن ي -8

يعطيهم خرياً مما أخذ منهم من الغنيمة أو الفداء. مع حتذيرهم من اخليانة ببأس هللا الذي 
هي املبادئ والقواعد اليت يتضمنها  -على وجه اإلمجال  -أمكن منهم أول مرة...هذه 
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اخلي هذا الدرس؛ وهي متثل مجلة صاحلة من قواعد النظام اإلسالمي الد
 واخلارجي...وسنحاول أن نتناوهلا بشيء من التفصيل يف مواجهة النصوص القرآنية...
هذه اآلايت كانت تواجه حالة قائمة ابلفعل يف حياة اجلماعة املسلمة ، عند نشأة الدولة 
املسلمة ابملدينة؛ وتزود القيادة املسلمة ابألحكام اليت تواجه هبا هذه احلالة. وهي متثل إحدى 

عد العالقات اخلارجية بني املعسكر املسلم وما حوله من املعسكرات األخرى.ومل تدخل قوا
عليها إال تكمالت وتعديالت جانبية فيما بعد؛ ولكنها ظلت إحدى القواعد األساسية يف 

 املعامالت اإلسالمية الدولية .
ن تصان هذه إهنا تقرر إمكان إقامة عهود تعايش بني املعسكرات املختلفة؛ ما أمكن أ   

العهود من النكث هبا؛ مع إعطاء هذه العهود االحرتام الكامل واجلدية احلقيقية . فأما إذا اختذ 
الفريق اآلخر هذه العهود ستارًا يدبر من ورائه اخليانة والغدر؛ ويستعد للمبادأة والشر؛ فإن 

وتصبح مطلقة اليد يف للقيادة املسلمة أن تنبذ هذه العهود، وتعلن الفريق اآلخر هبذا النبذ؛ 
اختيار وقت الضربة التالية للخائنني الغادرين... على أن تكون هذه الضربة من العنف والشدة 
حبيث ترهب كل من حتدثه نفسه ابلتعرض للمجتمع املسلم سراً أو جهراً !..فأما الذين يساملون 

لة دون وصوهلا إىل كل املعسكر اإلسالمي؛ ويريدون عدم التعرض للدعوة اإلسالمية، أو احليلو 
مسع؛ فإن للقيادة املسلمة أن توادعهم ما دام ظاهرهم يدل على أهنم جينحون إىل السلم 

 .294ويريدوهنا..." 
 
وبعد ذكره هلذه القواعد الشرعية يف مقدمة تفسريه لسورة األنفال استشهاد بكالم العلماء   

ا، وأقسام الناس جتاه الدعوة يف ذكر الظروف اليت واجهت هذه اآلايت القرآنية يف نزوهل
 اإلسالمية واملصاحلة معهم، فذكر كالم ابن القيم رمحه هللا قائالً:

"...أما احلالة الواقعة اليت كانت هذه النصوص تواجهها يف جمتمع املدينة يومذاك ، فقد 
يت نشأت من الظروف اليت واجهتها القيادة املسلمة يف أول العهد ابهلجرة إىل املدينة، وال

 بقوله:زاد املعاد" يلخصها اإلمام ابن القيم يف "
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املدينة صار الكفار معه ثالثة أقسام : قسم  -صلى هللا عليه وسلم  -وملا قدم النيب »   
وهم على كفرهم  -صاحلهم ووادعهم على أال حياربوه وال يظاهروا عليه وال يوالوا عليه عدوه 

ه ونصبوا له العداوة. وقسم اتركوه فلم يصاحلوه ومل وقسم حاربو  -آمنون على دمائهم وأمواهلم 
حياربوه. بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه...مث من هؤالء من كان حيب ظهوره وانتصاره 
يف الباطن...ومنهم من كان حيب ظهور عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم من دخل معه يف الظاهر، 

ني، وهؤالء هم املنافقون فعامل كل طائفة من هذه وهو مع عدوه يف الباطن ليأمن الفريق
وكان من بني من صاحلهم ووادعهم طوائف اليهود «...الطوائف مبا أمره به ربه تبارك وتعاىل 

الثالث املقيمني حول املدينة؛ وهم بنو قينقاع وبنو النضري وبنو قريظة. كما كان من بينهم قبائل 
ن هذه األوضاع مل تكن إال أوضاعاً موقتة، تواجه أحواالً من املشركني جماورة للمدينة. وظاهر أ

واقعة؛ ومل تكن أحكاماً هنائية يف العالقات الدولية اإلسالمية؛ وأهنا عدلت فيما بعد تعديالت 
 . 295متوالية، حىت استقرت يف األحكام اليت نزلت يف سورة براءة...." 

لتاريخ والسرية النبوية املطهرة كبري جداً، وكما نالحظ أن اهتمام املفسر األستاذ سيد قطب اب   
حيث إنه رمحه هللا كان يلجا دائمًا إىل كالم العالمة ابن القيم الستقراء التاريخ اإلسالمي 
الصحيح للوقوف على تطورات حركة الدعوة اإلسالمية وما انتهت إليها يف هناية مطافها. 

جده هنا مرة أخرى يعود إىل كالم ابن وهذه منهجية علمية راسخة يف تفسري هذا املفسر. فن
القيم الستعراض أحداث السرية للوقوف على األحكام املرحلية والنهائية فيما خيص مقاتلة 
األعداء واملصاحلة معهم وموقف اإلسالم منهم منذ البعثة إىل وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم، 

العالقات سبق يف اجلزء التاسع أن نقلنا حيث قال رمحه هللا: " وهذه املراحل اليت مرت هبا هذه 
هلا تلخيصًا جيداً لإلمام ابن القيم يف زاد املعاد . وال نرى أبسًا من إعادة هذا التلخيص هنا 

 لضرورته:
فصل يف ترتيب سياق هديه ) صلى هللا عليه وسلم ( مع الكفار واملنافقني من حني » 

ليه ربه تبارك وتعاىل: أن يقرأ ابسم ربه الذي ...أول ما أوحى إبعث إىل حني لقي هللا عز وجل
خلق. وذلك أول نبوته. فأمره أن يقرأ يف نفسه، ومل أيمره إذ ذاك بتبليغ ... مث أنزل عليه:﴿ اي 
أيها املدثر. قم فأنذر﴾ فنبأه بقوله:﴿اقرأ ﴾، وأرسله ب  ﴿اي أيها املدثر﴾. مث أمره أن ينذر 
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أنذر من حوهلم من العرب. مث أنذر العرب قاطبة. مث أنذر عشريته األقربني. مث أنذر قومه. مث 
العاملني. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر ابلدعوة بغري قتال وال جزية؛ ويؤمر ابلكف 
والصرب والصفح. مث أذن له يف اهلجرة وأذن له يف القتال. مث أمره أن يقاتل من قاتله، ويكف 

قتال املشركني حىت يكون الدين كله هلل..مث كان الكفار معه عمن اعتزله ومل يقاتله.. مث أمره ب
... فأمر أبن يتم وأهل ذمة وأهل حرب،، أهل صلح وهدنةبعد األمر ابجلهاد ثالثة أقسام : 

ألهل العهد والصلح عهدهم، وأن يويّفِ هلم؛ به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة 
وملا يعلمهم بنقض العهد..وأمر أن يقاتل من نقض عهده..نبذ إليهم عهدهم ومل يقاتلهم حىت 

 نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه األقسام كلها: 
 فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزية أو يدخلوا يف اإلسالم. -1
وأمره جبهاد الكفار واملنافقني والغلظة عليهم. فجاهد الكفار ابلسيف والسنان،   -2
 ني ابحلجة واللسان.واملنافق
وجعل أهل العهد يف ذلك وأمره فيها ابلرباءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم...  -3

 ثالثة أقسام: 
 قسماً أمره بقتاهلم وهم الذين نقضوا عهده ومل يستقيموا له، فحارهبم وظهر عليهم.  -
 هم إىل مدهتم. وقسماً هلم عهد موقت مل ينقضوه ومل يظاهروا عليه فأمره أن يتم هلم عهد -
وقسماً مل يكن هلم عهد ومل حياربوه أو كان هلم عهد مطلق، فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر.  -

 فإذا انسلخت قاتلهم؛ 
 فقتل الناقض لعهده. -1
 وأّجل من ال عهد له، أو له عهد مطلق، أربعة أشهر.  -2
ا على وأمره أن يتم للمويّفِ بعهده عهده إىل مدته، فأسلم هؤالء كلهم ومل يقيمو   -3

 .296«.." كفرهم إىل مدهتم. وضرب على أهل الذمة اجلزية.. 
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مث ذكر املفسر الشهيد كالماً مهماً أرى من الضروري ذكره حىت تتضح الصورة احلقيقية    
ملوقف اإلسالم من غري املسلمني، والذي يعتقد كثري من الناس أنه موقف ظامل وغري منصف. 

اإلسالم وإنصافه لو قرأوا التاريخ اإلسالمي مع غري املسلمني منذ إال أن هؤالء املتَِّهمون لنزاهة 
البعثة إىل يومنا هذا، ولو فهموه حق الفهم ملا جترأوا ابلنقد والطعن وإلصاق التهم الباطلة 

 لإلسالم واملسلمني واإلسالم واملسلمون منه براء. قال املفسر الشهيد سيد قطب:
ء هذه االعتبارات...ومع أهنا تقرر بعض القواعد "...وجيب أن تدرس هذه النصوص يف ضو 

األساسية، إال أهنا ال متثلها يف صورهتا النهائية. فالصورة النهائية متثلها نصوص سورة براءة، 
كما سيأيت...هؤالء   -صلى هللا عليه وسلم  -والتطبيقات العملية هلا يف أواخر حياة رسول هللا 

عهدهم وجوارهم...جزاؤهم هو حرماهنم األمن كما حرموا الذين ال يستطيع أحد أن يطمئن إىل 
غريهم األمن؛ وجزاؤهم هو ختويفهم وتشريدهم، والضرب على أيديهم بشدة ال ترهبهم وحدهم، 

ومن  -صلى هللا عليه وسلم  -إمنا ترهب من يتسامع هبم ممن وراءهم من أمثاهلم ، والرسول 
أن يصنعوا هبم ذلك الصنيع  -ثال هؤالء يف القتال إذا التقوا أبم -بعده من املسلمني مأمورون 

[...إهنا 57يف احْلَْرِب َفَشّرِْد هِبِْم َمْن َخْلَفه ْم َلَعلَّه ْم َيذَّكَّر وَن ﴾، ] األنفال: تَ ثْ َقَفن َّه مْ :﴿ فَِإمَّا 
 طبيعة هذا املنهج اليت جيب أن تستقر صورهتا يف قلوب العصبة املسلمة. إن هذا الدين ال بد
له من هيبة، وال بد له من قوة، وال بد له من سطوة، وال بد له من الرعب الذي يزلزل الطواغيت 

من كل « األرض »يف « اإلنسان » حىت ال تقف للمد اإلسالمي، وهو ينطلق لتحرير 
طاغوت. والذين يتصورون أن منهج هذا الدين هو جمرد الدعوة والتبليغ، يف وجه العقبات 

هو احلكم الطاغوت، هم انس ال يعرفون شيئًا عن طبيعة هذا الدين! وهذا  املادية من قوى
فيتعلق حبالة اخلوف من نقض العهد وتوقع اخليانة؛ وذلك بظهور  األول ...فأما احلكم الثاين

ْذ ِمْن قَ ْوٍم ِخَيانَةً فَاْنبِ  خَتَاَفنَّ أفعال وأمارات تدل على أن القوم يهمون بنقض العهد فعاًل: ﴿َوِإمَّا 
بُّ اخْلَائِِننَي﴾، ]األنفال: َ اَل حيِ  [...إن اإلسالم يعاهد ليصون عهده؛ 58إِلَْيِهْم َعَلىَٰ َسَواٍء ِإنَّ اَّللَّ

فإذا خاف اخليانة من غريه نبذ العهد القائم جهرة وعالنية؛ ومل خين ومل يغدر؛ ومل يغش ومل 
بينهم أمان...وبذلك يرتفع خيدع؛ وصارح اآلخرين أبنه نفض يده من عهدهم. فليس بينه و 

اإلسالم ابلبشرية إىل آفاق من الشرف واالستقامة، وإىل آفاق من األمن والطمأنينة...إنه ال 
يبيت اآلخرين ابهلجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إىل عهود ومواثيق مل تنقض ومل تنبذ؛ 
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انبهم...فأما بعد نبذ العهد وال يروّع الذين مل أيخذوا حذرهم حىت وهو خيشى اخليانة من ج
فاحلرب خدعة، ألن كل خصم قد أخذ حذره؛ فإذا جازت اخلدعة عليه فهو غري مغدور به 
إمنا هو غافل! وكل وسائل اخلدعة حينئذ مباحة ألهنا ليست غادرة!...إن اإلسالم يكره اخليانة، 

ونوا أمانة العهد يف وحيتقر اخلائنني الذين ينقضون العهود؛ ومن مث ال حيب للمسلمني أن خي
سبيل غاية مهما تكن شريفة...وجيب أن نذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل حيكم 
اجملتمعات اجلاهلية كلها بعد ذلك إىل القرن الثامن عشر امليالدي حيث مل تكن أوراب تعرف 

ي. مث هي مل ترتفع شيئاً عن املعامالت الدولية إال ما تقتبسه يف أثناء تعاملها مع العامل اإلسالم
قط حىت اللحظة إىل هذا األفق يف عامل الواقع؛ حىت بعد ما عرفت نظراًي شيئًا امسه القانون 

الواقع » أن يدركوا حقيقة «  التقدم الفين يف صناعة القانون» الدويل! وعلى الذين يبهرهم 
 .297بني اإلسالم والنظم املعاصرة مجيعاً !..." « 

 :ويف تفسريه لقوله تعاىل
َآَخرِيَن ﴿ َوأَِعدُّوا هَل ْم َما اْسَتطَْعت ْم ِمْن ق  وٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل ت  ْرِهب وَن ِبِه َعد وَّ اَّللَِّ َوَعد وَّك ْم وَ 

ْيك ْم َوأَنْ ت ْم اَل ِمْن د وهِنِْم اَل تَ ْعَلم وهَن م  اَّللَّ  يَ ْعَلم ه ْم َوَما ت  ْنِفق وا ِمْن َشْيٍء يف َسِبيِل اَّللَِّ ي  َوفَّ إِلَ 
 [، ذكر رمحه هللا: 60ت ْظَلم وَن﴾، ]األنفال:

" فاالستعداد مبا يف الطوق فريضة تصاحب فريضة اجلهاد؛ والنص أيمر إبعداد القوة على 
اختالف صنوفها وألواهنا وأسباهبا؛ وخيص ﴿رابط اخليل﴾ ألنه األداة اليت كانت ابرزة عند من 

أول مرة...ولو أمرهم إبعداد أسباب ال يعرفوهنا يف ذلك احلني مما كان خياطبهم هبذا القرآن 
واملهم هو عموم  -تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً  -سيجد مع الزمن خلاطبهم مبجهوالت حمرية 

وأول «...اإلنسان » لتحرير « األرض » التوجيه...إنه ال بد لإلسالم من قوة ينطلق هبا يف 
قل الدعوة: أن تؤمِّن الذين خيتارون هذه العقيدة على حريتهم يف ما تصنعه هذه القوة يف ح

اختيارها؛ فال يصدوا عنها، وال يفتنوا كذلك بعد اعتناقها...واألمر الثاين: أن ترهب أعداء 
اليت حتميها تلك القوة...واألمر « دار اإلسالم » هذا الدين فال يفكروا يف االعتداء على 

الء األعداء أن ال يفكروا يف الوقوف يف وجه املد اإلسالمي، وهو الثالث: أن يبلغ الرعب هبؤ 
كلها...واألمر الرابع : أن حتطم هذه القوة « : األرض »كله يف « اإلنسان » ينطلق لتحرير 
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كل قوة يف األرض تتخذ لنفسها صفة األلوهية فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطاهنا؛ وال 
مث فاحلاكمية له وحده سبحانه...إن اإلسالم ليس نظاماً  تعرتف أبن األلوهية هلل وحده؛ ومن

الهوتيًا يتحقق مبجرد استقراره عقيدة يف القلوب، وتنظيمًا للشعائر، مث تنتهي مهمته! إن 
من حتطيم  -إلقرار منهجه الرابين  -اإلسالم منهج عملي واقعي للحياة؛ ...فال مفر لإلسالم 

اليت تنفذ تلك املناهج األخرى، وتقاوم املنهج تلك القوى املادية، وتدمري السلطات 
الرابين...وينبغي للمسلم أال يتمتم وال جيمجم وهو يعلن هذه احلقيقة الكبرية...ينبغي أال 
يستشعر اخلجل من طبيعة منهجه الرابين...إنه ال ينطلق مبنهج من صنع البشر؛ وال لتقرير 

ينطلق السرتقاق العبيد ليفلحوا مزارع  سلطان زعيم، أو دولة، أو طبقة، أو جنس ! إنه ال
األشراف كالرومان؛ وال الستغالل األسواق واخلامات كالرأمسالية الغربية؛ وال لفرض مذهب 
بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما إليها من املذاهب البشرية... إمنا ينطلق من 

« اإلنسان »  وحده وسلطانه لتحرير صنع هللا العليم احلكيم اخلبري البصري؛ ولتقرير ألوهية هللا
 من العبودية للعبيد... فالنص يقول :« األرض » يف 

﴿ َوأَِعدُّوا هَل ْم َما اْسَتطَْعت ْم ِمْن ق  وٍَّة ﴾، فهي حدود الطاقة إىل أقصاها. حبيث ال تقعد 
ض العصبة املسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل يف طاقتها. كذلك يشري النص إىل الغر 

 األول من إعداد القوة .
 ﴿ َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل ت  ْرِهب وَن ِبِه َعد وَّ اَّللَِّ َوَعد وَّك ْم َوَآَخرِيَن ِمْن د وهِنِْم اَل تَ ْعَلم وهَن م  اَّللَّ  
يَ ْعَلم ه ْم﴾، فهو إلقاء الرعب والرهبة يف قلوب أعداء هللا الذين هم أعداء العصبة املسلمة يف 

هرين منهم الذين يعلمهم املسلمون؛ ومن وراءهم ممن ال يعرفوهنم ، أو مل جيهروا األرض. الظا
هلم ابلعداوة، وهللا يعلم سرائرهم وحقائقهم...وهؤالء ترهبهم قوة اإلسالم ولو مل متتد ابلفعل 
إليهم. واملسلمون مكلفون أن يكونوا أقوايء، وأن حيشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة 

بني يف األرض؛ ولتكون كلمة هللا هي العليا، وليكون الدين كله هلل. وملا كان إعداد ليكونوا مرهو 
العدة يقتضي أموااًل، وكان النظام اإلسالمي كله يقوم على أساس التكافل فقد اقرتنت الدعوة 

اَّللَِّ ي  َوفَّ إىل اجلهاد ابلدعوة إىل إنفاق املال يف سبيل هللا:﴿ َوَما ت  ْنِفق وا ِمْن َشْيٍء يف َسِبيِل 
[، وهكذا جيرد اإلسالم اجلهاد والنفقة يف سبيله، من 60إِلَْيك ْم َوأَنْ ت ْم اَل ت ْظَلم وَن ﴾،] األنفال:

كل غاية أرضية، ومن كل دافع شخصي؛ ومن كل شعور قومي أو طبقي، ليتمحض خالصاً 
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ينفي اإلسالم من حسابه هلل ﴿ يف سبيل هللا ﴾ لتحقيق كلمة هللا، ابتغاء رضوان هللا. ومن مث 
كل حرب تقوم على أجماد األشخاص والدول. وكل حرب تقوم   -منذ الوهلة األوىل  -

لالستغالل وفتح األسواق. وكل حرب تقوم للقهر واإلذالل. وكل حرب تقوم لتسويد وطن 
على وطن، أو قوم على قوم، أو جنس على جنس، أو طبقة على طبقة... ويستبقي نوعاً 

ال يريد تسويد جنس وال  -سبحانه  -احلركة...حركة اجلهاد يف سبيل هللا... وهللا  واحداً من
وطن وال قوم وال طبقة وال فرد وال شعب. إمنا يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته. وهو 
غين عن العاملني. ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها اليت تكفل اخلري والربكة واحلرية والكرامة 

 .298..." للعاملني
وبعد أن ذكر رمحه هللا تفسريه لتلك اآلايت السابقة مركزًا على رفض اإلسالم لتمجيد 
األشخاص والدول وكل حرب استغاللية وقهر وإذالل وكل حرب تقوم لتسويد وطن على وطن 
أو قوم على قوم أو جنس على جنس وال طبقة على طبقة وال شعب على شعب..فإن اإلسالم 

دًا من احلكم وهو: احلاكمية هلل واأللوهية هلل رب العاملني، وهذه األلوهية يبقي نوعًا واح
واحلاكمية هي اليت تكفل احلرية والكرامة للناس أمجعني. شرع رمحه هللا يف ذكر احلكم الثالث 

 قائالً:
 

" واحلكم الثالث يف هذه النصوص هو احلكم املتعلق مبن يريدون املهادنة واملوادعة للمعسكر 
سالمي؛ وجينحون إىل السلم واملساملة؛ وتدل ظواهرهم وأفعاهلم على رغبتهم يف السلم حقاً اإل
: 

 ﴿ َوِإْن َجَنح وا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّه  ه َو السَِّميع  اْلَعِليم ﴾، والتعبري عن امليل
الرقيق. فهي حركة جناح مييل إىل جانب إىل السلم ابجلنوح، تعبري لطيف، يلقي ظل الدعة 

السلم، ويرخي ريشه يف وداعة! كما أن األمر ابجلنوح إىل السلم مصحوب ابلتوكل على هللا 
السميع العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من خمبآت السرائر. ويف التوكل عليه الكفاية 

 واألمان.
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صلى هللا  -ئف الكفار ومواقفهم من رسول هللا وابلعودة إىل تلخيص اإلمام ابن القيم لطوا
وموقفه كذلك منهم ، أول العهد ابملدينة إىل يوم بدر ونزول هذا احلكم، يتبني  -عليه وسلم 

ومل يقاتله؛ وجنح  -صلى هللا عليه وسلم  -أن هذا النص يتعلق ابلفريق الذي اعتزل رسول هللا 
ة اإلسالمية، وال للدولة املسلمة. وقد أمر هللا رسوله إىل السلم ومل يظهر العداء واملقاومة للدعو 

وذلك حىت نزلت  -أن يرتك هذا الفريق، وأن يقبل مهادنته ومساملته -صلى هللا عليه وسلم  -
براءة ونزل فيها إمهال من مل يكن له عهد، أو كان له عهد غري موقت، مدة أربعة أشهر، 

فهو ليس حكماً هنائياً على إطالقه الذي  ومن مث -يكون له بعدها حكم آخر حبسب موقفه
يؤخذ من نصه جمرداً عن هذه املالبسات، وجمرداً كذلك عن النصوص التالية له يف الزمن، وعن 
التصرفات الواقعية بعده لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم...ولكن النص كان له نوع من العموم 

به حىت نزلت سورة براءة  -عليه وسلم  صلى هللا -يف احلكم يف حينه. فقد عمل رسول هللا 
 ومن عمله به كان صلح احلديبية يف السنة السادسة للهجرة... -

ولقد اجته بعض الفقهاء إىل اعتبار احلكم هنائياً ودائماً ففسروا اجلنوح إىل السلم بقبول أداء 
ة براءة بعد السنة اجلزية ولكن هذا ال يتفق مع الواقع التارخيي؛ فإن أحكام اجلزية نزلت يف سور 

الثامنة للهجرة، وهذه اآلية نزلت يف السنة الثانية بعد بدر؛ ومل تكن أحكام اجلزية موجودة. 
واألقرب إىل الصحة مبراجعة األحداث وتواريخ النزول والطبيعة احلركية للمنهج اإلسالمي، أن 

اليت نزلت يف سورة براءة  يقال: إن هذا احلكم ليس هنائياً؛ وأنه عدل أخرياً ابألحكام النهائية
" التوبة " واليت انتهى هبا الناس إىل أن يكونوا مع اإلسالم: إما حماربني حيارِبون، وإما مسلمني 
حتكمهم شريعة هللا، وإما أهل ذمة يؤدون اجلزية وهم على عهدهم ما استقاموا...وهذه هي 

كل ما عداها هو حاالت واقعية األحكام النهائية اليت تنتهي إليها حركة اجلهاد اإلسالمي. و 
يسعى اإلسالم إىل تغيريها حىت تنتهي إىل هذه األوضاع الثالثة اليت متثل العالقات 
النهائية....وعلى أية حال فالذي ننتهي إليه، أن قول هللا تعاىل ﴿ َوِإْن َجَنح وا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح 

ِميع  اْلَعِليم ﴾، ال يتضمن حكمًا مطلقًا هنائيًا يف الباب، وأن هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَّه  ه َو السَّ 
األحكام النهائية نزلت فيما بعد يف سورة براءة . إمنا أمر هللا رسوله أن يقبل مساملة وموادعة 
ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله سواء كان قد تعاهد، أو مل يتعاهد معه حىت ذلك احلني. 

من الكفار وأهل الكتاب حىت نزلت أحكام سورة براءة. فلم يعد يقبل  وأنه ظل يقبل السلم
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 -وهذه هي حالة املساملة اليت تقبل ما استقام أصحاهبا على عهدهم  -إال اإلسالم أو اجلزية 
بعض الشيء  -أو هو القتال ما استطاع املسلمون هذا؛ ليكون الدين كله هلل.ولقد استطردت 

ء الشبهة الناشئة من اهلزمية الروحية والعقلية اليت يعانيها الكثريون يف هذا البيان وذلك جلال -
؛ فيثقل ضغط الواقع احلاضر على أرواحهم وعقوهلم؛ «اجلهاد يف اإلسالم » ممن يكتبون عن 

أن يكون منهجه الثابت هو مواجهة  -الذي ال يدركون حقيقته  -ويستكثرون على دينهم 
اإلسالم، أو اجلزية، أوالقتال، وهم يرون القوى اجلاهلية كلها البشرية كلها بواحدة من ثالث : 
الذين ينتسبون إليه وهم ال يدركون حقيقته وال يشعرون هبا  -حتارب اإلسالم وتناهضه؛ وأهله 

ضعاف أمام جحافل أتباع الدايانت واملذاهب األخرى؛ كما يرون طالئع  -شعورًا جداًي 
وال حول هلم يف األرض وال قوة...وعندئذ يعمد أولئك  العصبة املسلمة احلقة قلة بل ندرة؛

الكتاب إىل يلَِّ أعناق النصوص ليؤولوها أتوياًل يتمشى مع ضغط الواقع وثقله؛ ويستكثرون 
على دينهم أن يكون هذا منهجه وخطته! إهنم يعمدون إىل النصوص املرحلية ، فيجعلون منها 

ت خاصة، فيجعلون منها نصوصاً مطلقة الداللة؛ نصوصًا هنائية؛ وإىل النصوص املقيدة حباال
حىت إذا وصلوا إىل النصوص النهائية املطلقة أّولوها وفق النصوص املقيدة املرحلية! وذلك كله 
كي يصلوا إىل أن اجلهاد يف اإلسالم هو جمرد عملية دفاع عن أشخاص املسلمني، وعن دار 

ي عرض للمساملة واملساملة معناها جمرد اإلسالم عندما هتاجم! وأن اإلسالم يتهالك على أ
يتقوقع ، أو جيب أن يتقوقع  -يف حسهم  -الكف عن مهامجة دار اإلسالم! إن اإلسالم 

وليس له احلق أن يطالب اآلخرين ابعتناقه، وال ابخلضوع  -يف كل وقت  -داخل حدوده 
املمثلة يف سلطان اجلاهلية على  -ملنهج هللا، اللهم إال بكلمة أو نشرة أو بيان! أما القوة املادية 

 فليس لإلسالم أن يهامجها إال أن هتامجه، فيتحرك حينئذ للدفاع! -الناس 
ولو أراد هؤالء املهزومون روحيًا وعقليًا أمام ضغط الواقع احلاضر، أن يلتمسوا يف أحكام 

ة احلركية يف لوجدوا فيه هذه الواقعي -دون يّل ألعناق النصوص  -دينهم ما يواجه هذا الواقع 
أحكامه وتصرفاته املرحلية اليت كان يواجه هبا ضغط الواقع املشابه ملا نواجهه حنن اليوم؛ 
والستطاعوا أن يقولوا: إنه يف مثل هذه احلال كان اإلسالم يتصرف على هذا النحو، ولكن 

هذه و هذه ليست هي القواعد الدائمة؛ إمنا هي األحكام والتصرفات اليت تواجه الضرورة...
 أمثلة ومناذج من األحكام والتصرفات املرحلية يف أوقات الضرورات:
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أول مقدمه املدينة مع اليهود حول املدينة  -صلى هللا عليه وسلم  -لقد عقد رسول هللا  -
واملشركني عهداً على املساملة واملوادعة والدفاع املشرتك عن املدينة. مع التسليم أبن السلطة 

والتعهد منهم ابلدفاع عن  -صلى هللا عليه وسلم  -سلطة رسول هللا  العليا يف املدينة هي
املدينة معه ضد قريش، والكف عن مناصرة أي مهاجم للمدينة، أو عقد أي حلف مع 

صلى هللا عليه وسلم ويف الوقت ذاته أمره هللا  -املشركني احملاربني دون إذن من رسول هللا 
وإن كانوا ال يعقدون معه عهداً، وأن يوادعهم ما  أن يقبل السلم ممن جينحون إىل السلم،

 وادعوه... مث تغري هذا كله فيما بعد كما ذكران.
 

وملا كانت غزوة اخلندق؛ وجتمع املشركون على املدينة؛ ونقضت بنو قريظة  -1
على املسلمني؛ عرض على عيينة  -صلى هللا عليه وسلم  -العهد؛ وخاف رسول هللا 
ث بن عوف املري رئيس غطفان الصلح على ثلث ْثار املدينة بن حصن الفزاري، واحلار 

صلى  -، وأن ينصرفا بقومهما ويدعا قريشاً وحدها. وكانت هذه املقالة من رسول هللا 
صلى هللا عليه  -هلما مراوضة ومل تكن عقداً. فلما رأى رسول هللا  -هللا عليه وسلم 

وسعد بن عبادة فقاال: اي رسول  منهما أهنما قد رضيا، استشار سعد بن معاذ -وسلم 
هللا ، هذا أمر حتبه فنصنعه لك؟ أو شيء أمرك هللا به فنسمع له ونطيع؟ أو أمر تصنعه 

فقال له « بل أمر أصنعه لكم، فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » لنا؟ فقال: 
األواثن،  سعد بن معاذ: اي رسول هللا، وهللا قد كنا حنن وهؤالء القوم على الشرك وعبادة

وال نعبد هللا وال نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ْثرة، إال شراء أو ِقرًى. فحني أكرمنا 
هللا ابإلسالم، وهداان له، وأعزان بك، نعطيهم أموالنا! وهللا ال نعطيهم إال السيف حىت 

نتم أ» وقال: -صلى هللا عليه وسلم  -حيكم هللا بيننا وبينهم. فسر بذلك رسول هللا 
فهذا الذي « . انصرفا، فليس لكما عندان إال السيف » وقال لعيينة واحلارث:« وذاك 

إجراء ملواجهة الضرورة... وليس حكماً  -صلى هللا عليه وسلم  -فكر فيه رسول هللا 
 هنائياً.
بشروط  -وهم على شركهم  -وعقد رسول هللا مع مشركي قريش صلح احلديبية  -2

، وذلك على وضع احلرب بينه وبينهم عشر سنني، وأن أيمن مل يسرتح إليها املسلمون
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الناس بعضهم من بعض، وأن يرجع عنهم عامه ذلك، حىت إذا كان العام املقبل قدمها 
وخلوا بينه وبني مكة فأقام هبا ثالاثً، وأال يدخلها إال بسالح الراكب والسيوف يف 

ومن أاته من أصحاب  القرب، وأن من أتى املشركني من أصحاب النيب مل يردوه،
هذه  -مبا أهلمه هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -املشركني رده... وقد رضي رسول هللا 

 -الشروط، اليت تبدو يف ظاهرها جمحفة، ألمر يريده هللا أهلم به رسوله.. وفيها متسع 
ملواجهة الظروف املشاهبة؛ تتصرف من خالله القيادة املسلمة ..."  -على كل حال 

299. 
هكذا نصل إىل ختام كالم األستاذ سيد قطب حول هذه املسألة يف تفسريه هلذه و 

اآلية؛ مسألة إعداد القوة واملساملة مع العدو. وحسب ما تبني لنا أنه رمحه هللا ذهب 
إىل أن اآلايت يف سورة األنفال كانت أحكامها مرحلية ومؤقتة ومل تكن هنائية حسب 

ن كنا حنن ال نوافقه مجلة وتفصيالً يف كل ما ذهب ما أدى إليه اجتهاده الشخصي، وإ
إليه، ألن احلاالت اليت ذكرها من مواقف الرسول صلى هللا عليه وسلم يف غزوة اخلندق 
وصلح احلديبية ويف أول مقدمه إىل املدينة وعقده صلحاً مع اليهود..مل أجد فيما وقفت 

اليت وقفها الرسول صلى  عليه و فيما فهمته من نصوص الشرع على أن تلك املواقف
هللا عليه و سلم مع األعداء؛ مواقف منسوخة وحلني ورود النسخ تبقى تلك النصوص 
واملواقف على عمومها متشيًا مع القاعدة الشرعية" العربة بعموم اللفظ ال خبصوص 
السبب".، ابلرغم أنه رمحه هللا ملم يقل ابلنسخ. ولكن ترجيحه على أن تلك املواقف 

رحلية وغري هنائية فيما خيص الصلح مع األعداء؛ هذا الرتجيح يثري تساؤالً مواقف م
عندي ؟ ماذا نفعل بتلك احلاالت اليت صاق الرسول صلى هللا عليه و سلم فيها 

 األعداء؟
فنحن مأمورون ابلسري مع اآلايت القرآنية وتوجيهاهتا الرابنية العامة. فمىت ما كانت 

العداء وفقًا للضوابط اليت ذكرانها ودون دنية يف ديننا، الفرص مواتية للتصاق مع ا
ورأى اإلمام أن يف ذلك مصلحة لإلسالم واملسلمني، و مىت ما رأينا منهم جنوحاً حنو 
الصلح واملساملة ولو ظاهراً؛ فتجب املصاحلة واملساملة يف هذه احلالة حفظًا لدماء 

                                                 
  438 -430، ص 3سيد قطب؛ يف ظالل القرآن، ج  299
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ذه الدنيا للعيش األبدي حتت ظالل املسلمني وأعراضهم وأمواهلم، ألننا مل أنت إىل ه
السيوف أو الرماح أو قصف الطائرات والدابابت والبارجات والغواصات. وإمنا نلجأ 
إىل اجلهاد وإىل استخدام القوة مىت ما استبيحت بيضة املسلمني وأمواهلم وأراضيهم 

الطاعة، وأعراضهم إبذن من اإلمام العادل الذي اتفق عليه املسلمون ابلبيعة والوالء و 
 وإال فال، وال نفتح ابابً لألفراد واألشخاص لرفع راية اجلهاد، وهللا أعلم.
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 اخلامتة
ويف خامتة هذه الورقة أمحد هللا سبحانه وتعاىل محدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده أن وفقين 

ألكادميية وأعانين على إجنازها وإمتامها يف الوقت القياسي والضيق رغم األعباء والضغوط ا
الكثرية يف اجلامعة وتزامن ثالث مؤمترات يف ثالثة أسابيع يف جامعتنا، أسأل هللا تبارك وتعاىل 
أن جيعلها يف ميزان حسنايت يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم. وال 

سريية شك أن مثل هذه الدراسات احلساسة حيتاج الباحث املسلم أن يراجع الكتب التف
األخرى؛ وما أكثرها لكي خيرج بنتيجة وحصيلة علمية مباركة أكثر مشولية و موضوعية. ولكن 
فيما خيص هذا املؤمتر املبارك يف كليتنا بعد بضعة أايم، فإن شاء هللا هذه الدراسة كافية لتسليط 

تعلقة بعض األضواء على جهود املفسرين القدامى واملعاصرين حول تفسريهم هلذه اآلايت امل
ابحلرب والسالم وبيان موقف اإلسالم جتاه غري املسلمني. وآخر دعواان أن احلمد هلل رب 

 العاملني.
 

 سلطنة برواني
10.02.2010 

---------------------------------------- 
 هـ، املوافق 1437من ذي احلجة  5ومتت مراجعة الدراسة جمددا قبل النشر بتاريخ 

 قطر -وحة اخلري والربكة د – 2016سبتمرب  16
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 القراءات القرآنية بني النظرة اإلسالمية واليهودية 
 دراسة حتليلية نقدية ( –الشيخ عبد الفتاح القاضي مع األستاذ إغناز غولد تسيهر وجهاً لوجه  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بقلم

 الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويف (
 شاركامل ة اإلسالميةعلوم القرآن والثقافأستاذ التفسري و 

& 
 وزارة الدفاع القطرية –مستشار أكادميي مبعهد تدريب قوات الدفاع اجلوي األمريي القطري 

)وأستاذ سابق بكلية الشريعة جبامعة قطر، وجامعة طيبة ابملدينة املنورة، وجامعة السلطان الشريف 
 ليزاي(علي اإلسالمية بسلطنة برواني، واجلامعة اإلسالمية العاملية مبا
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 الدراسة ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى عرض أهم الشبهات واألكاذيب في حق القراءات القرآنية التي جاء ذكرها في مقدمة 

( للمستشرق المجري / الهنغاري األستاذ إغناز غولد تسيهر، مع ردود وتفنيد مذاهب التفسير اإلسالميكتاب: )
سلك الباحث المنهج الوصفي  (.القراءات في نظر المستشرقين والملحدينكتابه ) الشيخ عبد الفتاح القاضي لها في 

التحليلي النقدي. تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول إنكار الوحي القرآني المنزل واعتبار القراءات القرآنية وتنوعها 
وال عالقة لصدق  والُنسّاخ،بسبب طبيعة الخط العربي وسهو القراء  ؛ضربًا من الحرية واالختيار الشخصي المحض

بالتواتر إلى من بعدهم. أثبتت الدراسة بطالن  ودقتهم وأمانتهم في تلقيها وروايتها -رضوان هللا عليهم  -الصحابة 
هذه الشبهات واألكاذيب المثارة عن القراءات القرآنية مؤكدة عدالة الصحابة وأمانة القراء، وأن العمدة في القراءات 

وحي اإللهي المنزل والتلقي والسماع والمشافهة والرواية الصحيحة المتواترة. اشتملت الدراسة على القرآنية هو ال
جاء  . والمبحث الثانيذكر لحياة كل من الشخصيتين وجهودهما المبحث األول فيه مباحث وخاتمة. وأربعةمقدمة 

فيه ضوابط  الحالة(. والمبحث الثالث )تشخيصفيه نوع الشكوك والعبارات التشكيكية وطبيعتها في حق القراءات. 
ففيه العالج والردود لتلك الشبهات  القراءة الصحيحة مع تعريف موجز بالقراء العشرة مع رواتهم. والمبحث الرابع

 واألكاذيب جملة وتفصياًل، مع خاتمة ونتائج الدراسة. 
 القاضي، المستشرقون، الشبهات. إغناز غولد تسيهر، عبد الفتاح القراءات القرآنية،الكلمات المفتاحية: 

Abstract 
This study aims to present the most important suspicions and lies regarding the Qur’anic 

different readings/dialects that were mentioned in the book: (Doctrines of Islamic 

Interpretation) by the Hungarian Orientalist Professor Ignaz Gold Tsiher, with the 

responses and refutations of Sheikh Abdel Fattah Al-Qadi in his book (The Qur'anic 

Readings in the Views of Orientalists and Atheists). The researcher utilized the 

Descriptive Analytical Critical Methodology. The problem of this study revolves 

around denying the revealed Qur’anic revelation, thus considering the Qur’anic 

readings/dialects as a form of freedom and purely personal choice due to the nature of 

Arabic calligraphy, omissions of readers and copyists, with no relationship to the 

truthfulness, accuracy, and honesty of the companions may God be pleased with them, 

in receiving and narrating them in succession to generations after them. The study 

proved the invalidity of these suspicions and lies raised about the Qur’anic readings, 

the companions and the reciters, confirming the fairness and honesty of the companions 

and the reciters, confirming that the principal in the Qur’anic readings is the revealed 

divine revelation, the direct oral recitation, the direct hearing with continuous collective 

narration. The study contains an introduction, four sections and conclusion. In the first 

section, the life and efforts of each of the two scholars are mentioned. The second 

section came to diagnose and analyze the type and the nature of suspicious ideas 

regarding the Qur’anic readings/dialects. The third section contains the conditions of 

the correct reading with a brief definition of the ten reciters with their narrators. Finally, 

the treatment and responses with main findings of the study. 

 

Keywords: Qur'anic Readings/Dialects, Ignac Gold Tsiher, Abdel-Fattah Al-Qadi, 

Orientalists, Suspicions 

 
 
 



213 | P a g e  

 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 مقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
 ن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد؛وم

ما من شك أن االهتمام بتفسير القرآن الكريم وعلومه وتجويده وقراءاته يعتبر من أشرف العلوم وأنفسها، ف
 لكون هذه العلوم تتعلق بأشرف وأنفس األشياء؛ أال وهو القرآن الكريم.

ج مؤلفيها في الدراسة والتحليل؛ لتنبئنا بعدم وإن نظرة فاحصة ودقيقة لمحتوى الدراسات االستشراقية ومناه
موضوعية منهج المستشرقين والدراسات االستشراقية في الدراسات اإلسالمية عمومًا، والدراسات القرآنية خاصة. 
لقد لوحظ في تلك الدراسات عدم الدقة في النقل، والتضليل والتشويه في العرض والقصد، والخلط بين الحق 

طبيعة الدراسات ور والمنهج والتحليل!! ظلمات بعضها فوق بعض. إضافة إلى أن والباطل في التص

 ً اتسمت بعدم النزاهة العلمية واألكاديمية في مناهجهم العلمية والبحثية،  االستشراقية وخصائصها قديماً وحديثا
ة ذات وذلك من خالل تركيزهم على بعض الموضوعات الحساسة المثيرة للجدل، وبعض المسائل الشرعي

وذلك بغرض التشكيك والتضليل  ؛الطابع العلمي الخالفي أو التعددي المشروع في اإلسالم )لغة واصطالحًا(
 .في قلوب الغربيين وعقولهم عامة وزرع بذور الفتنة والفساد
 أهمية البحث:

د انكب على منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا، فق مهةولما كان موضوع القراءات من الموضوعات القرآنية ال
دراسة هذه الموضوعات أعداء اإلسالم من المستشرقين األجانب والعرب قديمًا وحديثًا. إال أن هذا االهتمام 
البالغ من قبل هؤالء القوم لم يأت حبًا في القرآن الكريم وال دفاعًا عنه، وإنما جاء هذا االهتمام ألغراض 

ستيالء على أراضي المسلمين وممتلكاتهم وثرواتهم لال ؛300استعمارية وأهداف تبشيرية وتنصيرية خبيثة 
. واشتهر من بين هؤالء 301الطبيعية من خالل الطعن والتشكيك في قدسية القرآن الكريم وتبخيس قدره 

 Joseph، وجوزيف شاخت Theodor Noldekeالمستشرقين الغربيين كثيرون من أمثال ثيودور نولدكة 
Shacht  وريجس بالشير ،  Regis Blachere     ولويس ماسينيونLouis Massignon  وإغناس غولد
، ومونتغامري وات Maksim Rodinson، ومكسيم رودنسون Ignaz Gold Tsiherتسيهر 

Montgammery Wat وغيرهم كثير. وفي الدراسات القرآنية وتاريخ القرآن الكريم والحديث النبوي والشريعة ،
  Theodor Noldekeنتهت رئاسة علم االستشراق إلى ثيودر نولدكة اإلسالمية ) اإلسالميات بشكل عام ( ا

، وأصبح هؤالء من أئمة االستشراق وأقطاب األعالم الغربية في Ignaz Gold Tsiherوإغناس غولد تسيهر 
الدراسات القرآنية يشار إليهم بالبنان بال نزاع. وأحد هؤالء األعالم كان األستاذ الدكتور إغناس غولد 

Prof.Dr.Ignaz Gold Tsiher  تسيهر بسبب اهتمامه الكبير بالدراسات القرآنية، يظهر ذلك جليًا في
 المؤلفات التي ألفها في هذا الشأن. 

                                                 
 15-5: ص  ،أهداف االستشراق ووسائله ،انظر: آل حميد  300
  50- 10، ص دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكّتاب المعاصرين أبو شهبة، انظر:  301
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 سبب البحث: 
والذي سار بذكره الركبان، ولتحيي جهوده  عن َعَلٍم من األعالم تأتي هذه الدراسة لتنفض غبار النسيان

ة في خدمة القراءات القرآنية والدفاع عنها. هذا الَعَلم هو فضيلة الشيخ المقرئ المباركة ونهضته العلمية والفكري
. فيهااألستاذ الدكتور عبد الفتاح القاضي شيخ القراء بالمدينة المنورة و من المؤسسين لكلية القرآن الكريم 

َدَمة االستعمار فلرسوخ قدمه في علم القراءات وقوة حجته في دحض افتراءات المستشرقين وأمثالهم من خَ 
بجهوده بين أهل القرآن، وإشادة به، وحبًا له، وتيمنًا بأهل  والتبشير والتنصير، فإحياء لذكره بين األنام وعرفاناً 

 القرآن الذين هم أهل هللا وخاصته؛ جاءت هذه الدراسة لكي تكون نبراسًا لحملة القرآن في كل زمان ومكان.
 أهداف البحث:

ى كشف اللثام عن َعَلمين من األعالم في الدراسات القرآنية المعاصرة وبيان وجه تهدف هذه الدراسة إل
الصواب والحقيقة في جهود ذينك الَعَلمين، أحدهما سار بذكره الركبان في العالم اإلسالمي في خدمة القرآن 

الطاعنين في القرآن الكريم الكريم تأليفًا وتصنيفًا وتحقيقًا وإقراء ودفاعًا عنه ضد افتراءات المشككين و أكاذيب 
في قديم الزمان وحديثه. بينما اآلخر قد سار بذكر الركبان في العالم الغربي في الطعن والتشكيك في القرآن 
الكريم والنيل من قدسيته، وصدق صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وثقتهم، وأمانة القراء الكبار الثقات 

عذبًا سلساًل غضًا طريًا كما ُأنِزل. أما الَعَلم األول فهو فضيلة الشيخ العالمة  الذين نقلوا لنا القرآن الكريم
المقرئ عبد الفتاح القاضي مقرئ الديار المصرية، وأما اآلخر فهو سعادة األستاذ إغناز غولد تسيهر أستاذ 

 اإلسالميات في الديار المجرية ) الهنغارية (.
 

 أسئلة البحث:
 فتاح القاضي العلمية في الدراسات القرآنية؟ما منزلة الشيخ عبد ال -1
 في شخصية األستاذ إغناس غولد تسيهر؟ والفكرية ما الحقيقة العلمية -2
 ما الشبهات العقدية والعلمية التي أثارها إغناس غولد تسيهر ضد القراءات القرآنية؟ -3
 ومطاعنه؟ في تفنيد أكاذيب األستاذ  إغناز غولد تسيهرالشيخ عبد الفتاح القاضي  نجح هل -4

 
 منهج الباحث:      

 .المقارن  سلك الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي النقدي
 

 الدراسات السابقة:
متان عن فكر وجهود الشيخ عبد الفتاح القاضي في مهأما عن الدراسات السابقة؛ فهنالك دراستان  -أ

. األولى هي دراسة أستاذي وشيخي في الدراسات القرآنية بشكل عام. إحداهما قديمة واألخرى حديثة
مقرر التفسير في كلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية وإمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة 
فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور عبد العزيز القاري، فجزاه هللا خيرًا كثيرًا على هذه الدراسة الطيبة 

ية في مجال الدراسات القرآنية بشكل عام. هذه الدراسة قديمة المباركة عن حياة الشيخ وجهوده العلم
الميالدي.  1983هـ الموافق لعام 1403ومنشورة في مجلة الدراسات القرآنية بكلية القرآن الكريم عام 
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هذه الدراسة القيمة من تالميذ الشيخ عبد الفتاح القاضي دقيقة من حيث بيان جهود الشيخ عبد 
ه العلمية في التأليف عن الموضوعات القرآنية، ومنزلته األكاديمية في تأسيس الفتاح القاضي ومنزلت

معاهد وكليات علمية لخدمة القراءات القرآنية في مصر والمدينة المنورة. وهذه الدراسة على جاللة 
قدرها ليست مخصصة في بيان جهود الشيخ عبد الفتاح القاضي ودفاعه المستميت عن القراءات 

. يمكنني القول إن هذه الدراسة الطيبة مطاعن األستاذ إغناس غولد تسيهر وأكاذيبه ضدالقرآنية 
رحمه ) والمباركة تعتبر مرجعًا من المراجع األساسية عن حياة وفكر الشيخ عبد الفتاح القاضي 

 .  (هللا
فهي  وأما الدراسة الحديثة عن جهود الشيخ عبد الفتاح القاضي في الدراسات القرآنية بشكل عام؛ -ب

الشيخ العالمة عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي وجهوده في الدراسات القرآنية: دراسة بعنوان: 
، لألخت الفاضلة وفاء بنت محمد منصور أبو العينين، نالت بها درجة دراسة تاريخية تحليلية

. هذه الدراسة م2018زيا عام يفي كلية العلوم اإلسالمية بجامعة المدينة العالمية بمال –الماجستير 
 لجهود الشيخ عبد الفتاح القاضي وفكره فيكانت من الدراسات القيمة من حيث ذكر وبيان وحصر 
 الدراسات القرآنية بشكل عام، فجزاها هللا خير الجزاء. 

ن ذكر جهود م، وهي خالية تمامًا رأيت نقصًا في أحد جوانبها المهمةولكنني أثناء مطالعتي لها  -ت
القاضي في مسألة القراءات القرآنية! لقد أشارت إليها إشارة سريعة موجزة في أقل  الشيخ عبد الفتاح

القراءات القرآنية من صفحة!! اكتفت فقط بذكر اسم الكتاب الذي ألفه الشيخ عبد الفتاح القاضي: 
، وأما تعليقها المفصل كعادتها عن كتب 175 -174، ص في نظر المستشرقين والملحدين

نية األخرى للشيخ، فال !! وهنا تتميز دراستي عن دراستها. ومما تشكر الباحثة عليه، الدراسات القرآ
من تالميذ الشيخ  –عبارة عن دراستين ومقابالت الشيوخ والمقرئين  –ذكرها لبعض المراجع األخرى 

ما ك بشكل عام، فجزاها هللا خير الجزاء. –عن حياة الشيخ عبد الفتاح القاضي وفكره )رحمه هللا( -
عن  302أن األخت الفاضلة نشرت دراسة أخرى باالشتراك مع أستاذها أو ربما هي جزء من رسالتها 

السر المصون في منظومات الشيخ عبد الفتاح القاضي في علوم القرآن وشروحها بعنوان: ) كتاب: 
ئد الحسان الفرا، وكتاب: النظم الجامع لقراءة اإلمام نافع، وكتاب: رواية قالون من طريق الشاطبية

 (، حيث تناولت الدراسة هذه المؤلفات بالتعريف والشرح، فجزاهما هللا خير الجزاء. في عّد آي القرآن
 

 تاريخ الردود على إغناس غولد تسيهر: -ث
مذاهب في كتابه )على شبهات األستاذ إغناس غولد تسيهر وشكوكه أما عن تاريخ ردود العلماء والباحثين 

 عام فيمكن تلخيصها في اآلتي: ( بشكلالتفسير اإلسالمي
 

 سنة الرد اسم المؤلف  عنوان الكتاب 
 م1948 د. عبد الوهاب حمودة اللهجات والقراءات 1
 م1953 الخطاط محمد طاهر بن عبد القادر الكردي تاريخ القرآن وغرائب رسمه 2

                                                 
 ية،جامعة المدينة العالم  )mediu.edu.my( ،مجلة العلوم اإلسالمية الدولية، جاد هللا & أبو العينين  302

http://ojs.mediu.edu.my/index.php/IISJ/article/view/1903 01/03/2021، تم تصفح الموقع بتاريخ 

http://ojs.mediu.edu.my/index.php/IISJ/article/view/1903
http://ojs.mediu.edu.my/index.php/IISJ/article/view/1903
http://ojs.mediu.edu.my/index.php/IISJ/article/view/1903
http://ojs.mediu.edu.my/index.php/IISJ/article/view/1903
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 م1960 د.عبد الفتاح شلبي رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين 3
 م1972 د.الشيخ عبد الفتاح القاضي اءات في نظر المستشرقين والملحدينالقر  4
 م1979 د.إبراهيم عبد الرحمن خليفة دراسات في مناهج المفسرين 5
 م1986 د. شعبان محمد إسماعيل القراءات: أحكامها ومصدرها 6
 م1988 د.حسن ضياء الدين العتر األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها 7
اهرة االستشراقية وأثرها في الدراسات الظ 8

 اإلسالمية
 م1991 ساسي سالم الحاج

 م1995 303رشاد محمد سالم  القراءات القرآنية وصلتها باللهجات العربية 9
الرد على المستشرق اليهودي جولد تسيهر  10

 في مطاعنه على القراءات القرآنية
 م2002 د. محمد حسن حسن جبل

 النظرة اإلسالميةبين  القراءات القرآنية 11
 واليهودية 

الشيخ عبد الفتاح القاضي مع األستاذ غولد )
 تسيهر وجهًا لوجه(

 م2021 د.خيرالدين خوجة )الكوسوفي (

 .وقد اشتملت الدراسة على: مقدمة تمهيدية، وأربعة مباحث، وخاتمةهذا،  

                                                 
 9ص ، الرد على المستشرق اليهودي جولد تسيهر في مطاعنه على القراءات القرآنية جبل، 303
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  (هللارحمه ) تعريف بالمقرئ الشيخ عبد الفتاح القاضي المبحث األول: ال
 

هذا المبحث سيتناول أهم المحطات العلمية والفكرية في تربية وتنشئة شيخنا العالمة عبد الفتاح القاضي رحمه هللا، 
ثم جهوده العلمية في التأليف والحقيق في الدراسات  والقراءات القرآنية، ثم مناصبه العلمية التي تبوأها وأهم 

 العطرة وإخالصه في التعليم. فإليك هذه التفاصيل كما يلي:اإلنجازات في حياته، وجانبًا من سيرته 
 

 :خالصه، وفاتهإنجازاته، إندرة الدراسات عنه، اسمه، شيوخه، تعلمه، تالميذه، مناصبه،  -المطلب األول
 

 ندرة الدراسات عنه:
ومع ذلك، فإن ! تكاد الدراسات عن حياة الشيخ عبد الفتاح القاضي )رحمه هللا( وفكره أن تكون شحيحة نادرة

قيض ألهل القرآن من تالمذة الشيخ المخلصين في قديم الزمان وحديثه من ترجم لحياته وسيرته  -عز وجل-هللا 
العطرة وجهوده العلمية المباركة، فكانوا خير سلف لخير خلف. وأما التلميذ المخلص األول في قديم الزمان فهو 

في دراسة له في مجلة كلية القرآن الكريم بالمدينة  304 (حفظه هللا)فضيلة الشيخ المقرئ أ.د.عبد العزيز القاري 
، (رحمه هللا)المنورة قبل أربعين عامًا تقريبًا، فهي تعتبر األولى من نوعها عن حياة الشيخ عبد الفتاح القاضي 

 فجزى هللا أستاذنا وشيخنا أ.د.عبد العزيز القاري خير الجزاء. 
حفظه )كان فضيلة الشيخ المقرئ إبراهيم األخضر فيخ عبد الفتاح القاضي وأما التلميذ المخلص الثاني للش

 -حسب علمي  –إمام مسجد قباء وشيخ القراء بالمسجد النبوي. والشيخ المقرئ إبراهيم األخضر حفظه هللا  (هللا
في الحوار  ليس له مؤلفات مصنفة مكتوبة عن شيخه عبد الفتاح القاضي إال أحاديثه الشفهية ورواياته الصحيحة

، فتلميذ (حفظه هللا)الذي أجراه معه تلميذه المقرب فضيلة الشيخ د. المقرئ عبد هللا بن محمد بن سلمان الجار هللا 
قيمة  حياة الشيخ وذكر سيرته العلمية العطرة في دراسة له مطولةلالتلميذ المخلص الثاني هو الذي قام بالترجمة 

لشيخ عبد الفتاح القاضي الشيخ إبراهيم األـخضر، وتلميذ تلميذه الشيخ د. محمد تلميذ ا –. فجزى هللا تعالى 305جدًا 
 خير الجزاء.  -بن سلمان الجار هللا 

األول  هفإنني سأعتمد على دراسة تلميذوفيما يتعلق بحياة الشيخ عبد الفتاح القاضي وشيوخه وإسهاماته 
، ثم على شهادات تلميذه الثاني الشيخ -شفاه هللا  -ئ المقرب منه؛ أستاذي وشيخي المقرئ أ.د.عبد العزيز القار 

،  إضافة إلى بعض المراجع األخرى مع تصرف يسير  في النقل والتعقيب واإلضافة، (حفظه هللا)إبراهيم األخضر 
 فأقول وباهلل التوفيق: 

المقرئ عبد  أستاذي وشيخي فضيلة الشيخ أ.د.في حديثه عن سيرة الشيخ عبد الفتاح القاضي وترجمته ذكر 
 ننقل كالمه بتصرف:  –ما يلي (  هللاحفظه )العزيز القاري 

الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني  -آية الدهر و وحيد العصر  -"...هو فضيلة العالم العالمة واْلَحبر الفهامة 
شرين من شهر بن محمد القاضي. ولد في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بجمهورية مصر العربية في الخامس والع

في بلدته المذكورة ، فحفظ  (رحمه هللا تعالى) م. نشأ 1907من أكتوبر سنة  14هـ ، الموافق 1325شعبان، سنة 
                                                 

ذ مقرر التفسير التحليلي بكلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة وإمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، وهو أستا  304
 .1994 – 1990أستاذ كاتب هذه السطور في كلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة عام 

 هـ  1433، شعبان 9العدد  ، "ضياء مجلة "  305
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 القرآن الكريم وتلقى علم القراءات والتجويد على أعالم القراء في عصره باإلسكندرية والقاهرة..."،
 من شيوخه: 

(، والشيخ حممود حممد غزال، والشيخ حممود رميلقرآن الكاحفظ عليه الشيخ علي عيادة )"...
د عليهما القرآن الكريم وأخذ منهما القراءات العشرمحمد نصر الدين ) (، والشيخ همام بن قطب بن عبد َجوَّ

(. وكان من شيوخه أخذ منهما القراءات العشر، وأولهما أعلى إسناًدا في القراءاتالهادي، والشيخ حسن صبحي )
الدائم، وشيخ األزهر الشيخ محمود شلتوت، و د.عبد هللا دراز، والشيخ يوسف الدجوي، والشيخ  الشيخ محمود عبد

 ..."(رحمهم هللا جميًعا)أحمد مكي، وشيخ األزهر الشيخ محمد الخضر حسين، وغيرهم، 
 تعلمه وتعليمه:

لقاهرة فالتحق بالقسم "...التحق بالمعهد األزهري باإلسكندرية، وحصل على الشهادة الثانوية. ثم رحل إلى ا
العالي من جامعة األزهر، ثم التحق بقسم التخصص القديم، شعبة التفسير والحديث. حصل على شهادة العالمية 

وهي تعادل الدكتوراه م. وعلى شهادة التخصص في التفسير والحديث )1932هـ  الموافق 1352من األزهر سنة 
 م.."1935هـ  الموافق 1355( سنة حالًيا

 مذته: من تال
"...د.موسى شاهين الشين، الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي، الشيخ إبراهيم األخضر الذي كان 

، أ.د.محمد سالم  (رحمه هللا)من أكثر التالميذ مالزمة للشيخ عبد الفتاح القاضي، والشيخ محمد الصادق قمحاوي 
رحمه )خليل حبة، الشيخ محمود خليل  الحصري  ،  أ.د.شعبان محمد إسماعيل، الشيخ رزق (رحمه هللا)محيسن 

 ، وغيرهم كثير..."(رحمه هللا)، أ.د.عبد العزيز عبد الفتاح القاري، الشيخ سعيد أحمد بن محمد عيسى السندي (هللا
 إخالصه في التربية والتعليم:

ذلك،  "...لقد كان جميع من درس عليه متعلقًا به غاية التعلق، ولما ســــــــــــألت بعض أفاضــــــــــــلهم عن ســــــــــــر
أخبروني بأن المســألة التي يظل غيره يشــرحها لهم أيامًا، يشــرحها الشــيخ القاضــي رحمه هللا في دقائق معدودة فإذا 
بها واضـــحة كالشـــمس في رابعة النهار، فحملت ذلك المعنى في نفســـي على ســـببين: أولهما صـــدق النية إن شـــاء 

نسان، واآلخر: رسوخه في هذا العلم، كيف وقد أفنى عمره كله هللا، فإن لذلك أثرًا كبيرًا وبركة ظاهرة في أعمال اإل
فيه قراءًة وإقراء وتعلمًا وتعليمًا، وبحثًا وتأليفًا وتحقيقًا. والشـــــيخ رحمه هللا كان له أســـــلوب مؤثر في طالبه، و كان 

عف صــــــحته يوثق صــــــلته بهم، ويتفقد شــــــئونهم إذا لقيهم، ويوبخهم إذا لم يزوروه في بيته، ولو اســــــتطاع على ضــــــ
لزارهم، فكان الجميع يشـــعرون بأبوته وحدبه عليهم، أما بعض المعلمين فتجدهم أشـــبه بالعســـاكر الجفاة الغال ، ال 
يراهم الطالب إال وقت الحصـــــــــة، مع أن التعليم مهمة تربوية تتطلب توثيق الصـــــــــلة بين العالم وتالميذه، كما كان 

 .306زخر بها المساجد.." شأن سلف هذه األمة في حلقات العلم التي كانت ت
 ومناقبه: صفاته
ذكر د.عبد هللا بن محمد بن سليمان الجار هللا جانبًا كبًيرا من مناقب الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه هللا،     

 ونحن نذكر بعضًا منها للفائدة العلمية. قال الشيخ د.عبد هللا بن محمد الجار هللا: 

                                                 
العالمة الشيخ عبد الفتاح القاضي ) ،مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،ئ قار : انظر  306

عالم الدنيا وشيخ المقرئين عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد "، )ضياء، وانظر: مجلة "320- 309، ص (وأثره في الدراسات القرآنية
  .663 – 658ص  هداية القاري إلى تجويد كالم الباري  ،المرصفيوانظر: ، 81 – 46، ص (وتاريخ مجيدسيرة عطرة  –القاضي 
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 أو ممن عاصروه أقرانه أو أشياخه من في غيره ُتر لم وصفات بمواهب لقاضيعبد الفتاح ا الشيخ تفرد " لقد    
 وقوة الحاسة الحرف، وفصاحة في القراءة، فريداً  نسيجاً  كان أنه ) رحمه هللا ) صفاته أخص فمن .بعده جاءوا

 كما الدهشة كل يثيربش - تعالى–  هللا بكالم التعابير المختلفة معرفة في تميزاً  تلك الصفات أعطته حيث القرآنية،
 أو فمه في يتكلم ملكاً  إن ويتكلم، وقلتَ  يشرح أو يقرأ فلو سمعته تالوته، عند والقلوب في المسامع اإلعجاب يثير

 رحمه( شيخنا القاضي كان :األخضر الشيخ قالذلك.  يعرف ممن عليك ذلك ينكر من تجد فلن لسانه يقرأ على
 قلبه في تفتحت قد القراءة واإلقراء رياض أزهار وكأن   قدرًا عظيمًا، داءاأل وحسن اللفظ من جمال أوتي قد )هللا
وسٍن  من اعتراها ما أجفانها طرد عن للقرآن، عرضه بجمال سامعة متلذذة الزمان أيام ابتسمت فمه، ولقد وفي

 في يلقيها انك خطبه التي معظم والدي مع لقد حضرت :صالح األكبر ابنه قال..،  .بصنيعه ممتنة ثغرها فابتسم
عند  أكثر ويخشعون  يبكون  كما كانوا الخطب، تلك من الناس يبكون  وكان القاهرة؛ وفي في دمنهور المساجد
 ويحب الثياب، يلبس أحسن كان أنه : أيضاً  مناقبه ومنصالتهم.  في إمامًا بهم القرآن يتلو وهو له سماعهم
أنه  على وزواره طالبه من من لقيته كل أجمع ولقد العلماء، األزهرية وزيِّ  بالجبة إال الناس إلى ال يخرج الطيب،
 بطالب العلم عامراً  ملتًقى وكان مفتوحًا للزوار، كان بيته وأن الفقر، ال يخشى من بذل باذالً  كريماً  مضيافاً  كان

 إلى حاجة ن فادخلوا بدو  مفتوحاً  الشقة باب إذا وجدتم :لهم يقول وكان لجلسائه، باب شقته يفتح وكان والعلماء،
 بأن أوالده وأم أوالده رفض نصح إنه حتى سنه، تقدم معهم مع والجلوس ُلْقياهم من َيَكل   يمل وال ال االستئذان،
 ومن .والعلماء العلم طالب بينه وبين الصلة وثق البذل وذلك بهذا الكرم وهو المزحوم، الجدول ذلك يقلل من
اع أنه :أيضاً  مناقبه  بالرأي اآلخر، يضيق وال الصواب، له متى بان للحق الرجوع من تنكفيس لحق، الإلى ا رج 
 عدم نفسي في( هللا تعالى رحمه) الشيخ مكانة يعزز ومما كانالتونسي:  المظفر منير عبدهللا أبو الشيخ قال

 ضحةوا شواهد كلها مواقف متعددة معه لي صارت وقد  -نفسي جازماً  وأعني- له منا الواحد من مخالفة انزعاجه
– تواضعه  من وكان رأيه، الناس على يحمل وال الخالفية، على المسائل يعترض ال -هللا رحمه- أنه بينة على
 وكان عالماً  الخالف، فيها احتدم المسائل التي بعض في الراجح عن أبحث له أن سألني ربما أنه - رحمه هللا

 إلزام أي- في التحريرات تكلم لما ولذلك التقليد، ربقةمن  المتحررين شأن وهذا والدليل المقنع، الحجة يحب كبيراً 
ُيذكر  حين يذكره يكاد ال أو من مكانته، الحطِّ  إلى ببعضهم حدا القراء مما لبعض الكالم هذا ق يرُ  لم -بها الناس
 الورع نم قدر على كان -هللا يرحمه- إنه ثم بأربابه. والتقليد المقيت يفعل التعصب وهكذا القراءات، علماء أكابر
 ثمان معه لبثت لقد :القارئ  الشيخ قال المدراء، وال الرؤساء في يفكر ال فكان غيره، عند ُتْعَرف ال وأَنَفةٍ  ،عجيب
 التسجيل عن يعتذر كان أنه ورعه: ومن .القيادات من غيره أو الجامعة لرئيس خذني يوماً  لي يقل لم سنين

 أيضًا:  مناقبه ومن .يليق ال مما والتلفزيون  اإلذاعة في يرد مام بغيره القرآن يخلط أن يحب ال ألنه لإلذاعة؛
 صلى– رسولك مدينة في األدب حسن ارزقنا اللهم :بقوله كثيراً  يدعو وكان الطيبة، لطابة وتعظيمه الصادقة محبته
 هللا فضلت ما يعني المقام؛ هذا في أكون  أن أستحق هل ويقول: نفسه مع يبكي ما كثيراً  وكان -وسلم عليه هللا
 الطاهر الجوار لذلك التعظيم وذلك البكاء هذا وما والمجاورة، الجوار وشرف النبوية، بالمدينة اإلقامة من به عليه
 وعدم الدنيا هذه في زهده :ه أيضاً مناقب ومن .هللا بإذن والقبول والمحبة الصدق دليل إال المتواضعة الَنْفسِ  وتلك
 صالح، أم الشيخ لزوجة يسلمه ثم منه، بدالً  تالميذه أحد يستلمه كان بل تبهرا يستلم يكن لم ا،إليه نفسه تطلع
 .307يسلمه.."  وال الراتب يستلم فال شيئًا، راتبه عن يعرف ال القاضي الشيخ فكان

                                                 
 57 - 53"، ص  لضياءمجلة  " االجار هللا،    307
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! ذلك من فضل هللا يؤتي هذه المناقب الطيبة المباركة لمن يشاء من عباده المخلصين ما شاء هللا تبارك هللا
ذه األخالق القرآنية الكريمة؛ يجب أن تتمثل فينا نحن المدرسين في الجامعات اإلسالمية وغيرها في : إن هأقول

في بعض الجامعات  يذهذه األيام مع أبنائنا الطالب وبناتنا الطالبات. لقد ساءني كثيراً خبر عن موقف بعض األسات
لتلميذ يجب أن تكون في داخل القاعة الدراسية فقط! : إن العالقة بين األستاذ واةعندما قال لطالبه في قاعة الدراس

أما خارج القاعة وبعد انتهاء الدرس؛ فالعالقة تنتهي فال سالم وال كالم!! أعوذ باهلل من ذلك، و وا أسفاه على هذا 
من الكالم!! وال شك أن مثل هذه العالقات التربوية الدبلوماسية الجافة لبعض األساتذة مع طالبهم أنتجت جياًل 

الطالب والمعلمين ُيرثى عليهم في هذا الزمان، ِلما لوحظ عليهم من القسوة والجفوة والبعد عن هدي اإلسالم وهدي 
العلماء في معاملة اآلخرين، وهللا المستعان وال حول وال قوة إال باهلل!! فهل لهذه المأساة التربوية نهاية وخالص!؟  

والتعليم والمعاملة أسوة حسنة لنا جميعًا لنقتدي به في التربية  وطريقته في تربية الشيخ عبد الفتاح القاضيِلتُكْن 
 هذا الزمان واألزمنة التي ستلي زماننا إلى قيام الساعة.

 
 مناصبه:

 .ُعّين مدرًسا في المعهد األزهري الثانوي بالقاهرة، عقب تخرجه مباشرة.." 
 باألزهر )معهد القراءات حالًيا(. عين شيًخا لقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية 
 .عين مفتشًا عامًا بالمعاهد األزهرية 
 .عين شيخًا للمعهد األزهري بدسوق، ثم شيخًا للمعهد األزهري بدمنهور 
 .عين وكياًل عاًما للمعاهد األزهرية، ثم مديرًا عامًا للمعاهد إلى أن أحيل إلى التقاعد 
  لبحوث اإلسالمية باألزهر منذ إنشائها سنة عمل عضًوا للجنة تصحيح المصاحف بمجمع ا

 م حتى وفاته.1957م، وتولى رياستها منذ سنة 1950
 .عمل خطيبًا في بعض مساجد القاهرة 
  في لجنة اختبار القراء بإذاعة جمهورية مصر العربية.ثم رئيًسا عمل عضًوا 
 يخ عبد العزيز بن ولما تعاقدت معه الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة بناء على طلب الش

وال يعرف الفضَل ألهل الفضل إال أهُل  هـ،1394عبد هللا بن باز رحمهما هللا في عام 
ُعّين رئيًسا لقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية إلى وفاته.."  الفضل؛

308. 
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 نجازاته العلمية:إسهاماته و إ 

 معهد القراءات بالقاهرة -1
م ( ، وكان أول أمره تابعًا لكلية اللغة العربية باألزهر، والدراسة فيه ثمان 1945د سنة )"..أنشئ هذا المعه

( وأربع  ) عالية القراءات( تســــمى الثانوية (، وثالث بعدها تعادل )  إجازة التجويدســــنوات، منها ســــنة تســــمى ) 
 تعالى خدموا القرآن الكريم (. وقد خر ج أفواجًا من حملة كتاب هللا تخصصصصصصصص القراءاتســـــــــنوات بعدها، تســـــــــمى )

وقاموا في مجال التعليم واإلقراء أكرم مقام، كما در س في هذا المعهد إلى جانب الشــــــيخ القاضــــــي علماء مبرزون 
في القراءات كفضيلة الشيخ عامر بن السيد عثمان أمد هللا في عمره ومتعه بالصحة والعافية، والشيخ عبد العزيز 

 بن علي شحاته السمنودي بارك هللا في عمر الجميع.الزيات، والشيخ إبراهيم 
 كلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة  -2

 صيصية في هذافقد كان في إنشائها إثراء واسع لمجال الدراسات القرآنية، إذ كانت أول مؤسسة تعليمية تخ
ت ما ال يخفى،  فكان المجال على مســتوى الدراســات الجامعية، وفي ذلك من التقدم واالرتقاء بهذه الدراســا

)  309من توفيق هللا لمحبي القرآن وأهله، أن قيض هللا لهم ســــــــــــماحة الشــــــــــــيخ عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز
للجامعة اإلسـالمية، فحرص  واإلرشـاد ودارات البحوث واالفتاء والدعوة إل اً كان حينذاك رئيسـ(  و  هللا رحمه

شائها، وتوفير سائر اإلمكانات من أجلها، وبدأت بعشرين سماحته حرصًا شديدًا على تأسيس هذه الكلية وإن
دون قراءته، فكانوا أول فوج ســـعد بصـــحبة الشـــيخ القاضـــي  طالبًا من أهل القرآن الذين يجيدون حفظه ويجوِّ
والتلمذة عليه أربع ســـــــنين، وهم نخبة من أبناء العالم اإلســـــــالمي، منهم خمســـــــة ســـــــعوديون. فتولى الشـــــــيخ 

وضع مناهج هذه الكلية، وكان لكاتب هذه  (هللا ) رحمهمن سماحة الشيخ ابن باز  القاضي بدعم وتشجيع
السطور شرف المشاركة مع الشيخ في ذلك، ومعنا غيرنا. كما تولى رحمه هللا اختيار نخبة من علماء هذا 

بًا قويًا الفن جميعهم من مصـــر، فقدموا إلى الكلية بطلب من الجامعة. وقامت الكلية على أكتافهم، بناء شـــا
مباركًا، والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصـــالحات. ولذلك كان مجال الدراســـات القرآنية وال يزال بأمس الحاجة 
إلى نهضـــــــة جديدة، تبعث فيها تلك المخطوطات الدفينة، وتزود بجهود جديدة من األبحاث والمؤلفات التي 

 .310 .تثري هذه المكتبة..
يوم االثنين في  -ح القاضــــي بالقاهرة إثر مرض أَلم  به في المدينة المنورة توفي الشــــيخ عبد الفتاوفاته: "..

. فرحمه هللا 311م، ودفن في القاهرة.."1/11/1982هـــ  الموافق 1403الخامس عشر من شهر محرم سنة 

                                                 
 عام 1999مايو  14في العالمة واإلمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز انتقل إلى رحمته تعالى   309
الشيخ العالمة ، وانظر: أبو العينين، 35-27ص ،مقدمة الوافي ،وانظر: إسماعيل انظر: المراجع السابقة بشيء من التفصيل، 310

، فهي دراسة قيمة جدًا عن جهود الشيخ عبد 61 – 49، ص عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي وجهوده في الدراسات القرآنية
 في خدمة الدراسات القرآنية بشكل عام، إال موضوع القراءات فإن الباحثة لم تفرد له إال صفحة واحدة فقط، ال غير!! الفتاح القاضي 
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 رحمة واســــــــــــــعة وجعلنا هللا من أمثاله وجمعنا به في جنات النعيم يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا
 بقلب سليم. 

 وفيما ،علماء األزهر الشــــــريف القدماء وقرائه منوقد حصــــــلت على صــــــورة جماعية قديمة لعدد كبير     
يلي صـــورة قديمة للشـــيخ العالمة عبد الفتاح القاضـــي رحمه هللا، وصـــورة قديمة جدًا ألســـتاذي وشـــيخي في 

الخالق جادو رحمه هللا، واألســــــــــتاذ الشــــــــــيخ كلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة المقرئ الشــــــــــيخ محمود عبد 
 المقرئ عبد الرافع رضوان الشرقاوي حفظه هللا بكلية القرآن الكريم.

 

 

 

 

 

 الشيخ المقرئ عبد الرافع رضوان الشرقاوي حفظه هللا، والشيخ المقرئ محمود عبد الخالق جاد،
 (رحمهم هللا) والشيخ األستاذ الدكتور محمود سيبويه 
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 جهوده في مجال التدوين والتأليف - المطلب الثاني

عبد العزيز عبد الفتاح القارئ  أ.د.فيما يتلعق بجهود الشيخ في التأليف والتحقيق فقد ذكرها الشيخ المقرئ  
ألن الشبكة العنكبوتية لم تكن موجودة  ؛دون إرفاق صور لتلك المؤلفات –بالعناوين مع توصيف موجز لمؤلفاته 

 عبد العزيز عبد الفتاح القارئ: أ.د.، قال -حة في ذلك الوقت، فالصور الموثقة لمؤلفاته من عملنا وال متا

آية في الذكاء، بليغ األسلوب، حاضر الذاكرة، عالًمًا مبرًزا في سائر العلوم  -رحمه هللا تعالى  -كان " 
سير والحديث، واللغة العربية وآدابها، له أدب النقلية والعقلية، من القراءات وعلوم القرآن، والفقه واألصول، والتف

رفيع، وقدرة فائقة على النظم، خطيب مفّوه ، ومدّرس نابه، إذا تكلم أبان عن مضمون كالمه، بلسان فصيح 
واضح يدل على سعة علمه وعلوِّ منـزلته. استفاد منه آالف الطلبة لكونه َدر َس سنوات طويلة في األزهر، 312

وعشرين مؤلفًا،  ةمية بالمدينة المنورة...، فقد بلغت مؤلفات الشيخ عبد الفتاح القاضي خمسوفي الجامعة اإلسال
ما بين تأليف وتحقيق وتحرير، ويكاد جميع مؤلفات الشيخ عبد الفتاح القاضي أن تكون في علوم القرآن وعلم 

من عرض توثيقي ألكبر عدد القراءات والدفاع عنها، كما أن له بعض المؤلفات الشرعية األخرى، وفيما يلي 
مؤلفات الشيخ العالمة المطبوعة منها حديثًا وقديمًا، كما أن هناك مؤلفات أخرى له لم نتمكن من الحصول 

 عليها، وال يكلف هللا نفسًا إال وسعها.

 
 ( الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع) -1

 590المتوفى ســــنة ) الشــــاطبي هرَ شــــرح موجز على المية أبي القاســــم بن في  
ـــــــــــــــ( وهي المشــهورة بالشــاطبية، وعدد أبياتها ثالثة وســبعون ومائة وألف )  هـ

 ( بيتًا. 1173
 
 

 

                                                 
عن القراءات ونشأتها والرد على الملحدين قيمة  رة علميةوالحمد هلل والشكر هلل، أثناء اعداد هذه الدراسة، فقد استمعت على محاض   312

وهذه المحاضرة من التسجيالت النادرة جدًا، فقد ذهلت واندهشت من قدرته اللغوية  – 2016عام  يوتيوبقد بثت على الشبكة العنكبوتية 
ه هللا..رجاء استمع إلى هذه المحاضرة على وفصاحته البالغية وصوته الجهوري الجميل والمؤثر للشيخ المرحوم عبد الفتاح القاضي رحم

 1/3/20121تم تصفح الموقع بتاريخ  ،https://www.youtube.com/watch?v=sCdnVw3xbrAالرابط التالي: 

https://www.youtube.com/watch?v=sCdnVw3xbrA
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( شرح اإليضاح لمتن الدرة في القراءات الثالث المتممة للقراءات العشر) -2   
متوسط على المية ابن الجزري المعروفة بالدرة المضيئة، وهي في قراءات األئمة 

 أبي جعفر المدني، ويعقوب الحضــــــرمي، وخلف بن هشــــــام الكوفي، وعددالثالث 
 ( بيت.240مائتا ) أربعون و أبيات هذه المنظومة 

 

 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة) -3
ــاتــه رحمــه هللا وأنفعهــا لطالب القراءات، جمع فيهــا      (. هــذا من أحســــــــــــــن مؤلف

العشـــــــــر المتواترة من طريقي: التيســـــــــير والتحبير، والشـــــــــاطبية والدرة،  القراءات
ورتبها على ترتيب القرآن الكريم، فيذكر كل ربع من القرآن على حدة ويذكر ما 

  .313فيه من قراءات كلمة كلمة يبدأ باألصول ثم بالفرش

 

شصصرح منحة مولي البر ميما زاده كتاب النشصصر في القراءات العشصصر على ) -4
(: أما منحة مولى البر فأرجوزة نظمها الشيخ محمد بن محمد اطبية والدرة الش

 ( مطلعها :140)  ومائة بيت هالل األبياري المصري عدد أبياتها أربعون 

 إلهه عفوًا عميمًا كامياً        -قال محمد هاللي راجًيا      
 محمد واآلل ما تال تال     -حمدًا لموالنا مصليًا على     

 عما بدرة وحرز سرده    -ما للكل نشر زاده       وهاك
 
(: وهو نافع بن أبي نعيم إمام  النظم الجامع لقراءة اإلمام نافع شرح) -5

القراءة بالمدينة النبوية زمن اإلمام مالك بن أنس، حتى كان مالك يحيل إليه 
تيسير في القراءة ويقول: كل علم يسأل عنه أهله. وهو أول القراء في ترتيب ال

والشاطبية، وتأتي قراءته فيهما من روايتي قالون وورش، وكذلك في معظم 
                                                 

المطردة التي يسير عليها القارئ أو الراوي في قراءته،  : وهي عبارة عن القواعد الكليةالمراد باألصول في علم القراءات هو 313
الفرش عبارة عن األحكام الخاصة ببعض الكلمات القرآنية، أو  :والمراد بالفرش هوكالمدود وأحكام النون الساكنة ووالتنوين وغرها، 

وهذه الكلمات مبثوثة  دعون، و يخادعون،مالك، وملك، و يخأداء القارئ أو الراوي لبعض الكلمات القرآنية على أوجه مختلفة، مثل: 
 ومفروشة في مواضع مختلفة في القرآن الكريم، 
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دواوين القراءات. نظم الشيخ رحمه هللا قراءاته في هذه المنظومة من بحر الرجز، وعدد 
 ( ومطلعها : 294)  ومائتا بيت  أربعة وتسعون  أبياتها

 والسالم األبدي ثم الصالة    -بحمد منشي العالمين أبتدي               
 ومرشد الورى لنور الحق  -على رسول هللا خير الخلق             

 وقارئ القرآن باألحكام     -وآله وصحبه األعالم                        
 

 

 
 (:  القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب) -6

بصري ) رحمه هلل( اإلمام الحسن الكتيب لطيف ذكر فيه قراءة األئمة األربعة وهم: 
ابن محيصن محمد بن عبدالرحمن المكي هـ (، و  120هـ وقيل  110المتوفى سنة ) 
هـ( ، واألعمش أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي المتوفى سنة) 123المتوفى سنة )

 هـ(، 202ويحيى اليزيدي أبو محمد يحيى بن مبارك البصري المتوفى سنة) ،  هـ(148
 
(: نظٌم لطيف في بيان ما خالف  ون في رواية قالون من الشاطبيةالسرُّ المص) -8  

 فيه قالون ورشًا.

 ( : شرح فيها المنظومة السابقة شرحًا موجزًا. ) شرح السر المصون -9  

 

 ثالثين( نظٌم سِلٌس عذٌب سهل التركيب يبلغ  الفرائُد الِحساُن في عّد آِي القرآن) -10
 جز، مطلعه :(  من بحر الر  130) بيت مائة و 

 على رسول هللا مصباح الهدى     -أحمد ربي وأصلي سرمدًا     
 في اآلي منظومًا على المعتمد      -وهاك ُخْلف علماء العدد    
 أرجو به القبول و اإلحسانا      -سميته الفرائد الحسانا     
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ة شرحًا (: شرح فيه المنظومة السابق نفائس البيان شرح الفرائد الحسان) -11
 ( صفحة من الحجم الصغير. 56لبي )وجيزًا واضح العبارة، يبلغ في طبعة الح

(: النظم لإلمام  بشصصصصيُر اليسصصصصِر شصصصصرُح نا مِة الُزهِر في علم الفواصصصصصل)  -12
الشـــــــاطبي وهو في عد اآلي ويســـــــمى علم الفواصـــــــل، وقد نظم فيها واختصـــــــر 

ســــــبعة وتســــــعين ومائتي ظومة ألبي عمرو الداني وعدد أبيات المن لبيانكتاب ا
 ( من بحر الطويل ، مطلعها: 297)بيت

 لَتجِنَى بعون هللا عينًا من الُزهر    -بدأت بحمد هللا نا مَة الُزهِر     
 وُلذُت به في السر والجهر من أمري         -وُعذُت بربي من شرور قضائه  

 صيٍر دائٍم قادٍر  َوترِ سميٍع ب     -ِبحٍي مريٍد عالٍم متكلٍم                 
 
 

(: وموضـــــوعه كما هو واضـــــح من عنوانه:  تاريخ المصصصصحف الشصصصريف) -13
المصــاحف في عهد الصــحابة، وكتابة القرآن الكريم في الكتبات الثالث، ورســم 
المصــحف ونقطه وشــكله، وما يجب على كاتب المصــحف، ثم المصــاحف في 

والســــــــــــــور، والمبـاحـث المتعلقـة  دور الطبـاعـة، والمكي والمـدني وترتيـب اآليـات
بنزول القرآن. يتناول هذه الموضــــــــوعات وغيرها بتفصــــــــيل واف وعبارات دقيقة، 
مبينًا اآلراء، مع مناقشتها وترجيح ما يراه األصوب منها، خاصة في المباحث 

 المتعلقة بكتابة المصحف العثماني واشتماله على األحرف السبعة.

 

طيف، تنـــــاول فيـــــه المؤلف عـــــددًا من (: كتيـــــب ل من علوم القرآن) -14
المهمات من علوم القرآن: معنى القرآن، وأســـــــــماؤه، والمكي والمدني، ونزوله، 
وكتابته وجمعه، وترتيبه، ومحكمه ومتشـــــــــــــــابهه، وأمثاله، وقســــــــــــــمه، وموهم 
االختالف من آياته، وأســـاليبه، وقصـــصـــه. كل ذلك في أســـلوب أخاذ واضـــح 

 ا الموضوع، خاصة للمبتدئين. موجز، فهو من أحسن ما ألف في هذ
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تصصصاريخ القراء العشصصصصصصصصصرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم ومنهج كصصصل في ) -15
 وان مجااًل للتعريف بهذا الكتيب.(: لم يترك لي هذا العنالقراءة

(: تناول في هذا الكتاب ثالثة عشر  أبحاث في قراءات القرآن الكريم )-16
هي كما عدها في و تعلقة بالقراءات موضوعًا مهمًا من الموضوعات الم

المقدمة: األحاديث الواردة في إنزال القرآن على سبعة أحرف وشرحها بإيجاز، 
، حكمة إنزال القرآن على منهابيان المراد باألحرف السبعة والرأي المختار 

سبعة أحرف، ما يستنبط من األحاديث الواردة في هذا الموضوع، قراءات 
ا باألحرف السبعة، قراءات األئمة العشرة جزء من األئمة السبعة وصلته

األحرف السبعة، تواتر قراءات األئمة العشرة، ضابط القراءة المتواترة، تقسيم 
القراءة الصحيحة. حكم إنكار القراءة المتواترة، سبب إضافة القراءة إلى 
الصحابي أو القارئ، القراءات اختيارات للقراء وبيان ذلك، رأينا في 

، وهو مهمةيرات. هذا الكتاب على وجازته حافل بعلم غزير وأبحاث التحر 
متضمن خالصة آراء الشيخ رحمه هللا في تلك الموضوعات التي كانت مثار 
اختالف وتباين في األفهام واالجتهادات، ورأيه رحمه هللا في هذا الذي يسمونه 

 مصنفيها.( واضح في الكتاب، وهو أنها اختيارات ال تلزم إال التحريرات)
 

من (: هذا الكتاب  314القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ) -17
ولد غرد فيه على المستشرق )  أحسن ما ألف الشيخ )رحمه هللا( وأهمه،

( الذي تحدث عن القراءات  مذاهب التفسير اإلسالمي( في كتابه ) تسيهر
، حيث غلب فوقع في أخطاء فادحة، دلت على أنه أراد الطعن في كتاب هللا

 أي أنه  ل على أخالقة الجبلية القديمة السيئة ولم يتحسن -الطْبُع التطب َع، 
فإن المستشرقين من أمثاله مهما حاولوا أن يخفوا خبث نياتهم وفساد طوياتهم -

وأن يظهروا بمظهر الباحثين المنصفين إال أن أقالمهم تكشفهم. وقد ناقش 
يتجلى فيه طوُل َنَفِسِه في التأليف،  الشيخ شبهات هذا المستشرق بأسلوب

                                                 
هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب للشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي في الرد على المستشرقين عمومًا، وعلى المستشرق   314

 بيان جهود الشيخ عبد الفتاح رحمه هللا.الهنغاري األستاذ إغناس غولد تسيهر، والذي اعتمدنا عليه في بحثنا في 
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ورسوخه في علم القراءات وضبطه لها، فهو يكثر من ذكر األمثلة واألدلة عند 
تفنيده آلراء المستشرق المذكور. يبلغ الكتاب في طبعته الثانية، والتي تولتها 

وهذا ما  ( صفحة من الحجم الصغير. 203بالمدينة المنورة ) مكتبة الدار 
لقول فيه الحقًا في هذه الدراسة في بيان جهود الشيخ في الدفاع عن سنفصل ا

 القراءات القرآنية.
(: كتاب كبير الحجم، جليل  أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين)  -18

القدر يعد من أحسن ما ألف في هذا الفن، وسبقه إلى ذلك كثيرون ، لكن المتأخر 
وقد التزم الشيخ رحمه هللا في كتابه  في أغلب األحيان يكون أكثر جمعًا، كيف

هذا أاّل يورَد من األسباب إال ما كان صحيح السند محَقق الثبوت مالئمًا لروح 
، ال يصادم أصاًل من أصول ولحاقها اآليات وهدفها، موائمًا لسياقها وسباقها

العقيدة، وال يعارض نصاً من نصوص الشريعة، وال ينافي قاعدة من القواعد 
مع عليها علماء االسالم وتلقتها األمة بالرضا والقبول كما يقول في التي أج

ال  يالحظ عليه أنه الكتاب. وقد اعتنى فيه أيضًا بالعزو والتخريج لكن
 يتعرض لألسانيد بنقد أو تحليل.

 

 

ثمــــان  ( منظومــــة في علم الفرائض، عــــدد أبيــــاتهــــاأرجوزة الميراث) -19
 الرجز، مطلعها: ( من بحر 158)  وخمسون ومائة بيتٍ 

 مقدر اآلجال واألرزاق      -الحمد هلل القديم الباقي            
 على النبي العربي محتداً     -ثم الصالة والسالم أبدًا           
 نظمتها للفتية األحداث    -وهذه أرجوزة الميراث                

 
ر الفائدة، (: كتاب لطيف الحجم غزي الصصصصصصيام فضصصصصصائله وأحكامه)  -20

ُعنى فيه الشـــــــيخ رحمه هللا بمســـــــائل الصـــــــيام، بأســـــــلوب فقهي لكنه ممتع 
مهذب للنفس، وقد بين فيه األحكام مع ذكر مذاهب العلماء واإلشــــــارة إلى 
أدلتهم. نشره ألول مرة مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر في غرة رمضان 

 هـ. 1392عام 
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الجزرية في التجويد أشــــــــــهر من أن (: والمقدمة  شصصصصصصرح المقدمة الجزرية )-21
للشــــيخ ســــليمان  لتحفة األطفال والغلمانتعرف، يعرج عليها الطالب بعد حفظهم 

 الجمزوري، فيحفظون المقدمة ويجودون القرآن بمضمونها.

هذا ما تركه الشـــــــــيخ رحمه هللا من مصـــــــــنفات، رأينا أن أغلبها في العلوم القرآنية 
وله أســـلوب ســـلس عذب في النظم كما أن أســـلوبه وأنه شـــارك فيها ناثرًا وناظمًا، 

يجاز والسهولة، وكان ينفر من الحشو والتعقيد...، وله في النثر يمتاز بالدقة واإل
أما الكتب التي قام بتحقيقها رحمه هللا مشــــــــــــــاركة في تحقيق المخطوطات... ، 

 : هيف
 
جزري، ( لإلمام محمد بن ال تحبير التيسصصصصصصير في قراءات األئمة العشصصصصصصرة) -1

وهو من  - حققه وعلق عليه باالشـــــــــتراك مع الشـــــــــيخ محمد الصـــــــــادق قمحاوي 
، ) ولم أقف على نســـــــخة مصـــــــورة لهذا الكتاب المحقق في الشـــــــبكة - تالمذته

 العنكبوتية (
 
 (: شرح تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد على عقيلة أتراب القصائد) -2

ثمان م المصــحف وعدد أبياتها أما العقيلة فهي رائية الشــاطبي المشــهورة في رســ
            ( من بحر البسيط ومطلعها: 298) وتسعون ومائتا بيٍت 

 مباركًا طيبًا يستنزل الُدررا     -الحمد هلل موصواًل كما أمرا           

  
(: مع ذيل الدليل في علم الضـــبط، أما منظومة مورد الظمفن في  دليل الحيران شصصرح مورد الظم ن)   -3
من بحر الرجز، وناظمها هو أبو عبدهللا محمد بن محمد بن  ( بيتٍ  454م رســـــــــــــم القرآن فعدد أبياتها ) عل

إبراهيم األموي الشـــريشـــي الشـــهير بالخراز، والشـــارح هو الشـــيخ العالمة إبراهيم بن أحمد المارغني التونســـي 
ــــــــ ( وقد حقق الشيخ عبد الفتاح القاضي النظم والشرح1349المتوفى سنة )  . وأغلب 315وعلق عليهما... هـ

                                                 
 320- 309ص  العالمة الشيخ عبد الفتاح القاضي وأثره في الدراسات القرآنية،  القاري،  315
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، وُرزق لها القبول في الخواص والعوام، 316مؤلفاته من مقررات المعاهد األزهرية والجامعات اإلســــــــــــــالمية 
 . 317" .جعلها هللا في ميزان حسناته، ونفعه هللا بها في القبر والحشر..

 
 
 

 
 
 
 

                            
 "الضياءأرشيف مجلة "   العمري  مشرف بن علي الشيخ لتالوة  إلى تالوةتمعاً مس رحمه هللا القاضي عبدالفتاح الشيخ

ومما يدل على إخالص الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه هللا في التصنيف والتدريس  فقد وفق هللا القائمين 
عالمة لجمع كافة أعمال الالمملكة العربية الســـعودية  –بجدة  318على معهد اإلمام الشـــاطبي للقرآن وعلومه 

تحت إشــــــراف تلميذه المخلص  الشييييب عبد الحتال القاضيييي  هللارحمط هللاع وطباعتها حديثاً في سيييبعة مجلدات
األول فضـــــــــــيلة الشـــــــــــيخ األســـــــــــتاذ الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القاري، فجزاهم هللا خير الجزاء في الدنيا 

 واآلخرة.
 

 
 
 
 
 

ز عبد الفتاح القاري )شفاه هللا عز وجل(  تلميذ الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي الشيخ المقرئ األستاذ الدكتور عبد العزي فضيلة
 وشيوخنا المربين المخلصين تيذنارحمه هللا، وأستاذ كاتب هذه السطور غفر هللا لنا ولوالدينا وألسا

                                                 
 - 2القراءات انظر على سبيل المثال مقررات القراءات القرآنية في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة،   316

هـ 1438مفردات مادة المدخل لعلم القراءات لالنتساب لعام ،  )uqu.edu.sa(كلية الدعوة وأصول الدين | جامعة أم القرى  -القراءات 
 .القراءات –. 

، مجلة كلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية بالمدينة 672-667د كالم الباري ، صالمرصفي: هداية القاري في تجويانظر:  317
 .35-27، ص مقدمة الوافي، ، إسماعيل320-297المنورة، ص

318   all-https://shatiby.edu.sa/afk/  1/3/2021تم تصفح الموقع بتاريخ 

https://uqu.edu.sa/qurdwhmm/50265
https://uqu.edu.sa/qurdwhmm/50265
https://uqu.edu.sa/amlaaboun/18112
https://uqu.edu.sa/amlaaboun/18112
https://shatiby.edu.sa/afk-all/
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إلسالم، موقفه من ، شعوره الداخلي تجاه ااألستاذ إغناز غولد تسيهر: مولده، اسمه، تعلمهالمبحث الثاني: 

 االحتالل واالستعمار الغربي للشرق، أعماله
 

في هذا المبحث سنتناول بالدراسة والتحليل الَعَلم الثاني الَذين 
أشرت إليهما في أهداف الدراسة. وال يخفى على أولي الن َهى ما 
لهذا الَعَلم المجري من المكانة العلمية والريادة الفكرية في عالم 

ستشراقية والمستشرقين جملة وتفصياًل. غير أن الدراسات اال
التبجيل العظيم لهذا الَعَلم من بني جنسه ومن سار على نهجه 
من أتباعه أثار اهتمامي ودفعني للتأكد من جهوده ومنهجه 
وفكره حتى يتبين لنا الذين صدقوا ونعلم الكاذبين. وإليكم 

 التفصيل فيما يلي من المطالب: 
 ه اسم: المطلب األول

. ولد في مدينة شكسفهروار  Ignác (Yitzhaq Yehuda) Goldziher هو إغناز اسحاق يهودا غولد تسيهر 
Székesfehérvár ق مجري / هنغاري مشهور، مستشر م. 1850حزيران  22في   ذات التراث اليهودي القديم

. اهتم منذ نعومة 319أسرته أسرة يهودية ذات مكانة وقدر كبير .ومن المؤسسين للفكر اإلسالمي الحديث في أوربا
Budapest ,م في بودابست وبرلين وليبزغ وليدن  1869تلقى تعليمه الجامعي عام  أظفاره باإلنجيل والتلمود. 

Leiden, Leipzig, Berlin   بدعم من وزير الزراعة الهنغاري بارون إيتووسBaron Eötvös.  وتشير بعض
م عاد إلى بودابست ث ،320 المصادر إلى أنه حصل على شهادة الدكتوراه في سن مبكرة وهو ابن عشرين عاماً 

ولكنه لم يستمر في التدريس طوياًل. أرسلته وزارة المعارف المجرية  1872فعين مدرسًا مساعدًا في جامعتها سنة 
في بعثة دراسية إلى الخارج، فاشتغل في فيينا وفي ليدن. وارتحل إلى الشرق فأقام بالقاهرة مدة، ثم سافر إلى سوريا 

، أي من شهر سبتمبر - ، ال غيرثمانية أشهر فقطي قضاها في الدول العربية  ومجموع األيام الت –وفلسطين 

                                                 
عندما  Max Nordauونية، وال هو نفسه لم يكن صهيونيًا، بدليل أن أحد زمالئه المقربين منه اسمه ماكس نورداو لم تكن صهي 319

قال له: لن  Hebrew Universityإلى االنضمام إلى مجموعة المؤسسين للجامعة العبرية المزمع إنشاؤها الحقًا   1920دعاه عام 
 (، انظر الصحيفة اإلسرائيلية: المجر  –أغادر أرض آبائي ) يقصد هنغاريا 

https://www.haaretz.com/jewish/.premium-this-day-islamic-studies-pioneer-dies-1.5289548 
 المرجع السابق 320

http://en.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Budapest
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Budapest
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Leiden
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Leipzig
http://en.wikipedia.org/wiki/Humboldt_University_of_Berlin
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Baron_E%C3%B6tv%C3%B6s&action=edit
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كان في األزهر الطالب األوربي األول والوحيد الذي يحضر مجالس العلماء م. 1874م إلى شهر أبريل 1873سنة 
 والمشايخ وصالة الجمعة. 

ان ذلك بسبب ما  رأى في اليهودية من ويبدو لي ك -تشير المصادر إلى أنه مر بتحوالت فكرية ونفسية معقدة، 
في قرارة نفسه أن تسمو تعاليم اليهودية إلى المستوى ذاته التي عليها التعاليم  رجوحيث كان ي -تحريف وتبديل 

والتشريعات اإلسالمية. فقد تيقن أن اإلسالم دين حيوي متجدد بشكل دائم، وكما نقل المترجمون عنه أنه يقصد 
ن نسخة من اليهودية والنصرانية المتطورة جاء لهداية الناس في الجزيرة العربية! لقد اقتنع أن أن اإلسالم عبارة ع

وهذا يمكن أن نعتبره أنه أدرك وأيقن في سويداء  –اإلسالم هو الدين الوحيد القادر على اإلقناع المنطقي الفلسفي 
باللغة األلمانية ما  321عض مقاالت يومياتهحيث يقول في ب  -قلبه بطالن وتحريف العقائد والتشريعات اليهودية

 يلي:

“…Ich lebte mich denn auch während dieser Wochen so sehr in den 

mohammedanischen Geist ein, dass ich zuletzt innerlich überzeugt wurde, ich sei selbst 

Mohammedaner und klug herausfand, dass dies die einzige Religion sei, welche selbst 

in ihrer doktrinär-offiziellen Gestaltung und Formulirung philosophische Köpfe 

befriedigen könne. Mein Ideal war es, das Judenthum zu ähnlicher rationeller Stufe zu 

erheben. Der Islam, so lehrte mich meine Erfahrung, sei die einzige Religion, in 

welcher Aberglaube und heidnische Rudimente nicht durch den Rationalismus, 

sondern durch die orthodoxe Lehre verpönt werden. (p. 59) …” 

" في تلك األسابيع التي كنت أدرس توصلت بدراستي إلى الدخول إلى روح اإلسالم، إلى درجة أنني داخليًا كنت 
أعتقد أنني أصبحت مسلمًا، وتيقنت واكتشفت بأن هذا هو الدين الوحيد الذي يستطيع إقناع العقول الفلسفية بعقائده 

س تلك الدرجة والمستوى من العقالنية والوضوح. تجربتي غايتي الكبرى كانت أن أرفع اليهودية إلى نف ومبادئه.
الطويلة في اإلسالم علمتني، بأنه هو الدين الوحيد الذي ليس في تعليماته خرافات وال أفكار غير حضارية، وإنما 

 .322"،.بني على التعاليم الربانية..
 Bernard  بين اسمه برنارد هيلروقد رأى هذه الشكوك واالضطرابات النفسية قبيل وفاته أحد تالمذته المقر  

Heller  ،الكتاب المقدس وكتابًا آخر في األدب  –ورأى في يد إغناس غولد زيهر نسخة من اإلنجيل عندما زاره
 العربي باللغة العربية، فقال إغناز غولد تسيهر لبرنارد ما يلي:

 "should delve into whether it is right that I “he said to Heller, ” t know,’I don“ 

, Nasata Arabic literature when tomorrow I shall stand there where they will ask me

?(Did you conduct yourself faithfully) emuna’natata be’v " 

                                                 
321Tagebuch,) يوميات  (edited by Alexander Scheiber, Leiden: Brill, 1978, pg:59 
322 Encyclopædia Britannica, 11th  Edition الموسوعة البريطانية، اإلصدار الحادر عشر المتاح على الشبكة
  العنكبوتية

http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica_Eleventh_Edition
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 يقصد المحاسبة –ال أعرف ، هل من الصواب أن أتعمق في األدب العربي عندما أقف غًدا ... " قال لهيلر: "
 .323"  ( حيث سيسألونني، هل تصرفت بأمانة؟ -يوم القيامة، وهللا أعلم 

الواحد األحد، واإلميان  -عز وجل  -أقول له: كال !! إنك مل تتصرف أبمانة حقيقية مفادها: اإلميان ابهلل 
سف؛ ولكنك لألبرسوله حممد صلى هللا عليه وسلم، ومل تعتنق اإلسالم رغم دراستك إايه وفهمك حلقيقيته، 

من هذه احلقيقة وأخلدَت إىل األرض واتبعَت هواك،فضللَت وأضلللَت وكنَت من الضالني  انسلختَ 
 اخلاسرين يف الدنيا واآلخرة، زاعماً أنك حتسن صنعاً.

وأما عن بعض مواقفه السياسية من استعمار الغربيني ) الربيطانيني والفرنسيني ( للبالد العربية، فله مواقف 
كان يؤيد إحياء قليل من اليهود من له مواقف مثلها حيث أشارت بعض املصادر إىل أنه  يشكر عليها، و 
وكان يقاوم ويعارض  وهنضتها اليت كان يتزعمها الشيخ مجال الدين االفغاين يف عصره، احلركة اإلسالمية
شرق، حيث كانت للشرق العريب. يظهر ذلك يف مذكراته املدونة أايم أسفاره إىل بالد ال  االستعمار الغريب

  :السخط جتاه اقتحام وتطفل أوراب يف الشرق قائاًل  تلك املذكرات مفعمة بعبارات وكلمات
إن أوربا فعاًل قد أفسدت كل ما هو طيب في بالد الشرق، وسّودت وَدَبَغت جلود العرب األبرياء والكرماء إلى "...

ي للجزائر وغيرها من البالد اإلسالمية واإلفريقية، يقصد االحتالل واالستعمار الفرنس –الموت كما فعلت فرنسا 
، وبلغ من جرأة إغناس غولد زيهر أنه أيام !...-حيث قتلت الماليين من المسلمين وارتكبت المجازر بحق هؤالء 

 إقامته في القاهرة كان يعارض علناً ويتحدث في األسواق عن السيطرة والهيمنة والعدوى األوربية في بالد العرب...،
أن غولد زيهر كان يعتقد أن الحرية لليهود يجب أن تأتي من خالل اندماجهم وانخراطهم  إلى وتشير بعض المصادر

وليس باحتالل دولة أخرى واغتصاب ممتلكات شعب آخر كما  -في المجتمع األوربي، وليس باالنفصال عنه، 
با شدوا الرحال و با وغير أور و حيث يهود أور م، 1948منذ تأسيس هذه الدولة وزرعها عام فعلوا في الوقت الراهن 

،  وقد أصاب فيما قال، وهذا -وهاجروا من بالدهم لالستيطان األبدي في إسرائيل، هيهات هيهات لما يوعدون 
ن ين المتدينيما تعتقده بعض الطوائف اليهودية المتدينة والمتمسكة بتعاليم التلمود في هذا العصر، مثل اليهود السلفي

حراس المدينة(، والذين يعارضون بالشدة الحكومة والدولة الصهيونية  - ناطوري كارتاإلى حركة ) المنتمين
اإلسرائلية الحالية.كما أن أتباع هذه الحركة يعتقدون أن هذه الدولة الصهيونية والمحتلة لفلسطين هي ضد التعاليم 

م الشتات والتفرق في العالم، وعدم التجمع في منطقة التوراتية واإلرادة اإللهية لليهود، المغضوب عليهم، والمقدر له
، وقتلهم األنبياء بغير حق، والجرائم األخرى التي ارتكبوها -عزو جل-وذلك بسبب نقضهم العهد مع هللا  ؛بعينها

عبر التاريخ وال يزالون يرتكبونها إلى يومنا هذا ليل نهار، عبر آليات مختلفة؛ من قمع، وقتل، وتشريد،وسجن، 
، وإبادة لألطفال والعزل والنساء والشيوخ، على مرأى ومنازلهم دمير، واغتصاب، وحرق، وقصف لبيوت األبرياءوت

                                                 
323 https://www.haaretz.com/jewish/.premium-this-day-islamic-studies-pioneer-dies-1.5289548  

https://www.haaretz.com/jewish/.premium-this-day-islamic-studies-pioneer-dies-1.5289548
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العالم المتحضر، والمتمدن، والمتظاهر بحماية الضعفاء ومسمع من العالم الغربي والشرقي واألمريكي الداعم لهم " 
"، عبارات سالم بين الشعوبب لعدالة، ونشر الحرية والعيشوالمساكين، ورعاية حقوقهم، ونشر قيم المساواة وتطبيق ا

فضفاضة وفارغة من المضامين الحقيقية لتلك القيم والمبادئ اإلنسانية. يقول األستاذ إغناس غولد تسيهر عن 
  نفسه: 

حدى إكتب في  1889" عندما عدت من فلسطين إلى هنغاريا كنت أشعر بأنني عائد إلى منزلي..."، وفي عام 
منطقة سكنية معينة لليهود. وفيما يخص جنسيتي فأنا أنتمي  ائله أن اليهودية هي اصطالح ديني وال تعني البتةرس

با الشرقية (، و ) سكان ما وراء نهر الدانوب المشهور في أور  Trans-Danubianإلى منطقة ترانس دانوبيان 
  .324وأنتمي إلى الديانة اليهودية..." 

 وفاته و مؤلفاته:
ما تعلق ابلدراسات اإلسالمية  م خملفاً آاثراً علمية كثرية نشري إىل أمهها يف1921 بودابست نوفمرب تويف يف

 :)الدراسات القرآنية والنبوية(
 

 

 

 

 

  

                                                 

:   للمزيد انظر المراجع السابقة بشيء من التفصيل، وانظر أيضاً    324
https://en.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1c_Goldziher 

 
 



 

237 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ZurLiteraturgeschichte der Shi'a (1874 ,) تاريخ أدب الشيعة 
 Beiträge zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern 
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 ,Leipzig, 1876; Eng. trans., R Martineau, London ,) الخرافات العبرية و تطورها (
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 Muhammedanische Studien  (دراسات إسالمية ) , Halle, 1889-1890, 2 vols 
 Abhandlungen zur arabischen Philologie  أوراق في فقه اللغة العربية)  ) Leiden, 

1896-1899, 2 vols. 
 Buch v. Wesen d. Seele,  ( كتاب روح الطبيعة) , ed. 1907 
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أن عصارة مرتكزات فكر إغناس غولد تسيهر عن اإلسالم  هذه هي أهم مؤلفات إغناس غولد تسيهر، وتبين لي

 وهللا أعلم. ( تكمن في هذه المؤلفات التي أشرنا إليها آنفًا،القرآن والسنة)
(، الذي  مذاهب التفسير اإلسالمي)  -صفحة  72-وفي المبحث التالي سيكون لقاؤنا مفصاًل مع مقدمة كتابه 

ه في حق القرآن الكريم والقراءات القرآنية، والذي أبطلها وفندها صب فيه جم غضبه وحقده، وأظهر خبث طويت
في هذا الزمان، شيخ شيوخنا، أال وهو فضيلة  وبطلها القراءات القرآنية وبين زيفها وضاللها جملة وتفصياًل فارس

   الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي رحمه هللا رحمة واسعة، فإلى التفاصيل.
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 طبيعة الشبهات والعبارات التشكيكية في حق القراءات والقراء التي أثارها غولد تسيهر  المطلب الثاني:     
 

 أواًل: طبيعة ونوعية الشبهات المثارة 
، في مذاهب التفسير اإلسالمي(فيما يتعلق بالشبهات التي أوردها إغناس غولد تسيهر في كتابه: )

،  72، ص التفسير بالمأثورإلى الجزء الثاني:  – 3، ص المرحلة األولى للتفسيرالجزء األول من كتابه: 
فبعد اطالعي عليها جملة وتفصياًل، ودراستي لها طوياًل، وبعد تأمل دقيق، وبعد تدريسي لجزء من تلك 

( رأيت مقاربات غربية في دراسة القرآنفي مقرر ) 325 الشبهات لطالب الدراسات العليا )مرحلة الماجستير(
 ات واالنتقادات في حق القراءات القرآنية كاآلتي:تصنيف أنواع هذه الشبه

شبهات في مصداقية الوحي القرآني المنزل بالقراءات المتعددة وتشبيهها بنصوص العهد  -1
  .326ة( واالعتماد على المصادر والدراسات اليهودية القديم )التورا 

 .327مطاعن في مصداقية الفترة التاريخية في نزول القرآن الكريم وجمعه ونسخه  -2
في حفظهم للقرآن الكريم ونقلهم المتواتر له وعدم تبديلهم  وأمانتهم مطاعن في صدق الصحابة -3

 رضي هللا عنهم أجمعين -328، وال سيما أبي بن كعب وعبد هللا بن مسعود وزيد بن ثابت هل
-. 

بين أهل السنة والجماعة والفرق  329شبهات في المسائل العقدية وإثارة الخالفات العقدية -4
 .330ة األخرى مثل المعتزلة والشيعة الديني

 .  331 شبهات في المسائل اللغوية والنحوية من خالل إيراد اختالفات البصريين والكوفيين -5
 .332شبهات في المسائل الفقهية، مثل تجويز نكاح المتعة وتبرير المسح على الرجلين  -6
  .333االعتماد على القراءات المنكرة والمخالفة للرسم العثماني وللتواتر  -7

                                                 
 2017فصل خريف عام  –أستاذ زائر  –بقطر  كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفةفي  325
، حتى ادعى وشبه حديث األحرف السبعة مثل التوراة التي نزلت 53، 36، 32، 12، ص مذاهب التفسير اإلسالميراجع كتابه:  326

 53بلغات كثيرة كما جاء ذلك في التلمود..!! ص 
 47، 46سابق، المرجع ال 327
 45"، ص  بشديد االعتزاز بحرية التفكير،  وصفه  بـ: " 19، 18المرجع السابق، ص   328
 23، 22المرجع السابق، ص  329
 44، 14المرجع السابق، ص   330
 47، 46، 43، 42، 41المرجع السابق، 331
 23، 14المرجع السابق، ص  332
 58، 23، 22المرجع السابق، ص  333
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 .334االعتماد على قراءة اآلحاد الشاذة المخالفة للتواتر  -8
االعتماد على نصوص نادرة لبعض علماء اإلسالم وبعض التابعين، وال سيما تفسير اإلمام  -9

الطبري وتفسير الزمخشري، وبعض التابعين كالقاضي شريح والضحاك وسعيد بن 
 .335المسيب

كانوا قد  - رضي هللا عنهم - ض الصحابةاالعتماد على تفاسير هامشية للقرآن الكريم لبع -10
كتبوها في مصاحفهم الشخصية الخاصة بهم من باب توضيح المراد من اآلية، واعتبار غولد 

 .336 -رضي هللا عنهم أجمعين-بالتشهي من قبل الصحابة  يهر لها قراءات قرآنيةتس
لتناقض؛ أكثر ووصفه لها باالضطراب وا -صلى هللا عليه وسلم-الطعن في أحاديث الرسول  -11

!!  والتركيز على بعض مواقفه صلى هللا عليه وسلم، مثل حزنه 337من نص القرآن الكريم
  –على خسارة الروم النصارى أمام الفرس المجوس، وذلك من خالل استشهاده بقراءة اآلحاد 

 338 -رضي هللا عنهما - علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري إلى وهذه القراءة منسوبة 
على عكس القراءة (،) وهم من بعد َغَلبهم سُيْغَلبون ( 339) َغَلَبِت الروُم  له تعالى:في قو  -

يهر في هذ الجزئية أنه أورد القراءة الصحيحة تس. فمقصد إغناس غولد 340المتواترة الصحيحة 
:  ليثبت دعواه قائالً َغَلَبِت الروُم ( (، ثم راح وفتش عن قراءة اآلحاد ) ُغِلَبت الرومالمتواترة )

 .341"..قراءتان وتأويالن لجملة واحدة من كالم هللا متعارضان إلى أبعد مدى.."!! 
أهل السنة والجماعة وتبرير عن محاولة مستميتة في الدفاع عن الفرق الدينية الضالة الخارجة  -12

!!  وذلك من كٌل يجد ضالته في هذا الكتابآرائهم ومواقفهم الفكرية والدينية...من باب: 
نته وتشبيه اختالف القراءات القرآنية باختالف فرق اليهود والنصارى مع نصوص خالل مقار 

                                                 
 29، 28، 27المرجع السابق، ص  334
 39، 38، 37المرجع السابق، ص  335
 25، 24، 23، 22، 21المرجع السابق، ص  336
 45، 44المرجع السابق،  337
 119، ص القراءات في نظر المستشرقين والملحدينالقاضي،  338
بد الفتاح القاضي: بعد تفنيد كالم غولد زيهر وتحليل وتوجيه القراءتين وذكر سبب نزول اآلية واألحداث التاريخية قال الشيخ ع 339

سوبة "..أنها ليس من جملة قراءات األئمة العشرة المقبولة قراءاتهم، المتلقاة بالقبول عند علماء القراءة، وليست من القراءات الشاذة المن
تاريخية الصحيحة، وال إلى القراء األربعة الذين فوق العشرة، وأن هذه القراءة ال تتالقى مع سبب نزول اآلية الكريمة،  وال مع الوقائع ال

مع األحاديث واآلثار...، فهي قراءة جديرة بالرفض واإلنكار، حقيقة باطراحها، وغض النظر عنها..."،  القراءات في نظر المستشرقين..، 
 122ص 
 44،  31، 30المرجع السابق، ص،   340
 31،  1المرجع السابق،  341
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(، وتأكيدًا لهذا الهدف صّدر كتابه هذا بتلك المقولة للعالم التوراة واالنجيلكتبهم المحرفة )
، بل وصل األمر به Peter Werenfels 342الالهوتي التابع للكنيسة الحديثة بيتر فرنفلس 

صوص التوراة المترجمة وجعلها أفضل وأعلى من القراءات القرآنية من حيث ن على ثناءالإلى 
  343األسلوب واللغة !! 

االستشهاد المجزأ المبتور بكالم العلماء من أهل السنة، يظهر ذلك في تدليسه وعبثه بكالم  -13
 .344اإلمام السيوطي رحمه هللا ..

الحيوان لها بالقراءات مثل كتاب: االعتماد على المصادر الغريبة والثانوية والتي ال عالقة  -14
،  والبحث والتنقيب عن الروايات والقصص الغريبة والمنكرة في بعض المراجع 345للجاحظ 

للسيوطي،  واالتقانلياقوت الحموي،  معجم البلدانالتاريخية والجغرافية العلمية، مثل كتاب: 
استخفاف بالقرآن الكريم. ن الحاالت، والتي فيها استهزاء و موغيرها  تذكرة الحفاظ للذهبيو

 يظهر ذلك في قصة أحد المزاحين والمستهزئين بالقرآن الذين سكنوا بالقرب من بلدة شهرزور
، بداًل من األكراد أشد كفرًا ونفاقاً : قرأوا "  -بلدة كردية عراقية تابعة لمحافظة السليمانية   –

قال ذلك القارئ المازح والعابث  (...فلما ُنهي عن ذلك األعراب أشد كفرًا ونفاقاً اآلية: ) 
. تعالى 346المستهزئ: إن هللا لم يرحل إلى شهرزور حتى يعرف ما عليه هؤالء األكراد..!!!

وما من ريب أن هذا كفٌر بواٌح مخرج من الملة،  واستهزاٌء  هللا عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا،
من بين يديه وال من خلفه تنزيل من الذي ال يأتيه الباطل  -تبارك وتعالى-صريح بفيات هللا 

 حكيم حميد.
التركيز على حاالت القراء المعروفين بالشذوذ في القراءات والخارجين عن الجماعة، مثل  -15

عالن لذ ْيِن تم محاكمتهما وعقابهما ثم اإلل، ا348بن مقلة أبي بكر العطاراو 347بن شنبوذ  ةقراء

                                                 
   72 – 5ير اإلسالمي: مرحلة التفسير.. من مذاهب التفس م األول منسوهذا مالحظ بوضوح في الق 342
 32المرجع السابق،  343
، استشهد جزئيًا لدعم رأيه معرضًا عن الشق الثاني لكالم اإلمام السيوطي والذي ينفي الفكرة تمامًا، ال كما 62المرجع السابق،   344

 أورده غولد  زيهر!
 51المرجع السابق ) في الحاشية (  345
 في الحاشية. 63المرجع السباق، ص:   346
ولكنه كان شاذا في قراءاته ولم يكن يلتزم بشرط التواتر في رواية القراءة  -هـ،  328بن شنبوذ إمام أهل العراق في القراءة، توفي  347

 الصحيحة.
 180هـ، انظر: القراءات في نظر المستشرقين، ص  354وأبو بكر العطار من مدرسة بن شنبوذ، توفي  348
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د روايات صحيحة بذلك أصاًل، بل ولم عن توبتهما والرجوع عن تلك القراءات حيث لم تر 
 .349تكن شاذة أصاًل، إنما محض افتراء و قراءة شخصية بالتشهي

اتهام الحكومات اإلسالمية والوزراء في ذلك الوقت بالعنف والتعذيب وانتهاكات صريحة في  -16
 .350تقييد حريات الناس في مسألة القراءات القرآنية

! فهو وكالمه لنظير في فكر إغناس غولد تسيهررأيت تناقضًا عجيبًا واضطرابًا منقطع ا -17
تارات كثيرة يشكك ويطعن ويورد روايات ضعيفة وشاذة لدعم حجته كما سنرى في عباراته 
بعد قليل !! ثم ما لبث أن اعترف بالمنهج العلمي السليم الصحيح الذي التزم به القراء الكبار 

لهم وأهليتهم للقراءة وكونهم موثوقين...! من المسلمين في قبول القراءات القرآنية، وأشاد بفض
قراٌء ثقاٌت..! معتَرٌف بهم..! لعمري إن هذا لشئ ُعجاب !! فمن اعترافاته وشهاداته قوله: " 

.. قراءاٌت معتمدٌة على الروايات 351القراُء المختّصون..! قراءات القراء المعترف باعتمادها 
لالستعمال العربي الصحيح، ال العكس.." " فالقرآن يقدم المقياس الصحيح 352الموثوق بها 

" جواز إثبات لبعض التفسير في المصاحف وإن  ،354، " قرأ جماعة من ثقات القرآء "353
، " ..من كبار الثقات في  في 356"..فلم يرتِض أحد ثقات القراء.."  ،355لم يعتقده قرآنًا.." 

 ، 357أقدم الجماعات اإلسالمية.." 
ها إكبار وإجالل  لبعض القراء الشاذين أو مجهولين قائاًل كما أنه يطلق مصطلحات وهمية في -18

"، وهم ليسوا من الثقات وال من القراء المعروفين، كما فعل في القراء الثقاتمن عند نفسه: " 
، وهذا 358"..فلم يرتض أحد ثقات القراء..." َّٱ   حف حطمض خض حض  جض  ُّٱ: قوله تعالى

هو ليس ثقة وال من طبقة القراء المعروفين لضحاك بن مزاحم، و االقارئ المشار إليه اسمه 
 في علم القراءات وال في طبقة القراء كما زعم .

                                                 
 67، 66، 65(، ص  مذاهب التفسير اإلسالمي المرجع السابق )  349
 65، 64المرجع السابق،  350
 66، 64المرجع السابق،  351
 6المرجع السابق،  352
 68المرجع السابق،  353
 10المرجع السابق،  354
 21المرجع السابق،  355
 37 المرجع السابق،  356
 47المرجع السابق،  357
 37المرجع السابق،   358
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تأييد مطلق ومنقطع النظير للمنشقين عن أهل السنة والجماعة والمخالفين من العلماء  -19
المسلمين سواء في المجال الديني أو السياسي!!  مظهرًا شفقة مطلقة على الشاذين منهم 

علماء المسلمين )سواء المفسرون، أو النحاة أو المؤرخون أو القراء...(!! لقد المخالفين من 
أصبح غولد تسيهر أبًا حنونًا وأستاذًا عطوفًا وحاضنة رحيمة يأوى إليها هؤالء الشاذون 
والمنبوذون من المسلمين !!  سبحان هللا! متى كان الذئب رحيمًا وعطوفًا على النعجة!! 

م. وال غرابة في هذا؛ حيث االستعمار الغربي )الفرنسي والبريطاني سبحانك هذا بهتان عظي
ق تُسد"، واألمريكي( مبني على هذا األساس إلى يومنا هذا في اتباع القاعدة المشهورة: "  فرِّ

"تعاوٌن مع المتمردين "، "دعٌم للمعارضين"، " تنسيق مع المنشقين"، " إسقاط الشرعية 
، وقد التزم غولد زيهر بهذه القاعدة في زرع بذور الفتنة والفساد  الرسمية ألي دولة في العالم"

( وحي القرآن والسنةفي صفوف المسلمين والتشكيك والطعن في مصادر العقيدة اإلسالمية ) 
 .359طوال حياته في مؤلفاته كافة إلى أن مات 

اهاًل أو متجاهاًل جالقراء وتعليل قراءاتهم الشاذة بأسباب لغوية بالغية وبيانية، لبعض  تبرير -20
حيث يقول:" اقتضتها ضرورة المطابقة بين قواعد النحو  أساليب البيان والبالغة القرآنية 360

الدقيقة وبين صيغ لفظية وتراكيب ُجْملية تخالفها...!! وذكر مثاالً على ذلك آية سورة الحجرات 
حيث يعود  ، َّ مح ٰىين ىن نن من زن  رن مم ُّٱ:قوله تعالى

(، فقد أراد بعض القراء مطابقة طائفتان( على مثنى المؤنث ) تلواقتضمير جمع المذكر )ا
 !! 361(..اقتتال(، وقراءة عبيد بن عمير )اقتتلتا قواعد النحو، فذكر قراءة بن أبي عبلة )

                                                 
، وانظر على سبيل المثال ماذا قال عن القارئ الشاذ عبيد بن عمير، وابن أبي عبلة، وابن شنبوذ 67، 66، 65المرجع السابق،  359

والنحوي المبرد في الصفحات التي إشرنا إليها " عقدت محاكمات قاسية بإشارة الوزير المشهور...، بسبب قراءات يسيرة االختالف تمامًا 
على وجه مهين؛ دعاء ابن شنبوذ عليه أن يقطع هللا يده؛ والمعروف أن هللا سبحانه من حيث المبدأ.."، فبعد أن حكم هذا  بتأديبه 

 65وأخيرًا حكم عليه بالسجن.."، ص "  –وهللا أعلم بصحة هذا الخبر !!  –استجاب دعاءه 
ه روعي المعنى أواًل ثم وقد ذكر العلماء والمفسرون الفطاحل ومنهم الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي أن سر هذا االستخدام هو أن 360

اللفظ ثانيًا، ففي حال القتال تختلط الطائفتان ويصعب التميز، وفي حال الصلح تكون كل طائفة متميزة عن األخرى، فلذلك جمع ضميرهما 
ت في نظر القراءا ، القاضي،في حال القتال وثناه في حال الصلح بهما، وهذا األسلوب هو روعة في الجمال ورصانة في التركيب، انظر

، بتصرف، وبمثل ما ذكره الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي ذكر جمٌع غفير من المفسرين مثل اإلمام األلوسي 199، ص المستشرقين
وِعَي في الّطاِئَفَتْيِن َمْعناُهما أو اًل " الُعُدوُل إلى َضِميِر الَجْمِع ِلِرعاَيِة الَمْعنى َفإن  ُكل  طاِئَفٍة ِمَن الّطاِئَفَتْيِن َجماَعٌة َفَقْد رُ وغيره عندما قال: 

ِل ُمْخَتِلُطوَن َفِلذا ُجِمَع أو اًل َضِميُرهم وَلْفُظُهما ثاِنًيا َعلى َعْكِس الَمْشُهوِر في ااِلْسِتْعماِل، والن ْكَتُة في َذِلَك ما ِقيَل: إن هم أو اًل في حاِل الِقتا
ْلِح ُمَتَميُِّزوَن ُمتَ  ِميُر.."،  وفي حاِل الص    26، جتفسير األلوسيفاِرُقوَن َفِلذا ُثنَِّي الض 

 66المرجع السابق،   361
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االستهزاء بالقراءات القرآنية واعتبار أنها مادة خصبة للُفكاهة والتندر ) أي كونها غريبة ونادرة  -21
اد القصص الخيالية الباطلة المتعلقة بالشاعر أبي العالء المعري (، وذلك من خالل إير 

بن منصور، وفيها: " وكأن الجنة والنار صديقان يسيران في الجنة اورسالته إلى صديقه علي 
أكثرهم من يتحدثان مع بعضهما ويستغربان  ويتساءالن عن مصير الشعراء في النار ) 

من الجاهلية وثنيين في نعيم الفردوس قد غفر هللا  ! (...، ثم إنهم شاهدوا شعراء الشعراء
لهم بسبب أنهم  قبل اإلسالم قالوا أبياتًا عن الُخلق الجميل والدين السليم...!!، وأثناء نزهة 

يتحدثن في  -ثعابين  –الصديقين وحديثهما في الجنة يصالن إلى روضة مؤنقة فيها حّيات 
روس بعض العلماء في صورة حّيات، وبعد وفاة لهو ولعب...!!، وأن الجن كانوا يحضرون د

مثل أبي عمر بن  ومساكنهم اإلمام الحسن البصري انتقلت الحيّات إلى بيوت قراء القرآن
..!! وال ريب وعجائبها العالء وحمزة بن حبيب!! ، فتعلمت الحيات طرائف القراءات الغريبة

 .362ول والقوة إال باهلل..أن القصد هو التهكم واستهزاء بالقراء والقراءات، وال ح
 

 : وهنا في نهاية ذكر هذه الشبهات التي أوردها غناس غولد تسيهر أقول
غفر هللا لإلمام الطبري والزمخشري وياقوت الحموي والجاحظ والسيوطي وغيرهم الذين فتحوا باب 

 -حسن نيتهم مع  –الروايات والنقوالت الشاذة سواء في مجال القراءات أو األحداث األخرى!! ألنهم 
قدموا مادة دسمة إلغناز غولد تسيهر وأمثاله المرجفين والمشككين الطاعنين في حقائق الوحي القرآني، 
وحقائق الوحي النبوي الصحيح، والتاريخ والحضارة اإلسالمية. لقد اسُتِغل جهود هؤالء العلماء األفاضل 

هؤالء األئمة والمؤلفين بإلسالم! وكان األولى من قبل أعداء اإلسالم استغالاًل سيئًا للنيل من مقدسات ا
المسلمين أال يوردوا مثل تلك الروايات في مصنفاتهم، حتى وإن وجدت في تاريخنا اإلسالمي لألسف 
الشديد، فليس كل ما يعرف يقال أو يكتب، وإال فما الفرق بين القّصاص والمخبرين وأصحاب الروايات 

 باهلل.! فتنبه لذلك رحمك هللا، وال حول وال قوة إال اإلسرائيلية وهؤالء األئمة العظام
  

                                                 
 72، 71، 70المرجع السابق،  362
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 ثانيًا: العبارات التشكيكية الجارحة الطاعنة في حق القراءات القرآنية
  

إلغناس غولد تسيهر سيرى )مذاهب التفسير اإلسالمي( إن كل من يطالع هذا الكتاب المسموم 
وتعالى ، عن اختالف النص القرآني التفكيكية عندهوسيالحظ أنه قد تنوعت االدعاءات والعبارات التشكيكية و 

 :ونذكر هنا جملة من هذه العبارات والمطاعن الجارحة، هللا عما يقول الظالمون علوًا كبيراً 
"، " رواية كالم هللا على صيغ ."، " هو غير موحد في جزئياته..." نلمح في صياغته المختلفة.. 
"، " قراءات تختلف اختالفًا ليس من نوع .على نسق غير متفق.. "، "تداوله في فروض العبادة.متغايرة..

  .363" ..."، "الميل إلى التسامح في اختالف القراءات.عادم األهمية..
 وأثناء البحث والتحليل رأيت أنه ال يكتفي بما سبق فقط بل يتبجح قائاًل: 

..أن ."، " .رية الفردية.."، " ...كانت تسود حرية مطردة إلى حد ح...النشاط في إقامة النص."..
أي  –..بيد أن كثرة إهاجة ."، "  .مثل هذه الحرية التي ال تشجع اإليمان الثابت بحصانة نص الوحي..

برزت الحاجة إلى إقامة حاجز حسب اإلمكان في وجه الحرية السائدة ."، "...نص القرآن.. – اضطراب
قرآن توفيق بين الحرية الفردية ومطالب "، "..كذلك حصل في مسألة نص ال.في تناول نص الوحي..

بهذا أخيرًا  – أي تحديد األحرف السبعة بعدد معين –..وكان القصد ."، " .التسوية بين القراءات المختلفة..
."، " وإذًا، فهما  قراءتان .إلى الوقوف على أرض ثابتة نوعًا تجاه التصرف االختياري اآلخذ في النمو.

.وهذا التحديد ليس إال ابتداعًا .."،  "..كالم هللا، متعارضان إلى أبعد مدى. وتأويالن لجملة واحدة من
وقد عرفنا الصحابيين عبد .."، "...محضًا من عمل المتأخرين، وليس له أدنى سند في الرواية القديمة.

قياس من وأبعد م.."، "...هللا بن مسعود وأبي بن كعب أنهما مصدرا أشد التغييرات تغلغاًل في نص القرآن.
على حرية القراءة يصل إلى المطالبة بوجوب مطابقة القراءات لقواعد اللغة العربية،  - أي المنع –الَحجر 

وإمكان تأسيسها على هيكل الرسم لكتابة الحروف العربية، وهو اشتراط ال ينطبق حقًا على قراءات 
..فقد كانت توجد دائمًا ."، "  ...يقصد عبد هللا بن مسعود وأبي بن كعب رضي هللا عنها -..اإلمامين.

 ...وهنا حشد ذلك السني المعارض للزمخشري شواهد من الشعر...، " 364."، .رؤوس مستقلة في التفكير.
."، " الميل إلى .تداوله مثل هذه الصورة من االضطراب وعدم الثبات كما نجد في نص القرآن. ...، "365"

ليس هناك نص ...."، ".هو على األقل أمر غير ذي بال..أو .توحيد النص األصلي غريب على اإلسالم.
في نص لم يكن منقوطًا أصال ...."، ".فهي رغبة في التوحيد ذات حظ من القبول. ...."، ".موحد للقرآن.

                                                 
 ،70-12؛ ص: الرد على المستشرق اليهودي جولد تسيهر في مطاعنه على القراءات القرآنيةبتصرف: جبل، :انظر 363
التفصيل في تلك  الصفحات التي أشرنا إليها في الحاشية في حديثنا عن  بشيء من مذاهب التفسير اإلسالميتسيهر،   :راجع 364

 طبيعة الشبهات.
 .1985 ص، مدخل ودراسة -في علوم القراءات ، وانظر: الطويل، 69المرجع السابق، ص   365
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، الذي 27، فصلة 32ما جاء في سفر الخروج فصل ..."، " .أو لم تتحر الدقة في نقطه أو أو تحريكه..
وبتغيير بسيط في الحركات جعلوا من ضمير المتكلم ضمير ...، " 366".ية..هو مصدر الكلمات القرآن

ق ( " ...، "367.".المخاطب.  81] سورة يوسف:، 368وقد محت هذه الخشونة قراءة الكسائي : ) إّن ابَنك ُسرِّ
بيد أن هذين الصحابيين ليسا بالوحيدين اللذين ُنسب إليهما إدخال زيادات على النص المشهور ..."  [،
من أول األمر أكثر  –أي نصوص الحديث النبوي الشريف  –وإن كانت نصوصه .، " ..369." .قرآن.لل

، " تقصد إلى إقامة النص األصلي الذي أفسده سْهُو النساخ..ناسخ غير 370.".اضطرابًا من نص القرآن.
 . 371." .يقظ.

لوافي والكافي من فكما رأيت، ظلمات بعضها فوق بعض، أكاذيب وافتراءات، وسيأتي الرد الشافي ا
شيخنا وإمامنا العالمة عبد الفتاح القاضي رحمه هللا، وسترى أن هذه الشبهات ال تثبت على قدم وال ساق، 

  وسترى بطالن ذلك في الردود العلمية بعد قليل بإذن هللا.
 
 

 المطلب الثالث:  شخصية األستاذ إغناز غولد تسيهر في ميزان التقييم العلمي    
 

" كما ذكرت بعض المصادر، والذي أمضى بضعة  متضلعًا في العربيةستاذًا مثل إغناس غولد تسيهر " إن أ     
لجدير  -كما أشارت المصادر العربية واإلنكليزية  -أشهر فقط في األراضي العربية )فلسطين وسوريا والقاهرة(؛ 

العميقة، وال سيما في علوم القرآن والقراءات  أن يكون مشكوكًا فيه وفي قدراته العلمية والفكرية والثقافية العربية
القرآنية! وقد يقول قائل:  حسنًا ! كيف توصلت إلى هذا القرار؟ عليك بيان ذلك! لقد اعتمدنا على القرار من خالل 

 اآلتي:
 
 العادة والعرف والمقارنة: -1

في الجزيرة البلقانية في  –ميالدي القرن التاسع عشر والعشرون ال –إن العرف والعادة عند العقالء في زماننا هذا 
تقان اللغة العربية خالل ثمانية أشهر فقط!! كما أشارت إبا تنفي أن يتمكن شخص ما في تعلم و و جنوب شرق أور 

                                                 
 10 -4المرجع السابق، صفحات  366
 34ابق، [، المرجع الس12(، ] الصافات:  بل عجبَت ويسخرون يقصد قوله تعالى: )  367
 44المرجع السابق،  368
 21المرجع اسابق،   369
 44المرجع السابق،  370
 46المرجع السابق،  371
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إلى ذلك بعض المصادر السابقة مبالغين فيه أنه تضّلع في العربية والعلوم اإلسالمية في األزهر خالل أشهر 
 ُعجاب!! ما سمعنا بهذا في الملة اآلخرة، إن هذا إال اختالق!!  قليلة!! لعمري إن هذا لشيء

 ذلك:  عنوقد يقول قائل:وما المانع من ذلك؟ أقول جوابًا 
إنه من مواليد بالد المجر ) هنغاريا ( في جزيرة البلقان، وكاتب هذه السطور أيضًا من مواليد جزيرة البلقان  أواًل:

ة( المجاورة لدولة المجر )هنغاريا(، فأنا أيضًا ابن تلك المنطقة، ولم يشهد تاريخ من دولة كوسوفا )يوغسالفيا السابق
سواء في البوسنة والهرسك أو كوسوفا أو الجبل األسود أو مقدونيا  -من المسلمين أو غيرهم  –علماء بالد البلقان 

ية، وتثقفوا في البالد العربية من أبناء تلك أو ألبانيا أو بلغاريا أو رومانيا أو هنغاريا أو اليونان والذين درسوا العرب
المناطق سواء في إسطنبول  أو األزهر الشريف أو الشرق األوسط؛ أقول: لم يشهد تاريخ العلماء والمفكرين في 
تلك المناطق إلى عصرنا هذا أن أحدًا استطاع أن يتضلع في العربية وأن يتقنها في فترة وجيزة خالل بضعة 

 د تاريخيًا وواقعيًا، وغير وارد إطالقًا. أشهر!! هذا مستبع
حال كاتب هذه السطور الفقير إلى عفو مواله، المبتلى بدراسة وتدريس اإلسالم والقرآن وعلوم القرآن، فقد  ثانيًا:

قضى أحلى أيامه في دمشق الشام في سوريا والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية عشرة أعوام، ستة منها 
شق؛ المرحلة اإلعدادية والثانوية؛ وأربعة منها المرحلة الجامعية في المدينة المنورة وهلل الحمد والمنة، إضافة في دم

إلى التدريس والعمل الجامعي العالمي في الوطن العربي واآلسيوي؛ حيث ال أزال أعاني من صعوبات إتقان اللغة 
رى، رغم عيشي في ظاللها، والجنِي من ثمارها، واالرتواء العربية وعدم اإلحاطة بها، وبالعلوم اإلسالمية األخ

 عامًا )تعلمًا وتعليمًا في الجامعات العالمية(.  35بمائها وفي خدمتها ما يقارب 
 
 إغناز غولد تسيهر شخصية علمية مباَلٌغ فيها ومتطفلة على جهود اآلخرين -2

 فالسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الموقف هو:
وبالمناسبة جميعها باللغة األلمانية إال ما  –ذ إغناز غولد تسيهر أن يصنف تلك المصنفات كيف استطاع األستا

 وكيف استطاع أن يشكك وأن يطعن في حقائق الوحي القرآني والنبوي إلى هذه الدرجة الكبيرة؟  –ندر منها 
 أقول في الجواب: 

وساط العلمية األكاديمية العربية والغربية، أقول إنني بعد تأمل ملّي في هذه المسألة ذات األهمية القصوى في األ
 : إننا أمام احتمالين اثنين ال ثالث لهما: -هلل وللتاريخ وللقرآن  –في هذه الشهادة التاريخية 

ذه السابقين من المستشرقين األلمان من ي: إن إغناس غولد تسيهر قد عاش وتثقف وتتلمذ على مؤلفات أساتاألول
 أمثال:
 رخت فالشيروهاينريخ لب Heinrich Leberecht Fleischer  (1801 – 1888)  ، 
  يوليوس فلهاوزنJulius Wellhausen  (1844 – 1918 ،) 
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  وثيودر نولدكةTheodor Noldeke  (1836 – 1930 والذي أطلق عليه اسم: الزعيم الكبير في ،)
 ير في نقل هذه المسائل الخالفية ، فهو مرجعه األساسي؛ األول واألخ372معالجة مسائل القراءات القرآنية 

  وأستاذه المستشرق االسكوتالندي وليام موئيرWilliam Muir  (1819 -1905 فردد ما قاله وكتبه ،)
 هؤالء السابقون الضالون المفترون. 

 
 :من أمثالكما أنه عاش وتثقف واستفاد من مؤلفات أقرانه المعاصرين األلمان 

 
  يوسف شاختJoseph Schacht   (1902-1969 ،) 
  كارل بروكلمانCarl Brockelmann   (1868 – 1956 )، 
 من أمثال ريجس بالشير   ومؤلفات أقرانه الفرنسيين Regis Blachere  (1900 -1973.)  
 
: أن هذه المطاعن والشكوك في حق القراءات القرآنية واإلسالم جاء من خالل العمل المنهجي المؤسسي. والثاني

وإال فال سبيل إلى يمي منظم ومدعوم ماليًا من الحكومة، تشرف عليهم جهات حكومية خاصة، فريق علمي أكاد
 من الطعن والتشكيك المنظم الذي ال يغادرون صغيرة وال كبيرة في حق القرآن والقراءات!  وصول هذه الدرجة

دة كتابتها وطرحها وتحليلها بقالب لقد جاء هذا " األستاذ الضليع " إغناز غولد تسيهر وقام بترديد هذه الشبهات وإعا
آخر وصياغة أخرى من جديد تسر الناظرين، وجمع ما قاله األولون من أساتذته السابقين وأقرانه المعاصرين 

  .وهللا أعلم بالصوابوإال فال، هذه الشهرة العالمية،  373الضالين المحرفين للكلم عن مواضعه، وبذلك نال
كك وأن ال يضلل، ولكنه أبى واتبع هواه فكان أمره فرطًا، فمثله كمثل الكلب، إن لقد كان من األجدر به أن ال يش

هو شأن بعض أهل الكتاب من اليهود تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بفياتنا، وهذا 
النصيحة وادعاء ما ليس : الخلط بين الحق والباطل، وعدم االستسالم للحق المبين وعدم قبول والنصارى ومنهجهم

 لهم، وهللا أعلم.
 

                                                 
 7، ص مذاهب التفسيراإلسالميتسيهر،   372
ومما يشهد على مغالطات األستاذ إغناس غولد تسيهر وعدم دقته في عزو المعلومات  إلى مظانها، ما حكاه الدكتور مصطفى  373

المستشرق األلماني اليهودي جوزيف شاخت  أستاذ غولد تسيهر عندما التقى به في ليدن  بهوالندا، حيث قال  السباعي رحمه هللا مع
الدكتور مصطفى السباعي: " و باحثته طوياًل ) أي شاخت ( في أخطاء جولد سيهر وتعمده في تحريف النصوص التي ينقلها عن 

 مما كتبه جولد سيهر في تاريخ ) السنة ( فاستغرب ذلك، ثم راجع كتاب جولد سيهر كتبنا، فأنكر ذلك أول األمر، فضربت له مثاًل واحداً 
فقال معك الحق إن جولد سيهر أخطأ هنا، قلت له هل هو مجرد خطأ ؟ فاحتّد وقال لماذا تسيؤن  –وكنا نجلس في مكتبته الخاصة  –

ان، وذكرت له من الحقائق التاريخية ما ينفي زعم جولد سيهر.."، به الظن. فانتقلت إلى بحث تحليله لموقف الزهري من عبد الملك بم مرو 
  97- 96، ص وجهة نظر –االستشراق والمستشرقون للتفصيل...انظر: وزان، 
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وقبل الرد التفصيلي على شبهات ومطاعن األستاذ إغناز غولد تسيهر أرى من الضروري أن نقدم نبذة يسيرة عن 
بعض المفاهيم والمصطلحات والقضايا المهمة، والتي لها عالقة مباشرة مع علم القراءات وأقسامها وتعريف 

 ورواتهم، فإلى المبحث الثالث. مختصر عن القراء الثقات
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 ، القراء العشرة و رواتهمالفرق بين القراءات والروايات والطرق  علم القراءات، أقسامها،: المبحث الثاث

 
هذا المبحث ذو أهمية بمكان حيث فيه بيان لبعض القضايا والمسائل المتعلقة بعلم القراءات يحتاج القارئ الكريم 

 الدراسة التحليلية النقدية المقارنة. إلى معرفتها في هذه
اتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة أرى أن نبدأ بتحديد المراد من علم القراءات. فقد ذكر صاحب   أواًل:
 ما يلي: عشر
ين أن علم القراءة علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب هللا تعالى واختالفهم في الحذف واإلثبات والتحريك والتسك" 

أو يقال: علم بكيفية أداء كلمات  ،من حيث السماع ،والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق واإلبدال وغيره
 .374"  لناقله القرآن، واختالفها معزواً 

 : أما عن توضيح معنى القراءة والرواية والطريق، فقد ذكر العلماء ما يلي:ثانياً 
 .عليه الرواة عنه فهو قراءةإن كل خالف نسب إلمام من األئمة مما أجمع   .1
 وكل ما نسب للراوي عن اإلمام فهو رواية. .2

 .375 وكل ما نسب آلخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق .3

 
وأما عن أقسام القراءات من حيث النقل أو الرواية فقد ذكر اإلمام المقرئ محمد بن الجزري في كتابه منجد  ثالثًا:

 :المقرئين وإرشاد الطالبين ما يلي
 في القراءة المتواترة والصحيحة والشاذة" ب الثاني: "البا
، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا وتواتر نقلها، هذه القراءة نقول: كل قراءة وافقت العربية مطلقاً "...

[ 1النساء: " ]َواأْلَْرَحاِمالمتواترة المقطوع بها. ومعنى "العربية مطلقا" أي ولو بوجه من اإلعراب نحو قراءة حمزة "
[ ومعنى أحد المصاحف العثمانية واحد من المصاحف التي 14]الجاثية:  "ِلَيْجِزئ َقْوًما"بالجر وقراءة أبي جعفر 

]التوبة:  "َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر"وجهها عثمان رضي هللا عنه إلى األمصار. وكقراءة ابن كثير في التوبة 
" ما يحتمله رسم المصحف كقراءة من  فإنها ال توجد إال في مصحف مكة. ومعنى "ولو تقديراً  ن"[ بزيادة "مِ 72
يِن" قرأ:  [ باأللف فإنها كتبت بغير ألف في جميع المصاحف، فاحتملت الكتابة أن تكون 4]الفاتحة: "َماِلِك َيْوِم الدِّ

                                                 
 6، ص المسمى منتهى األماني والمسرات في علوم القراءات –اتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر  نا،الب374
، 9-8، ص في القراءات العشر المتواترة البدور الزاهرةالقاضي، ، 25، ص  1جـ ن حرز األمانيشرح إبراز المعاني م جادو،  375

 11-9، ص  النشصر في القراءات العشرالجزري،  ،113، ص 1، جـ القراءات وأثرها في التفسير واألحكامحميد، 



 

251 | P a g e  
 

لح" ونحو ذلك مما حذفت منه األلف لالختصار، ل باسم الفاعل من قوله: "قادر" و"صاعِ ل بها كما فُ عِ "مالك" وفُ 
 . فهو موافق للرسم تقديراً 

ونعني بالتواتر ما وراه جماعة كذا إلى منتهاه يفيد العلم من غير تعيين عدد؛ هذا هو الصحيح، وقيل بالتعيين 
في زماننا هذه والذي جمع  .واختلفوا فيه فقيل ستة وقيل اثنا عشر وقيل: عشرون، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون 

األركان الثالثة هو قراءة األئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو 
، ...عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلى زماننا

 ء العشر، وإن أراد في الصدر األول فيحتمل إن شاء هللا.ألنه ال يوجد اليوم قراءة متواترة ورا
 وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين: 

وهذا على ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه، ووافق العربية والرسم،  :األول -القسم-
  ضربين:
رواة، وبعض الكتب المعتبرة أو كمراتب كما انفرد به بعض ال نقله وتلقاه األئمة بالقبول ضرب استفاض -1

من  -صلى هللا عليه وسلم-القراء في المد ونحو ذلك، فهذا صحيح مقطوع به أنه منزل على النبي 
 ...،  وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة، وإن لم يبلغ مبلغها ...،األحرف السبعة

الم كثير من العلماء جواز القراءة به ؛ فالذي يظهر من كوضرب لم تتلقه األمة بالقبول ولم يستفض -2
والصالة به، والذي نص عليه أبو عمرو بن الصالح وغيره أن ما وراء العشرة ممنوع من القراءة به منع 

 ...،تحريم ال منع كراهة
  ، من القراءة الصحيحة ما وافق العربية وصح سنده، وخالف الرسم :والقسم الثاني

وإبدال كلمة بأخرى، ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود  كما ورد في صحيح من زيادة ونقص
وإن كان إسنادها ، لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه؛ فهذه القراءة تسمى اليوم شاذةوغيرهم، 

 ..، .صحيحا فال تجوز القراءة بها ال في الصالة، وال في غيرها
ن شنبوذ، واستتابته على قراءته وإقرائه بالشاذ، وحكى اإلمام أبو عمر بن واتفق علماء بغداد على تأديب اإلمام اب

 عبد البر إجماع المسلمين على أنه ال تجوز القراءة بالشاذ، وأنه ال يجوز أن يصلي خلف من يقرأ بها. 
  .376..." فال تسمى شاذة بل مكذوبة يكفر متعمدها، من غير نقلوأما ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما 

 
 قال:عندما  ابن الجزري رحمه هللا في منظومته  أكد هذا المعنى العالمةوقد 

 [وكان للرسم احتمااًل َيْحِوي  – َما وافق َوْجَه نحوِ  َفُكلُّ ] 
                                                 

-9، ص 1: النشر في القراءات العشر  وانظر: الجزري، 19-18،  ص منجد المقرئين ومرشد الطالبينانظر، الجزري،      376
 شرح إبراز المعاني من حرز األماني جادو، ، 55-48، في علوم القراءات :إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، البنا، 13
 8-5 القراءات الشاذة وتوجيهها في لغة العرب، القاضي،  21-20، ص  1: 
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 [ فهذه الثالثُة األركانُ  –إسنادًا هو القرآُن  وَصحَّ ] 
  377 [شذوذُه لو أنُه في السبعِة  -وحيث ما يختُل ركُن أثبتِ ] 

 
 األئمة القراء العشرة ورواتهمتعريف موجز ب: اً رابع 

 أما القراء العشرة ورواتهم فنشير إليهم بإيجاز فيما يلي:
: هو رويم نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي. أصله من أصفهان وهو مولى جعونة بن نصافع المدني. 1

وكان يفوح من فيه ريح  ،مة القراء في عصرهشعوب الليثي، كان حسن الخلقة وسيم الوجه، وفيه دعابة. أحد أئ
كثيرون منهم اإلمام مالك بن  أخذ القراءة عنه خلقٌ  هـ.199هـ وتوفي بالمدينة المنورة سنة  70ولد سنة ، المسك

 أنس والليث بن سعد وغيرهم، وأشهر الرواة عنه اثنان:
  ب له لقبه به نافع لجودة : هو عيسى بن سينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد. وقالون لققالون

قراءته. كان قارئ المدينة، قال أبو محمد البغدادي: كان قالون أصم شديد الصمم ال يسمع البوق، فإذا 
 هـ. 220توفي بالمدينة المنورة سنة  .عليه القرآن سمعه ئ قر 

 :ياضه. هو عثمان بن سعيد بن عبد هللا المصري، ويكنى أبا سعيد ورش لقب له، لقب به لشدة ب ورش
اسة اإلقراء بالديار المصرية في زمانه، ال ينازعه فيها ئانتهت إليه ر  .كان جيد القراءة حسن الصوت

 هـ. 197أحد، توفي سنة 
 
: هو عبد هللا ابن كثير بن عمر بن عبد هللا بن زاذان بن فيروز بن هرمز المكي. ولد بمكة . ابن كثير المكي2

سائب عبد هللا بن السائب المخزومي ومجاهد بن جبر المكي ودرباس مولى وتلقى القراءة عن أبى ال، هـ45سنة 
صلى هللا عليه ا على رسول هللا ؤو وقرأ بن السائب على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وهؤالء قر ، بن عباس

 لقد أخذ عن ابن كثير خلق كثير وأشهر من روي عنه اثنان: هـ . 120. توفي رحمه هللا بمكة  سنة وسلم
 وهو أحمد بن محمد بن عبد هللا بن القاسم بن نافع بن أبي بزة واسم ابن أبى بزة بشار. فارسي  زي:الب

هـ كان  170ولد بمكة سنة . أسلم على يد السائب ابن أبي السائب المخزومي .األصل من أهل همذان
ذن المسجد الحرام. توفي إمامًا في قراءته، محققًا ضابطًا متقنًا. انتهت إليه مشيخة اإلقراء بمكة وكان مؤ 

 هـ . 250سنة 
 :هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المخزومي بالوالء، ولقب بقنبل ألنه كان  قنبل

من قوم بقال لهم قنابلة. كان إمامًا في قراءته، انتهت إليه مشيخة اإلقراء بالحجاز ورحل إليه الناس من 
 هـ. 291في هـ وتو  195جميع األقطار، ولد سنة 

                                                 
 32، ص ت العشرطيبة النشر في القراءامتن الجزري،      377
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: هو زبان بن العالء بن عمار بن العريان المازني التميمي البصري، وقيل اسمه يحيى أبو عمرو البصيري .3

كان إمام البصرة ومقرئها. كان عمرو بن العالء أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة واألمانة والدين. 
أبيه إلى مكة والمدينة. قرأ على أبى جعفر وشيبة بن نصاح  هـ ونشأ بالبصرة. ثم توجه مع 70ولد بمكة سنة 

ونافع بن أبى نعيم وعبد هللا بن كثير وعاصم بن أبى النجود وأبى العالية، وقرأ أبو العالية على عمر بن الخطاب 
راءة تلقى الق. هـ 154. توفي سنة صلى هللا عليه وسلموغبره من الصحابة وهؤالء جميعهم قرؤوا على رسول هللا 

هـ وعنه أخذ كل  202عن أبى عمرو عدد كثير، من أشهرهم يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي المتوفى سنة 
  من:

  :هُ البغدادي. نسبُ  هو حفص بن عمر بن هبد العزيز بن صهبان بن عدي الدوري األزدي النحوي الدوري 
ره وشيخ اإلقراء في وقته، انتفع الناس إمام القراءة في عص ،موضع ببغداد كان ثقة ضابطاً  ،ورإلى الدُ 

  هـ . 246بعلمه في سائر اآلفاق حتى توفي سنة 
 :مدينة  ،وسهو صالح بن زياد بن عبد هللا بن إسماعيل بن الجارود السوسي، نسبة إلى سُ  السوسي

 التسعين. هـ بالرقة وقد قارب 261كان مقرئًا ضابطًا محررًا ثقة. توفي سنة  .وكنيته أبو شعيب ،وازهباأل
 

ى بأبي عمرو كنّ هو عبد هللا بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعية اليحصبي المُ . عبد هللا بن عامر الشامي: 4
هـ وكان إمام أهل الشام. كان إمامًا كبيرًا وتابعيًا جلياًل وعالمًا شهيرًا. أَم المسلمين بالجامع  8من التابعين. ولد سنة 

فكان يأتم به وهو أمير المؤمنين. جمع له  -رضي هللا عنه  -عمر بن عبد العزيزاألموي سنين كثيرة في أيام 
 ىبين اإلمامة والقضاء ومشيخة اإلقراء بدمشق، فأجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول، يتصل يسنده إل

روى قراءة بن عامر أشهر من  هـ. 118في القراءة، توفي رحمه هللا بدمشق سنة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 اثنان:

  :هو عبد هللا بن أحمد بن بشر ويقال بشير بن ذكوان بن عمر القريشي الدمشقي يكنى أبا عمرو، هشصام
توفي رحمه  .كان شيخ اإلقراء بالشام وإمام الجامع األموي، انتهت إليه مشيخة اإلقراء بعد أيوب بن تميم

 هـ. 242هللا بدمشق سنة 
 بن أحمد بن بشر، ويقال بشير بن ذكوان بن عمر القريشي الدمشقي يكنى أبا هو عبد هللا بن ذكوان:ا 

 .عمرو، كان شيخ اإلقراء بالشام وإمام الجامع األموي، انتهت إليه مشيخة اإلقراء بعد أيوب بن تميم
 هـ. 242توفي رحمه هللا بدمشق سنة 

د هللا وكنيته أبو النجود ويكنى أبى بكر، وهو : هو عاصم ابن أبي النجود، وقيل اسم أبيه عب.  عاصم الكصوفي5
كان عاصم هو اإلمام الذي انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد أبي " ...من التابعين. قال ابن الجزري عنه: 
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ورحل إليه الناس للقراءة من شتى اآلفاق. جمع بين الفصاحة والتجويد واإلتقان، وكان أحسن  ،عبد الرحمن السلمي
هـ بالكوفة 127توفي سنة  ...".في القراءةصلى هللا عليه وسلم صوتًا بالقرآن. سنده يصل إلي رسول هللا الناس 

 وأشهر تالميذه: 
  :هـ ، كان إمامًا 95ولد سنة  ر.بك وسدي النهشلي الكوفي وكنيته أبهو شعبة بن عياش الحناط األشعصبة

عرض القرآن على عاصم أكثر من مرة وعلى  .سنةعالمًا كبيرًا، عالمًا عاماًل ، حجة من كبار أئمة ال
 هـ.193عطاء بن السائب. توفي رحمة هللا في جمادى األولى 

  :هـ، وكان أعلم  90هو حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود األسدي الكوفي ولد سنة حفص
" ل عنه الذهبي: أصحاب عاصم بقراءة عاصم، تردد بين بغداد ومكة وهو يقرئ الناس القرآن الكريم، قا

 هـ على الصحيح. 180توفي سنة  "هو في القراءة ثقة ثبت ضابط
 
هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي، أحد األئمة السبعة، وإمام الناس في  . حمزة الكوفي :6

فظًا بالحديث القراءة بالكوفة بعد عاصم. وكان حجة ثقة، قيمًا بكتاب هللا تعالى مجودًا عارفًا بالفرائض حا
نتهي قراءته إلي علي بن أبى طالب تهـ، وأدرك بعض الصحابة و  80عابدًا خاشعًا قانتًا هلل تعالى. ولد سنة 

 هـ بحلوان مدينة بالعراق. 156توفي رحمة هللا سنة  .صلى هللا عليه وسلموعبد هللا بن مسعود عن الرسول 
 وأشهر من روى قراءة حمزة اثنان:

 هـ، حفظ القرآن  150هشام بن ثعلب األسدي البغدادي وكنيته أبو محمد، ولد سنة : وهو خلف بن خلف
وكان ثقة زاهدًا عالمًا. وقد اختار لنفسه  ،قال عنه الدار قطني: كان عابدًا فاضالً  .وهو ابن عشر سنين

 هـ  229توفي سنة  .قراءة انفرد بها فيعد من األئمة العشرة
 هـ أخذ القراءة عرضًا  130هـ وقيل  119الصيرفي الكوفي، ولد سنة  هو خالد بن خالد الشيباني :خالد

قًا مجودًا ضابطًا قكما كان ثقة عارفًا مح ،عن سليم بن عيسى بن حمزة، وكان أضبط أصحابه وأجلهم
 هـ. 220توفي سنة  .متقناً 

 
ولقب بالكسائي ألنه  بن حمزة بن عبد هللا بن عثمان النحوي يكنى بأبي الحسن، يهو عل . الكسائي الكوفي:7

ودهم جاجتمعت في الكسائي أمور: كان أعلم الناس بالنحو، وأ"  أحرم في كساء. قال عنه أبو بكر بن األنباري:
كًا ينطق على فيه. وهو متصل في قراءة لَ في الغريب، وأجود الناس بالقرآن، وكان إذا قرأ القرآن أو تكلم كأن مَ 

 األقوال. وأشهر من روى عنه اثنان: سنة على أشهر 70هـ عن 189سنة توفي  صلى هللا عليه وسلم.الرسول 
 وهو الليث بن خالد المروزي البغدادي، وكنيته أبو الحارث وهو من أجل أصحاب الكسائي، وكان الليث :

 هـ.250في سنة و ت .ثقة حاذقًا وضابطًا للقراءة محققًا لها
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   يه في ترجمة أبي عمرو بن العالء ألنه روى عنه: وأما حفص الدوري فقد تقدم الكالم علحفص الدوري 
 وعن الكسائي. -عن القارئ أبي عمرو –

 
هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، كنيته أبو جعفر، أحد القراء العشرة ومن التابعين،  أبو جعفر المدني:. 8

وأشهر من  .هـ على األصح 130توفي رحمه هللا سنة صلى هللا عليه وسلم. وهو متصل السند في قراءة الرسول 
 روى عنه اثنان:

 ومن  ،: هو عيسى بم وردان المدني وكنيته أبو الحارث من قدماء أصحاب نافععيسى بن وردان
أصحابه في القراءة على أبي جعفر، وهو إمام مقرئ حاذق محقق ضبط كما قال اإلمام الداني. توفي 

 هـ. 260سنة 
 م بن جماز، الزهري المدني وهو مقرئ جليل وضابط نبيل : هو سليمان بن محمد بن مسلبن جمازا

 هـ.170مقصود في قراءة نافع وأبي جعفر توفي سنة 
 

: وهو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي المصري. وكنيته أبو . يعقوب البصري 9
تهت إليه رياسة اإلقراء بعد أبى عمر بن العالء ان .محمد، أحد األئمة العشرة وكان إمامًا كبيرًا ثقة عالمًا صالحاً 

 شهر تالميذه اثنان:أ .هـ250، توفى سنة صلى هللا عليه وسلموهو متصل السند في القراءة برسول هللا 
  يعقوب  أصحاب وهو محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، وكنيته أبو عبد هللا وهو من أفضل :ُرَوْيُس

 هـ.238ءة ومشهور بالضبط واإلتقان. توفي سنة وهو مقرئ حاذق وإمام في القرا
  ُهو َرْوح بن عبد المؤمن الهذلي البصري النحوي وكنيته أبو الحسن كان من أجل أصحاب يعقوب َرْوح :

 هـ.235وأوثقهم، توفي سنة 
 

وقد  البزار البغدادي الذي تقدمت ترجمته باعتباره راويًا عن حمزة هشام : اإلمام العاشر خلف بنخلف العاشر
 اختار لنفسه قراءة اشتهر بها وأشهر رواته اثنان:

 وهو راوي خلف  ،: وهو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد هللا المروزي ثم البغدادي الوراقإسحاق
في اختياره. قرأ على خلف اختياره وقام به بعده. وكان إسحاق قّيمًا بالقراءة ثقة فيها ضابطًا لها وإن 

 هـ.286توفي سنة  .قراءات إال اختيار خلفكان ال يعرف من ال
 هو إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي، وكنيته أبو الحسن وهو إمام متقن ثقة، ُسئل عنه إدريس :

 سنة. 93هـ عن  292توفي سنة  .الدار قطني فقال: هو ثقة وفوق الثقة بدرجة
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صحيحة، ومتصلة ورواتهم بين أن قراءة األئمة العشرة فمن خالل ما سبق بيانه في ترجمة هؤالء األئمة ورواياتهم يت
 ، وهللا أعلم.378. صلى هللا عليه وسلم السند برسول هللا

 
 :رواتهم بقولهمع إلى القراء السبعة األوائل  في قصيدته الالمية وقد أشار اإلمام الشاطبي

 
 [ جزى هللا بالخيرات عنا أئمة ... لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسال] 
 [ نهم بدور سبعة قد توسطت ... سماء العال والعدل زهرا وكمالفم] 
 [ لها شهب عنها استنارت فنورت ... سواد الدجى حتى تفرق وانجلى] 

 [ وسوف تراهم واحدا بعد واحد ... مع اثنين من أصحابه متمثال] 
 [ تخيرهم نقادهم كل بارع ... وليس على قرآنه متأكال] 

... 
 [ ي الطيب نافع ... فذاك الذي اختار المدينة منزالفأما الكريم السر ف] 
 [ وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم ... بصحبته المجد الرميع تأثال] 

... 
 [ ومكة عبد هللا فيها مقامه ... هو ابن كثير كاثر القوم معتلى] 
 [ روى أحمد البزي له ومحمد ... على سند وهو الملقب قنبال ]

... 
 [ ني صريحهم ... أبو عمرو البصري فوالده العالوأما اإلمام الماز ] 
 [ أفاض على يحيى اليزيدي سيبه ... فأصبح بالعذب الفرات معلال] 
 [ أبو عمر الدوري وصالحهم أبو ... شعيب هو السوسي عنه تقبال] 

... 
 [ وأما دمشق الشام دار ابن عامر ... فتلك بعبد هللا طابت محلال] 

 [ تسابه ... لذكوان باإلسناد عنه تنقالهشام وعبد هللا وهو ان] 
... 

 [ وبالكوفة الغراء منهم ثالثة ... أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفال] 
                                                 

معرفة القراء الكبار ، 17.-120، ص 1، ج النشر في القراءات العشرللمزيد على تراجم هؤالء القراء العشرة ورواتهم انظر:   378
اتحاف فضالء ،  308، ص 5، جـ 366 - 228، ص 4،جـ  72، ص 3: جـ  األعالم للزركلي، 187-67، ص 1، ج للذهبي
 32-19، 1، جـ  البشر
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 [ أما أبو بكر وعاصم اسمه ... فشعبة راويه المبرز أفضال] 
 [ وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا ... وحفص وباإلتقان كان مفضال] 

... 
 [ إماما صبورا للقرآن مرتالوحمزة ما أزكاه من متورع ... ] 
 [ روي خلف عنه وخالد الذي ... رواه سليم متقنا ومحصال] 

... 
 [ وأما علي فالكسائي نعته ... لما كان في اإلحرام ميه تسربال] 

 [ روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا ... وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خال] 
... 

 [ ريح وباقيهم أحاط به الوالأبو عمرهم واليحصبي ابن عامر ... ص] 
 .379[  لهم طرق يهدى بها كل طارق ... وال طارق يخشى بها متمحال] 

 
إلى هؤالء القراء الثالثة المتممة للعشرة مع رواتهم  اإلمام محمد بن الجزري في طيبة النشر أشار أيضاً وقد 

 بقوله:
 [ ثم أبو جعفر الحبر الرضا ... فعنه عيسى وابن جماز مضى] 
 [تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي ... له رويس ثم روح ينتمي] 
 .380 [ والعاشر البزار وهو خلف ... إسحاق مع إدريس عنه يعرف] 

 
 

 
 

 
  

                                                 
 4 -2، ص حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع متن الشاطبية  المسمىطبي، الشا   379
  33-32، ص طيبة النشر في القراءات العشرمتن الجزري،   380
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 يهرتس: ردود الشيخ عبد الفتاح القاضي على شبهات وأكاذيب غولد رابعالمبحث ال 

 
المضللة  وردها زعيم اإلسالمياتخية التي أيفي هذا المبحث سنتطرق إلى عرض أكثر الشبه العلمية والتار 

با الشرقية األستاذ المستشرق المجري ) الهنغاري ( اليهودي إغناس غولد تسيهر في كتابه و في أور  وقائد المشككين
في كتابه الموسوم  عليهوردود الشيخ عبد الفتاح القاضي  381( عن القراءات القرآنية مذاهب التفسير اإلسالمي) 
فالذي يجدر ذكره في هذا المقام هو أن أدنى تمعن وتحليل  والملحدين(. المستشرقين )القراءات في نظربــ: 

لمضامين هذه الشبه التي أوردها األستاذ غولد تسيهر يظهر جليًا فيها تضليله وتالعبه وتدليسه وعدم نزاهته في 
 . 382العرض والمناقشة والتحليل، كما يظهر جليًا خبث طويته االستشراقية اليهودية 

وأثناء سرد الشبهات مع ردود الشيخ عبد الفتاح القاضي عليها سنقوم بالتعقيب والتحليل على بعض المسائل 
 بغرض التوضيح، وهللا المستعان. 

 
 :(رحمه هللا)طبيعة الردود العلمية والفكرية للشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي 

 
على  (رحمه هللا)لدراسة رأينا أن ردود الشيخ عبد الفتاح القاضي عدادنا لهذه اإ نود أن ننبه القارئ الكريم أننا أثناء 

 -نوعًا وكيفًا وكّماً  –خصمه اللدود في القراءات القرآنية إغناز غولد تسيهر تنوعت وتعددت حسب الشبهات الواردة 
 صنيف هذه الردود في اآلتي:تويمكن 

 ردود نظرية لها طابع عام، فيها تفنيد صريح لتلك الشبهات. -1
 دود تاريخية فيها دليل قاطع على جهل صاحب الشبهات.ر  -2
 ردود علمية تفصيلية وتأصيلية لعلم القراءات القرآنية. -3
  ردود لها طابع منطقي تحليلي. -4
 

 واآلن إليك عرض الشبهات مع ردود الشيخ عبد الفتاح القاضي عليها، وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
 

 األولى مع الرد عليها المطلب األول: الشبهة
 ( ما نصه: مذاهب التفسير اإلسالميقال األستاذ إغناس غولد تسيهر في  كتابه )

                                                 
 وقد ظهرت مؤخرا عدة ترجمات لهذا الكتاب بعنوانين مختلفين كما هو ظاهر في المتن.  381
 48ص   راع الحضاري االستشراق والخلفية الفكرية للص زقزوق، انظر: 382
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فال يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقديًا على أنه نص منزل أو موحى به ."..-1
ا نجد في نص يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من االضطراب وعدم الثبات كم

 .383 القرآن.."
 كاآلتي: عليهوكان رد الشيخ عبد الفتاح القاضي 

 
، أو أن ينزل بساحته 384" ...إن النص القرآني لم يعتره ومحال أن يعتريه اضطراب : أواًل: الرد اإلجمالي

وصور  قلق، ألن معنى االضطراب والقلق وعدم الثبات في النص القرآني؛ أن ُيقرأ النص على وجوه مختلفة
متعددة ويكون بين هذه الصور تناقض في المعنى وتعارض في المراد وتضارب في الهدف. وهذا منفي عن 

 .385القرآن قطعًا..."
المتعددة التي تواردت على النص   386: "... فإن الروايات المختلفة والوجوه ثانيًا: الرد التفصيلي العلمي

وال تضارب في المراد. وإننا لو سبرنا القراءات متواترها ومشهورها القرآني ال تناقض فيها وال تعارض في معانيها 
 وصحيحها لوجدنا أن االختالف بينها ال يعدو نوعين:

 
 وتتفقا في المعنى. وهذا النوع ما يرجع الى اختالف اللغات:: أن تختلف القراءتان في اللفظ النوع األول

  [ بالصاد والسين،٦الفاتحة: ]  َّ يي ىي مي  خي ُّٱ كقراءتي في:-

[بضم الباء وسكون الخاء، وبفتح الباء ٢٤الحديد]ب ﴾خلملخن  جل مك لكُّٱ:وقراءتي-
 والخاء.

   بفتح السين وكسرها..."، [3]الهمزة:   َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ وقراءتي: -

 :ثم عقب الشيخ عبد الفتاح قائالً 

                                                 
 4ص  ، مذاهب التفسير اإلسالميتسيهر،   383
 50- 30، ص نزول القرآن على سبعة أحرفالقطان، انظر:   384
 12-11ـ، ص القراءات في نظر المستشرقين والملحدينالقاضي،  385
 220، ص من طريق طيبة النشر المهذب في القراءات العشر وتوجيههامحيسن، انظر:  386
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. ومن هذا النوع ما 387.والحكمة في إنزال هذا النوع في القرآن تيسير تالوته على ذوي اللغات المختلفة "..
 وجهان أو هي وجوه تجري في فصيح الكالم ...، ال يختلف فيه اللغات وإنما هما 

من نزل ورفع الحاء من الروح بتخفيف الزاي   [193الشعراء: ]  َّ من زن  رن مم ام ُّٱ نحو: -
 ، -وتوجيه هذه القراءة واضح  -والنون من األمين 

وَح اأْلَِمينَ ﴿ -والنون من األمين وبتشديد الزاي من نّزل ونصب الحاء من الروح - َل ِبِه الرُّ أي هللا   -﴾ نزَّ
 . 388..." لمجل وعال نّزَل الروَح األميَن بالقرآن الكريم على نبينا محمد صلى هللا عليه وس

 ثم عقب الشيخ عبد الفتاح مبينًا:
بأن هذا النوع وارد على سنة العرب، فال يرى بأسًا في إيراد اللفظ على وجهين أو وجوه ما دام المعنى الذي 

 .389يقصد بالخطاب مستقيمًا، وفي هذا توسعة على القارئ 
 

حة المعنيين كليهما فال يكونان متناقضين " أن تختلف القراءتان في اللفظ والمعنى معًا مع ص :النوع الثاني
 وال متعارضين. 

 [259البقرة: ]  َّ  من جلمك لك خك حك جك مق  حق مف ُّٱ نحو قوله تعالى: -
 بالزاي والمعنى: نضم بعضها الى بعض حتى تلتئم وتجتمع،  ﴿ُننِشُزَها﴾ قرئ 

عقب الشيخ عبد الفتاح ثم . 390بالراء، والمعنى: نحييها بعد الموت للحساب..."  ﴾ ُننِشُرَها﴿ وقرئ  -
 قائاًل: (رحمه هللا تعالى)القاضي 

                                                 
ابن الجزري رحمه هللا فقال "...وكان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، لغاتهم مختلفة، وألسنتهم شتى، ويعسر على  يقول اإلمام  387

أحدهم االنتقال من لغته إلى غيرها، أو من حرف إلى آخر بل قد يكون بعضهم ال يقدر على ذلك وال بالتعلم والعالج ال سيما الشيخ 
ر إليه صلى هللا عليه وسلم. فلو كلفوا العدول عن لغتهم واالنتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما ال والمرأة ولم يقرأ كتابًا كما أشا

، ص اللهجات العربية في القراءات القرآنية : الراجحي،، وانظر22، ص 1، جالنشر في القراءات العشر الجزري، يستطاع..."، انظر:
84- 100 
 23-20ص: ،ينالقراءات في نظر المستشرقالقاضي،  388
ألنه كما قال العلماء: قد دخل كثير من الناس في اإلسالم من قبائل مختلفة بلهجات متباينة ومنهم الطفل الذي لم يستقم لسانه،  389

والخادم الذي يجهل، والشيخ والمرأة العجوز...فتسامح اإلسالم معهم وأقرهم الرسول صلى هللا عليه وسلم على إسالمهم كما وضح ذلك 
، و  35، ص 1، جتفسير الطبري ديثه: ] إني بعثت إلى أمة أميين منهم الغالم والخادم والشيخ العاسي والعجوز...[..انظر: في ح

  227، ص 1، جالبرهان في علوم القرآن لإلمام الزركشي
 50، 1، للعالمة بن الجزري، جالنشر في القراءات العشر، وانظر: 24المرجع السابق، ص   390
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ألن هللا إذا أراد بعث الخالئق ضم  ؛"والمعنيان مختلفان، ولكنهما ال يتناقضان وال يتنافيان بل يلتقيان
 ، 391..." لى بعض حتى تتجمع ثم يحييها للجزاءإعظامهم بعضها 

قرئ بتشديد الصاد في كلمتين،  [ 18الحديد:] َّ  جي... خم حم جم ُّٱونحو قوله تعالى: -
واألصل؛ المتصدقين والمتصدقات ثم ُقِلبت التاء صاداً وأدغمت في الصاد بعدها. والمعنى: الذين يخرجون صدقات 

 أموالهم سواء كانت مفروضة أم مندوبة، 
لدين وتمتلئ نفوسهم باالنقياد له واالستسالم وقرئ بتخفيف الصاد في كلمتين، والمعنى: الذين يذعنون ل -

 : ثم صرح الشيخ قائالً . 392ألحكامه. فالمعنيان مختلفان بيد أنهما مجتمعان في العبد المؤمن المتصدق
 .393" وحكمة هذا النوع من االختالف أن تكون اآلية بمنزلة آيتين وردتا إلفادة المعنين جميعًا.." 

 
 
 

 الشيخ عبد الفتاح القاضي إلغناز غولد تسيهر وأمثاله: بيان في غاية األهمية من   
 

"...أما اختالف القراءتين في اللفظ والمعنى مع تضاد المعنيين وتضارب األهداف فال أثر له في القرآن الكريم 
 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب ُّٱ ومحال أن يكون فيه، قال تعالى:

 . [٨٢النساء: ] َّ
ولتأكيد عدم وجود قراءات متناقضة ومتضادة في القرآن الكريم، استشهد الشيخ عبد الفتاح القاضي بكالم اإلمام 

 ( عندما قال:ُمشكل القرآنمحمد بن قتيبة في كتابه ) يأب
ِه بحمد هللا في . فاختالف التضاد ال يجوز ولْسَت بواجدِ واختالف تضاد...اختالف تغاير"...االختالف نوعان: -

جائز.." ، ثم أتى باألمثلة من اآليات وبرهن على جوازه بأن كاًل من المعنيين  واختالف التغايركتاب هللا تعالى. 
 .394صحيح وأن كل قراءة بمنزلة آية مستقلة..." 

ما كما ذكر الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه هللا أن اختالف القراءات إن وخالصة القول في هذه المسألة
، فإن هذا ال يتصور أن يكون في كالم العقالء من البشر، اختالف تعارض متضارب ال، تنوع وتغايرهو اختالف 

                                                 
 30، ص القراءات في نظر المستشرقيند الفتاح؛ القاضي، عب  391
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية  حول توجيه معاني القراءات وبيان الفروق اللغوية بينها...انظر:  392

 55-50هـ، ص:  1408، من مطبوعات الجامعة اإلسالمية، 1، للشيخ عبد الفتاح القاضي، طوالدرة
 34- 30، ص القراءات في نظر المستشرقين والملحدينانظر: القاضي، عبد الفتاح؛    393
 المرجع السابق  394
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تبين أنه من المحال أن يعتري  -يا أستاذ إغناز غولد تسيهر  –فضاًل على أن يكون في كالم رب العالمين، وبهذا 
 قلق أو اضطراب على النص القرآني.

الذي  395ن الروايات المعتمدة التي ُتليت بها النص القرآني قد ثبتت بطريق التواتروعالوة على ما ذكر فإ
، بتلقي الصحابة لها 396 -صلى هللا عليه وسلم -ال شك فيه، وَقطُع َنسِبها إلى مصدرها األصلي، وهو الرسول

ا إلى أن وصلت إلينا...وهللا ن سماعًا ونقلها عن التابعين أتباعهم، وهكذيالتابعو ونَقَلها عن الصحابة  مشافهة عنه،
 أعلم.

أنى لألستاذ إغناز غولد تسيهر وأمثاله من المستشرقين الغافلين أو المتغافلين أن يفهموا هذه األسرار  أقول: 
للغة العربية! وأنى له أن يدرك هذه الِحكم من اختالف القراءات وتنوعها! لقد صّد هؤالء الحاقدين والمشككين عن 

يقة العلمية تعصبهم األعمى لليهودية المحرفة وحقدهم المقيت على اإلسالم والمسلمين منذ عهد إدراك هذه الحق
النبوة إلى يومنا هذا. ليتهم تفطنوا إلى هذه األسرار، وليتهم ما ماتوا كفارًا، وليت اجتهادهم أوصلهم إلى هذه النتيجة 

ألن ذلك سيكون حسرة  ؛منثورًا في الضالل والتضليل العلمية المباركة، وليت األموال التي أنفقوها لم تذهب هباء
 عليهم، فكان عاقبة أمرهم خسرًا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، وساء ما كانوا يعملون. 

 

 المطلب الثاني: الشبهة الثانية والرد عليها

 ( ما نصه:مذاهب التفسير اإلسالميقال األستاذ إغناس غولد تسيهر في كتابه )-2
يع الشوط القديم للتاريخ اإلسالمي لم يحرز الميل إلى التوحيد العقدي للنص إال انتصارات طفيفة "..وفي جم

397 "... 
 

 يقول الشيخ عبد الفتاح رحمه هللا ردًا عليه: :الرد التاريخي
"... تفيد هذه الفقرة أن طائفة من المسلمين كانت تميل الى توحيد النص القرآني، ولكن ميلها إلى هذا 

حيد لم يظفر إال بتأييد ضئيل. وهذه الدعوى ال دليل عليها، بل هنالك من األدلة ما ينقضها ويأتي عليها من التو 

                                                 
 157، دار الصحابة للتراث، مصر، ص: وثاقة نقل النص القرآني من رسول هللا إلى أمتهانظر: جبل، محمد حسن حسن؛   395
، واألحاديث النبوية متضافرة في القراءة بالتشهي واالختيار بال روايةفال يجوز  توقيفية،أجمع العلماء على كون القراءات القرآنية   396

هذه المسألة. قال اإلمام الزركشي: " إن القراءات توقيفية وليست اختيارية ؛خالفًا لجماعة؛ منهم الزمخشري؛ حيث ظنوا أنها اختيارية 
القراءات الواردة في ، وانظر أيضًا:  321، ص 1، جالقرآنالبرهان في علوم تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء..."، انظر: 

، لألستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، السنة ومعه جزء ميه قراءات النبي صلى هللا عليه  وسلم ألبي عمر حفص بن عمر الدوري 
 43- 42، القاهرة، ص: 2006، دار السالم، 1ط

 5، ص مذاهب التفسير اإلسالميتسيهر،  397
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أساسها...، إذ لم يثبت أن أحدًا من المسلمين جال بخاطره أو حدثته نفسه بتوحيد نصوص القرآن الكريم، وأما ما 
ن كتابة المصاحف وإرسالها إلى األمصار اإلسالمية م - رضي هللا عنه-قام به الخليفة الثالث عثمان بن عفان 

لى توحيد نصوص القرآن، وإنما الحامل عليه جمع المسلمين إوحمل الناس على ما فيها، فليس الباعث عليه الميل 
م على القراءات الثابتة عن رسول هللا بطريق التواتر دون ما عداها من القراءات التي نزلت أواًل تيسيرًا على األمة ث

نسخت بالعرضة األخيرة، ولقد كان خلو المصاحف من النقط والشكل محققًا لرغبة الخليفة عثمان ومساعدًا له 
على جمع الناس على القراءات المتواترة دون المنسوخة والشاذة...، وليس أدل على ما قلناه أن هذه المصاحف 

 كثيرة تبعًا الختالف القراءات في هذه المواضع.."،  التي أمر الخليفة عثمان بكتابتها كان بينها اختالف في مواضع
 

 :ثم عقب الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه هلل تعالى قائالً 
"... فلو كان قصد عثمان توحيد النص القرآني لكتبت المصاحف بصورة واحدة، فكتابتها على هذه الصور 

 .398.." المختلفة دليل على أن عثمان لم يعمد إلى توحيد النص القرآني .
 

لعمري، ليس بعد هذا البيان بيان! وكما قال أستاذي فضيلة األستاذ الدكتور المقرئ عبد العزيز عبد الفتاح 
إذا كان من نوع غولد  مهما ) استشرقوا ( أن تفقه ذلك، خاصة -أي الغربيين  –أنى ألفهام االفرنج : "  –قارئ 
(  مذاهب التفسيرمع وضوح الحق، ولما ُترجم كتابه )  الذي كان يتعمد الطعن مع سعة اطالعه ويكابر تسيهر

وجدناه مصدرًا بالطعن في نص القرآن ألنه كثير االضطراب، وأن ما أوقعه في هذا المنزلق الخطير عدم فهمه 
 .399للقراءات أو مكابرته وإغماضه عن حقيقتها وتجاهله ألسرارها.." 

 
 
 
 
 

 المطلب الثالث: الشبهة الثالثة والرد عليها
 " ما نصه :مذاهب التفسير اإلسالميقال األستاذ إغناس غولد تسيهر  في كتابه "-3

"...وترجع نشأة قسم كبير من هذه االختالفات إلى خصوصية الخط العربي، الذي يقدم هيكله 
المرسوم مقادير صوتية مختلفة، تبعًا الختالف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، أو عدد تلك 

                                                 
 20-19، ص: القراءات في نظر المستشرقين والملحديني، القاض  398
 2المرجع السابق، تقديم الكتاب، ص   399
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اط، بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية، يدعو اختالف الحركات الذي ال يوجد في الكتابة النق
العربية األصلية ما يحدده، إلى اختالف مواقع اإلعراب للكلمة، وبهذا إلى اختالف داللتها. وإذًا فاختالف 

لحروف الصامتة، كانا تحلية هيكل الرسم بالنقط واختالف الحركات في المحصول الموحد القالب مع ا
هما السبب األول في نشأة حركة اختالف القراءات في نص لم يكن منقوطًا أصاًل أو لم تتحر الدقة في 

 . 400نقطه أو تحريكه..." 
 : ولبيان هاتين الحقيقتين قد تكفي بعض أمثلة فحسب: " - قائالً  تسيهرثم يستمر إغناس غولد  -

  ري ٰى ُّٱ : "من سورة األعراف 48اآلية رسوم بالنقط: أواًل: لالختالف في تحلية الهيكل الم
قرأ بعضهم بالثاء ،  َّ خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 الباء الموحدة: من المثلة بدال 

 " َتْسَتْكثرون "...،

 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ُّٱ : "من سورة التوبة 114واآلية -
من  –تية، و في قراءة ، بالياء المثناة التح  َّ يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت

  –وية االغريب أنها قراءة حماد الر 

 ) أباه ( بالباء الموحدة...،

فبداًل "  َّ  مغ  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ُّٱ من سورة النساء، 94وفي اآلية 

 -فتبينوا (، والهيكل المرسوم ) جزء اآلية )  فَتَثّبُتواقرأ جماعة من ثقات القراء: ) (   جبَ) من:
 كيل وال تنقيط مكتوب دون تش

 )                 (: يتحمل الوجهين..."
 
 
 
 
 

                                                 
 8، ص مذاهب التفسير اإلسالميتسيهر،   400
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 فكان رد الشيخ عبد الفتاح القاضي على هذه الشبهة كاآلتي:
 

جترأ عليها إغناس غولد تسيهر ليقذف بها أقدس ا"...وهذا رأي خاطئ، ونظر خاسئ، وزعم باطل، وفرية منكرة 
 لم يكن موضع تحقيق ودقة وال - تعالى –مهم أن كتاب هللا ما يقدسه المسلمون وهو كتاب هللا عز وجل، ويوه

 محل ضبط وتحرر وأمانة، في ألفاظه وقراءاته ورواياته، وطرق أدائه. إن هذا الرأي تصادمه: يكون 
  الحقائق التاريخية، -
 ، في جملتها وتفصيلها وتعارضه األدلة النقلية المتواترة -

   اإللهي عن هللا عز وجل، ومنبعها النقل الصحيح عن رسول هللا الدالة على أن القراءات مصدرها الوحي
  صلى هللا عليه وسلم.

، ويتلقاها الخلف عن السلف عن رسول هللا عن جبريل وعلى أنها سنة متبعة ينقلها اآلخر عن األول -
 .401أمين الوحي عن هللا تعالى..." 

 
 :(رحمه هللا)ذا الزعم ويأتي عليه من القواعد، قال ما يبطل هبوأدلة نقلية وبراهين عقلية  يةشواهد تاريخ 

 
  إن التاريخ هو خير شاهد وأصدق مخبر يدل على أن القرآن الكريم بجميع قراءاته ورواياته ..."

كان محفوظًا في صدور أصحاب رسول هللا قبل أن تكتب المصاحف في عهد الخليفة عثمان، 
 .-عنه  رضي هللا -لصديق أبي بكر الصديق بل وقبل أن يجمع القرآن في الصحف في عهد ا

   كما أن التاريخ يدل على أن قراءاته ورواياته قد ذاع أمرها وانتشر بين األنام خبرها وتداول الناس
القراءة بها في العهد النبوي، وقد نطقت بذلك األخبار الصادقة واآلثار الصحيحة التي ال مطعن 

 فيها وال وهن في أسانيدها. 
 ك من هذه األخبار ما ال يبقى معه أدنى شبهة وال ريبة في أن القراءات مردها الرواية ونقص علي

ومرجعها السماع وال دخل ألحد من البشر فيها كائنًا من كان، وليست خاصية الخط العربي الذي 
 .402كتبت به المصاحف مدعاة من قريب أو من بعيد الى تنوع القراءات واختالف القراء 

                                                 
 68، ص القراءات في نظر المستشرقينالقاضي،   401
األستاذ إغناس غولد تسيهر: " لم ( الدكتور عبد الحليم النجار في تعليقه على كالم التفسير اإلسالمي يقول مترجم كتاب )مذاهب 402

يكن الخط العربي سببًا في اختالف القراءات، بل كان مساعدًا على استيعاب القراءات الصحيحة بحالته التي كان عليها عند كتابة 
، -هد عثمان أي أن المصاحف العثمانية لم تكن منقوطة وال ُمَشّكلًة في ع –المصاحف العثمانية، من إهمال النقط والشكل كما سبق 



 

266 | P a g e  
 

 
قال:)   - صلى هللا  عليه وسلم -أن رسول هللا   - رضي هللا عنهما -عن ابن عباس  : لالخبر األو -

 .403أقرَأني جبريُل القرآَن على حْرٍف ، فراجعته ، فلم أزْل اْسَتِزيُده ، فيزيُدني ، حتى انتهى إلى سبعِة أْحُرٍف ( 
ِهَشاَم بَن َحِكيِم بِن ِحَزاٍم، َيْقَرُأ  قال:) َسِمْعتُ  - رضي هللا عنه -عن عمر بن الخطاب  :الثاني الخبر -

 ِ ، َفاْسَتَمْعُت ِلِقَراَءِتِه، َفِإَذا هو َيْقَرُؤَها عَلى ُحُروٍف َكِثيَرٍة، -َصل ى هللُا عليه وسل مَ -ُسوَرَة الُفْرَقاِن في َحَياِة َرسوِل َّللا 
 ِ اَلِة، َفاْنَتَظْرُتُه حت ى َسل َم، َفَلَبْبُتُه َفُقلُت: َمن  -َصل ى هللُا عليه وسل مَ -َلْم ُيْقِرْئِنيَها َرسوُل َّللا  َفِكْدُت ُأَساِوُرُه في الص 

 ِ وَرَة ال تي َسِمْعُتَك َتْقَرُأ؟ َقاَل: أْقَرَأِنيَها َرسوُل َّللا  ِ إن  -َصل ى هللُا عليه وسل مَ -أْقَرَأَك هِذه الس  ، َفُقلُت له: َكَذْبَت َفَوَّللا 
ِ َرسولَ  ِ  -َصل ى هللُا عليه وسل مَ - َّللا  وَرَة، ال تي َسِمْعُتَك َفاْنَطَلْقُت به إلى َرسوِل َّللا  َصل ى هللُا -َلهو أْقَرَأِني هِذه الس 

ِ إنِّي َسِمْعُت هذا َيْقَرُأ ُسوَرَة الُفْرَقاِن عَلى ُحُروٍف َلْم  -عليه وسل مَ  ُتْقِرْئِنيَها، وإن َك أْقَرْأَتِني أُقوُدُه، َفُقلُت: يا َرسوَل َّللا 
ِ َصل ى  هللُا عليه وسل َم: َهَكَذا ُأْنِزَلْت ُسوَرَة الُفْرَقاِن، َفَقاَل: يا ِهَشاُم اْقَرأَْها َفَقَرأََها الِقَراَءَة ال تي َسِمْعُتُه، َفَقاَل َرسوُل َّللا 

ِ ُثم  َقاَل: اْقَرْأ يا ُعَمُر َفَقَرْأُتَها ال تي أقْ  ِ - َصل ى هللُا عليه وسل مَ -َرَأِنيَها، َفَقاَل َرسوُل َّللا  : َهَكَذا ُأْنِزَلْت ُثم  َقاَل َرسوُل َّللا 
َر منه ("- َصل ى هللُا عليه وسل مَ  -  .404 : إن  الُقْرآَن ُأْنِزَل عَلى َسْبَعِة أْحُرٍف، َفاْقَرُؤوا ما َتَيس 

- النبي   أن   -ضي هللا عنهر -عن أبي بن كعب  :الخبر الثالث -
اَلُم، َفقالَ  عليه ِجْبِريلُ  فأَتاهُ  :ِغَفاٍر، قالَ  َبِني َأَضاةِ  ِعْندَ  كانَ  -َوَسل مَ  عليه َّللا ُ  َصل ى َتْقَرَأ  َأنْ  َيْأُمُركَ  َّللا َ  إن   :الس 

ُتَك الُقْرآَن عَلى َحْرٍف، َفقاَل: َأْسَألُ  ِفَرَتُه، وإن  ُأم تي ال ُتِطيُق ذلَك، ُثم  َأَتاُه الث اِنَيَة، ُمَعاَفاَتُه َوَمغْ  َّللا َ  ُأم 
ُتَك الُقْرآَن عَلى َحْرَفْيِن، َفقاَل: َأْسَألُ  َأنْ  َيْأُمُركَ  َّللا َ  إن   :َفقالَ  ُمَعاَفاَتُه َوَمْغِفَرَتُه، وإن  ُأم تي ال ُتِطيُق ذلَك،  َّللا َ  َتْقَرَأ ُأم 

ُتَك الُقْرآَن عَلى َثاَلَثِة َأْحُرٍف، َفقاَل: َأْسَألُ  َأنْ  َيْأُمُركَ  َّللا َ  إن   :اِلَثَة، َفقالَ ُثم  َجاَءُه الث   ُمَعاَفاَتُه َوَمْغِفَرَتُه، وإن   َّللا َ  َتْقَرَأ ُأم 
ُتَك الُقْرآَن عَلى َسْبَعِة َأْحُرٍف، فأي ما َحْرٍف َتْقرَ  َأنْ  َيْأُمُركَ  َّللا َ  إن   :ُأم تي ال ُتِطيُق ذلَك، ُثم  َجاَءُه الر اِبَعَة، َفقالَ  َأ ُأم 

 .405"   فَقْد َأَصاُبوا عليه َقَرُؤوا
 

                                                 

، 2، تأليف الدكتور سمير بن يحيى المعبر، دار حافظ، طنظرات في علم القراءات، وانظر أيضًا: 8فليست العبرة بالخط..."، ص: 
  133 - 73، ص: 2005جدة، 

، ص 9، ج 4491؛ كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم الحديثين البخاري في صحيحه اإلمامأخرجه   403
23. 

 1354؛ كتاب صالة المسافرين، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، برقم:اإلمام مسلم في صحيحهكما رواه 
َر منه  )؛ كتاب التوحيد، باب قول هللا تعالىاإلمام البخاري في صحيحهأخرجه   404  [20المزمل:]( َفاْقَرُؤوا ما َتَيس 
 820؛ كتاب صالة المسافرين، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، رقم: مسلم في صحيحه اإلمامأخرجه   405
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وبعد تأصيل مسألة القراءات وإثباتها أنها ُمنّزلة من عند هللا تبارك وتعالى على قلب رسوله صلى هللا عليه وسلم 
ة والتلقي حالوحي المنزل والرواية الصحيي القراءات هي: أشار الشيخ عبد الفتاح أن العمدة والقاعدة المتبعة ف

 .والمشافهة
 

بالتوقيف والتلقين وعالوة على ما ذكر فإن مادة اإلقراء تكررت في األحاديث مما يدل على أن القراءات إنما ثبتت 
قة وضبطًا أللفا  كانوا في الذروة العليا د -رضي هللا عنهم-، وأن الصحابة والتلقي والمشافهة والنقل والسماع

القرآن الكريم، وإحكامًا لكلماته وحروفه، وحرصًا على إماطة أدنى تصحيف عن ساحته، وحسبنا برهانًا على ذلك 
 .406موقف عمر بن الخطاب مع هشام بن الحكيم

 
 رد عليه الشيخ عبد الفتاح القاضي بدليل عقلي وتاريخي قائاًل:كما  
 
ية وأرسلت إلى األمصار اإلسالمية لم يكتف الخليفة عثمان بإرسالها إلى .. أنه لما كتبت المصاحف العثمان"

األمصار وحدها لتكون الملجأ والمرجع، بل أرسل مع كل مصحف عالمًا من علماء القراءة يعلم المسلمين القرآن 
ى مكة، وفق هذا المصحف وعلى مقتضاه. فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدينة، وبعث عبد هللا بن السائب إل

والمغيرة بن شهاب إلى الشام، وعامر بن عبد قيس إلى البصرة، وأبا عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة، فكان كل 
واحد من هؤالء العلماء يقرئ أهل مصره بما تعلمه من القراءات الثابتة عن رسول هللا بطريق التواتر التي يحتملها 

المنسوخة، وإن كان يحتملها رسم المصحف. فالمقصود  وأاد رسم المصحف، دون القراءات الثابتة بطريق اآلح
من إرسال القارئ مع المصحف تقييد ما يحتمله الرسم من قراءات بالمنقول منها متواترًا. فلو كانت القراءات مأخوذة 
ر من رسم المصحف ساغ لكل إنسان أن يقرأ  بكل قراءة  يحتملها رسم المصحف، سواء كانت ثابتة بطريق التوات

فإيفاد عالم مع المصحف دليل واضح على أن القراءة إنما تعتمد على  ،أو بطريق اآلحاد أم كانت منسوخة...
 .407التلقي والنقل والرواية، ال على الخط والرسم والكتابة..."، 

تسيهر  مزاعم األستاذ إغناز غولدوهنا، تواترت الردود األخرى  وانهالت كالشهب المنزلة والصواعق المرسلة تفند 
واحدًا تلو اآلخر، حيث ذكر الشيخ عبد الفتاح القاضي أقسام القراءات القرآنية وأحصى الكلمات القرآنية  وافتراءاته

مع القراءات المتنوعة، مبينًا أن االختالف والتنوع في القراءة ليس مرده خصوصية الخط العربي لكونه لم يكن 
. جاء هذا الرد المفصل الرواية والتلقي والمشافهة والنقل الصحيح: منقوطًا وال مشكواًل، وإنما العمدة في ذلك

                                                 
 120 – 78،  ص القراءات في نظر المستشرقين والملحدينالقاضي،    406
 120 – 78ص   مرجع السابق،ال   407
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الطويل من الشيخ وقد أطال فيه النفس، كل ذلك دفاعًا عن أمانة الصحابة ودقتهم وضبطهم في نقل القرآن الكريم 
 دون زيادة وال نقصان، فرحمه هللا رحمة واسعة.

 
 ساطع على أن القراءات بالتلقي والمشافهة والرواية   الرد العلمي الدقيق المفصل ميه دليل قاطع وبرهان

 
أقسام ذكر المرحوم الشيخ عبد الفتاح القاضي دعوى " األستاذ الضليع" إغناز غولد تسيهر وفريته وفي تفنيد 

 قائاًل:  الرسم العثماني االقراءات التي يحتمله
لقراءات واختالفها، لكانت كل قراءة يحتملها رسم " ...لو كان خلو المصاحف من الشكل واإلعجام سببًا في تنويع ا

 ةفإن ما يحتمله رسم المصحف من القراءات أربعالمصحف صحيحة معتبرة من القرآن، واألمر ليس كذلك، 
 : أقسام

 أقسام القراءات
احتمال الرسم  حكمها أمثلة 

 العثماني لها
القاعدة في 
ثبوت 
 القراءات

 جئ يي ىي  ُّٱ  قوله تعالى : األول
 َّ جب هئ مئ  خئ حئ

 [، 13سورة اإلسراء: ]
 فإن كلمة: 

 فيها ثالث قراءات:  ( وُنْخِرج) 
بنون مضمونة مع كسر  : األولى

  ( ُنْخِرجُ )  الراء
بياء مثناة تحتية مضمومة  :الثانية

 مع فتح الراء
  ( ُيْخَرجُ ) 

: بياء مثناة تحتية مفتوحة الثالثة 
 مع ضم الراء

ات الثالث فهذه القراء
 ثابتة بطريق التواتر

ملها حتوالرسم ي
 كلها

الرواية والنقل 
ال الرسم 
 والخط
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 408( َيْخُرج )
 

  جن يم ىم مم ُّٱٱٱقوله تعالى: الثاين
  [58األعراف: ]  َّيه منخن حن

بضم الياء وكسر  (  ُيْخِرجُ  ) وقرئ 
 .409الراء

 
  مت خت ُّٱٱوقراءة قوله تعالى:

    َّ مغ مج حج مث هت
وقرئ   )ُسقاة( 410  بضم السين 

 رماةالياء جمع ساقي، مثل وحذف 
بفتح   وَعَمرةَ )وقرئ رامي، جمع 

األلف بعدها  العين والميم مع حذف
مثل صنعة، جمع  عامر،جمع 

. صانع  
 
 

ثبتت بطريق اآلحاد 
بنقل  اوصح سنده

العدل الضابط عن 
مثله وهكذا إلى نهاية 
السند، واستفاض نقله 
عن األئمة، واشتهر 
ذكره بين شيوخ 

اه علماء وتلق ،اإلقراء
القراءة  بالرضا 
والقبول فهاتان 
القراءتان مع ثبوتهما 
بطريق اآلحاد قد 
صح سندهما وذاع 
بين القراء خبرهما 
وتلقوهما بالقبول 
وحكم هذين القسمين 
واحد وهو أن كل 
واحد منهما يعتبر 
قرآنًا ويتعبد بتالوته 

ورسم 
المصحف 
 يحتملهما

الرواية والنقل 
ال الرسم 
والخط ،كما 

إغناس  زعم 
 تسيهرغولد 

                                                 
عقوب بالياء التحتية المفتوحة وضم الراء، والباقون بالنون قرأ أبو جعفر بالياء التحتية المضمومة وفتح الراء، وي (ونخرج  ) 408

شرح طيبة  : الجزري، ، وانظر184، ص 1، جفي القراءات العشر المتواترة البدور الزاهرةالقاضي، المضمومة وكسر الراء، انظر: 
 262، ص النشر البن الجزري 

ر الراء، والباقون بفتح الياء وضم الراء، وهو الوجه الثاني البن قرأ ابن وردان بخلف عنه بضم الياء وكس(  اً ال يخرج إال نكد)  409
شرح طيبة النشر ، مهرة ،، وانظر118، ص 1، ج...البدور الزاهرةوردان. وقرأ أبو جعفر بفتح كاف نكدا، والباقون بكسرها، انظر: 

 235، ص في القراءات العشر
وقرأ  .بضم السين وحذف الياء وعمرة بفتح العين وحذف األلف بعد الميم قرأ ابن وردان بخلف عنه سقاة ) سقاية الحاج وعمارة  (410

البدور  القاضي، ، انظر:وهو الوجه الثاني البن وردان. الباقون سقاية بكسر السين وإثبات الياء، وعمارة بكسر العين وألف بعد الميم
 134، ص 1ج ...،الزاهرة
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، افي الصالة وغيره
فيجب قبوله وال يحل 
إنكار شيء منه ومن 

كر شيئًا منه فهو أن
 كافر، حالل الدم.

 مي زي ري ٰى ُّٱ قوله تعاىل:  لثالثا
   وكان عبدًا هلل وجيهاً   قرئ:   َّ  ني

بفتح العين وباء تحتية موحدة ساكنة 
 بعد العين مع نصب الدال وتنوينها.

 

ريق اآلحاد، ثبتت بط
وصح سنده، ولكنه لم 
يشتهر، ولم يظفر 
بالذيوع واالستفاضة، 
ولم يتلقه علماء 

 القراءة بالقبول

وهذا القسم 
شاذ تمنع 
منع القراءة به 

تحريم في 
الصالة وخارج 

وال  411الصالة 
يحل التعبد 
 بتالوته

الرواية والنقل 
ال الرسم 
والخط كما 
زعم غولد 
 زيهر

 رب  يئ ىئ ُّٱقوله تعاىل:  الرابع
 رت يب ىب نب مب زب
(  بهمزة أباه وقرئ: )  ، َّ يق زت

مفتوحة وباء موحدة تحتية مفتوحة 
( بكسر الهمزة إياهخفيفًا بداًل من ) 

 وياء مثناة تحتيه مفتوحة مشددة.
 

لم يصح سندها، أو 
أصاًل،  ُيعرف له سندٌ 

وهذا القسم ال يعتبر 
وال يسوغ قرآنًا، 

التعبد بتالوته بحال، 
راءة بها فتحرم الق

 بإجماع المسلمين

بينما رسم 
المصحف 
يحتمل هذين 
القسمين، 
 .الثالث والرابع

الرواية والنقل 
ال الرسم 
والخط كما 
زعم غولد 
 تسيهر

     
   

 
مله. ولم يكتف الشيخ عبد الفتاح بهذا القدر، تمله الرسم العثماني وما ال يحتم القراءات فيما يحاهذا فيما يتعلق بأقس

 لشبهات إغناز غولد تسيهر توسع وأطال النفس في بيان جهل عدو هللا وعدو القراءات واإلسالم والمسلمين؛ وتفنيداً 

                                                 
 كما هو مقرر. ئل اللغوية والنحويةهذا النوع من القراءة يجوز االحتجاج في المسا 411
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وراح وحشد كل األمثلة القرآنية من هذا القبيل بهدف إثبات القاعدة المتبعة أن المعول عليه في القراءات هو: 
 ي أو رسم المصحف وذكر الكلمات اآلتية:، وليس خاصية الخط العربالسماع والمشافهة والتلقي والتواتر

  
 يظهر من خاللها أمانة وضبط وإتقان القراء –الكلمات القرآنية مع تحليل وتوجيه تنوع القراءات فيها   
 

 الكلمات القرآنية ابلقراءات املختلفة
 ذكرت في القرآن على أنها صفة أو ُحْكُم الصفة في ثالثة مواضع:  َمِلك 412َماِلك 1

 األول: ُّٱ ٱ من ىن ين جه  َّ ]الفاتحة: ٤[، 
 الثاني: ُّٱ زث مث نث ىث َّ  ] آلعمران:26[، 

 الثالث: ٱُّٱ يت رث زثٱَّ ]الناس: 2[. 
رسمت هذه الكلمة برسم واحد في المواضع الثالثة، وهو حذف 

ء اختلفوا في قراءتها في موضع الفاتحة األلف بعد الميم، ولكن القرا
 ، فمنهم من قرأها فيه بحذف األلف، ومنهم من قرأها بإثباتها.413فقط 
 نث مث زث ٱُّٱ: أما موضع آل عمران-

فقد اتفقوا على قراءتها فيه بإثبات األلف.  [26عمران:آل]َّىث
ع بحذف األلف لكان ذلك مع أنه لو قرئت الكلمة في هذا الموض

سائغاً لغة ومعنى، ولكن لم تقرأ بالحذف في هذا الموضع لعدم ثبوت 
 الرواية فيه بالحذف.

[، فقد 2]الناس: َّزث رث يت ٱُّٱ :أما موضع سورة الناس
ة فيه بحذف األلف، مع أنه لو قرئت اتفق القراء على قراءة الكلم

ك سائغًا لغة هذه الكلمة في هذا الموضع بإثبات األلف لكان ذل
ومعنى ولكن لم تقرأ الكلمة في هذا الموضع باإلثبات لعدم ثبوت 

                                                 
البدور  : القاضي،( دون ألف، انظرملك( بألف بعد الميم، وقرأ باقي العشرة )مالكقرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ) 412

 15، 1ج ،في القراءات العشر المتواترة في القراءات العشر المتواترة الزاهرة
، علم القراءات: نشأته، أطواره، أثره في العلوم الشرعيةانظر: آل إسماعيل،  ام والعلوم الشرعيةحول أثر القراءات القرآنية في األحك 413
، فقد ألفيُت هذه الدراسة من خير ما ُألفت، شاملة وفريدة في نوعها مدعمة بالنصوص والشواهد، فجزى هللا كاتبها 365، 223، 70ص 

 خير الجزاء.
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النقل بإثبات األلف. فلو كانت القراءات بالرأي واالجتهاد ال بالتلقي 
والتوقيف، ولو كان تنوع القراءات تابعًا لرسم المصحف لم يكن 
اختالف القراء مقصورًا على موضع الفاتحة بل كان يتناول 

ن اآلخرين. ولكنهم اختلفوا في موضع الفاتحة واتفقوا في الموضعي
فدل هذا على أن القراءات لم تكن باالختيار الموضعين اآلخرين، 

واالجتهاد، ولم يكن تنوعها تابعًا للخط والرسم، وإنما هو تابع 
 .414..." للسند والرواية والنقل

في سورة  األولموضعين:  وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في 415َغْشَوة ِغَشاوة 2

والثاين يف ،َّٰذخيحي جي  يه  ٱُّٱالبقرة في قوله تعالى:
 . َّ جهيي ين ىن من ٱُّٱ: سورة اجلاثية

ولو قرئ   . َغْشوة وقرأها بعضهم بفتح الغين وسكون الشين: 
موضع البقرة بفتح الغين وسكون الشين لكان ذلك صحيحًا لغة 

الموضع لعدم  ومعنى،  ولكن لم يقرأ أحد بهذه القراءة في هذا
وهذا يدل على أن القراءة إنما تؤخذ بالمشافهة ثبوتها فيه، 

 والسماع وال تؤخذ من خط المصحف ورسمه.
ذكرت هذه الكلمة ُمعّرفة وُمنّكرة في القرآن الكريم في ستة  416لص ْعَقةا لَصاِعقةا 3

 مواضع. 
 هت مت ُّٱ:األول: في قوله تعالى في سورة البقرة

  َّ حجمج مث

 مح  جح ُّ قوله تعالى في سورة النساء: الثاني: في
  َّ  مغ مخجخ

                                                 
 53 - 48، ص ظر  الملحدين والمستشرقينالقراءات في ن القاضي، عبد الفتاح؛ 414
القراءات الشاذة و توجيهها في لغة  القاضي،  ، وانظر:10، ص  مختصر في شواذ القرآن من كتاب البدع ، بن خالوية: انظر 415

 27، ص العرب
كسر العين، البدور الزاهرة، الّصْعَقة (، وغيره بإثبات األلف مع ) قرأ الكسائي بحذف األلف بعد الصاد مع إسكان العين (الصاعقة )416

 304، 1ص ج
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 يي ىي مي خي ُّٱالثالثة والرابعة في سورة فصلت : 
  َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

 خض حض جض مصُّالخامس في سورة فصلت أيضًا:
 َّ جع مظ حط مض

 مج  حج مث هت مت ُّ:السادس في سورة الذاريات
َّ مخ جخ مح جح  

وهذه اآلية مرسومة في جميع المصاحف العثمانية في المواضع 
بدون ألف بعد الصاد، ولكن القراء أجمعوا على قراءتها في الستة 

 المواضع الخمسة األولى بإثبات األلف بعد الصاد مع كسر العين
 ، 

واختلفوا في الموضع السادس فقرأها بعضهم فيه بإثبات األلف بعد 
الصاد مع كسر العين، وقرأها بعضهم بحذف األلف مع سكون 

 .الَصْعقة(العين )
 

نوع القراءات تابعًا للرسم الختلف القراء في المواضع فلوا كان ت
الخمسة كما اختلفوا في الموضع السادس، فدل ذلك على أن 

 . العمدة في ثبوت القراءة التوقيف والرواية ال الرسم والكتابة
 

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ قوله تعالى: ٱٱ418ُكْرهاً  417 َكْرهاً  4

]آل  َّ خك حك جك مق حق مف  خف
 .419 [83عمران:

                                                 
، ص التيسير في القراءات السبع ، انظر: الداني، َواْلبَاقُوَن بِحَتِْحَها ،َوفِي التَّْوبَة بَِضم اْلَكاف هللا النساءع ُهَنا ع رهاك   هللا َحْمَزة َواْلكَسائِي 417

95 
البدور الزاهرة في القراءات (، انظر: القاضي، ) َكْرهاً ون بفتحهابضم الكاف، والباق  ( رهاكُ  ) وخلف ) حمزة والكسائي( قرأ األخوان 418

 137، ص 1ج العشر المتواترة،
ألن سياق اآلية اليسمح بغيرها، ولم يشر ) َكْرها (، جميع القراء قرأ بحتح الكاف وسكون الراء في هذا آل عمران والرعد وفصلت، 419

-57، 47-44حرز األماني و وجه التهاني، وفصلت في متن الشاطبية المسمى: إليها القراء، ألنها جلية، انظر فرش سورتي عمران 

58 ،62-63، 
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 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ُّٱ وله تعالى:وق

  [19النساء:] َّحف  مس متخت حت
 مث هت مت خت حت جت هب  مبُّٱوقوله تعالى:

  [53التوبة:] َّمحجخ  جح مج حج
 ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱوقوله تعاىل
 مس ُّٱ :وقوله تعاىل[، 15الرعد:] َّ نب زب رب يئ
 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص
 ُّٱوقوله تعاىل: ،  [11لت:فصٱٱٱٱٱٱَّ  خف حف جف مغ جغ

 جنيم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل
 ،420..." [15األحقاف:] َّ

... حجمث هت مت خت حت جت ُّ: في قوله تعالى الواردتان 421حُيِزن  حَيَزن 5

 َّ   زث رتيب ىب نب ُّٱ:وقوله تعاىل[33األنعام:]َّ مس

 مض خض حض  جض مص ُّ :وقوله تعالى،  [76س:]ي

لغتان عند العرب: ، فهما [10]المجادلة: َّ  حك...  مظ حط
 .إذا أهمه األمرَحَزنه األمر وَأْحَزَنه 

 مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱ 422 ُمدَخالً  َمدخالً  6
 ىن نن من زن رن

 زت  رت ىبيب نب مب ُّٱ،[٣١النساء:]َّ
[، فقرأها بعضهم بضم الميم في  ٥٩]الحج: َّنتىت مت

الموضعين وقرأها بعضهم بفتح الميم فيهما. واتفقوا على قراءة 

                                                 
 58 -  55، ص القراءات في نظر الملحدين والمستشرقينالقاضي،  420
ة، ص " قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي، والباقون بفتح الياء وضم الزاي، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواتر  وال يحزنك"  421
 ، 1ج

 78، ص 1" قرأ المدنيان ) نافع وأبو جعفر ( بفتح الميم، والباقون بضمها، البدور الزاهرة، جمدخال "  422
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 يف ىف  يث ىث ٱُّٱ كلمة ) ُمدخاًل( في قوله تعالى:
 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق
[، بضم الميم، واللغة تجيز فتح الميم كما ٨٠]اإلسراء:    ام يل

تجيزه في الموضعين السابقين ولكن لم يقرأ قارئ في هذا الموضع  
بفتح الميم، فلو كان مرجع القراءات رسم المصحف  لقرئت هذه 
الكلمة في هذا الموضع بقراءتين ضم الميم و فتحها..، ولكن لم 

عليه وسلم فتح الميم في هذا الموضع...،  يرد عن النبي صلى هللا
 إذًا يكون مرجع القراءات التوقيف والرواية ال الرسم والكتابة.

وخَتُرجون  423 خُتَرجون 7
424 

ونظرًا لضيق المساحة المتاحة في هذه الدراسة أكتفي باإلشارة فقط 
إلى المواضع األخرى التي من هذا القبيل: قرئت بالبناء للمفعول 

(، وسورة الروم في 25لفاعل في سورة األعراف اآلية رقم )والبناء ل
(، 11(، وسورة الزخرف اآلية رقم) 19الموضع األول اآلية رقم )
واتفقوا في القراءة  بالبناء للفاعل (. 35وسورة الجاثية اآلية رقم )

 (.25في الروم في الموضع الثاني اآلية رقم ) 
تى في هذا الموضع ولكن لم واللغة تجيز القراءة بالبناء للمفعول ح

تأت بها رواية،  ولم يقرأ بها أحد، ولم يثبت بها سند، وهذا من 
البراهين الدالة على أن مصدر القراءات التوقيف والتلقين واألخذ 

 وال دخل لخلو المصاحف من الشكل..

                                                 
قرأ األخوان وخلف وابن ذكوان بخلف عنه بفتح التاء وضم الراء والباقون بضم التاء وفتح الراء وهو الوجه  وكذلك ُتخرجون ""  423

من الشاطبية البن ذكوان ولكن الذي حققه صاحب النشر أن طريق األخفش وهي طريق الشاطبية الثاني البن ذكوان، هذا ما يؤخذ 
 248، ص 1بفتح التاء وضم الراء وقال ال ينبغي أن يؤخذ من التيسير بسواه، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، ج 

 248، ص 1ء، المرجع السابق، ج" اتفقوا على قراءته بفتح التاء وضم الرا إذا أنتم تخرجون  "424
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ن والخالف الدائر بين القراء في هذه اللفظ هو ضم الراء وسكو  426 ُرْشداً  425الًرَشد  8
الشين، أو فتح الراء وفتح الشين،  سواء كان منكرًا أو معرفًا، في 

، 10(، وسورة الكهف؛ اآليات ) 146سورة األعراف اآلية رقم )
 (.10،14،21(، وسورة الجن؛ اآليات )66، 24

تكلم بهما العرب، كالُبْخل بضم الميم وسكون  كلتا القراءتين لغتان
ل(، و كالُحْزن بضم الباء وسكون الخاء أو فتح الميم والخاء )الَبخَ 

الخاء، و الَحَزن بفتح الباء والخاء. وقد اتفق القراء في قراءتها في 
. وما قيل بعضهابعض المواضع بفتح الراء والشين، واختلفوا في 

 عن األمثلة السابقة يقال هنا  أيضًا: 
إن العمدة في القراءات ليس خلو المصحف من األشكال أو 

كنات أو خصوصية الخط العربي، وإنما هو التلقي الحركات والس
 والرواية

ا مما قيل عن األمثلة السابقة يقال هنا أيضًا، لغتان تكلم به ُضراً   َضراً  9
 الرواية بهما تبالعرب وجاء

وهذا اللفظ سواء كان منكرًا أو معرفًا ورد في خمسة مواضع في  ُحزانً  َحَزانً  10
عنى واحد ضم الحاء وسكون الزاي وفتح القرآن الكريم فيه لغتان بم

( ولكن القراء رحمهم هللا اختلفوا في  ُحْزن و َحَزن الحاء والزاي ) 
بعضهم بضم الحاء وسكون الزاي  أمواضع القصص خاصة، فقر 

 بفتح الحاء والزاي .  بعضهموقرأ 
واتفقوا على قراءة الموضع األول في التوبـة والموضع الخامس في 

اء والزاي، وعلى قراءة موضعي يوسف بضم الحاء فاطر بفتح الح
 وسكون الزاي.

                                                 
" قرأ األخوان ) حمزة والكسائي ( وخلف بفتح الراء والشين، والباقون بضم الراء وإسكان الشين، البدور الزاهرة في " سبيل الرشد  425

 124، ص 1القراءات العشر المتواترة، ج
تح الراء والشين وغيرهما بضم الراء وسكون الشين ( بف أبو عمرو البصري، ويعقوب الحضرمي البصري " قرأ البصريان ) رشدا "  426

، ص 1، ج،  البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةوأما من أمرنا رشدا وألقرب من هذا رشدا فبفتح الراء والشين لسائر القراء
194 
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َيتْ   427فَعِمَيتْ  11 (، قرئت بضم العين وتشديد الميم 28في سورة هود اآلية رقم ) فُعمِ 
(، قرئت بفتح 66المكسورة، و في سورة القصص اآلية رقم ) 

العين وتخفيف الميم المكسورة. وكلتا القراءتين صحيحتان وهما 
تكلم بهما العرب، والرسم يحتمل كلتا القراءتين، ولكن بعض لغتان 

في سورة هود، ولكنهم اتفقوا على التخفيف في  ةالقراء قرأ بالشد
هو السماع  هاألن العمدة في صحة القراءة وقبولالقصص، 

 .والمشافهة والنقل وليس رسم المصحف
(، وفي المؤمنون 66قم ) قرئ هذا اللفظ في سورة النحل اآلية ر  428ُنسقَيه َنسقَيه 12

( َنْسقيكم (،  في كال الموضعين بفتح النون، ) 21اآلية  رقم)
. َّ حل جل  مك لك خك ُّٱمضارع َسقى، ومنه قوله تعالى
(، مضارع أسقى، ومنه ُنْسقيكموقرئ أيضًا بالنون المضمومة ) 

وقرئت بتاء .  َّ يك ىك  مك لك اك يق ُّٱ: قوله تعالى
ث مسندًا لألنعام. وفي سورة على التأني( َتْسقيكم)  المفتوحة
(. ال خالف بين 23اآلية رقم ) َّ زب  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ القصص

 القراء 
 من زن رن مم  ام ُّٱ واتفقوا في سورة الفرقان

(، على قراءتها بالنون 49اآلية، رقم )   َّ ىن نن
المضمومة، ألن نظم اآلية في سورة الفرقان ال يحتمل قراءة تاء 

الث لكون المصحف غير منقوط مع أن الرسم يحتمل القراءات الث
ا بذلك. وما و وال مشكول في جميع المواضع ولكن القراء لم يقرؤ 

قيل عن األمثلة السابقة بقال هنا أيضًا معتمدين على القاعدة في 
 السماع والنقل والرواية والمشافهة.القراءات أأل وهي: 

                                                 
البدور بفتح العين وتخفيف الميم، ( وخلف بضم العين وتشديد الميم، والباقون حمزة والكسائيقرأ حفص واألخوان )  " فعميت " 427

 153، ص 1، جالقراءات العشر المتواترةفي  الزاهرة
 

البدور الزاهرة قرأ نافع والشامي وشعبة ويعقوب بالنون المفتوحة وأبو جعفر بالتاء المفتوحة والباقون بالنون المضمومة،  " نسقيكم " 428
 180، 1جفي القراءات العشر المتواترة، 
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(، والشعراء، اآلية رقم 92الواردة في سورة اإلسراء، اآلية رقم )  429 ِكْسفاً  ِكَسفاً  13
، والطور، (9)  ية رقم(، سبأ، اآل48(، والروم، اآلية رقم  )187)

(. لقد اختلف القراء في المواضع األربعة األولى، 44اآلية رقم )
 فمنهم من قرأها بفتح السين ومنهم قرأها بإسكان السين.  

 اتفقوا بسكون السين رغم أن اللغة و دوأما الموضع الخامس فق
العربية و سياق اآليات تجيز في هذا الموضع قراءتها و رسم 

وا بذلك. وما ؤ المصحف يجيز ذلك و يتحمله، ولكن القراء لم يقر 
مصدر قال هنا أيضًا من حيث كون يقيل عن األمثلة السابقة 

القراءات الرواية والسماع والمشافهة والتلقي وال دخل لخلو 
 .ا العربملغتان تكلم به المصحف من الشكل أو التنقيط، وهما

َفخُ  14 ُفخُ  يـُنـْ (، وفي سورة النمل، 102الواردة في في سورة طه، اآلية رقم )  نـَنـْ
( ففي طه قرئ 1( ،  وفي سورة النبأ، اآلية رقم ) 87اآلية رقم ) 

ولكن القراء في النمل والنبأ اتفقوا جميعًا على بالنون والياء،  
( )بنون َنْنُفُخ يات الواردة ) مع أن سياق اآل بالياء، قراءتها

العظمة ( في كلتا السورتين ) النمل والنبأ ( يجيز ذلك، ورسم 
وا ألن الرواية لم ؤ المصحف أيضًا يسمح بذلك، ولكن القراء لم يقر 

على أن القراءات إنما تثبت بالتلقي والتوقيف ال ترد بذلك، فدل 
 .باالجتهاد واالبتداع

(، وسورة ص، 110لواردة في في سورة المؤمنون، اآلية رقم ) ا ِسْخِرايً  ُسْخِرايً  15
و كسر  ) ُسخريًا (،(، حيث قرئ بضم السين 63اآلية رقم ) 

(، ولكن القراء اتفقوا جميعهًا على قراءتها بالضم ِسخريًا السين ) 
(،  والكسر والضم لغتان، ومعناهما ُسخريًا في سورة الزخرف ) 

شئة من رسم المصحف الختلفوا في واحد.فلو كانت القراءات نا
فدل على أن منشأ القراءات التوقيف الموضع الثالث أيضًا، 

 .والسماع
                                                 

، ص 1، جالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتوترةاتفقو على إسكان السين فيه ) أي في سورة الطور فقط(،  راجع :  " ِكْسفا " 429
وابن عامر وعاصم كسفا بتحريك السين الذي هو الفتح لكونه جمع كسفة، والباقون بإسكانها  () نافع وأبو جعفر ، وقرأ المدنيان306

في سبأ بتحريك السين، وابن ذكوان وهشام بخالف عنه « وعليهم كسفا»في الشعراء « ط علينا كسفافأسق»بجعله اسم جمع، وقرأ حفص 
 266، ص شرح طيبة النشر البن الجزري في الروم بعكس ما تقدم فسكنوا السين...، انظر: « ويجعله كسفا »وأبا جعفر قرءوا 
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كلمات أخرى في القرآن الكريم من هذا القبيل كانت غير معجمة )  
ورسمها يجعلها محتملة ، مضبوطة بالشكلمنقوطة( وال غير 

لم يختلف فيها للقراءات العديدة واللغة العربية تجيز ذلك، ومع ذلك 
ألنها لم  ؛القراء ولم تتعدد القراءات، بل اتفقوا على قراءة واحدة فيها

 . ترو بالسند القوي  واألثر الثابت
على  وَخَطَف َيْخِطفُ على وزن َعِلَم يعَلُم،  َخِطَف يْخَطفُ فيها لغتان،  خَيِْطفُ  خَيَْطفُ  16

ا بكسر الطاء في وزن َعَمَد َيْعِمُد،  فالقراء أجمعوا على قراءته
 رت يب ُّٱالماضي وفتحها في المضارع، مثال قوله تعالى: 

 ىت نت ُّٱ:[ و قوله تعالى20،] البقرة:  َّ زن نتمت  زت

 [10]الصافات: ،  َّ ىث نث مث زث رث  يت
لم يقرأ أحد  ُمْكثٍ  17

بفتح الميم وال 
 بكسره

 ٱ حن خن من ىن ين جه مه ىه اتفق الجميع على قراءة قوله تعالى: 
وإسكان الكاف،  واللغة تجيز تثليث الحركة بضم الميم يه جي    

( والرسم أيضًا يحتمل  ُمْكٍث، و َمْكٍث، وِمْكثٍ للميم، أي : ) 
الحركات الثالث،  ولكن لم يثبت شيء من ذلك وأجمع القراء على 

تكونت بالرأي واالختيار، وال  ماقراءتها بضم الميم فقط، القراءات 
الشكل بالضبط لمصاحف من د ايبالهوى واالجتهاد، وال يكون تجر 

وإنما سبب التنوع واالختالف هو الرواية سببًا في تنوع القراءة، 
 الصحيحة، واألسانيد الموصولة.

في راء الرضاعة فيها لغتان أيضًا، الفتح والكسر، ولكن القراء  430 الرِ َضاَعة الرََّضاَعة 18
ٱ:ةأجمعوا على قراءتها بالفتح فقط، قال تعالى في سورة البقر 

 خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئُّٱ
 ٱَّ هبهتمت

                                                 
مختصر في شواذ  (، انظر: ابن خالويه،َرضعة مجاهد أنه قرأ: ) (، ويروى عن لِرضاعةقرأ بكسر الراء الجارود و أبو رجاء ) ا  430

 36ص   ،القراءات الشاذة و توجيهها من لغة العرب القاضي، ، وانظر:21ص القرآن من كتاب البديع 
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( فتح الواو وتشديد الصاد )  يوصيكمتجيز اللغة  في لفظ )  أْوصى 431َوص ى 19
يكم ، كما تجيز سكون الواو وتخفيف الصاد من التوصية(  ُيَوصِّ

.وقد جاءت اللغتان في القرآن الكريم في من اإليصاء( يْوصيكم )

  خئ حئ جئ يي ُّٱ:قوله تعالى في سورة البقرة 

  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

وأوصى بها إبراهيم بنيه وقرئ: ) ، َّ مث هت مت
 ( بواوبن، األولى مفتوحة والثانية ساكنة،ويعقوب

كلمات أخرى في القرآن الكريم خالف بعض القراء مرسوم جميع  
لألثر واتباعًا للنقل واقتداء بالسنة، المصاحف العثمانية إيثارًا 
 .ومحافظة علىالتوقيف والسماعوعمال بالتلقي والمشافهة، 

 لسِ راط ا الصِ راط   20
 

إبمشام ) 432 الصراط

 (الصاد صوت الزاي
ٱ

 
 
 
 

 

 جفمغ ٱُّ مثل قوله تعالى في سورة البقرة
 حق مف خف حف
وقوله تعالى في سورة ، 433َّمق

 ٌّ ٰى  ٰر ُّٱاألعراف

وقوله تعالى في سورة ، َّمئ..ٍَّّ

 زت رت يب  ىب نب مب ُّٱ الطور

وقوله تعالى في ، َّ نت مت

 جم  هل مل ُّٱ الغاشية سورة
كتبت هذه الكلمات في جميع ، َّ حم

المصاحف العثمانية بالصاد، ومع هذا 
                                                 

لصاد، ( بهمزة مفتوحة صورتها ألف بين الواوين مع تخفيف ا ابن عامر( والشامي ) نافع وأبو جعفر" قرأ المدنيان ) ووصى "  431
 40، ص 1، جالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةوالباقون بحذف الهمزة مع تشديد الصاد، انظر: 

 كما ننطق بكلمة عبد العظيم في لهجتنا العادية العامية، وما ننطق به حينئٍذ نكون قد أشممنا الصاد زايًا. 432
جعفر بالصاد. وقرأ قنبل وأبو عمرو وهشام وحفص ورويس وخلف عن  قرأ نافع والبزي وشعبة والكسائي وروح وأبو " ويبسط " 433

 52، 1، جالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةحمزة وفي اختياره بالسين. وقرأ ابن ذكوان وخالد بالصاد والسين، انظر: 



 

281 | P a g e  
 

فقد قرأها بعض القراء بالسين،  وبعضهم 
بإشمام الصاد صوت الزاي، والقراءات 

 الثالث متواترة.
، َّ هت   جتهب مب خب حب جب ُّٱ، في سورة هود  434مثودْا  21

 يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱ والفرقان،
  خس حس جس مخ ُّٱلعنكبوت،، وا َّ لك اك

 ِّ ُّ َّ ُّٱ، والنجم،  َّ  مغ مصخص حص مس

كتبت هذه الكلمة في جميع المصاحف العثمانية  -،  َّّٰ
باأللف بعد الدال، ومع ذلك فقد قرأها بعض القراء بحذف األلف 

 أي بالرواية –اقتداء بالسنة 

) ليكة  ارسمت في جميع المصاحف بحذف األلف قبل الالم هكذ لَْيَكة 435َأأْلْيَكة  22
 ويف ،َّ جض مص خص  حص مسُّٱالشعراءكما في  (،

فقرأها بعض   ٱٱَّ خك ...مقحق  مف خف حف جف ُّٱص
) القراء بحذف همزة الوصل قبل الالم وياء ساكنة بعدها وفتح التاء

بهمزة الوصل مع  بعضهموهذه القراءة موافقة للرسم. وقرأها ليكة (، 
التاء، كما  سكون الالم وهمزة مفتوحة بعدها مع سكون الياء وكسر

وسورة ، َّ رت يب ىب نب مب زب ُّٱ في سورة الحجر
وهذه القراءة مخالفة ، َّ حق  ...  جغمع جع مظ حط ُّٱ ق

لرسم جميع المصاحف ولكنها ثبتت بطريق التواتر كالقراءة األولى 
 في هذين الموضعين

 
  دخل للرسم والكتابة مطلقاً إن مرجع القراءات المتنوعة: الروايات المتواترة واآلثار الصحيحة واألسانيد القوية، وال

                                                 
األلف المبدلة منه، ومن لم ينون وقف على قرأ حفص وحمزة ويعقوب بترك التنوين والباقون بالتنوين ومن نون وقف ب " وثمودْا " 434

 227،  ص 1، جالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةالقاضي، الدال، انظر: 
بالم مفتوحة من غير همز قبلها  ) ليكة(( والمكي والشامي  نافع وأبو جعفر(  قرأ المدنيان ) ، ص، ) الشعراء " أصحاب األيكة " 435

 والباقون بإسكان الالم وهمزة وصل قبلها وهمزة مفتوحة بعدها وجر التاء، وحمزة على أصله وصال ووقفا. وال بعدها ونصب التاء،
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وبعد إحصاء هذه الكلمات القرآنية بالقراءات المتنوعة وتوجيهها وتحليلها وإثبات مصدريتها من هللا عز وجل  

 ذكر رحمه هللا في النهاية ردًا علميًا دقيقًا على المشكك إغناز غولد تسيهر وأمثاله مضيفًا: 
هة ميه أن تنوع القراءات ليس وليد إغفال الكلمات القرآنية من النقط وفي جميع ما تقدم يتضح اتضاحًا الشب" 

... " والشكل، وإنما مرجع ذلك الروايات المتواترة واآلثار الصحيحة واألسانيد القوية، وال دخل للرسم والكتابة مطلقًا 
436 . 

 
. تسيهرالرسم والخط كما زعم غولد  وهذا َلَعْمري من أبين األدلة أن االعتماد في القراءات على الرواية والنقل ال

 فلو كان تنوع القراءات تابعًا للرسم وخصوصية الخط العربي لما اختلف القراء في هذه المواضع، فدل ذلك صراحة
، وهنا يظهر للقاصي والداني، العالم والجاهل، الرسم والكتابة، ال التوقيف والروايةأن العمدة في ثبوت القراءة:  على

، أن القراء والرواة ال يتصرفون من عند أنفسهم في مسألة القراءاتالمشكك والشاّك إغناز غولد تسيهر وعلى أمثال 
...[، كما قال اإلمام الشاطبي في باب ذكر وما لقياس في القراءة مدخلٌ وأنها سنة متبعة يأخذها اآلخر عن األول، ] 

 ، وكما قال الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي:لقي والروايةإنها دقة وأمانة القراء في الت. 437مذاهب القراء في الراءات
، 438.. إنما هو النقل والرواية وال يكون لخلو المصحف من الشكل دخٌل ما في اختالف القراءات.." "  

 .439..." "...مصدر القراءات وتنوعها إنما هو التوقيف والتلقين واألخذ والسماع
 

 جميعا على أن مرد القراءات الرواية والنقل والسماع والمشافهة أئمة القراءات وكبار العلماء أجمعوا
 

بذكر بعض الردود من خالل االستشهاد بكالم العلماء  (رحمه هللا)ثم عقب الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي 
ي، واإلمام الكبار في علم القراءات مثل اإلمام أبي شامة في شرح الشاطبية، واإلمام السخاوي تلميذ اإلمام الشاطب

أبي عبيد القاسم بن سالم، واإلمام القرطبي، وابن عطية، والقاضي أبي بكر أبن أبي الطيب، والمحقق ابن الجزري، 
أن المعول عليه في القراءات هو التلقي والمشافهة والنقل والسماع والتواتر، وال وابن السبكي، مؤكدين جميعًا 

 .440شيء من وراء ذلك من رسم وكتابة 
 

                                                 
 بتصرف يسير 82-52، القراءات القرآنية في نظر المستشرقين والملحدينانظر: القاضي،   436
 92، ص متن الشاطبية المسمى حرز األماني  ووجه التهاني في القراءات السبع، الشاطبي 437
 58المرجع السابق، ص   438
 62المرجع السابق، ص  439
 82، ص القراءات القرآنية في نظر المستشرقين والملحدين ،انظر: القاضي 440
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 ير القراء الكبار هم من أئمة النحو واللغة أجمعوا جميعًا على النقل والرواية ال على القواعد والدرايةمشاه
 

ومن بلغ  ئهممن خالل ذكر كالم كبار القراء وأئمة النحو واللغة وآرا (رحمه هللا)ثم رد الشيخ عبد الفتاح القاضي 
الء البصري واإلمام الكسائي، أنهم جمعًا اعتمدوا في قراءاتهم ة في العربية مثل اإلمام حمزة وأبي عمرو بن العو الذر 

على النقل والرواية ال على القواعد والدراية، وأنههم جميعًا كانوا ال يخالفون مذاهب شيوخهم، بالرغم من بعض 
 .441كانت تخالف مذاهبهم في النحو  التي القراءات أو الروايات

 
 نية المتنوعة أبعاض القرآن وأجزاؤه ثبتت بالتواترالقراءات القرآ –ردود منطقية تحليلية 

 
ثم إن الشيخ اإلمام عبد الفتاح القاضي أشار إلى مسألة في غاية األهمية أن هذه القراءات القرآنية المتنوعة هي 

زاء أبعاض القرآن الكريم وأجزاؤه ثبتت بطريق التواتر، فيكون كل جزء منه ثابتًا بطريق التواتر ضرورة ثبوتا ألج
ألنه إذا ثبت الكل بطريق التواتر كان كلجزء منه ثابتًا بهذا الطريق ضرورة، مثل قراءة: الصراط  ؛بثبوت الكل

والسراط، إذ الطريق الحدى القراءتين هو نفس الطريق للقراءة األخرى، فيكون كل منهما قرآنًا، وإال لو قلنا إن 
ًا باطاًل، وترجيح إحدى القراءتين دون مرجح؛ ترجيح باطل إحدى القراءتين متواترة دون األخرى؛ كان ذلك حكم

442. 
 

 مجااًل وال نافذة صغيرة للرد، فقد وّفي وكفى وأحسن وأبدع (رحمه هللا)لم يترك الشيخ عبد الفتاح القاضي 
 

كك والشاك قام بتفنيد جميع الشبهات واألكاذيب التي أوردها المش (رحمه هللا)إن الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي 
شيئًا إال  وتحليلها ( مع مناقشة جميع اآليات مذاهب التفسير اإلسالميإغناز غولد تسيهر في مقدمة كتابه ) 

، مع الرد عليه ردًا مفحمًا لم يترك مجااًل لإلضافة أو يسيرًا منها والتي استشهد بها غولد تسيهر للتشكيك فيها
 وأنا أسطر هذا الكالم وال أبالغ فيه، لقد حاولت مرارًا وتكرارًا أن التعقيب لمن أتى بعده! إي و ربي! قسمًا باهلل

أضيف شيئًا من كالم أهل العلماآلخرين في هذا الشأن؛ ولكنني عجزت ولم أستطع! بل ولم أدر ما أضيف! لو 
آن الكريم أضفت الزداد الطين ِبّلًة. ورحم هللا أستاذي وشيخي؛ تلميذ الشيخ عبد الفتاح القاضي في كلية القر 

م الشيخ محمود عبد الخالق جادو عندما كان يشرح لنا أبيات 1994- 1990بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 

                                                 
 88المرجع السابق، ص  441
 91المرجع السابق، ص  442
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الشاطبية في القراءات في قاعات المحاضرات، كان يجتهد ويتعب في شرحها شرحًا وافيًا وبيانًا شافيًا، ثم يقول 
 !، "  وليس بعد هذا البيان بيانٌ في النهاية: " 

وأنا أقول أيضًا عن الشيخ اإلمام العالمة عبد الفتاح القاضي: لقد أتعبَت من جاء بعدك وأعجزَته عن التعليق والرد 
رحم هللا إمامنا وشيخنا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة  .443على األستاذ المشكك والشاك إغناز غولد تسيهر

 واسعة.
 

 لتناقضات والدعاوي الباطلة في هذا الكتابلقد تم كشف عن أسرار التالعب والتزوير وا
لقد أثبت الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي إمامته في علم القراءات عندما كشف عن أسرار التالعب والتزوير 

يات الباطلة في النقوالت التي يوردها إغناز غولد تسيهر في كثير من المسائل التي اوالتناقضات والدعاوي والرو 
" على غير أهلها!!  ثقات القراءقراءات القرآنية. فغولد تسيهر يطلق مصطلحات من عند نفسه مثل " أثارها ضد ال

 105!! مثل القارئ الضحاك بن مزاحم المتوفى ويعبتر القراءات المنكرة والشاذة والغريبة قراءات من ثقات القراء
و نوا أنهم ، وقوله تعالى في سورة يوسف] 444!! [ ربي َأْحَكم بالحقهـ، عندما قرأ قوله تعالى في سورة األنبياء] 

[، فهذه قراءة شاذة عريقة في الشذوذ كما قال الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي وغير مقبولة، وليس في قد َكَذبوا
القرآن الكريم قراءات أصلية وفرعية،  فهو بهذا التصرف والتزوير أظهر قصده الخبيث، واتجاهه المريض، ونزغته 

، واتهم األنبياء بأنهم قد صدر منهم الكذب !! تعالى هللا عما يقول الظالمون 445ادية وعدم نضجه في البحث اإللح
 علوًا كبيرًا.

  

                                                 
 134 - 129انظر: المرجع السابق، ص   443
  154، 140المرجع السابق، ص   444
 166، 155المرجع السابق، ص  445
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 نوايا خبيثة...أفكار سخيفة..آراء شاذة.. وفي ختام رده عليه صرح شيخنا وإمامنا قائاًل:

  
 عقب الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي قائاًل:  وفي ختام الردود على " األستاذ الضليع إغناز غولد تسيهر "،

 
) مذاهب " هنا ينتهي ما قصدنا إليه من الرد على غولد زيهر و تفنيد مزاعمه فيما كتبه عن القراءات في كتابه 

فيما  –والحمد هلل  –(، وفيما كتبناه بالغ لكل من يريد الحق ويسعى إلى الصواب، فقد تبيَنْت  التفسير اإلسالمي
، وأصبح ذلك الكتاب الذي عنيناه نوايا هذا الكاتب الخبيثة، وأفكاره السخيفة، وآراؤه الشاذة، ومذاهبه اآلفنةبناه كت

أصبح هراء و زيفا ال يفيد،  –بالرد عليه، بفضل ما هدانا هللا إليه من الدالئل التبي تدفعه والبراهين التي تدحضه 
 خل جلحل مك لك خك حك  جك مق مفحق خف حف جف مغ ٱُّٱٱوباطاًل من القول ال يبدئ وال يعيد..

 مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ[ ، الرعد ] َّ  حم جم هل مل
 يئ نئىئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ[، آل عمران] َّ حل جل

 .446[.." إبراهيم]  َّ زت رت يب ىب  نب زبمب رب
ح و وّضح، رحم هللا شيخنا وإمامنا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة واسعة، فقد وّفى وكفى، وبين وأبدع، وشر 

فُبهت الذي كفر، وهللا ال يهدي القوم الظالمين، وصلى هللا على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 
 
 
 
 

  

                                                 
 201المرجع السباق،   446
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 الخاتمة
 وفي ختام هذه الدراسة الشيقة  وهذا العرض والتحليل تمخضت من الدراسة النتائج اآلتية:

 
ت الدراسة منزلة الشيخ العالمة عبد الفتاح القاضي ورسوخه العلمي والفكري وباعه الكبير لقد أثبت -1

ونفسه الطويل في علم القراءات القرآنية والرد على األستاذ إغناز غولد تسيهر وأمثاله المخالفين 
ر ما يجزي به والمفترين في كل زمان ومكان، فرحم هللا شيخنا وجزاه خيرًا عنا وعن اإلسالم والقرآن خي

 هللا عباده المخلصين والعلماء العاملين.
تمخضت من الدراسة حقيقة الشخصية العلمية المشبوهة والمشكوكة لألستاذ إغناز غولد تسيهر، وذلك   -2

أثناء تحليلنا وقياسنا لفترة بقائه القصيرة في البالد العربية واستحالة تمكنه من ناصية اللغة العربية 
نة بحجم المسائل والقضايا العلمية والشرعية واللغوية المطروحة للنقاش والتشكيك وتضلعه منها مقار 

 في كتبه، وال سيما مجال القراءات القرآنية.
أظهرت الدراسة الحقد الدفين في قلب األستاذ إغناز غولد تسيهر وضالله الفكري والمنهجي والتعصب  -3

ير من الحقائق اإلسالمية والوحي القرآني والنبوي، المقيت للباطل والجدال بالباطل بعد أن تبينت له كث
ولكنه أخلد إلى األرض واتبع هواه وهوى من سبقه من أساتذته الضالين، فمثله كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث. ظهرت لنا هذه النتيجة المرة من خالل دراستنا للعبارات والمصطلحات 

 (.  مذاهب التفسير اإلسالميوردت في كتابه ) التشكيكية الضالة والمضلة التي 
إن علم أو حقيقة القراءات القرآنية المتنوعة والتي نزل بها القرآن الكريم لم تكن باالختيار وال االجتهاد،  -4

 وال دخل لهوى القارئ وال لحريته المحضة في قبولها أو رفضها.
لخط العربي أو الرسم العثماني بسبب كون النص كما أن تنوع القراءات القرآنية لم يكن تابعًا لطبيعة ا  -5

القرآني غير مشكول وال منقوط، وإنما عمدة القراءات القرآنية هي السنة المتبعة، والرواية الصحيحة، 
 والنقل المتواتر، والتلقي والمشافهة. 

ذيب وما من ريب أن مثل هذه االفتراءات والجهاالت المتعمدة من هؤالء المستشرقين صناع األكا -6
ذ الدجل والكذب والتزوير والخيانة عبر التاريخ إلى يومنا هذا؛ جميعها ال تقف على تيواألباطيل وأسا

قدم راسخة، وال تثبت أمام التاريخ اإلسالمي والواقع العلمي الموضوعي، والنقل الصحيح األمين 
دراسة زيغ تلك االفتراءات المتواتر، والسند المتصل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقد أثبتت ال

 .وبطالنها المصطنعة
بال منازع، فضيلة الشيخ وبطله أثبتت الدراسة الجهود الجبارة والردود العلمية المفحمة لفارس هذا العلم  -7

المقرئ العالمة الشيخ عبد الفتاح في رده الطويل على ذلك " األستاذ الضليع" الخبيث النية، المتعمد 
طعن في أقدس وأعز وأحب وأصح والألجر من دولة المجر، لإلثارة والضجر، في الفرية، المدفوع ا
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كتاب أنزل للبشر، يؤمن به ويقدسه المسلمون المخلصون، زعمًا منه أنه أفلح وانتصر! كال ورب 
 البشر، سيصليه هللا سقر، وسيجعله عبرة يوم القيامة أمام المأل والمحشر. 

بشر، محفو  في الصدور والسطور إلى يوم المحشر، ال يستطيع إنه ) القرآن الكريم ( بالحق نزل لل -8
اإلنس والجن أن يأتوا بفية أو عشر سور مثله مفتريات، أو أن يطعنوا في صدقه ولو كان بعضهم 

نزل به الروح األمين من لدن رب العالمين على قلب رسوله محمد األمين بلسان نه لبعض ظهيرًا، أل
 عربي مبين. 

هذا المنهج العلمي  االشرعي عامة، والدارسين لعلم القراءات القرآنية خاصة أن يسلكو  على طلبة العلم -9
الرصين الدقيق واألصيل، والذي سار عليه إمامنا وشيخنا العالمة عبد الفتاح القاضي رحمه هللا، وأْنِعم 

 واسعة. به من منهج، وأْنِعم به من أسلوب وأْنِعم به علم متبحر راسخ، رحمه هللا تعالى رحمة
أوصي بتخليد اسم الشيخ عبد الفتاح القاضي من خالل تسمية القاعات الدراسية أو المراكز العلمية  -10

على منهجه في الرد، وجعل  وتدريبهم ، وتمرين طلبة العلم الشرعي والقراءات القرآنيةباسمه والبحثية
، أو أي من القراءات القرآنيةموقف المستشرقين كتابه مقررًا دراسيًا في كلية القرآن الكريم باسم: 

 مسمى آخر.
أسأل هللا تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به طالب العلم والباحثين بقدر 

إخالصي وجهدي فيه، وصلى هللا على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد 
  هلل رب العالمين.
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 مقدمة
َ الذِّْكَر  رب العاملني القائل:﴿ َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيكَ  احلمد هلل لِلنَّاِس َما ن  ّزَِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَّه ْم  لِت  َبنيِّ

ب َّر وا آاَيتِِه َولِيَ َتذَكََّر  م َباَركٌ [،  وقال تعاىل ﴿ ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناه  إِلَْيَك 44يَ تَ َفكَّر وَن﴾،] النحل: لَِيدَّ
ياء واملرسلني، سيدان ونبينا [، والصالة والسالم على أشرف األنب29أ ول و اأْلَْلَباِب﴾، ] ص: 

حممد املبعوث ابلكتاب املبني، الفارق بني اهلدى والضالل والغي والرشاد والشك واليقني وعلى 
آله األطهار وأصحابه األخيار والتابعني األبرار، ما تعاقب الليل والنهار إىل أن يقوم الناس 

 للرب الواحد القهار،  أما بعد؛ 
اح والسعادة والتفوق والقوة يف هذا الزمان الصعب، وكثرت حوله لقد كثر احلديث عن النج

املؤلفات واحملاضرات وكل فريق يدعي أن كتابه أو برانجمه أو مذهبه أو حزبه هو البلسم الشايف 
هلذه األوضاع املؤملة، وكل حزب مبا لديهم فرحون ! غري أن األمر ليس كما يزعمون. إننا لن 

ساوية ولن ترى أمتنا نوراً وسط هذا الظالم الدامس إال إذا اقتبست نسلم من هذه األوضاع املأ
نورها من كتاب رهبا وسنة نبيها صلى هللا عليه وسلم، حفظًا وتالوة، تدبرًا وتفسرياً، تعلماً 
وتعلمياً، عماًل به ودعوة إليه إبخالص ووالء صادق. فال جناح وال صالح هلذه األمة إال مبا 

 صلح به أوهلا.
 

 ة البحث    أمهي
إننا نعيش اليوم يف زمان من أصعب األزمنة اليت مرت ابألمة اإلسالمية على مر التاريخ     

من حيث الذل والقهر والتخلف ألبناء األمة اإلسالمية وتكالب األعداء عليها لنهب ثرواهتا 
ة الغربية واألمريكية وخرياهتا وتشريد أبنائها ومصادرة ثقافتها اإلسالمية واستبدال الثقافة العلماني

 . 448ابلثقافة اإلسالمية 
                                                 

 25 -5، ص: 2004، 2، دار القلم، دمشق، طعصران والعيش يف زمانه الصعبانظر: بكار، عبد الكرمي ؛   448
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إن صورة اإلسالم يف ذهن الغربيني صورة غامضة، يكتنفها الكثري من اجلهل والتشويش     
والعداوة الظاهرة، على الرغم من احلروب الدامية اليت شنها الغرب وأمريكا على املسلمني يف 

القوقاز والشيشان، والصرب على مسلمي العراق وأفغانستان وابكستان، والروس على مسلمي 
البلقان يف البوسنة واهلرسك وكوسوفا، وإسرائيل على املسلمني العزل يف فلسطني احملتلة...أقول: 

ولكن  إن املفروض واملتوقع أن يكون عندهم فهم أفضل ورؤية أكثر إنصافاً لإلسالم وحقيقته،
لغربية جبغرافية العامل اإلسالمي واترخيه لألسف وجدان اجلهل العريض والعميق لعامة الشعوب ا

ودينه وشؤونه. لقد وقع كثري من الغربيني ضحااي الدراسات اإلستشراقية قدمياً وحديثاً وضحااي 
األفالم ووسائل اإلعالم الصهيونية. فالشرقي واملسلم عندهم شخص غري مألوف، فظٌّ غليٌظ 

ئدة ترجتى من وراء معرفة أحوال تلك قاٍس، أسري الشهوات...!! فهم يعتقدون أبنه ال فا
الشعوب املتخلفة أو النامية. فالشرق عندهم موطن السحر واخلرافات واألوهام ومأوى 
الشياطني والكّهان، وموطن النسل الوفري. فالشرق عندهم ال يعرف حرية األفراد وال حرية 

والشرقي عندهم دموي التعبري، وكل ما لديهم من التقدم فهو بسبب التقدم التقين الغريب. 
إرهايب أصويل متطرف !! وعند التأمل جند أن املغذي األساسي هلذه الصورة القامتة هي رواسب 
احلروب الصليبية، والتشويه اإلعالمي الصهيوين واملوقف االستشراقي املضلل وغري نزيه. بناء 

والعقد الفكرية املعوجة  على ما سبق، أتيت هذه الدراسة حماولة تقدمي عالج هلذه الرؤية البائسة
لدى هؤالء، ودعوهتم ابلعودة إىل القرآن الكرمي من خالل البحث احلر النزيه والتدبر األمثل 
لآلايت القرآنية، ألنه كتاب الزمن كله واإلنسانية كلها وأن الدعوة القرآنية عامة جلميع الناس 

أيديهم وألسنتهم عن الطعن يف دون استثناء. وليت هؤالء يعودون إىل القرآن الكرمي ويكفوا 



 

294 | P a g e  
 

القرآن ونيب اإلسالم واملسلمني ويدخلوا يف دين هللا أفواجًا من خالل القراءة املتأنية للقرآن 
 .449الكرمي والتدبر العميق ألبعاد األحكام الشرعية واحلدود واألوامر الرابنية املنزلة

 
 سبب البحث

التدبر لكتاب هللا عز وجل، وأن مهمهم ملا رأيت إعراض الناس وغفلتهم عن القيام بواجب  
حنو كتاب هللا عز وجل تدبراً وفهمًا ومتسكًا وحتفيظًا وتعليمًا قد ضعفت، واجتاهات منحرفة 
يف التفسري قد ظهرت، وكثرياً من الظروف السياسية والفكرية والدينية قد استجدت، وتكالب 

غل بعض شياطني اإلنس وجنود األعداء قاطبة على األمة اإلسالمية قد اشتدت، فقد است
إبليس هذا الزمان الصعب، فقاموا بتوظيف وتشغيل أفكار الناس ابملوضوعات والقضااي 
التكفريية والتفسيقية والتبديعية وتفسري اآلايت القرآنية تفسرياً ظاهرايً وابطنيًا منحرفاً. ورأيت 

 لفلسفية العقيمة والقراءاتفريقًا آخر من هؤالء مستغرغًا يف البحوث الفكرية واجلدليات ا
والنظرات األلسنية والتارخيية للقرآن الكرمي...، أقول: إين ملا رأيت هؤالء وهؤالء؛  املعاصرة

عزمت بعون هللا تبارك وتعاىل أن أفرد رسالة حول ضرورة عودة الناس عامة والدعاة خاصة إىل 
  تدبر كتاب هللا تبارك وتعاىل تدبراً أمثل.

  

                                                 
االنرتنت يف يو تيوب بعنوان:  لقطات فديو مسجلة على إن شئت أن تقف على هذه احلقائق ميكنك مشاهدة  449

www.turntoislam.com :و من خالل البحث على غوغل ،The fastest growing religion in the 
world  

 

http://www.turntoislam.com/
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 منهج الباحث

 إن املنهج الذي سرت عليه يف هذه الدراسة هو املنهج االستقرائي الوصفي النقدي.
 

 اجلديد يف هذه الدراسة 
 إن اجلديد يف هذه الدراسة هو البحث والتتبع لآلداب الروحية واملبادئ األخالقية املتناثرة

هللا عز وجل  يف بطون مصنفات التفسري وعلوم القرآن قدميًا وحديثًا حول كيفية تدبر كتاب
تدبراً أمثل، ومن مثَّ اجلمع والتحليل والرتتيب والتهذيب ملا كتبه القدامى واملعاصرون وتقدميها 
يف دراسة مستقلة بقالب منهجي آخر أكثر تيسرياً وتقريباً إىل الفهم والتطبيق، وذلك بتقسيمها 

ثاين: األسس العلمية إىل قسمني: األول: اآلداب الروحية واملبادئ األخالقية للتدبر، وال
والقواعد املنهجية للتفسري. وهذا التقسيم هبذا االعتبار مل أجده لدى املؤلفني القدامى وال 

وهللا  450املعاصرين. ويف هذه الدراسة سأركز على اآلداب الروحية واملبادئ األخالقية للمتدبر 
 أعلم.

  خطة البحث
 وخامتة. بينت يف املقدمة سبب وقد قسمت هذه الدراسة إىل مقدمة ومدخل ومبحثني

اختيار البحث وأمهيته ومنهج الباحث وما اجلديد يف هذه الدراسة. وبينت يف املدخل مصطلح 
                                                 

اعد املنهجية للمفسر، عسى أن تكون هذه الدراسة وإن شاء هللا يف دراسة أخرى قادمة مستقلة سأحتدث عن األسس العلمية والقو   450
قال العامل  منهالً سهالً ينهل من معينها طلبة العلم الشرعي أوالً وملن شاء من الباحثني يف كتاب هللا عز وجل اثنياً وعامة الناس اثلثاً.  وكما

 -1أحد أقسام سبعة، وال ميكن التأليف يف غريها، وهي: :] ال يؤلف أحد كتاابً إال يفه   1077األزهري مشس الدين البابلي املتوىف سنة 
أو طويل خيتصره دون أن  -4أو شيء مستغلق يشرحه،  -3أو شيء انقص يتممه،  -2إما أن يؤلف يف شيء مل يسبق إليه خيرتعه، 

[. انظر: مال احمليب  أو شيء مفرق جيمعه -7أو شيء أخطأ فيه مصنفه يبينه،  -6أو شيء خمتلط يرتبه، -5خيل بشيء يف معانيه، 
 ه  1284، ط القاهرة، 41، ص 4(ج خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشرحممد أمني بن فضل هللا ) 
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التدبر املتعلق ابلبحث لغة واصطالحاً. مث يف املبحث األول حتدثت عن مكانة القرآن الكرمي 
القرآن وكان هذا املطلب مبثابة يف حياة الناس وحتته مطلبان: األول بينت فيه أحوال الناس مع 

التشخيص للداء، و يف املطلب الثاين بينت واجبنا حنو القرآن الكرمي وحاجة القلب إىل التدبر 
وهو مثابة العالج لذلك الداء. ويف املبحث الثاين ذكرت كالمًا لبعض املفسرين القدامى 

ار اآلداب الروحية واملبادئ واملعاصرين يف املطلبني. ويف املبحث الثالث بينت ضرورة استحض
األخالقية عند التدبر، وجعلت حتته مطلبني: األول: اآلداب الروحية واألخالقية للمتدبر، 
والثاين، ذكرت فيه بعض اآلداب الروحية والنفسية واألخالقية األخرى من منظور اإلمام حجة 

 ملراجع.اإلسالم أيب حامد الغزايل. وعقبت ذلك ابخلامتة وفهرست املصادر وا
هذا، وأود يف هذه املناسبة املباركة أن أتقدم ابلشكر اجلزيل والثناء العطر إىل صاحيب الفضيلة 

أستاذ الثقافة اإلسالمية حفظهما هللا؛ األستاذ الدكتور سعيد حممد إمساعيل الصاوي؛ ) 
اذ ( بكلية أصول الدين جبامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية، واألست مقارنة األداين

( بكلية أصول الدين جبامعة السلطان الشريف أستاذ السنة وعلومهاالدكتور املكي اقالينة؛ ) 
علي اإلسالمية  على ما قدما من ملحوظات علمية ومنهجية ولغوية، حيث تفضال علي 
بقراءة البحث و إبداء تلك امللحوظات القيمة قبل تسليمه إىل كلية أصول الدين لتحكيمه. 

الفاضلة شاكر ومقدر وأسال هللا عز وجل أن جيزيهم خري اجلزاء وأن جيعل هذا فأان لصاحيب 
 يع قريب جميب.قيامة إنه تعاىل مسالعمل يف ميزان حسناهتما يوم ال

 وكتبه
 الفقري إىل عفو مواله يف كل أحواله

 خادم القرآن واملسلمني
 الدكتور خريالدين خوجة الكوسويف

 سلطنة برواني
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 املصطلح املدخل: حتديد

 
 التدبر يف اللغة واالصطالح: 

: " هو النظر يف عاقبة األمر والتفكر فيه..". و" وتدبُّر الكالم: النظر يف أوله التدبر لغة
؛  وآخره، مث إعادة النظر مرة بعد مرة؛ وهلذا جاء على وزن ) التفعُّل ( كالتجرُّع والتفهُّم والتبنيُّ

 .  451 وعواقبها.."فهو مشتق من النظر يف أدابر األمور 
اصطالحاً: هو تفهُّم معاين ألفاظ القرآن والتفكر يف مدلوالت اآلية وإن كان اللفظ والتدبر 

 . 452على ظاهره مل يشتمل على ذكر تلك اإلشارات واملعاين
إمعان القارئ   وبناء على املعىن اللغوي واالصطالحي للتدبر يكون معىن تدبر القرآن هو:   

هناايت  لكرمية والتفكري فيها والتأمل حوهلا والنظر إىل ما ميكن أن يكون يفنظره يف اآلايت ا
اآلايت من العواقب والنتائج والدروس والعرب، لتتشّبع نفسه ويستغرق عقله يف املفاهيم، 

ما أن معىن التدبر يشمل أيضًا معرفة معاين سلوكه ببصائر الوحي اإلهلي املقدس. ك ويهتدي
ن التدبر وما تدل عليه اآلية وما يفهم من السياق العام لآلايت أو اللحاق األلفاظ املتقاربة م

أو السباق، وهذه املعاين حترك العقل والقلب ببشائره وزواجره، واخلضوع ألوامره واليقني 
 (: 751. قال اإلمام ابن القيِِّم )ت: أبخباره
 واعتبارًا وتدب ُّرًا واستبصارًا، وهذه معاٍن متقاربٌة "... وهذا يسمَّى تفكُّرًا وتذكُّرًا ونظرًا وأتمُّالً    

جتتمع يف شيٍء وتتفرق  يف آخر. ويسمَّى تفكُّرًا، ألنه استعمال  الفكرِة يف ذلك، وإحضار ه 
                                                 

: اجلامع وانظر  27، ج4، ص 1، دار صادر، بريوت، طلسان العربانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري؛  451
، وانظر: األصفهاين؛ احلسني بن حممد بن املفضل 76للجرجاين، ص:  التعريفات ، وانظر أيضاً:290ص  ،5للقرطيب، جألحكام القرآن، 

 .1980، نسخة حمققة، دار القلم، دمشق. مفردات ألفاظ القرآناملعروف ابلراغب األصفهاين أبو القاسم، 
  5 -2للنووي، ص  ،التبيان يف آداب محلة القرآن، وانظر: 501، ص 1، جتفسري ابن كثريانظر:   452
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عنده. ويسمَّى تذكُّرًا، ألنَّه إحضاٌر للعلِم الذي جيب مراعاته بعد ذهولِه وغيبِته عنه، ومنه قوله 
َن الشَّْيطَاِن َتذَكَّر واْ فَِإَذا ه م مُّْبِصر وَن ﴾ ]األعراف: تعاىل: ﴿ ِإنَّ الَّ  ِذيَن ات ََّقواْ ِإَذا َمسَّه ْم طَاِئٌف مِّ

[. ويسمَّى نظراً، ألنَّه التفاٌت ابلقلِب إىل املنظوِر فيه. ويسمَّى أتمُّالً، ألنه مراجعةٌ للنَّظِر 201
ِبه. وي َسمَّى اعتبارًا، وهو افتعاٌل من العبوِر، ألنَّه كرًَّة بعد كرٍَّة، حىت يتجلَّى له وينكشف لقل

يَ ْعرب   منه إىل غريِه، فَ يَ ْعرب   من ذلك الذي قد َفكََّر فيه إىل معرفٍة اثلثٍة، وهي املقصود من 
َلِة إيذااًن أب نَّ هذا االعتبار، وهلذا ي َسمَّى ِعرْبًَة، وهي على بناِء احلاالِت كاجلِْلَسِة والرِّْكَبِة والِقت ْ

العلَم واملعرفَة قد صار حااًل لصاحِبه يَ ْعرب   منه إىل املقصوِد به، قال هللا تعاىل: ﴿ ِإنَّ يف َذِلَك 
[. وقال: ﴿ ِإنَّ يف َذِلَك َلِعرْبًَة أل ْويل األَْبَصاِر ﴾ ]آل 26َلِعرْبًَة لَِّمن خَيَْشى ﴾ ]النازعات: 

نظَر يف أدابِر األموِر، وهي أواخر ها وعواقبها، ومنه تدب ُّر   [. وي سمَّى تدبُّراً، ألنَّه13عمران: 
 . 453 القول..."

وجتدر اإلشارة هنا إىل نقطة مهمة جداً أشار إليها اإلمام الطربي رمحه هللا، و هي أن تدبر    
معاين كتاب هللا عز وجل أييت بعد فهم كالم هللا سبحانه وتعاىل، وإال ففاقد الشيء ال يعطيه 

ت أن حيصل التدبر دون الفهم والتعقل ملا هو مكتوب ومسطور. قال اإلمام الطربي وهيها
(:" ويف َحثِّ هللا عز وجل عباده على االعتبار مبا يف آي القرآن من املواعظ 310)ت: 

ب َّر وا آاَيتِِه َولِ  –والبينات  يَ َتذَكََّر أ ْول وا بقوله جل ذكره لنبيه ﴿ ِكَتاٌب أَنزَْلَناه  إِلَْيَك م َباَرٌك لَِّيدَّ
[، وقوله: ﴿ َوَلَقْد َضَربْ َنا لِلنَّاِس يف َهَذا اْلق ْرآِن ِمن ك لِّ َمَثٍل لََّعلَّه ْم 29األَْلَباِب ﴾ ]ص: 

[، وما أشبه ذلك من 28 -27يَ َتذَكَّر وَن * ق رآاًن َعَربِيًّا َغرْيَ ِذي ِعَوٍج لََّعلَّه ْم يَ ت َّق وَن ﴾ ]الزمر: 
اليت أمر هللا عباده وحثَّهم فيها على االعتبار أبمثال آي القرآن واالتعاظ مبواعظه  آي القرآن،

ما يدل على أن عليهم معرفة أتويل ما مل حيجب عنهم أتويله من آية. ألنه حم َاٌل أن ي قال  –
لبيان ملن ال يفهم ما يقال وال يعقل أتويَله: اعترب مبا ال فَ ْهَم لك به وال معرفَة من الِقيِل وا

                                                 
 182، ص 1، جمفتاح دار السعادة، ابن القيم،  453
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والكالم إال على معىن األمر أبن يفهمه ويفقهه، مث يتدبره ويعترب به. فأما قبل ذلك، فمستحيل 
أمره بتدبره وهو مبعناه جاهل. كما حمال أن يقال لبعض أصناف األمم الذين ال يعقلون كالم 
 العرب وال يفهمونه، لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ وحكم:
اعترب مبا فيها من األمثال، واذكر مبا فيها من املواعظ إال مبعىن األمر هلا بفهم كالم العرب 
ومعرفته، مث االعتبار مبا نبهها عليه ما فيها من احلكم. فأما وهي جاهلة مبعاين ما فيها من 

ك ما الكالم واملنطق، فمحال أمرها مبا دلت عليه معاين ما حوته من األمثال والعرب...فكذل
يف آي كتاب هللا من الِعرَبِ واحِلَكِم واألمثال واملواعظ، ال جيوز أن يقال: اعترْب هبا إال ملن كان 

ا، وبكالم العرب عارفًا..."
ً
 .454مبعاين بيانه عامل

وتدبر القرآن الكرمي ليس من حق العلماء فحسب. وإمنا هو حق مجيع الناس مسلمني 
ت القرآنية مباشرة أو عن طريق الرتمجات. والتدبر هو وغري مسلمني إذا فهموا معاين اآلاي
حيملون من قوى عقلية أودعها هللا تعاىل فيهم، وأن التدبّر  منظومة تشمل كافة بين البشر مبا

أيضًا منظومة نسبية، خيتلف تعامل الناس والعلماء معه وفيه بقدر ما ي  ْعَطى له من جهد 
ت ودالالهتا وإشاراهتا وحبر معارفها، ومطالعة وتالوة وتدبر وتعمق وغوص يف معاين اآلاي

  .لكتب التفسري
 

 
 املبحث األول: مكانة القرآن الكرمي يف حياة الناس 

 
 ) التشخيص ( أحوال الناس مع القرآن الكرمي املطلب األول: 

                                                 
، ولالستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه هللا كتاب 37- 36، ص 1، ججامع البيان يف أتويل آي القرآنالطربي،   454

، منشور يف موقع ملتقى أهل احلديث: رمفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسمهم للغاية حول هذا املوضوع بعنوان: 
www.ahlalhadeeth.com :122 -  104، ص 

http://www.ahlalhadeeth.com/
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انقش العلماء قدميًا وحديثًا قضية تقاعس بعض املسلمني عن القرآن الكرمي والتمسك 

أحكامه. حقًا إن املتأمل حلالنا مع هذا الكتاب العظيم يف هذه األايم ليجد البون بتعاليمه و 
الشاسع بني ما حنن فيه وما جيب أن نكون عليه. جتد فينا إمهاالً يف التالوة وتكاسالً يف احلفظ 
م وتغافالً عن التدبر وبعداً عن العمل والدعوة إليه، وعدم حمبته وتقديره حق التقدير. قال اإلما

الرابين ابن القيم رمحه هللا: "الناس  ثالثٌة: رجٌل قلب ه ميٌت، فذلك الذي ال قلَب له، فهذا ليست 
رجٌل له قلب حيٌّ مستعدٌّ، لكنه غري مستمٍع لآلايت املتل وِة، اليت  اآلية ذكرى يف حقه. الثاين:

، وقلبه مشغول عنها خيرب هبا هللا عن اآلايت املشهودة، إما لعدم و ر ودها، أو لوصوهلا إليه
بغريها، فهو غائب القلب ليس حاضرًا، فهذا أيًضا ال حتص ل  له الذكرى، مع استعداده ووجود 

رجٌل حيُّ القلب مستعدٌّ، ت ليت عليه اآلايت، فأصغى بسمعه، وألقى السمع، : قلبه. والثالث
السَّمع، فهذا الِقسم  وأحضر قلبه، ومل يشغْله بغري فهم ما يسمع ه ، فهو شاهد  القلب، م لقي 

مبنزلة والثاين: مبنزلة األعمى الذي ال ي بصر.فاألول: هو الذي ينتفع ابآلايت املتلوَّة واملشهودة.
مبنزلة البصري الذي والثالث: البصري الطَّامح ببصره إىل غري جهة املنظور إليه، فكالمها ال يراه.

ى توسٍُّط من الب عد والقرِب، فهذا هو الذي قد حدَّق إىل جهة املنظور، وأتبعه بصره، وقابله عل
يراه. فسبحان من جعل كالمه شفاًء ملا يف الصدور. فاعلم أن الرجل قد يكون  له قلٌب وقَّاٌد، 
مليءٌ ابستخراج العرب واستنباط احلكم، فهذا قلبه ي وقعه على التذكُّر واالعتبار، فإذا مسع اآلايت 

كمل  خلق هللا، وأعظمهم إميااًن وبصريًة، حىت كأنَّ الذي كانت له ن ورًا على نور، وهؤالء أ
مشاهٌد هلم، لكن مل يشع ر وا بتفاصيله  -صلى هللا عليه وسلم  –أخربهم به الرسول 

وأنواعه...فصاحب  هذا القلب إذا مسع اآلايت ويف قلبه نوٌر من البصرية، ازداد هبا نورًا إىل 
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فألقى السمع وشهد قلب ه  ومل يغب حصل له التذكُّر   نوره. فإن مل يكن للعبد مثل هذا القلب
 .455أيًضا.."

واألعجب من ذلك أن ترى اليوم كثريًا من املسلمني بل وتسمع من الطالب والطالبات     
يف اجلامعات العربية وغري العربية عن تضييع أوقاهتم يف مطالعة الصحف واجملالت، ومشاهدة 

متابعة مبارايت كرة القدم والسلة يف الدورايت، ومساع األغاين املسلسالت املكسيكية والرتكية، و 
املخلة ابملروءة واالنشغال ابمللهيات، والرتكيز على مشاهدة لقطات الفيديو على اليوتيوابت، 
سواء ما خبث منها  أم طاب، واحملادثة والسهر على  الياهو واملاسنجرات، وانشغال ابلرسائل 

يالت، واستغراق يف حديث الفنانني والفناانت واملطربني واملطرابت الواردة يف اجلواالت واإلمي
والراقصني والراقصات املتزوجني واملطلقات واخلبيثني واخلبيثات...إ ، ظلمات بعضها فوق 
بعض، وال حول وال قوة إال  ابهلل العلي العظيم. وال جتد لكتاب هللا تعاىل يف أوقاهتم نصيباً، 

جميباً، وال لزواجره وروادعه نذيراً..!! فهم يف غّيهم وطغياهنم يعمهون  وال لروعة خطابه منهم
وإىل رهبم ال يهتدون !! وترى أحدان إذا قرأ القرآن مل حيسن النطق أبلفاظه، ومل يتدبر معانيه 
ومل يفهم مراده، وأن حال الصادقني املخلصني مع القرآن إذا تليت عليهم آايته زادهتم إمياانً 

يتوكلون، ووجلت قلوهبم من وعيده، فهم من خشيته مشفقون، واليت لو أنزلت وعلى رهبم 
ْن َخْشَيِة اَّللَِّ ﴾، ] احلشر:  [. فال ترق قلوبنا،  21على جبل..﴿ لَّرَأَيْ َته  َخاِشعًا مَُّتَصدِّعًا مِّ

بَ ْعِد َذِلَك وال ختشع نفوسنا، وال تدمع عيوننا، وصدق هللا إذ يقول:﴿ مث َّ َقَسْت ق  ل وب ك م مِّن 
 [ .   74َفِهَي َكاحلَِْجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة ﴾، ] البقرة: 

وتراان منر على اآلايت تلو اآلايت، والعظات تلو العظات، وال نفهم معانيها، وال ندرك 
مراميها، وكأن أمرها ال يعنينا وخطاهبا ال يناجينا...، فقل يل بربك، مثالً؛ ما معىن ﴿الصََّمد  

وما املراد ب : ﴿َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب﴾؟، وما هو:﴿ اخْلَنَّاِس ﴾، ﴿ والليل إذا َعْسَعْس﴾ ؟  ﴾ ؟

                                                 
 45-10لإلمام ابن القيم، ص  الفوائد، انظر:  455
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والواحد منا يتلو هذه اآلايت يف يومه وليلته أكثر من مرة..؟! أي هجران بعد هذا اهلجران، 
ا جند وأي خسران أعظم من هذا اخلسران..؟! ال أجد له تربيراً وأرفضه مجلة وتفصياًل. كما أنن

آايت كثرية قد ذمت قدميًا هوالء املعرضني واملشركني الذين هجروا القرآن وكانوا ال يتدبرونه 
 وال يفقهونه مع كوهنم فرسان العربية  وأئمة البالغة واخلطابة والبيان قال تعاىل:

َلىَٰ َعَلْيِه آاَيت  َنا  -1  . [٧]لقمان: َكَأنَّ يف أ ذ نَ ْيِه َوق ْرًا ﴾،َكَأْن مَلْ َيْسَمْعَها    م ْسَتْكربًا َوىلََّٰ ﴿ َوِإَذا ت  ت ْ
]األنعام:  ﴾إِلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلىَٰ ق  ل وهِبِْم َأِكنَّةً َأْن يَ ْفَقه وه  َويف آَذاهِنِْم َوق ْرًا  َيْسَتِمع   َمنْ  َوِمن ْه مْ ﴿ -2

٢٥ .] 
َذا اْلق ْرآنَ  ﴿ -3  [. 30﴾،]الفرقان:  َمْهج ورًا َوقَاَل الرَّس ول  اَي َربِّ ِإنَّ قَ ْوِمي اختََّذ وا هََٰ
 [. ١٨٤]األعراف: ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ه َو ِإالَّ َنِذيٌر م ِبنٌي﴾،  ِبَصاِحِبِهمْ  َماَأَوملَْ يَ تَ َفكَّر وا  ﴿ -4

ويظهر فيما سبق أن هجر القرآن الكرمي واالبتعاد عن تدبره قدمياً وحديثاً له صور ومظاهر    
ليه، واستبداله بسماع الكالم الباطل إومساعه واإلصغاء وميكن تلخيصها يف: هجر  تالوته 

والغناء الفاحش وهجر اإلميان والعمل به وعدم الوقوف عند حالله وحرامه، وهجر التحاكم 
إليه وحتكيمه، والرضا ابلعادات واألعراف والقوانني واألهواء وهجر االستشفاء به يف القلب 

ته ابللغات املختلفة وعدم بيان إعجازه العلمي ، وهجر الدعوة إليه وعدم نشر ترمج456والبدن
والتشريعي للناس يف وسائل االعالم احلديثة، املرئية واملسموعة واملقروءة. فأصبح القارئ يقرأ 
القرآن والقرآن يلعنه، ألنه يقرأ و يكذب و يظلم وينافق فيكون من أهل اللعنة، وهللا أعلم. 

ه وضعه هللا. إهنا كرامة وأي كرامة أن يكون بني أيدينا ومن رفع هذا القرآن رفعه هللا ومن وضع
كتاب ربنا وكالم موالان الذي أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً. قال بن 
مسعود رضي هللا عنه: ]ينبغي أن يعرف أهل القرآن ابلقيام إذا الناس انئمون، وابلبكاء إذا 

                                                 
 156، ص لفوائدانظر للتوسع: ابن القيم، ا  456



 

303 | P a g e  
 

وميكن أن نضيف إىل كالم ابن مسعود  .457الناس يضحكون، وابلصوم إذا الناس يفطرون [ 
 رضي هللا عنه القول:

 ينبغي أن يعرف أهل القرآن ابلصدق واإلخالص إذا الناس يكذبون وينافقون. –أ 
 وابألمانة والثقة إذا الناس خيونون. -ب
 وابجلود والسخاء إذا الناس يبخلون. –ج 
 وابجلد واالجتهاد إذا الناس ينامون ويتكاسلون. –د 
 وابالبتسامة واحلب إذا الناس يعبسون وي  َقطِّب ون. -ه  
 وابلعفو والصفح إذا الناس ينتقمون. –ح 
 وابحللم والصرب إذا الناس جيهلون. –ط 
 ملتزمني ِبداب احلوار واملناقشة إذا الناس خيالفون. –ي 
 ابالبتعاد عن جمالس اللهو واللغو إذا الناس خيوضون. –ك 
 واحلسد إذا الناس يقعون.والغيبة والنميمة  التجسس وابالبتعاد عن –ل 
 اليت هم فيها يعملون. املخلص للوطن وللمؤسساتوابلتفاين والوالء  -م

 وابالهتمام حبسن املنظر ومجال اهليئة إذا الناس يزهدون...وهللا أعلم. –ف 
 

 العالج ()املطلب الثاين: واجبنا حنو القرآن وحاجة القلب إىل التدبر والتفسري
 
إن حق القرآن علينا كبري وواجبنا حنوه عظيم. فمن حقه علينا أن حنسن التعامل معه   

حفظاً وتالوة واستماعاً وتدبراً وأتمالً وفهماً وتفسرياً وفقهاً ألسراره ودعوة  إىل أحكامه. وميكن 
                                                 

، حتقيق حممد احلجار، التبيان يف آداب محلة القرآنرف الدين أبو زكراي، ، وانظر أيضاً: النووي، حيَي بن ش192املصدر السابق، ص   457
التبيان : البعد الرتبوي يف فكر اإلمام النووي من خالل كتابه. ولكاتب هذه السطور رسالة بعنوان: 44، ص 1996، 4دار ابن حزم، ط

 .2009، مطابع الرشيد، املدينية املنورة، 1، طيف آداب محلة القرآن
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عة االعتقاد فيه بعقيدة أهل السنة واجلما -1تلخيص واجبنا حنو القرآن الكرمي يف هذه النقاط:
على أنه كالم هللا عز وجل املنزل على سيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه سلم، الواصل إلينا 
ابلتواتر، املتعبد بتالوته، املعجز ِبية أو سورة منه، املوجود بني دفيت املصحف، تكلم هللا به 

كمال حمبته. إنزاله منزلته وتعظيم شأنه واحرتامه وتبجيله و  -2قواًل وأنزله على رسوله وحياً، 
تعلم علومه وتعليمه والدعوة  - 3فهو كالم ربنا وحمبته حمبة لقائله، وتبجيله تبجيل لقائله، 

فهم معانيه وتدبره  -4. 458إليه. قال صلى هللا عليه وسلم: "خريكم  من تعلم القرآن وعلمه"
م احلرص على حفظه وتعاهده. فهو غنيمة أصحاب اهلم -5ومعرفة تفسريه واالتعاظ به، 

العالية، والعزائم الصادقة. فإن قصرت مهتك عن حفظه كله فاحذر أن تكون ممن قال الرسول 
 صلى هللا عليه وسلم فيهم:

إقامة حدوده والعمل  -6. 459" إن الذي ليس يف جوفه شيء من القرآن كالبيت اخلرب " 
لدينية والدنيوية. فالعمل به، والتخلق أبخالقه وحتكيمه يف أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وسائر أموران ا

 به أساس النجاح والفالح يف الدنيا واآلخرة، وهجره طريق الذلة واهلالك يف الدنيا واآلخرة. 
قال اإلمام ابن كثري يف تفسريه لقوله تعاىل: ﴿ َوقَاَل الرَّس ول  اَي َربِّ ِإنَّ قَ ْوِمي اختََّذ وا َهَذا 

.. فرتك تصديقه من هجرانه، وترك تدبره وفهمه من [ : "30اْلق ْرآَن َمْهج ورًا﴾،]الفرقان:
هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه اىل غريه من 

                                                 
 4739، ح1919، ص4جالبخاري،  هروا  458
يف حتسينه نظر عندي! . قال الشيخ األلباين رمحه هللا:  وقال هذا حديث صحيح ،2135رقم احلديث : ،  سننه يف الرتمذي رواه   459

هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة ومعه ختريج  ضعفه مجاعة من األئمة. انظر: ألنه من رواية قابوس بن أيب ظبيان؛ وقد
، ط  علي بن حسن بن عبداحلميد احلليب، دار ابن القيم ، الدمام :، حتقيق أمحد بن علي بن حجر العسقالين :املؤلفاأللباين للمشكاة، 

 2077، ص: ه 1422 ،  1

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
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شديد عن واجبنا حنو هذا الكتاب  من هجرانه.." هذا ابختصار 460شعر أو غناء أو هلو
  . 461العظيم وعن حقه علينا 

                                                 
 197، ص 2، جن العظيمتفسري القرآ ابن كثري،  460
كيف نتعامل للتوسع حول هذه املسألة أحيل القارئ الكرمي إىل كتاب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه هللا، بعنوان:   461

وة واجب التال ، فإن فيه فوائد مجة، وقد خلص فضيلته مسألة واجبنا حنو القرآن يف هذه النقاط:فهمًا وتفسرياً  –مع القرآن العظيم 
، راجع هذه الصفحات: والتجويد، واجب احلفظ والتمكني،  واجب التدبر والتعلم، واجب العمل والتخلق، واجب الدعوة والتعليم

12 - 65 
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 الرسول صلى هللا عليه وسلم والسلف الصاحل مع القرآن الكرمياملطلب الثالث: حال 

حىت يكون قلب املسلم حّيًا مستفيدًا من ِعرَب القرآن ومواعظه، حيسن بنا أن نستعرض 
قبسات من السنة النبوية املطهرة لكي نرى حال الرسول صلى هللا عليه وسلم وتدبره للقرآن 

 وحال السلف الصاق من بعدهم. الكرمي وحال الصحابة رضوان هللا عليهم 

روى اإلمام مسلم من حديث حذيفة رضي هللا عنه قال: "صليت مع رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند املائة. مث مضى، فقلت: يصلي 

مرتساًل، إذا هبا يف ركعة؛ فمضى. مث افتتح النساء فقرأها، مث افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ 
. وكان  صلى 462مرَّ ِبية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ.." 

 يف  ِإنَّ هللا عليه وسلم يدعو األمة إىل تدبر وفهم معاين القرآن، فحني نزل قوله تعاىل: ﴿ 
اَّللََّ  َيْذك ر ونَ  الَِّذينَ اَيٍت أِل ويل اأْلَْلَباِب. السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر آَل  َخْلقِ 

َذا اَبطِ  اًل ِقَياًما َوق  ع وًدا وعلى ج ن وهِبِْم َويَ تَ َفكَّر وَن يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َرب ََّنا َما َخَلْقَت هََٰ
ة رضي هللا عنها: " [. تقول عائش191 -190س ْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر  ]آل عمران:

قام ] أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [ ليلة من الليايل فقال : اي عائشة ذريين أتعبد لريب 
قالت : قلت : وهللا إين ألحب قربك وأحب أن يسرك قالت : فقام فتطهر مث قام يصلي 

يؤذنه فلم يزل يبكي حىت بلَّ حجره مث بكى فلم يزل يبكي حىت بلَّ األرض وجاء بالل 
ابلصالة فلما رآه يبكي قال اي رسول هللا تبكي وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما 

                                                 
  34، ص 3، جصحيح اإلمام مسلم بشرح النووي  462
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ويل  ملن قرأها ومل يتفكر  لقد نزلت علي الليلة آايت ! أتخر قال أفال أكون عبدا شكورا
 ". 463فيها 

وأما حال الصحابة  رضوان هللا عليهم أمجعني مع القرآن الكرمي فحدث وال حرج.كان  
. وكان 464بن عباٍس رضي هللا عنهما يقول: "ركعتان يف تفكٍر خرٌي من قيام ليلة بال قلب" ا

الفضيل بن عياض رمحه هللا يقول: " إمنا نزل القرآن لي  ْعَمَل به فاختذ الناس قراءته عمالً. 
يه، قيل: كيف العمل به؟ قال: ليحلوا حالله، وحيرموا حرامه، وأيمتروا أبوامره، وينتهوا عن نواه

. وعملًيا كان منهم من يقوم ِبية واحدة يرددها طيلة الليل يتفكر 465ويقفوا عند عجائبه" 
يف معانيها ويتدبرها. ومل يكن مههم جمرد ختم القرآن؛ بل القراءة بتدبر وتفهم. عن حممد ابن 

﴾ ال أزيد القارعة ﴾ و ﴿ إذا زلزلتكعب الق َرِظي قال: "ألن أقرأ يف ليليت حىت أصبح ب ﴿
عليهما وأتردد فيهما وأتفكر؛ أحبُّ إيلَّ من أن أَه ذِّي القرآن ) أي أقرأه بسرعة (". وقام 

السَّيَِّئاِت َأْن جَنَْعَله ْم َكالَِّذيَن آَمن وا  اْجرَتَح وامتيم الداري ليلة هبذه اآلية: ﴿ أَْم َحِسَب الَِّذيَن 
[. وقام سعيد بن ٢١]اجلاثية: اهت  ْم َساَء َما حَيْك م ون﴾، َوَعِمل وا الصَّاحِلَاِت َسَواًء حَمَْياه ْم َوممََ 

وكان بعضهم  [.٥٩يس: اْليَ ْوَم أَي َُّها اْلم ْجرِم وَن ﴾، ] َواْمَتاز واجبري ليلة يردد هذه اآلية: ﴿ 
يقول:آية ال أتفهمها وال يكون قليب فيها ال أعد هلا ثواابً. وحكي عن أيب سليمان الداراين 

ألتلو اآلية فأقيم فيها أربع ليال أو مخس ليال. ولوال أين أقطع الفكر فيها ما أنه قال:إين 
جاوزهتا إىل غريها. وعن بعض السلف أنه بقي يف سورة هود ستة أشهر يكررها وال يفرف 

                                                 
، ص 1إسناده جيد، ج : فقهها سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء منقال الشيخ احملدث حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا يف    463
147. 

 97، ص 1حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، دا رالكتب العلمية، جيف كتاب الزهد ،  ذكره شيخ اإلسالم عبد هللا ابن املبارك 464
 -504، 1ج الربهان يف علوم القرآن، فصل:آداب التالوةللمزيد  عن حال السلف مع القرآن الكرمي  انظر: الزركشي، بدرالدين؛   465
، وحول مبادئ  التدبر للقرآن الكرمي أدعوك إىل استماع حماضرات الشيخ الدكتور عصام بن صاق العويد على موقع البث اإلسالمي: 454

http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=756 الصوتية خرياً كثرياً حول هذه املسألة. فإن يف حماضراته 

http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=756
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من التدبر فيها. وقال بعض العارفني: ]يل يف كل مجعة ختمة، ويف كل شهر ختمة، ويف كل 
ثالثني سنة ما فرغت منها بعد [. وذلك حبسب درجات تدبره سنة ختمة، ويل ختمه منذ 
 . 466ونظره املتأين يف اآلايت 

 

 املبحث الثالث: ومضات من كالم املفسرين حول فضل وفوائد تدبر القرآن الكرمي
وحول أمهية التدبر وفائدته واحلكمة من ورائه أرى من الفائدة أن أعرج قلياًل إىل كالم     

دامى واملعاصرين وتفسريهم لبعض اآلايت اليت دعت إىل تدبر القرآن والتأمل بعض املفسرين الق
 يف معاين اآلايت لكي نزداد يقيناً مبوضوع التدبر وأمهيته.

 
 املطلب األول: املفسرون القدامى 

 ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناه  إِلَْيَك م َباَركٌ :﴿  ه  ( يف تفسريه لقوله تعاىل 538قال اإلمام الزخمشري ) ت  -1
ب َّر وا [، " ...وتدبر اآلايت: التفكر فيها، 29آاَيتِِه َولِيَ َتذَكََّر أ ول و اأْلَْلَباِب ﴾، ]ص: لَِيدَّ

والتأمل الذي يؤدي إىل معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويالت الصحيحة واملعاين 
فه احلسنة...وعن احلسن: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان ال علم هلم بتأويله: حفظوا حرو 

وضيعوا حدوده، حىت إن أحدهم ليقول: وهللا لقد قرأت القرآن فما أسقطت  منه حرفاً، 
وقد وهللا أسقطه كله، ما يرى للقرآن عليه أثر يف خلق وال عمل، وهللا ما هو حِبِفِظ حروفه 
وإضاعِة حدوده ، وهللا ما هؤالء ابحلكماء وال الوزعة ] أي الدافعون والكافون [، ال كثر 

                                                 
 25-20، ص 1413، مكتبة التوبة، ط.د، الرايض، أصول التفسري ومناهجهانظر للوتسع: الرومي، فهد بن عبد الرمحن؛   466
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" يف الناس مثل هؤالء. اللهم اجعلنا من العلماء املتدبرين ، وأعذان من القراء املتكربينهللا 
467. 

ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناه  إِلَْيَك :﴿  ه  ( يف تفسريه لقوله تعاىل 606وقال اإلمام الفخر الرازي ) ت  -2
ب َّر وام َباَرٌك  [ ، " ...فإن من مل يتدبر ومل 29آاَيتِِه َولِيَ َتذَكََّر أ ول و اأْلَْلَباِب ﴾، ]ص: لَِيدَّ

يتأمل ومل يساعده التوفيق اإلهلي مل يقف على هذه األسرار العجيبة املذكورة يف هذا القرآن 
 .468العظيم..."

َذا اْلق ْرآَن وقال اإلمام القرطيب يف تفسريه  -3 َلَرأَيْ َته  َخاِشًعا  َجَبلٍ  َعَلىَٰ لقوله تعاىل:﴿ َلْو أَنْ زَْلَنا هََٰ
َا لِلنَّاِس َلَعلَّه ْم يَ تَ َفكَّر وَن﴾، م َتَصدِّعً  [، ٢١]احلشر: ا ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ َوتِْلَك اأْلَْمثَال  َنْضرهب 

" حث على اتمل مواعظ القرآن، وبني أنه ال عذر يف ترك التدبر، فإنه لو خوطب هبذا 
ا ورزانتها القرآن اجلبال مع تركيب العقل فيها النقادت ملواعظه ولرأيتها على صالبته

خاشعة متصدعة متشققة من خشية هللا، وأنتم أيها املقهورون إبعجازه ال ترغبون يف وعده 
 .469وال ترهبون من وعيده.! " 

وكما هو مالحظ من كالم املفسرين رمحهم هللا أهنم مجيعاً ركزوا على ضرورة التدبر والتأمل     
الكتاب العظيم،  كما أهنم أشاروا إىل يف اآلايت القرآنية حىت يقف القارئ على أسرار هذا 

أن هذا الكتاب لو خوطب به اجلبال واجلمادات النقادت ملواعظه وأوامره رغم صالبتها، فما 
ابل اإلنسان ال يفقه هذا األمر اإلهلي والسر الرابين! إن هذا َلَشْيٌئ ع جاب. قال تعاىل: ﴿ 

ا فيه اختالفاً كثرياً ﴾، و مبا أنه من عند أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدو 
 هللا ففيه ائتالفاً كثرياً وانسجاماً كبرياً.

                                                 
 17، ص 6جتفسري الكشاف، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد جار هللا؛ الزخمشري ،  467
، ص 13، ج مفاتيح الغيبن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي، ، أبو عبد هللا حممد بالرازي  468  

137 
 44، ص 18، جاجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا؛ القرطيب  469
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 املطلب الثاين: املفسرون املعاصرون

اْلق ْرآَن  يَ َتَدب َّر ونَ ه  ( يف تفسري لقوله تعاىل:﴿ أََفاَل  1386قال األستاذ سيد قطب ) ت  .1
[، "... أولئك الذين يظلون يف مرضهم ونفاقهم 24أَْم َعَلىَٰ ق  ل وٍب أَق َْفاهل َا﴾، ]حممد :

حىت يتولوا عن هذا األمر الذى دخلوا فيه بظاهرهم ومل يصدقوا هللا فيه، ومل 
يستيقنوه﴿أولئك الذين لعنهم هللا﴾...، وطردهم وحجبهم عن اهلدى ﴿ فأصمهم 

سمع وأعمى أبصارهم﴾...، وهم مل يفقدوا السمع ومل يفقدوا البصر؛ ولكنهم عطلوا ال
وعطلوا البصر، أو عطلوا قوة اإلدراك وراء السمع والبصر؛ فلم يعد هلذه احلواس وظيفة 
ألهنا مل تعد تؤدي هذه الوظيفة. ويتساءل يف استنكار :﴿ أفال يتدبرون القرآن﴾، وتدبر 
القرآن يزيل الغشاوة، ويفتح النوافذ، ويسكب النور، وحيرك املشاعر، ويستجيش القلوب، 

. وينشئ حياة للروح تنبض هبا وتشرق وتستنري، ﴿ أم على قلوب أقفاهلا وخيلص الضمري
؟﴾ فهي حتول بينها وبني القرآن وبينها وبني النور؟ فإن استغالق قلوهبم كاستغالق 

 . 470األقفال اليت ال تسمح ابهلواء والنور! "
 يَ َتَدب َّر ونَ  ه  ( يف تفسريه لقوله تعاىل :﴿أََفاَل  1393قال اإلمام الطاهر بن عاشور ) ت   .2

[، "..فمعىن 82اْلق ْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجد وا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا﴾، ]النساء:
﴿ يتدبَّرون القرآن ﴾ يتأّملون داللته، وذلك حيتمل معنيني: أحدمها أن يتأّملوا داللة 

سلمني، أي تدبّر تفاصيله؛ واثنيهما أن تفاصيل آايته على مقاصده اليت أرشد إليها امل
يتأّملوا داللة مجلة القرآن ببالغته على أنّه من عند هللا، وأّن الذي جاء به صادق. 
وسياق هذه اآلايت يرّجح محل التدبُّر هنا على املعىن األول، أي لو أتّملوا وتدبّروا هدي 

هي سبب إضمارهم الكفر مع  القرآن حلصل هلم خري عظيم ، وملا بَ ق وا على فتنتهم اليت
                                                 

 451، ص 6، ج يف ظالل القرآنقطب، سيد؛   470
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إظهارهم اإلسالم. وكال املعنيني صاق حباهلم، إالّ أّن املعىن األول أشّد ارتباطاً مبا حكي 
 .471عنهم من أحواهلم..." 

ه  ( يف قوله تعاىل :﴿ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناه  إِلَْيَك م َباَرٌك  1393وقال الشيخ الشنقيطي ) ت  .3
ب َّر وا آاَيتِِه َولِي َ  (: "وقد ذكر جل وعال يف هذه اآلية 29َتذَكََّر أ ول و اأْلَْلَباِب﴾، )ّص:لَِيدَّ

الكرمية أنه أنزل هذا الكتاب معظمًا نفسه جل وعال بصيغة اجلمع، وأنه كتاب مبارك 
وأن من ِحَكم إنزاله أن يتدبر الناس آايته، أي يتفهموها ويتعقلوها وميعنوا النظر فيها 

واع اهلدى، وأن يتذكر أولوا األلباب، أي يتعظ أصحاب حىت يفهموا ما فيها من أن
 .472 "العقول السليمة، من شوائب االختالل

وكما هو مالحظ من كالم املفسرين املعاصرين أن سبب غشاوة قلوب الكفار وعدم      
اهتدائهم  إىل دين هللا عز وجل هو عدم تدبرهم هلذا الكتاب حق التدبر دون مقررات وأفكار 

وتدبر القرآن يزيل الغشاوة، ويفتح النوافذ، كما أشار األستاذ سيد قطب..." مسبقة، و 
ويسكب النور، وحيرك املشاعر، ويستجيش القلوب، وخيلص الضمري. وينشئ حياة للروح 

...". بينما وجدان اإلمام ابن عاشور  مركزاً على أن املراد من التدبر تنبض هبا وتشرق وتستنري
أمّلوا داللة تفاصيل آايته على مقاصده اليت أرشد إليها املسلمني، أي أحدمها أن يتمعنيان " 

تدبّر تفاصيله؛ واثنيهما أن يتأمّلوا داللة مجلة القرآن ببالغته على أنّه من عند هللا، وأّن الذي 
...". بينما الشيخ الشنقيطي رمحه هللا ركز على أن احلكمة من إنزال القرآن جاء به صادق

الناس آايته، أي يتفهموها ويتعقلوها وميعنوا النظر فيها حىت يفهموا ما فيها من أن يتدبر . "..
 .أنواع اهلد"

                                                 
 483، ص 3، ج التحرير والتنويرابن عاشور،  حممد الطاهر؛   471
 9، ص 7، جأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآني، حممد األمني بن حممد املختار اجلكين؛ الشنقيط  472
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ومصداقاً لكالم هؤالء املفسرين األجالء فهناك آايت كثرية  أشارت إىل تلك املعاين اليت      
 خنتار طائفة منها: ذكرها هؤالء العلماء 

َا اْلم ْؤِمن وَن ا ﴿وقوله تعاىل:  -1 ق  ل وهب  ْم َوِإَذا ت ِلَيْت َعَلْيِهْم آاَيت ه   َوِجَلتْ لَِّذيَن ِإَذا ذ ِكَر اَّللَّ  ِإمنَّ
 [.  ٢]األنفال:  زَاَدهْت ْم ِإميَااًن َوَعَلىَٰ َرهبِِّْم يَ تَ وَكَّل وَن ﴾

َلىَٰ َعَلْيِهْم بِِه َأْو اَل ت  ْؤِمن وا ِإنَّ الَِّذيَن أ وت وا اْلِعْلَم ِمْن قَ بْ  آِمن وا ق لْ ﴿ وقوله تعاىل: -2 ِلِه ِإَذا ي  ت ْ
ِلأْلَْذقَاِن يَ ْبك وَن َويَزِيد ه ْم خ ش وًعا﴾  ﴿َوخيَِرُّونَ ،  إىل قوله تعاىل:خيَِرُّوَن ِلأْلَْذقَاِن س جًَّدا ﴾

 [.١٠٩ -107اإلسراء:]
ِلذِْكِر اَّللَِّ َوَما نَ َزَل ِمَن احلَْقِّ َواَل  ق  ل وهب  مْ َشَع َأْن ختَْ  آَمن واوقوله تعاىل:﴿ أملَْ أَيِْن لِلَِّذيَن  -3

وََكِثرٌي ِمن ْه ْم  ق  ل وهب  مْ َيك ون وا َكالَِّذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبل  َفطَاَل َعَلْيِهم  اأْلََمد  فَ َقَسْت 
 [. ١٦]احلديد: فَاِسق وَن﴾، 

َتِفيض  ِمَن الدَّْمِع ممَّا َعَرف وا  أَْعي  نَ ه مْ  تَ َرىَٰ ْنزَِل ِإىَل الرَّس وِل ﴿ َوِإَذا مسَِع وا َما أ  وقوله تعاىل: -4
َنا َمَع الشَّاِهِديَن ﴾،   .[٨٣]املائدة: ِمَن احلَْقِّ يَ ق ول وَن َرب ََّنا آَمنَّا فَاْكت  ب ْ

 473احدنفهم من هذه اآلايت املباركة أن عملية تدبر القرآن هي عملية عقلية وقلبية يف آن و    
. فإذا أدرك العقل معاين اآلايت وأسرارها اليت يقرأها فإنه سرعان ما يرسل الرسائل اإلميانية 
إىل بقية أطراف البدن للتأثر والتفاعل مع العقل أو مركز اإلدراك. فحىت تنهمر عيوننا ابلدموع 

ية واإلميانية وحىت تقشعر أبداننا وتوجل من خشية هللا عز وجل ال بد من هتيئة األجواء النفس
املالئمة واملساعدة للتدبر األمثل، مثل تالوة القرآن يف األسحار ويف قيام الليل حيث اهلدوء 
املطلق والبعد عن عيون الناس. لقد أدرك سلفنا الصاق هذه املعاين اجلليلة فكنت جتدهم ق  ّواماً 

                                                 
، مكتبة الفارايب، 1982، ط.د، أتمالت علمية وأدبية يف كتاب هللا عز وجل –من روائع القرآن البوطي، حممد سعيد رمضان؛  473

 50 -10دمشق، 
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 للنفحات اإلميانية يف الليل وفرسااًن يف النهار شجعااًن يف ساحات القتال. وما ذلك إال
والتجليات اإلهلية اليت كانوا يتعرضون هلا يف األسحار والربكات اليت كانوا ينالوهنا يف هذه 
األوقات، و هذا شيئ جمرب وحقيقي، ولعلماء أمراض القلوب وتقومي السلوك اإلنساين من 

( واإلمام الفتاوى)(، وشيخ اإلسالم بن تيمية يف إحياء علوم الدينأمثال اإلمام الغزايل يف )
( كالم نفيس حول هذه املسائل،  مدارج السالكني( و ) زاد املعادابن القيم  رمحهم هللا يف )

 فارجع إليها إن شئت، وهللا أعلم. 
 

 واملبادئ األخالقية عند التدبر  املبحث الرابع: ضرورة استحضار اآلداب الروحية
 

 ة آداب املتدبر الروحية والنفسياملطلب األول: 
أي املبادئ واآلداب  –مل أجد حسب علمي حىت الساعة هذا التقسيم هبذا االعتبار      

فيما وقفت عليه وقرأته  -الروحية والنفسية للتدبر، واألسس والقواعد العلمية املنهجية للتفسري 
من كالم العلماء. وأئمة السلف واخللف أشاروا إىل هذه اآلداب واألسس جمتمعة مع بعضها 

عض، وقد رأيت من الفائدة تقسيمها على النحو املذكور سابقاً.  ولقد أشار اإلمام السيوطي الب
رمحه هللا  إىل بعضها يف ) اإلتقان( واإلمام الزركشي يف ) الربهان ( واإلمام الغزايل يف ) اإلحياء 

يعاً. وبعد (  وابن القيم يف )الفوائد ( وكثري من املفسرين القدامى واملعاصرين رمحهم هللا مج
املطالعة لتلك املصادر واملراجع لكال الفريقني رأيت أن أصنف خالصة الفريقني مرتبة على 

 النحو اآليت: 
 
 صحة االعتقاد والتجرد عن اهلوى.  -1
 حسن النية وصحة املقصد.  -2
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 حسن اخللق واالمتثال. -3
 حتري الصدق والضبط يف النقل.   -4
 التواضع ولني اجلانب.  -5
 ابحلق. عزة النفس واجلهر  -6
 اهليبة والوقار واألانة والرويّة.   -7
 الوقوف عند كل آية واالنفعال معها.  -8
 اإلخالص يف القراءة واستحضار عظمة هللا تعاىل.  -9

 اليقني أبن ما يقرؤه ليس من كالم البشر.  -10
 عدم الطلب ابلقرآن شرف املنزلة عند أبناء الدنيا.  -11
 يف القلب والوجه وتوهن القلب ومترضه.   االبتعاد عن املعاصي ألهنا تذهب بنور اإلميان -12
 االستعاذة ابهلل  وعز جل وطرد حديث النفس أثناء التالوة . -13
 صون اليدين عن العبث والعينني عن تفريق النظر. -14
اختيار الوقت املناسب والذي يتجلى هللا فيه على عباده وتتنزل فيه فيوضات رمحته.  -15

قراءة يف غري الصالة فأفضلها قراءة الليل، وأفضل القراءة ما كان يف الصالة، وأما ال
والنصف األخري من الليل أفضل من األول، وأما قراءة النهار فأفضلها بعد صالة 

 الفجر. 
ترديد اآلية للتدبر والبكاء أثناء التالوة خاصة عند قراءة آايت العذاب أو املرور  -16

ظاهر اهلول يوم مبشاهده وذلك عندما يستحضر مشاهد القيامة وأحداث اآلخرة وم
 474القيامة .

                                                 
لإلمام السيوطي؛  االتقان يف علوم القرآن،  وانظر أيضاً: 452 -449، ص 1شي؛ ج لإلمام الزرك لربهان يف علوم القرآنانظر: ا  474
 320 - 280، 1، جآداب تالوة القرآن، أليب حامد الغزايل، الباب الثالث، كتاب: إحياء علوم الدين ؛  و445، ص  1ج 
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علم املوهبة، وهو علم يورثه هللا تعاىل ملن عمل مبا علم، والطريق يف حتصيله ارتكاب  -17
األسباب املوجبة له من العمل والزهد. قال اإلمام الزركشي يف الربهان: " اعلم أنه ال 

أو هوى حيصل للناظر فهم معاين الوحي وال يظهر له أسراره ويف قلبه بدعة، أو كرب 
أو حب الدنيا أو وهو مصرٌّ على ذنب، أو غري متحقق ابإلميان، أو ضعيف التحقيق، 

 .475أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم...
 التوكل على هللا واحلذر من إفساد األعمال ابلرايء والعجب. -18
 تفويض األمر إىل هللا تعاىل  والتضرع إليه أن يلهمه الرشد يف فهم اآلايت. -19
 .476 الدنيا والرغبة يف اآلخرة الزهد يف -20
 الواقعية واجلدية أثناء التدبر.  -21
 .477اإلملام ابملالبسات التارخيية لنزول القرآن -22
 .478اإلكثار يف آايت العقيدة من اإلشراقات والنتائج والتحليالت -23
 . 479حىت تستقر يف قلوب الناسية احلاكمية واأللوهية هلل التأكيد على قض  -24
 يما يتبىن من األفكار.الثقة ابلنفس والشجاعة ف -25
 .480...زل فيه القرآن يف مكة واملدينةواألحاسيس إىل اجلو الذي تن الذهاب ابخليال -26

                                                 
، 201-200-175، ص 2ج قرآنوالربهان يف علوم ال؛ 445، ص: 1بتصرف شديد، ج اإلتقان يف علوم القرآن،انظر:   475

 348 - 347، ص  3لإلمام الشاطيب، ج واملوافقات يف الشريعة اإلسالمية
مناهل العرفان ، وانظر أيضاً: الزرقاين، عبد العظيم؛ 188 - 83 – 81،، ص أصول التفسري وقواعدهخالد عبد الرمحن العك؛   476 

 250، ص 1، جيف علوم القرآن
 400-305ص : يف ظالل القرآن يف امليزان،  و، 50-30، ص الفين يف القرآن التصويرانظر : قطب، سيد؛  477
  267، ص :، عدانن؛ مدخل إىل التفسري و علوم القرآنانظر : زرزور 478
  81(، ص:حقيقة األلوهية، وفصل :) 41،ص:ألوهية وعبودية، فصل: مقومات التصور اإلسالميانظر : قطب، سيد؛  479
 . 59، ص :مفاتيح للتعامل مع القرآنح، اخلالدي، صالح عبد الفتا  480
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، أو التأمل 481مالحظة حركة الصحابة يف جو مكة واملدينة ابلقرآن، وتفاعلهم معه ..  -27
فيما مساه األستاذ سيد قطب:  ب : ظاهرة القرآن املكي، وتقرير العقيدة وعدم جتاوزها 

، "..إن القيمة الكربى يف ميزان هللا هي قيمة العقيدة، وأن 482ىل األمور الثانوية إ
السلعة الرائجة يف سوق هللا هي سلعة اإلميان، وأن النصر يف أرفع صوره هو انتصار 

 .483الروح على املادة، وانتصار العقيدة على األمل وانتصار اإلميان على الفتنة.." 
 المية يف كافة اجلوانب البشرية. إدراك مشولية الرسالة اإلس -28
إدراك حاجة البشرية وجوعتها إىل اإلميان ابهلل تعاىل، حيث عرب األستاذ سيد قطب  -29

قائالً ".. إهنا جوعة من نوع آخر، جوعة إىل اإلميان بقوة أكرب من البشر، وعامل أكرب 
ن وواقعه، من احملسوس وجمال من احلياة الدنيا، وجوعة إىل الوائم بني ضمري اإلنسا

بني البشرية اليت حتكم ضمريه والشريعة اليت حتكم حياته، بني منهج حركته الذاتية 
ومنهج احلركة الكونية من حوله. جوعة إىل " اله " واحد يتلقى منه شريعة قلبه وشريعة 

 .484جمتمعه على السواء ... " 
لرابين الصادر عن إدراك احلكمة هلذه اجلوعة واحلاجة البشرية هو أن:  "... املنهج ا -30

علم ) بدل اجلهل (، و كمال )بدل النقص(، وقدرة ) بدل الضعف (، وحكمة )بدل 
اهلوى( ، القائم على أساس: إخراج البشر من عبادة العباد إىل عبادة هللا وحده دون 

 . 485سواه.." 
                                                 

 . 59املرجع السابق، ص : 481
 . 22-21: ص : معامل يف الطريققطب سيد،  482
 . 171-170، ص :معامل يف الطريققطب، سيد،  483
، وانظر: قطب، سيد،  101، ص :مقومات التصور اإلسالمي، يف ) ألوهية و عبودية (، وانظر فصل :  69-68املصدر السابق : 484

 . 29، صسالميإ و جمتمعحن
، وانظر  43للمؤلف ،ص  و مقوماته خصائص التصور اإلسالمي، يف كتاب :الرابنية (، ويراجع فصل :)8 -املصدر السابق:ص 485

 . 22، ص :خصائص التصور اإلسالمي(، يف :تيه وركام، و يراجع بتوسع فصل : )13-5، ص :حنو جمتمع إسالمياملقدمة يف :
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 النظرة التكاملية يف آايت القرآن الكرمي.  -31
لعمل مع اإلميان، اليت هي األساس يف حياة الوقوف طوياًل أمام اآلايت اليت قرنت ا -32

 . 486اإلنسان 
عدم فصل الدين عن الدنيا، ألنه كما قال األستاذ سيد قطب رمحه هللا: " ليس من  -33

طبيعة املنهج اإلهلي أن ينحصر يف املشاعر الوجدانية واألخالقيات التهذيبية والشعائر 
ن ما يسمونه: األحوال التعبدية أو يف ركن ضيق من أركان احلياة البشرية رك

 .487الشخصية
إعطاء األولوية لدين هللا يف كل شئ، وأن دين هللا ال ميكن أن يكون  حمكومًا  أو   -34

مقوداً، وإمنا جيب عليه أن يكون دائمًا حاكمًا أو قائدًا أو مهيمناً... كال إن "دين 
اً، حاكماً ال حمكوماً، هللا" ال يرضى إال أن يكون سيداً مهيمناً، قوايً متصرفاً، عزيزاً كرمي

 .488قائداً ال مقوداً .." 
الثبات والصرب وعدم تطرق اليأس والشك إىل قلوبنا بسبب ما نراه من حولنا من   -35

. وهذا اليقني يستمد من طول الصحبة 489الضرابت واألزمات لإلسالم واملسلمني
د قطب: "..وهذا للقرآن الكرمي تدبراً وأتمالً يف آايته، كما أشار إىل ذلك األستاذ سي

                                                 
 . 183-182، ص : التصور اإلسالمي خصائصقطب، سيد،  486
 39-38:ص : و معامل يف الطريق،  90-89، ص :7، ج يف ظالل القرآنقطب، سيد، 487
، و يراجع 93، مطبعة الفيصل، ص: 1988، االحتاد االسالمي العاملي للمنظمات الطالبية، ، املستقبل هلذا الدينقطب، سيد 488

 . 134-132، 1009، 107-84ص :ت التصور اإلسالمي، مقومايف:  األلوهية والعبودية ((بتوسع فصل 
( ،ص  الثبات، فصل ) ؛ خصائص التصور اإلسالميقطب، سيد ، وانظر:117-116، ص :، املستقبل هلذا الدينقطب، سيد  489
:87 
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يقني نستمده من طول الصحبة هلذا القرآن وطول الصحبة كذلك للمحاوالت البشرية 
 .490يف البيان. وطول املزاولة الشخصية للكتابة فرتة من العمر طويلة .." 

فهم منهج الصحابة يف قراءهتم وتدبرهم لكتاب هللا، وهو أهنم كانوا يقرؤون القرآن  -36
ليس بقصد املتاع والقراءة اجملردة، يقول رمحه هللا:" إن منهج بقصد التلقي والتنفيذ، و 

التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع اجليل األول. ومنهج التلقي للدراسة واملتاع هو 
 .491الذي خرّج األجيال اليت تليه" 

عدم التأثر ابلقوانني الوضعية البشرية الشيوعية والدميقراطية واملاركسية واالشرتاكية  -37
 أمسالية والعلمانية واإلحلادية والعوملة واحلداثة.والر 

على نظام العامل السياسي  -بشقيها الشرقية والغربية  –إدراك التأثريات الكنسية  -38
واالقتصادي واالجتماعي، وتشويه صورة اإلسالم وتورط رهباهنا وقسسها يف الفضائح 

 األخالقية والشذوذ اجلنسي.
ن اليهود املتطرفني لطمس اهلوية الدينية واملعامل إدراك خلطط وأساليب الصهاينة م  -39

 اإلسالمية يف فلسطني احملتلة وهتويد القدس الشريف. 
     
هذه هي القواعد اليت وقفت عليها أثناء إعدادان هلذه الدراسة، حاولنا قدر اإلمكان       

املعدودة،  جتنب التكرار. وما من شك أن املسألة أكرب بكثري من حصرها يف هذه الصفحات
 .وميكن للباحثني اآلخرين اإلتيان ابملزيد واجلديد من املراجع واملصادر األخرى وهللا أعلم

 
 املطلب الثاين: آداب روحية ومبادئ أخالقية من منظور حجة اإلسالم أيب حامد الغزايل

                                                 
، ، وانظر: قطب1993 4، بريوت، دار الشروق، ط 25-24) القسم الثاين (، ص : مقومات التصور اإلسالمي سيد،، قطب 490

 10، ص:1983 8-للمؤلف، بريوت، دار الشروق، ط خصائص التصور اإلسالميسيد؛ 
 19-:صمعامل يف الطريققطب، سيد،  491
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 أرى من الفائدة ولقد رأيت كالمًا مجياًل حلجة اإلسالم اإلمام أيب حامد الغزايل رمحه هللا    

اقتباس فقرات منه. و رمبا يتوهم القارئ الكرمي بعض اآلداب على أهنا مكررة يف الوهلة األوىل، 
ولكنها ليس مبكررة عند التأمل والنظر، ولإلمام الغزايل له طريقته اخلاصة يف عرض وبيان وربط 

املناسبة: إن هذا  حلقات هذه املنظومة مع بعضها البعض بشكل فريد. وأود القول يف هذه
الذي ذكره اإلمام أبو حامد الغزايل رمحه هللا يف أعمال الباطن للقارئ أثناء التالوة يصلح بل 
ينبغي أن تكون قاعدة فكرية وأخالقية ونفسية للمتدبر يف كتاب هللا عز وجل أيضاً. قال رمحه 

 هللا: 
 

 -2. فهم أصل الكالم -1رة:، وهي عشيف أعمال الباطن يف التالوة" الباب الثالث،      
مث التخلي عن  -6. مث التفهم -5. مث التدبر -4. مث حضور القلب -3. مث التعظيم

 . مث التربي -10. مث الرتقي -9. مث التأثر -8 مث التخصيص.-7. موانع الفهم

؛ وفضل هللا سبحانه وتعاىل ولطفه خبلقه يف نزوله عن فاألول: فهم عظمة الكالم وعلوه     
 ش جالله إىل درجة إفهام خلقه. عر 

؛ وملثل هذا التعظيم كان عكرمة بن أيب جهل إذا نشر املصحف الثاين: التعظيم للمتكلم     
غشى عليه ويقول: هو كالم ريب هو كالم ريب...، فإذا حضر بباله العرش والكرسي والسموات 

خلالق جلميعها والقادر واألرض وما بينهما من اجلن واإلنس والدواب واألشجار، وعلم أن ا
عليها والرازق هلا واحد، وأن الكل يف قبضة قدرته مرتددون بني فضله ورمحته وبني نقمته 

 وسطوته إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله...، 
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 اْلِكَتابَ  خ ذِ ؛ قيل يف تفسري ﴿ اَي حَيََْيَٰ الثالث: حضور القلب وترك حديث النفس     
َناه  ا [، أي جبد واجتهاد وأخذه ابجلد أن يكون متجرداً  12حْل ْكَم َصِبيًّا﴾، ] مرمي:ِبق وٍَّة َوآتَ ي ْ

 له عند قراءته منصرف اهلمة إليه عن غريه...، 

وهو وراء حضور القلب فإنه قد ال يتفكر يف غري القرآن ولكنه يقتصر  الرابع: التدبر؛    
قراءة التدبر. قال علي رضي هللا على مساع القرآن من نفسه وهو ال يتدبره. واملقصود من ال

عنه: ]ال خري يف عبادة ال فقه فيها وال يف قراءة ال تدبر فيها [. وإذا مل يتمكن من التدبر إال 
برتديد فلريدد إال أن يكون خلف إمام...، وعن أيب ذر قال: ] قام رسول هللا صلى هللا عليه 

اْلَعزِيز   أَْنتَ  فَِإنَّكَ تَ ْغِفْر هَل ْم  َوِإنْ ِعَباد َك  فَِإهنَّ مْ  هْب مْ ت  َعذِّ  ِإنْ وسلم بنا ليلة فقام ِبية يرددها وهي ﴿ 
 [...، 118احلَِْكيم  ﴾،] املائدة: 

وهو أن يستوضح من كل أية ما يليق هبا إذ القرآن يشتمل على ذكر اخلامس: التفهم؛     
م. وذكر أحوال املكذبني صفات هللا عز وجل. وذكر أفعاله. وذكر أحوال األنبياء عليهم السال

هلم وأهنم كيف أهلكوا، وذكر أوامره وزواجره، وذكر اجلنة والنار. ...، فليتأمل معاين هذه 
األمساء والصفات لينكشف له أسرارها فتحتها معان مدفونة ال تنكشف إال للموفقني. وقال 

ن...، وهلذا ينبغي إذا قرأ ابن مسعود رضي هللا عنه: من أراد علم األولني واآلخرين فليثّوِر القرآ
ْن وَن ﴾،  َما أَفَ رَأَيْ ت مْ [، و﴿ 63حَتْر ث وَن﴾،]الواقعة: َما أَفَ رَأَيْ ت مْ التايل قوله عز وجل ﴿  مت 

[، و﴿ أَفَ رَأَيْ ت م  النَّاَر الَّيِت 68الَِّذي َتْشَرب وَن ﴾،] الواقعة: اْلَماءَ  أَفَ رَأَيْ ت م  [،﴿ 58]الواقعة:
[، فال يقصر نظره على املاء والنار واحلرث واملىن، بل يتأمل يف املىن  71قعة: ﴾، ] الوات ور ونَ 

وهو نطفة متشاهبة األجزاء مث ينظر يف كيفية انقسامها إىل اللحم والعظم والعروق والعصب، 
وكيفية تشكل أعضائها ابألشكال املختلفة من الرأس واليد والرجل والكبد والقلب وغريها، مث 

يها من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعقل وغريها، مث إىل ما ظهر فيها إىل ما ظهر ف
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من الصفات املذمومة من الغضب والشهوة والكرب واجلهل والتكذيب واجملادلة...، وأما أحوال 
املكذبني؛ كعاد وْثود وما جرى عليهم فليكن فهمه منه استشعار اخلوف من سطوته ونقمته، 

بار يف نفسه وأنه إن غفل وأساء األدب واغرّت مبا أمهل فرمبا تدركه النقمة وليكن حظه منه االعت
وتنفذ فيه القضية. وكذلك إذا مسع وصف اجلنة والنار وسائر ما يف القرآن فال ميكن استقصاء 
ما يفهم منه ألن ذلك ال هناية له...، ومن مل يكن له فهم ما يف القرآن ولو يف أدىن الدرجات 

ِعْنِدَك قَال وا لِلَِّذيَن أ وت وا  ِمنْ إِلَْيَك َحىتََّٰ ِإَذا َخَرج وا  َيْسَتِمع   َمنْ  َوِمن ْه مْ عاىل: ﴿ دخل يف قوله ت
[...، 16اْلِعْلَم َماَذا قَاَل آنًِفا أ ولََِٰئَك الَِّذيَن طََبَع اَّللَّ  َعَلىَٰ ق  ل وهِبِْم َوات َّبَ ع وا أَْهَواَءه ْم  ﴾، ] حممد:

املريد مريداً حىت جيد يف القرآن كل ما يريد، ويعرف منه النقصان من املزيد، وقد قيل: ال يكون 
 ويستغين ابملوىل عن العبيد...، 

؛ فإن أكثر الناس منعوا عن فهم معاين القرآن ألسباب السادس: التخلي عن موانع الفهم    
ى هللا وحجب أسدهلا الشيطان على قلوهبم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن. قال صل

عليه وسلم ] لوال أن الشياطني حيومون على قلوب بين آدم لنظروا إىل امللكوت[، ومعاين 
القرآن من مجلة امللكوت، وكل ما غاب عن احلواس ومل يدرك إال بنور البصرية فهو من 

: أن يكون اهلمُّ منصرفاً إىل حتقيق احلروف إبخراجها من أوهلاامللكوت، وحجب الفهم أربعة:  
رجها، وهذا يتوىل حفظه شيطان و كَِّل ابلقراء ليصرفهم عن فهم معاين كالم هللا عز وجل، خما

فال يزال حيملهم على ترديد احلرف خييل إليهم أنه مل خيرج من خمرجه. فهذا يكون أتمله مقصوراً 
يد أن يكون مقلداً ملذهب مسعه ابلتقل اثنيها؛على خمارج احلروف فأىن تنكشف له املعاين...،? 

ومجد عليه وثبت يف نفسه التعصب له مبجرد االتباع للمسموع من غري وصول إليه ببصرية 
ومشاهدة. فهذا شخص قيده معتقده عن أن جياوزه فال ميكنه أن خيطر بباله غري معتقده 

: أن يكون مصرًا على ذنب أو متصفًا بكرب أو اثلثهافصار نظره موقوفًا على مسموعه...، 
هبوى يف الدنيا مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، وهو كاخلبث  مبتلى يف اجلملة
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على املرآة فيمنع جلية احلق من أن يتجلى فيه، وهو أعظم حجاب للقلب وبه حجب 
األكثرون. وكلما كانت الشهوات أشد تراكماً كانت معاين الكالم أشد احتجاابً، وكلما خّف 

فيه. فالقلب مثل املرآة، والشهوات مثل الصدأ، عن القلب أثقال الدنيا قرب جتلى املعىن 
ومعاين القرآن مثل الصور، اليت ترتاءى يف املرآة. والرايضة للقلب إبماطة الشهوات مثل تصقيل 
اجلالء للمرآة، ولذلك قال صلى هللا عليه وسلم ]إذا عظمت أميت الدينار والدرهم نزع منها 

والنهي عن املنكر حرموا بركة الوحي[. قال الفضيل: هيبة اإلسالم، وإذا تركوا األمر ابملعروف 
 تَ ْبِصَرةً يعين حرموا فهم القرآن. وقد شرط هللا عز وجل اإلانبة يف الفهم والتذكري، فقال تعاىل: ﴿

[، وقال عز وجل: ﴿ ه َو الَِّذي ي رِيك ْم آاَيتِِه َوي  نَ ّزِل  َلك ْم  8َوذِْكَرىَٰ ِلك لِّ َعْبٍد م ِنيٍب ﴾، ] ق:
َا[، وقال تعاىل ﴿ أََفَمْن يَ ْعَلم   13﴾، ]غافر: ي ِنيب   َمنْ  ِإالَّ السََّماِء رِْزقًا َوَما يَ َتذَكَّر   نَ مِ  أ ْنزَِل  أمنَّ

َاإِلَْيَك ِمْن َربَِّك احلَْقُّ َكَمْن ه َو أَْعَمىَٰ  [. فالذي آثر  19أ ول و اأْلَْلَباِب ﴾، ]الرعد: يَ َتذَكَّر   ِإمنَّ
. لى نعيم اآلخرة فليس من ذوي األلباب ولذلك ال تنكشف له أسرار الكتابغرور الدنيا ع

أن يكون قد قرأ تفسرياً ظاهراً واعتقد أنه ال معىن لكلمات القرآن إال ما تناوله النقل  رابعها:
عن ابن عباس وجماهد وغريمها، وأن ذلك ال يناقض قول علي رضي هللا عنه: ]إال أن يؤيت هللا 

انتهى كالم اإلمام أيب حامد الغزايل  عن حجب الفهم  مث  - القرآن[...، عبدًا فهمًا يف
  –يواصل كالمه قائالً 

وهو أن يقدر أنه املقصود بكل خطاب يف القرآن. فإن مسع أمراً أو  السابع: التخصيص؛    
﴿وَك الًّ هنياً قدر أنه املنهي واملأمور. وإن مسع وعداً أو وعيداً فكمثل ذلك. ولذلك قال تعاىل: 

ِذهِ احلَْقُّ َوَمْوِعظَةٌ َوذِْكَرىَٰ لِْلم ْؤِمِننَي  ن  ثَ بِّت   َمانَ ق صُّ َعَلْيَك ِمْن أَنْ َباِء الرُّس ِل  بِِه ف  َؤاَدَك َوَجاَءَك يف هََٰ
[...، وإذا قصد ابخلطاب مجيع الناس فقد قصد اآلحاد. فهذا القارىء  120﴾، ]هود:

َذا الواحد مقصود، فما له ولسائر ا لناس، فليقدر أنه املقصود. قال هللا تعاىل: ﴿ َوأ وِحَي ِإيَلَّ هََٰ
[. قال حممد بن كعب القرظي: ]من بلغه القرآن 19﴾، ]األنعام: ِبِه َوَمْن بَ َلغَ  أِل ْنِذرَك مْ اْلق ْرآن  
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فكأمنا كلمه هللا...[. ولذلك قال بعض العلماء: ]هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز 
جل بعهوده نتدبرها يف الصلوات ونقف عليها يف اخللوات وننفذها يف الطاعات والسنن و 

املتبعات[. وكان مالك بن دينار يقول: ]ما َزرََع القرآن يف قلوبكم اي أهل القرآن ؟ إن القرآن 
 ربيع املؤمن كما أن الغيث ربيع األرض [...، 

تلفة حبسب اختالف اآلايت فيكون له حبسب ؛ وهو أن يتأثر قلبه ِباثر خمالثامن: التأثر    
كل فهم حال و َوْجٌد يتصف به قلبه من احلزن واخلوف والرجاء وغريه. ومهما متت معرفته 
كانت اخلشية أغلب األحوال على قلبه...، ولذلك قال احلسن: ]وهللا ما أصبح اليوم عبد 

ضحكه، وكثر َنَصب ه  وشغله  يتلو القرآن يؤمن به إال كثر حزنه وقل فرحه، وكثر بكاؤه وقل
وقلت راحته وبطالته...، فتأثر العبد ابلتالوة أن يصري بصفة اآلية املتلوة... وملا قال رسول هللا 

 َفَكْيفَ صلى هللا عليه وسلم البن مسعود ]اقرأ علّي قال: فافتتحت سورة النساء فلما بلغت ﴿ 
َنا ِمْن ك لِّ أ مٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ  ؤ اَلِء َشِهيًدا ﴾، ]النساء: ِإَذا ِجئ ْ [، رأيت عينيه 41َنا ِبَك َعَلىَٰ هََٰ

تذرفان ابلدمع فقال يل: حسبك اآلن. وهذا ألن مشاهدة تلك احلالة استغرقت قلبه ابلكلية. 
ولقد كان يف اخلائفني من خّر مغشيًا عليه عند آايت الوعيد. ومنهم من مات يف مساع 

يكن متصفاً أبخالق القرآن؛ فإذا قرأ القرآن انداه هللا تعاىل: اآلايت...، ولذلك قيل: إن من مل 
ماَلَك وِلكالمي وأنت معرٌض عين. دع عنك كالمي إن مل تتب إيّل...، فمات رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم عن عشرين ألفاً من الصحابة مل حيفظ القرآن منهم إال ستة! اختلف يف 

ة والسورتني. وكان الذي حيفظ البقرة واألنعام من اثنني منهم. وكان أكثرهم حيفظ السور 
علمائهم...، وتالوة القرآن حق تالوته هو أن يشرتك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان 
تصحيح احلروف ابلرتتيل، وحظ العقل تفسري املعاين، وحظ القلب االتعاظ والتأثر ابالنزجار 

 قلب يتعظ. واالئتمار. فاللسان يرتل والعقل يرتجم وال
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؛ وأعين به أن يرتقى إىل أن يسمع الكالم من هللا عز وجل ال من نفسه. التاسع: الرتقي    
فدرجات القراءة ثالث، أدانها: أن يقدر العبد كأنه يقرؤه على هللا عز وجل واقفًا بني يديه 

واالبتهال.  وهو انظر إليه ومستمع منه، فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع
الثانية: أن يشهد بقلبه كأن هللا عز وجل يراه وخياطبه أبلطافه ويناجيه إبنعامه وإحسانه، فمقامه 
احلياء والتعظيم واإلصغاء والفهم. الثالثة: أن يرى يف الكالء املتكلم ويف الكلمات الصفات 

ه منعم عليه، بل يكون فال ينظر إىل نفسه وال إىل قراءته وال إىل تعلق اإلنعام به من حيث إن
مقصوراً هِلَمٍّ على املتكلم موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق مبشاهدة املتكلم عن غريه. وهذه 
درجة املقربني وما قبله درجة أصحاب اليمني وما خرج عن هذا فهو درجات الغافلني...، 

ين أمسعه من ولذلك قال بعض احلكماء: ]كنت أقرأ القرآن فال أجد له حالوة حىت تلوته كأ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتلوه على أصحابه، مث رفعت إىل مقام فوقه كنت أتلوه كأين 
أمسعه من جربيل عليه السالم يلقيه على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث جاء هللا مبنزلة 

...، وإمنا أخرى فأان اآلن أمسعه من املتكلم به فعندها وجدت له لذة ونعيمًا ال أصرب عنه[
 قالوا ذلك ألهنا ابلطهارة ترتقى إىل مشاهدة املتكلم يف الكالم...، 

وأعين به أن يتربأ من حوله وقوته وااللتفات إىل نفسه بعني الرضا والتزكية.  العاشر: التربي؛    
فإذا تال ِبايت الوعد واملدح للصاحلني فال يشهد نفسه عند ذلك، بل يشهد املوقنني 

يها ويتشوف إىل أن يلحقه هللا عز وجل هبم. وإذا تال آايت املقت وذم العصاة والصديقني ف
واملقصرين شهد على نفسه هناك، وقدر أنه املخاطب خوفًا وإشفاقاً. ولذلك كان ابن عمر 
رضي هللا عنهما يقول: ] اللهم إين أستغفرك لظلمي وكفري، فقيل له: هذا الظلم فما ابل 

ْنَسانَ  ِإنَّ : ﴿ الكفر? فتال قوله عز وجل [...، وهذه 34َكفَّاٌر ﴾، ] إبراهيم:  َلظَل ومٌ  اإْلِ
املكاشفات ال تكون إال بعد التربي عن النفس وعدم االلتفات إليها وإىل هواها مث ختصص 
هذه املكاشفات حبسب أحوال املكاشف فحيث يتلو آايت الرجاء ويغلب على حاله 
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ا كأنه يراها عياانً. وإن غلب عليه اخلوف كوشف االستبشار تنكشف له صورة اجلنة فيشاهده
ابلنار حىت يرى أنواع عذاهبا. وذلك ألن كالم هللا عز وجل يشتمل على السهل اللطيف 
والشديد العسوف واملرجو واملخوف وذلك حبسب أوصافه، إذ منها الرمحة واللطف واالنتقام 

 .492والبطش..." 

ابلتوسع أكثر، اكتفي هبذا القدر عسى ولعلي ومبا أن مساحة هذا البحث ال تسمح يل    
أكون قد وفقت لبيان بعض اآلداب املطلوبة لتدبر األمثل واملثمر لآلايت القرآنية من خالل 
عرض وبيان ما كتبه بعض القدامى واملعاصرون من علمائنا األجالء رحم هللا امليِّ تني منهم 

قريب جميب وصلى هللا على سيدان ونبينا  وحفظ األحياء، وجعلنا من أمثاهلم إنه تعاىل مسيع
 حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. 

  

                                                 
 280، ص 1، الباب الثالث، يف أعمال الباطن يف التالوة، بتصرف  جإحياء علوم الدينالغزايل، أبو حامد؛   492
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 اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته وتوفيقه تتحقق األهداف وتنجز األعمال، والصالة والسالم على      
أشرف من صلى وصام وتدبر القرآن وجاهد ابلنفس واملال، سيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه 

الكرام واآلل، وعلى من اتبع سنته وسار على هديه ابألقوال واألعمال. لقد  وعلى الصحب
توصلنا حبمد هللا وتوفيقه إىل هناية هذا الدراسة املتعلقة ابستحضار اآلداب الروحية واملثل 
األخالقية ملن أراد تدبر القرآن الكرمي حق التدبر. وقد أثبتت الدراسة أن هناك هجراً وإعراضاً 

لقرآن الكرمي من بعض الناس وأن كثريًا من املسلمني وغري املسلمني لديهم تصور عن تدبر ا
خاطئ عن اإلسالم، وقد بينا أن السبيل إىل تصحيح هذا التصور هو العودة إىل القرآن الكرم 
من جديد تدبراً وأتماًل يف معاين اآلايت، مؤكدين على أن تدبر القرآن الكرمي ليس من حق 

منا هو حق مجيع الناس بصرف النظر عن اخللفية الدينية أو العرقية أو العلماء فحسب وإ
الثقافية للمتدبر بشرط مراعاة السياق العام لآلايت القرآنية والسباق واللحاق. وقد أثبتت 
الدراسة أن التدبر األمثل يكون ابلعودة إىل معرفة حال الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة 

قرآن الكرمي وكالم أهلم العلم احملققني من املفسرين القدامى واملعاصرين. والسلف الصاق مع ال
لقد اثبتت الدراسة أيضاً أن التوصل إىل التدبر األمثل للقرآن الكرمي يكون ابلتزام واستحضار 
مجلة من اآلداب والضوابط الروحية والنفسية واألخالقية لكون هذه اآلداب والضوابط ضرورية 

اد أن تنكشف له معاين اآلايت القرآنية وتنجلي له احلقائق الرابنية واملعاين وأساسية ملن أر 
اخلفية واللطائف اإلهلية واألسرار العلمية اليت اشتمل عليها هذا الكتاب العظيم. وبينت الدراسة 
أن على املتدبر التخلي عن بعض املوانع واحلجب اليت حتول بينه وبني الفهم الصحيح والتدبر 

آلايت القرآن الكرمي؛ كأن يكون هم القارئ  منصرفاً إىل حتقيق احلروف إبخراجها من السليم 
خمارجها، أو أن يكون مقلدًا متعصبًا ملذهب معني أو أن يكون مصرًا على ذنب أو متصفاً 
ابلكرب أو متبعًا هلواه...ا ، فإن هذه املوانع سبب ظلمة القلب وصدئه، وهو كاخلبث على 
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لية احلق، ألن القلب مثل املرآة والشهوات مثل الصدأ ومعاين القرآن مثل الصور املرآة مينع جت
اليت تظهر يف املرآة، فهذه اآلداب تعترب رايضة للقلب والعقل إبماطة الشهوات مثل تصقيل 
اجلالء للمرآة. مث ختمت هذه الدراسة بذكر بعض اآلداب والضوابط اليت ذكرها حجة اإلسالم 

رمحه هللا رمحة واسعة، وهللا أعلم.  أسأل هللا تبارك وتعاىل أن جيعل هذا العمل  أبو حامد الغزايل
خالصاً لوجهه الكرمي وأن يدخر أجره يل ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب 
سليم إنه تعاىل أكرم مسؤول وخري مأمول وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد و على آله 

 وأصحابه.

 به الفقري إىل عفو موالهوكت
 خادم القرآن والسنة

 الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويف (
جامعة السلطان الشريف علي  –كلية أصول الدين   –حماضر يف التفسر والدراسات القرآنية 
 سلطنة برواني دار السالم -اإلسالمية 

  م 5/1/2011
 2016-08-27متت مراجعة الدراسة مرة أخرى قبل النشر بتاريخ و 

 بدوحة اخلري والربكة يف قطر.
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 حنو منهج قرآين يف تعليم العلوم الشرعية
 ظاهرة نزول القرآن الكرمي منجًما

 493الدينية والرتبوية واالجتماعية (الدروس واملقاصد ) قراءة يف 

 
 بقلم

 الدكتور خري الدين خوجة
 أستاذ التفسري والدراسات القرآنية املساعد

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 جامعة قطر

 قطر –الدوحة 
 

2011 
 

  

                                                 
 ورقة علمية قدمت يف املؤمتر اإلقليمي بعنوان:  493

2011أبريل  4-3 –حتدايت وتوقعات  - 21أصول الدين يف مؤسسات التعليم العايل يف القرن  دراسات  
سلطنة برواني  -جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية  –كلية أصول الدين   
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

احلمد هلل الذي علم ابلقلم علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
نبينا حممد بن عبد هللا شافع املذنبني، وعلى آله األطهار وصحبه األخيار ومن سار سيدان و 

 على هديه ما دام الليل والنهار، مث أما بعد؛
فلقد شاء البارئ عز وجل أن يكون نزول القرآن على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم 

َناه  لِتَ ْقرَأَه  منجمًا حسب الوقائع واألحداث. يقول هللا عز وجل يف كتابه الكرمي : ﴿َوق  ْرآاًن فَ َرق ْ
[، ويقول عز من قائل: ﴿َوقَاَل الَِّذيَن ١٠٦َعَلى النَّاِس َعَلىَٰ م ْكٍث َونَ زَّْلَناه  تَنزِياًل﴾ ]اإلسراء: 

ِلَك لِن  ثَبَِّت ِبِه ف  َؤاَدَك َورَت َّ  ْلَناه  تَ ْرتِياًل﴾، ]الفرقان: َكَفر وا َلْواَل ن زَِّل َعَلْيِه اْلق ْرآن  مج َْلًة َواِحَدًة َكذََٰ
ِذِه ٣٢ [، وقال سبحانه: ﴿وَك الًّ ن َّق صُّ َعَلْيَك ِمْن أَنَباِء الرُّس ِل َما ن  ثَبِّت  بِِه ف  َؤاَدَك َوَجاَءَك يف هََٰ

 [.١٢٠احلَْقُّ َوَمْوِعظٌَة َوذِْكَرىَٰ لِْلم ْؤِمِننَي﴾ ]هود:
هرة وعرباً جليلة، وال أابلغ إن قلت إن اجلامعات إن يف هذا التنجيم للقرآن العظيم حلَِكماً اب

واملؤسسات التعليمية العاملية احلديثة والعريقة قد اقتبست اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والرتبية 
من اتريخ نزول القرآن الكرمي منجماً. وال أذكر أن هنالك كتااب مساواي نزل منجما غري القرآن 

تارخيية والرتبوية يتعني علينا العكوف على معرفة أسرار هذه الكرمي، وألجل هذا احلقيقة ال
" فهذه هي الظاهرة  التنجيم ظاهرة قرآنيةالظاهرة القرآنية. فإن صح إطالق مصطلح " 

 الوحيدة تستحق من املربني واملتعلمني أن يقفوا طويال الستخراج أسرارها. 
ول اآلايت القرآنية ومضامني ولقد درس علماء الرتبية واملناهج ظاهرة التدرج يف نز  

التشريعات الرابنية املقدسة وحللوا مدى إمكانية اإلفادة منها وتوظيفها يف الدروس واملقررات 
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املدرسية واجلامعية. ما من شك أن املنهج القرآين يف الرتبية والتعليم والتأسيس الفكري 
الرتبية والتعليم والتثقيف. ولقد والعقدي؛ ملنهج رابين عظيم وفريد من نوعه وجدير ابالتباع يف 

كان إبمكان هللا عز وجل أن ي ن  ّزِل القرآَن الكرمي على قلب نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم 
مجلة واحدة ويف حلظة واحدة وتنتهي املسألة! ولكنه سبحانه أىب أن يشرع هذه املنهجية للناس 

 ويف السماء إىل قيام الساعة.  مع نزول آخر كتاب مساوي سيكون له شأن كبري يف األرض
لقد أراد هللا عز وجل أن يستغرق نزول القرآن فرتة زمنية طويلة، ذلك؛ حىت يتعلم الناس 
مجيعًا واملسلمون خاصة الطريقة القرآنية املثلى يف الرتبية والتعليم الناجح واملوفق. إن العملية 

املستوى الذهين للمتلقي وتنمية قدراته الرتبوية والتعليمية تعتمد على أمرين أساسني: مراعاة 
العقلية والنفسية واجلسمية. ويف اتريخ نزول القرآن منجماً نالحظ هذه احلقيقة وهذين األمرين 

يف كلتا املرحلتني؛ املرحلة  –بوضوح وجالء، حيث سلك القرآن الكرمي يف تربية األمة الناشئة 
لية إلصالح النفس البشرية عقدايً وفكرايً وأخالقياً، منهج التدرج واملرح -املكية واملرحلة املدنية 

حىت استوى هبذا املنهج بناء األمة اإلسالمية وآتت أكلها إبذن رهبا. تشري الدراسات األكادميية 
إىل أن املنهج الدراسي الذي ال يراعى فيه املستوى الذهين واالستعداد الفكري يف كل مرحلة 

ال ابملتلقي من اإلمجال إىل التفصيل، أو ال يراعى تنمية من مراحل التعليم من حيث االنتق
اجلوانب العقلية والنفسية واجلسمية للمتلقي؛ منهج غري انجح ال يرقى ابألمة والشباب إىل 

 مستقبل زاهر ومشرق. 
 

 
 إشكالية البحث

إن نظرة فاحصة حلال املناهج واملقررات الدراسية املتعلقة بعلوم أصول الدين والشريعة 
إلسالمية يف اجلامعات اإلسالمية يف العامل العريب واإلسالمي، وحال الطالب والطالبات يف ا



 

331 | P a g e  
 

تلك املؤسسات التعليمية؛ لتؤكد لنا وجود بعض اخللل منهجياً وأكادميياً من حيث عدم وجود 
الروابط العضوية وعدم الروابط الفكرية والتسلسل املنهجي والتكامل املعريف املنشود. كما أن 

دم الوحدة املوضوعية لتلك املقررات واملناهج يف خمتلف مستوايهتا أمر ظاهر وبنّي. وقد ع
مع وجود فئة أو ثلة من املدرسني واملربني  -مع األسف  –تزامنت هذه األزمة األكادميية 

هم الذين مل يتقنوا املهارات األساسية يف الرتبية والتعليم والتثقيف يف كافة املراحل الدراسية. فمن
من يكلف التالميذ والطالب والطالبات فوق طاقتهم الفكرية وقدراهتم البشرية دون مراعاة 
لتفاوهتم الفطري يف الفهم واالستيعاب واحلفظ، ودون مراعاة النتمائهم االجتماعي والثقايف، 

لنتائج غري معرضاً  أو متناسيا مبدأ االلتزام بقاعدة التدرج واملرحلية يف الرتبية والتعليم! فكانت ا
مرضية يف املخرجات التعليمية. بل وأثبتت التجربة  واملشاهدة أن هؤالء الطالب اخلرجيون 
عندما سألناهم عما إذا كانوا قد استفادوا من تلك املقررات الدراسية والطرق التدريسية أايم 

واملعارف دراستهم يف املراحل الدراسية املختلفة وأنه هل عاد إبمكاهنم توظيف تلك العلوم 
 الشرعية يف حياهتم اخلاصة والعامة، قالوا إننا عاجزون عن ذلك ومل نستفد حق االستفادة.

لنضرب على ذلك مثاًل: فالطالب يف مادة التفسري أو العقيدة أو الدعوة يف السنة األوىل 
قلب  يف الكلية يدرسون كتباً خمتارة ملؤلفني معينني وموضوعات خاصة ابملقرر تعترب مداخل إىل

املوضوعات اهلامة، وعندما ينتقلون إىل الفصول الدراسية الالحقة، فبدال من االستمرار مع 
نفس الكتب املقررة ولكن بشيء من التوسع والتفصيل عما درسوه يف السنة األوىل، تفرض 
عليهم  كتب أخرى من مؤلفني آخرين وموضوعات جديدة غري تلك اليت بدأوا فيها يف الفصول 

فهنا يتعرض الطالب إىل عدة مصادر للتلقي وعدة شخصيات علمية خمتلفة كل له  األوىل.
منهجه وطريقته اخلاصة يف الطرح والشرح ومعاجلة املوضوع، واملبتدئ احلديث يف العلوم الشرعية 
إذا تعرض إىل أكثر من مصدر للتلقي فإنه خيشى عليه التشتت واالنشطار الفكري والذهين 

، وهللا أعلم. وما قيل يف حق السنة األوىل والثانية يقال يف حق السنة وعدم النضج املعريف
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الثالثة والرابعة، وهلم جرًا يف الدراسات العليا. إن تربية الطالب وتنشئته فكراًي وعلميًا هبذه 
الطريقة لن تؤيت أك لها على الوجه األكمل واألسلم. إن تشتت الطالب فكرايً ومنهجياً بسبب 

لرتبوي وعدم إصالح وبناء فكره يف إطار معريف ومنهجي موحد ومتكامل متسلسل هذا اخللل ا
علمياً موضوعياً، أقول إن هذه احلال حتماً ستؤدي أببنائنا الطالب وبناتنا وأخواتنا الطالبات 
إىل التخلف الفكري والرتاجع احلضاري، وإىل عدم إتقان وفهم اإلسالم والعلوم الشرعية فهماً 

 الكتاب والسنة وهدي علمائنا الرابنيني من السلف الصاق.  سليماً وفق 
لقد تبني لنا يف املقابالت الشخصية الكثرية أن معظم الطالب اخلرجيِّ ني من الكليات 
اإلسالمية املختلفة يف الوطن العريب واإلسالمي واحلاصلني على الشهادات اجلامعية لديهم 

مية ولكنها غري لألسف غري دقيقة وغري حمققة، معارف عامة عن اإلسالم والشريعة اإلسال
بدليل أنه عندما طلب منهم تدريس تلك الكتب واملراجع املقررة يف املساجد أو املدارس قالوا 
إننا مل نستوعب موضوعات الكتاب جيدًا ومل نفهمه حق الفهم بسبب عجلة األستاذ يف 

إجناز املقرر أصال! ودون مراعاة املعلم الشرح والبيان وإهناء املقرر قبل موعده، أو رمبا عدم 
حلالنا وقدرتنا الفكرية والعلمية، فكان عاقبة األستاذ والتالميذ خسراً  وهم حيسبون أهنم حيسنون 
صنعاً! إن املؤسسات التعليمية اليت ال تراعي مبدأ التدرج واملرحلية يف الرتبية لن تنتج ولن خترج 

املقررات واملناهج الدراسية الشرعية اليت ال تراعي التدرج أجياال قادرين أكفاء للمستقبل. إن 
يف املوضوعات واملقررات من حيث الرقي ابلتالميذ والطالب من األدىن إىل األعلى ومن 
األيسر إىل األشق؛ مؤسسات حتتاج إىل إعادة النظر يف مناهجها ومقرراهتا ومسريهتا التعليمية 

ع اهلدي اإلهلي يف نزول القرآن الكرمي منجماً ومفرقاً ويف اتباع والرتبوية. واخلري كل اخلري يف اتبا 
اهلدي النبوي يف الوعظ واإلرشاد، واالستفادة من الطرق واألساليب القرآنية املثلى يف التدرج 
واملرحلية يف قاعات احملاضرات والفصول مع الطالب. إن معاجلة هذه املسألة وأتصيلها أتصيالً 

ن يكون إال ابلرجوع إىل طريقة اآلايت القرآنية يف النزول ابلتدرج واإلفادة من علمياً وأكادميياً ل
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هذه املنهجية الرابنية، حىت يكون القرآن الكرمي  نرباسًا وأسوة لنا يف االقتداء ابملنهج اإلهلي 
مية الفريد يف كافة شؤوننا الدينية والدنيوية والعلمية والرتبوية، كما أن مثل هذه القضااي التعلي

والرتبوية الكربى حتتاج إىل جلان علمية وأكادميية وخرباء تربويني ملناقشتها وفصل القول فيها. 
كان هدفنا من تناولنا هلذه الظاهرة القرآنية اإلشارة إىل أمهية املراجعة املستمرة للمناهج 

 سلفنا الصاق.واملقررات والربامج األكادميية والدينية وحتديثها وفق أسس الكتاب والسنة وهدي 
 

 أمهية البحث
إذن؛ فنحن حباجة إىل مراجعة هذه املسألة العلمية والرتبوية وأتصيلها وفق منهج قرآين 
فريد. وما من شك أن املنهج القرآين يف الرتبية والتعليم والتأسيس الفكري والعقدي؛ ملنهج 

ل القرآَن الكرمي على نبينا رابين عظيم جدير ابالتباع. وقد كان إبمكان هللا عز وجل أن ي ن  زِّ 
حممد صلى هللا عليه وسلم مجلة واحدة يف حلظة واحدة وتنتهي املسألة! ولكنه سبحانه أىب أن 
يشرع هذه املنهجية للناس مع نزول آخر كتاب مساوي سيكون له شأن كبري يف األرض 

، ذلك؛ حىت يتعلم والسماء.  لقد أراد هللا عز وجل أن يستغرق نزول القرآن فرتة زمنية طويلة
 الناس مجيعاً واملسلمني خاصة الطريقة القرآنية املثلى يف الرتبية والتعليم الناجح واملوفق.

إن العملية التعليمية تعتمد على أمرين أساسني: مراعاة املستوى الذهين للطالب، وتنمية 
هذه احلقيقة وهذين  قدراهتم العقلية والنفسية واجلسمية. ويف اتريخ نزول القرآن منجماً نالحظ

األمرين بوضوح وجالء، حيث سلك القرآن الكرمي يف تربية األمة الناشئة منهج التدرج إلصالح 
النفس البشرية عقدايً وفكرايً وأخالقياً، وبذلك استوى بناء األمة اإلسالمية وآتت أكلها إبذن 

رسته وتدبر معانيه رهبا. فتنجيم القرآن الكرمي كان خري عون يف حفظ القرآن وفهمه ومدا
والعمل مبا فيه. وتشري الدراسات األكادميية أن املنهج الدراسي الذي ال يراعى فيه املستوى 
الذهين واالستعداد الفكري يف كل مرحلة من مراحل التعليم واالنتقال من اإلمجال إىل التفصيل، 
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 يرقى ابألمة والشباب أو ال يراعى تنمية اجلوانب العقلية والنفسية واجلسمية؛ منهج فاشل ال
إىل مستقبل زاهر ومشرق. واملدرس الذي حيمل الطالب ما هو فوق طاقتهم العلمية حفظاً 
وفهماً، وال يراعى حاهلم أبانة وروية وتدرج وحكمة هو مدرس ال خربة له حيتاج إىل إعادة 

 أتهيله فكرايً وثقافياً وتربوايً يف التعليم و يف طرق التدريس.
ال املدرس يقال عن حال املقررات واملناهج اليت ال تنتظم موضوعاهتا ما قيل عن ح

وفصوهلا، وليس هناك تدرج ابملعلومات واملوضوعات من األسهل إىل األصعب، وليس هناك 
ترابط يف فصوله وأبوابه وال تنسيق فكري يف موضوعاته...كل هذه السلبيات تنفر الطالب 

اسي ويَصعِّب  على أستاذ املادة إجنازه. واخلري كل اخلري يف من قراءة هذا الكتاب أو املقرر الدر 
اتباع اهلدي اإلهلي يف نزول القرآن الكرمي منجمًا ومفرقًا يف اتباع  تلك الطرق واألساليب 
القرآنية املثلى يف التدرج واملرحلية يف قاعات احملاضرات والفصول مع الطالب، وأيضاً يف أتليف 

 . 494ية واملدرسية الكتب واملقررات اجلامع
 

 هدف البحث
هتدف هذه الورقة العلمية إىل تسليط الضوء على هذه املسألة األكادميية ومعاجلتها 
وأتصيلها أتصياًل علميًا معتمدًا على اآلايت القرآنية يف طريقة نزول القرآن الكرمي ابلتدرج 

د يف كافة شؤوننا الدينية والدنيوية ومنجماً، حىت تكون لنا نرباساً يف االقتداء ابملنهج القرآين الفري
 والعلمية والرتبوية، وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 
 أسئلة البحث

                                                 
التجديد وتنمية الرتبية و ، وانظر: الكيالين، ماجد عرسان؛ 118 -117، ص مباحث يف علوم القرآنانظر للمزيد: القطان، مناع؛   494

سبل النهوض ابلطالب خلقياً ، ايجلن، مقداد؛ 103 -62، لبنان، ص: 1997، 1، مؤسسة الراين، طالفاعلية عند املسلم املعاصر
 90-85، 81، 66-65، ص: 1999، 1، دار عامل الكتب، الرايض، طوعلمياً إىل مستوى أهداف األمة
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 يهدف هذا البحث إىل إجابة التساؤالت اآلتية:
 الكتب السماوية السابقة؟تنجيم القرآن الكرمي و  ما الصواب يف مسألة 
 ي مدى راعت ظاهرة تنجيم القرآن الكرمي أحوال العرب املشركني الفكرية والعقدية والنفسية إىل أ

 والثقافية؟
 إىل أي مدى ميكن اإلفادة من تنجيم القرآن الكرمي تربواي وأكادميياً يف الوقت الراهن؟ 
 ما الدروس واملقاصد الدينية واالجتماعية املستفادة من ظاهرة تنجيم القرآن الكرمي؟ 

 
 منهجية البحث

إن طبيعة هذه الدراسة ال تنفك عن منهجها. فطبيعتها اقتضت أن يسلك الباحث فيها     
منهجا استقرائيا حتليليا نقداي، وذلك ابلرجوع إىل املصادر واملراجع املتعلقة ابلدراسات القرآنية، 

ملعاصرة،  وأيضا مثل أمهات كتب التفاسري القدمية واملعاصرة، وكتب علوم القرآن القدمية وا
 ابلرجوع إىل بعص املصادر الرتبوية.

 
 اإلضافة العلمية اجلديدة:

إن اإلضافة العلمية اجلديدة من هذه الدراسة تكمن يف إبراز اإلعجاز القرآين يف العلوم       
املتعلقة ابلقرآن الكرمي واخلادمة له، والدعوة إىل توظيف تلك العلوم املختلفة يف حياتنا 

يف خمتلف اجملاالت. وقد علمت رمحك هللا أن ابب نزول القرآن الكرمي يعد من أهم  اليومية
األبواب والعلوم املتعلقة ابلقرآن الكرمي، ومبا أن القرآن الكرمي معجز يف آايته وسوره وعلومه 
إىل قيام الساعة، فال بد من االستفادة  من هذه العلوم ملعاجلة مشاكلنا الرتبوية واالجتماعية 

 العقدية.و 
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 املبحث األول: التأصيل القرآين والنبوي لظاهرة التنجيم
 
 املطلب األول: التنجيم لغة واصطالحا 

ذكر أهل اللغة أن التنجيم لغة: من قوهلم جّنم بتشديد اجليم، والنجم الوقت املضروب..، 
، 495ها حيث كانت العرب جتعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديوهنا وغري 

 .496ويقال جنمت املال، إذا أديته جنوماً، أي مفرقا ليس مجلة واحدة 
وأما التنجيم يف االصطالح: فاملراد منه عند املفسرين وعلماء علوم القرآن: إنزال آايت 
القرآن على النيب صلى هللا عليه وسلم منجماً، أي مفرقاً، ليس دفعة واحدة، يف أوقات خمتلفة 

 فسارات.حسب الوقائع واالست
 

 املطلب الثاين: تنجيم القرآن الكرمي بني احلقيقة ودعاوي املشركني
 

ذكر أهل العلم أبن القرآن الكرمي هو كالم هللا عز وجل املنزل على نبينا حممد صلى هللا 
عليه وسلم، املتعبد ابلتالوة، املعجز ِبية أو أقصر سورة منه، الواصل إلينا ابلتواتر، املوجود بني 

ملصحف. نزل على النيب صلى هللا عليه يف فرتات متعددة خالل ثالث وعشرين عاما دفيت ا
يف كلتا املرحلتني؛ املكيىة واملدنية. هو أصدق كتاب على مر الدهور، و أصح وثيقة إهلية على 
مر العصور، وذلك بشهادة العرب والعجم، ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وهو 

احلجر: ر والسطور. قال تعاىل: ﴿ِإانَّ حَنْن  نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإانَّ َله  حَلَاِفظ وَن﴾ ]حمفوظ يف الصدو 
يٍد ﴾،  [، وقال تعاىل: ﴿٩ الَّ أَيْتِيِه اْلَباِطل  ِمن َبنْيِ يََدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَنزِيٌل مِّْن َحِكيٍم محَِ

                                                 
 ،  مادة: جنم.570، ص 12، ج1، بريوت، دار صادر، د.ت، طبلسان العر اإلفريقي، حممد بن مكرم بن منظور،  495
 ، مادة: جنم.2039، ص 5، جالصحاحاجلوهري،   496
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[، وقال تعاىل: ٨٧]النساء:  اَّللَِّ َحِديثًا ﴾، َوَمْن َأْصَدق  ِمنَ [، وقال تعاىل: ﴿٤٢فصلت: ]
 [.١٢٢]النساء: ﴿َوَمْن َأْصَدق  ِمَن اَّللَِّ ِقياًل ﴾،

 
لقد نقل إلينا القرآن الكرمي أقوال املشركني املتناقضة، ومطاعنهم احلاقدة، ومطامعهم الباطلة 

عليه القرآن مجلة واحدة  حينما طلبوا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأحلوا عليه أن ينزل 
قال تعاىل: ﴿َوقَاَل الَِّذيَن َكَفر وا َلْواَل ن زَِّل َعَلْيِه  -كما زعموا   –كما كان شأن الكتب السابقة  

ِلَك لِن  ثَبَِّت بِِه ف  َؤاَدَك َوَرت َّْلَناه  تَ ْرتِياًل﴾، [.  كما أهنم حتدوا ٣٢]الفرقان: اْلق ْرآن  مج َْلًة َواِحَدًة َكذََٰ
رسول صلى هللا عليه وسلم يف إنزال اآلايت واملعجزات احلسية املختلفة كي يتأكدوا من ال

صدق نبوته صلى هللا عليه وسلم. وقد سجل القرآن الكرمي هذه الدعاوي الباطلة تتلى إىل 
قيام الساعة. فاهلل عز وجل مل حيقق مطالبهم رمحة هبم حىت ال يهلكهم إذا هم كفروا بعد ذلك، 

 اىل علم منذ األزل أهنم كاذبون وأهنم لن يؤمنوا. وألنه تع
 

فلو أنه تعاىل استجاب لطلبهم مث كفروا هبا؛ حلقَّ وَلص بَّ عليهم العذاب صّباً. قال 
َنا َْث وَد النَّاَقَة م ْبصِ  ًة َفظََلم وا رَ تعاىل:﴿ َوَما َمنَ َعَنا َأن ن ُّْرِسَل اِبآْلاَيِت ِإالَّ َأن َكذََّب هِبَا اأْلَوَّل وَن َوآتَ ي ْ

[. وقال تعاىل: ﴿َوقَال وا َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحىتََّٰ ٥٩]اإلسراء: هِبَا َوَما ن  ْرِسل  اِبآْلاَيِت ِإالَّ خَتْوِيًفا ﴾،
َر اأْلَهْنَاَر ِخاَلهلََ  يٍل َوِعَنٍب فَ ت  َفجِّ ا تَ ْفِجريًا  تَ ْفج َر لََنا ِمَن اأْلَْرِض يَنب وًعا أَْو َتك وَن َلَك َجنٌَّة مِّن خنَِّ

َنا ِكَسًفا َأْو أَتْيتَ اِبَّللَِّ َواْلَماَلِئَكِة قَِبياًل ﴾،   90: اإلسراء] َأْو ت ْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَلي ْ
-93 .]        

ِلَك  اِحَدةً ﴿ َوقَاَل الَِّذيَن َكَفر وا َلْواَل ن زَِّل َعَلْيِه اْلق ْرآن  مج َْلةً وَ  ولقد أتملت ملياً قوله تعاىل َكذََٰ
[، وتساءلت كثرياً يف كيفية إمكان وجود هذا 32َوَرت َّْلَناه  تَ ْرتِياًل ﴾،] الفرقان:  لِن  ثَبَِّت بِِه ف  َؤاَدكَ 

الفرق الشاسع بني نزول القرآن الكرمي منجمًا وابلتدرج، وبني نزول الكتب السابقة مجلة 
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تعاىل ؟!  دفعين هذا التساؤل إىل البحث عن واحدة! مع أن املنّزِل واحد، وهو هللا سبحانه و 
 اجلواب الشايف يف كالم املفسرين القدامى واملعاصرين. 

فإذا مبفسر عظيم يشفي غليلي ويروي ظمئي ويريح فكري، هو العالمة الطاهر بن عاشور  
 رمحه هللا حيث قال يف تفسري قوله تعاىل ما نصه: 
إذ طعنوا يف القرآن أبنه نزل منجمًا وقالوا: لو " عود إىل معاذيرهم وتعليالهتم الفاسدة 

﴾ ظاهر يف أنه عائد إىل املشركني، كفرواكان من عند هللا لنزل كتاابً مجلة واحدة. وضمري ﴿  
وهذه جهالة منهم بنسبة كتب الرسل، فإهنا مل ينزل شيء منها مجلة واحدة وإمنا كانت وحياً 

ه السالم يف األلواح هي عشر كلمات مبقدار سورة مفرقاً. فالتوراة اليت أنزلت على موسى علي
الليل يف القرآن، وما كان اإلجنيل إال أقوااًل ينطق هبا عيسى عليه السالم يف املأل، وكذلك 
الزبور نزل قطعًا كثرية ومعىن كلمة الزبور تدل على معىن القطع والتجزيء. فاملشركون نسوا 

حممد مجلة واحدة فنعلم أنه رسول هللا. وقيل إن  ذلك أو جهلوا فقالوا: هال نزل القرآن على
قائل هذا اليهود أو النصارى فإن صح ذلك فهو هبتان منهم ألهنم يعلمون أنه مل تنزل التوراة 
واإلجنيل والزبور إال مفرقة. فخوض املفسرين يف بيان الفرق بني حالة رسولنا من األمية وحالة 

مبا ال طائل فيه فإن تلك الكتب مل تنزل أسفاراً اتمة  الرسل الذين أنزلت عليهم الكتب اشتغال
 .  497قط"  

إذن؛ يفهم من كالم املفسر الطاهر بن عاشور أن املشركني إما أهنم جتاهلوا هذه احلقيقة 
أو تناسوا حقيقة كيفية نزول الكتب السابقة. بل؛ أقول إن كالم املشركني الذي حكاه القرآن 

واستهزاء حمض ، ليس أكثر، وهلم أمنيات مماثلة ومشاهبة، وال عالقة الكرمي لنا جمرد متنٍّ ابطل 
هلا ابحلقيقة التارخيية واملنطق واملنهج السليم يف تربية الناس، إذ ال يعقل عدم مراعاة هذا اجلانب 

لدى األجيال السابقة والرتكيز عليه لألجيال  -أي التدرج واالنتقال من السهل إىل الصعب  –

                                                 
 44، ص: 19،  ج  التحرير و التنوير حممد الطاهر؛، ابن عاشور  497
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تب السابقة مل تنزل مجلة كما يتوهم من كالم املشركني، ولو حدث هذا لكان املتأخرة. الك
 هذا تناقضاً يف املنهج القرآين وهذا حمال على هللا، وهللا أعلم. 

واآلايت القرآنية الكثرية حتدثنا جبالء و وضوح أن القرآن الكرمي نزل مفرقاً ومنجماً على      
قرائنا لآلايت القرآنية حرصنا على ذكر وتصنيف كل الرسول صلى هللا عليه وسلم. ويف است

تلك اآلايت القرآنية حسب املوضوعات، واليت تشتمل على بعض احلكم واألسرار واليت تثبت 
وتدل على نزول القرآن منجماً، مثل آايت التحدي والسؤال واالستفسار وكيد املشركني 

ق الرسول صلى هللا عليه وسلم والقرآن ومكرهم،  وافرتاءاهتم وأكاذيبهم وهتمهم الباطلة يف ح
َناه  لِتَ ْقَرأَه  َعَلى النَّاِس  الكرمي. وفيما يلي من اآلايت بيان هذه احلقيقة. قال تعاىل:﴿ َوق  ْرآاًن فَ َرق ْ

َل [، وقال أيضاً:﴿ َوقَاَل الَِّذيَن َكَفر وا َلْواَل ن زِّ 106َعَلىَٰ م ْكٍث َونَ زَّْلَناه  تَنزِياًل ﴾ ] اإلسراء :
ِلَك لِن  ثَبَِّت ِبِه ف  َؤاَدَك َوَرت َّْلَناه  تَ ْرتِياًل ﴾.] الفرقان : [. وقال عز  32َعَلْيِه اْلق ْرآن  مج َْلًة َواِحَدًة َكذََٰ

ِذِه احلَْقُّ َوَموْ  ِعظٌَة شأنه:﴿ وَك الًّ ن َّق صُّ َعَلْيَك ِمْن أَنَباِء الرُّس ِل َما ن  ثَبِّت  ِبِه ف  َؤاَدَك َوَجاَءَك يف هََٰ
َناَك اِبحْلَقِّ 120]هود:  َوذِْكَرىَٰ لِْلم ْؤِمِننَي ﴾ [. وقال جل وعال: ﴿َواَل أَيْت وَنَك مبََثٍل ِإالَّ ِجئ ْ

﴾   ] ْيَك اْلق ْرآَن تَنزِياًل [. وقال أيضاً: ﴿ ِإانَّ حَنْن  نَ زَّْلَنا َعلَ 33َوَأْحَسَن تَ ْفِسريًا ﴾. ]الفرقان: 
 [  ٢٣اإلنسان: 

ه اآلايت القرآنية ميكننا اجلزم أبن مسألة نزول القرآن الكرمي منجمًا قضية يف ضوء هذ
اترخيية حقيقية مسّلمة هبا. لقد دلت اآلايت القرآنية على ذلك داللة واضحة. وكما هو معلوم 
أبن مثل هذه املسائل الدينية والتارخيية ال يكتفى فيها فقط بذكر بعض اآلايت القرآنية، بل 

ابألحاديث النبوية أيضاً، ألن احلقائق القرآنية واملنهج القرآين ال يتعارض مع  جيب مساندهتا
وهو القرآن  –املنهج النبوي واحلقائق النبوية، فإذا لوحظ التعارض بني ما هو قطعي الثبوت 

، فال بد أن يكون أحدمها صحيحاً -وهو احلديث النبوي الشريف  –وظين الثبوت  -الكرمي 
 حياً غري صحيح، كما نص على ذلك أهل العلم. غري صريح، أو صر 
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 املطلب الثاين: التأصيل النبوي لظاهرة التنجيم

 
وأما أتصيل هذه املسألة ابألحاديث النبوية، فنقول إن هنالك أحاديث صحيحة تؤيد 
حقيقة نزول القرآن الكرمي منجماً وعلى مراحل، وهو ما عرف ابملرحلة املكية واملرحلة املدينة 

لقرآن املكي والقرآن املدين، ولكل من املرحلتني خصائصها وطبيعتها اخلاصة هبا. فمن أو ا
 هذه األحاديث ما رواه اإلمام البخاري يف صحيحة من حديث عائشة رضي هللا عنها قالت: 
" إمنا نزل أول ما نزل منه سورة من املفصل ، فيها ذكر اجلنة والنار، حىت إذا اثب الناس 

تشربوا اخلمر  ال : زل احلالل واحلرام، ولو نزل أول شيءإىل اإلسالم ن
، لقد نزل مبكة على  أبدا الزان ندع ال : لقالوا تزنوا ، ال : ، ولو نزل أبدا اخلمر ندع ال : لقالوا

حممد صلى هللا عليه وسلم وإين جلارية ألعب : ﴿ يَ ْوَم ي ْسَحب وَن يف النَّاِر َعَلىَٰ و ج وِهِهْم ذ وق وا 
 .498[. وما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأان عنده " 46 َسَقَر ﴾ ]القمر:َمسَّ 

   َرِضَي اَّللَّ  َعن ْه َما قَاَل: َعبَّاسٍ  اْبنِ  ومنها حديث عثمان بن عفان رضي هللا عنه َعنِ 
َرِضَي اَّللَّ  َعْنه : َما مَحََلك ْم َأْن َعَمْدمت ْ ِإىَل بَ رَاَءَة ، َوِهَي ِمَن اْلِمِئنِي َوِإىَل  لِع ْثَمانَ  " ق  ْلت  

نَ ه َما َسْطرًا ِفيِه: ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم األَنْ َفاِل َوِهَي ِمَن اْلَمثَاين  نَ ه َما، َوملَْ جَتَْعل وا بَ ي ْ ، فَ َقَرنْ ت ْم بَ ي ْ
َل ، َوَوَضْعت م وَها يف السَّْبِع الطَِّواِل، َما مَحََلَك َعَلى َذِلَك ؟ فَ َقاَل ع ْثَمان  َرِضَي اَّللَّ  َعْنه : ِإنَّ َرس و 

ممَّا يَ ْنزِل  َعَلْيِه ِمَن السَُّوِر الَّيِت ي ْذَكر  ِفيَها َكَذا وََكَذا ، فَِإَذا أ ْنزَِلْت  َّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم " َكانَ اَّللَِّ َصلَّى ا
: َضع وا َهِذِه اآلاَيِت يف َمْوِضِع َكَذا وََكَذا، فَِإَذا نَ زََلْت َعَلْيِه السُّوَرة ، يَ ق ول   ، يَ ق ول  : َعَلْيِه اآلاَيت 

، َأوََّل َما أ ْنزَِل َعَلْيِه اِبْلَمِديَنِة، وََكاَنْت بَ رَ  اَءة  ِمْن َضع وا َهِذِه يف َمْوِضِع َكَذا وََكَذا، وََكاَنِت األَنْ َفال 

                                                 
املكتبة : الناشرخلطيب، حمب الدين ا ، حتقيق:اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا وسننه وأايمهالبخاري، حممد بن إمساعيل:   498

  4993، رقم: 228، ص 6، جابب أتليف القرآن، كتاب بدء الوحيه ،  1400 ،1السلفية ،  القاهرة، ط

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5543
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5543


 

341 | P a g e  
 

َوَسلََّم، َومَلْ آِخِر اْلق ْرآِن ن  ز وال، وََكاَنْت ِقصَّت  َها ت ْشِبه  ِقصَّتَ َها، فَ ق ِبَض َرس ول  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه 
نَ ه َما َسْطرً  نَ ه َما، َومَلْ َأْجَعْل بَ ي ْ َها، ِمْن َأْجِل َذِلَك قَ َرْنت  بَ ي ْ َا ِمن ْ ْ أَْمَرَها، َفظَنَ ْنت  َأهنَّ ا ِفيِه ِبْسِم ي  َبنيِّ

َا ك ِتَبْت يف اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم ، َوَوَضْعت  َها يف السَّْبِع الطَِّواِل، َفِفي َهَذا َما َدلَّ َعلَ  َا ِإمنَّ ى َأهنَّ
َا  " َمَصاِحِف الصََّحابَِة َمَع َدالَلِة اْلم َشاَهَدةِ  َا ِإمنَّ ، َوَقْد ر وِّيَنا َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َما َدلَّ َعَلى َأهنَّ

  .499س ورٍَة ، َوابِْتَداء  أ ْخَرى  ك ِتَبْت يف فَ َواِتِح السَُّوِر لِن  ز وهِلَا ، َوِعْنَد ن  ز وهِلَا َكاَن ي  ْعَلم  اْنِقَضاء  
كما جاء يف الصحيحني من حديث عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت: " إن أول ما نزل 
صدر سورة اقرأ "، ويف الصحيحني أيضاً من حديث جابر رضي هللا عنه أنه قال: " إن أول 

 .500ما نزل بعد فرتة الوحي سورة املدثر" 
الرمحن السلمي أنه رمحه هلل قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون وذكر اإلمام السيوطي عن عبد 

القرآن كعثمان بن عفان وعبد هللا بن مسعود وغريمها أهنم كانوا إذا تعلموا من النيب عشر آايت 
مل يتجاوزوها حىت يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعاً 

 .501يف حفظ السورة  وهلذا كانوا يبقون مدة
روي البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي هللا عنها قالت: "إمنا نزل أول ما نزل منه 
سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار. حيت إذا أاثب الناس إيل اإلسالم نزل احلالل واحلرام. 

تزنوا لقالوا ال ندع ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر. لقالوا ال ندع اخلمر أبدا. ولو نزل ال 
الزان أبدا. لقد نزل مبكة علي حممد صلي هللا عليه وسلم وإين جلارية ألعب "بل الساعة موعدهم 

  .والساعة أدهي وأمر" وما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأان عنده.." احلديث

                                                 
 287، ص 1بتحقيق الشيخ احملدث حممد انصر الدين األلباين، ابب من جهر هبا ) البسملة (، ج سنن ايب داود،  499
 صحيح اإلمام  مسلم، و 3، ص 1، ج كتاب بدء الوحيالعسقالين،  ابب: بشرح احلافظ ابن حجر  صحيح اإلمام البخاري  500

 97، ص 1بشرح النووي،  ابب كتاب بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ج
 468، ص 2، جاإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن؛   501
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نة وهم وروي اإلمام أمحد عن أيب هريرة قال: "قدم رسول هللا صلي هللا عليه وسلم املدي
يشربون اخلمر ويلعبون امليسر. فسألوا رسول هللا صلي هللا عليه وسلم عنهما. فأنزل هللا 

  ."يسألونك عن اخلمر وامليسر" اآلية
فقال الناس ما حرم علينا إمنا قال: "إمث كبري" وكانوا يشربون اخلمر حيت كان يوم من األايم 

ط يف قراءته فأنزل هللا آية أغلظ منها ﴿اَي صلي رجل من املهاجرين أم أصحابه يف املغرب فخل
مث  [ ٤٣النساء: ﴾]َحىتََّٰ تَ ْعَلم وا َما تَ ق ول وَن  س َكاَرىَٰ أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اَل تَ ْقَرب وا الصَّاَلَة َوأَنت ْم 

َا اخْلَْمر  َواْلَمْيِسر  َواأْلَنَصاب  َواأْلَْزاَلم  رِْجٌس نزلت آية أغلظ من ذلك ﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا إِ  منَّ
 مِّْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنب وه  َلَعلَّك ْم ت  ْفِلح وَن ﴾

  .قالوا: "انتهينا ربنا" احلديث ﴾إىل قوله: ﴿ فَ َهْل أَنت م مُّنتَ ه وَن  [٩٠املائدة:] 
هبذا مت تشريع حترمي اخلمر. وقد تدرج املويل عز وجل ابألمة اليت شبت علي شرب اخلمر و 

ليصل هبا إيل تركها مطلقًا وما كنا لنحصل علي فائدة التدرج هذه القتالع عادة من أقبح 
 العادات وأخبثها إال ابلتنجيم.
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 املطلب الثالث: خالصة القول يف هذه املسألة
 

كما يتوهم من طلب املشركني   –القرآن الكرمي مل ينزل مجلة واحدة  خنلص إىل القول؛ إن
وإمنا نزل مفرقاً  وسلك يف ذلك يف مسلكاً تربوايً رائعاً  وكان أسوة حسنة لألولني واآلخرين   -

يف كيفية أتسيس اجملتمعات وتربية الشعوب والطالب يف املدارس واجلامعات تربية سليمة 
 علينا وعلى الناس أمجعني ولكن أكثر الناس ال يعلمون. ومبا وصحيحة، فذلك من فضل هللا

أن القرآن الكرمي كان آخر الكتب السماوية نزواًل فكان البد من مراعاة هذا املنهج الرتبوي 
العظيم انتقاال هبم من مرحلة ألخرى ومن فريضٍة إىل أخرى، فسبحان الذي يعلم السر وأخفى 

وهو القائل:﴿ َأاَل يَ ْعَلم  َمْن َخَلَق َوه َو اللَِّطيف  اخْلَِبري  ﴾، وما يصلح حال اإلنسان ويفسده، 
[. فإذا أدركنا هذه احلقيقة القرآنية جيدر بنا اآلن االطالع على بعض األسرار 14]امللك:

واحلكم والدروس املستفادة من ظاهرة تنجيم القرآن الكرمي ونزوله مفرقاً، عسى ولعل أن تكون 
 رشادات رابنية قيمة للمربني واملدرسني واألكادميني، وهللا املوفق.خطوطاً عريضة وإ

 
 

 ية واالجتماعية يف ظاهرة التنجيمالدروس الدينية والرتبو املبحث الثاين: 
 

مما ال شك فيه أن نزول القرآن الكرمي منجمًا احتوى أسرارًا  ودروسا وحكمًا دينية 
ه احلكم والدروس والعرب هي عملية بشرية واجتماعية وتربوية كثرية، وعملية استخالص هذ

اجتهادية، ألن بعض هذه احلكم والدروس منصوص عليها يف الكتاب العزيز وبعضها غري 
منصوص عليها. ومن خالل التدبر الشخصي واملطالعة الشخصية استطعنا أن نقف على عدد 
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يف كتب التفسري كبري ال أبس هبا من تلك احلكم والدروس. أشار إىل بعضها بعض العلماء 
 واملصنفات األخرى القدمية منها واملعاصرة. 

وقبل ذكر الدروس واحلكم املفصلة جيدر بنا ذكر كالم بعض العلماء من السلف واخللف 
يف بيان أمهية وفلسفة نزول القرآن الكرمي مفرقاً، فنشرع بذكر كالم اإلمام السيوطي رمحه هللا 

وم كتاابً يف فن من العلم كالطب واحلساب وال يستشرحونه إذ يقول: " فالعادة متنع أن يقرأ ق
 . 502فكيف بكالم هللا الذي هو عصمتهم وبه جناهتم وسعادهتم وقيام دينهم ودنياهم.." 

ويعقب األستاذ سيد قطب رمحه هللا يف بيان احلكمة من نزول القرآن منجماً قائاًل:   " 
يقيم نظاماً، والرتبية حتتاج إىل زمن وإىل أتثري لقد جاء هذا القرآن لرييب أمة وينشئ جمتمعًا و 

وانفعال ابلكلمة وإىل حركة ترتجم التأثري واالنفعال إىل واقع، والنفس البشرية ال تتحول حتوالً 
كامالً شامالً بني يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهاج اجلديد، إمنا تتأثر بعد يوم بطرف 

قيه رويداً رويداً وتعتاد على محل تكاليفه شيئًا فشيئًا فال جتفل من هذا املنهاج وتتدرج يف مرا
كما جتفل لو قدم هلا ضخماً ثقيالً عسرياً وهي تنمو يف كل يوم ابلوجبة املغذية فتصبح ابلتايل 

 . 503أكثر استعدادا لالنتفاع ابلوجبة التالية و أشد قابلية هلا والتذاذا هبا.." 
حملال لكالم اإلمام الزخمشري يف بيان احلكمة من التنجيم:  ويشري اإلمام الطاهر بن عاشور

ِلَك لِن  ثَبَِّت ِبِه ف  َؤاَدَك ﴾  " وجاء يف بيان حكمة إنزال القرآن منجماً بكلمة جامعة وهي﴿ َكذََٰ
[، ألن تثبيت الفؤاد يقتضي كل ما به خري للنفس، فمنه ما قاله الزخمشري: 32] الفرقان:

ي بتفريقه فؤادك حىت تعيه وحتفظه، ألن املتلقن إمنا يقوي قلبه على احلكمة يف تفريقه أن نقو 
حفظ العلم يلقى إليه، إذ ألقي إليه شيئًا بعد شيء وجزءًا عقب جزء، وما قاله أيضًا " أنه 
كان ينزل على حسب الدواعي واحلوادث وجواابت السائلني" اه ، أي فيكونون أوعى ملا ينزل 

                                                 
 469،  ص:2، جوم القرآناإلتقان يف علالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن؛   502
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فيكثر العمل مبا فيه وذلك مما يثبت فؤاد النيب صلى هللا عليه وسلم  فيه ألهنم حباجة إىل علمه،
 .504" ويشرح صدره...وقلت: إن نزوله منجماً أعون حل فَّاِظه على فهمه وتدبره

وأود اإلشارة هنا إىل مسألة مهمة جدًا وهي أن املتأمل يف استنباط احلكم واألسرار 
آن الكرمي مسألة اجتهادية حبتة يتوصل إىل والدروس اليت اشتملت عليها ظاهرة تنجيم القر 

معرفتها من خالل استقراء النصوص القرآنية وتدبر ما جاء يف ثنااي اآلايت املباركة إما داللة 
أو إشارة أو اقتضاء، وما قد يفهم من السياق العام لآلايت أو السباق أو اللحاق،  إضافة 

يف بطون كتب التفاسري القدمية واملعاصرة إىل ما أشار إليها بعض أهل العلم يف مصنفاهتم و 
 منها. و ابلنسبة للدروس واحلكم املستفادة من ظاهرة التنجيم آثرت تقسميها إىل ثالثة أقسام؛ 

وتدخل فيها احلكم العلمية )  احلكم والعرب الرتبوية، اثنيا: احلكم والعرب الدينيةأوال: 
ل مطالعيت وحبثي حول هذا املوضوع املهم احلكم االجتماعية. ومن خال(، واثلثاً: واملعرفية

 و ّفقت  حبمد هللا وتوفيقه إىل رصد وتسجيل هذه الدروس واحِلكم: 
  

                                                 
 44، ص 19، جالتحرير والتويرابن عاشور، الطاهر حممد؛   504
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 املطلب األول: احِلكم الدينية

 
تفخيم شأن القرآن وشأن من نزل عليه وهو الرسول صلى هللا عليه وسلم وشأن من  .1

ه تعاىل: ﴿ ِإانَّ َسن  ْلِقي . يدل على ذلك قول505سينزل إليهم وهي األمة اإلسالمية 
[، وقال تعاىل:﴿ ِإانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت 5َعَلْيَك قَ ْواًل ثَِقياًل ﴾، ] املزمل:

نَسان  ِإنَّه  َكاَن ظَل وًما جَ  َها َومَحََلَها اإْلِ ه واًل َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل َفأََبنْيَ َأن حَيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ
ِلَك َجَعْلَناك ْم أ مًَّة َوَسطًا لَِّتك ون وا ش َهَداَء 72﴾، ]األحزاب: [. وقال تعاىل: ﴿ وََكذََٰ

[. ويف هذا النوع من 143﴾ ] البقرة:  َعَلى النَّاِس َوَيك وَن الرَّس ول  َعَلْيك ْم َشِهيًدا
فوظ إىل مساء الدنيا ، التنزيل مجع هللا للقرآن نزولني: النزول مجلة واحدة من اللوح احمل

والنزول الثاين مفرقاً  من مساء الدنيا على رسول هللا صلى هللا عليه سلم منجماً. فالقرآن 
الكرمي شارك بذلك الكتب السماوية األوىل، وانفرد ابلفضل عليها يف الثانية، وهذا 

ياء عليهم يعود ابلتفضيل لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم على سائر إخوانه من األنب
و أمته على سائر األمم. قال تعاىل: ﴿َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن  506الصالة والسالم 

]آل عمران:  ﴾  َكذَّب وا ِِباَيتَِنا فََأَخَذه م  اَّللَّ  ِبذ ن وهِبِْم َواَّللَّ  َشِديد  اْلِعَقابِ    ِمن قَ ْبِلِهمْ 
11] 

ي الشك عن القرآن وزايدة لإلميان به وابعثاً إن يف تعدد النزول وأمكنته مبالغة يف نف .2
على الثقة فيه، ألن الكالم إذا سجل يف سجالت متعددة وصحت له وجودات كثرية، 
كان ذلك أنفى للريب عنه وأدعى إىل تسليم ثبوته و أدىن إىل وفرة اإلميان به مما لو 

                                                 
  69، 53، ص املدخل لدراسة القرآن الكرمي، أبو شهبة، حممد؛  52: ص مباحث يف علوم القرآنالقطان، مناع؛    505
 69، ص راسة القرآن الكرمياملدخل لدانظر: أبو شهبة، حممد؛   506
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وهناراً، . فمن القرآن ما نزل لياًل 507سجل يف سجل واحد أو كان له وجود واحد
، ومكة واملدينة، وتبوك وحديبية وعرفات وبدر 508وصيفًا وشتاء، يف السلم واحلرب 

 .509وأحد...ا 
يف حق الرسول صلى هللا عليه وسلم وحق  510بيان تناقضات املشركني وهتمهم الباطلة  .3

القرآن الكرمي. لقد سجل لنا القرآن الكرمي تلك االفرتاءات إىل قيام الساعة، وأرى من 
وري ذكر هذه اآلايت لكي نرى مواقفهم املذبذبة وكالمهم املتناقض وجنوهنم الضر 

املفرط، وما كان ينبغي ملثل هؤالء العرب األقحاح أن يلوثوا أنفسهم واترخيهم مبثل 
قال تعاىل:﴿  هذه املواقف املشينة.  فيما يلي آايت من كتاب هللا تبني هذه احلقائق.

[، وقوله تعاىل:﴿ َبْل قَال وا َأْضَغاث  33]الطور:    ﴾ل الَّ ي  ْؤِمن ونَ َقوََّله  بَ أَْم يَ ق ول وَن ت َ 
[، وقال 5َأْحاَلٍم َبِل اْفرَتَاه  َبْل ه َو َشاِعٌر فَ ْلَيْأتَِنا ِِبيٍَة َكَما أ ْرِسَل اأْلَوَّل وَن ﴾ ]األنبياء:

[، وقوله تعاىل:﴿ َوَما 30] الطور:أيضاً:﴿ أَْم يَ ق ول وَن َشاِعٌر نَّرَتَبَّص  بِِه َرْيَب اْلَمن وِن﴾
[، وقوله تعاىل:﴿ َوَلْو نَ زَّْلَنا َعَلْيَك 41قَِلياًل مَّا ت  ْؤِمن وَن﴾ ] احلاقة: ه َو ِبَقْوِل َشاِعرٍ 

َذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي ﴾،  ِكَتااًب يف ِقْرطَاٍس فَ َلَمس وه  أِبَْيِديِهْم َلَقاَل الَِّذيَن َكَفر وا ِإْن هََٰ
[، وقوله تعاىل:﴿ َولَِئن ق  ْلَت ِإنَّك م مَّب ْع وث وَن ِمن بَ ْعِد اْلَمْوِت لَيَ ق وَلنَّ الَِّذيَن 7عام:]األن

َذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبنٌي﴾، ]هود: [، وقوله تعاىل: ﴿ َوَلمَّا َجاَءه م  احلَْقُّ قَال وا 7َكَفر وا ِإْن هََٰ
َذا ِسْحٌر َوِإانَّ ِبِه َكاِفر وَن﴾ ] الزخ َلىَٰ َعَلْيِهْم آاَيت  َنا 30رف: هََٰ [، وقوله تعاىل:﴿ َوِإَذا ت  ت ْ

َذا ِسْحٌر مُِّبنٌي﴾،] األحقاف:  [، وقوله 7بَيَِّناٍت قَاَل الَِّذيَن َكَفر وا لِْلَحقِّ َلمَّا َجاَءه ْم هََٰ
وقوله تعاىل:﴿ [، 2تعاىل:﴿ َوِإن يَ َرْوا آيًَة ي  ْعرِض وا َويَ ق ول وا ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ  ﴾،] القمر: 

                                                 
  40 - 39، ص 1: ج مناهل العرفان يف علوم القرآنالرزقاين، عبد العظيم:   507
 27، ص 1ج ؛ اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن  508
 انظر: املصدر السابق،   509
 .هذه احلكمة تصلح إدراجها يف قائمة احلكم الدينية واالجتماعية أيضا  510
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َذا ِإالَّ ِسْحٌر ي  ْؤثَ ر  ﴾ ] املدثر:  ِلَك َما أََتى الَِّذيَن 24فَ َقاَل ِإْن هََٰ [، وقوله تعاىل: ﴿ َكذََٰ
[، وقوله تعاىل: ﴿ 52ِمن قَ ْبِلِهم مِّن رَّس وٍل ِإالَّ قَال وا َساِحٌر أَْو جَمْن وٌن ﴾،] الذارايت: 

ْر َفَما أَنَت بِِنْعَمِت رَبِّ  [، وقوله تعاىل:﴿ 29َك ِبَكاِهٍن َواَل جَمْن وٍن ﴾ ]الطور: َفذَكِّ
َله ْم قَ ْوم  ن وٍح َفَكذَّب وا َعْبَداَن َوقَال وا جَمْن وٌن َواْزد ِجَر﴾،] القمر:  َبْت قَ ب ْ [، وقوله 9َكذَّ

[، وقوله 24النحل:  قَال وا َأَساِطري  اأْلَوَِّلنَي﴾ ] هَل م مَّاَذا أَنَزَل َربُّك مْ تعاىل:﴿ َوِإَذا ِقيَل 
َْلىَٰ َعَلْيِه ب ْكَرًة َوَأِصياًل﴾ ]الفرقان:  [، 5تعاىل:﴿ َوقَال وا َأَساِطري  اأْلَوَِّلنَي اْكتَ تَ بَ َها َفِهَي مت 

َلىَٰ َعَلْيِه آاَيت  َنا قَاَل َأَساِطري  اأْلَوَِّلنَي  ﴾ ]القلم:  [، وقوله 15وقوله تعاىل:﴿ ِإَذا ت  ت ْ
لَ   [.13ىَٰ َعَلْيِه آاَيت  َنا قَاَل َأَساِطري  اأْلَوَِّلنَي  ﴾ ] املطففني: تعاىل: ﴿ِإَذا ت  ت ْ

، ال بدليل أسلوبه ونظمه وعدم 511إثبات مصدر القرآن وأنه تنزيل من حكيم محيد  .4
اختالف مضمونه فقط، بل بدليل وقوع األحداث والبشائر على النحو الذي حتدث 

ما أخربان القرآن عن أيب هلب أنه سيصلى عنه القرآن وأشار إليه طلية عصر التنزيل. ك
انراً وأنه لن يؤمن وأنه سيبقى على كفره، وكان بوسعه أن يسلم نفاقاً ولكنه بقي على 

[، ١املسد: تَ بَّْت َيَدا َأيب هَلٍَب َوَتبَّ ﴾، ]، قال تعاىل:﴿512حاله حىت وافاه األجل
َوه م مِّن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلب وَن يف ِبْضِع غ ِلَبِت الرُّوم  يف أَْدىَن اأْلَْرِض وقال تعاىل: ﴿ 

، ويف هذا [4-2 :الروم] ﴾ِئٍذ يَ ْفرَح  اْلم ْؤِمن وَن َّللَِِّ اأْلَْمر  ِمن قَ ْبل  َوِمن بَ ْعد  َويَ ْومَ   ِسِننيَ 
 الصدد يقول فضيلة أ.د. حممد عبد هللا دراز رمحه هللا تعاىل: 

آن هذا التأليف املعجز وكيف استقام له هذا "... وهنا نتساءل: كيف اتسق القر 
التناسق املدهش على حني إنه مل ينزل مجلة واحدة بل مفرقاً تفرق الوقائع. اجلواب:إان 
نلمح هنا سرًا جديدًا من أسرار اإلعجاز ونشهد مسة فذة من مسات الربوبية و نقرأ 

                                                 
 هذه احلكمة تصلح أن تكون معرفية أيضا  511
 103املرجع السابق:   512
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َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد  ر وَن اْلق ْرآنَ دلياًل ساطعاً عن مصدر القرآن قال تعاىل: ﴿ أََفاَل يَ َتَدب َّ 
 .513[ 82َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجد وا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا ﴾، ]النساء: 

ذكر اإلمام الشوكاين قول النحاس رمحه هللا قائالً: " وقال النحاس وكان ذلك أي إنزال  .5
بوا عنه وهذا ال يكون القرآن منجماً من أعالم النبوة ألهنم ال يسألونه عن شيء إال أجي

 . 514إال من نيب، فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده و أفئدهتم " 
 

 املطلب الثاين: احِلكم الرتبوية املعرفية
تثبيت فؤاد النيب صلى هللا عليه وسلم ملواجهة التحدايت والظروف االجتماعية والسياسية  .1

السلوكيات القمعية اليت  واالقتصادية والفكرية واألخالقية الصعبة، و حثه على الصرب أمام
كان يتعرض هلا من قبل املشركني. فاهلل عز وجل كان يقص عليه أنباء الرسل السابقني 

فَاْصربْ َكَما ﴿من أويل العزم وغريهم حىت يقتدي هبم صلى هللا عليه وسلم. قال تعاىل: 
[. ففي التنجيم تقوية 35حقاف: ، ]األ َصرَبَ أ ول و اْلَعْزِم ِمَن الرُّس ِل َواَل َتْستَ ْعِجل هلَّ ْم﴾

لقلبه صلى هللا عليه وسلم وتسلية له، وجتديد لعهده مع جربيل عليه السالم لكي يكون 
القرآن الكرمي له انفذة أمل وبسمة رجاء ميده ابلقوة ويعده ابلنصر مرة بعد مرة، ألنه صلى 

عف والقوة واهلم والغم هللا عليه وسلم بشر مثلنا، يصيبه ما يصيبنا من احلزن والفرح والض
واملوت واحلياة، يدل على ذلك قوله تعاىل: ﴿َوقَاَل الَِّذيَن َكَفر وا َلْواَل ن زَِّل َعَلْيِه اْلق ْرآن  مج َْلًة 

ِلَك لِن  ثَبَِّت ِبِه ف  َؤاَدكَ  [، وقوله تعاىل:﴿ وَك الًّ 32َوَرت َّْلَناه  تَ ْرتِياًل ﴾، ]الفرقان:  َواِحَدًة َكذََٰ
ِذِه احلَْقُّ َوَمْوِعظٌَة َوذِْكَرىَٰ ن َّق صُّ   َعَلْيَك ِمْن أَنَباِء الرُّس ِل َما ن  ثَبِّت  بِِه ف  َؤاَدَك َوَجاَءَك يف هََٰ

                                                 
 61:  صالنبأ العظيمانظر:  دراز، عبد هللا؛   513
 74، ص: 4، ج تفسري فتح القديرالشوكاين، حممد؛   514
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َواَل حَتَْزْن َعَلْيِهْم َواَل   ﴿َواْصربْ َوَما َصرْب َك ِإالَّ اِبَّللَِّ [. وقال تعاىل:120﴾، ]هود:لِْلم ْؤِمِننَي 
 [ 127النحل:﴾،]ا مَيْك ر وَن َتك  يف َضْيٍق ممَّ 

مواكبة األحداث اجلسام ومواكبة مراحل الدعوة يف املرحلة املكية أوالً واملرحلة املدنية اثنية.  .2
وكان القرآن هو املدد اإلهلي املتجدد الذي يبعث احلياة يف اجملتمع اإلسالمي الوليد لكي 

، واملرحلة 515ومن الفوضى إىل النظامينتقل اجملتمع اإلسالمي اجلديد من جاهلية إىل إسالم 
املكية يف الدعوة احتاجت إىل الصرب والثبات أمام الطغاة وصناديد الكفر، يدل على ذلك 

[، وقوله تعاىل: 97قوله تعاىل:﴿ َوَلَقْد نَ ْعَلم  أَنََّك َيِضيق  َصْدر َك مبَا يَ ق ول وَن ﴾، ] احلجر: 
 َواَل حَتَْزْن َعَلْيِهْم َواَل َتك  يف َضْيٍق ممَّا مَيْك ر وَن  ﴾] ﴿َواْصربْ َوَما َصرْب َك ِإالَّ اِبَّللَِّ 

رْي  َوه َو خَ   َواتَِّبْع َما ي وَحىَٰ إِلَْيَك َواْصربْ َحىتََّٰ حَيْك َم اَّللَّ   [، وقوله تعاىل: ﴿127النحل:
ي ِضيع  َأْجَر اْلم ْحِسِننَي [، وقوله سبحانه: ﴿َواْصربْ فَِإنَّ اَّللََّ اَل 109يونس:احْلَاِكِمنَي﴾]
[، وقوله تعاىل:﴿ َواْصربْ حِل ْكِم َربَِّك فَِإنََّك أِبَْعي ِنَنا َوَسبِّْح حِبَْمِد رَبَِّك ِحنَي 115﴾] هود: 

ياًل ﴾] 48تَ ق وم  ﴾] الطور: [، وقوله تعاىل: ﴿َواْصربْ َعَلىَٰ َما يَ ق ول وَن َواْهج ْره ْم َهْجرًا مجَِ
وقوله تعاىل:﴿ أَْم يَ ق ول وَن اْفرَتَاه  ق ْل َفْأت وا ِبَعْشِر س َوٍر مِّْثِلِه م ْفرَتاََيٍت َواْدع وا  [،10املزمل: 

، قوله تعاىل:﴿ فَ َلَعلََّك اَبِخٌع [١٢﴾،]هود: َمِن اْسَتطَْعت م مِّن د وِن اَّللَِّ ِإن ك نت ْم َصاِدِقنَي 
 [.٦ن وا هِبَََٰذا احْلَِديِث َأَسًفا ﴾] الكهف: ن َّْفَسَك َعَلىَٰ آاَثرِِهْم ِإن ملَّْ ي  ْؤمِ 

مسايرة احلوادث والطوارئ يف جتددها وتفرقها، فكلما جدت حادثة أو وقعت واقعة نزل  .3
 القرآن َحَكماً عدالً يف فصل القضية، وتشتمل هذه احلكمة أمرين اثنني هامني للغاية: 

ىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف إجابة السائلني على أسئلتهم عندما يوجهوهنا إ أوالها:
شىت اجملاالت، ومن خالل تنجيم القرآن تَبنيَّ لنا حال املؤمن حينما كان يستفيت و 

                                                 

 3874ص:  7، ج  األساس يف التفسريانظر: حوى، سعيد؛ 
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. تدل على ذلك 516يسرتشد، و تبني لنا حال املكذب حينما كان يستشكل و جيادل
لنَّاِس آايت كثرية، قال تعاىل:﴿َيْسأَل وَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة ق ْل ِهَي َمَواِقيت  لِ 

[، وقوله تعاىل:﴿ َيْسأَل وَنَك َماَذا ي نِفق وَن ق ْل َما أَنَفْقت م مِّْن َخرْيٍ 189﴾]البقرة: َواحلَْجِّ 
﴾]  ِبهِ َعِليمٌ فَِلْلَواِلَدْيِن َواأْلَق َْرِبنَي َواْليَ َتاَمىَٰ َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَِّبيِل َوَما تَ ْفَعل وا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ اَّللََّ 

ق ْل ِقَتاٌل ِفيِه   [، وقوله تعاىل:﴿ َيْسأَل وَنَك َعِن الشَّْهِر احْلَرَاِم ِقَتاٍل ِفيهِ 215البقرة:
َنة    َوَصدٌّ َعن َسِبيِل اَّللَِّ وَك ْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد احْلََراِم َوِإْخرَاج  أَْهِلِه ِمْنه  َأْكرَب  ِعنَد اَّللَِّ   َكِبريٌ  َواْلِفت ْ
ق ْل ِفيِهَما  [، وقوله تعاىل:﴿ َيْسأَل وَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسرِ  217﴾ ]البقرة: َن اْلَقْتلِ َأْكرَب  مِ 

[، وقوله تعاىل: 219﴾] البقرة:  ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفع  لِلنَّاِس َوِإْْث ه َما َأْكرَب  ِمن ن َّْفِعِهَما
 ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفع  لِلنَّاِس َوِإْْث ه َما َأْكرَب  ِمن ﴿َيْسأَل وَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ق لْ 

[، وقوله تعاىل:﴿ َوَيْسأَل وَنَك َعِن اْلَمِحيِض ق ْل ه َو أًَذى فَاْعَتزِل وا 220﴾ ]البقرة: ن َّْفِعِهَما
َطهَّْرَن َفْأت وه نَّ ِمْن َحْيث  أََمرَك م  اَّللَّ  ِإنَّ فَِإَذا تَ  َواَل تَ ْقَرب وه نَّ َحىتََّٰ َيْطه ْرنَ   النَِّساَء يف اْلَمِحيضِ 

رِيَن ﴾]البقرة:  بُّ اْلم َتَطهِّ بُّ الت َّوَّاِبنَي َوحيِ  َ حيِ  [، وقوله تعاىل:﴿َيْسأَل وَنَك َماَذا أ ِحلَّ 222اَّللَّ
وَنَك َعِن اأْلَنَفاِل ق ِل [، وقوله تعاىل:﴿َيْسأَل  4﴾ ]املائدة:  هَل ْم ق ْل أ ِحلَّ َلك م  الطَّيَِّبات  

[، وقوله تعاىل: ﴿َوَيْسأَل وَنَك َعن ِذي اْلَقْرَننْيِ ق ْل 1﴾ ]األنفال:  اأْلَنَفال  َّللَِِّ َوالرَّس ولِ 
[، وقوله تعاىل:﴿ َوَيْسأَل وَنَك َعِن اجْلَِباِل فَ ق ْل 83َسأَتْ ل و َعَلْيك م مِّْنه  ذِْكرًا ﴾ ] الكهف: 

 [. 105َنْسًفا ﴾] طه:  يَنِسف َها َريبِّ 
جماراة األقضية والوقائع يف حينها ببيان حكم هللا فيها عند حدوثها. وهذه الوقائع  واثنيها:

وقعت تفصياًل ومل تقع مجلة، فال مناص إذاً من فصل هللا فيها بنزول القرآن على طبقها 
﴿ِإنَّ الَِّذيَن َجاء وا تفصياًل وتدرجياً. واألمثلة كثرية، مثل قصة حادثة اإلفك، قال تعاىل:

ْفِك ع ْصَبٌة مِّنك مْ  ِلك لِّ اْمرٍِئ مِّن ْه م مَّا اْكَتَسَب  َبْل ه َو َخرْيٌ لَّك مْ  اَل حَتَْسب وه  َشرًّا لَّك م اِبإْلِ
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مثِْ  [، وقصة املشتكية إىل هللا، قال تعاىل:﴿ َقْد مسََِع اَّللَّ  قَ ْوَل الَّيِت 11﴾، ]النور:  ِمَن اإْلِ
يٌع َبِصرٌي ﴾،]  اِدل َك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّللَِّ َواَّللَّ  َيْسَمع  حَتَاو رَك َماجت َ  ِإنَّ اَّللََّ مسَِ

 .517[، وغريها ..1اجملادلة:
تصويب حركة التطبيق والتنفيذ أو الداللة على مواطن اخلطأ ووجوه التقصري يف تنفيذ  .4

فوف املسملني، ويدل على ذلك قوله ، أو وجود ضعف يف ص518األحكام والتشريعات
َ َلَك الَِّذيَن َصَدق وا َوتَ ْعَلَم اْلَكاِذِبنَي ﴾،]  تعاىل:﴿ َعَفا اَّللَّ  َعنَك ملَ أَِذنَت هَل ْم َحىتََّٰ يَ تَ َبنيَّ

[، وقوله تعاىل:﴿ اآْلَن َخفََّف اَّللَّ  َعنك ْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيك ْم َضْعًفا﴾،] 43التوبة:
وقوله تعاىل:﴿ َما َكاَن لَِنيبٍّ َأن َيك وَن َله  َأْسَرىَٰ َحىتََّٰ ي  ْثِخَن يف اأْلَْرِض  [،66األنفال:

نْ َيا َواَّللَّ  ي رِيد  اآْلِخَرةَ   [٦٧]األنفال: َواَّللَّ  َعزِيٌز َحِكيٌم ﴾،  ت رِيد وَن َعَرَض الدُّ
ى هللا عليه وسلم إىل إن هذا النزول املنجم للقرآن الكرمي هيأ الفرصة لضم سرية النيب صل .5

سائر قصص األنبياء واملرسلني وحياة األمم السابقني وأحداث التاريخ الكربى منذ آدم 
عليه السالم، وهي األحداث اليت ختمت أبعظم وقائع التاريخ اإلنساين وهي واقعة بعثة 

َما َصرَبَ نبينا حممد بن عبد هللا ونزول القرآن الكرمي. يدل على ذلك قوله تعاىل﴿اْصربْ كَ 
َكَأهنَّ ْم يَ ْوَم يَ َرْوَن َما ي وَعد وَن ملَْ يَ ْلبَ ث وا ِإالَّ َساَعًة مِّن  أ ول و اْلَعْزِم ِمَن الرُّس ِل َواَل َتْستَ ْعِجل هلَّ مْ 

َارٍ  [، وقوله تعاىل: ﴿َشرََع 35فَ َهْل ي  ْهَلك  ِإالَّ اْلَقْوم  اْلَفاِسق وَن ﴾، ]األحقاف:  َباَلفٌ   هنَّ
َنا بِِه ِإبْ رَاِهيَم َوم وَسىَٰ َلك   َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّي ْ يِن َما َوصَّىَٰ ِبِه ن وًحا َوالَِّذي َأْوَحي ْ م مَِّن الدِّ

يَن َواَل تَ تَ َفرَّق وا ِفيهِ   َوِعيَسىَٰ   اَّللَّ  جَيَْتيب إِلَْيهِ  َكرب َ َعَلى اْلم ْشرِِكنَي َما َتْدع وه ْم إِلَْيهِ  َأْن أَِقيم وا الدِّ
 [. 13َمن َيَشاء  َويَ ْهِدي إِلَْيِه َمن ي ِنيب  ﴾،]الشورى: 

                                                 
 3864، ص  7ج  – ؛ األساس يف التفسريحوى، سعيد ، و انظر: 61 – 58ص  النبأ العظيم:، دراز، عبد هللا  517
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التدرج يف التشريع والتكليف وإزالة املنكرات والظواهر السلبية واالنتقال املتدرج من   .6
، وذلك يف األمور 519 األحكام املؤقتة أو املرحلية إىل األحكام النهائية الدائمة املستقرة

، السيما اجملتمع اجلاهلي حىت يتخلى عن مفاسده والعادات املتمكنة من األفراد واجملتمع
املتعلقة أبخالقهم وعقيدهتم فإنه البد من الوقت واملهلة، ألنه من العسري جداً تغيريهم يف 

والوقت الكايف عامل مهم يف املعاجلة وتربية األمة الناشئة وإعدادها لبنة  520وقت قصري،
ف من خالل اهلدي اإلهلي. إن للتدرج يف نزول القرآن لبنة حبيث يتم بناؤها يف هناية املطا

أسلواًب من أساليب املعاجلة الفكرية واالجتماعية والثقافية والعقدية، سواء انتقلت داللة 
اآلية من تكليف أثقل إىل تكليف أخف أو العكس أو كان احلكم مساوايً و مماثالً حلكم 

ن األطباء واملدرسني واملعلمني والعلماء آخر، ويف هذا درس عظيم وعربة ألويل األلباب م
والدعاة ومجيع املشتغلني إبصالح الناس عقدايً أو أخالقياً أو نفسياً أو تربوايً، ألن منهج 
الدعوة يف دور التأسيس خيتلف عن مسلكها يف مرحلة التكوين والبناء ومرحلة النضج 

كانت اآلية األوىل يف مراحل واالستواء وقد ظهر هذا جلياً يف مراحل حترمي اخلمر، حيث  
ِإنَّ   َوِمن َْثَرَاِت النَِّخيِل َواأْلَْعَناِب تَ تَِّخذ وَن ِمْنه  َسَكرًا َورِْزقًا َحَسًنا حترمي اخلمر قوله تعاىل: ﴿
ِلَك آَليًَة لَِّقْوٍم يَ ْعِقل وَن   َيْسأَل وَنَك َعِن اخْلَْمرِ  [، وكانت اآلية الثانية:﴿٦٧﴾، ]النحل: يف ذََٰ

[، 219﴾، ]البقرة: ق ْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفع  لِلنَّاِس َوِإْْث ه َما َأْكرَب  ِمن ن َّْفِعِهَما  َواْلَمْيِسرِ 
ويف املرحلة الثالثة نزل قوله تعاىل:﴿ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اَل تَ ْقَرب وا الصَّاَلَة َوأَنت ْم س َكاَرىَٰ 

[، وكانت 43﴾،]النساء: َما تَ ق ول وَن َواَل ج ن  ًبا ِإالَّ َعاِبرِي َسِبيٍل َحىتََّٰ تَ ْغَتِسل وا َحىتََّٰ تَ ْعَلم وا
َا اخْلَْمر  َواْلَمْيِسر   املرحلة الرابعة احلامسة يف حترمي اخلمر قوله تعاىل:﴿ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا ِإمنَّ

 [. 90﴾، ]املائدة:ِنب وه  َلَعلَّك ْم ت  ْفِلح ونَ َمِل الشَّْيطَاِن فَاْجتَ َواأْلَنَصاب  َواأْلَْزاَلم  رِْجٌس مِّْن عَ 

                                                 
 هذا الدرس أو هذه احلكمة يصلح أن تكون حكمة تربوية أيضا الشتماهلا على أهداف تربوية وسلوكية.  519
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وقد حدث هذا أيضاً يف حكم اجلهاد ابلسيف حيث إنه مل يكن مأذوانً به أول األمر      
يف مكة مث نزل اإلذن ابلقتال يف أول عام بعد اهلجرة، مث بعد ذلك نزل ما يدل على 

تال. حيث كانت اآلية األوىل يف هذه املرحلة التأسيسية يف وجوب الدفاع عن النفس ابلق
مكة للمجتمع املسلم اجلديد األمر ابلكف والصرب والصفح قوله تعاىل: ﴿ أمََلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن 

َتال  ِإَذا َفرِيٌق مِّن ْه ْم ِقيَل هَل ْم ك فُّوا أَْيِدَيك ْم َوأَِقيم وا الصَّاَلَة َوآت وا الزََّكاَة فَ َلمَّا ك ِتَب َعَلْيِهم  اْلقِ 
َنا اْلِقَتاَل َلْواَل َأخَّْرتَ َنا ِإىَلَٰ   خَيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اَّللَِّ أَْو َأَشدَّ َخْشَيةً  َوقَال وا َرب ََّنا ملَ َكتَ ْبَت َعَلي ْ

نْ َيا قَِليٌل َواآْلِخَرة  َخرْيٌ لَِّمِن ات َّقَ  ىَٰ َواَل ت ْظَلم وَن فَتِياًل ﴾، َأَجٍل َقرِيٍب ق ْل َمَتاع  الدُّ
 [. 77]النساء:
وملا اشتد إيذاء املشركني على املسلمني أذن هللا هلم ابلرد والدفاع قوله تعاىل: ﴿أ ِذَن       

َ َعَلىَٰ َنْصرِِهْم َلَقِديٌر ﴾،]احلج:  [. مث ملا اشتدت قوة39لِلَِّذيَن ي  َقاتَ ل وَن أِبهنَّ ْم ظ ِلم وا َوِإنَّ اَّللَّ
املسلمني وكثر عددهم أمرهم هللا تعاىل بقتال الذين يقاتلوهنم وقتال املشركني كافة، قال 
َة الشُّه وِر ِعنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت  تعاىل: ﴿ ِإنَّ ِعدَّ

َها أَْربَ َعٌة ح ر مٌ  ين   َواأْلَْرَض ِمن ْ ِلَك الدِّ َوقَاتِل وا اْلم ْشرِِكنَي  َفاَل َتْظِلم وا ِفيِهنَّ أَنف َسك مْ    اْلَقيِّم  ذََٰ
[، وقال تعاىل: ﴿ 36َواْعَلم وا َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلم تَِّقنَي﴾، ]التوبة:   َكافًَّة َكَما ي  َقاتِل وَنك ْم َكافَّةً 

ِم اآْلِخِر َواَل حي َرِّم وَن َما َحرََّم اَّللَّ  َوَرس ول ه  َواَل َيِدين وَن قَاتِل وا الَِّذيَن اَل ي  ْؤِمن وَن اِبَّللَِّ َواَل اِبْليَ وْ 
[، 29ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب َحىتََّٰ ي  ْعط وا اجْلِْزيَةَ َعن َيٍد َوه ْم َصاِغر وَن ﴾،]التوبة:

بُّ اْلم ْعَتِديَن   َقاتِل وَنك ْم َواَل تَ ْعَتد واقال تعاىل:﴿ َوقَاتِل وا يف َسِبيِل اَّللَِّ الَِّذيَن ي    ِإنَّ اَّللََّ اَل حيِ 
[، مث كانت املرحلة النهائية حامسة وصعبة على املسلمني حيث أمرهم 190﴾ ]البقرة: 

القرآن الكرمي ابجلهاد والقتال وفرض ذلك عليهم وهو عليهم شاق. قال تعاىل ﴿ك ِتَب 
ًئا َوه َو َخرْيٌ لَّك مْ   َو ك ْرٌه لَّك مْ َعَلْيك م  اْلِقَتال  َوه   ئًا   َوَعَسىَٰ َأن َتْكَره وا َشي ْ بُّوا َشي ْ َوَعَسىَٰ َأن حتِ 
 [. 216َواَّللَّ  يَ ْعَلم  َوأَنت ْم اَل تَ ْعَلم وَن ﴾، ]البقرة:  َوه َو َشرٌّ لَّك مْ 
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 ، مث مأذوانً به، مث حمرماً  وكما قال اإلمام ابن القيم فإن القتال يف أول األمر كان: "    
 521مأموراً به ملن بدأهم ابلقتال ، مث مأموراً به جلميع املشركني.."

الرتبية من خالل الواقع املعاش ومواجهة احلياة مبختلف ظروفها. وهذا أدعى إىل بيان  .7
الواقعية يف هذا الدين وأن أحكامه أحكام عملية ال نظرية، وأدعى إىل الفهم والتدبر 

التنفيذ. ولو مت نزول القرآن الكرمي مجلة واحدة لتحول سريعاً إىل كلمة مقدسة  واملسارعة يف
خامدة، وإىل فكرة ميتة وإىل جمرد وثيقة دينية، ال مصدراً يبعث احلياة يف حضارة وليدة. 
فاحلركة التارخيية واالجتماعية والروحية اليت هنض أبعبائها اإلسالم ال سر هلا إال يف هذا 

ل على ذلك قوله تعاىل:﴿ َوق ِل اْعَمل وا َفَسرَيَى اَّللَّ  َعَمَلك ْم َوَرس ول ه  . يد522التنجيم
َدُّوَن ِإىَلَٰ َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَ ي  َنبِّئ ك م مبَا ك نت ْم تَ ْعَمل وَن﴾،]التوبة: [، 105َواْلم ْؤِمن وَن َوَسرت 

حمََّارِيَب َومَتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاجْلََواِب َوق د وٍر رَّاِسَياٍت وقوله تعاىل:﴿ يَ ْعَمل وَن َله  َما َيَشاء  ِمن 
[، وقال تعاىل:﴿ َوَسارِع وا 13اْعَمل وا آَل َداو وَد ش ْكرًا َوقَِليٌل مِّْن ِعَباِدَي الشَّك ور ﴾،]السبأ:

أ ِعدَّْت لِْلم تَِّقنَي ﴾،] آل ِإىَلَٰ َمْغِفَرٍة مِّن رَّبِّك ْم َوَجنٍَّة َعْرض َها السََّماَوات  َواأْلَْرض  
 .[133عمران:

َناَك اِبحلَْقِّ َوَأْحَسَن تَ ْفِسريًا ﴾ ]الفرقان:  .8 [، فيه 33قوله تعاىل:﴿ َواَل أَيْت وَنَك مبََثٍل ِإالَّ ِجئ ْ
متابعة جدليات الذين كفروا فيما يقدمونه من أمثلة يصطنعوهنا ِبرائهم يرون أهنا هي الصور 

ي أن يكون عليها حال الرسول أو حال القرآن أو حال أحكام الشريعة األفضل اليت ينبغ
 .523و املنهاج 

تسهيل حفظ القرآن على الرسول صلى هللا عليه وسلم و املؤمنني كلون من ألوان احلفظ  .9
الذي تكفل هللا تعاىل حبفظ القرآن، حيث إنه صلى هللا عليه وسلم كان أميًا ال يقرأ وال 
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ساعد الرسول على تدبره وحفظه، بل حىت هذا القدر اليسري الذي يكتب، فنزوله منجماً 
كان يتنزل عليه يف فرتات خمتلفة كان الرسول صلى هللا عليه وسلم خيشى من ذهابه 
َنا مَجَْعه   ونسيانه. يدل على ذلك قوله تعاىل: ﴿ اَل حت َرِّْك بِِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل ِبِه ِإنَّ َعَلي ْ

َنا بَ َيانَه   َوق  ْرآنَه  فَِإذَ  ﴿ :، وقال تعاىل[19-16:القيامة]﴾، ا قَ رَْأاَنه  فَاتَِّبْع ق  ْرآنَه  مث َّ ِإنَّ َعَلي ْ
َناه  لِتَ ْقرَأَه  َعَلى النَّاِس َعَلىَٰ م ْكٍث َونَ زَّْلَناه  تَنزِياًل﴾ ]اإلسراء:   .[106َوق  ْرآاًن فَ َرق ْ

[، 32ت َّْلَناه  تَ ْرتِياًل ﴾ ]الفرقان:هناك سر لغوي أو لطيفة بالغية يف قوله تعاىل:﴿ َورَ  .10
هي: أن الرتتيل هو التمهل والتأين يف الكالم والتبيني له للتمكني والتحقيق وبناء املعرفة يف 
املتلقني بناء تكاملياً، وذلك ال حيصل إبنزاله مجلة واحدة، بل حيصل إبنزاله يف دروس 

املناسبات. وقد جاء شرح هذه تعليمية قسمًا بعد قسم مع االستفادة من األحداث و 
َناه  لِتَ ْقرَأَه  َعَلى النَّاِس َعَلىَٰ م ْكٍث  احلكمة يف قوله تعاىل يف سورة اإلسراء:﴿ َوق  ْرآاًن فَ رَق ْ

[، أي على متهل وتوقف وانتظار، ونزلناه أبانة ومتهل  106َونَ زَّْلَناه  تَنزِياًل ﴾ ]اإلسراء:
 ابملفعول املطلق لإلشارة إىل نوع التنزيل.  وحتقيق مع كل قسم ينزل منه، فالتأكيد

 
 :احِلكم االجتماعية: اثلثاً 

على الصعيد االجتماعي أراد اإلسالم أن حيفظ على هذه األمة اعتداهلا وتوازهنا وأن  .1
جيعلها وسطًا يف عقائدها وأخالقها وعبادهتا ومعامالهتا، فمهد لذلك بتصحيح 

اتفقت مجاعة من الصحابة على أن جيبُّوا أنفسهم  مقاييسها ودعوهتا إىل ما حيييها. فلما
،  فأنزل 524ويعتزلوا النساء وال أيكلوا حلمًا وال دمساً  وال أيكلوا من الطعام إال قواتً 

 ِإنَّ اَّللََّ   هللا تعاىل:﴿ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اَل حت َرِّم وا طَيَِّباِت َما َأَحلَّ اَّللَّ  َلك ْم َواَل تَ ْعَتد وا
بُّ اْلم ْعَتِديَن ﴾، ]املائدة:   [.87اَل حيِ 
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إن من ِحكم التنجيم رسم وانعكاس صورة اجملتمع اآلخر أو الفئات الثانية من املنافقني  .2
، ومواالة تقريع الكفار ابحلجة بعد 525واملشركني وفضح سرائرهم ونواايهم مؤامراهتم

نزل القرآن دفعة واحدة لواجه احلجة وجتديد تذكريهم ابحنرافهم وسوء عقيدهتم. ولو 
. يدل على ذلك قوله 526الكفار التقريعات وأتملوا هلا أول مرة مث ألفوها ونسيها الناس

ق ِل اْستَ ْهزِئ وا ِإنَّ   تعاىل: ﴿حَيَْذر  اْلم َناِفق وَن َأن ت  نَ زََّل َعَلْيِهْم س ورٌَة ت  َنبِّئ  ه م مبَا يف ق  ل وهِبِمْ 
َ خم ْرٌِج مَّا  [، وقال تعاىل:﴿ َوِإَذا َما أ نزَِلْت س وَرٌة َفِمن ْه م مَّن 64﴾، ]التوبة:  حَتَْذر ونَ اَّللَّ

ِذِه ِإميَااًن َفَأمَّا الَِّذيَن آَمن وا فَ زَاَدهْت ْم ِإميَااًن َوه ْم َيْستَ ْبِشر وَن َوأَمَّ  ا الَِّذيَن يَ ق ول  أَيُّك ْم زَاَدْته  هََٰ
هْت ْم رِْجًسا ِإىَلَٰ رِْجِسِهْم َوَمات وا َوه ْم َكاِفر وأَنََواَل يَ َرْوَن َأهنَّ ْم ي  ْفتَ ن وَن يف يف ق  ل وهِبِم مََّرٌض فَ زَادَ 

ض ه ْم ك لِّ َعاٍم مَّرًَّة َأْو َمرََّتنْيِ مث َّ اَل يَ ت وب وَن َواَل ه ْم َيذَّكَّر وَن َوِإَذا َما أ نزَِلْت س وَرٌة نَّظََر بَ عْ 
َصَرَف اَّللَّ  ق  ل وهَب م أبَِهنَّ ْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْفَقه وَن  ﴾  رَاك م مِّْن َأَحٍد مث َّ انَصَرف واِإىَلَٰ بَ ْعٍض َهْل ي َ 

[، وقوله تعاىل: ﴿ َوِإْذ مَيْك ر  ِبَك الَِّذيَن َكَفر وا لِي  ْثِبت وَك َأْو يَ ْقت  ل وَك 127-124]التوبة:
 [، وقوله تعاىل:﴿٣٠]األنفال: َواَّللَّ  َخرْي  اْلَماِكرِيَن ﴾، َأْو خي ْرِج وَك َومَيْك ر وَن َومَيْك ر  اَّللَّ  

ِلَك ِمْن أَنَباِء اْلَغْيِب ن وِحيِه إِلَْيكَ  َوَما ك نَت َلَدْيِهْم ِإْذ َأمْجَع وا أَْمَره ْم َوه ْم مَيْك ر وَن  ذََٰ
ِإنََّك َلَرس ول  اَّللَِّ ِإَذا َجاَءَك اْلم َناِفق وَن قَال وا َنْشَهد   [، وقال تعاىل:﴿١٠٢]يوسف:﴾،

وقوله [، ١]املنافقون: َواَّللَّ  يَ ْعَلم  ِإنََّك َلَرس ول ه  َواَّللَّ  َيْشَهد  ِإنَّ اْلم َناِفِقنَي َلَكاِذب وَن﴾،
ولََِٰئَك َبْل أ   تعاىل:﴿ َأيف ق  ل وهِبِم مََّرٌض أَِم اْراَتب وا أَْم خَيَاف وَن َأن حيَِيَف اَّللَّ  َعَلْيِهْم َوَرس ول ه  

، وقوله تعاىل:﴿ أَْم َحِسَب الَِّذيَن يف ق  ل وهِبِم مََّرٌض َأن [٥٠]النور: ه م  الظَّاِلم وَن ﴾،
[، وقوله تعاىل:﴿ يف ق  ل وهِبِم مََّرٌض فَ زَاَده م  اَّللَّ  29لَّن خي ْرَِج اَّللَّ  َأْضَغاهَن ْم﴾،]حممد:
[،وقوله تعاىل:﴿ َوِإْذ يَ ق ول  10وا َيْكِذب وَن﴾،]البقرة:َمَرًضا َوهَل ْم َعَذاٌب أَلِيٌم مبَا َكان  
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[، 12اْلم َناِفق وَن َوالَِّذيَن يف ق  ل وهِبِم مََّرٌض مَّا َوَعَداَن اَّللَّ  َوَرس ول ه  ِإالَّ غ ر ورًا﴾،]األحزاب:
َّ َكَأَحٍد مَِّن النَِّساِء ِإِن ات َّ  َّ َفاَل خَتَْضْعَن اِبْلَقْوِل وقوله تعاىل:﴿ اَي ِنَساَء النَّيبِّ َلْسنت  َقْينت 

[، وقوله تعاىل: ﴿ 32فَ َيْطَمَع الَِّذي يف قَ ْلِبِه َمَرٌض َوق  ْلَن قَ ْواًل مَّْعر وفًا ﴾، ] األحزاب:
َّللَّ  َفرَتَى الَِّذيَن يف ق  ل وهِبِم مََّرٌض ي َسارِع وَن ِفيِهْم يَ ق ول وَن خَنَْشىَٰ َأن ت ِصيبَ َنا َدائِرٌَة فَ َعَسى ا

َأن أَيْيتَ اِبْلَفْتِح أَْو أَْمٍر مِّْن ِعنِدِه فَ ي ْصِبح وا َعَلىَٰ َما َأَسرُّوا يف أَنف ِسِهْم اَنِدِمنَي ﴾، 
 [.52]املائدة:

وعلى الصعيد االجتماعي أراد اإلسالم أن حيفظ على هذه األمة اعتداهلا وتوازهنا وأن  .3
ومعامالهتا، فمهد لذلك بتصحيح  جيعلها وسطًا يف عقائدها وأخالقها وعبادهتا

مقاييسها ودعوهتا إىل ما حيييها فلما اتفقت مجاعة من الصحابة على أن جيبُّوا أنفسهم 
،  فأنزل هللا 527ويعتزلوا النساء وال أيكلوا حلماً وال دمساً وال أيكلوا من الطعام إال قواتً 

يَِّباِت َما َأَحلَّ اَّللَّ  َلك ْم َواَل تَ ْعَتد وا ِإنَّ اَّللََّ اَل تعاىل:﴿ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اَل حت َرِّم وا طَ 
بُّ اْلم ْعَتِديَن ﴾، ]املائدة:   [. 87حيِ 

َوقَاَل الَِّذيَن  وقد رأيت كالمًا مجياًل لإلمام الفخر الرازي يف تفسريه لقوله تعاىل: ﴿ .4
ِلَك لِن  ثَبَِّت ِبِه ف  َؤاَدَك َوَرت َّْلَناه  تَ ْرتِياًل﴾،    اِحَدةً َكَفر وا َلْواَل ن زَِّل َعَلْيِه اْلق ْرآن  مج َْلًة وَ  َكذََٰ

[، وقد مجع فيه رمحه هللا احلكم والدروس الدينية واملعرفية واالجتماعية 32]الفرقان: 
 فإليك كالمه رمحه هللا: -حتت املطلب الثالث –أرى من الضروري ذكرها جمتمعة هنا 

وأن أهل  شبهة اخلامسة ملنكري نبوه حممد صلى اَّللَّ عليه وسلم، "  اعلم أن هذا هو ال     
مكة قالوا تزعم أنك رسول من عند اَّللَّ أفال أتتينا ابلقرآن مجلة واحدة كما أنزلت التوراة 

ِلَك  مجلة على موسى واإلجنيل على عيسى والزبور على داود..،أجاب اَّللَّ بقوله : ﴿ َكذََٰ
: أنه عليه السالم مل يكن من أهل أحدها ﴾ وبيان هذا اجلواب من وجوه : لِن  ثَبَِّت ِبِه ف  َؤاَدكَ 
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القراءة والكتابة فلو نزل عليه ذلك مجلة واحدة كان ال يضبطه وجلاز عليه الغلط والسهو، 
: أن من كان الكتاب عنده، واثنيهاوإمنا نزلت التوراة مجلة ألهنا مكتوبة يقرؤها موسى..، 

ب وتساهل يف احلفظ فاَّللَّ تعاىل ما أعطاه الكتاب دفعة واحدة بل فرمبا اعتمد على الكتا
كان ينزل عليه وظيفة ليكون حفظه له أكمل فيكون أبعد له عن املساهلة وقلة التحصيل..، 

: أنه تعاىل لو أنزل الكتاب مجلة واحدة على اخللق لنزلت الشرائع أبسرها دفعة واثلثها
ذلك، أما ملا نزل مفرقاً منجماً ال جرم نزلت التكاليف واحدة على اخللق فكان يثقل عليهم 
: أنه إذا شاهد جربيل حاالً بعد حال يقوى قلبه ورابعهاقليالً قليالً فكان حتملها أسهل..، 

مبشاهدته فكان أقوى على أداء ما محل، وعلى الصرب على عوارض النبوة وعلى احتماله 
مت شرط اإلعجاز فيه مع كونه منجما ثبت  : أنه ملاوخامسهاأذية قومه وعلى اجلهاد..، 

كونه معجزاً، فإنه لو كان ذلك يف مقدور البشر لوجب أن أيتوا مبثله منجما مفرقاً..، 
كان القرآن ينزل حبسب أسئلتهم والوقائع الواقعة هلم فكانوا يزدادون بصرية، ألن   وسادسها:

أن القرآن ملا نزل  ابعها:وسبسبب ذلك كان ينضم إىل الفصاحة اإلخبار عن الغيوب..، 
منجماً مفرقاً وهو عليه السالم كان يتحداهم من أول األمر فكأنه حتدواهم بكل واحد من 
جنوم القرآن فلما عجزوا عنه كان عجزهم عن معارضة الكل أوىل. فبهذا الطريق ثبت يف 

اَّللَّ تعاىل بني  528: أن السفارة واثمنهافؤاده أن القوم عاجزون عن املعارضة ال حمالة..، 
وبني أنبيائه وتبليغ كالمه إىل اخللق منصب عظيم فيحتمل أن يقال إنه تعاىل لو أنزل القرآن 
على حممد صلى اَّللَّ عليه وسلم دفعة واحدة لبطل ذلك املنصب على جربيل عليه السالم 

ه وتعاىل فلما أنزله مفرقا منجماً بقي ذلك املنصب العايل عليه فألجل ذلك جعله اَّللَّ سبحان
مفرقا منجماً...أما قوله تعاىل: ﴿ َوَرت َّْلَناه  تَ ْرتِياًل ﴾ فمعىن الرتتيل يف الكالم أن أييت بعضه 
على أثر بعض على تؤدة ومتهل. وأصل الرتتيل يف األسنان، وهو تفلُّجها، يقال ثغر رتل 
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ح قال: ﴿ َواَل وهو ضد املرتاص، مث إنه سبحانه وتعاىل ملا بني فساد قوهلم ابجلواب الواض
َناَك اِبحْلَقِّ َوَأْحَسَن تَ ْفِسريًا ﴾ من اجلنس الذي تقدم ذكره من الشبهات  أَيْت وَنَك مبََثٍل ِإالَّ ِجئ ْ
إال جئناك ابحلق الذي يدفع قوهلم، كما قال تعاىل: ﴿ َبْل نَ ْقِذف  اِبحلَْقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَ َيْدَمغ ه  

[ وبني أن الذي أييت به أحسن 18 اْلَوْيل  ممَّا َتِصف وَن ﴾، ]األنبياء : فَِإَذا ه َو زَاِهٌق َوَلك م  
تفسرياً ألجل ما فيه من املزية يف البيان والظهور، وملا كان التفسري هو الكشف عما يدل 
عليه الكالم وضع موضع معناه ، فقالوا تفسري هذا الكالم كيت وكيت كما قيل معناه كذا 

 .529وكذا 
ملاذا نزل القرآن م هذه الدراسة أود أن أسجل مقتطفات من مقال مجيل بعنوان: و يف ختا   

؟ يف إحدى املواقع يف الشبكة العنكبوتية ورأيت من الفائدة مفرقا... ومل ينزل مجلة واحدة
 ذكر أهم النقاط املتعلقة بظاهرة تنجيم القرآن أو نزوله مفرقا:

                                                 

 457، ص 24، ج2001، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ؛ تفسري مفاتيح الغيبالرازي، حممد بن عمر املعروف بفخر الدين
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ض  ون للرس  ول ) ص  لى هللا عليه وس  لم ( من هذا الس  ؤال أو التس  اؤل قدمي س  أله املعار 
ابب املعارض   ة له يف ش   يء ما، ولو نزل مجلة لقالوا مل مل ينزل مفرقا؟ ولكن س   ؤاهلم أو 
اعرتاضهم هذا أفادان كثرياً يف معرفة احلكمة من هللا سبحانه منزل الكتاب حيث ذكر 

ِلَك اعرتاض              هم ورد عليه: ﴿َوَقاَل الَِّذيَن َكَفر وا َلْواَل ن زِّلَ   َعَلْيِه اْلق ْرآن  مج َْلًة َواِحَدًة َكذََٰ
[ ؟ كم  ا نزل ت الكت  ب الس               ابق  ة: 32لِن  ثَب  َِّت بِ ِه ف  َؤاَدَك َوَرت َّْلن َ اه  تَ ْرتِياًل ﴾ ] الفرق ان:

التوراة واإلجنيل حس     ب ما بلغهم. فرد هللا عليهم يف اآلية نفس     ها : ﴿كذلك.. ﴾ " 
 َدَك ورتَّلناه  ترتيال﴾. أي أنزلناه مفرقا" ﴿لِنثّبَت به ف ؤا

مث أتيت اآلية األخرى فتس            وق لنا حكمة غري األوىل: ﴿وق رءاانً فَ َرقناه  لَِتقرأَه  على     
الّناِس على م كٍث ونزَّلناه  تنزياًل﴾.ومعىن فرقناه: جعلنا نزوله مفرقا منجما ويف قراءة: 

الظامئ من كوب عص  ري ابرد فرَّقناه بتش  ديد الراء. ما ألذ الرش  فة بعد الرش  فة أيخذها 
ليس تدمي لذة هذا العص ري يف فمه مدة!...وما أطيب األمن والراحة النفس ية لإلنس ان. 
يتعهده حاميه وراعيه الفينة بعد الفينة، ويزوره املرة بعد املرة، ويزوده كلما زاره بطاقة 

والطبيعة تقوية، وتش  د أزره وحتميه!...، هذا ش  يء حنس  ه من واقع احلياة اليت نعيش  ها 
اليت حتكمنا، والقرآن هدى وش    فاء، تش    ريع وتكليف، نزل على الرس    ول ) ص    لى هللا 
عليه وس  لم( ليقود على هديه البش  ر، ويداوي به أمراض  هم االجتماعية، وميدهم بطاقة 
مادية وروحية، وهو ليس ابلقص        ري الذي ميكن قراءته يف جلس        ة، أو حفظه يف يوم، 

نزل على الرس       ول مفرقا، حىت يتمكن )ص       لى هللا عليه وهلذا كان من حكمة هللا أن ي
وس  لم( وهو وص  حابته من حفظه...، فهم يعتمدون على احلفظ، ولذلك، برعوا فيه، 
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والب   د أن يكون القرآن أمره ك   ذل   ك، يعتم   د في   ه على احلفظ، حىت وإن كت   ب على 
حجارة ملس              اء أو عظام مفرطحة، أو غر ذلك مما يس              تطيعون الكتابة عليه؛ ألن 
الورق مل يكن متوفرا لديهم ابلص            ورة اليت نراها عندان، أو ابلص            ورة اليت متكنهم من 
كت اب ة القرآن كل ه علي ه...،فكيف إذن ميكنهم حفظ ه لو نزل دفع ة واح دة؟ ه ذا أمر 
عس        ري، ومن املتعذر على اإلنس        ان أن جيد له حال.. وهللا قد أخذ عباده ابلتيس        ري 

 و س            َعها﴾ فلم يكن مفر من نزول القرآن مفرقا: عليهم: ﴿ال يكلف  هللا  نفس            اً إال
اِس على م ك     ٍث﴾ أي على مه     ل وتؤدة، ﴿ونزلن     اه  ﴿وقرآاًن فرقن     اه  لتقرأه على الن     ّ
تنزيال﴾ متت  الي  ًا ل  ذل  ك. ف  إذا حفظوا اليوم م  ا نزل، مث حينم  ا ينزل ش              يء حيفظون  ه، 

اليوم ويفعل ويضمونه إىل ما حفظوه من قبل كان احلفظ سهال عليهم كما نفعل حنن 
 ك        ل ال        ن        اس وال        ط        ب        ي        ع        ة واح        دة وال        ق        درة يف مج        ل        ت        ه        ا واح        دة...،

حقيقة يولد اإلنس     ان ويش     ب حىت يبلغ فيكلف بكل ما يف القرآن، ولكنه مس     لم    
وابن ملس        لم، وش        ب وترىب يف جو إس        المي وتعود يف ص        غره على آداب اإلس        الم 

مر خيتلف عمن ندعوه وتش      ريعاته، فال يص      عب عليه القيام بعد ذلك بتكاليفه.. فاأل
لينس     لخ من ش     ركه يف بدء الدعوة لينض     م لزمرة املؤمنني والدعوة غريبة وهلا أعداؤها.. 
فال بد من التدرج يف التكاليف مبا يتناس        ب وحالة الداخلني اجلدد يف اإلس        الم...، 
ولكن مما ينبغي معرفته مع ذلك أنه ليس معىن نزوله مفرقا أن كل آية منه نزلت على 

بل معىن نزوله مفرقا أن نزوله كان على دفع ات وأوقات اس              تمرت من بدء  دفع ة،
البعثة، حىت تويف الرس    ول عليه الص    الة والس    الم أي مدة ثالاث وعش    رين س    نة.. فقد 
ينزل جربيل ِبية، وقد ينزل ِبايت، وقد ينزل بس       ورة ص       غرية، وقد ينزل بس       ورة كبرية 

رآن فق  د نزل  ت على دفع  ات...، ب  ل ك  األنع  ام مرة واح  دة...، أم  ا أغلبي  ة س              ور الق
كانت اآلايت تنزل، وجربيل يرش  د الرس  ول اىل أن هذه اآلايت توض  ع يف س  ورة البقرة 
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مثال قب  ل آي  ة ك  ذا أو بع  ده  ا.. مث تنزل آايت أخرى بع  د ذل  ك ويرش                د جربي  ل إىل 
وض       عها مثال يف س       ورة آل عمران وهكذا...، حىت إذا أتى رمض       ان من الس       نة نزل 

رس     ول )ص     لى هللا عليه وس     لم( يدارس     ه ما نزل يف الس     نة املاض     ية من جربيل على ال
  530القرآن ابلرتتيب الذي أرشد إليه..." .
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 اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته وقوته وفضله تتم الصاحلات وتنجز األعمال املباركات، والصالة    

بن عبد هللا الذي أخرجنا  والسالم األمتان األكمالن على أشرف املخلوقات سيدان ونبينا حممد
من الظاملات إىل طريق اهلدى والرشاد، وعلى آله وأزواجه الطاهرات وأصحابه الشرفاء أهل 
القرابت، ومن سار على هديهم واقتفى سنتهم إىل أن يقوم الناس لرب األرض والسموات. 

 أما بعد:
بني لنا بصدق وجالء فبعد هذه الرحلة املمتعة يف عامل وِحكم وأسرار تنجيم القرآن، ت  

صدق  هذا القرآن الكرمي على أنه من لدن رب العاملني، نزل به الروح األمني على قلب رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ليكون من املنذرين بلسان عريب مبني. كما تبني لنا من خالل ظاهرة 

ن هو إال وحي تنجيم القرآن الكرم صدق نبوة هذا النيب األمي الذي ال ينطق عن اهلوى إ
 يوحى علمه شديد القوى، والذي أرسله هللا بشرياً ونذيراً إىل الناس أمجعني. 

لقد أراد هللا سبحانه وتعاىل رب السماوات واألرضني من وراء هذا التنجيم لكتابه الكرمي 
 على رسوله األمني أن يهدينا سواء السبيل وأن يرينا صراطه املستقيم، كما أنه سبحانه أراد أن
يثبتنا على هذا النهج القومي بربكة منهجية التشريع املتدرج والتكليف املرحلي، وأن يرينا السبيل 
األمثل واملنهاج األقوام يف كيفية تربية الناشئة واجملتمع بكافة أطيافه أمجعني، وأن يقول هللا 

 الدنيا وأن للعاملني إن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه وال تتبعوا السبل، عسى أن توفقوا يف
تكونوا من الناجحني، وأن حتشروا مع النبيني والصديقني يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى 
هللا بقلب سليم. فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم والقرآن أواًل وآخراً، وله الفضل واملنة سبحانه 

مللك الداين. فيا رب على أن هداان لإلميان واإلسالم وما كنا لنهتدي لو ال هداية الرمحن ا
جباه حبيبك املصطفى ونبيك املرتضى بلغ مقاصدان إىل ما حتبه وترضى وتوفنا مسلمني وأحلقنا 

 ابلصاحلني وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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 وكتبه

 الفقري إىل عفو مواله يف كل أحواله غفر هللا له ولوالديه
 الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويف (

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية–التفسري والدراسات القرآنية املساعد أستاذ 
  جامعة قطر

 
----------------------------------- 

جمددا قبل النشر يف دوحة اخلري والربكة بقطر ضحوة يوم السبت  ومتت مراجعة الدراسة
 2016أغسطس  27هـ املوافق  1437من ذي القعدة  24
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 فضل القرآن الكرمي وأثره يف حفظ اللغة العربية وإثرائها

 

 بقلم

 الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويف (

 أستاذ التفسري والدراسات القرآنية املساعد

 جامعة قطر –شريعة والدراسات اإلسالمية كلية ال

 

2012 
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 ملخص البحث

من املسلَّم به أن نزول القرآن الكرمي ابللغة العربية كان له أعظم األثر يف توطيد هذه اللغة 
وتقوية سلطاهنا على األلسنة، وهتذيبها وتنقيحها واتساع أغراضها التعبريية وفنون القول فيها. 

عاين واألخيلة واألساليب واأللفاظ. لقد قام القرآن العظيم بدور بليغ يبدو ذلك يف تنوع امل
عميق يف اللغة العربية وأدهبا وبالغتها ويف النقد األديب عند العرب. إن املعجزة القرآنية الباهرة 
استعلت على مجيع املواهب األدبية العريقة وأدت إىل انقالب واسع يف اللغة العربية، وإىل رقي 

أدهبا وبالغتها ويف النقد األديب. ويتجلى فضل القرآن الكرمي على اللغة العربية يف هذه ابرز يف 
اجلوانب ابختصار؛ توطيد اللغة العربية ومد سلطاهنا يف العامل ابنتشار اإلسالم، هتذيب ألفاظها 
والتجديد يف معانيها، إرساء قيم جديدة روحية وفكرية وإنسانية، نشأة علوم اللغة ومنوها 
وازدهارها، محاية البيان العريب من التدهور والذوابن أمام حتدايت اللغات الدخيلة واألعجمية 

 والفلسفات األرسطية والرتمجة اليواننية. 

وأما آاثر القرآن الكرمي على اللغة العربية فيمكن مالحظتها يف عدة جوانب؛ فقد أنقذ 
رية وعمل على تقارب اللهجات وألسنة القرآن الكرمي العرب من شتات اللهجات القبلية الكث

أهلها ابلنطق أبفصح هلجات العربية. لقد نزل هللا عز وجل القرآن الكرمي بلهجة قريش وراعى 
أهم الفوارق اللغوية بني اللهجات العربية فأنزل القرآن على سبعة أحرف. وقد هذب القرآن 

ا إىل لغة صافية شفافة جذابة وانتهج الكرمي اللغة العربية من غريب األلفاظ والعبارات، فأحاهل
القرآن الكرمي أسلوابً زاهياً أنيقاً جزالً له حالوة وعليه طالوة. كما أن القرآن الكرمي أدخل على 
لغة العرب معاين جديدة ما كانوا يعرفوهنا وال يعرفون التعبري عنها مثل؛ اإلسالم واإلميان 
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صالة والزكاة. وأيضًا سيطر القرآن الكرمي على والفرقان والشرك والكفر والنفاق والصوم وال
امللكات األدبية واجتذب اهتمامها وعنايتها أببلغ األساليب وأروع اخلصائص األدبية، فاعتىن 
العلماء بلفظ القرآن من نواحي خمتلفة لتحديد مدلوله ومعناه، ودرسوا تركيب األلفاظ، فظهر 

ا علم الصرف، مث درسوا أمناط التعبري الفين يف علم النحو، وحبثوا يف البناء الداخلي فقدمو 
القرآن، فأنشأوا علم البالغة؛ البيان واملعاين والبديع. هذه الورقة هتدف إىل تسليط األضواء 
إىل هذه اجلوانب املشرقة لبيان فضل القرآن الكرمي و أثره البالغ على حفظ اللغة العربية من 

ك ابلرجوع إىل دراسات وحتليالت املتقدمني الضياع والذوابن بشيء من التفصيل، وذل
 واملعاصرين حول هذه املسألة.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن 
ه عوجاً، سيئات أعمالنا. احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عريب مبني ومل جيعل في

والصالة والسالم على أفصح من نطق ابلضاد، سيدان ومعلمنا وإمامنا وقدوتنا ونبينا حممد 
وعلى آله األطهار وأصحابه األبرار املخبتني ابلليل واجملاهدين ابلنهار، ومن اسنت بسنتهم 

 واقتفى أثرهم إىل أن يقوم الناس لرب السموات واألرضني والبحار. أما بعد؛

خيتلف عليه عاقالن أن تعلم العلم الشرعي ومعرفة أسرار كتاب هللا عز وجل و إن مما ال 
أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر واجب على كل مسلم مكلف عاقل، أمجعت 
عليه األمة سلفًا وخلفاً. ومبا أن مصَدَرْي ديننا احلنيف الكتاب والسنة قد أوحامها هللا ابللغة 

 فهمهما وإدراكهما إال بتعلم اللغة العربية، فما ال يتم الواجب إال به فهو العربية وال سبيل إىل
واجب. وإن قومًا تكاسلوا عن تعلم اللغة العربية كان عاقبة أمرهم خ سراً، إذ اعتمدوا على 
الرتمجات املختلفة لنصوص الكتاب والسنة، وجعلوها مطيتهم لفهم الشرع والتحدث ابمسه. 

الفهم والتأويل والتفسري. فمن أراد أن يتفّهم القرآن والسنة فعليه بتعلم فكانوا ضحااي لسوء 
واتقان اللغة العربية. يقول هللا عز وجل يف كتابه الكرمي: ﴿ َوإِنَّه  لَتَ ْنزِيل  َربِّ اْلَعاَلِمنَي نَ َزَل بِِه 

 195-192 َعَريبٍّ م ِبنٍي ﴾، ] الشعراء: الرُّوح  اأْلَِمني  َعَلىَٰ قَ ْلِبَك لَِتك وَن ِمَن اْلم ْنِذرِيَن بِِلَسانٍ 
َنا إِلَْيَك ق  ْرآاًن َعَربِيًّا لِت  ْنِذَر أ مَّ اْلق َرىَٰ َوَمْن َحْوهَلَا َوت  ْنِذَر  ِلَك َأْوَحي ْ يَ ْوَم [، وقال تعاىل: ﴿ وََكذََٰ

ِلَك 7شورى:اجْلَْمِع اَل َرْيَب ِفيِه َفرِيٌق يف اجْلَنَِّة َوَفرِيٌق يف السَِّعرِي ﴾، ] ال [، وقال تعاىل:﴿ وََكذََٰ
َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَّه ْم يَ ت َّق و  [، ١١٣﴾، ]طه: َن أَْو حي ِْدث  هَل ْم ذِْكرًاأَنْ زَْلَناه  ق  ْرآاًن َعَربِيًّا َوَصرَّف ْ

َلْت آاَيت ه  ق  ْرآاًن َعَربِيًّا لَِقْوٍم يَ ْعَلم وَن﴾، ]فصل [، وقال تعاىل:﴿ ٣ت: وقال أيضاً: ﴿ ِكَتاٌب ف صِّ
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[، وقال تعاىل:﴿ ِإانَّ َجَعْلَناه  ق  ْرآاًن َعَربِيًّا ٢ا َلَعلَّك ْم تَ ْعِقل وَن ﴾، ]يوسف: ِإانَّ أَنْ زَْلَناه  ق  ْرآاًن َعَربِيًّ 
[، وقال أيضا: ﴿ ق  ْرآاًن َعَربِيًّا َغرْيَ ِذي ِعَوٍج َلَعلَّه ْم يَ ت َّق وَن ﴾، ٣َلَعلَّك ْم تَ ْعِقل وَن﴾، ]الزخرف: 

 [. ٢٨]الزمر: 

اضحة على رابنية وعربية قرآننا، وسالمة اللغة العربية من فهذه اآلايت املباركة فيها داللة و 
التناقض واالعوجاج. إننا نالحظ التناقض واالعوجاج يف بعض اللغات األخرى، مثل اللغة 
اإلنكليزية وغريها، ولكن هذا االعوجاج يستحال أن يوجد يف اللغة العربية. ولقد أدرك السلف 

من مث نشر الشريعة اإلهلية، و أدركوا أنه ال ميكن نشرها الصاق من علمائنا أمهية فهم وحفظ و 
إال من خالل الوسيلة واللغة اليت نزلت هبا فانكبوا على تعلم اللغة العربية وهم من غري العرب، 
فأصبحوا أئمة وفرساانً يف الشريعة والتفسري واحلديث واللغة، مثل اإلمام الطربي واإلمام الرازي 

ام مسلم وسيبويه وغريهم كثري. ومع انتشار رقعة اإلسالم يف أرجاء واإلمام البخاري واإلم
املعمورة انشرت اللغة العربية بني صفوف املسلمني العرب وغري العرب، وأقبل املسلمون يتعلمون 
كتاب هللا عز وجل وحيفظونه ويعلمونه لغريهم. فقد أصبغ القرآن الكرمي قداسة على اللغة 

ه إذا ما أراد التقرب إىل هللا عز وجل بتالوة وفهم كتابه الكرمي، الزم العربية و أدرك املسلم أن
جمالس العلماء وحلقات العلم وتعلم منهم اللغة العربية حىت يستطيع أن يتلو كتاب هللا حق 
تالوته. وقد تعرضت اللغة العربية عرب العصور إىل يومنا هذا إىل هجمة شرسة منتظمة من قبل 

تلوثني ابلفكر الغريب، ولو ال كتاب هللا عز وجل احملفوظ من قبل هللا املستشرقني وبعض امل
تبارك وتعاىل وأحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ألصابت اللغة العربية ما أصاب ابقي 
اللغات من االنصهار واالضمحالل والذوابن وانتشار العامية والفوضى. فلله احلمد أوالً وآخراً 

يه من يشاء من األمم، وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه وذلك فضل هللا يؤت
 وسلم.
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 املبحث األول: فضل القرآن الكرمي على اللغة العربية 

القرآن الكرمي وأثره يف اللغة العربية، حديث الشيء عن ذاته، فالقرآن الكرمي  إن حديثنا عن
أنزل هللا عز وجل على لكتابه أفصح اللغات.  املبىن فصيح املعىن، وقد اختار هللا تعاىل عريب

نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم القرآن الكرمي ليكون معجزة املعجزات احلسية واملعنوية إىل قيان 
الساعة. وكانت هذه املعجزة أعظم برهان على نبوة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم. أنزل هللا 

غوي وبياين شديد، وهذه املعجزة انسبت حال عز وجل هذه املعجزة على قوم أويل أبس ل
القوم الذين برعوا فيه. كان مشركو مكة وما جاورها من الداير والقرى قد برعوا يف العربية 
والفصاحة واخلطابة والبيان وإليهم انتهت رايسة علم املعاين والبيان والبديع. وللقرآن الكرمي 

مل معانيه العظيمة، وقد كان حرص املسلمني الفضل الكبري على اللغة العربية كوعاء شرف حي
على القرآن الكرمي هو الداعي حلرصهم على اللغة العربية ومقاومة ما قد يطرأ عليها من حلن، 

. يقول األستاذ الدكتور حسن ضياء 531مما أدى إىل وقوف أويل األمر واللغويني موقف املدافع 
رمحه هللا تعاىل  – جامعة طيبة ابملدينة املنورة الدين عرت، أستاذ التفسري والدراسات القرآنية يف

 واليت مجعتنا بفضيلته ساحة العمل والدعوة والتدريس جبامعة طيبة:   -

" ولقد بلغ العرب أرفع مستوى عرفته اإلنسانية يف الفصاحة والبالف  وارتقوا يف ذلك  
سان رسوله حممد صلى فوق مجيع األمم مراتب ظاهرة فكان إلظهار هللا تعاىل القرآن على ل

هللا عليه وسلم من الفوائد ما ال يساويه غريه من املعجزات، فإنه لو اقتصر األمر على إظهار 

                                                 
،  ص 2007، لبنان، 1، دار الكتب العلمية، طدراسة حتليلية –هلجات العرب يف القرآن الكرمي جربي، عبد هللا عبد الناصر ؛  531
206 



 

373 | P a g e  
 

معجزات مادية على منوال قلب العصا حية أو إحياء املوتى، مما مل أيلف العرب جنسه وليس 
لذلك السبب خاصة.  هلم حباله معرفة وال بصرية، الحتمل أن يتومهوا أهنم إمنا عجزوا عن مثله

فلما خص هللا حممداً ابلقرآن أبعدهم عن الوقوع يف تلك الشبهة. فالفصاحة دأهبم ومفخرهتم، 
هبا يتبارون ويصولون. فكان القرآن املعجز مما يعلمون مزيته ألول وهلة بيسري من التأمل. وهذه 

 . 532غريها.."  الطريقة السديدة يف املعجزات عني احلكمة، فال حيسن العدول عنها إىل

وقد أشار القاضي عياض رمحه هللا إىل وجوه االعجاز قائال: " ومن وجوه اعجازه املعدودة، 
ْكَر َوِإانَّ كونه آية ابقية ال تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل هللا حبفظه فقال: ﴿ ِإانَّ حَنْن  نَ زَّْلَنا الذِّ 

ِه اْلَباِطل  ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَ ْنزِيٌل ِمْن [، وقال:﴿ اَل أَيْتِي٩﴾، ]احلجر: َله  حَلَاِفظ ونَ 
يٍد﴾،  ]فصلت:  ﴾. وسائر معجزات األنبياء انقضت ابنقضاء أوقاهتا فلم يبق ٤٢َحِكيٍم محَِ

 .533إال خربها " 

وقد حتدى هللا عز وجل املشركني وكفار قريش، فرسان العربية والبالغة الذين عارضوا النيب 
هللا عليه وسلم والكتاب الذي أنزل عليه؛ أن أيتوا حبديث مثله، أو بسورة مثل سور صلى 

القرآن أو مبثل آية من آايت القرآن، ولكنهم عجزوا ومل يستطيعوا ولن يستطيعوا إىل قيام 
ت ْم يف َرْيٍب ممَّا نَ زَّْلَنا َعَلىَٰ َعْبِداَن َفْأت وا ِبس و  َرٍة ِمْن ِمْثِلِه َواْدع وا الساعة. قال تعاىل: ﴿َوِإْن ك ن ْ

ت ْم َصاِدِقنَي﴾، ]البقرة:  ﴿أَْم يَ ق ول وَن اْفرَتَاه  ق ْل  ، وقال تعاىل:[٢٣ش َهَداءَك ْم ِمْن د وِن اَّللَِّ ِإْن ك ن ْ
ت ْم َصاِدِقنَي﴾،]يونس: [، وقال ٣٨ َفْأت وا ِبس وَرٍة ِمْثِلِه َواْدع وا َمِن اْسَتطَْعت ْم ِمْن د وِن اَّللَِّ ِإْن ك ن ْ

                                                 
  110، ص 2005، 4، دار نور املكتبات، جدة، طاملعجزة اخلالدةعرت، حسن ضياء الدين؛  532
 232ه ، ص  1312، املطبعة العثمانية، مصر، املصطفىالشفاء بتعريف حقوق عياض، قاضي؛  533
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 اَّللَِّ تعاىل:﴿أَْم يَ ق ول وَن اْفرَتَاه  ق ْل َفْأت وا ِبَعْشِر س َوٍر ِمْثِلِه م ْفرَتاََيٍت َواْدع وا َمِن اْسَتطَْعت ْم ِمْن د ونِ 
ت ْم َصاِدِقنَي﴾،]هود:  [. ويف آخر املقام أثبت هللا عز وجل العجز للجميع قائالً:﴿ ١٣ِإْن ك ن ْ

َذا اْلق ْرآِن اَل أَيْت وَن مبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعض ه ْم ق ْل لَِئِن اْجَتمَ  ْنس  َواجلِْنُّ َعَلىَٰ َأْن أَيْت وا مبِْثِل هََٰ َعِت اإْلِ
 [.٨٨لِبَ ْعٍض َظِهريًا ﴾،]اإلسراء: 

اإلمام الثعاليب هذه احلقيقة عن أمهية وميزة هذه اللغة وعرب عنها أبلغ تعبري عندما  لقد أدرك
العربية أن: "من أحب هللا تعاىل، أحب رسوله  دمة كتابه الشهري فقه اللغة وسرّ ذكر يف مق
العرب، ومن أحب العرب  ، ومن أحب الرسول العريب أحب-صلى هللا عليه وسلم  -حممداً  

مهته إليها، ومن هداه هللا  أحب العربية، ومن أحب العربية عين هبا، واثبر عليها، وصرف
أن حممداً خري الرسل، والعرب  ميان، وآاته حسن سريرة فيه، واعتقدلإلسالم وشرح صدره لإل

على تفهمها من الداينة، إذ هي أداة العلم،  خري األمم، والعربية خري اللغات واأللسنة، واإلقبال
املعاش واملعاد، ولو مل يكن يف اإلحاطة خبصائصها،  ومفتاح التفقه يف الدين، وسبب إصالح

والتبحر يف جالئلها ودقائقها إال قوة اليقني يف معرفة إعجاز  ومصارفها،والوقوف على جماريها 
يف إثبات النبوة اليت هي عمدة اإلميان، لكفى هبا فضاًل حيسن أثره،  القرآن، وزايدة البصرية
 .534 ْثره " ويطيب يف الدارين

كثري من وقد ذكر العلماء أبنه قد ساد يف العصور األخرية اجلهل ابلدين والعربية، وفقد  
الناس السليقة العربية األصيلة وأضحى اللغة الفصحى بني أهلها مقام الغريب، ولو ال نعمة 
هللا عز وجل وفضله ورمحته على املسلمني ابهلداية القرآنية وحفظه تعاىل للرتاث اللغوي والبالغي 

                                                 
 1، ص م1938، ط.د.، القاهرة، ؛ فقه اللغة وسر العربيةالثعاليب 534
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لغة العربية القرآين من خالل مؤلفات الدراسات اللغوية وجهود العلماء املخلصني، ألصابت ال
ما أصاب بقية اللغات من االضمحالل والذوابن ما هللا به عليم. يقول األستاذ حممد هاشم: 
" من املسلم به أن نزول القرآن الكرمي ابللغة العربية كان له أعظم األثر يف توطيد هذه اللغة 

وفنون القول  ، وهتذيبها وتنقيحها واتساع أغراضها التعبريية535وتقوية سلطاهنا على األلسنة 
فيها، ويبدو ذلك يف تنوع املعاين واألخيلة واألساليب واأللفاظ...كما يبدو أتثر العرب 
أبسلوب القرآن الكرمي جلياً، إذ انطبعت يف لغتهم العذوبة والفصاحة واجلزالة، فإنه خالط قلوابً 

ورقة أسلوب،  قاسية فأالهنا وطباعًا قاسية فهذهبا، وأضفى على اللغة العربية عذوبة لفظ،
ومساحة ترتيب، وقوة حجة، ورزانة منطق، ودقة أداء، وغزارة معىن...وكان من فضل القرآن 
الكرمي على اللغة هتذيبها من احلوشية، والسري هبا إىل السهولة واملتانة. ووضوح القصد وبلوف 

يف صالهتم  الغرض من أوضح الطرق وأجود األساليب، فإن املسلمني طاملا رطبوا شفاههم ِبايته
وعبادهتم، واستجلوا مظاهر األدب الرفيع املعجز يف عباراته وأمثاله واستعاراته وجمازه وكناايته 
ومتثيله...وقد جاء القرآن الكرمي خمالفا لكالم العرب يف الطريقة واملذهب ويف املنزلة واملصنعة، 

كان سبيله سبيل القصائد وان جانس لغتهم يف املادة والرتكيب، ولوال ذلك لذهب يف كالمهم، و 
واخلطب واألقاصيص وغريها... وكان مثله حينئذ مثل ما يبقى من أمور اإلنسان، ولكن أىب 
هللا آليته واعجازه أن يكون كذلك، فأنزل القرآن حاواًي ألهم أسباب االرتقاء من الغلبة 

بية واستنباط علومها، واالنفراد والتميز...وكان نزوله هبذه الطريقة املعجزة سببًا يف حفظ العر 
وكان أصل ذلك هو التحدي به الذي كان من حكمته أن ينظر العرب يف أساليب القرآن 

                                                 
، 1، لألستاذ ا لدكتور فؤاد حممود سندي، اإلصدار الثالث مللتقى األحبة يف مكة املكرمة، طمن عجائب القرآن اللغويةانظر للمزيد؛  535
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ووجه نظمه، ليتدبروا طريقته، وجيربوا عليها أنفسهم وحيملوها على االتيان مبا حتداهم به إن 
وقيام احلاجة استطاعوا، حىت إذا استيقنوا العجز من أنفسهم، وأمجعوا عليه مع توفر الدواعي 

إليه...وهكذا أضاف القرآن الكرمي معاين جديدة وأساليب لغوية مل يعهدوها، وتراكيب غري 
 . 536مألوفة على مسعهم، إىل غري ذلك مما أكسب اللغة العربية ثراء ودقة ومجااًل..." 

وآخراً.  وقد أكسب القرآن الكرمي اللغة العربية بقاء وثبااتً إىل قيام الساعة واحلمد هلل أوالً 
وجبانب كون القرآن الكرمي حافظاً أساسياً للغة العربية من الضياع، فقد أمجع العلماء والباحثون 
على كون القرآن أيضاً حاوايً وحافظاً للهجات العربية األصيلة من االنقراض من خالل اشتمال 

الثقات من القراء األجالء القرآن الكرمي على القراءات القرآنية املتواترة والشاذة واليت رواها لنا 
مشافهة ابلتواتر جياًل عن جيل إىل يومنا هذا. ففي هذا الكنز العلمي العظيم يظهر فضل 
اإلسالم الذي ارتضاه هللا ديناً للعاملني، وأن مصري اللغة العربية واملسلمني مرتبط مبصري الدين 

ويف هذه احلقيقة العلمية  اإلسالمي ومدى متسك الناس بشرائعه وأحكامه و أوامره ونواهيه.
 والتارخيية يقول بعض العلماء: 

"...وال خيفى أن االنسانية مل تعرف طول اترخيها لغة خلدها كتاهبا إال اللغة العربية فقد 
أعطى اللغة إكسري احلياة وسر البقاء. وقد حفظ لنا هذا الكتاب نصوصاً من هلجات العرب 

ة ألفاظها لغة وأداء، وذلك يف القراءات القرآنية . وسالم537اليت ال يرقى شك إىل فصاحتها

                                                 
مت تصفح املوقع    http://arabic.bayynat.org.lb/nachratbayynat/idaaat/idaat218.htmمزيد : انظر لل 536

 م يوم األربعاء 25/05/2010بتاريخ 
، لألستاذ عبد هللا عبد الناصر جربي، ص دراسة استقرائية حتليلية –كرمي هلجات العرب يف القرآن الللمزيد حول هذه املسألة انظر:  537
73 - 141 

http://arabic.bayynat.org.lb/nachratbayynat/idaaat/idaat218.htm
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اليت متثل منهجاً يف النقل ال يصل إىل واثقته علم آخر مهما يكن حىت منهج احلديث. وعلى 
هذا يكون هو النص الصحيح اجملمع على االحتجاج به يف اللغة والنحو والصرف وعلوم 

عندما مجعت اللغة العربية ودونت مل يعّول  البالغة، وقراءاته املختلفة...ومن املعلوم أيضًا أنه
إال على ألفاظ القرآن الكرمي، وألفاظ الشعر الصحيح، وكالم أعرق القبائل وأبعدها عن أتثري 
األعاجم فيها، كقيس ومتيم وهذيل وأسد وغريها. والقرآن الكرمي هو الذي حفظ لنا أسس 

ليوم لكل قطر عريب لغة خاصة، هي لساننا سليمة، ولواله ملا كان من املستبعد أن يكون ا
ابلنسبة إىل اللغة العربية الفصحى كالفرنسية واإليطالية واالسبانية ابلنسبة إىل الالتينية...وعلى 
هذا فإن مصري اللغة العربية مرتبط مبصري الدين، وبسبب هذه امليزة اتصل حاضر األمة العربية 

القرآن الكرمي جنس لغوي، ال يزال أهله  مباضيها، وحافظت اللغة العربية على ذاهتا...إن
متميزين هبذه اجلنسية حقيقة أو حكماً، حىت أيذن هللا ابنقراض اخللق، ولو ال هذه العربية اليت 
حفظها القرآن الكرمي، ملا اطرد التاريخ اإلسالمي، وملا متاسكت أجزاء هذه األمة وال استقلت 

 .538هبا الوحدة اإلسالمية" 

 

 

 

                                                 
 372لألستاذ الدكتور حسن ضياء الدين عرت، ص  املعجزة اخلالدة،، وانظر أيضاً: 206، 143، 73املرجع السابق بتصرف، ص   538
، 3ذ الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي، دار عمار، ط لألستا إعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره الرابين، وانظر أيضاً: 392-

 506-491، عمان، ص 2008
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 أثر القرآن الكرمي على اللغة العربيةاملبحث الثاين: 

يذكر الباحثون واملهتمون هبذه املسائل أن أي لغة من اللغات تبقى مالزمة ألهلها، كما 
أهنا ترقى بقوهتم وتضعف بضعفهم، فهذا املظهر االجتماعي خاضع لقانون النشؤ واالرتقاء. 

لوعة اهلوان والضياع والذوابن، وحيكي لنا التاريخ أن كثرياً من لغات األمم واحلضارات ذاقت 
خبالف احلضارة اإلسالمية واللغة العربية، والذي حفظها القرآن الكرمي، وكانت اللغة العربية 
أقوى اللغات يف مواجهة التحدايت واملصاعب عند اختالط العرب مع األعاجم. كل ذلك 

ة لغة القرآن الكرمي. وال يذكر بسبب املقومات املدنية واحلضارية اليت حتتويها اللغة العربية بربك
التاريخ أن اإلنسانية عرفت يف اترخيها لغة خلدها كتاب رابين إال اللغة العربية، وأن القرآن 
الكرمي أعطى للغة العربية إكسري احلياة وسر البقاء واستمدت اللغة العربية من كلمات القرآن 

الروح اليت جعلت العربية الفصحى  الكرمي روح الثبات وشجاعة احلياة. فكان القرآن الكرمي
لغة كل العصور، وكل فضل جاءان من اللغة العربية فمرده إىل القرآن الكرمي، واحلمد هلل أوالً 

 أهم ما أحدثه القرآن الكرمي يف اللغة العربية من آاثر  أذكر ما يلي: . ومن539وآخراً 
 

 على اللغة العربية من الضياع احملافظة .1
 
آن الكرمي على اللغة العربية كان ابلغاً للغاية من حيث املضمون والشكل. إن أثر القر     

فنصوص القرآن نصوص مقدسة وسرمدية إىل قيام الساعة، فببقاء النصوص القرآنية 
بقيت اللغة العربية حية انبضة فعالة إىل يومنا هذا. لقد أشار الدكتور يوسف الشرجبي 

اللغة واحلفاظ  ة: " أن السر الكامن وراء خلودبعض األسرار  وراء خلود اللغة العربي
                                                 

أثر القرآن ، وانظر أيضاً: 210،  صدراسة استقرائية حتليلية –هلجات العرب يف القرآن الكرمي للمزيد حول هذه املسألة انظر:   539
 32-28ص ، أمحد حسن ابقوري، دار املعارف، مصر، ط.د، الكرمي يف اللغة العربية
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األمة العربية،  عليها من االنداثر هو القرآن الكرمي مبا كان له من أثر ابلغ يف حياة
صقل نفوسهم،  وحتويلها من أمة اتئهة إىل أمة عزيزة قوية بتمسكها هبذا الكتاب الذي
قلوهبم  ، وألف بنيوهذب طباعهم، وطهر عقوهلم من رجس الوثنية وعطن اجلاهلية

 ومجعهم على كلمة واحدة توحدت فيها غاايهتم، وبذلوا من أجلها مهجهم وأرواحهم،
ورفع من بينهم الظلم واالستعباد، ونزع من صدورهم اإِلَحَن والضغائن واألحقاد، فقد 

 القرآن الكرمي وال يزال كالطود الشامخ يتحدى كل املؤثرات واملؤامرات اليت حيكت كان
ضد لغة القرآن، يدافع عنها، ويذود عن حياضها، يقرع أمساعهم صباح  وحتاك

املسلمني أقبلوا عليه ودافعوا عنه،  مساء...فلما كان القرآن الكرمي هبذه املنزلة ال جرم أن
اللغة العربية، وأن النيل من اللغة  واعتربوا أن كل عدوان على القرآن هو عدوان على

العربية إىل اليوم وإىل ما شاء هللا راجع  لذلك فإن بقاء اللغةالعربية هو نيل من القرآن، و 
يستتبع  -لكونه أصل الدين ومستقى العقيدة– إىل الدفاع عن القرآن، ألن الدفاع عنه
ألهنا السبيل إىل اإلميان أبن اإلسالم دين هللا،  الدفاع عنها ألهنا السبيل إىل فهمه، بل
..، ويبدو هذا األمر واضحاً ملن تتبع اللغات حد.أ وأن القرآن من عند هللا ال من وضع

وانشطار وانداثر بعد أن كانت لغة عاملية حمكية وصناعية،  وما تعرضت له من انقسام
ببعيدة فقد كانت لغة وحضارة وسطوة وقوة فبقيت أثراً بعد  وليست اللغة الالتينية عنا

هذه القوة وهذه املنعة، وليست  ذلك فإن اللغة العربية مل تكن هلا وعلى العكس من عني.
إمنا كانت لغة صحراء وأمية، بكل ما تفرضه بيئة الصحراء من  لغة حضارة وصناعة،

العلوم واملعارف، مث إن العرب قد تعرضوا للحروب والدمار  بساطة وضيق عيش، وبعد عن
فضل قوية ساطعة تنبض ابحليوية والنشاط، وما ذلك إال ب كغريهم، ولكن ما زالت لغتهم
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حبفظه، فحفظ به اللغة اليت نزلت به، ومل يتكفل حبفظ  القرآن الكرمي، الذي تكفل هللا
 .540اللغة اليت نزلت فيها واندثرت..."  غريه من الكتب املقدسة فبادت

 
 الكمال تقوية اللغة والرقي هبا حنو .2

 
بية، و ولوال ال يشك عاقالن يف كون القرآن الكرمي مصدر طاقة وقوة وحيوية للغة العر      

هذه الطاقة الرابنية والقرآنية ما كانت لتصل إىل ما وصلت إليه مبا وهبها هللا من املعاين 
الرافعي  والرتاكيب اجلديدة، واألساليب العالية الرفيعة. يقول العالّمة الفياضة، واأللفاظ املتطورة

 رمحه هللا: 
فكان أشبه شيء ابلنور يف  له وكثريه معاً،"نزل القرآن الكرمي هبذه اللغة على منط يعجز قلي    

خيرجه من طبيعته، وهو يف كل جزء  مجلة نسقه إذ النور مجلة واحدة، وإمنا يتجزأ ابعتبار ال
غري السماء، وبدلت األرض غري األرض،  من أجزائه مجلة ال يعارض بشيء إال إذا خلقت مساء

يف ظاهره على بواطن أسرارها، فجاء  وأجراها وإمنا كان ذلك، ألنه صفى اللغة من أكدارها،
طراءة اخللق أمجل من الشباب، مث هو مبا تناول هبا  هبا يف ماء اجلمال أمأل من السحاب، ويف

يف جالل اإلعجاز، وصورها ابحلقيقة وأنطقها ابجملاز، وما ركبها  من املعاين الدقيقة اليت أبرزها
يب إىل الرتاكيب، قد أظهرها مظهراً ال يقضى تقلب األساليب، وحتويل الرتك به من املطاوعة يف

 ألنه جالها على التاريخ كله ال على جيل العرب خباصته، وهلذا هبتوا هلا حىت مل العجب منه
لغتهم  يتبينوا أكانوا يسمعون هبا صوت احلاضر أم صوت املستقبل أم صوت اخللود ألهنا هي

رض هلا اللغة العربية من خالل نشر ورغم اهلجمات الشرسة اليت تتع .541اليت يعرفوهنا "
                                                 

م ، وانظر 20/05/2010، مث تصفح املوقع بتاريخ  maqha.com/t7344.html-http://www.alانظر للمزيد:    540
 .33م، ص 1969املعارف، مصر:  ، أمحد حسن الباقوري، ط. دارأثر القرآن الكرمي يف اللغة العربيةأيضاً: 

 74ص  2م  ج1974الكتاب العريب، بريوت،  ، دار2، طاتريخ آداب العربافعي، صادق، الر  541

http://www.al-maqha.com/t7344.html
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اللهجات العامية العربية بشكل منهجي ومنظم من خالل أتسيس األقسام اخلاصة يف بعض 
والتونسية  542اجلامعات األمريكية والعربية، ووضع مقررات عربية خاصة للهجة السورية والعراقية

 ة انتشارها. يقول املستشرق أرنستواملغربية غري أهنم اعرتفوا بقوة اللغة العربية وحيويتها وسرع
 رينان: 

كانت هذه  "من أغرب ما وقع يف اتريخ البشر، وصعب حل سره، انتشار اللغة العربية، فقد
غنية أي غىن،  اللغة غري معروفة ابدئ بدء، فبدأت فجأة يف غاية الكمال، سلسة أي سالسة،

وال شيخوخة،  ليس هلا طفولةكاملة حبيث مل يدخل عليها إىل يومنا هذا أي تعديل مهم، ف
القومية وتصل  ظهرت ألول أمرها اتمة مستحكمة، من أغرب املدهشات أن تنبت تلك اللغة
أخواهتا بكثرة  إىل درجة الكمال وسط الصحارى عند أّمة من الرحل، تلك اللغة اليت فاقت

 . 543مفرداهتا ودقة معانيها، وحسن نظام مبانيها..."
 سارنوت:  ويقول جورج

 –وهبها الرسول  غة القرآن على اعتبار أهنا لغة العرب كانت هبذا التجديد كاملة، وقد"ول
دقائق معانيه  صلى هللا مرونة جعلتها قادرة على أن تدون الوحي اإلهلي أحسن تدوين جبميع

القرآن على رفع اللغة  ولغاته، وأن يعرب عنه بعبارات عليها طالوة وفيها متانة، وهكذا يساعد
ويقول بروكلمان: "بفضل القرآن بلغت  .ة إىل مقام املثل األعلى يف التعبري عن املقاصدالعربي

تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيا، واملسلمون مجيعاً  العربية من االتساع مدى ال تكاد
وحدها اللسان الذي أحل هلم أن يستعملوه يف صلواهتم، وهبذا  مؤمنون أبن اللغة العربية هي

زمان طويل رفيعة فاقت مجيع لغات الدنيا األخرى اليت تنطلق هبا  للغة العربية منذاكتسبت ا
. وقد أشار األستاذ الدكتور حسن ضياء الدين عرت يف هذا الصدد 544."شعوب إسالمية ..

                                                 
 141- 140، ص 2000، 1، دار أشبيليا، طاالستشراق املعاصر يف منظور اإلسالممطبقاين، مازن بن صالح،  542
 141- 140ص  االستشراق املعاصر يف منظور اإلسالم،مطبقاين، مازن بن صالح،  543
 25، ط. مطبعة الرسالة، بريوت، ص اللغة العربية بني محاهتا وخصومهااجلندي، أنور ؛  :السابق، وانظرانظر املرجع  544
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إىل بعض اآلاثر القرآنية األخرى على اللغة العربية، أرى من الفائدة ذكرها ابختصار، حيث 
 قال رمحه هللا:

 
ستنقذ القرآن اجمليد العرب من شتات اللهجات القبلية الكثرية، فعمل على تقارب ا -1

 اللهجات وائتالف ألسنة أهلها ابلنطق أبفصح هلجات العربية...،
هذب القرآن اللغة العربية من احلوشي والغريب فأحاهلا إىل لغة صافية شفافة  -2

 جذابة...،
ا كانوا يعرفوهنا وال يعرفون التعبري أدخل القرآن الكرمي على العرب معاين جديدة م -3

، فهناك ألفاظ ابتدأها القرآن الكرمي ابتداء كاإلسالم واإلميان والفرقان 545عنها 
والشرك والكفر والنفاق والصوم والصالة والزكاة...، وهناك املضامني احلسية الشيقة 

عقلية اخلالدة، مثل لفت النظر إىل ملكوت السموات واألرض، واشتقاق األدلة ال
امللزمة مثل الرباهني الدالة على وحدانية هللا وعظمته و قدرته ووجوب عبادته وحده 
ال شريك له...، فالقرآن العظيم نزل يف مائة و أربع عشرة سورة أنزهلا عالم الغيوب 
 بياانً فريداً بديعاً معجزاً يف عبائره ومعانيه، يف شكله و حمتواه على حد سواء...،

ى مواسم وأسواق كانوا يقيموهنا يف مواطن من جزيرهتم...،حىت صار اعتاد العرب عل -4
كل سوق جممعاً أدبياً لغوايً رمسياً له حم َكِّموَن  تضرب هلم القباب...،وكثرياً ما تنشب 
بني فرسان البيان منافسات حامية الوطيس ينقسم فيها أهل األدب إىل جهات 

                                                 
أسلوب االلتفات يف القرآن الكرمي، جملة الدراسات انظر للمزيد حول هذه املسألة حبث الدكتور يوسف بن عبد العزيز الشبل بعنوان:  545

اجلمعية العلمية السعودية للقرآن  –(، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  1429-2دد ، ) العجملة علمية دورية حمكمة –القرآنية 
 170 -  131الكرمي وعلومه، الرايض، اململكة العربية السعودية،  ص 
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،دون أن يقدم التحكيم فيها قوالً متخاصمة...،وتتشابك فيها احلجج والدالئل...
حامساً يفض املنازعات البالغية إذ كانوا يعتمدون على الذوق والفطرة السليمة، ومل 
يكونوا جممعني على منوذج أديب أعلى يتخذون مقياسًا يف متييز األفصح واألبلغ، 

نوا يذهبون وابلتايل مل تكن لديهم قواعد وضوابط بيانية جيديهم الرجوع إليها فتيالً فكا
يف ذلك مذاهب شىت...،فهل هلذا التفرق من تالق !؟ ملا فاجأهم القرآن بسلسبيل 
بيانه وعقدت الدهشة ألسنتهم من تفوق بالغته وجاللة مكانته؛ خضعت له أعناقهم 
واذعنت أذواقهم، وأيقنوا أنه ال سبيل إىل جماراته...،فانقادت إليه ملكاهتم و 

حبر بيانه...، وأقبلوا على دراسة مالمح اجلمال  سجاايهم وسارعوا ينهلون من
األديب...،حىت استخلصوا منه قواعد البالغة والفصاحة، فكان القرآن هلم املثل 
النموذجي األمسى، واملقياس املثايل الذي أمجعت القلوب واألذواق على الركون إليه 

 واالحتكام إىل بيانه...،
ألوان األدب العريب؛ شعراً ورجزاً وحكمة وخطابة ال تزال آاثر القرآن البليغة ترتى يف  -5

ونثراً. إذ ظهرت فيها مجيعاً تعابري وصور، بعضها مقتبس من القرآن وبعضها يصطبغ 
بصبغته وينسج على منواله. أما املوضوعات فبعضها جديد ابلكلية كالتصوف 

ضوعات والزهد، وبعضها دخله التجديد والقوة واحليوية كاحلماسة، لكن مجيع املو 
، إذ ظهرت فيها قيم جديدة كثرية روحية 546أتثرت ابلقرآن أتثرًا بينًا ال مراء فيه 

 وعقلية واجتماعية وإنسانية مستقاة من القرآن حبرص مرهف وتقديس ظاهر.
                                                 

تصدر  جملة علمية حمكمة متخصصة ابلقرآن الكرمي وعلومه –جملة البحوث والدراسات القرآنية انظر للمزيد حول هذه املسائل:  546
، مرتني سنوايً، اململكة العربية السعودية، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف
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سيطر القرآن على امللكات األدبية واجتذب اهتمامها وعنايتها...،فال جرم أن  -6
هارها عائد إىل القرآن اجمليد ذاته. فالقرآن هو الفضل يف نشوء علوم اللغة ومنوها وازد

احلاكم املهيمن على هذه العلوم، والكلمة منه حجة هلا أو عليها و ليس هلا من 
سبيل عليه وهذا أمر جلي واضح. ومن عجب أن يتوهم بعض اجلهالء غري ذلك، 
!! فيتشدقون  مفتعلني إشكاالت بني نصوص القرآن العظيم وقواعد اللغة العربية 

وذلك ألهنم غفلوا أن ليس عليه من سلطان و أنه هو املهيمن عليها احلاكم فيها! 
فالشاهد القرآين هو احلكم الفصل بني خمتلف اآلراء يف كافة علوم اللغة...، وتوالت 

أسرار ( و)  دالئل اإلعجاز( للجاحظ، و )  نظم القرآنالتصانيف بعدئذ من ) 

 غري ذلك كثري.( لعبد القاهر اجلرجاين و البالغة
يتضح لك و لكل ابحث أن القرآن هو جذوة حركة النقد األديب عند العرب وأنه  -7

الباحث الرئيسي املوجه هلا وللدراسات البالغية كافة. فإن أتملت الدراسات النقدية 
ومقاييسها يف فنون القول جتدها مجيعًا قد خضعت للنهج القرآين الذي أظهرته 

بني، كما احتكمت إىل الشاهد القرآين فهو املثل األعلى دراسات إعجاز القرآن امل
واملقياس النموذجي الرفيع. ومن هنجه و منحاه يؤخذ فصل اخلطاب يف التفاضل 

 .547بني األساليب 

                                                 

أضواء على اإلعجاز البالغي يف ه ، حبث الدكتور صاق بن حممد آل أبو بكر الزهراين، بعنوان:  1428العدد ) الرابع ( السنة الثانية  
 176- 126ص  سورة الفاحتة،

ة للوقوف على سر األساليب القرآنية صرفياً وحنوايً...انظر دراسة وموسوعة األستاذ الدكتور عبد اخلالق عضيمة رمحه هللا، األستاذ جبامع 547
عشر جملداً (، فإن  11)   دراسات ألسلوب القرآناألزهر وجامعة أم القرى مبكة املكرمة وجامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، بعنوان: 

،  1فيها خرياً كثريا و فوائد مجدة واستدراكات ومالحظات كثرية على النحاة واللغويني القدامى وذلك من خالل الشواهد القرآنية،  ط
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ملا نشطت دراسة تفسري القرآن ودراسة اعجازه البياين، تعمقت األحباث حبظ وافر  -8
ق األديب العريب. وانطلق علماء القرآن يف علم الذوق، فتجلى أثر القرآن يف تربية الذو 

والبيانيون من النظر يف جالل الربوبية وأثرها يف القرآن إىل الطبع وأثره يف الشعر، 
فقطعوا يف  –كما أوردها اخلطايب –وإىل مالحظة صورة النظم يف النفس قبل التعبري 

حبوثهم يف  علم النفس األديب شوطاً، وإن مل يعرفوه ابمسه احلديث. تؤكد لك ذلك
األثر النفسي للتعبري وما يعتمد عليه من صور. فالصور البيانية يف علم البيان تعتمد 
على التشبيه واالستعارة والكناية، وتتمتع فيها األلفاظ خبصائص حيوية تفيض 
ابإلحياء وترسم يف اخليال صوراً تثري املعاين يف النفس إاثرة مؤثرة. وهكذا عنوا بتأمل 

قرآن يف التصوير بتحريض مجيع احلواس اإلنسانية من مسع وبصر وحس مسات قوة ال
 وذوق وشم، حىت يثبت الصور يف اخليال واالدراك والوجدان.

كلما أمعنت يف دراسة النقد العريب وجدت نفسك مضطرًا إىل مطالعة دراسات  -9
اإلعجاز القرآين، وأدركت ان ملكة النقد إمنا انتشت بذورها يف صميم دراسات 

عجاز ومنت وترعرعت أغصاهنا يف ظالل القرآن ورعايته. فإن القرآن العظيم اإل
صاحب الفضل الكبري يف تربية ملكة النقد األديب عند العرب وتطورها. وإن ألسلوبه 
الذي امتاز ابلتفوق يف روعة التعبري ومجال األداء، أثراً بليغاً مبيناً يف مقاييس األدب 

لقرآين هو احَلَكم الفصل بني فنون القول وأمناط وموازينه فقد أصبح الشاهد ا

                                                 

وال أن أحداً ".. ومل يسبقه أحد يف هذا العمل، ه ، مكة املكرمة، والذي قال عنها احملقق الكبري الشيخ حممود شاكر رمحه هللا:  1373
وقد قام كاتب هذه السطور  من أهل زمانه كان قادرًا عليه مبفرده، بسبب الصرب واجللد ومعرفة وأمانة يف االطالع ودقة يف النقل.."،

 إن شئت.م، فارجع إليها  2009ومعد هذه الورقة العلمية مبراجعة وعرض هذه الدراسة ، وطبعت هذه املراجعة العلمية يف املدينة املنورة عام 
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األساليب. فإن دراسات النقد العريب قد هنلت من القرآن املبني، وماتزال تروي 
 رايضها النضرة من ينبوعه الصايف الرقراق.

افت نِت أدابء العرب أبسلوب القرآن وإحكام نظمه، وأمجعوا على إقبال عليه  -10
إنك ترى العبارة منه أو الكلمة حني يقتبسها أديب قدميًا و حديثاً. وال عجب! ف

تشع يف مساء كالمه كالكوكب الساطع قال اجلاحظ:" وكانوا يستحسنون أن يكون 
يف اخلطب يوم احلفل ويف الكالم يوم اجلمع آٌي من القرآن .فإن ذلك مما يورث 

لغ الروعة ليس الكالم والبهاء والوقار والرقة وحسن املوقع...". إن أسلوب القرآن البا
له نظري سابق وال نظري الحق يف اللغة العربية. فعلى سنته حاول األدابء أن يصوغوا 
آاثرهم األدبية من شعر وخطابة وحكمة وأمثال، مهتدين هبدي ديباجته الكرمية 
وحاشيته الرقيقة و عباراته السلسة...، فظهرت يف القرآن نتائج فريدة يف اللغة 

نقد، مل حيدث كتاب قط مثيلها يف لغة من لغات العامل. تلكم واألدب والبالغة وال
ظاهرة أدبية فذة رائعة ومزية عظيمة عجيبة، امتازت هبا العربية على سائر لغات 

 .548العامل، ألهنا مجيعاً مل تشّرف بكتاب إهلي مبني كالقرآن العظيم..." 
 
 توحيد هلجات اللغة العربية -3

  
واألفصح، والرديء  للغة العربية كانت خمتلفة، حتتوي على الفصيحمن املعلوم أن جلهات ا     

                                                 
بتصرف، وملعرفة قوة وفضل اللغة العربية وقدرهتا على مواجهات  382 – 372، ص املعجزة اخلالدةحسن، ضياء الدين عرت،  548

 –مىت يتكلم العلم العربية التحدايت واملصطلحات العلمية املعاصرة...انظر: حبث الطبي ب األستاذ الدكتور حممود فوزي املناوي بعنوان: 
 20 -3اململكة العربية السعودية، ص  –، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية الطب منوذجاً 
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الكرمي نزل على سبعة أحرف من أجل التخفيف على العرب يف  واملستكره، حىت إن القرآن
لغات العرب متفاوتة يف الفصاحة والبالغة، ولذلك جند عثمان  قراءته وتالوته، وال شّك أن
مجعه للقرآن، وقال للجنة الرابعية: "إذا اختلفتم أنتم اجلانب يف  رضي هللا عنه قد راعى هذا

فإنه إمنا نزل بلغتهم" وما ذلك إال ألن لغة قريش أسهل اللغات وأعذهبا  فاكتبوه بلسان قريش
 وأبينها. وأوضحها

قوله مبيناً فضل هلجة قريش على  وجند اإلمام السيوطي رمحه هللا ينقل عن اإلمام الواسطي
ية يف جزيرة العرب: ".... ألن كالم قريش سهل واضح، وكالم العرب بقية اللهجات العرب

االقرتاب منها، وودوا لو أن ألسنتهم انطبعت عليها حني  وحشي غريب. ولذلك حاول العرب
حسناً، ويفيض عليها عذوبة، فأقبلوا على القرآن الكرمي يستمعون إليه،  رأوا هذا القرآن يزيدها

 "إن له حلالوة وإن عليه لطالوة، وإن أعاله ملثمر، وأسفله ملغدق، الرغم من أنفهم: فقالوا على
آانء الليل  . ومل يزل املسلمون يقبلون عليه ويتلونه حق تالوته549وإنه ليعلو وال يعلى عليه" 

واحدة عرهبم  وأطراف النهار، حىت صاروا بفضل القرآن خري أمة أخرجت للناس، ينطقون لغة
وليس بينهم هذا  للعرب واملسلمني على لغة قريش وما يقارهبا،وعجمهم، وكان بذلك جامعاً 

يف مرحلة اترخيية  التفاوت واالختالف يف اللهجات كما كان قبل نزول القرآن، وبذلك دخلوا
العصور وكر  فريدة هي توحد لغتهم وألسنتهم فيما بني بعضهم البعض بل وعلى مر

 .550الدهور..."
 

تفرقني إىل الشعوب والقبائل قبل بعثة النيب صلى هللا عليه وكما هو معلوم أن العرب كانوا م
وسلم، وكان لكل قبيلة منهم جلهة خاصة يف النطق ابلكلمات، وكانت العرب جتتمع كل عام 

                                                 
 150، ص 3ج، تفسري ابن كثري، قرأ عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم أوائل سورة فصلت كالم عتبة بن ربيعة عندما  549
 129، ص1، مصر، ج1إبراهيم،ط  حممد أبو الفضل قيقحتاملزهر يف علوم اللغة العربية،  السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، 550
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يف سوق عكاظ ومواسم احلج وحيضرها عدد كبري من اخلطباء والشعراء وفرسان البيان والشعر. 
ي العام أفكارهم كانت تتالقح وال تتناطح، ويستفيد ويف هذا املؤمتر السنوي التجاري والعلم

بعضهم من بعض، وهبذه الطريقة طرأت على هذه اللهجات زايدة ونقصان وتطور وحتريف 
إىل أن بزف فجر اإلسالم فأن أنزل هللا عز وجل كتابه ابللسان العريب املبني حىت أحدث هذا 

العرب، وسارعت العرب إىل اتباع طريقته الوحي اإلهلي اخلامت ثورة علمية ولغوية جديدة بني 
 ادة ومعيار املركز ابلنسبة للعرب. وأضحى القرآن الكرمي شه551يف الفصاحة والبيان 

Criteria of Center   التقريب بني يه يف معرفة الفصيح من األفصح. و حيتكم إل
أن هذه اللغة اللهجات العربية كان متاحاً من خالل هذه التجمعات واملناسبات العامة، غري 

مل تكن يومًا من األايم لغة اجلميع، ألهنم كانوا يعتربون التحول من هلجة إىل أخرى عاراً. 
وهكذا ذاب فيما بينهم تناكر اللغات واختالف اللهجات حتت راية اإلسالم وحكمه، وتعلم 
هو املسلمون اللغة العربية أبسلوب سهل ميسر عجيب معتمدين على منهج قرآين فريد، كما 

احلال يف كثري من بالد املسلمني يف اهلند وابكستان وتركيا وعندان أيضاً يف اجلزيرة البلقانية يف 
البوسنة واهلرسك وكوسوفا وألبانيا وهلل احلمد واملنة أوال وآخرا. وهبذه الطريقة أصبحت اللهجات 

ما خرجت اللغة املستكرهة يف سلة التاريخ يستشهد هبا وال تستخدم يف احلياة العامة. وعند
العربية من اجلزيرة العربية ابلفتوحات اإلسالمية فإذا هي لغة أهل الشام والعراق ومصر وفارس 

، وأصبحت لكل املسلمني 552وغريها، وانتقلت من كوهنا لغة دين إىل كوهنا لغة شعب ودولة 
ربعة على عدم جواز يف العامل اللغة الشرعية الوحيدة واجلائزة يف العبادة، وأمجع أئمة املذاهب األ

 الصالة بلغة أخرى غري العربية.
  

                                                 
 207، ص هلجات العرب يف القرآن الكرمي، دراسة استقرائية حتليليةانظر:  551
 213-211ص   ،انظر: املرجع السابق 552
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 حتويل اللغة العربية إىل لغة عاملية -4

 
 املعروف أن اللغة هي صورة صادقة حلياة الناطقني هبا، والعرب قبل نزول القرآن من     

 لغتهم الكرمي، مل يكن هلم شأن ويذكر أو موقع بني األمم آنذاك حىت تقبل األمم على تعلم
 ، والتعاون معهم فليست لغتهم لغة علم ومعرفة، وكذلك ليس لديهم حضارة أو صناعة،553

كذلك، حىت جاء  وقد ظلوا كل ذلك جعل اللغة تقبع يف جزيرهتا فال تربح إال لتعود إليها.
القرآن الكرمي، حيمل أمسى ما تعرف البشرية من مبادئ وتعاليم، والقرآن الكرمي ضمن هلا احلياة 

عاملياً. ومما ال شك فيه أن  والعمر الطويل، فها هي ذي حية قوية، تنطق هبا املاليني الطيبة
اإلسالم هو تعلم اللغة العربية إلقامة دينه، وصحة عبادته،  أول ما جيب على من يدخل يف

 تعلم اللغة العربية لغة القرآن الكرمي، ولوال القرآن الكرمي مل يكن للغة فأقبل الناس أفواجاً على
 هذا االنتشار وهذه الشهرة. العربية
 
  علوما مل تكن لتوجد لواله أحدث فيها -5
كاحلديث والفقه وأصوهلما، وعلوم لغوية كالنحو والصرف والبالغة  علوم تشريعية: مثل
د وعلم الكالم وغريها من االسالمية والتوحي فلسفية كاملنطق والفلسفة وعلوم اللغة، وفقه

 العلوم.
 
  تتفوق على كثري من لغات األقوام اليت جاورها العرب جعلها -6

                                                 
لدكتور عبد ه ، حبث ا 1429، 41، السنة 144، العدد جملة علمية حمكمة –جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة انظر أيضاً:  553

 370 - 313ص  التفسري البالغي لسورة اإلخالص واملعوذتني،العزيز بن صاق العمار، بعنوان: 

http://www.nayli.com/vb/showthread.php?t=9862
http://www.nayli.com/vb/showthread.php?t=9862
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بل وغري العرب أيضاً، كما هو مشاهد وملموس اليوم عندما نقارن العربية بلغات أخرى 
 . 554مثل اإلنكليزية والفرنسية واألملانية وغريها...

 
 لكرمي على النفوس البشريةأتثري القرآن ا -7
أما عن أتثري القرآن الكرمي على النفوس البشرية، املؤمنة والكافرة فحدث وال حرج.  وكيف  

ال تتأثر النفوس البشرية وهللا عز وجل قد حدثنا  يف كتابه أن هذا القرآن الكرمي قادر على أن 
ه املسألة؛ دراسة األستاذ يؤثر حىت اجلمادات والصخور واجلبال...، وأفضل ما وقفت يف هذ

الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي، وأرى من الفائدة اقتباس فقرات من كالمه إمتاماً للفائدة 
 العلمية وللقارئ الكرمي. قال حفظه هللا:

للقرآن أتثري بليغ أخاذ على النفس اإلنسانية، وهذا يد ل على أنه كالم هللا، ألن النفس " 
التأثر عندما تسمع أو تقرأ أي كالم من كالم البشر. صحيح أن الكالم  البشرية ال تتأثر هذا

كلما زادت بالغة الكالم ان هذا الكالم شعراً أم نثراً، و البليغ يؤثر يف النفوس الواعية، سواء ك
وفصاحته ازداد أتثريه يف النفوس، لكن أثر القرآن يف النفوس يزيد عن أتثري أي كالم بشري 

شار القرآن إىل أن له أثراً خاصاً عجيباً، حىت لو خاطب هللا به اجلمادات فصيح فيها. وقد أ
َذا اْلق ْرآَن َعَلىَٰ َجَبٍل َلرَأَيْ َته  َخاِشًعا م َتَصدًِّعا ِمْن  ألثر فيها وزلزهلا.قال تعاىل: ﴿ َلْو أَنْ زَْلَنا هََٰ

َا لِلنَّاِس َلَعلَّ   [21ه ْم يَ تَ َفكَّر وَن ﴾، ]احلشر:َخْشَيِة اَّللَِّ َوتِْلَك اأْلَْمثَال  َنْضرهب 
الكفار حمجوبون عن القرآن املؤثر، لو أنزل هللا القرآن على جبل ألثر فيه حبث خيشع 
اجلبل و يتصدع من خشية هللا، ولكن هللا مل خياطب به اجلبل، وإمنا خاطب به البشر، وحري 

عاً هبذا القرآن، فهناك من أتثروا به، هبم أن يتأثروا به و خيشعوا هللا! ولكن الناس مل يتأثروا مجي

                                                 
 15/04/2010، مت تصفح املوقع بتاريخ  http://www.nayli.com/vb/showthread.php?t=9862انظر  554

 

http://www.nayli.com/vb/showthread.php?t=9862
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وهناك من أعرضوا عنه. الكفار أعرضوا عنه، وملا مسعوا آايته نفروا منه، وبذلك كانت قلوهبم 
أقسى من اجلبال والسبب يف ذلك هو احلجاب الذي جعلوه على قلوهبم، فمنع من وصول 

َنَك نور القرآن إليها، وبذلك جنوا على أنفسهم. قال تعاىل:﴿ َوِإذَ  ا قَ رَْأَت اْلق ْرآَن َجَعْلَنا بَ ي ْ
َويف آَذاهِنِْم  َوَبنْيَ الَِّذيَن اَل ي  ْؤِمن وَن اِبآْلِخَرِة ِحَجااًب َمْست ورًا َوَجَعْلَنا َعَلىَٰ ق  ل وهِبِْم َأِكنًَّة َأْن يَ ْفَقه وه  

 [.46-45 أَْداَبرِِهْم ن  ف ورًا  ﴾، ]اإلسراء َوق ْرًا َوِإَذا ذََكْرَت َربََّك يف اْلق ْرآِن َوْحَده  َولَّْوا َعَلىَٰ 

وإن الكفار احملجوبني عن القرآن يعلمون أثره يف النفوس عندما تنفتح عليه، وكانوا خيشعون 
أن يقبل عليه األتباع ولذلك كان املأل من الكفار يتواصون على أن ال يسمعوا القرآن, وأن ال 

والضؤضاء يف والتشويش، لئال يْسَمَع أتباع هم القرآن.  يسمعوا القرآن، وأن حيدثوا اللغو والضجة
قال تعاىل: ﴿ َوقَاَل الَِّذيَن َكَفر وا اَل َتْسَمع وا هِلَََٰذا اْلق ْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَّك ْم تَ ْغِلب وَن ﴾، ] 

 [.26فصلت:

على الكافر  أما القرآن فإنه )واثٌق (، من أثره يف النفوس، لذلك طالب املسلمني أن يتلوه
املستجري، وأن يسمعوه إايه ليتأثر به. قال تعاىل: ﴿ َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلم ْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْره  

ِلَك أِبهنَّ ْم قَ ْوٌم اَل يَ ْعَلم وَن....﴾،]التوبة:   [. 6َحىتََّٰ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللَِّ مث َّ أَْبِلْغه  َمْأَمَنه  ذََٰ

قرآن يف نفوس الكفار، أما ابلنسبة للمؤمنني فإن قلوهبم مفتوحة ألنوار هذا عن أثر ال
القرآن، ونفوسهم متأثرة به، قال تعاىل:﴿ اَّللَّ  نَ زََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتااًب م َتَشاهِبًا َمثَاينَ تَ ْقَشِعرُّ 
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ِلَك ه َدى اَّللَِّ يَ ْهِدي ِبِه ِمْنه  ج ل ود  الَِّذيَن خَيَْشْوَن َرهبَّ ْم مث َّ تَِلني  ج ل ود ه مْ   َوق  ل وهب  ْم ِإىَلَٰ ِذْكِر اَّللَِّ ذََٰ
 .555[..."  23َمْن َيَشاء  َوَمْن ي ْضِلِل اَّللَّ  َفَما لَه  ِمْن َهاٍد ﴾، ] الزمر:

وقد ذكر  األستاذ الدكتور صالح عبد الفتاح اخلالدي مناذج من أتثري القرآن يف نفوس  
ثة من زعماء قريش للقرآن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند الكفار، قصة استماع ثال

الكعبة طيلة ثالث ليال متتالية. مث ذكر مناذج من أتثري القرآن يف نفوس املؤمنني من الصحابة، 
وذكر قصة إسالم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، مث قصة األستاذ سيد قطب رمحه هللا مع 

يف رحلته على ظهر السفينة من مصر إىل  1949ا السابقة عام املرأة املسيحية من يوغسالفي
 نيو يورك وأتثرها الشديد ابآلايت القرآنية. 

 

 اخلامتة

خنلص من هذا الكالم يف هناية هذه الورقة أن فضل القرآن الكرمي وأتثريه البالغ مل يكن 
خللق والعاملني أمجعني، على اللغة العربية يف احلفظ واإلثراء فحسب،  بل إمنا كان على الكون وا

 ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو فضل عظيم وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
 كتبه العبد الفقري إىل عفو مواله يف كل أحواله

 خادم القرآن والسنة
 الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويف (

                                                 
من عجائب القرآن ، وانظر أيضاً: 492 – 491، إعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره الرابينبد الفتاح اخلالدي، صالح، ع 555

 101- 41، لألستاذ الدكتور فؤاد حممود حممد سندي، ص اللغوية
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 28/06/2010ثنني املبارك، املوافق ل  يوم اإل
 كوسوفامجهورية    –يزرن مدينة بر 

---------------------------------------- 

 –الدوحة   27/09/2014هـ واملوافق  1436ذي احلجة  3ومت مراجعة هذه الدراسة مرة أخرى ضحوة يوم السبت 
 قطر

 27هـ، واملوافق  1437من ذي القعدة  24وأيضا متت اعادة النظر يف الدراسة قبل نشرها ضحوة يوم السبت 
 دوحة اخلري والربكة– 2016أغسطس 

 وأسأل هللا أن يتقبلها مين إنه تعاىل مسيع قريب و آخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
 للتواصل يرجى زايرة موقعي الشخصي

www.drhafezi.net 
 أو املراسلة على العنوان التايل
drhafezi68@gmail.comemail:  

  

http://www.drhafezi.net/
mailto:drhafezi68@gmail.com
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 قضااي دينية اجتماعية سياسية يف ميزان القرآن
 

 األستاذ سيد قطب وفكر يف تفسري معاصرة قراءة حتليلية
 بقلم

 الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويف (
 شاركأستاذ التفسري وعلوم القرآن والثقافة اإلسالمية امل

 قطر -ة اجملتمع كلي
 
 
 
 
 

2016 
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 أخي الكرمي حفظك هللا تذكر دائماً أن:

 
" اإلسالم منهج. منهج حياة. حياة بشرية واقعية بكل مقوماهتا. منهج يشمل التصور 
االعتقادي الذي يفسر طبيعة )الوجود(، وحيدد مكان )اإلنسان( يف هذا الوجود، كما حيدد 

نظم والتنظيمات الواقعية اليت تنبثق من ذلك التصور غاية وجوده اإلنساين.. ويشمل ال
االعتقادي وتستند إليه، وجتعل له صورة واقعية متمثلة يف حياة البشر، كالنظام األخالقي 
والينبوع الذي ينبثق منه، واألسس اليت يقوم عليها، والسلطة اليت يستمد منها. والنظام 

أسسه ومقوماته. والنظام االقتصادي السياسي وشكله وخصائصه. والنظام االجتماعي و 
 556وفلسفته وتشكيالته. والنظام الدويل وعالقاته وارتباطاته..." 

"  أما إقامة "النظام اإلسالمي" ليظلل البشرية كلها ممن يعتنقون عقيدة اإلسالم وممن ال 
هم اخلاصة يعتنقوهنا، فتقتضي اجلهاد إلنشاء هذا النظام وصيانته، وترك الناس أحراراً يف عقائد

يف نطاقه. وال يتم ذلك إال إبقامة سلطان خرّي وقانون خرّي ونظام خرّي حيسب حسابه كل من 
 . 557يفكر يف االعتداء على حرية الدعوة وحرية االعتقاد يف األرض!" 

 
 األستاذ سيد قطب"" 
  

                                                 
 2، ص املستقبل هلذا الدين  556
 14، ص خصائص التصور اإلسالمي  557
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 ملخص البحث

ن هلو مفجر العلوم لقد صدق اإلمام السيوطي يف مقولته الشهرية: " وإن كتابنا القرآ     
ومنبعها، ودائرة مشسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعاىل علم كل شيء...". لقد أنزل هللا 

ِكَتاٌب أَنزَْلَناه    ﴿:عز وجل القرآن الكرمي ليخرج به الناس من الظلمات إىل النور، قال تعاىل
[، 1ْذِن َرهِبِّْم ِإىَلَٰ ِصرَاِط اْلَعزِيِز احْلَِميِد﴾ ]إبراهيم:إِلَْيَك لِت ْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّل َماِت ِإىَل النُّوِر إبِِ 

جعل هللا عز وجل هذا القرآن معجزة حية ابقية إىل يوم الدين، ومما ال شك فيه أن ألوان 
اإلعجاز يف القرآن الكرمي قد تنوعت وتعددت. فهنالك اإلعجاز العلمي والتشريعي والتارخيي 

 والفلكي...إ . ومبا أن القرآن معجزة رابنية لكل عصر ومصر وكتاب والغييب والنفسي والطيب
اإلنسانية كلها وكتاب الزمن كله، فهو املنهج اإلهلي املؤثر والواضح، وهو الزاد املطلوب واملفقود 
لكثري من الناس يف هذا العصر، وهذا املنهج اإلهلي من خصائصه أنه شامل، يشمل النظم 

ة والسياسية، وأن حاجة البشر إىل هذا املنهج كبرية. إن مواصفات األخالقية واالجتماعي
وخصائص هذا املنهج الرابين قد ذكرت يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، وكثري من املفكرين 
والعلماء القدامى واملعاصرين قد تناوهلا ابلشرح والبيان والتفسري. إن أغلب النظم االجتماعية 

كما   - معاصرة أو نظم فيها بقااي جاهلية –نظم وضعية بشرية حبتة  والسياسية املعاصرة هي
يرى األستاذ سيد قطب. فاإلسالم ال بد أن يكون حاكمًا ال حمكوماً، قائداً ال مقوداً، فهو 
منهج غري املنهج الوضعي البشري الذي عرفته أوراب. ففي املنهج الرابين ال عداوة بني الدين 

داوة بني متطلبات الروح واجلسد والعقل. إن النظام اإلسالمي هو والدنيا واحلضارة، وال ع
النظام الوحيد الذي ينقذ العامل من اإلرهاق الفكري واألخالقي واالقتصادي والسياسي، وحيقق 
هلم احلرية والراحة النفسية والفكرية واالجتماعية الكاملة للناس أمجعني. فال بد من الرجوع إىل 

حيد لصنع جيل خالص القلب، خالص العقل، خالص التصور، خالص النظام اإلسالمي الو 
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الشعور، مراتح البال. إن طبيعة هذا الدين يرفض اختزال املعارف يف ثالجات األذهان الباردة، 
وال بد لنا يف هذا العصر أن نستفيد من طريقة اجليل األول يف قراءة القرآن الكرمي للتلقي 

منهج التلقي للدراسة واملتاع هو الذي خرج األجيال املعاصرة. والتنفيذ والعمل والنجاح، وأن 
هذه الورقة العلمية ستحاول إبذن هللا أن جتيب على بعض هذه التساؤالت من خالل قراءتنا 

( إضافة إىل بعض مؤلفاته األخرى، يف ظالل القرآنوحتليلنا لتفسري األستاذ سيد قطب )
 .ورمحة هللا و بركاته وابهلل التوفيق واهلداية والسالم عليكم

 
 .منهج، التشريع، خصائص، نظم اإلسالمية، جاهلية:املصطلحات الرئيسة يف البحث
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة
ِ الذي له ما يف السموات َربِّ اْلعاَلِمنَي حبسب كل الذوات والصفات، الرَّمْحِن  احْلَْمد  َّللَّ

الضرورات، ماِلِك يَ ْوِم الدِّيِن يف إيصال األبرار إىل  الرَِّحيِم على أصحاب احلاجات وأرابب
َك َنْسَتِعني  يف القيام أداًء مجلة  َك نَ ْعب د  َوِإايَّ الدرجات وإدخال الفجار يف الدركات، ِإايَّ

راَط اْلم ْسَتِقيَم حبسب كل أنواع اهلداايت ْم ِصراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيهِ  ،التكليفات، اْهِداَن الصِّ
 .يف كل احلاالت واملقامات، َغرْيِ اْلَمْغض وِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّنَي من أهل اجلهاالت والضالالت

والصالة على حممد املؤيد أبفضل املعجزات واآلايت، وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات، 
لوهم وأكرمنا بنور أمهات املؤمنني واملؤمنات وسلم تسليماً كثرياً. فاللهم أخرجنا من ظلمات ا

الفهم، وافتح علينا مبعرفة العلم، وسهل أخالقنا ابحللم، وأخرجنا من حبور الشكوك والشبهات 
 إىل جنات احلقائق واليقينيات إنك اي موالان مسيع قريب جميب الدعوات. وبعد؛

لقد جعل هللا عز وجل القرآن الكرمي مصدر عزة ورفعة للمسلمني، قال تعاىل: ﴿لََقْد 
[، قال بعض أهل العلم: أي فيه ١٠نزَْلَنا إِلَْيك ْم ِكَتااًب ِفيِه ذِْكر ك ْم أََفاَل تَ ْعِقل وَن﴾ ]األنبياء: أَ 

شرفكم وقوتكم يف الدنيا. ولقد كان من هنج وهدي السلف الصاق التحاكم إليه يف كل شأن 
ل تعاىل: ﴿َفاَل َوَربَِّك من شؤون حياهتم اخلاصة والعامة ويف كل أمر من أمور الدين والدنيا، قا

د وا يف أَنف ِسِهْم َحَرًجا ممَّا َقَضْيَت َوي   نَ ه ْم مث َّ اَل جيَِ َسلِّم وا اَل ي  ْؤِمن وَن َحىتََّٰ حي َكِّم وَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ
[، وكان هذا االحتكام إىل القرآن بكل طواعية وانقياد دون أدىن مقاومة ٦٥َتْسِليًما﴾ ]النساء: 

رتياب، تعبدًا هلل وتقراًب إليه سبحانه لرفع الدرجات، قال تعاىل: ﴿َوَما َكاَن ِلم ْؤِمٍن َواَل أو ا
َ َوَرس   وَله  فَ َقْد َضلَّ م ْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَّ  َوَرس ول ه  أَْمرًا َأن َيك وَن هَل م  اخلِْرَيَة  ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يَ ْعِص اَّللَّ

 [. ٣٦]األحزاب:  َضاَلاًل مُِّبيًنا﴾
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من الصحب الكرام والتابعني هلم  عاصر نزول القرآن كما أن اجليل األول الذي
إبحسان توجهوا إىل القرآن بغرض التلقي والتنفيذ، بغرض التعلم والعمل فكانوا مباركني 
وموفقني هبذا املنهج املستقيم، وفتحوا القلوب والعقول قبل فتح القالع واحلصون. فخلف من 

هم خلٌف أضاعوا القرآن والعمل به توجهوا إىل القرآن بغرض القراءة اجملردة والثقافة احملضة بعد
لإلكثار من املعارف واملعلومات؛ فلم يكونوا مباركني وال موفقني هبذا املنهج السقيم وكان عاقة 

من  أمرهم خسراً. ولقد آن األوان ألمة اإلسالم أن تنهض من جديد هبذا القرآن حىت يكونوا
أحباب الرمحن حبسن الفهم والعمل ابلقرآن؛ اقتداء بسيد ولد عدانن نبينا حممد عليه أفضل 

 الصالة أمت السالم.
ولكي تستقيم حياة العباد ويضبط أمر البالد؛ أوجب هللا عز وجل طاعته وطاعة رسوله 

َ َوَأِطيع وا الرَّ  ت ْم فَاْعَلم وا وأويل األمر من املسلمني، فقال تعاىل:﴿َوَأِطيع وا اَّللَّ س وَل َواْحَذر وا فَِإن تَ َولَّي ْ
َا َعَلىَٰ َرس ولَِنا اْلَباَلف  اْلم ِبني ﴾ ]املائدة:  َ ٩٢أمنَّ [، وقال تعاىل: ﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا َأِطيع وا اَّللَّ

ٍء فَ ر دُّوه  ِإىَل اَّللَِّ َوالرَّس وِل ِإن ك نت ْم ت  ْؤِمن وَن َوَأِطيع وا الرَّس وَل َوأ ويل اأْلَْمِر ِمنك ْم فَِإن تَ َناَزْعت ْم يف َشيْ 
ِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسن  أَتِْوياًل﴾]النساء:  [. وال جيوز اخلروج عليهم حبال من ٥٩اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر ذََٰ

للخروج األحوال، اللهم إال إذا رأينا كفرا بواحا منه، عندان فيه من هللا برهان وحجة وسبب 
 عليه.

وكان من رمحة هللا ابلناس أن جعل دعوة اإلسالم للناس أمجعني، قال تعاىل: ﴿ق ْل اَي 
يًعا الَِّذي لَه  م ْلك  السََّماَواِت َواأْلَْرِض اَل إِلَََٰه ِإالَّ  ه َو حي ِْيي  أَي َُّها النَّاس  ِإينّ َرس ول  اَّللَِّ إِلَْيك ْم مجَِ

ِيت  َفآِمن وا اِبَّللَِّ   َوَرس ولِِه النَّيبِّ اأْل مِّيِّ الَِّذي ي  ْؤِمن  اِبَّللَِّ وََكِلَماتِِه َواتَِّبع وه  َلَعلَّك ْم َومي 
[، كما أن القرآن الكرمي نزل من لدن رب العاملني لتنظيم شؤون ١٥٨هَتَْتد وَن﴾]األعراف: 

ية أو األخالقية أو العباد والبالد؛ سواء من الناحية العقيدية أو االجتماعية أو السياس
االقتصادية، وكيف ال يكون القرآن منظماً حلياتنا العامة واخلاصة، وخمرجاً الناس من كل أنواع 
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الشبهات والظلمات إىل ساحة حقائق األنوار واليقينيات،  وقد قال عز من قائل، مزكياً  كتابه 
ْيك ْم آاَيِت اَّللَِّ م َبيَِّناٍت لِّي ْخرَِج الَِّذيَن الكرمي ورسوله حممد صلى هللا عليه وسلم:﴿ رَّس واًل يَ ت ْل و َعلَ 
 [.١١آَمن وا َوَعِمل وا الصَّاحِلَاِت ِمَن الظُّل َماِت ِإىَل النُّوِر﴾]الطالق: 

ولقد اشتملت التشريعات القرآنية على أوامر جليلة ومبادئ مقدسة لتنظيم حياتنا 
والسياسية. ففي جمال العقيدة والتوحيد قال العقيدية واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية 

َا ِإهلََٰ ك ْم ِإلََٰهٌ َواِحٌد فَاْسَتِقيم وا إِلَْيِه  َا َأاَن َبَشٌر مِّثْ ل ك ْم ي وَحىَٰ ِإيَلَّ أمنَّ َواْستَ ْغِفر وه  َوَوْيٌل تعاىل: ﴿ ق ْل ِإمنَّ
َا [. وفيما يتعلق ابلعدالة يف توزيع الثرو ٦لِّْلم ْشرِِكنَي﴾ ]فصلت:  ة املالية قال تعاىل:﴿ ِإمنَّ

َها َواْلم َؤلََّفِة ق  ل وهب  ْم َويف الرِّقَاِب َواْلَغارِ  ِمنَي َويف َسِبيِل الصََّدقَات  لِْلف َقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ
[، وقال عز من قائل: ﴿لِْلف َقرَاِء ٦٠لتوبة: اَّللَِّ َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضةً مَِّن اَّللَِّ َواَّللَّ  َعِليٌم َحِكيٌم ﴾]ا

ت ََّعفُِّف الَِّذيَن أ ْحِصر وا يف َسِبيِل اَّللَِّ اَل َيْسَتِطيع وَن َضْراًب يف اأْلَْرِض حَيَْسب  ه م  اجْلَاِهل  أَْغِنَياَء ِمَن ال
َ بِِه َعِليٌم﴾ ]البقرة:  تَ ْعرِف  ه م ِبِسيَماه ْم اَل َيْسأَل وَن النَّاَس ِإحْلَافًا َوَما ت نِفق وا [. ٢٧٣ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ اَّللَّ

وفيما يتعلق ابحملافظة على مال اليتيم وعدم أكل ماله ابلباطل قال تعاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن أَيْك ل وَن 
َا أَيْك ل وَن يف ب ط وهِنِْم اَنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا﴾  [. ١٠]النساء:  أَْمَواَل اْليَ َتاَمىَٰ ظ ْلًما ِإمنَّ

وفيما يتعلق اباللتزام ابألوامر األخالقية والدينية العامة واجتناب النواهي واحملظورات 
ًئا َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحسَ  ااًن َواَل قال تعاىل: ﴿ ق ْل تَ َعاَلْوا أَْتل  َما َحرََّم َربُّك ْم َعَلْيك ْم َأالَّ ت ْشرِك وا بِِه َشي ْ

َها َوَما َبَطَن َواَل تَ ْقت  ل وا َأْواَلدَ  ه ْم َواَل تَ ْقَرب وا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ ك م مِّْن ِإْماَلٍق حنَّْن  نَ ْرز ق ك ْم َوِإايَّ
ِلك ْم َوصَّاك م ِبِه لََعلَّك ْم تَ ْعِقل وَن ﴾]األنعام:  [. وقد ١٥١تَ ْقت  ل وا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ  ِإالَّ اِبحلَْقِّ ذََٰ

وصاان هللا عز وجل ابتباع صراطه املستقيم املشتمل على تلك التشريعات واألوامر والنواهي أ
َذا ِصرَاِطي  واألحكام املنزلة على لسان رسوله الكرمي صلى هللا عليه وسلم، قال تعاىل: ﴿ َوَأنَّ هََٰ

ِلك ْم َوصَّاك م بِِه َلَعلَّك ْم تَ ت َّق وَن﴾ م ْسَتِقيًما فَاتَِّبع وه  َواَل تَ تَِّبع وا السُّب َل فَ تَ َفرََّق ِبك ْم عَ  ن َسِبيِلِه ذََٰ
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[، وتوعدان إذا ما ابتعدان وأعرضنا عن منهجه القومي، قال تعاىل: ﴿ َوَمْن ١٥٣]األنعام: 
﴾ ]طه:   [. ١٢٤أَْعَرَض َعن ِذْكرِي فَِإنَّ َله  َمِعيَشًة َضنًكا َوحَنْش ر ه  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمىَٰ

اإلعراض عن تلك اإلرشادات الرابنية واهلجر لتلك األوامر اإلهلية، فإن األمة  وبسبب
اإلسالمية بعد اخلالفة الراشدة إىل يومنا هذا عاشت وال تزال تعيش بني آمال النهضة والوعود 
القرآنية املشرقة اترة، وبني دركات السقوط واهلاوية والتخلف والرجعية اترة أخرى. فهي يف 

هن تعاين حمليًا وعامليًا من الضعف والتمزق الداخلي الطائفي املذهيب، والفشل الوقت الرا
الصناعي، والتخلف العلمي، واجلمود الفكري، وفقدان منهج السري على اهلدي الرابين رغم 
امتالكها لكل املقومات الطبيعية والبشرية واالقتصادية. إهنا ال هتتدي إىل القرآن منهجاً وعمالً، 

هللا عز وجل إميااًن وثقة، وال إىل سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم متسكًا واتباعاً. مل وال إىل 
يشهد التاريخ اإلسالمي املعاصر وال القدمي مرحلة أشد ذلة وت خلفاً، وأضعف وأجَب موقفاً 
من هذه املرحلة اليت ك تب لنا العيش فيها يف هذا القرن) القرن العشرون وبداايت احلادي 

ين(. إن أكرب دليل وأعظم برهان على هذه احلقيقة املؤملة واملرة؛ احلروب اليت حدثت والعشر 
يف العراق وأفغانستان وبالد البلقان )البوسنة واهلرسك وكوسوفا ومقدونيا( وبالد القوقاز ) 

. اي هلا من عار وخيبة 558الشيشان(،  واحلرب اجلارية اآلن يف سوراي وأان أسطر هذه األسطر
ون شهراً ؛ اجملازر واإلابدة اجلماعية ومحامات الدماء ال تتوقف! القصف والتدمري أمل! عشر 

مستمر! القتل والتشريد على قدم وساق! صرخات الثكاىل واأليتام واألرامل واألطفال والشيوخ 
ع مراه! أمسعت لو أهنا اندت األحياء! ولكن  وا العزل وصلت عنان السماء؛ وامعتصماه!  و

تنادي! هل من جميب!؟ هل من معني!؟ هل من خنوة معتصم معاصر! هل من ال حياة ملن 
 صالح الدين! هل من خليفة أو رئيس أو ملك أو أمري مسلم يستجيب لصرخات املضطرين؟ 

                                                 
راسة قبل النشر وقد دخلت احلرب يف سوراي عامها السادس!!!والدماء واألشالء والكيماوي والقصف وأان اآلن أعيد النظر جمددا هلذه الد  558

ق احلرث الوحشي الروسي مع نظام األسد، واملليشيات  الشيعية اإليرانية والباكستانية واللبنانية والعراقية ال تكف عن املذابح والتدمري وإهال
   على الظاملني أينما كانوا وبغض النظر من كانوا.والنسل...، إىل هللا الشكوى وحسيب هللا
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قادة املسلمني أمجعني يف القارة األرضية كلها؛ غري قادرين على التدخل العسكري 
ية من قوات النظام السوري اجملرم القاتل الفتاك!! لوقف بطش الشّبيحة األسدية واملرتزقة النصري 

حسيب هللا عليهم أمجعني وال حول وال قوة إال ابهلل! فإىل مىت هذا الذل واهلوان؟! إىل مىت هذا 
الشجب الشفهي احمللي والدويل!؟ علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال ينسى. إهنم 

ينتظرون قرارات دول جملس األمن الومهية، ويستمعون حيتكمون إىل القوانني البشرية العبثية، و 
إىل اإلداانت املكررة من االحتاد األوريب واألمريكي؛ الشكلية، ويرون التأييد الروسي والصيين 
واإليراين الالإنساين علناً جهاراً هلذه احلرب وهلذه الطائفة العلوية الشيوعية االشرتاكية العلمانية، 

واألمة اإلسالمية لألسف ال تزال ترجو من الدساتري البشرية املصنوعة  املهلكة للحرث والنسل؛
أن خترجها من تيهها وختلفها وتنتظر النصر من هؤالء. فال حاكمية هلل، وال اتباع ملنهج هللا، 
وال طاعة لرسوله الكرمي! وال رفع لراية اجلهاد حلماية حقوق املسلمني وأعراضهم! إهنا حتتضر 

ة للخروج مما هي فيه! فال منجى وال ملجأ من هللا إال إليه سبحانه! وتوجه صرخات مؤمل
ًا  ِلَك أبَِنَّ اَّللََّ ملَْ َيك  م َغريِّ متناسية أن مفاتيح النجاح والتفوق والتغيري يف يدها، قال تعاىل: ﴿ذََٰ

يٌع َعِليٌم﴾ ]األنفال: نِّْعَمًة أَنْ َعَمَها َعَلىَٰ قَ ْوٍم َحىتََّٰ ي  َغريِّ وا َما أِبَنف ِسِهْم َوَأنَّ ا َ مسَِ  [.٥٣َّللَّ
 

 الدراسةأسئلة 
 اآلتية: اإلجابة على التساؤالت تحاولهذه الورقة العلمية س

 ما منهج اجليل األول من الصحابة رضي هللا عنهم مع القرآن الكرمي؟ -1
 ما مدى أتثر األستاذ سيد قطب بذلك املنهج؟ -2
 دينية واإلجتماعية والسياسية؟ما منهج القرآن الكرمي يف معاجلة القضااي ال -3
 ما حقيقة التصور للعقيدة والشريعة اإلسالمية عند األستاذ سيد قطب؟ -4



 

404 | P a g e  
 

ما الزاد الفكري والعقدي والثقايف املطلوب للمفسرين والدعاة إىل هللا إلجناح تطبيق  -5
 الشريعة اإلسالمية بكافة نظمها؟

جتربة فارس من فرسان و  فكرللوقوف على أجوبة هذه األسئلة سنقف عن قرب على        
لبعض  األستاذ سيد قطب رمحه هللا من خالل تفسريه –الفكر  والتفسري والدعوة اإلسالمية 

وبعض مؤلفاته األخرى، عسى ولعل تكون مثل هذه ظالل القرآن يف  اآلايت القرآنية
اإلسالمية تطبيق الشريعة  لقادة املسلمني خاصة، واملسلمني عامة السرتدادلالدراسات مشجعة 

كرامة وعزة املسلمني وابسرتداد تطبيق الشريعة اإلسالمية تسرتد    على بصرية وعلم ونور،
 املفقودة. نسأل هللا تبارك وتعاىل التوفيق والسداد إنه تعاىل ويل ذلك والقادر عليه.

 
 اختيار الدراسةسبب    

ِل! كتب هللا عز وجل إن التفاسري يف الدنيا بال عدِد؛ ولعمري لن جتد فيها مثل الظال
 –هلذا التفسري القبول يف قلوب الناس قبل عقوهلم، وانل هذا التفسري وصاحبه حب القراء 

وإعجاهبم حملياً ودولياً وإن مل يلتقوا بصاحبه. شهد بذلك القاصي والداين،  -العرب واألعاجم 
اخلطيب واإلمام، التلميذ العرب والعجم، املسلم والكافر، السياسي والعلماين، امللحد واملتدين، 

واألستاذ، الرجل واملرأة، الشاب والفتاة، املثقف والفالح. وما كان هلذا التفسري أن حيظى هبذا 
القبول لوال صدق وإخالص صاحبه مع نفسه أوالً  مث مع هللا عز وجل اثنياً، مث إميانه ابلفكرة 

ع عنها، وأخرياً دفع حياته ْثناً هلا. والقضية اليت آمن هبا اثلثاً. لقد جاهد وكتب ألجلها وداف
فهو حقًا مفسر قد كتب تفسريه بعدد من األِمّدة: ِمداد احلرب، والدم، مث زرعه يف تربة 

. حنسبه شية والتقوىاإلخالص، وسقاه مباء الصدق، وتعهده بقوة الشجاعة وحصنه بسر اخل
وحسيبه. ولكون هذا التفسري من عند هللا من الشهداء، وال نزكي على هللا أحداً وهللا حسيبنا 

التفاسري املعاصرة قد انقش قضااي عقيدية واجتماعية وسياسية كثرية متجاوزًا بذلك عصر 
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اخلالفات الفلسفية واملذهبية التقليدية الضيقة، مركزاً على رسالة القرآن العاملية والشاملة؛ فإنين 
وى على سوقه، كما أن ْثارها قد على يقني أبن الفكر التفسريي لصاحبه قد بلغ أشده واست

أينعت وآتت أ ك     لَ     ها إبذن رهبا يف كل البالد. فهو جدير ابملطالعة والدراسة والتحليل والنقد 
ستكشاف. إن اآلراء واالجتهادات اليت ذهب إليها صاحب هذا التفسري قد نبعت البناء واإل

، ويف هناية املطاف يظل ة طويلة من عمرهمن خالله معايشته وفهمه للقرآن الكرمي مباشرة لفرت 
رمحه هللا بشرا يصيب وخيطئ، وال خيفى على شريف علمكم ما للمصيب من األجر املضاعف 
وما للمخطئ من أجر. فهو مأجور بكلتا احلالتني، ليت قومي وإخواين وزمالئي الباحثون 

  م وعقوهلم.والعلماء واملشايخ يفقهون هذه احلقيقة الشرعية املغيبة من أقلوهب
فهو عاش كمفسر لكتاب هللا وابحث عن احلق فيه. فالذين ردوا عليه أو انتقدوه أو        

اهتموه؛ فهؤالء مجيعامل ينتقدوه من خالل علم التفسري اجملرد؛ كفن وعلم مستقل له شروطه 
وضوعي؛ وآلياته وضوابطه وأصوله وقواعده ومناهجه. إن االنصاف العلمي املنهجي النزيه وامل

يقتضي أن نرد عليه من خالل علم التفسري وقواعده وأصوله، وأن نثبت أخطاءه وخلله واحنرافه 
من خالل نظران لقواعد التفسري ومدى احرتام األستاذ سيد قطب هلا والتزامه هبا، والنظر يف 

 . 559مدى توافر هذه املؤهالت العلمية والثقافية لدى هذا املفسر
، ولألسف حلد اآلن مل أجد شيئًا من ذلك! مجيع مجيعاملطلوب منا هذا العمل هو ا      

الذين ردوا عليه واهتموه؛ انقشوه من خمتلف املنطلقات الفكرية والثقافية والعقيدية اليت ينتمون 
إليها ومل يناقشوه كمفسرين! فهذا أمر طبيعي أن خيتلفوا معي ومعك ومعه! ألن الرؤى 

التعددية من رمحة هللا ومن سنة هللا يف الكون، وال حرج يف  واالجتهادات ال تتساوى، فهذه
 ذلك، وهللا أعلم. 

                                                 
 –املؤهالت العلمية والثقافية اليت جيب أن يتحلى هبا املفسر يف العصر احلديث لكاتب هذه السطور حبث حمكم منشور بعنوان"   559

" مناهج آفاق –تفسري القرآن ي الثاين" املؤمتر العامل ) مجعية احملافظة على القرآن الكرمي ("  من مطبوعة  األستاذ سيد قطب أمنوذجاً 
 2008األردن، عام  –بعمان 
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 إشكالية الدراسة:

تكمن اإلشكالية يف هذه الدراسة؛ أنه قد لوحظ يف اآلونة األخرية يف كتاابت بعض 
ر الدارسني واحملسوبني على العلم واإلسالم، يف قدمي الزمان ومعاصره، أن القرآن الكرمي غري قاد

على حل مشاكلنا اإلجتماعية والدينية والسياسية واإلقتصادية، وأنه ينبغي تبين النظام العلماين 
الذي يفصل الدين عن الدولة! ظانني أن القرآن الكرمي له منهج غري مشويل وغري وسطي وغري 

ت! واقعي ملتطلبات الناس والعصر الذي نعيش فيه، إىل آخر ما هنالك من اإلفرتاءات والرتها
وابلطبع هذا الفكر هو فكر جمحف وغري منصف يف حق القرآن الكرمي والشريعة اإلسالمية. 
صاحب هذا املقولة إما جاهل حبقيقة اإلسالم أو متجاهل! فجاء فارس من فرسان هذا الدين 

 يبني بطالن هذه املقولة مجلة وتفصيال.
 

 الدرسات السابقة:
األستاذ سيد قطب وتفسريه فحدث وال أما عن الدراسات السابقة عن فكر ومنهج 

حرج، قد فصلت القول فيها يف كتايب األخري بعنوان: خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري 
، فال أرى من املناسب 560األستاذ سيد قطب لسورة األنعام، فإنين أحيل القراء الكرام إىل هناك
 إقحام تلك الدراسات هنا على حساب عمق البحث العلمي هنا.

هذا وقد قسمت حبثي إىل مقدمة  وأربعة مباحث وخامتة. ذكرت ابملقدمة أمهية البحث 
وسبب اختياري هلذا املوضوع وأسئلة البحث. وحتدثت يف املبحث األول عن حال السلف 
الصاق مع القرآن وأتثر األستاذ سيد قطب بذلك. وحتدثت يف املبحث الثاين عن بعض 

                                                 
، مرتو 2015، 1، ط خريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري األستاذ سيد قطب لسورة األنعامانظر: خوجة، خريالدين ؛   560

 19-11، ص كوسوفا  –ويتسا 
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املضمون واألبعاد، وحتدثت يف املبحث  –االعتقادي يف اإلسالم  القضااي العقيدية مثل التصور
الثالث عن بعض القضااي االجتماعية مثل طبيعة اجملتمع الكافر ومعىن الدخول يف اإلسالم 
حقيقة وصفات اجملتمع املسلم املثايل، وحتدثت يف املبحث الرابع عن بعض القضااي السياسية 

 ابب من هللا ومعىن احلاكمية هلل. مث ذكرت اخلامتة والنتائج.مثل األنظمة البشرية واختاذ األر 
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 املبحث األول : حال اجليل األول مع القرآن وأتثر األستاذ مبنهج  ذلك اجليل 

 
 املطلب األول: حال اجليل األول مع القرآن

يرى األستاذ سيد قطب رمحه هللا أن القرآن الكرمي هو عمدتنا وحجتنا وإمامنا وسر 
يف أموران كلها؛ الدينية والدنيوية، فمن ابتغى اهلدي والرشاد يف غريه أضله وأذله هللا. قال  قوتنا

 رمحه هللا: 
 القرآن هو كتاب هذه الدعوة. هو روحها وابعثها. وهو قوامها وكياهنا. وهو هذا" 
الذي  املرجع وراعيها. وهو بياهنا وترمجاهنا. وهو دستورها ومنهجها. وهو يف النهاية حارسها

وزاد  ، احلركة وسائل العمل ، ومناهج -كما يستمد منه الدعاة   -تستمد منه الدعوة 
 .561الطريق..." 
كما أنه رمحه هللا حيذر األمة اإلسالمية من الوقوع يف أخطاء منهجية يف التعامل مع   
. إن الذي يعصم األمة اإلسالمية من الوقوع يف مثل هذه األخطاء هو: استحضار 562القرآن

 حال اجليل األول الذي عاصر نزول القرآن وكيفية تعامله مع هذا الكتاب، فقال رمحه هللا:
ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبني القرآن ما مل نتمثل يف حسنا،  ولكن"... 

أن هذا القرآن خوطبت به أمة حية، ذات وجود حقيقي؛ ووجهت به  تصوران ونستحضر يف
مة؛ ووجهت به حياة إنسانية حقيقية يف هذه األرض؛ وأديرت حياة هذه األ يف أحداث واقعية

                                                 
 مقدمة تفسري سورة آل عمرانمن   2، ص 2ج، القاهرة،  1980، 2، دار الشروق، طيف ظالل القرآنقطب، سيد؛   561
كيف حول كيفية التعامل األمثل  مع القرآن الكرمي تالوة وحفظًا وفهمًا وتدبرًا وتفسرياً...راجع كتاب الدكتور يوسف القرضاوي:   562

 ، القاهرة.1999، 1، دار الشروق، ط175 – 10، ص: نتعامل مع القرآن
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 يف داخل النفس البشرية ويف رقعة من األرض كذلك. معركة متوج ابلتطورات ضخمة به معركة
 .563واالستجاابت..." واالنفعاالت

وعلل رمحه هللا يرى أبن الذي حال بني تقدم األمة اإلسالمية واالستفادة املباشرة من 
رمي هو وجود ذلك احلاجز املعنوي مبثابة الران على القلب الذي حال بينها وبني القرآن الك

القرآن الكرمي. ويتمثل هذا احلاجز يف تالوات وتراتيل املسلمني الذين يتلون كتاب هللا أبلسنتهم 
وال تتجاوز حناجرهم؛ فهم غري مبالني بتطبيق املعاين املستنبطة من القرآن يف واقع حياهتم، 

 رمحه هللا:فقال 
هنالك حاجز مسيك بني قلوبنا وبني القرآن، طاملا حنن نتلوه أو نسمعه  "...وسيظل

هذا  تواجه تراتيل تعبدية مهومة، ال عالقة هلا بواقعيات احلياة البشرية اليومية اليت جمرد كأنه
ت نزلت هذه اآلاي بينما اخللق املسمى ابإلنسان، واليت تواجه هذه األمة املسماة ابملسلمني!

ابلفعل تلك النفوس  ووجهت لتواجه نفوسًا ووقائع وأحدااًث حية، ذات كينونة واقعية حية؛
 .564والوقائع واألحداث توجيها واقعياً حياً..."

يف التعامل مع  –منهج السلف الصاق  –وتكمن ضرورة االقتداء مبنهج اجليل األول 
قيام الساعة. فمعجزة القرآن الكرمي مل تنته  القرآن الكرمي؛ يف كون القرآن معجزة حية ابقية إىل

بنزوله يف وقت مضى وعلى أمة قد خلت! كال إهنا معجزة مستمرة ابقية إىل قيام الساعة، 
هو رمحه هللا مسى هذا الواقع  –قادرة على مواجهة الواقع البشري املرير بكل ألوانه وأشكاله 

ن الكرمي كتاب حٌي قادٌر حركي ينبض ابحلياة واحلركة املؤمل ب       : ) اجلاهلية املعاصرة (. فالقرآ
 ملواجهة ومقاومة التحدايت املختلفة. قال رمحه هللا:

                                                 
 3 -2 ، ص2، جيف ظالل القرآنقطب، سيد؛   563
 4، ص 2جيف ظالل القرآن، قطب، سيد؛   564
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 القرآن البارزة تكمن يف أنه نزل ملواجهة واقع معني يف حياة أمة معينة، "...ومعجزة
 البشرية خفرتة من فرتات التاريخ حمددة، وخاض هبذه األمة معركة كربى حولت اترخيها واتري يف

هو يتنزل  وكأمنا يعايش ويواجه وميلك أن يوجه احلياة احلاضرة، -مع هذا  -كله معها، ولكنه 
مع اجلاهلية من حوهلا،  الراهن اللحظة ملواجهة اجلماعة املسلمة يف شؤوهنا اجلارية، ويف صراعها

واقعية اليت احليوية، ونفس ال بنفس ويف معركتها كذلك يف داخل النفس، ويف عامل الضمري،
 .565كانت له هناك يومذاك..." 

جيل السلف  –أقول: إن نظرة األستاذ سيد قطب إىل طريقة تعامل اجليل األول 
مع القرآن الكرمي فهمًا وعمالً،   –الصاق من الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم أمجعني 

ه إلدراك قوة القرآن الفاعلة تلقيًا وتنفيذًا يف واقع حياهتم، لعبت دورًا أساسيًا يف صقل فهم
 وحقيقة حيويته الكامنة ف توجيه األمة اإلسالمية، فقال رمحه هللا:

 حنصل حنن من القرآن على قوته الفاعلة، وندرك حقيقة ما فيه من احليوية "...ولكي
 نستحضر ونتلقى منه التوجيه املدخر للجماعة املسلمة يف كل جيل...، ينبغي أن ،الكامنة

 كينونة اجلماعة املسلمة األوىل اليت خوطبت هبذا القرآن أول مرة ...،كينونتها وهي يف تصوران
كلها؛ وتتعامل مع  العربية تتحرك يف واقع احلياة، وتواجه األحداث يف املدينة ويف اجلزيرة

ليواجه هذا كله،  القرآن حينئذ ويتنزل أعدائها وأصدقائها؛ وتتصارع مع شهواهتا وأهوائها؛
الكبرية: مع نفسها اليت بني جنبيها، ومع أعدائها املرتبصني هبا  املعركة طاها يف أرضويوجه خ
 .566مكة وفيما حوهلما...وفيما وراءمها كذلك..." ويف يف املدينة

لقد أدرك األستاذ سيد قطب رمحه سر أتثري القرآن الكرمي يف ابلنظر يف طريقة معايشة 
عامله املباشر معه يف شؤونه اليومية. لقد كان القرآن خري اجليل األول للقرآن الكرمي ويف كيفية ت

                                                 
 املصدر السابق، اجلزء والصفحة.  565
 املصدر السابق  566
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معلم هلم؛ بسط هلم كلتا يديه لكي يربيهم ويثقفهم وينهض هبم إذا ما عثروا خطوة خطوة 
  ابلتدرج، متاماً مثل اإلنساين املريب املشفق واملهتم مبن يربيه، فقال رمحه هللا:

 وىل؛ ونتمثلها يف بشريتها احلقيقية،جيب أن نعيش مع تلك اجلماعة األ...  "...أجل
يف شؤوهنا  مباشرة حياهتا الواقعية، ويف مشكالهتا اإلنسانية؛ ونتأمل قيادة القرآن هلا قيادة ويف

خطوة خطوة. وهي  بيدها اليومية ويف أهدافها الكلية على السواء؛ ونرى كيف أيخذ القرآن
وترقى الدرج الصاعد يف بطء  .وحتتملتعثر وتنهض. وحتيد وتستقيم. وتضعف وتقاوم. وتتأمل 
وكل ضعف اإلنسان، وكل  ،اإلنسان ومشقة، ويف صرب وجماهدة، تتجلى فيها كل خصائص

 .567" طاقات اإلنسان...
وبعد بيان األستاذ هلذه احلقيقة التارخيية واملعلم املنهجي يف كيفية التعامل مع القرآن 

 ستعيد جمدها وقوهتا وفاعليتها هبذا القرآن الكرمي؛ أكد بقوة أبن األمة اإلسالمية إبذن هللا
الكرمي؛ إن تعاملت مع القرآن الكرمي وفق تلك األسس والضوابط، وال ميكن حبال من األحوال 
أن يقال للقرآن إنه كتاب قدمي ال يصلح لقيادة البشرية؛ كما ال يصلح أن يقال إن الشمس 

 مضحك! قال رمحه هللا:قدمية وال بد من استبداله بنجم جديد، فهذا أمر 
 هبذه النظرة سنرى القرآن حياً يعمل يف حياة اجلماعة املسلمة األوىل؛ وميلك إننا"...

 تعبدية يعمل يف حياتنا حنن أيضاً. وسنحس أنه معنا اليوم وغداً. وأنه ليس جمرد تراتيل أن
وتفاعله مع  عليتهفا مهومة بعيدة عن واقعنا احملدد، كما أنه ليس اترخياً مضى وانقضى وبطلت

القرآن حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته. الكون كتاب هللا  إن احلياة البشرية.
 كتاب هللا املقروء. وكالمها شهادة ودليل على صاحبه املبدع؛ كما أن كليهما والقرآن املنظور.
ما  الشمس رئه.ليعمل...والكون بنواميسه ما زال يتحرك ويؤدي دوره الذي قدره له اب كائن

مينعها  ال زالت جتري يف فلكها وتؤدي دورها، والقمر واألرض، وسائر النجوم والكواكب

                                                 
   4 - 2، ص 2، جيف ظالل القرآنقطب، سيد؛   567
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كذلك أدى دوره للبشرية، وما يزال هو هو. فاإلنسان  تطاول الزمان من أداء دورها...، والقرآن
اب هو هو يف حقيقته ويف أصل فطرته. وهذا القرآن هو خط يزال ما يزال هو هو كذلك. ما

خاطبهم هللا به. خطاب ال يتغري، ألن اإلنسان ذاته مل يتبدل خلقاً  فيمن -هللا هلذا اإلنسان 
الظروف واملالبسات قد تبدلت من حوله، ومهما يكن هو قد أتثر وأثر يف  تكن آخر، مهما
والقرآن خياطبه يف أصل فطرته ويف أصل حقيقته اليت ال تبديل ...،  واملالبسات هذه الظروف

 .568..." تغيري ها والفي
 املطلب الثاين: أتثر األستاذ مبنهج ذلك اجليل 

 
ما من شك أن القرآن الكرمي كلما أعيد قراءته مرة بعد مرة واترة تلو األخرى؛ فإن 
َمعني املعاين اجلديدة تتدفق ابلقوة وتتولد وتتكاثر من جديد تلقائياً يف قلب وعقل قارئ القرآن 

لكثري من املخلصني املشتغلني ابلقرآن الكرمي، ولعل هذه من بركات املخلص، وهذا أمر جمرب 
خدمة ومعجزة القرآن الكرمي. فهو يعطي لك العلوم واألسرار واحلكم واملعاين بقدر ما أنت 
تعطي له من االهتمام  واحملافظة والرعاية واإلكرام واحملبة واإلخالص والوفاء والعمل. وهذا 

اذ سيد قطب. لقد امتاز فكر األستاذ التفسريي ابألصالة والعمق الذي حدث متاماً مع األست
، وكان سر هذا العمق يف الفهم، وسر هذه الرزانة هو طول الصحبة للقرآن الكرمي تالوة 569

وفهماً وتدبراً وتفسرياً وعمالً ودعوة إليه؛ "...وهذا يقني نستمده من طول الصحبة هلذا القرآن. 
ت البشرية يف البيان. وطول املزاولة الشخصية للكتابة فرتة من وطول الصحبة لذلك للمحاوال

 . 570العمر طويلة...

                                                 
، 2009، القاهرة، 1، دار السالم، طمقاصد الشريعة اإلسالمية يف فكر اإلمام سيد قطباملصدر السابق، وانظر : زرواق، نصري؛   568

 363 - 341ص 
 154-153،  ص1998، القاهرة، 4دار الشروق، ط مقومات التصور اإلسالمي، انظر: قطب، سيد؛   569
 39املصدر السابق: ص 570
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لقد أدرك رمحه هللا أنه جيب أن يكون التعامل مع القرآن الكرمي مباشراً دون واسطة، 
كما أنه ينبغي أن جيعل النص القرآين هو األساس واحملور حيتكم إليه وينقاد له، وال ينبغي 

آين آلرائنا ومعتقداتنا السابقة كما هو احلال مع بعض املنتسبني للعلم. إن إخضاع النص القر 
كالم العلماء واملفسرين للنصوص القرآنية ليس إال جمرد عوامل وجسور مساعدة للتعامل مع 

 -رمحه هللا مجيعًا وجزاهم هللا خريًا  –القرآن، وليس كالم العلماء هو اهلدف واملقصد. فهم 
ط واجلسر، وبينوا ما فهموا يف إطار اجتهادهم الشخصي، ولكنهم مل يغلقوا قاموا بدور الوسي

أبواب الفهم للنصوص القرآنية أو النبوية ملن أييت بعدهم إذا توفرت فيهم آليات الفهم 
 واالجتهاد. فهذه حقيقة علمية ينبغي أن ال ننساها. يقول األستاذ سيد قطب رمحه هللا: 

 -ريباً بعض الشيء على القارئ احلديث الذي تعود"... سلكت منهجاً قد يكون غ
حىت يف البحوث اإلسالمية اخلالصة، أن يرى اآلايت القرآنية تساق جملرد االستشهاد يف مواضع 
من البحث على القضية اليت يقررها الكاتب بعبارته...، املنهج الذي سلكناه هنا على النقيض 

ين هو األصل الذي يتوىل تقرير احلقائق اليت من هذا.. منهجنا حياول أن جيعل النص القرآ
يتألف منها البحث، وأن جيعل عبارتنا البشرية جمرد عامل مساعد...نريد هلذا القارئ أن يتعود 
التعامل مع القرآن ذاته تعاماًل مباشراً. كلما أعوزته حقيقة يف شأن من شؤون احلياة كلها، 

 .    571وأراد أن يصل إىل احلق..." 
ستاذ سيد هذه القاعدة؛ قاعدة االستلهام املباشر من القرآن الكرمي دون ويقرر األ

مقررات أو رواسب سابقة، كما أن على الدعاة واملسلمني أن يفهموا العقيدة اإلسالمية صافية 
 أبسلوهبا اخلاص وليس على أسلوب الطريقة الفلسفية. قال رمحه هللا: 

اشرة، وأال نواجهه مبقررات سابقة إطالقاً، "منهجنا إذن أْن نستلهم القرآن الكرمي مب
ال مقررات عقلية وال مقررات شعورية من رواسب الثقافات اليت مل نستقها من القرآن ذاته، 
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حناكم إليها نصوصه، أو نستلهم معاين تلك النصوص وفق تلك املقررات السابقة. لقد جاء 
يريد هللا أْن تقوم عليها تصورات البشر، لي نشئ املقررات الصحيحة اليت  -ابتداءً -النص القرآين 

وأْن تقوم عليها حياهتم، وأقلَّ ما يستحقه هذا التفضل من العلي الكبري، أْن يتلقوها وقد فرَّغوا 
قلوهبم وعقوهلم من كل غبٍش دخيل، ليقوم تصورهم اجلديد نظيفاً من كل رواسب اجلاهليات 

م هللا وحده، ال من ظنون البشر، اليت ال تغين مستمداً من تعلي -قدميها وحديثها على السواء-
من احلق شيئاً...، ال بّد أن ت عرض العقيدة أبسلوب العقيدة، إذ أن حماولة عرضها أبسلوب 
الفلسفة يقتلها ويطفئ إشعاعها وإحياءها، ويقصرها على جانب واحد من جوانب الكينونة 

 .572اإلنسانية الكثرية"
صلى هللا عليه وسلم يف حتديد وتوحيد مصدر التلقي  من هنا ندرك سر اهتمام الرسول

والتعلم يف فرتة التكوين األوىل جليل الصحابة؛ وهو الرتكيز واالعتماد على كتاب هللا سبحانه 
وحده، لتخلص نفوسهم له وحده ويستقيم عودهم على منهجه وحده. ومن مث غضب أن 

فة من نبع آخر.. عندما رأى صحيفة رأى عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يستقي العلم واملعر 
، كل ذلك حصل بغرض صنع جيل خالص القلب، خالص -أي يف يد عمر  –من التوراة 

العقل، خالص التصور، خالص الشعور، خالص التكوين، مصون من مؤثر آخر غري املنهج 
 . وال ميكننا صناعة جيل تلك هي صفاهتم ومناقبهم إال ابلتعلم من طريقة ذلك573اإلهلي..

اجليل يف تعاملهم مع القرآن الكرمي، والذي عاصر نزول القرآن ومالبساته وظروفه االجتماعية 
والنفسية. ولقد نوه األستاذ سيد قطب أكثر من مرة إىل أن اجليل األول كان يقرأ القرآن ليتلقى 
أمر هللا يف خاصة شأنه وشأن اجلماعة اليت يعيش فيها هبدف العمل والتطبيق وليس هبدف 

 : الدراسة والثقافة واملتاع

                                                 
 13، صخصائص التصور اإلسالمي ومقوماتهقطب، سيد؛   572
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" ...إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع اجليل األول. ومنهج التلقي 
 .  574للدراسة واملتاع هو الذي خرج األجيال اليت تليه "

وقد يعرتض معرتض على هذه احلقيقة التارخيية أو القاعدة املنهجية، غري أن األستاذ 
هذا اإلشكال املنهجي العالق يف أذهان الكثريين من الناس  سيد قطب سرعان ما فصل وأزال

 قائاًل: 
"...إن طبيعة هذا الدين ترفض اختزال املعارف الباردة يف ثالجات األذهان اجلامدة! 
إن )املعرفة( يف هذا الدين تتحول لتوها إىل )حركة( وإال فهي ليست من جنس هذا الدين!...، 

زل بتوجيه أو حكم إال لتنفيذه لساعته أي ليكون عنصراً حركياً وحني كان القرآن يتنزل، مل يتن
يف اجملتمع احلي...، إن كل نص قرآين ميثل استجابة حية حلالة واقعة أو دفعة حية إلنشاء 
حالة مطلوبة...، ومن ذلك تنزلت األحكام التشريعية كلها يف املدينة كحركة يف اجملتمع املسلم 

كمعرفة جمردة، حىت جييء وقت   -م واحد منها يف مكة ليختزنالذي قام هناك، ومل ينزل حك
التنفيذ يف املدينة!...، إن املعرفة للمعرفة ليست منهجاً إسالمياً...، يف اإلسالم املعرفة للحركة. 

 .  575والعلم للعمل، والعقيدة للحياة..." 
عهداً ومن خصائص ذلك اجليل األول أن أحدهم عندما كان يعتنق اإلسالم فهو يبدأ 

أبكملها؛ وينعزل من املاضي عن طريق  -اجلاهلية  –جديداً يف حياته ويطوي صفحة املاضي 
عزلة شعورية يف داخل نفسه، وإن بدى يف  ظاهر األمر أنه يتاجر ويتعامل مع اجملتمع اجلاهلي 

 من حوله. لقد أشار األستاذ إىل هذه احلقيقة قائاًل: 
م خيلع على عتبته كل ماضيه يف اجلاهلية. كان لقد كان الرجل حني يدخل اإلسال..."

يشعر يف اللحظة اليت جييء فيها إىل اإلسالم أنه يبدأ عهدًا جديداً...،كانت هناك عزله 
                                                 

 19،  ص: 2001، بريوت، 3، دار القلم، طمعامل يف الطريققطب، سيد؛   574
القسم األول،   -خصائص التصور اإلسالمي ؛ وانظر: 30 – 15، ص القسم الثاين -مقومات التصور اإلسالمي قطب، سيد؛:  575
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شعورية كاملة بني ماضي املسلم يف جاهليته وحاضره يف إسالمه، تنشأ عنها عزلة كاملة يف 
ة...،حىت ولو كان أيخذ من بعض صالته ابجملتمع اجلاهلي من حوله وروابطه االجتماعي

فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء  -املشركني ويعطي يف عامل التجارة     اليومي 
 .576آخر..."

 
 

 سيد قطب املبحث الثاين: قضااي دينية معاصرة من منظور األستاذ
 

من  لقد كان لإلسالم فضل عظيم يف إنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات إىل النور؛
ظلمات الشرك إىل نور التوحيد اخلالص، من ظلمات اجلور إىل نور العدل واملساواة،  من 
ظلمات اخلرافة والتقليد األعمى إىل نور العقل والربهان الساطع،  من ظلمات الفرضيات 

 يقول األستاذ سيد قطب: والشكوك إىل نور احلقائق واليقينيات. 
ئل، من العقائد والتصورات، والفلسفات، " جاء اإلسالم، ويف العامل ركام ها

واألساطري، واألفكار واألوهام، والشعائر والتقاليد، واألوضاع واألحوال...خيتلط فيها احلق 
حتت  –ابلباطل، والصحيح ابلزائف، والدين ابخلرافة، والفلسفة ابألسطورة...والضمري البشري 

قر منها على يقني. واحلياة اإلنسانية يتخبط يف ظلمات وظنون، ال يست –هذا الركام اهلائل 
تتخبط يف فساد واحنالل، ويف ظلم وذل، ويف شقاء وتعاسة، ال  -بتأثري هذا الركام اهلائل –

 . 577تليق ابإلنسان، بل ال تليق بقطيع من احليوان!" 

                                                 
 20-19، صمعامل يف الطريقسيد؛  قطب، 576
 19، ص خصائص التصور اإلسالمي ومقوماتهقطب، سيد؛   577
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وفيما يلي من املطالب مناقشة بعض القضااي العقيدية واالجتماعية والسياسية 
 ظور األستاذ سيد قطب، وهللا املوفق واهلادي واملعني.واألخالقية من من

 
 

  واألبعاد املضمونحقيقة املطلب األول: التصور االعتقادي يف اإلسالم: 
يرى األستاذ سيد قطب رمحه هللا أن اإلسالم منهج إهلي شامل وكامل منظم حلياة 

صائص واملميزات، فقد اإلنسان أبكمله ويف كل اجملاالت، ولكون اإلسالم موصوفًا هبذه اخل
تعب األعداء نفسياً وفكرايً يف توجيه اهلجمات املختلفة على اإلسالم، مشرياً إىل أن املبادئ 

 اإلسالمية يف مجلتها ما هي إال: 
"...منهج يشمل التصور االعتقادي الذي يفسر طبيعة الوجود وحيدد مكان اإلنسان 

...،ويشمل النظم والتنظيمات...،كالنظام يف هذا الوجود، كما حيدد غاية وجوده اإلنساين
األخالقي...،وخصائصه، والنظام االجتماعي وأسسه ومقوماته، والنظام االقتصادي وفلسفته 

،...لقد كانت هذه اخلصائص يف هذا 578وتشكيالته والنظام الدويل وعالقته وارتباطاته
ا الصليبية يف هجومها الدين...،خصائص الشمول والواقعية واهليمنة...،هي اليت تعبت منه

على األمة املسلمة...، يف الوطن اإلسالمي كما أهنا هي اليت تعبت منها الصهيونية العاملية 
 .579كذلك

وإلبراز أمهية وحقيقة التصور االعتقادي يف اإلسالم، فإننا نفضل عرض فكر األستاذ 
 حول هذه املسألة من خالل املعامل التالية: 

  

                                                 
  3ص  املستقبل هلذا الدين،قطب، سيد؛  578
 3 -2، لألستاذ سيد قطب، ص حنو جمتمع إسالمي؛ وانظر: مقدمة كتاب: 5املرجع السابق، ص   579
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  إلسالمية على الناسأواًل: أثر العقيدة ا

 
ولكون اإلسالم منهجاً إهلياً فإن أثر وفضل هذا املنهج اإلهلي  كان كبرياً، يظهر ذلك 
واضحاً يف كونه أنه استطاع خالل فرتة وجيزة جداً أن يؤثر يف حياة البشر وعاداهتم وتقاليدهم 

لبشري سواء من وعقائدهم وجعل منهم أئمة وقادة للعامل بعد أن كانوا يف أحط املستوى ا
 الناحية الدينية أو السياسية أو االجتماعية واخللقية، قائالً:

" لقد استطاعت تلك الفرتة أن تنشئ يف واقع احلياة البشرية عددًا كبريًا من 
الشخصيات النموذجية تتمثل فيها اإلنسانية العليا بصورة غري مسبوقة، فإن البناء الروحي 

ام على أساس هذا املنهج السامق الفريد والذي مل يستغرق واالجتماعي والسياسي، الذي ق
بل ونصف قرن يف احلقيقة، قد ظل يقاوم...، مجيع العدوات  -بناؤه سوى قرن واحد من الزمان

اليت ساورته ومجيع اهلجمات الوحشية اليت شنت عليه...، أكثر من ألف عام...، فما تزال 
، حيث أن السر يف هذا 580عتنقها جيل جديد"هذه األصول قادرة على البعث اجلديد حني ي

 األمر هو تعامل هذا املنهج مع الفطرة اإلنسانية، كما أشار األستاذ إىل ذلك: 
"والسر الكامن فيه هو تعامله املباشر مع الفطرة واستمداده املباشر من رصيدها 

نابيع الثروة املكنون. وهو رصيد هائل، ورصيد دائم، وحيثما التقى مع هذا املنهج تفجرت ي
 ، معلالً سر هذه القضية قائاًل: 581وفاض فيضه املكنون..." 

                                                 
 28،:صخصائص التصور اإلسالميقطب، سيد؛  580
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"...إنه منهج سامق فعاًل ولكنه يف الوقت ذاته منهج فطري يعتمد على رصيد 
الفطرة...،وحني تستقيم النفس مع فطرهتا وحني تليب حاجاهتا وأشواقها وحني تطلق طاقاهتا 

 . 582يف يسر وطواعية..." للعمل والبناء، فإهنا جترى مع احلياة 
ويرى األستاذ سيد قطب أن ازدهار الشريعة اإلسالمية يف فرتة اترخيية مضت ال يعين 
عدم قدرة عودهتا مرة أخرى! ألن الذي حدث مل تكن معجزة خارقة ال تتكرر! وإمنا مت ذلك 

 جبهد بشري وحدود طاقتهم، قال رمحه هللا: 
وفق سنة هللا  -ارقة ال تتكرر ولكنه حتقق" ...وهذا الذي حيدث مل يتم مبعجزة خ

جبهد بشري ويف حدود الطاقة البشرية فدلت هذه السابقة على إمكان تكرار هذه  -الدائمة
 .583الظاهرة" 

 
 اثنياً: جوعة خاصة ال يسدها إال هذه العقيدة الرابنية

 
اص من وأما عن عظمة هذا املنهج اإلهلي وحاجة الناس إليه فيقارهنا األستاذ بنوع خ

اجلوع الذي ال يسد مكانه إال هذا الغذاء الروحي الرابين؛ وهو اإلميان ابهلل العلي الكبري، 
 قائاًل: 

" ولقد ي شِغل اإلنسان  بعَض الوقت جبوعة اجلسد، وما يتعلق هبا من اإلنتاج بشىت 
يتعلق  وسائله وصنوفه، ومن املتاع احلسي بشىت ألوانه ومذاقاته...ولكن هذه اجلوعة وكل ما

هبا ال تستغرق الكينونة اإلنسانية، وإشباعها ال يسد سائر اجلوعات )اإلنسانية(. وما أن هتدأ 
هذه اجلوعة حىت تتحرك يف الكائن اإلنساين جوعة أخرى. جوعة ال يسدها الطعام، وال يرويها 

                                                 
 29-28املصدر السابق: ص 582
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! الشراب، وال يكفيها الكساء، وال تسكنها كل ضروب املتاع...! إهنا جوعة من نوع آخر
جوعة إىل اإلميان بقوة أكرب من البشر؛ وعامل أكرب من احملسوس؛ وجمال أكرب من احلياة 
الدنيا...! وجوعة إىل الوائم بني ضمري اإلنسان وواقعه، بني الشريعة اليت حتكم ضمريه والشريعة 
( اليت حتكم حياته. بني منهج حركته الذاتية ومنهج احلركة الكونية من حوله. جوعة إىل )إله

  . 584 ...واحد؛ يتلقى منه شريعة قلبه وشريعة جمتمعه على السواء
فإذا ما اعرتف اإلنسان املسلم هبذا املنهج اإلهلي، فإنه جيب أن يتذكر أبن دين هللا ال 
ميكن أن يكون حمكوماً أو مقوداً، وإمنا يكون حاكماً أو قائداً، متبوعاً وليس اتبعاً. يقول رمحه 

 هللا: 
)دين هللا( ال يرضى إال أن يكون سيداً مهيمناً قوايً متصرفاً، عزيزاً كرمياً، " ...كال إن 

، كما أن هذا الدين املتمثل يف رسالة اإلسالم ال 585حاكمًا ال حمكوماً. قائداً ال مقوداً..."
يتعارض مع العلم وال يطرد العلوم املادية ونتائجها، وليس بديالً عن العلم واحلضارة، ففي هذا 

يقول األستاذ: "...إن الدين ليس بديالً من العلم واحلضارة، وال عدواً للعلم واحلضارة،  الصدد
إمنا هو إطار للعلم واحلضارة، وحمور للعلم واحلضارة، ومنهج للعلم واحلضارة يف حدود إطاره 

 . 586وحموره الذي حيكم كل شؤون احلياة..." 
  

                                                 

 101ص مقومات التصور اإلسالمي، ، من: ألوهية وعبودية ؛ وانظر: فصل:69، صاملستقبل هلذا الدينقطب، سيد؛   584 
فحات: ؛  وراجع أيضًا هذه الص87ص ألوهية وعبودية مقومات التصور اإلسالمي،. وانظر: فصل: 93املرجع السابق، ص  585
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 الصرب والثبات أمام ضخامة الباطل اثلثاً:
 
د يقول قائل أبن الذي حيول بيننا وبني تطبيق الشريعة اإلسالمية أو عودة اإلسالم وق

إىل حياة املسلمني من جديد هو: ضخامة الباطل املتمثل يف جاهلية أبناء هذا القرن يف ظل 
الظروف الراهنة، كما أن جاهلية هذا القرن تتميز ابملكر واخلبث والتعقيد، خبالف اجلاهلية 

 كان فيها شيء من السذاجة والفتوة. يقول األستاذ سيد قطب رمحه هللا:  األوىل، حيث
"...فاجلاهلية األوىل كانت جاهليات جهل وسذاجة وفتوة، أما اجلاهلية احلاضرة فجاهلية علم 
وتعقيد واستهتار وأن البشرية اليوم تعاين من التمّيع واالستهتار واالستخفاف ابلعقيدة؛ بكل 

ل مذهب، كما تعاين من نفاق القلب وكيد الضعف، وخبث االحتيال، عقيدة، وكل رأي، وك
 .587وكلها عقبات يف طريق الدعوة على هللا ومعوقات عن االستقامة على منهج هللا..."

إننا، إذن بصدد إجناز مشروع ضخم على مدى احلياة؛ إىل املوت، وهذا يقتضي الصرب 
ة من قبل أهل الباطل، ولكن مبا أننا على والثبات والتمسك وعدم االستسالم للضرابت املوجع

 احلق فيجب الثبات والصمود، ويذكران األستاذ هبذه النصيحة: 
" حنن اليوم يف مثل هذا املوقف بكل مالبساته وكل مساته، مع اجلاهلية كلها من حولنا 

أن ينقصنا اليقني يف العاقبة احملتومة، اليت يشري إليه كل شيء من  -من مث -فال جيوز
حولنا...ومن مث ينبغي أال خياجلنا الشك يف أن ما وقع مرة يف مثل هذه الظروف ال بد أن 
يقع. وال جيوز أن يتطرق إىل قلوبنا الشك بسبب ما نراه من حولنا من الضرابت الوحشية اليت 
تكال لطالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان وال بسبب ما نراه كذلك من ضخامة األسس 

ا احلضارة املادية...، إن الذي يفصل يف األمر ليس هو ضخامة الباطل، وليس اليت تقوم عليه
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هو قوة الضرابت اليت تكال لإلسالم إمنا الذي يفصل يف األمر قوة احلق ومدى الصمود 
 للضرابت...". 

 –كما عرب األستاذ   –وبسبب غروب مشس احلضارة الغربية وإفالسها يف عامل القيم 
م على حافة اهلاوية ال بسبب التهديد ابلفناء املعلق على رأسها فهذا "...تقف البشرية اليو 

عرض للمرض وليس هو املرض...ولكن بسبب إفالسها يف عامل القيم...مل يعد لديه ما يعطيه 
 . 588للبشرية من القيم..." 

 
 رابعاً: الزاد املطلوب للثبات

يقوينا وميكننا على السري فإذا كانت هذه حال جاهلية اليوم وحقيقتها، فال بد من زاد 
على هذا الطريق والثبات أمام اجلاهلية. فما الزاد املطلوب للسري والثبات على هذا املنهج 
الصعب واملعقد؟ يوصي رمحه هللا ابلتزود ابلزاد املطلوب واملفقود لدى كثري من الناس، وهذا 

لعباده املؤمنني "...إنه الشعور الزاد هو زاد واحد؛ هو الثقة املطلقة بوعد هللا ونصره وأتييده 
، وأن: 589ابهلل على حقيقة، أنه التعامل مباشر مع هللا، والثقة املطلقة بوعده اجلازم احلاسم.."

 .  590"...حاجة البشر إىل هذا الدين أكرب من حقد احلاقدين على هذا الدين..."
تعاىل: ﴿ اَي  ومما ال شك فيه أن هذا املفهوم مستخلص من اآلايت القرآنية مثل قوله

[، وقوله تعاىل: ﴿ ِإن ٧أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا ِإن تَنص ر وا اَّللََّ يَنص رْك ْم َوي  ثَبِّْت أَْقَداَمك ْم ﴾]حممد: 
تَ وَكَِّل يَنص رْك م  اَّللَّ  َفاَل َغاِلَب َلك ْم َوِإن خَيْذ ْلك ْم َفَمن َذا الَِّذي يَنص ر ك م مِّن بَ ْعِدِه َوَعَلى اَّللَِّ فَ ْلي َ 

 [١٦٠عمران: اْلم ْؤِمن وَن ﴾] آل
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 خامساً: مواصفات املنهج والعقيدة الرابنية
 

ومقابل هذا اإلفالس القيمي عند هؤالء أييت املنهج اإلسالمي منقذاً لإلنسانية مجعاء، 
موصوفًا بقيم وخصاص رابنية املصدر ورابنية الوجهة. إنه منهجي مبين على العلم والقوة 

 والعبودية املطلقة هلل سبحانه، حيث يقول رمحه هللا:  واحلكمة
" ...قاعدة املنهج الرابين الصادر عن علم بدل اجلهل  وكمال بدل النقص وقدرة  

، 591بدل الضعف وحكمة بدل اهلوى القائم على أساس: إخراج البشر من عبادة العباد إىل
تصفاً هبذه الصفات واملميزات ...". وبسبب كون هذا املنهج م592عبادة هللا وحده دون سواه

اقتضت احلكمة اإلهلية أن تكون هناك فروق عديدة بينه وبني املناهج أو النظم الوضعية 
األخرى، وإن اختلفت وتعددت أمساؤها، فيقول رمحه هللا:"...أن مفرق الطريق بني منهج هذا 

ن إهلا واحدًا يفردونه الدين وسائر املناهج غريه، أن الناس يف نظام احلياة اإلسالمية يعبدو 
ابأللوهية والربوبية والقوامة....، بينما هم يف سائر النظم يعبدون آهلة وأرابابً متفرقة جيعلون هلا 
القوامة عليهم من دون هللا...، وهم مثلهم بشر... عبيد كما أهنم عبيد... وحنن نسمي هذه 

ا تعددت أشكاهلا وبيئاهتا النظم اليت يعبد الناس كما يسميها هللا؛ نظمًا جاهلية مهم
 . 593وأزماهنا...

هذه املفاهيم ال شك أن األستاذ سيد قطب توصل إليها من خالل قراءته وفهمه 
[، ١٤لآلايت القرآنية مثل قوله تعاىل: ﴿ َأاَل يَ ْعَلم  َمْن َخَلَق َوه َو اللَِّطيف  اخْلَِبري ﴾ ]امللك: 

َ َكاَن مبَا تَ ْعَمل وَن َخِبريًا﴾ ]األحزاب: وقوله تعاىل: ﴿ َواتَِّبْع َما ي وَحىَٰ إِلَ  [، ٢ْيَك ِمن رَّبَِّك ِإنَّ اَّللَّ
                                                 

. وانظر: 43، لألستاذ سيد قطب، ص خصائص التصور اإلسالمي" يف كتاب:  الرابنية،  ويراجع فصل " 4املرجع السابق، ص  591
  152، لألستاذ سيد قطب، صمقومات التصور اإلسالمي" يف كتاب: هية وعبودية األلو فصل"
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 قوله تعاىل: ﴿ِإنَّ َربََّك يَ ْبس ط  الرِّْزَق ِلَمن َيَشاء  َويَ ْقِدر  ِإنَّه  َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبريًا َبِصريًا﴾ ]اإلسراء:
 [.١٩ز ق  َمن َيَشاء  َوه َو اْلَقِويُّ اْلَعزِيز ﴾ ]الشورى: ، وقوله تعاىل: ﴿اَّللَّ  َلِطيٌف ِبِعَباِدِه يَ رْ ٣٠

 
 سادساً: االلتزام هبذا املنهج حىت يكون املسلم يف دين هللا

 
علل األستاذ ضرورة االلتزام ابملنهج الرابين األصيل لتصديق الوالء هلل واالنتماء 

بشرايً أو رابنياً فهو على بغض النظر عن كونه  –لإلسالم، ألن اإلنسان إذا خضع ملنهج ما 
 دين ذلك املنهج شاء أم أىب. قال رمحه هللا: 

"...أن كل منهج للحياة هو )دين(. فدين مجاعة من البشر هو البشر الذي يصّرف 
حياة هذه اجلماعة، غري أنه إن كان املنهج الذي يصّرف حياة هذه اجلماعة من صنع هللا أي 

ذه اجلماعة يف )دين هللا (، وإن كان املنهج الذي يصرف منبثقًا من تصور اعتقادي رابين فه
حياة هذه اجلماعة من صنع امللك، أو األمري، أو القبيلة أو الشعب، )أي منبثقاً من مذهب 
أو تصور أو فلسفة بشرية( فهذه اجلماعة يف )دين امللك( أو )دين األمري( أو )دين القبيلة( 

ألهنا ال تتبع منهج هللا، املنبثق ابتداء من دين هللا أو )دين الشعب(. وليست يف )دين هللا( 
دون سواه. و)دين هللا( هو الذي يقدم التفسري الشامل الكامل للوجود وعالقته خبالقه 

اختََّذ وا َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم أَْراَباًب  ، وال شك أن هذا املفهوم مستنبط من قوله تعاىل: ﴿594العظيم
ًا َواِحًدا الَّ إِلَََٰه ِإالَّ ه َو س ْبَحانَه  َعمَّا  مِّن د وِن اَّللَِّ  َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أ ِمر وا ِإالَّ لِيَ ْعب د وا ِإهلََٰ

 [.٣١ي ْشرِك وَن﴾]التوبة: 
 

 سابعاً: ال فصل للدين عن الدنيا يف اإلسالم
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ا حممد صلى ولقد كان من أهم صفات وخصائص هذا الدين اإلهلي املنزل على نبين

هللا عليه وسلم خاصية الشمول؛ فال يعقل لديٍن هذه ميزته أن ينفصل عن تنظيم كافة شؤوننا 
يف احلياة الدنيا؛ سياسياً أو اقتصادايً أو اجتماعيًا أو أخالقياً، إذ ال معىن هلذا الدين والنظام 

 ل رمحه هللا:اإلهلي أن ينحصر يف ركن ضيق من أركان العبادة فقط! ويف هذا الصدد يقو 
" ...فإنه ال معىن للدين أصالً إذا هو ختلى عن تنظيم احلياة الواقعية، بتصوراته اخلاصة، 

،  و "...ليس من طبيعة )الدين( 595ومفاهيمه اخلاصة وشرائعه اخلاصة، وتوجيهاته اخلاصة...
ة أن ينفصل عن الدنيا، وليس من طبيعة املنهج اإلهلي أن ينحصر يف املشاعر الوجداني
واألخالقيات التهذيبية والشعائر التعبدية أو يف ركن ضيق من أركان احلياة البشرية...ركن ما 

،  و "...ليس من طبيعة )الدين( أن يشرع طريقاً 596يسمونه ) األحوال الشخصية (...
لآلخرة ال مير ابحلياة الدنيا! طريقاً ينتظر الناس يف هنايته فردوس اآلخرة عن غري طريق العمل 

  .597األرض وعمارهتا، واخلالفة فيها عن هللا وفق منهجه الذي ارتضاه..."  يف
، والذي تولد يف الفصام النكدوقد مسى األستاذ هذا الفصل للدين عن الدنيا ب     : 

وال عالقة هلا ابإلسالم واتريخ  598ظل ظروف أوربية نكدة خاصة هبا وابلكنيسة األوربية
 ا فصل الدين عن الدولة. قال رمحه هللا: املسلمني البتة، وكان من نتائجه

( يف ظروف نكدة! وكانت له آاثره املدمرة يف الفصام النكدلقد مت ذلك ) "...
أورواب...، مث يف األرض كلها، حني طغت التصورات الغربية، واألنظمة الغربية، واألوضاع 

                                                 
 25:  املرجع السابق، ص  595
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وقد انفصمت حياة  -الغربية، على البشرية كلها يف مشارق األرض ومغارهبا...،ومل يكن بد
أن تسري يف هذا الطريق البائس؛ وأن تنتهي إىل هذه النهاية  -املخاليق عن منهج اخلالق

التعيسة؛ وأن حتيط ابلبشر الدائرة اليت يتعذبون اآلن يف داخلها، ويذوق بعضهم أبس بعض، 
 599بينما هم عاجزون عن معرفة طريق اخلالص منها.. وهم يصطرخون فيها..!!.

ت شيئًا من عظمة منهج اإلسالم ، فقد تبني لك سبب حماربة األعداء وإذا عرف
 لإلسالم وأهله يف كل عصر وكل مصر، يف كل وقت وكل حني، حيث يقول األستاذ:

"...ومن أجل هذه اخلصائص يف اإلسالم حياربه أعداؤه هذه احلرب املنكرة، ألنه 
ستغاللية، كما يعوقهم عن الطغيان يقف هلم يف الطريق، يعوقهم عن أهدافهم االستعمارية اال

والتأله يف األرض كما يريدون! ومن أجل هذه اخلصائص يطلقون عليه محالت القمع واإلابدة 
 . 600كما يطلقون عليه محالت التشويه واخلداع والتضليل..." 

 
 آصرة التجمع والوحدةاملطلب الثاين: 

سورة األنفال انقش اآلليات ويف تعقيب األستاذ سيد قطب لتفسري اآلية السابقة من 
الفعالة للتجمع والوحدة بني املسلمني. تركزت هذه اآلليات على رابطة العقيدة اإلسالمية دون 
 األواصر األخرى، حىت تربز إنسانية اإلنسان وإعالء هذا اجلانب على اجلوانب األخرى، قائالً:

 عدة وفق هذا املنهج ؛وهو يبين األمة املسلمة على هذه القا -فإن اإلسالم  " وبعد
وجودها على أساس التجمع العضوي احلركي؛ وجيعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة  ويقيم
 كان يستهدف إبراز "إنسانية اإلنسان" وتقويتها ومتكينها ، وإعالءها على مجيع إمنا -
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 عدهقوا األخرى يف الكائن اإلنساين. وكان ميضي يف هذا على منهجه املطرد يف كل اجلوانب
 .601وتعليماته وشرائعه وأحكامه..."

إذن؛ فلسفة اإلسالم يف الرتكيز على ضرورة التجمع والوحدة على آصرة وقاعدة 
العقيدة كان بغرض إبراز إنسانية اإلنسان وتقويتها ومتكينها وإعالئها على بقية اجلوانب. لقد 

أصيلة فطرية رابنية؛ فطر  صدق رمحه هللا فيما ذهب إليه ألن رابطة العقيدة والدين هي رابطة
هللا الناس عليها قبل أن خيلق هللا الناس أمجعني، ال تبديل خللق هللا. فالناس مجيعًا قد أقروا 
لقوا، فهم حنفاء مسلمون من األزل، ولكن  بوحدانية هللا وربوبيته وألوهيته وحاكميته قبل أن خي 

التهم وصرفتهم عن اجلادة. قال تعاىل: الشياطني من اإلنس بقوانينهم وتشريعاهتم وأعرافهم اجت
ال وا َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبيِن آَدَم ِمن ظ ه ورِِهْم ذ رِّي َّتَ ه ْم َوَأْشَهَده ْم َعَلىَٰ أَنف ِسِهْم أََلْست  ِبَربِّك ْم قَ  ﴿

َذا َغاِفِلنيَ  [، وكما جاء يف ١٧٢﴾ ]األعراف: بَ َلىَٰ َشِهْداَن َأن تَ ق ول وا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإانَّ ك نَّا َعْن هََٰ
احلديث القدسي أبلفاظ متقاربة: فقد روى اإلمام أمحد يف مسنده من حديث عياض َأّن النَّيبَّ 
ْم َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل َذاَت يَ ْوٍم يف خ ْطَبِتِه ...َوِإيّنِ َخَلْقت  ِعَباِدي ح نَ َفاَء ك لَّه ْم، َوِإهنَّ  

ك وا يب ه م  الشََّياِطني  فَاْجَتالَت ْه ْم َعْن ِديِنِهْم، َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلت  هَل ْم، َوأََمَرهْت ْم َأْن ي ْشِر أَتَ ت ْ 
  .602َما ملَْ أ نَ ّزِْل ِبِه س ْلطَااًن..." 

مث إن االستاذ سيد قطب ذكر القول الفصل يف هذه املسألة مؤكداً أنه ال شيء يدانيه 
ن آصرة العقيدة...كل اآلليات األخرى للتجمع والوحدة تتالشى أمامها مهما كان األمر، م

 قال رمحه هللا:
 ال جيعل هذه اآلصرة هي النسب، وال اللغة، وال األرض، وال اجلنس، وال "...إنه

مع  احليوان وال املصاق، وال املصري األرضي املشرتك...فهذه كلها أواصر يشرتك فيها ،اللون
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وإىل  ،القطيع إلنسان. وهي أشبه شيء وأقرب شيء إىل أواصر القطيع، وإىل اهتماماتا
لإلنسان وجوده، ووجود  تفسر احلظرية واملرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع! أما العقيدة اليت

ووجود الكون من حوله، ومصريه  وجوده هذا الكون من حوله تفسرياً كلياً؛ كما تفسر له منشأ
املادة وأكرب وأسبق وأبقى، فهي أمر  هذه الكون من حوله؛ وترده إىل كائن أعلى منومصري 

والذي ينفرد به عن سائر اخلالئق؛  ،اخلالئق آخر يتعلق بروحه وإدراكه املميز له من سائر
  حيث خيلف وراءه سائر اخلالئق. ؛ والذي يقرر "إنسانيته" يف أعلى مراتبها

 هي آصرة حرة؛ ميلك -قيدة والتصور والفكرة واملنهج آصرة الع -إن هذه اآلصرة  مث
 عليه اإلنساين اختيارها مبحض إرادته الواعية. فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة الفرد

وال تغيري اجلنس  ؛مناه فرضاً، مل خيرتها وال حيلة له كذلك فيها...إنه ال ميلك تغيري نسبه الذي
قد تقررت يف حياته قبل أن  أمور لذي ولد به. فهذه كلهاالذي تسلسل منه؛ وال تغيري اللون ا

كذلك مولده يف أرض بعينها، ونطقه ... يولد، مل يكن له فيها اختيار، وال ميلك فيها حيلة
ما دامت  -مادية معينة ومصري أرضي معني  مبصاق بلغة بعينها حبكم هذا املولد، وارتباطه

عسرية التغيري؛ وجمال "اإلرادة احلرة " فيها  لمسائ كلها  -هذه هي أواصر جتمعه مع غريه 
اإلسالم هي آصرة التجمع اإلنساين...فأما العقيدة  جيعلها حمدود...ومن أجل هذا كله ال

فهي مفتوحة دائماً لالختيار اإلنساين، وميلك يف كل حلظة أن يعلن  ،والتصور والفكرة واملنهج
ينتمي إليه بكامل حريته؛ فال يقيده يف هذه يقرر التجمع الذي يريد أن  وأن فيها اختياره؛

 من لونه أو لغته أو جنسه أو نسبه، أو األرض اليت ولد فيها...،  قيد احلالة
مث ذكر األستاذ سيد قطب النتائج الباهرة من هذا املنهج اإلهلي، مشريًا إىل عظمة 

واألجناس، وأن بوتقة اإلسالم وسعته ورمحته أن جعل رابطة العقيدة هي األساس جلميع األقوام 
العقيدة هي البوتقة الوحيدة اليت جيب تنصب فيها خصائص األجناس البشرية مبختلف أطيافها 
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وشرائحها حىت تتمازج وتنصهر فيما تلك الفروقات القومية والطبقية واجلهوية والسلطوية 
 مسجالً مناذج اترخيية من الشعوب واحلضارات األخرى قائالً:

 الواقعية الباهرة هلذا املنهج أن أصبح اجملتمع املسلم جمتمعاً مفتوحاً  ئجالنتا "...كان من
وأن  !السخيفة األجناس واألقوام واأللوان واللغات، بال عائق من هذه العوائق احليوانية جلميع

يف هذه  وانصهرت صبت يف بوتقة اجملتمع اإلسالمي خصائص األجناس البشرية وكفاايهتا؛
وصنعت هذه الكتلة  ؛قصرية نشأت مركباً عضوايً فائقاً يف فرتة تعد نسبياً البوتقة ومتازجت؛ وأ

البشرية يف زماهنا  الطاقة العجيبة املتجانسة املتناسقة حضارة رائعة ضخمة حتوي خالصة
 اجتمع يف اجملتمع اإلسالمي املتفوق: العريب والفارسي والشامي واملصري جمتمعة...، لقد

آخر األقوام  إىل واهلندي والروماين واإلغريقي واألندونسي واإلفريقي... والرتكي والصيين واملغريب
اجملتمع  بناء واألجناس. وجتمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة يف

" إمنا كانت  عربية" اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية. ومل تكن هذه احلضارة الضخمة يومًا ما
اجتمعوا  "...ولقد عقيدية" دائمًا  " إمنا كانت قوميةيومًا ما " " . ومل تكن إسالميةدائمًا "

 ،  وتربز فيها...واحدة كلهم على قدم املساواة، وِبصرة احلب، وبشعور التطلع إىل وجهة
" وحدها بال عائق...وهذا ما مل يتجمع قط ألي جتمع آخر على مدار إنسانيتهم"

خ القدمي هو جتمع اإلمرباطورية الرومانية كان أشهر جتمع بشري يف التاري لقد...التاريخ
  مثاًل...،
 فقد ضمت ابلفعل أجناساً متعددة؛ ولغات متعددة، وأرضني متعددة... ولكن هذا 

قامت يف  كذلك.، " ومل يتمثل يف قيمة عليا كالعقيدة.. نسانيةمل يقم على آصرة "إ كله
ولكنه كان كالتجمع ... مثالً  انيةجتمع اإلمرباطورية الربيطالتاريخ احلديث جتمعات أخرى...

على أساس سيادة القومية اإلجنليزية،  يقوم الروماين الذي هو وريثه! جتمعًا قوميًا استغاللياً؛
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ومثله اإلمرباطورايت األوربية كلها: ... اإلمرباطورية واستغالل املستعمرات اليت تضمها
 ...،603اطورية الفرنسيةيف وقت ما، واإلمرب  والربتغالية اإلمرباطورية األسبانية

أن تقيم جتمعًا من  الشيوعية وأرادت  املقيت! البشع وكلها يف ذلك املستوى اهلابط
واللون. ولكنها مل تقمه على قاعدة  واللغة نوع آخر، يتخطى حواجز اجلنس والقوم واألرض

جه اآلخر "...فكان هذا التجمع هو الو  الطبقية" القاعدة " عامة. إمنا أقامته على إنسانية"
املطالب األساسية " لإلنسان هي "الطعام واملسكن " ابعتبار أن، للتجمع الروماين القدمي...

وابعتبار أن اتريخ اإلنسان هو اتريخ البحث عن  - األولية وهي مطالب احليوان -واجلنس" 
و يقوم على أية قاعدة أخرى من القوم أ ،آخر والذين يعدلون عنه إىل أي منهج الطعام !!!

الننت السخيف هم أعداء اإلنسان حقًا !...،  هذا اجلنس أو األرض أو الطبقة... إىل آخر
مثل ما تتجمع عليه "البهائم" من احلظرية والكأل! بعد أن  على ليعودوا ابإلنسان إىل التجمع

  الكرمي الذي يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه "الناس" ! املقام رفعه هللا إىل ذلك
العجب أن يسمى التجمع على خصائص اإلنسان العليا تعصبًا ومجوداً  جبوأع
هللا  يسمى التجمع على مثل خصائص احليوان تقدمًا ورقيًا وهنضة...، ولكن وأن ورجعية،

لن يكتب هلا  البشرية غالب على أمره...وهذه االنتكاسات احليوانية اجلاهلية يف حياة
 .604اً..." البقاء...وسيكون ما يريده هللا حتم
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 سيد قطب املبحث الثالث: قضااي اجتماعية معاصرة من منظور  األستاذ
 

 املطلب األول: طبيعة اجملتمع الكافر وكيفية مواجهته
 

إن التعرف على مسات ومالمح اجملتمع الذي ال يدين بدين اإلسالم؛ أمر ضروري ال 
عداء اإلسالم وأعداء أولياء الرمحن. حليطة واحلذر خشية الوقوع يف خمالب ومكر أابحمالة، أخذاً 

َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي بَ ْعض ه ْم  فهم جسد واحد؛ كيان واحد؛ هلم هدف واحد، كما قال تعاىل: ﴿
اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اَل تَ تَِّخذ وا  [، وقال تعاىل: ﴿ ١٩َأْولَِياء  بَ ْعٍض َواَّللَّ  َويلُّ اْلم تَِّقنَي﴾] اجلاثية: 

 [. ٥١يَ ه وَد َوالنََّصاَرىَٰ َأْولَِياَء بَ ْعض ه ْم َأْولَِياء  بَ ْعٍض﴾ ]املائدة: الْ 
اجملتمع الكافر كتلة واحدة وله كيان عضوي واحد، وبناء على هذه الرتكيبة العضوية إن 

فهو يتحرك ويدافع ويكافح على هذا األساس؛ وإذا ما أراد املسلمون مواجهتهم فال بد 
يواجهوا هؤالء إال بنفس الصورة والطريقة، وبنفس املميزات واخلصائص للمسلمني إال أن 

واخلطط واألساليب اليت للمجتمع الكافر سواء بسواء. وإذا فهم املسلمون هذه احلقيقة وتصرفوا 
يف حتقيق الوالء للمسلمني والرباء من أعدائهم هبذا املفهوم وهبذه الصورة؛ ستكون النتيجة 

نالك فتنة وفساد كبري يف األرض. ويف تفسري األستاذ لقوله تعاىل: مباركة، وإال ستكون ه
َنٌة يف اأْلَْرِض َوَفَساٌد َكِبرٌي﴾]األنفا ل: ﴿َوالَِّذيَن َكَفر وا بَ ْعض ه ْم َأْولَِياء  بَ ْعٍض ِإالَّ تَ ْفَعل وه  َتك ن ِفت ْ

 قال رمحه هللا: [ ٧٣
 تمع اجلاهلي ال يتحرك كأفراد؛كما أسلفنا. إن اجمل  -األمور بطبيعتها كذلك  " إن

 وجوده يتحرك ككائن عضوي، تندفع أعضاؤه، بطبيعة وجوده وتكوينه، للدفاع الذايت عن إمنا
إال  يواجههم ومن مث ال ميلك اإلسالم أن، وكيانه. فهم بعضهم أولياء بعض طبعًا وحكماً..

إذا مل يواجههم  فأما .يف صورة جمتمع آخر له ذات اخلصائص، ولكن بدرجة أعمق وأمنت وأقوى
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ألهنم ال ميلكون  - اجلاهلي مبجتمع والؤه بعضه لبعض، فستقع الفتنة ألفراده من اجملتمع
األرض عامة بغلبة اجلاهلية على  يف وتقع الفتنة -مواجهة اجملتمع اجلاهلي املتكافل أفرادًا 

م؛ وطغيان ألوهية على اإلسال اجلاهلية اإلسالم بعد وجوده. ويقع الفساد يف األرض بطغيان
مرة أخرى. وهو أفسد الفساد: ﴿ِإالَّ تَ ْفَعل وه   للعباد العباد على ألوهية هللا؛ ووقوع الناس عبيداً 

َنٌة يف اأْلَْرِض َوَفَساٌد َكِبرٌي﴾ يكون بعد هذا النذير نذير، وال بعد هذا التحذير  وال َتك ن ِفت ْ
لى أساس التجمع العضوي احلركي ذي الوالء يقيمون وجودهم ع ال واملسلمون الذين، حتذير..

تبعة تلك  -فوق ما يتحملون يف حياهتم ذاهتا  -يتحملون أمام هللا  ، الواحد والقيادة الواحدة
وتبعة هذا الفساد الكبري...، إن هذا الدين منهج حياة ال يتمثل يف وجود  ، الفتنة يف األرض

يف صورة عقيدة فهو وجود حكمي، ال يصبح  حركي...أما وجوده جتمع فعلي، إال إذا متثل يف
املؤمنون حقاً، هلم مغفرة  وهؤالء، يف تلك الصورة احلركية الواقعية... يتمثل ] حقاً [ إال حني

واإليواء والنصرة وتكاليف هذا  واإلنفاق ورزق كرمي...والرزق يذكر هنا مبناسبة اجلهاد
  .605أكرم الرزق الكرمي...،بل هي  .كله...وفوقه املغفرة وهي من الرزق الكرمي

فكما رأينا يف تفسري األستاذ سيد قطب رمحه هللا أنه يريد من املسلمني أن يكونوا 
يقظني ومدركني للواقع املعيوش احمليط بنا مع مراقبة حركة اجملتمع الكافر وكيفية تطويره للوسائل 

لمني أن يوعوا هذه احلقيقة وتغيريه لإلسرتاتيجيات ونشره ألفكاره بني أوساط الناس. فعلى املس
وإال ستكون فتنة يف األرض وفساد كبري بسبب تقدمهم وتطويرهم لوسائلهم وبسبب ختلف 
املسلمني وعدم فهمهم هلذه احلقائق املرئية. وهذه اللفتة يف غاية األمهية، ولألسف املسلمون 

والربامج يف بعض البلدان يف سبات عميق وال يعي ما جيري حوله ومن بيده اإلعالم 
 والتكنولوجيا والسياسة!
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 املطلب الثاين:  حقيقة وصفات اجملتمع املسلم املثايل
 

مما الشك فيه أن الوصول إىل الدرجات العال من الكمال والنضج الفكري والثقايف 
والعلمي واألخالقي واإلجتماعي والسياسي؛ هو من أهداف القرآن الكرمي ومقاصده السامية 

لقرآن الكرمي يف آايت عديدة. لقد متثلت هذه األهداف يف احلياة الواقعية يف اليت ركز عليها ا
عصر النبوة وعصر اجليل األول من الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعيند، ابلطبع بنسب متفاوتة 
ألهنم كانوا بشرا مثلنا ومل يكونوا مالئكة مقربني الذين ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما 

الوصول إىل درجات اجملتمع املثايل أمر سهل وقابل للتطبيق ولكنه مشروط  يؤمرون. إذن
 بشروط، ومىت توفرت هذه الشروط حتققت أوصاف اجملتمع املثايل القرآين. 

أ ولََِٰئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ  فَِبه َداه م  ﴿ميكن مالحظة هذه احلقيقة يف مثل قوله تعاىل: 
[، قوله تعاىل: ٩٠األنعام: ]ْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن ه َو ِإالَّ ذِْكَرىَٰ لِْلَعاَلِمنَي ﴾اقْ َتِدْه ق ل الَّ َأْسأَل ك  

األنبياء: ]﴿ِإهنَّ ْم َكان وا ي َسارِع وَن يف اخلَْرْيَاِت َوَيْدع ونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكان وا لََنا َخاِشِعنَي ﴾
َ َوالرَّس وَل فَأ ولََِٰئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اَّللَّ  َعَلْيِهم مَِّن النَِّبيِّنَي [، وقوله تعاىل: ٩٠ ﴿َوَمن ي ِطِع اَّللَّ

يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحِلِنَي َوَحس َن أ ولََِٰئَك َرِفيًقا﴾ [، وقوله سبحانه: ٦٩النساء: ]َوالصِّدِّ
ن ذ رِّيَِّة ﴿أ ولََِٰئَك الَِّذيَن أَنْ َعَم اَّللَّ  َعَلْيِهم مَِّن النَِّبيِّنَي ِمن ذ رِّيَِّة آَدَم َوممَّْن مَحَْلَنا َمَع ن وٍح َومِ 

َلىَٰ َعلَ  َنا ِإَذا ت  ت ْ ْيِهْم آاَيت  الرَّمْحََِٰن َخرُّوا س جًَّدا ِإبْ رَاِهيَم َوِإْسرَائِيَل َوممَّْن َهَديْ َنا َواْجتَ بَ ي ْ
يَ ْرَفِع اَّللَّ  الَِّذيَن آَمن وا ِمنك ْم َوالَِّذيَن أ وت وا  ﴿ [، وقوله جل ويف عاله:٥٨مرمي: ]َوب ِكيًّا﴾

[، إىل آخر ما هنالك من اآلايت ١١اجملادلة:  ]اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواَّللَّ  مبَا تَ ْعَمل وَن َخِبرٌي﴾
 املباركات فيها أوصاف هلؤالء املباركني من األنبياء والرسل واألجيال اليت خلت.

ولقد شغلت هذه احلقيقة القرآنية ابل األستاذ سيد رمحه هللا تعاىل كثريا مما دفعه 
املتأنية للتفاسري واآلايت القرآنية وسنن النهوض  إىل البحث واملطالعة املكثفة والدراسة
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والسقوط للمجتمعات واحلضارات املختلفة؛ القدمية واملعاصرة وخلص إىل القول أبن 
صفات اجملتمع املسلم املثايل الذي يريده القرآن الكرمي ميكن حتقيقها والتوصل إليها إن 

سالمية على حقيقتها كما نزلت. حنن صدقنا مع هللا وأخلصنا هلل، وتفهمنا الشريعة اإل
 لنعش مع هذه املقتطفات من تفسريه.

ْلِم َكافًَّة َواَل تَ تَِّبع وا  ويف تفسري األستاذ لقوله تعاىل: ﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اْدخ ل وا يف السِّ
هللا إىل بيان األبعاد  [، تطرق رمحه٢٠٨خ ط َواِت الشَّْيطَاِن ِإنَّه  َلك ْم َعد وٌّ مُِّبنٌي﴾ ]البقرة: 

النفسية والدالالت اإلميانية واآلاثر اإلجيابية حلقيقة الدخول يف اإلسالم  واالستسالم احلقيقي 
هلل عز وجل وملنهجه القومي وأثر ذلك على سلوكيًا وأخالقيًا وعقيدايً مقارنة مع بعض الدول 

 الغربية، فقال رمحه هللا:
 ،ويفردهم ان. هبذا الوصف احملبب إليهم، والذي مييزهمدعوة للمؤمنني ابسم اإلمي " إهنا

مفاهيم  ، وأول... ويصلهم ابهلل الذي يدعوهم...دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا يف السلم كافة
والكبري من  الصغري هذه الدعوة أن يستسلم املؤمنون بكلياهتم هلل، يف ذوات أنفسهم، ويف

اليت تقود خطاهم وهم  االستسالم لليد ئنة الراضية.أمرهم...، استسالم الطاعة الواثقة املطم
والنصح والرشاد؛ وهم مطمئنون إىل الطريق واملصري، يف الدنيا واآلخرة  اخلري واثقون أهنا تريد هبم

آمنوا؛ ليخلصوا ويتجردوا؛ وتتوافق خطرات  للذين سواء...، وهي دعوة توجه يف كل حني
 هبم، وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم، يف غري ما هللا يريد نفوسهم واجتاهات مشاعرهم مع ما

حني يستجيب هذه االستجابة يدخل يف عامل كله سلم  واملسلم. تلجلج وال تردد وال تلفت
واطمئنان، وكله رضى واستقرار. ال حرية وال قلق، وال شرود وال  ثقة وكله سالم. عامل كله
نطق. سالم مع الناس واألحياء. سالم والضمري. سالم مع العقل وامل النفس ضالل. سالم مع

ومع كل موجود. سالم يرف يف حنااي السريرة. وسالم يظلل احلياة واجملتمع.  كله مع الوجود
مجيلة فوق أهنا عقيدة كرمية. عقيدة تسكب  عقيدة األرض وسالم يف السماء...، هي يف سالم
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ويشيع من حوله األمن والرفق،  كله ويعانق كل موجود؛ الوجود يف روحه السالم؛ وتطلقه يعانق
ابآلخرة يؤدي دوره األساسي يف إفاضة السالم على روح املؤمن  واالعتقاد واحلب والسالم.

 القلق والسخط والقنوط...إن احلساب اخلتامي ليس يف هذه األرض؛ واجلزاء ونفي وعامله؛
هذا  يف لقة مضمونةاخلتامي هناك؛ والعدالة املط ليس يف هذه العاجلة...إن احلساب األوىف

احلساب...، فأوىل به أال يغدر وال يفجر؛ وأوىل به أال يغش وال خيدع؛ وأوىل به أال يطغى 
 يستعجل وأوىل به أال يستخدم أداة مدنسة وال وسيلة خسيسة. وأوىل به كذلك أال ؛يتجرب وال

أبنه ميضي  املؤمن املراحل، وأال يعتسف الطريق، وأال يركب الصعب من األمور...، وشعور
هذا الشعور يف روحه من الطمأنينة  يسكبه مع قدر هللا، يف طاعة هللا، لتحقيق إرادة هللا...وما

وال قلق وال سخط على العقبات واملشاق...،  حرية والسالم واالستقرار؛ واملضي يف الطريق بال
 تتجاوز . الاليت يفرضها اإلسالم على املسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة والتكاليف

من طاقاته ال تطلقها للعمل  واحدة طبيعة اإلنسان وتركيبه؛ وال هتمل طاقة الطاقة؛ وال تتجاهل
 والبناء والنماء...، 
 العقيدة الذي ينشئه هذا املنهج الرابين، يف ظل النظام الذي ينبثق من هذه واجملتمع

يشيع السلم  مما ملال ...كلهااجلميلة الكرمية، والضماانت اليت حييط هبا النفس والعرض وا
اجملتمع املتواد املتحاب املرتابط املتضامن املتكافل املتناسق. هذا  وينشر روح السالم. هذا

 حققه اإلسالم مرة يف أرقى وأصفى صوره. مث ظل حيققه يف صور شىت على توايل الذي اجملتمع
 اجلاهلية تمع آخر صاغتهختتلف درجة صفائه، ولكنه يظل يف مجلته خرياً من كل جم ،احلقب

اجملتمع  هذا !األرضية يف املاضي واحلاضر، وكل جمتمع لوثته هذه اجلاهلية بتصوراهتا ونظمها
واللغات  ،واألوطان حيث تذوب فيها األجناس -آصرة العقيدة  -الذي تربطه آصرة واحدة 

 ، ... اإلنسان واأللوان، وسائر هذه األواصر العرضية اليت ال عالقة هلا جبوهر
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َا اْلم ْؤِمن وَن ِإْخَوٌة﴾...والذي يرى صورته هذا  اجملتمع الذي يسمع هللا يقول له: ﴿ِإمنَّ
منه  اشتكى قول النيب الكرمي: "مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا يف

َذا ح يِّيت م َوإِ  اجملتمع الذي من آدابه: ﴿ عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى"...هذا
َها َأْو ر دُّوَها﴾، ﴿َواَل ت َصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس َواَل مَتِْش يف اأْلَْرِض َمَرحً  ا بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا أبَِْحَسَن ِمن ْ

يٌم ﴾،  َنه  َعَداَوٌة َكأَنَّه  َويلٌّ محَِ َنَك َوبَ ي ْ ﴿اَي أَي َُّها ...﴾، ﴿اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن  فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ
ن الَِّذيَن آَمن وا اَل َيْسَخْر قَ ْوٌم مِّن قَ ْوٍم َعَسىَٰ َأن َيك ون وا َخرْيًا مِّن ْه ْم َواَل ِنَساٌء مِّن نَِّساٍء َعَسىَٰ أَ 
 بَ ْعَد َيك نَّ َخرْيًا مِّن ْه نَّ َواَل تَ ْلِمز وا أَنف َسك ْم َواَل تَ َنابَ ز وا اِبأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسم  اْلف س وق  

ميَاِن...﴾...، " كل املسلم على  حرام:دمه وعرضه وماله "...،  املسلم اإْلِ
 ،هذا اجملتمع النظيف العفيف الذي ال تشيع فيه الفاحشة؛ وال يتبجح فيه اإلغراء مث

وال ترف فيه  ،وال تروج فيه الفتنة، وال ينتشر فيه التربج، وال تتلفت فيه األعني على العورات
تنطلق يف  كما لى احلرمات، وال ينطلق فيه سعار اجلنس وعرامة اللحم والدمالشهوات ع

الرابنية الكثرية،  التوجيهات اجملتمعات اجلاهلية قدميًا وحديثاً...، هذا اجملتمع الذي حتكمه
بُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشة  يف الَِّذينَ  –سبحانه  -والذي يسمع هللا   آَمن وا يقول: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن حيِ 

نْ َيا َواآْلِخَرِة َواَّللَّ  يَ ْعَلم  َوأَنت ْم اَل تَ ْعَلم وَن﴾، ﴿ الزَّانَِية  َوالزَّاين فَاْجِلد وا ك لَّ  هَل ْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ
ْؤِمن وَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َواِحٍد مِّن ْه َما ِمائََة َجْلَدٍة َواَل أَتْخ ْذك م هِبَِما رَْأَفٌة يف ِديِن اَّللَِّ ِإن ك نت ْم ت   

﴿ق ل لِّْلم ْؤِمِننَي يَ غ ضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفظ وا ف  ر وَجه ْم  َوْلَيْشَهْد َعَذاهَب َما طَائَِفةٌ مَِّن اْلم ْؤِمِننَي﴾...
وَجه نَّ....َواَل َيْضرِْبَن أِبَْرج ِلِهنَّ ...﴾، ﴿َوق ل لِّْلم ْؤِمَناِت يَ ْغض ْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن ف  ر  

مثل هذا اجملتمع أتمن الزوجة على زوجها، وأيمن  لِي  ْعَلَم َما خي ِْفنَي ِمن زِيَنِتِهنَّ...﴾...، ويف
على حرماهتم وأعراضهم، وأيمن اجلميع على أعصاهبم  األولياء الزوج على زوجته، وايمن
فاتن، وال تقود العيون القلوب إىل احملارم. فإما اخليانة على امل العيون وقلوهبم. حيث ال تقع
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 وإما الرغائب املكبوتة وأمراض النفوس وقلق األعصاب...بينما اجملتمع املسلم حينذاك املتبادلة
  العفيف آمن ساكن، ترف عليه أجنحة السلم والطهر واألمان ! النظيف

ورزقاً، ولكل عاجز ضمانة  إنه ذلك اجملتمع الذي يكفل لكل قادر عمالً  وأخرياً 
ولكل راغب يف العفة واحلصانة زوجة صاحلة، والذي يعترب أهل كل حي  ،الكرمي للعيش

 جنائية لو مات فيهم جائع؛ حىت لريى بعض فقهاء اإلسالم تغرميهم ابلدية. مسؤولية مسؤولني
كفالتها  بعد شريع،الذي تكفل فيه حرايت الناس وكراماهتم وحرماهتم وأمواهلم حبكم الت واجملتمع

بيته، وال يتجسس  أحد ابلتوجيه الرابين املطاع. فال يؤخذ واحد فيه ابلظنة، وال يتسور على
فيه على أحد  يضيع على أحد فيه متجسس، وال يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر؛ وال

كما   الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون. اجملتمع ماله سرقة أو هنبا واحلدود حاضرة.
اليت يشعر معها كل أحد أن حقه منوط حبكم شريعة هللا  الصارمة يقوم على املساواة والعدالة

  حاشية ، وال قرابة كبري...، هوى ال إبرادة حاكم، وال
 كلها بعض معاين السلم الذي تشري إليه اآلية وتدعو الذين آمنوا للدخول فيه هذه

حظ؛  ذاهتا هلم منها شيء، وال يعود لنفوسهم من ليسلموا أنفسهم كلها هلل؛ فال يعود .كافة
يدرك معىن هذا السلم حق إدراكه  تسليم...وال إمنا تعود كلها هلل يف طواعية ويف انقياد ويف

يف النفوس اليت ال تطمئن ابإلميان، يف  القلق يعلم كيف تنطلق احلرية وكيف يعربد ال من
ته مث تنكرت له، وارتدت إىل اجلاهلية، حتت عرف اليت اجملتمعات اليت ال تعرف اإلسالم، أو

هذه اجملتمعات الشقية احلائرة على الرغم من ، األزمان... مجيع عنوان من شىت العنواانت يف
الرخاء املادي والتقدم احلضاري، وسائر مقومات الرقي يف عرف  من كل ما قد يتوافر هلا

  املختلة املوازين. التصورات اجلاهلية الضالة
 مثل واحد مما يقع يف بلد أوريب من أرقى بالد العامل كله وهو "السويد". وحسبنا

خيص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي مخسمائة جنيه يف العام. وحيث  حيث
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فرد نصيبه من التأمني الصحي وإعاانت املرض اليت تصرف نقدا والعالج اجملاين  كل يستحق
 يع مراحله ابجملان، مع تقدمي إعاانت مالبس وقروضوحيث التعليم يف مج .املستشفيات يف

املتفوقني وحيث تقدم الدولة حوايل ثالْثائة جنيه إعانة زواج لتأثيث البيوت...وحيث  للطلبة
ماذا ؟ ماذا وراء هذا الرخاء  وحيث من ذلك الرخاء املادي واحلضاري العجيب ...ولكن

شعب مهدد ابالنقراض، فالنسل يف  إنه ؟ املادي واحلضاري وخلو القلوب من اإلميان ابهلل
طالق واحد لكل ست زجيات بسبب  مبعدل تناقص مطرد بسبب فوضى االختالط! والطالق
اجلديد ينحرف فيدمن على املسكرات  واجليل انطالق النزوات وتربج الفنت وحرية االختالط!
واألمراض النفسية القلب ابلعقيدة.  وطمأنينة واملخدرات؛ ليعوض خواء الروح من اإلميان
من النفوس واألرواح واألعصاب...مث  اآلالف والعصبية والشذوذ أبنواعه تفرتس عشرات
الشقوة النكدة  أشنع من هذا يف روسيا...إهنا االنتحار...واحلال كهذا يف أمريكا...واحلال

لذين آمنوا دعا هللا ا وملا ...،املكتوبة على كل قلب خيلو من بشاشة اإلميان وطمأنينة العقيدة
فإنه ليس هناك إال اجتاهان  .الشيطان أن يدخلوا يف السلم كافة ...حذرهم أن يتبعوا خطوات

خطوات الشيطان. إما هدى وإما ضالل. إما  اتباع اثنان. إما الدخول يف السلم كافة، وإما
طريق الشيطان. وإما هدى هللا وإما غواية  وإما إسالم وإما جاهلية. إما طريق هللا

يدرك املسلم موقفه، فال يتلجلج وال يرتدد وال يتحري  أن شيطان...ومبثل هذا احلسم ينبغيال
هنالك حل وسط، وال منهج بني بني، وال خطة  ليس...، االجتاهات بني شىت السبل وشىت

هناك حق وابطل. هدى وضالل. إسالم وجاهلية.  إمنا نصفها من هنا ونصفها من هناك!
  .606شيطان..." منهج هللا أو غواية ال

                                                 
، د.صالح : أمريكا من الداخل مبنظار سيد قطب، وانظر للتفاصيل أخرى مشاهبة كتاب211، 1، جيف  ظالل القرآنقطب، سيد؛  606

 175 - 161، ص 2002، 8عبد الفتاح اخلالدي، دار القلم، دمشق، ط
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تفسري يف غاية الوضوح، خال من التعقيد اللغوي أو الفلسفي العقيم. إهنا دعوة إىل 
اإلستسالم الكامل واملطلق هلل جل يف عاله. إهنا دعوة إىل اإلميان املطلق والعمل املطلق، 

إىل يقظة للصغري والكبري، واملثقف والفالح، والرجال والنساء، واحلكام واحملكومني. إهنا دعوة 
وإىل الوعي وإدراك ما حياك للمسلمني من فنت ومؤامرات داخلية وخارجية حىت يكونوا على 
بصرية وعلم. وما يلقها إال الذين صربوا وما يلقها إال ذو حظ عظيم. رحم هللا األستاذ سيد 

ناب قطب، وغفر هللا لنا يف تقصريان، ووفقنا إىل حتقيق مرضاته يف الدنيا ابتباع شرعه واجت
 هنيه.

 
 سيد قطب املبحث الرابع: قضااي سياسية من منظور األستاذ

 
 املطلب األول: األنظمة البشرية واختاذ األرابب من دون هللا

 
 متهيد يف غاية األمهية:

هذه القضية يف غاية األمهية قد شغلت فكر واهتمام األستاذ سيد قطب رمحه هللا إىل 
ال جييد وال حيسن احلديث يف غريه!! وأخذت حيزا درجة كبريةن حىت ظن بعض الناس أنه 

كبريا من دراساته وتفسريه وكتاابته عموما، حبيث تكاد ال جتد كتااب له رمحه هللا إال وجتد هناك 
حديثا إما جانبيا أو مباشرا عن احلاكمية واأللوهية والربوبية واختاذ الناس أراباب من دون هللا. 

هو الذي ينبغي أن تصرف له اجلهود كافة لتوضيح وتثبيت تلك  والغرابة من هذا اإلهتمام؛ إذ
املسائل العقدية يف قلوب املسلمني قبل مطالبتهم ابلتكاليف الشرعية، وهذا هو املنهج القرآين 

 يف تربية ودعوة الناس إىل هللا جل وعال. 
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حيد اخلالص إهنا العقيدة الصافية املبنية على القرآن والسنة النبوية الصحيحة. إنه التو 
واملخلص هلل جل وعال. إذ ال خري يف عمل أو عقيدة أشرك اإلنسان مع هللا أحدا غريه. فال 
غرابة أن جند له رمحه هللا حديثا مسهبا أيضا هنا يف تفسريه لآلايت القرآنية اليت تتحدث حول 

مام هذه املسألة. وإن نظرة فاحصة ومتأنية وموضوعية الستكشاف ومعرفة احلكمة من اهت
األستاذ سيد قطب هبذه القضية اجلوهرية ليدرك متام اإلدراك أنه كان حمقا ومصيبا يف اجتهاده 
فيما ذهب إليه، لكي يدرك الناس عامة واملسلمون خاصة أن مسألة اختاذ األرابب من دون 
باد هللا، واعتماد تشريعات وقوانني بشرية وضعية رومانية أو غربية أو أمريكية إلدارة شؤون الع

والبالد يف اجملال العقدي واألخالقي واألسري واإلقتصادي والرتبوي واملعريف والسياسي، 
واإلبتعاد عن القرآن الكرمي والسنة النبوية يف هذه القضااي؛ إمنا هو عني الشرك متاما وكما قال 

ِلك م  اَّللَّ  رَبُّك م  احلَْقُّ َفَماَذا بَ ْعَد احلَْقِّ ِإالَّ  تعاىل: يونس: ]الضَّاَلل  فََأىنََّٰ ت ْصَرف وَن﴾ ﴿َفذََٰ
غ وَن َوَمْن َأْحَسن  ِمَن اَّللَِّ ح ْكًما لَِّقْوٍم [، و كما قال تعاىل: ٣٢ ﴿أََفح ْكَم اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ

 [٥٠املائدة: ]ي وِقن وَن﴾ 
هذه احلقيقة، ال نقصد بتاات عدم اإلستفادة من جتارب األمم األخرى يف وعندما نقرر 

جمال إدراة شؤون وقوانني املرور وشؤوون الوافدين واملتعاقدين وكيفة القبض على اجملرمني 
واملخالفني لقوانني الدولة من خالل استخدام تكنولوجيا املعاصرة يف تسهيل أمور الناس 

البنوك واملؤسسات العلمية والدوائر احلكومية واملدارس واجلامعات  ومعامالهتم اإللكرتونية يف
والشؤون األمنية. ألن القرآن الكرمي سكت عن هذه األشياء وتركها خاضعة للعرف وجتارب 
األمم األخرى، كما هو معلوم للقاصي والداين يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية من استفادة 

ني يف مسألة الربيد واختاذ الدواوين والسجالت للجنود املسلمني األوائل من غري املسلم
والعسكر واملوظفني ونقش النقود من احلضارة الفارسية واحلضارة الرومانية أايم اخلليفة الراشد 

 أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وعن صحابة رسول هللا أمجعني.
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 أحكام الزواج والطالق واإلرث وأما ما يتعلق مبسألة األحوال الشخصية واألسرية يف
والرضاعة واحلضانة والرعاية األسرية لألوالد والعجزة واملسنني والوالدين،  وكل ما يتعلق بتلك 
األحوال الشخصية املنصوصة عليها يف الكتاب والسنة النبوية الصحيحة وسرية اخللفاء 

والسنة النبوية الصحيحة. الراشدين وهدي السلف الصاق، فمدارها ومرجعها القرآن الكرمي 
وأيضا مسألة األحكام الشرعية يف نظم املعامالت املالية والتجارية والصناعية والزراعية وغريها؛ 
فجميع تلك املعامالت أيضا مدارها ومرجعها القرآن والكرمي والسنة النبوية الصحيحة، اللهم 

 ينص عليها القرآن والسنة أو مل يف املسائل والنوازل واملعامالت اجلديدة واملستحدثة اليت مل
حتدث يف زمن اخللفاء الراشدين، فمدار ومرجع هذه املسائل ملعرفة احلالل واحلرام فيها هم: 
إمجاع علماء املسلمني املعتربين واملشهود هلم ابلصالح والتقوى والعلم واملعرفة. فواجب هؤالء 

ملستوردة واليت ال تتصادم مع الشريعة مجعيا البحث عن احللول املوجودة أو إمكانية احللول ا
 اإلسالمية.

هذا هو مفهوم القانون والدستور الذي فهمناه وفهم الناس عامة واألستاذ سيد قطب 
أيضا. ال أان وال أنت وال زيد وال عمرو من الناس يرضى لنفسه أو أهله أن حيتكم إىل القوانني 

أو أمريكا أو غريها من الدول والثقافات يف الوضعية والبشرية املستوردة من فرنسا أو سويسرا 
شؤون الطالق وأحكام الزواج !! هذا هو جّل هّم األستاذ سيد قطب رمحه هللا يف كتاابته، 
وهذا الذي فهمته أان أيضا منه رمحه هللا. وإن كان يقصد األستاذ سيد قطب يف كتاابته وآرائه 

أن يعيش  -رمحه هللا –ال أعتقد أنه لو قدر له غري الذي ذكران؛ فأان منه براء فيما ذهب إليه. و 
يف زماننا أن حيرم علينا التكنولوجيا ومجيع ما ذكرانه من األمور آنفا، أي يف القضااي العلمية 

 واملعرفية والرتبوية واإلدراية والصناعية والتجارية...إ .
ملسائل، كثري من الناس ضلوا السبيل ومل يفهموا قصد األستاذ سيد قطب يف هذه ا

ومن استخداماته ملصطلحات اجلاهلية للناس، نعم حىت أان ميكنين القول لزيد من الناس أبنه" 
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جاهلي" إذا رأيته أن يتحاكم إىل القانون الغريب أو الشرقي يف مسألة الزواج والطالق هرواب 
وحاله هذا؛ من املسؤولية اإلسالمية  وتقليدا لغريه من ابب التيسري لنفسه!! نعم ذلك اإلنسان 

هو جاهلي قح بل ومركب!! فال غموض يف كالم األستاذ سيد قطب، وال حنمل كالمه فوق 
ما يتحمل، وال نفسر بتفسري يشوبه اهلوى واإلنتصار للذات!! إن الذي يتحاكم إىل تلك 
التشريعات الغربية أو الشرقية؛ فهو بلسان األستاذ سيد قطب ولسان القرآن الكرمي هو: حتاكم 

الطاغوت!! فهو شريك هلل يف تشريع القوانني!! أاي كان هذا الطاغوت أو القانون أو إىل 
الدستور فهو شرك هلل. هذا ابتفاق العلماء يف قدمي الزمان وحديثه، ومن شك يف هذه احلقيقة 
فنحن أيضا نشك يف عقل الشاك وعقيدته. وأرى يف هذا التمهيد غنية حلسن فهم كالمه 

 حيتمل. لنرى األستاذ سيد رمحه هللا كيف ربط تفسري اآلية القرآنية بتلك وعدم محله فوق ما ال
 احلقائق اليت أشران إليها آنفا.

ق ْل اَي أَْهَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإىَلَٰ َكِلَمٍة ﴿  ويف تفسري األستاذ سيد قطب لقوله تعاىل:
نَ َنا َوبَ ي َْنك ْم َأالَّ نَ ْعب َد ِإالَّ اَّللََّ  ًئا َواَل يَ تَِّخَذ بَ ْعض َنا بَ ْعًضا أَْراَباًب مِّن د وِن َسَواٍء بَ ي ْ  َواَل ن ْشرَِك بِِه َشي ْ

[، تطرق إىل مسألة املشرعني من ٦٤عمران: آلاَّللَِّ فَِإن تَ َولَّْوا فَ ق ول وا اْشَهد وا أِبانَّ م ْسِلم وَن﴾ ]
ابابً من دون هللا، من حيث تلقي التشريعات والقوانني من هؤالء! البشر واختاذ بعض الناس أر 

واعترب األستاذ هؤالء الناس أبهنم شركاء هلل يشرعون للناس ما مل أيذن به هللا! سواء اعرتف 
الناس هبذه احلقيقة أم مل يعرتفوا، فهذا االعرتاف ابللسان أو القلب هو اعرتاف سليب من منظور 

نه ال ينشئ آاثره الواقعية يف احلياة وال أتثري هلذا االعرتاف يف تغيري ، ألسيد قطب األستاذ
 سلوكيات وعقيدة الناس، فقال رمحه هللا:
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...ال 607الربوبية، فتتوحد العبودية تتوحد ... وأول ما يالزم حقيقة التوحيد أن" 
العبودية. وليس إال إال عن هللا. فليس إال هلل تكون  تلقي عبودية إال هلل. وال طاعة إال هلل. وال

عن هللا يكون التلقي...التلقي يف التشريع، والتلقي يف القيم  إال هلل تكون الطاعة. وليس
 يف اآلداب واألخالق. والتلقي يف كل ما يتعلق بنظام احلياة البشرية...وإال والتلقي واملوازين،

الذي  السليب عرتاففهو الشرك أو الكفر. مهما اعرتفت األلسنة، ومهما اعرتفت القلوب اال
إىل البشرية: تعبد  ابلقياس ال ينشئ آاثره يف حياة الناس العامة...، وأظهر خصائص األلوهية

ادعى لنفسه شيئاً من هذا كله فقد  فمن العبيد؛ والتشريع هلم يف حياهتم، وإقامة املوازين هلم.
يقع الفساد يف  . وماإهلا من دون هللا للناس ادعى لنفسه أظهر خصائص األلوهية؛ وأقام نفسه

. الناسَ  يتعبد الناس   عندما األرض كما يقع عندما تتعدد اآلهلة يف األرض على هذا النحو.
وأن له فيهم حق التشريع  ؛لذاته عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة

لوهية ولو مل يقل كما فهذا هو ادعاء األ ،لذاته لذاته؛ وأن له كذلك حق إقامة القيم واملوازين
﴾]النازعات:  قال فرعون: به هو الشرك ابهلل أو الكفر  واإلقرار [...،٢٤﴿َأاَن َربُّك م  اأْلَْعَلىَٰ
لدعوة منصفة من غري شك. دعوة ال يريد هبا النيب صلى هللا عليه وسلم أن  به...، وإهنا

ا اجلميع على مستوى معه من املسلمني ...، كلمة سواء يقف أمامه ومن يتفضل عليهم هو
على بعض، وال يتعبد بعضهم بعضا. دعوة ال أيابها إال متعنت مفسد،  بعضهم واحد. ال يعلو

دعوة إىل عبادة هللا وحده ال يشركون به شيئاً. ال بشراً  يفيء إىل احلق القومي. إهنا أن ال يريد
ال نبياً وال رسوالً. فكلهم هلل أال يتخذ بعضهم بعضاً من دون هللا أرابابً.  إىل وال حجراً. ودعوة

إمنا اصطفاهم هللا للتبليغ عنه، ال ملشاركته يف األلوهية والربوبية. ﴿فَِإن تَ َولَّْوا فَ ق ول وا  عبيد.
املقابلة بني املسلمني ومن يتخذ بعضهم بعضًا أراباًب من  وهذه اْشَهد وا أِبانَّ م ْسِلم وَن﴾...،

                                                 
واألمساء ) العبودية(  و األلوهية توحيد الربوبية:  بالد احلرمنيوهذا التقسيم للتوحيد يتوافق مع التقسيم الذي عليه علماء   607

 .. وطبعا األستاذ سيد مل يذكر القسم الثالث هنا، ولكنه أشار إليه يف أماكن أخرى من مؤلفاتهوالصفات
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هم الذين يعبدون هللا وحده؛  املسلمون م املسلمون.حاسم من ه بوضوح دون هللا، تقرر
الناس يف مجيع النظم  إن من دون هللا ...، أرابابً  ويتعبدون هلل وحده؛ وال يتخذ بعضهم بعضاً 

أرقى الدميقراطيات كما يقع  يف األرضية يتخذ بعضهم بعضا أرابابً من دون هللا...، يقع هذا
النظام اإلسالمي  ويف إال هلل. هبا بودية عبادة ال يتوجهفالع يف أحط الديكتاتورايت سواء ...،

التصورات والنظم واملناهج  يتلقى وحده يتحرر اإلنسان من هذه الربقة...ويصبح حراً. حراً 
شأنه يف هذا شأن كل إنسان آخر مثله. فهو  ،والشرائع والقوانني والقيم واملوازين من هللا وحده

واحد، ويتطلعون إىل سيد واحد، وال  مستوى قفون يفوكل إنسان آخر على سواء. كلهم ي
هو الدين عند هللا. وهو  -هبذا املعىن  - واإلسالم يتخذ بعضهم بعضا أراباًب من دون هللا.

لقد أرسل هللا الرسل هبذا الدين ليخرجوا الناس من  هللا...، الذي جاء به كل رسول من عند
باد إىل عدل هللا... فمن توىل عنه فليس مسلماً ومن جور الع .هللا عبادة العباد إىل عبادة

 . 608أول املؤّولون، وضلل املضللون..." مهما بشهادة هللا.
 الكالم يف غاية الروعة والوضوح كما أسلفنا سابقا، وليس بعد التوضيح توضيح.

 
 احلاكمية هللاملطلب الثاين: 

كمية وقتًا طويالً حول مسألة احلا  رمحه هللا لقد استغرق حديث األستاذ سيد قطب
وصفحات عديدة يف تفسريه نظراً لكون هذه املسألة من أمهات العقيدة والقضااي اإلسالمية، 
وهو يعجب رمحه هللا من بعض الدعاة املتحدثني ابسم اإلسالم كيف مل يفهموا معاين ودالالت 

قة بني العقيدة " لألسف مل يفهموا قوة العال املتحمسونوأبعاد هذه القضية! فهؤالء الدعاة " 
والشريعة اإلسالمية! متجاهلني أبن هذه التفرقة أو الفصل كان نتيجة اجلهد املكثف ألعداء 

 ". جنود مدربون لإلفساد والتضليل عرب القروناإلسالم " 
                                                 

 407، 1، جيف ظالل القرآنقطب، سيد؛   608
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" مل يقرؤوا القرآن حق القراءة! ومل  املتحمسني واحملبني لإلسالمفأمثال هؤالء " 
نقوصة...عندما حكموا على عابد الوثن ابلشرك والكفر واخلروج يستقرؤوا نصوصه كاملة غري م

من امللة! ومل حيكموا على املتحاكم إىل الطاغوت ابلكفر والشرك! لعمري إن هذا لشيء 
عجاب، متناسني أو متجاهلني قوله تعاىل: ﴿َوِإْن َأطَْعت م وه ْم ِإنَّك ْم َلم ْشرِك وَن﴾]األنعام: 

يد قطب رمحه هللا أن يبني للناس عامة واملسلمني خاصىة هذه لقد أراد األستاذ س [.١٢١
املعادلة الدينية املنطقية واليت ال تتقبل انفصاما وال انفكاكا بتاات. فهناك تالزم بني العقيدة 
والشريعة اإلسالمية، إذا وجد أحدمها يلزم من ذلك وجود اآلخر. فهذه احلقيقة معلومة يف 

آاثر املشي واألقدام على رمال الصحراء؛ يلزم من ذلك وجود  علم املنطق أيضا. فإذا وجدت
إنسان أو بشر قد مر من ها هنا. وإذا وجدت آاثر البعرة فإهنا تدل على وجود البعري كما هو 
معلوم. فوجود العقيدة ابهلل الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد؛ يلزم من هذا 

تلك الشريعة على حد سواء، والذي ال يدين ايلعقيدة  وجود الشريعة اإلسالمية وتطبيق
اإلسالمية ولكنه ال يطبق الشريعة اإلسالمية فهذا تناقض يف فكر الشخص الذي اختار لنفسه 
ابلرضا وطواعية وحمض اختيار أن يكون مسلما!! لقد بني األستاذ سيد قطب رمحه هللا أن 

ة جلنود التضليل املدربني، جنود من شياطني هذا املفهوم لفصل الشريعة عن العقيدة كان نتيج
اإلنس عرب العصور إىل يومنا من خالل نشر وتبين أنظمة بشرية خمتلفة من شيوعية وداروينية 
وماركسية ولنينية وفرويدية وإحلاد واشرتاكية وغريها من النظم البشرية الوضعية اليت ما أنزل هللا 

 هبا من سلطان، ظلمات بعضها فوق بعض..
َذا ِصرَاِطي م ْسَتِقيًما فَاتَِّبع وه  َواَل ف  في تفسريه لقوله تعاىل يف سورة األنعام: ﴿َوَأنَّ هََٰ

ِلك ْم َوصَّاك م ِبِه لََعلَّك ْم تَ ت َّق وَن﴾ ]األنعام:  [،يقول ١٥٣تَ تَِّبع وا السُّب َل فَ تَ َفرََّق ِبك ْم َعن َسِبيِلِه ذََٰ
 رمحه هللا: 
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كعقيدته يف تقرير صفة الشرك أو صفة اإلسالم. بل إن   "...إن هذا الدين شريعته
شريعته من عقيدته يف هذه الداللة...بل إن شريعته هي عقيدته...إذ هي الرتمجة الواقعية هلا 
 ...كما تتجلى هذه احلقيقة األساسية من خالل النصوص القرآنية، وعرضها يف املنهج القرآين

يف نفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة مطردة « لدين ا»وهذه هي احلقيقة اليت ز حزح مفهوم .
خالل قرون طويلة، بشىت األساليب اجلهنمية اخلبيثة...حىت انتهى األمر أبكثر املتحمسني هلذا 

أن تصبح قضية احلاكمية يف  -ودعك من أعدائه واملستهرتين الذين ال حيفلونه  -الدين 
هلا نفوسهم كما جتيش للعقيدة! وال يعدون نفوسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة! ال جتيش 

املروق منها مروقاً من الدين، كالذي ميرق من عقيدة أو عبادة! وهذا الدين ال يعرف الفصل 
بني العقيدة والعبادة والشريعة. إمنا هي الزحزحة اليت زاولتها أجهزة مدربة، قروانً طويلة، حىت 

ة؛ حىت يف حس أشد املتحمسني هلذا الدين! انتهت مسألة احلاكمية إىل هذه الصورة الباهت
موضوعها ليس هو النظام وليس هو الشريعة،  -وهي هي القضية اليت حتتشد هلا سورة مكية 

وحتشد هلا كل هذه املؤثرات، وكل هذه التقريرات؛ بينما هي  -إمنا موضوعها هو العقيدة 
ا تتعلق ابألصل الكبري...أصل تتصدى جلزئية تطبيقية من تقاليد احلياة االجتماعية. ذلك أهن

 . احلاكمية...وذلك أن هذا األصل الكبري يتعلق بقاعدة هذا الدين وبوجوده احلقيقي
إن الذين حيكمون على عابد الوثن ابلشرك، وال حيكمون على املتحاكم إىل الطاغوت 

يعرفون ابلشرك ويتحرجون من هذه وال يتحرجون من تلك...إن هؤالء ال يقرأون القرآن، وال 
طبيعة هذا الدين ...فليقرؤوا القرآن كما أنزله هللا؛ وليأخذوا قول هللا جبد: ﴿َوِإْن َأطَْعت م وه ْم 

[، وإن بعض هؤالء املتحمسني هلذا الدين ليشغلون ابهلم ١٢١]األنعام:  ِإنَّك ْم َلم ْشرِك وَن﴾
لقول، منطبقاً على شريعة هللا وابل الناس ببيان إن كان هذا القانون، أو هذا اإلجراء، أو هذا ا

هؤالء املتحمسون ، أو غري منطبق...وأتخذهم الغرية على بعض املخالفات هنا وهناك...
الغيورون على هذا الدين، يؤذون هذا الدين من حيث ال يشعرون. بل يطعنونه الطعنة النجالء 
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ة الباقية يف نفوس الناس يف مبثل هذه االهتمامات اجلانبية اهلزيلة...إهنم يفرغون الطاقة العقيدي
هذه االهتمامات اجلانبية اهلزيلة...إهنم يؤدون شهادة ضمنية هلذه األوضاع اجلاهلية. شهادة 
أبن هذا الدين قائم فيها، ال ينقصه ليكمل إال أن تصحح هذه املخالفات. بينما الدين كله 

حلاكمية فيها هلل وحده من أصاًل، ما دام ال يتمثل يف نظام وأوضاع، ا« الوجود » متوقف عن 
  .609دون العباد..."

من خالل هذين املثالني يف هذه الدراسة يف حديثنا عن بعض القضااي السياسية يف 
بيان األستاذ سيد قطب رمحه هللا خلطورة اختاذ األرابب والشركاء من دون هللا، ومفهوم احلاكمية 

لشريعة وعدم الفصل بينهما، لغنية عن ذكر املطلقة هلل و شدة العالقة والتالزم بني العقيدة وا
 األمثلة األخرى املتعلقة ابملوضوع، ألن إطار الدراسة ال تسمح أكثر من ذلك.

أسأل هللا تبارك وتعاىل أن يتقبل منا هذا العمل وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي بقدر 
ى سيدان ونبينا حممد تعبنا وإخالصنا فيه، إنه تعاىل خري مأمول وأكرم مسؤول، وصلى هللا عل
 وعلى آله وأصحابه أمجعني، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.  

 اخلامتة والنتائج
احلمد هلل الواحد القهار والكبري املتعال والذي بقدرته ولطفه يوفق عباده الضعفاء 

نا من املوفقني، لينا ملا كواألذالء إىل إمتام حبوثهم وإجناز أعماهلم، فلو ال فضل هللا ورمحته ع
 وبعد؛

 :أشري إىل بعضها حبمد هللا وتوفيقه فقد توصلت يف هذه الدراسة إىل عدة نتائج
بينت الدراسة أن اجليل األول من الصحابة والتابعني متيز مبنهج فريد يعتمد على  -1

 التلقي والتعلم للعمل والتنفيذ وليس التلقي لغرض املتاع والدراسة والثقافة.

                                                 

  1217- 1216، ص 3،  جيف ظالل القرآنقطب، سيد؛   609ا
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أن املعرفة تتحول إىل العمل احلركة وال جيوز اختزال املعارف يف أثبت الدراسة  -2
 . جملرد العلم أو النظرية غري قابلة للتطبيق األذهان

متخضت من الدراسة أن اجملتمع الكافر كيان حي يتحرك  مثل العضو الواحد،  -3
 فال بد من مواجهته بنفس الطريقة واألسلوب واخلطة.

دة هي مقدمة ومفضلة على بقية الروابط أظهرت الدراسة أن رابطة العقي -4
 االجتماعية.

برهنت الدراسة أن العقيدة اإلسالمية هي مبثابة القاعدة لدى البنيان. فال ميكن  -5
تنفيذ شيء من األوامر واألحكام واملبادئ الشرعية إال بعد غرس العقيدة أواًل يف 

 قلوب املسلمني.
  يف كافة شؤوننا يف احلياة الدنيا.بينت الدراسة خطورة اختاذ األرابب من دون هللا -6
أكدت الدراسة على إثبات احلاكمية املطلقة هلل تبارك وتعاىل وعدم الفصل بني  -7

العقيدة والشريعة، وأن هذا الفصل كان نتيجة ألعداء اإلسالم من شياطني اإلنس 
 واجلنود املدربني للتضليل واإلفساد عرب القرون إىل يومنا هذا.

قد بينت براءة األستاذ سيد قطب رمحه هللا فيما ذهب إليه من كما أن الدراسة  -8
خالل تفسريه لتلك اآلايت، ألن كثريا من الناس ظاملون له بسوء التأويل لكالمه 

 مجلة وتفصيال.
دعت الدراسة إىل اإلحتكام إىل القرآن الكرمي يف كل قضية من قضااي العصر،  -9

ي أو السياسي لكون القرآن سواء كان ذلك يف اجلانب العقدي أو اإلجتماع
 الكرمي هاداي لليت هي أقوم، ومن أصدق من هللا حديثا ومن أصدق من هللا قيال.

 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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 وكتبه الفقري إىل عفو مواله يف كل أحواله:
 

 الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويفخادم القرآن: 
 يف قطر والربكة دوحة اخلريب 2016-08-19يوم اجلمعة املوافق 

 قطر -الدوحة  –كلية اجملتمع 
 drhafezi68@gmail.comللتواصل 

 يرجى زايرة موقعي الشخصي
www.drhafezi.net 

  
  

http://www.drhafezi.net/
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 اجتاهات التفسري يف أوراب يف القرن الرابع عشر

 
 

اإلجتاه االجتماعي يف تفسري 610 القرآن عند علماء األلبان - الشيخ املفكر احلاج 
 شريف أمحدي أمنوذًجا

 ) دراسة حتليلية نقدية ملنهجه يف التفسري(
 

 أتليف
 د. خري الدين خوجة ) الكوسويف (

 أستاذ التفسري والدراسات القرآنية املساعد
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية    

 جامعة قطر 
.سلطنة برواني، وجامعة طيبة ابملدينة املنورة، واجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي سابقاً  وجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية   

 
 

2012  

                                                 
مناهج تفسري القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف بكلية معارف الوحي والعلوم هذه الدراسة قدمت يف املؤمتر العاملي عن   610

كمة ابلرايض ( احمل البيان يف الدراسات القرآنية)   ، مث نشر يف جملة علمية 2006اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي عام 
   2012عام ابململكة العربية السعودية 
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Kur'ani – Perkthim me Komentim ne Gjuhen 
Shqipe 

 
Perktheu dhe Komentoi:  

H. Sherif Ahmeti 
 

 ) القرآن - ترمجة و تفسري معانيه إىل اللغة األلبانية( 611
 بقلم:

املفكر احلاج شريف أمحدي رمحه هللا الشيخ   
 

 
  

  

                                                 
اعة هذا املصحف الشريف و ترمجة معانيه و تفسريه إىل اللغة األلبانية، خادم احلرمني الشريفني " امللك فهد بن عبد تشرف ابألمر بطب 611

ه  ، رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، ومتت طباعته يف جممع  1413العزيز آل سعود"، ملك اململكة العربية السعودية عام 
 امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة. خادم احلرمني الشريفني
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة:
احلمد هلل الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني بشريًا ونذيرًا، وجعله هدًى ورمحة    

للذين يتلونه حق تالوته بكرة وأصياًل، والصالة والسالم على اهلادي البشري النذير حممد بن 
الذي نزل عليه القرآن وَرتَّله ترتياًل، وعلى آله الطيبني الطاهرين وعلى أصحابه الكرام عبد هللا، 

الذين حفظوا القرآن ونقلوه لنا مجلة وتفصياًل، ومن سار على هنجهم واقتفى أثرهم وجاهد 
 ابلقرآن جهاًدا كبريًا. أما بعد:

يًنا لفضائله ومزاايه، وترمجًة ملعانيه احلمد هلل الذي شرفنا خبدمة القرآن تعلًما وتعليًما، وتبي   
وإجالء ألسراره ودرره، ووفقنا لدراسة جهود السابقني من العلماء الرابنيني، الذين قضوا حنبهم 

 يف خدمة القرآن تالوًة وحفظًا وتفسريًا. فلله احلمد واملنة.
احلديث يف  لقد كشف الباحثون والعلماء النقاب عن دور وجهود علماء األلبان يف العصر   

خدمة القرآن الكرمي، فكان لزاًما علينا القيام ببيان ودراسة تلك اجلهود املباركة، وإدراجها يف 
 سلسلة حلقات جهود العلماء السابقني العلمية املشكورة يف خدمة القرآن الكرمي.

كرية االجتاهات الفلقد شاء هللا حبكمته أن أتشرف يف رساليت للدكتوراه، املوسومة ب : )   
القرن التاسع  –والدينية يف الدراسات القرآنية لدى علماء األلبان يف العصر احلديث 

(، أن أتناول جهود أكثر علماء األلبان يف العصر احلديث وإبراز جهودهم عشر والعشرين
املضنية يف خدمة القرآن الكرمي، ودراسة أفكارهم واجتاهاهتم املذهبية والفكرية يف التفسري. فقد 

اولت فيها ابلدراسة والتحليل أربع شخصيات علمية ألبانية ابرزة، وهم: الشيخ احلافظ إبراهيم تن
رائد االجتاه يف التفسري، والشيخ احلافظ علي كورتشا،  رائد االجتاه العقدي املاتريديداليو، 

يف التفسري،  رائد االجتاه العلمي الفلسفييف التفسري، والشيخ حسن حتسني،  اإلصالحي
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رائد م هللا عز وجل هؤالء الثالثة السابقني، والدكتور علي فخري إلياسي حفظه هللا تعاىل، رح
 يف التفسري. االجتاه العلمي التجرييب

و أما هذه الدراسة اليت بني أيديكم، فقد كانت بذرة قمت بزرعها يف كواال المبور مباليزاي،    
 املدينة املنورة، على ساكنها أفضل الصالة ومل يكتب هلا رؤية النور والنضج واالستواء إال يف

وأزكى التسليم. فهي لبنة جديدة يف دراسايت السابقة حول جهود علماء األلبان يف الدراسات 
القرآنية يف أوراب. أسأل هللا تبارك وتعاىل أبمسائه احلسىن وصفاته العليا أن يتقبل منا صاق 

ألخرى املتعلقة ابلقرآن الكرمي، سواء لعلماء األعمال وأال حيرمنا من الدراسات والبحوث ا
 األلبان أم لغريهم، إنه تعاىل أكرم مسئول وخري مأمول، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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 متهيد                          
 انتشار اإلسالم يف األراضي األلبانية يف اجلزيرة البلقانية  
    
و جلهود الدولة العثمانية يف نشر هذا الدين احلنيف وتعزيزه بني أوساط  لقد كان لإلسالم    

األلبان يف األراضي األلبانية يف أوراب فضل عظيم يف احلفاظ على هويتهم الدينية و العرقية، 
فوجود الدولة العثمانية أوقف عملية االنصهار القومي والعرقي والديين لأللبان الذين كانوا 

. ومعلوم أن الدولة 612م السالفيني من الصرب واليواننيني والبلغاريني املتعصبنييتعرضون هلا أما
العثمانية مل متارس عملية اإلكراه على إجبار األلبان للدخول يف اإلسالم، فاأللبان كانوا يدخلون 
يف دين هللا طواعية وعن طيب نفس منهم، بينما الصرب األرثودكس كانوا ميارسون شىت 

 . 613ليب واملمارسات القمعية إلجبار األلبان على اعتناق النصرانية الضغوط واألسا
والغريب أنك جتد اليوم مجهور املثقفني األلبان وابحثيهم يف العصر احلديث يعتقدون      

ويدّرِسون الطالب يف اجلامعات األلبانية خالف ما هو اثبت اترخيياً، حيث يرى هؤالء أن 
وأن العثمانيني مارسوا العنف واإلكراه، و إال مل يكن األلبان اإلسالم انتشر عنوة وابلسيف، 

ليسلموا عن طيب نفس منهم !! وال شك أن هذه مغالطة اترخيية ابطلة، وفكرة صليبية 
كاثوليكية ألبانية، يريد إحياءها بعض الذين يتعاونون مع بعض اجلهات األوربية التنصريية 

 سالم، والعودة إىل الداينة الكاثوليكية.والتبشريية، هبدف ارتداد األلبان عن اإل

                                                 
 للتوسع انظر : 612

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. 

 472-471املصدر السابق، ص  613
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 النزعة التجديدية عند األلبان
كانت رايح الفكر الديين اإلصالحي هتب من املشرق العريب متجهة إىل العامل اإلسالمي       

يف جزيرة البلقان يف أوراب. طلبة العلم األلبان كانوا  614وأيًضا إىل األراضي األلبانية والبوسنية
املشرق العريب وإىل بعض البالد اآلسيوية كاهلند وتركيا، لتعلم العلوم الدينية املختلفة يتجهون إىل 

. ومع مرور الزمن تشكلت 615لكون تلك البالد مراكز عاملية للعلم والثقافة يف ذلك الوقت 
عالقات أخوية دينية بني هؤالء الطالب األلبان وأساتذهتم، حيث تزامنت هذه العالقة مع 

 اندى فيها بعض العلماء واملفكرون اإلسالميون املتأثرون ابملناهج واألفكار الغربية الفرتة اليت
إبجراء إصالحات تعليمية حول املناهج الدراسية األزهرية و إعادة النظر يف بعض القضااي  616

 . 617الدينية، وعلى رأسها قضية حترير املرأة املسلمة وحالتها االجتماعية 

                                                 

 . )عمان: دار البشري، ط.د(.، و انظر أيًضا:. اإلسالم يف يوغسالفيا من بلغراد إىل سرايفو1993وط،حممد موفاكو. انظر:  األرنؤ 
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: 615
Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe feja ne Shqiperi, 209; Pirraku, 

Muhamed, Kultura kombetare shqiptare.. 393. 
م كثري من حول جهود و أعمال هؤالء املفكرين و املشايخ، مؤسسو املدرسة اإلصالحية فقد ك تب الكثري، و انل هؤالء اهتما 616

، منهج املدرسة اإلصالحية العقلية يف التفسريالباحثني الغربيني واملسلمني.. انظر مثالً دراسة أ.د. الرومي، فهد بن عبد الرمحن: 
 ، وانظر أيضاً : (1،1994)الرايض: ط

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 اتريخ التجديد الفكر الديين و إصالحه وبعض اجملددين الكبار من السلف واخللف..انظر: 617
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. 



 

456 | P a g e  
 

صة حلركة فلسفة الفكر الديين اإلسالمي يف األراضي األلبانية يف أوراب، إن نظرة عابرة وفاح    
وإىل طبيعة اجلدال والنقاش احلاد الذي كان يدور بني علماء األلبان املنادين ابإلصالح و بني 
احملافظني منهم، جتعلنا أن جنزم أبهنم كانوا مهتمني أيضًا هبذه القضااي الدينية اليت شغلت 

 ة يف العامل العريب واإلسالمي.الساحة الفكري
ومن القضااي العصرية األخرى اليت انقشها العلماء األلبان يف بداايت القرن العشرين يف    

، 618أوراب، حيث الشيوعية واإلحلاد يف أوجها؛ كانت قضية االجتهاد وجماالته وضوابطه 
دن واحلضارة اإلسالمية ومسألة وجود هللا عز وجل واحلاجة إىل الدين أو التدين، وقضية التم

ومواجهة التحدايت الغربية وحقوق اإلنسان يف اجملتمع، وقضية العلمانية، والتسامح الديين 
والتعايش السلمي بني أتباع األداين والعرقيات املختلفة، وقضية اإلحلاد والشيوعية والرأمسالية 

 .619هدهم واالشرتاكية وغريها من القضااي الفكرية الساخنة اليت كانت يف ع
 

 رواد االجتاه اإلصالحي التجديدي عند األلبان
وأبرز الذين انقشوا هذه املسائل من علماء األلبان ومفكريهم نذكر على سبيل املثال: املفكر    

(، واملفكر الشيخ احلافظ Mehdi Frasheri 620األلباين الشهري مهدي فراشري:) 
 األلباين اجملدد احلاج وهيب ِدْبرا ، والعامل621( .. Hafiz Ismet Dibraعصمت ِدْبرا:) 

                                                 
، لإلمام الشاطيب، حتقيق: الشيخ إبراهيم رمضان مقابلة عن الطبعة اليت شرحها الشيخ املوافقات يف أصول الشريعة اإلسالميةراجع:  618

 .638-463، ص 4(، ج1999 ،4عبد هللا دراز، )بريوت: دار املعرفة، ط
،  واليت كانت الثقافة اإلسالمية(،  Kultura Islameراجع على سبيل املثال اجمللة اإلسالمية الشهرية األخرى بعنوان: )  619

، راجع تصدرها اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، واليت أتيت هبا من ألبانيا، و قد صورت مجلة من األعداد املختلفة فيها مواضيع خمتلفة
 .اإلسالم ال يزال حًيا ((، ) Islami eshte gjalle م، مقاالً بعنوان: ) 1941، نوفمرب و ديسمرب، 4-3مثالً العدد: 

 انظر: تطور الثقافة اإلسالمية عند األلبان يف القرن العشرين ابللغة األلبانية: 620
Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame te shqiptaret gjate shekullit XX, 312-

314. 
 للتوسع النقاش الذي جرى بينهما: انظر 621
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622، (Vehbi Dibra Haxhi واألستاذ الشيخ قدري ، )) Hoxhe Kadriu 
(، والشيخ املفكر   Hafiz Ali Krajaعلى كرااي، )  624، والشيخ املفكر احلافظ623(

 ، و غريهم كثري، رحم هللا اجلميع وغفر لنا وهلم.Hafiz Ali Korca احلافظ علي كورتشا 
اًء على هذه املناقشات العلمية احلادة بني احملافظني واإلصالحيني األلبان، فإن التيار وبن   

اإلصالحي بدأ يتقوى ويؤثر يف الرأي العام بشكل ملحوظ وكبري للغاية، مما أدى  ابملشيخة 
اإلسالمية العليا وهي أكرب مؤسسة دينية إسالمية يف ألبانيا إىل اإلعالن والتصريح يف قرارها 

إبلغاء احلجاب، والسماح بكشف الوجه واليدين وجواز    1937-03-01، سنة 2 :مرق
ممارسة نشاطها يف احلياة اإلنسانية العامة. و تشري املصادر التارخيية إىل أن اجتاه التفسري 
اإلصالحي واالجتماعي السياسي للقرآن كان ظاهرة حاضرة يف كتاابت وكالم وخطب علماء 

 ر.األلبان يف ذلك العص

                                                 

Basha, Ali.M,  Islami ne Shqiperi gjate shekujve, 140-141. 
 للمزيد انظر: 

Xhelili, Qazim, Vehbi Dibra - personalitet dhe veprimtar i shquar ilevizjes 
kombetare, Albin, Tirane, 1998, 4-20; Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures Islame 

te shqiptaret gjate shekullit XX,  288-291.   
 ..للتفاصيل انظر: 623

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: 624
Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame nder shqiptaret..328-329 



 

458 | P a g e  
 

يف بعض تفاسري علماء  625جبانب هذا التيار االجتماعي يف التفسري، وجد أيضاً اجتاه صويف 
 األلبان.

ومن االجتاهات التفسريية اليت ظهرت يف العصر احلديث لدى علماء األلبان كان االجتاه 
 Hoxhaالعلمي الفلسفي املتمثل يف فكر الشيخ الفيلسوف حسن حتسني أفندي )

Hasan Tahsin Efendiu  كما ظهر أيضاً يف كتاابت ودراسات علماء األلبان يف ،)
العصر احلديث االجتاه العلمي التجرييب يف التفسري املتمثل يف فكر  الدكتور الطبيب االستشاري 

. والساحة العلمية  Prim.Dr.Sci.Med. Ali Fahri Iljazi علي فخري إلياسي
 .626ابألفكار اإلصالحية والتجديديةوالفكرية يف األراضي األلبانيةكانت مليئة 

 627يف ظل هذه الظروف واألجواء االجتماعية الدينية املتوترة بدأت تظهر ترمجات جمزأة   
لنصوص القرآن الكرمي. فوجد يف اجملتمع األلباين من فسر ثلث القرآن الكرمي تفسريًا علمًيا 

 Hafiz Ibrahim) : منهجًيا، مثل تفسري الشيخ احلافظ إبراهيم داليو رمحه هللا
Dalliu( .)كما أنه وجدت هناك تفاسري مطولة  خالصة أو صفوة معاين القرآن الكرمي ،)

                                                 
، د.عرفان عبد : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، و انظر للتوسع يف القضااي الصوفية الكبرية كتاب105-104املصدر السابق، ص  625

، وحنن إبذن هللا تبارك وتعاىل سنقوم بدراسة هذا االجتاه واالجتاه اآلخر االستشراقي عما قريب إن شاء هللا 249-175احلميد فتاح، ص 
 تعاىل.

 انظر للتوسع حول هذه املوضوعات: 626
Morina, Qemajl, Hoxhe Kadri Prishtina -  Mendimtar Islam, Kryesia e 

Bashkesise Islame, Prishtine, 2000, 25-35, 37-48, 63-67. 
بديع الزمان سعيد النورسي يف مؤمتر عاملي حول و حول بعض القضااي الفكرية و املذهبية األخرى و املتشاهبة بتلك اليت ذكران، انظر : 

 ,Yeni Bosna,، 1ط83-55 . ,  ، ترمجة أرخان حممد علي،م1992جتديد الفكر اإلسالمي، الذي عقد يف استطنبول سنة 
Istanbul, 1997  Nesil Basim-Yayin 

حول جواز ومنع ومشاكل وضوابط الرتمجة للقرآن الكرمي انظر أحباث األساتذة الكرام: د/ سعاد يلدرمي، و د/ عبد القهار العاين، و د/  627
 حبيب الرمحن إبرمسا يف املؤمتر العاملي حول ترمجة القرآن الكرمي املنعقد يف كواال ملبور مباليزاي:

7th International Conference on Translation -The Translation of Religious 
Texts, 6-8 December, 1999, Kuala Lumpur, Malaysia, 101-106, 293-315, 319-355. 
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لبعض اآلايت والسور لبعض العلماء اآلخرين ، مثل التفسري املطول لسورة الفاحتة من الشيخ 
احلاج وهيب دبرا آغويل،  والتفسري  ،) Haxhi Vehbi Dibra Agolliاملفكر: ) 
(، وترمجة معاين القرآن  Hafiz Ali Korcaمن الشيخ احلافظ علي كورتشا:) الوجيز 

 Haxhiوالتفسري املختصر الذي حنن بصدد دراسته للشيخ احلاج شريف أمحدي : )
Ahmeti Sherif628( رمحه هللا تعاىل، وغري هؤالء الذين ذكرانهم . 

اضي األلبانية يف اجلزيرة البلقانية هذه مقدمة هامة عن اجتاهات التفسري يف أوراب وابلذات يف األر 
أحببنا من خالهلا أن منهد هلذه الدراسة اليت بني أيديكم حىت تكون حلقاهتا متصلة مع بعضها 

 وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد وعلى آله و أصحابه.
 
 
 
 
  

                                                 
 ) Georgeو تشري بعض املصادر التارخيية األخرى إىل أن أول ترمجة للقرآن الكرمي إىل اللغة األلبانية كانت من اللغة اإلنكليزية )ترمجة   628

Sale  :على يد مستشرق مسيحي ألباين امسهIlo Mitko Qafzezi  م، مث بعد 1921يف املهجر يف رومانيا، فظهر اجمللد األول عام
 م.1927ست سنوات ظهر اجمللد الثاين عام 

 :ستاذ الدكتور فتحي مهديو بعنوانو حول اخللفية التارخيية لرتمجات القرآن الكرمي إىل اللغة األلبانية، كاملة و جمزأة..انظر دراسة األ 
 Mehdiu, Feti; Perkthimet e Kur’anit ne gjuhen shqipe, Logos-A,Shkup,1999,  و  ،

 بعنوان:  شبوزا حول الرتمجات الكاملة و اجملزأة للقرآن الكرمي عند األلبان  حبث األستاذ املؤرخ األلباين غازمند
 Shpuza, Gazmend, Kur'an ne gjuhen shqipe, 19.06.2005, Instituti i Historise. 
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 الفصل األول: التعريف هبذا التفسري املختصر ويشتمل على عدة مباحث

 
 التعريف ابلشيخ املفسر رمحه هللا املبحث األول:

 :وفاته أعماله و، مولده، تعلمه
   
حمافظة لِْبيان  Gumnaselleولد الشيخ املفكر احلاج شريف أمحدي يف قرية غمناسيال     

Lipjan  م. خترج من املدرسة االبتدائية يف قرية أخرى تسمى 1920يف كوسوفا احلالية عام
عاصمة  - Prishtinaيف بريشتنا  ) عالء الدين (ة الشرعية. أهنى الثانوي Banulleابنول 

م انضم إىل سلك التدريس يف نفس الثانوية الشرعية 1965و يف عام . 1944كوسوفا عام 
م ع نّي 1985م. و يف سنة 1984ع نّي مديراً هلا إىل عام  1970ويف عام اليت خترج منها. 

م، و 1990إىل أن أ حيل إىل التقاعد سنة مفتيًا عامًا يف كوسوفا. ظل على منصب اإلفتاء 
برشتينا، انتدب الشيخ  -مبناسبة افتتاح أول كلية للدراسات اإلسالمية يف عاصمة كوسوفا

 شريف أمحدي إليها للتدريس.
اشتهر رمحه هللا ابهتمامه الكبري يف حضور حلقات وجمالس العلم للعلماء، فقد حضر     

  Pirinazيف املدرسة الدينية برييناز:  Ahmet Mardokiدروس الشيخ أمحد ماردوكي 
يف بريشتينا، و الزمه ملدة عشر سنوات، وحصل على اإلجازة العالية منه. ومن الثابت والالفت 
للنظر أن الشيخ رمحه هللا مل يتتلمذ بني يدي األساتذة واملدرسني العرب ومل يدرس يف الدول 

ة واإلسالمية، وهو مع ذلك استطاع أن ميسك بزمام العربية قط، ومل يتخرج من اجلامعات العربي
اللغة العربية من خالل احللقات العلمية اليت كان حيضرها للمشايخ و العلماء األلبان،  فوفقه 
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هللا عز وجل وفتح عليه يف العلوم الدينية والشرعية والعربية، مما أْهله ذلك إل القيام مبشروع 
 ن يشاء، و هللا ذو الفضل العظيم. يؤتيه متفسري القرآن الكرمي، وذلك فضل هللا

 
 أعماله :

م ترجم من اللغة البوسنية إىل اللغة األلبانية الكتاب اإلسالمي املشهور 1968يف سنة     
َ مديراً لتحرير اجمللة اإلسالمية املشهورة بعنوان: 629(  Ilmihali: علم احلالبعنوان: )  . ع نيِّ

Edukata Islame - وكانت له مقاالت وحبوث متسلسلة يف هذه  الميةالرتبية اإلس ،)
م. مث ترجم وفسر سورة يس إىل اللغة األلبانية، ويف عام 1983اجمللة. ظل مديراً هلا إىل عام 

م سلم إىل املطبعة ترمجة القرآن الكرمي مع تفسريه املختصر. ط بع من هذا املصحف 1987
)ثالثون ألف 30،000يف القاهرة: )مخسون ألف نسخة (، و 50،000املفسر يف ليبيا: 

 )مليون نسخة (. 1،000،000نسخة(، و أخريًا يف املدينة املنورة: 
 

 وفاة الشيخ و ثناء اآلخرين له
جتمع العلماء ام، و 1998انتقل الشيخ املفسر احلاج شريف أمحدي إىل الرفيق األعلى عام    

ة مدن كوسوفا وحضر حشد كبري وطلبة العلم الشرعي لتشييع جنازته والصالة عليه من كاف
من الناس للصالة عليه وتشييع جنازة هذا العامل واألستاذ الكبري، وص لِّي عليه يف املسجد 
الكبري يف العاصمة بريشتنا. حضر جنازته وفود رفيعة املستوى من مقدونيا وسنجق ومدراء 

يث أثنوا على الشيخ املدارس احلكومية وغريهم، وكانت هلم كلمات خالدة هبذه املناسبة، ح
وذكروا مناقبه وجهوده العلمية اليت امتاز هبا املرحوم. لقد امتاز الشيخ املرحوم مبواقفه القومية 

                                                 
هذا الكتاب كتاب منهجي ديين إسالمي، فيه املبادئ اإلسالمية العامة. هبذا الكتاب بدأ اجليل اجلديد من الصبيان رحلته إىل اإلسالم،  629

 فهو كتاب مهم و مشهور و معروف لدى األلبان و البوسنيني واألتراك.
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والدينية ضد النظام الشيوعي الصريب اليوغوساليف. كما كان له دور كبري يف احلفاظ على اهلوية 
ر والذوابن أمام املخططات واملؤامرات اإلسالمية األلبانية واهلوية القومية األلبانية من االنصها

الشيوعية الصربية، وذكر بعض احلاضرين مبواقف الشيخ الشجاعة والباسلة يف عدم جواز هجرة 
. فرحم هللا 630املسلمني األلبان إىل تركيا حىت ال ختلَو األرض للصرب احلاقدين والعنصريني..

 الشيخ رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
 

 التعريف هبذه الرتمجة و هذا التفسري املبحث الثاين:
      
صفحة، من احلجم الوسط:  767تقع هذه الرتمجة للقرآن الكرمي مع تفسريها املختصر يف      

21.5 x 13.5 العربية . استهل هذا التفسري مبقدمة من قبل رابطة العامل اإلسالمي ابللغة
 : عد البسملة قوله تعاىلبتعاون مع اجملمع لطباعة املصحف الشريف، جاء فيها ب

بَـُّروا آاَيتِِه َولِيَـَتذَكََّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ ﴿  [، وقوله 29﴾، ]ص:ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك ل َِيدَّ
ريًا ﴾ ]النساء: تعاىل: ﴿أََفاَل يَ َتَدب َّر وَن اْلق ْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجد وا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكثِ 

 .631" " خريكم من تعلم القرآن و علمه صلى هللا عليه وسلم[، وقول النيب 82
 

                                                 
يخ نقلتها من آخر كتاب صدر من بعض تالميذ الشيخ احلاج شريف أمحدي، حيث قام هؤالء جبمع مقاالت هذه الرتمجة حلياة الش 630

، وآرائ وأعمال أستاذهم ولكنهم مل يوفقوا جلمع كافة األعمال، والشيخ رمحه هللا كان يتمىن أن جتمع و أن تنشر كل أعماله يف هذا الكتاب
ويوفون بعهدهم و ينفذون وصية شيخهم وأستاذهم و يستدركون القراء إبصدار كتاب آخر قد و لعل تالمذته املخلصون يدركون تقصريهم، 

لكتاب مجعوا فيه كل أعمال الشيخ رمحه هللا تعاىل، ألن املسلمني األلبان حباجة ماسة إىل تلك األعمال والبحوث العلمية والدينية. طبع هذا ا
(.  وانظر أيضًأ اجمللة  )تعليقات ووجهات نظر إسالمية Komente dhe Mendime Islameم بعنوان: 1995سنة 

 204 -199(، ص:  حماولتنا) Perpjekja Jone  (، و اجمللة:  العلم اإلسالمي)  Dituria Islameاإلسالمية األلبانية: 
، حتقيق: وسننه وأايمهصحيح اإلمام البخاري املسمى: اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   631

 1108، ص: 5027لبنان، احلديث رقم:  –حممد نزار متيم & هيثم نزار متيم، شركة  دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت 
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جاء فيها أيًضا الثناء العطر للجهود اجلبارة اليت يبذهلا خادم احلرمني الشريفني واهتمامه     
طة ضرورة البالغ بطباعة وترمجة املصحف الشريف ونشره إىل كافة أحناء العامل. لقد أثبتت الراب

ترمجة القرآن الكرمي وتفسريه و نشره إىل كافة اللغات العاملية، ومنها اللغة األلبانية. ومبا أن 
الكمال املطلق هلل تعاىل، فإن تفسري وترمجة هذا املصحف الشريف جاء يف حدود الطاقة 

وقد خيطئ، العلمية هلذا العامل اجلليل الشيخ املفكر شريف أمحدي، وبناء عليه فإنه قد يصيب 
ذلك، ألن الرتمجات القرآنية مهما بلغت ذروهتا يف الدقة والتعبري فإهنا ال ميكن أن تصل إىل 

 املقاصد العليا لنص القرآن الكرمي.
 
 

 مقدمات هامة عن القرآن الكرمي -املبحث الثالث: معامل منهج املفسر 
    
ه موقفه جتاه بعض القضااي لقد ذكر املفسر الشيخ شريف أمحدي رمحه هللا يف مقدمت     

القرآنية املهمة. هذه املسائل املهمة وموقف الشيخ منها تعترب من معامل منهجه واجتاهه يف 
التفسري، فكان لزامًا علينا أن نتطرق إليها ونذكر منهج املفسر من بعض القضااي العلمية 

فكر ومنهج الشيخ رمحه املتعلقة بعلوم القرآن، ونكون بذلك قد سلطنا مزيداً من الضوء على 
 Veshtrim Rrethهللا تعاىل. لقد استهلت هذه املقدمة من قبل الشيخ بعنوان: 

Kur'anit (فمن املسائل اليت انقشها:نظرة عامة حول القرآن الكرمي ،) 
 

 الوحي: املفهوم و املصطلح -1
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 خامت األنبياء والرسل بني فيها املفسر أن القرآن الكرمي كالم رب العاملني بال نزاع، أوحي إىل   
، املكتوب يف املصحف، املنقول إلينا ابلتواتر، املتعبد -عليه السالم  - 632بواسطة جربيل، 

بتالوته، املبتدأ بسورة الفاحتة واملختتم بسورة الناس. مث عقب بذكر بعض خصائص القرآن 
كالم هللا عز وجل،   الكرمي، و منها : أن القرآن الكرمي ليس من صنع وإنتاج عقل البشر، وأنه

َعَلىَٰ قَ ْلِبَك   نَ َزَل ِبِه الرُّوح  اأْلَِمني  َوِإنَُّه لََتنزِيُل َربِ  اْلَعاَلِمنيَ منطوق وبلغة عربية، قال تعاىل: ﴿
َوِإنََّك لَت  َلقَّى اْلق ْرآَن ِمن [، وقال عز وجل: ﴿ 194-192﴾، ]الشعراء: لَِتك وَن ِمَن اْلم نِذرِينَ 
 [  6﴾، ]النمل:  لَّد ْن َحِكيٍم َعِليمٍ 

يه فّند مزاعم بعض املستشرقني ومن هنج هنجهم، القائلني إن جربيل عل -رمحه هللا-مث إنه    
السالم بّلغ النيب صلى هللا عليه وسلم  معىن القرآن الكرمي فقط، وليس األلفاظ، وأن حممداً 
عليه أفضل الصالة والسالم هو الذي عرب عن ذلك املعىن أبلفاظ من عنده ؟! فعقب الشيخ 
 قائالً أبن هذه الشبهات ابطلة وال أساس هلا، لكوهنا تتعارض مع صريح القرآن والسنة النبوية
واإلمجاع، وأنه ما كان إلعجاز القرآن البياين واللغوي أن يتحقق لو كانت ألفاظه من عند 
النيب صلى هللا عليه وسلم أو من عند جربيل عليه السالم، وهللا يقول يف القرآن الكرمي: ﴿َوِإْن 

َن اْلم ْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْره  َحىتََّٰ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللَِّ  ِلَك أبَِهنَّ ْم قَ ْوٌم الَّ  ۚ   مث َّ أَْبِلْغه  َمْأَمَنه  َأَحٌد مِّ ذََٰ
أثبت فيها أن القرآن الكرمي لفظه ومعناه من هللا  -[ . فالشيخ رمحه هللا6يَ ْعَلم وَن﴾، ] التوبة:

 عز وجل.
مث تطرق الشيخ شريف أمحدي إىل موضوع الوحي وتعريفاته وأنواعه وكيفية نزوله مستدالً    

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن ي َكلَِّمه  اَّللَّ  ِإالَّ َوْحًيا أَْو ِمن َورَاِء ِحَجاٍب أَْو ي  ْرِسَل َرس واًل الكرمية: ﴿ ابآلية

                                                 
من امللحوظات الدينية على فضيلة املفسر الشيخ احلاج شريف أمحدي رمحه هللا، هي أنه كلما ذكر اسم نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم  632

جربيل عليه السالم فهو مل يعقب ابلصالة والسالم عليهما. وقد حثنا الرسول صلى هللا عليه و سلم  على الصالة والسالم عليه كلما  و اسم
 ذكر امسه.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya193.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya193.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya194.html
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[، وذكر معاانة الرسول صلى هللا عليه 51]الشورى:  ﴾فَ ي وِحَي إبِِْذنِِه َما َيَشاء  ِإنَّه  َعِليٌّ َحِكيمٌ 
 اليت كان أيتيه هبا الوحي.وسلم أثناء تلقيه الوحي والطريقة 

مث تطرق إىل املصدر التشريعي الثاين، السنة النبوية املطهرة. حيث أثبت حجيتها وأطلق    
َوَما يَنِطق  عليها: الوحي ابلنفخ يف الروع. فالسنة هي وحي من هللا تعاىل بدليل قوله تعاىل: ﴿ 

 [، 4-3﴾، ] النجم:ه َو ِإالَّ َوْحٌي ي وَحىِإْن  َعِن اهْلََوىَٰ 
 
 موضوعات القرآن الكرمي وحمتوايته -2
عند حديثه عن حمتوايت القرآن الكرمي وموضوعاته أن القرآن الكرمي  -رمحه هللا -ذكر    

إلنساين كله. هذا الكتاب ينمي كتاب دين وتربية دائمة، وكتاب هداية ورمحة للفرد واجملتمع ا
روح السالم بني الناس و حيثهم على االرتقاء احلضاري والسمو الروحي، وميتاز ابلشمولية يف 
األحكام واملبادئ، كما أنه يهدف إىل اإلصالح االجتماعي. فمن الناحية الدينية اشتمل 

ألحد جل جالله، واإلميان القرآن الكرمي على عقيدة التوحيد واإلميان الصحيح ابهلل الواحد ا
ابملالئكة، والكتب واليوم اآلخر. ومن الناحية العلمية اشتمل على دعوة للبحث والتدبر 
للمخلوقات والكائنات اليت خلقها هللا عز وجل يف هذا الكون، بغية التوصل إىل أسرارها 

التارخيية فقد قّص  الناطقة بعظمة هللا تعاىل والدالة على قدرة هللا عز وجل.  أما من الناحية
علينا قصص األمم السابقة وأخبارهم لغرض االعتبار واالتعاظ واالهتداء. و أما عن سّر كون 
تلك الكتب والشرائع السابقة مؤقتة، فإهنا كانت هتدف إىل هتيئة وإعداد تلك األمم والشعوب 

، صاق لكل 633على معرفة هللا عز وجل واإلميان به، ولقبول آخر كتاب منزل شامل ودائم 
 زمان ومكان.

                                                 
   14-13راجع تفسري الشيخ شريف أمحدي، ص:  633

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya3.html
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 إعجاز القرآن الكرمي - 3
أكد الشيخ املفسر فيها عن كون القرآن الكرمي معجزة دائمة وابقية، ألنه كالم هللا، والكالم    

صفة من صفات هللا عز وجل، ومن شأن تلك الصفة الدميومة...فكل نيب أو رسول كانت له 
ن ميثل منهجه العملي. وأما معجزة نبينا حممد صلى معجزته اخلاصة به، والكتاب املنزل عليه كا

هللا عليه وسلم )القرآن( فهو يف آن واحد منهج ومعجزة...، ولكي يتحقق إعجازه فإن نصه 
 جيب أن حيفظ بدقة وأمانة، فلذلك تكفل هللا عز وجل ابحلفظ من التحريف والتغيري والتبديل.

مهمتني للغاية، مها: مسألة التطبيق العملي  و يف هذا الصدد انقش الشيخ املفسر مسألتني   
للقرآن، ومسألة احلفظ له من التبديل والتحريف. ومن لطائف ما ذكر أنه مع مرور الزمن 
يضعف دافع التطبيق، خبالف دافع احلفظ، فإنه يزداد ويقوى. ولو أان طبقنا القرآن الكرمي متام 

فظ هذا القرآن، ولكن غفلتنا وابتعادان عن التطبيق يف حياتنا لكان طبيعًيا ومنطقًيا أبن حي  
توجيهات القرآن الكرمي وتعليماته، جتعلنا أال نسري خبط متواٍز مع شدة حفظ هللا سبحانه 
وتعاىل له. وأكرب برهان على أن هللا عز وجل حافٌظ كتابه أنك جتد بعض املسلمني قد عزم 

احدة وحبروف دقيقة للغاية وخبط أن ينسخ القرآن الكرمي و أن يكتبه كاماًل ويف صفحة و 
مجيل. وترى اآلخر يتنافس مع اآلخر يف إصدار أمجل وأحسن طبعة للقرآن الكرمي. و يف هذا 

 .634دليل على أن هللا عز وجل هو الذي حيفظ كتابه وليس هم الذين يطبقونه يف حياهتم 
 

 جماالت إعجاز القرآن الكرمي – 4

                                                 
 14انظر التفسري املختصر للشيخ احلاج شريف أمحدي، ص:  634
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جماالت وجوانب تثبت إعجاز القرآن الكرمي، ولكنه أن هناك  -رمحه هللا -ذكر الشيخ    
 خشية اإلطالة ذكر ثالثة جوانب فقط: اجلانب اللغوي، واجلانب العلمي واجلانب النفسي.

 
 معجزة القرآن اللغوية -أ

ذكر أن القرآن الكرمي نزل بلغة العرب الذين بلغوا يف الفصاحة والبالغة شأًوا بعيًدا. والقرآن    
داهم يف هذا اجلانب الذي نبغوا فيه، ولكنهم عجزوا عن تقليده واإلتيان مبثله، الكرمي قد حت

فلما عجزوا عن ذلك ما كان منهم إال أن يقولوا أبن هذا القرآن ضرب من السحر وأن الرسول 
  رد على هذا االفرتاء معلاًل أبنه لو كان صحيحاً فيما ذهبوا  -رمحه هللا-ساحر! والشيخ

لك أن ي سحر هؤالء، ألن من شأن الساحر أن يسحر املسحور و أن يسلب إليه، للزم من ذ
إرادته وحريته، ولكن احلقيقة كانت خالف ذلك. فهؤالء العرب الفصحاء املعارضون للرسول 
صلى هللا عليه وسلم ورغم اهتامهم إايه ب : السحر، و لكنهم يف حقيقة األمر مل يؤمنوا به، فهذا 

ى أن حممداً عليه الصالة والسالم مل يكن ساحراً ومل يسحرهم، وإال دليل قطعي على كذهبم عل
 ؟!  635فكيف ميكن للمسحور أن يعارض إرادة الساحر وأال يتقيد أبوامره 

 

 معجزة القرآن العلمية -ب
بعد أن ذكر الشيخ املفسر دميومة إعجاز القرآن الكرمي لكونه نزل من لدن إلٍه حيٍّ قيوم،    

إعجازه يكمن يف كون القرآن الكرمي معجزة علمية أيًضا، خبالف املعجزات ذكر أبن سر دوام 
األخرى، والسبب يف كونه معجزة علمية يعود إىل اكتشافات بعض الناس لبعض أسرار القرآن 
الكرمي العلمية يف اآلونة األخرية. فالقرآن الكرمي يف املراحل األوىل من نزوله قد أشار إشارة 

                                                 
 15حلاج شريف أمحدي، ص:انظر التفسري املختصر للشيخ ا 635
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ااي العلمية احلديثة املكتشفة، ولكن الناس يف ذلك الوقت كانوا غري قادرين عابرة إىل هذه القض
 على فهم دقائق القرآن الكرمي و أسراره العلمية.

إن القرآن الكرمي أشار أيًضا إىل أسرار أخرى و اعتربها حقائق، سواء أدركها العقل البشري    
يريد أن يقول لنا بلسان حاله: إذا قلت ذلك أم مل يدركها، فهو إبشارته إىل تلك احلقائق كأنه 

لكم شيًئا أو أخربتكم عن شيء فال تبحثوا عن الدليل، فأان الدليل. وإذا وجد من بينكم من 
ال يصدق هبذا الكالم ويريد أن يعتمد على حواسه الشخصية، فإنين سأمكن هلم ذلك 

ه هو حق، يقول هللا عز وسأريهم آاييت يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أبن الذي قلت
َ هَل ْم أَنَّه  احلَْقُّ وجل: ﴿ َأَوملَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَّه   ۚ  َسن رِيِهْم آاَيتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنف ِسِهْم َحىتََّٰ يَ تَ َبنيَّ

  [.53﴾، ] فصلت: َعَلىَٰ ك لِّ َشْيٍء َشِهيدٌ 
اد زمنية ومكانية، وقارئ القرآن سوف فالقرآن الكرمي مزق حجاب الزمان واملكان وفيه أبع   

يالحظ هذه احلقيقة أثناء قراءته للقرآن. إن أسرار معاين القرآن الكرمي تتجدد يف كل عصر 
ومع كل جيل، ومع توسعه يف نطاق الدالالت واملعاين، فإن القرآن الكرمي يسري متوازاًي مع 

 .636جزة علمية أيًضا، عجلة احلياة والعصر الذي نعيش فيه، فح ّق له أن يكون مع
 

 معجزة القرآن النفسية -جـ 
يتلخص كالم الشيخ املفسر حول هذا املوضوع يف أن هللا عز وجل قد أنزل هذا القرآن    

ليكون رمحة ونورًا للناس. فالنفوس اليت أشربت يف قلبها ودمها عبادة األصنام فإن نزول القرآن 

                                                 
، و حول معجزة القرآن اللغوية و املوضوعية للشيخ املفسر احلاج شريف أمحدي له 16 -14انظر تفسري الشيخ شريف أمحدي، ص: 636

(،  الكتاب من  آراء و اجتهادات إسالمية، )  Komente dhe Mendime Islameحبثان قيمان يف كتاب له بعنوان: 
-300، فراجع البحثني فإن فيهما فوائد جليلة ، ص: 1، ط1996بريشتنا، عام  –مية يف عاصمة كوسوفا مطبوعات املشيخة اإلسال

 317-307، و  3006
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دعاهم القرآن إىل ترك ونبذ تلك العبادة اليت الكرمي يف حقهم كان ميثل ضربة قاسية. فقد 
ورثوها عن آابئهم وأجدادهم ولكنهم أبوا. هذه الدعوة القرآنية اجلديدة شكلت هلم حتداًي كبريًا 
للغاية، ومع ذلك فقد كانوا ينقادون ويساقون إىل القرآن شيئاً فشيئاً. إن معجزة القرآن الروحية 

وهبم شيًئا فشيًئا، مما جعلهم معرتفني حبقيقته، ولكنهم والنفسية أخذت تؤثر يف نفوسهم وقل
دون وعي منهم قالوا له: سحر !! و الشاهد على ذلك قصة أحد صناديد وفصحاء قريش، 

 الوليد بن املغرية.
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 :من خصائص القرآن - 5
 مجعه يف الصدور -أوالً 
رآن الكرمي نزل على أما عن مجع القرآن وحفظه يف الصدور والسطور، فذكر الشيخ أن الق   

قوم أميني من العرب الذين ال يعرفون الكتابة وال القراءة، كما قال تعاىل: ﴿ه َو الَِّذي بَ َعَث 
ن ْه ْم يَ ت ْل و َعَلْيِهْم آاَيتِِه َوي  زَكِّيِهْم َوي  َعلِّم ه م  اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوإِ  يِّنَي َرس واًل مِّ  ن َكان وا ِمن قَ ْبل  يف اأْل مِّ

الذاكرة واحلفظ، حيث فهم متيزوا عن بقية الشعوب بقوة [. 2َلِفي َضاَلٍل مُِّبنٍي﴾، ] اجلمعة:
كانوا حيفظون مئات نصوص الشعر واخلطب مع أمساء القائلني وأنساهبم. وملا نزل عليهم 
القرآن ودخلوا يف اإلسالم ختلوا عن حفظ األشعار واجتهوا إىل حفظ القرآن، ألهنم قد وجدوا 

غيتهم الفكرية وضالتهم اللغوية فيه، مث انتشروا يف اآلفاق واألمصار لتعليم اآلخرين. وحفظ ب
القرآن عن ظهر قلب من خصائص هذه األمة احملمدية، و هي هدية مهداة من هللا عز وجل، 

دَِّكٍر ﴾، ] ﴿ َوَلَقْد َيسَّْراَن اْلق ْرآَن لِلذِّْكِر فَ َهْل ِمن مُّ الً: ألنه تعاىل يسر عليهم حفظه قائ
 [17القمر:

 
 اثنياً: مجعه يف السطور

كتاب للوحي   هذه خاصية اثنية من خصائص األمة احملمدية. فقد كان لدى رسول هللا    
يكتبون ما يوحى إليه، وأدوات الكتابة مل تكن متوفرة يف ذلك الوقت، ومل يكن عندهم الورق، 

دهم مل يكن يصنع بكثرة، فكتبوا القرآن على إال ما كان يصنع عند الفرس والروم، بل وحىت عن
األحجار امللساء وجلود اإلبل وجريد النخيل وغريها من األدوات والوسائل املتيسرة يف ذلك 

 . 637الوقت 

                                                 
 20-19راجع التفسري املختصر للشيخ شريف أمحدي، ص: 637
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إىل الرفيق األعلى وأداء األمانة، وبسبب  مث ذكر الشيخ املفسر أنه بعد انتقال الرسول    
فة أيب بكر الصديق، فقد أشار عمر بن اخلطاب إىل مقتل القراء يف معركة اليمامة يف خال

سيدان أيب بكر الصديق جبمع القرآن يف الصحف أو يف مصحف واحد خشية ضياع القرآن 
 مبوت احلفاظ. يف ابدئ األمر تردد أبو بكر الصديق مث وافق عمر بن اخلطاب على ذلك.

خالفته اتسعت رقعة اإلسالم أما مجع القرآن الكرمي يف عهد عثمان عفان رضي هللا، ففي    
إىل ما وراء جزيرة العرب، حىت فتحت أرمينيا و أذربيجان، وقد الحظ الصحايب اجلليل حذيفة 
بن اليمان رضي هللا عنه اختالفًا يف قراءة القرآن من العرب وغريهم ابألحرف والقراءات األخرى 

األمة قبل أن ختتلف إىل كتاهبا  وبطرق خمتلفة، فسارع إىل عثمان بن عفان قائالً له: أدرك هذه
كما اختلفت اليهود والنصارى. فما كان من عثمان رضي هللا عنه إال أن مجع الصحابة 
وشاورهم، وبعد اتفاقهم أمر أن تنسخ عدة نسخ وأن توزع على األمصار. ويتضح من هذا أن 

أن أاب بكر أمر الفرق بني مجع أيب بكر الصديق و مجع عثمان بن عفان رضي هللا عنهما، هو 
االختالف  -رضي هللا عنه –جبمعه خشية ضياع القرآن مبوت احلفاظ، بينما خشي عثمان 

 .638يف القراءة..
 

 مسألة تفسري وترمجة القرآن الكرمي إىل لغة أخرى  - 6
ويف آخر مقدماته  تناول الشيخ املفسر أمهية تفسري القرآن الكرمي، حيث قال: " إن توضيح    

هللا عز وجل على النحو الذي يريده هللا عز وجل من عباده يكون أوالً أبن نفسر  وتفسري كالم
تفسريه بكالم الصحابة  مثكالمه بكالمه، أي تفسري القرآن ابلقرآن، مث تفسري القرآن ابلسنة، 

رضوان هللا عليهم أمجعني. وأما التفاسري املتأخرة اليت مل تستند إىل املصادر األوىل السابقة، هي 
 .-تفاسري ابلرأي اجلائز  –فاسري عقلية حبتة ت

                                                 
 بتصرف 22-21املصدر السابق،  638
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إن ترمجة معاين القرآن هي مسألة ضرورية ومطلوبة، ألنه من خالهلا يتعرف الناس إىل مبادئ    
القرآن الكرمي وإرشاداته وآدابه القيمة، مع التأكيد أن الرتمجة النصية أو احلرفية للقرآن الكرمي 

ر ذلك والستحالة بقاء األسلوب البياين والبالغي األصلي إىل لغة أخرى هو أمر غري جائز لتعذ
للقرآن الكرمي، ألن يف الرتمجة تضيع األصالة وروح العربية للنص، كما أن فصاحة القرآن 

 .639وبالغته تفتقدان من خالهلا. وهللا يغفر و يتجاوز عن األخطاء غري املقصودة.." 
  

                                                 
 22راجع تفسري الشيخ املفسر شريف أمحدي، ص: 639
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 قراءة الكتاب املنظور والكتاب املسطور -7
كان من فضل هللا عز وجل على اإلنسان أن يسر له كتابني للقراءة واالستفادة منهما،      

حىت يهتدي إليه سبحانه. الكتاب األول هو الكتاب املنظور، أي هذا الكون الفسيح الذي 
من حولنا خلقه تعاىل ليتدبره اإلنسان من خالل البحث والتأمل والدراسة لظواهرها الطبيعية. 

املنظور غري انطق وال لسان له، وإمنا لسان حاله: املخلوقات والنبااتت واملعادن  هذا الكتاب
والكائنات املختلفة احلية. فالباحثون والدارسون هلذا الكتاب هم الذين خيشون من هللا حق 

 اخلشية،قال تعاىل:
لِ  َ ﴿ َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواأْلَنْ َعاِم خم َْتِلٌف أَْلَوان ه  َكذََٰ َا خَيَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلع َلَماء  ِإنَّ اَّللَّ َك ِإمنَّ

 [. 28َعزِيٌز َغف وٌر ﴾،]فاطر:
و أما الكتاب الثاين الناطق، هو هذا الكتاب املسطور، أي القرآن الكرمي الذي بني أيدينا،    

القرآن الكرمي ال  فقد أكد الشيخ املفسر على ضرورة القراءة للكتابني والتوفيق بينهما، ألن
يزال معينًا ال ينضب للمعاين اجلديدة لألجيال القادمة، و هذه هي معجزة القرآن العلمية 

 واملوضوعية.
 

 التفسري الذي أراده الشيخ تقدميه للقراء -8
بني الشيخ املفسر رمحه هللا منهجه يف التفسري ابختصار، قاصداً أن يصبغ على التفسري لقد    

  640اإلميان واألخالق وروح الشريعة واملقاصد اإلسالمية. والرتمجة صبغة

                                                 
 750-743يف أمحدي، انظر تفسري الشيخ احلاج شر  640
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 الفصل الثاين: دراسة و حتليل تفسري الشيخ املفكر شريف أمحدي رمحه هللا
 

 املبحث األول: مصادر تفسري الشيخ احلاج شريف أمحدي و حتقيق القول فيه
    
موضوعات السور،  لقد ذكر الشيخ شريف أمحدي املصادر اليت اعتمد عليها يف معرفة    

 تفسري ومعاين اآلايت القرآنية:
 (، لألستاذ الشيخ املفسر حممد علي الصابوين. صفوة التفاسريكتاب: ) -1
 (، للشيخ صديق حسن خان. فتح البيان يف مقاصد القرآنكتاب: )  -2
 (، للكاتب املوسوعي فريد وجدي. املصحف املفسركتاب: )  -3
موسى، وأحياانً كان يرجع إىل  (، للشيخ حسن حممد قاموس قرآينكتاب: ) -4

 تفسري القرآن العظيم( لإلمام الفخر الرازي، و)  مفاتيح الغيبالتفسري الكبري )
(، لإلمام ابن كثري، إضافة إىل بعض املصادر األخرى اليت مل يذكرها الشيخ شريف 

 .  641أمحدي رمحه هللا تعاىل 
كرها بنفسه. ويرجع سبب اختيار هذه هي مصادر الشيخ رمحه هللا يف تفسريه و اليت ذ    

الشيخ هلذه املصادر التفسريية واالقتصار عليها دون غريها ، هو أن أصحاب تلك التفاسري 
هم من املعاصرين الذين ركزوا يف تفاسريهم لكتاب هللا تعاىل على إبراز املعاين واجلوانب 

اكل العصرية الراهنة يف ضوء والدروس والعرب االجتماعية واألخالقية واالقتصادية ومعاجلة املش
القرآن والسنة، وعلى هذا املنهج سار الشيخ شريف أمحدي يف تفسريه، وبناء على ذلك 

 اعتربانه أحد رواد االجتاه االجتماعي عند األلبان، وهللا أعلم. 
    

                                                 
 750راجع تفسري الشيخ شريف أمحدي، ص:  641
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 املبحث الثاين: منهج الشيخ شريف أمحدي وطريقته يف تفسريه
     
 هلذا التفسري املختصر رأيت أنه رمحه هللا سلك يف منهجه من خالل دراسيت و قراءيت    

 الطريقة وهذا األسلوب: لتفسري القرآن هذه
 يذكر املكي واملدين  لسور القرآن، وعدد آايهتا. -
يذكر املوضوعات اليت اشتملت عليها السورة،  مع ذكر أمساء السور، كما فعل يف  -

 .642تفسريه لسورة الفاحتة..
ايل لآلايت عامة، دون الوقوف عند كل آية ابلتفسري، وإمنا يكتفي يذكر املعىن اإلمج -

 . 643ابلرتمجة يف أعلى الصفحة فقط..
 .644يذكر أحياانً فضائل السورة، مستدالً من كتب السنة والصحيحني..  -
يفرد لكل سورة مقدمة تناسبها ويعرض فيها ابختصار املواضيع اليت تطرقت السورة  -

 أثناء عرضه لتلك املوضوعات ال يذكر موضوعات السورة ملعاجلتها، إال أنه رمحه هللا
 .645مرتبة كما عرضتها السورة..

يعلل ويشرح بعض الكلمات القرآنية اليت هلا أكثر من معىن، و يبني الفرق بينها وبني  -
، فيذكر معىن الكلمة لغة احلمد، املدح، الشكرالكلمات املتشاهبة، مثل كلمة: 

 .646املراد و الراجح من اآلية.. واصطالحاً، و حيدد املعىن

                                                 
 26املصدر السابق، ص:  642
 40، 10املصدر السابق، ص:  643
  26املصدر السابق، ص:  644
 29راجع تفسريه، ص:  645
 31، 27راجع تفسريه، ص:  646
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يذكر معاين الكلمات مفصلة مع ذكر مصادر تلك الكلمات النحوية، كما أنه يذكر  -
أحيااًن املعاين املشاهبة هلا حمياًل إىل اآلايت املماثلة الواردة يف السور األخرى، مشرياً 

 .647إليها ابألرقام فقط دون ذكر اآلايت، و يثبت تنوع دالالت الكلمات..
 .648يذكر املسائل النحوية والصرفية املتعلقة ابآلية ابختصار شديد.. -
يتعرض أحياانً إىل ذكر املسائل العقدية، وخيتار اآلراء  الراجحة والقريبة إىل رأي أهل  -

 . 649السنة و اجلماعة..
أحيااًن يفسر القرآن ابلقرآن، مع عدم ذكر لتلك اآلايت، مكتفيًا ابإلشارة إىل  -

 يسر على هذا املنهج دائماً كما بني يف مقدماته. ، ومل650أرقامها..
ينقل آراء املفسرين مجلة حول موضوع واحد، كما ذكر موقف كل من الزخمشري وابن  -

، 651تيمية وابن كثري حول معاين احلروف اهلجائية املقطعة يف بداايت السور القرآنية..
 اء لتلك املصادر.ولكنه ال حييل القارئ إليها، وال يذكر أرقام الصفحات واألجز 

يوضح معاين بعض االصطالحات الدينية اليت قد تكون غامضة على القراء، مثل  -
 .652..سجدة، إبليس، اجلنة، بين إسرائيل، البدعةكلمة: 

يذكر اإلسرائيليات يف تفسريه، ولكن ابختصار شديد، كما ذكر قصة فرعون عندما  -
كه على يد ذلك املولود، وكما رأى رؤية أن طفالً من بين إسرائيل سيولد وسيكون هال 
 .653ذكر أمساء أوالد سيدان نوح واسم زوجته عندما غرقوا 

                                                 
  28، 27املصدر السابق، ص:  647
 265، 549راجع تفسريه، ص:  648
 272، 28راجع تفسريه، ص:  649
 262، 236، 210, 28املصر السابق، ص:  650
 59، 31املصدر السابق، ص:  651
 48، 265، 38املصدر السابق، ص:  652
 378، 265، 38راجع تفسريه، ص:  653
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أثناء تفسريه لآلايت، جيري أحيااًن مقارنة بني شريعتنا وشريعة من قبلنا، مبينًا نقاط  -
االتفاق واالختالف اليت بني الشريعتني، وذلك يف قصة القتيل يف بين إسرائيل عندما 

السالم أن يذحبوا بقرة و يضربوا ببعضها القتيل، فذكر أن القاتل  أمرهم موسى عليه
 .654حيرم من املرياث، وهذا احلكم موجود يف شريعتنا وشريعة موسى عليه السالم ..

يذكر أسباب النزول، اترة على لسان املفسرين، واترة على لسانه هو، لكن دون  -
 .655اإلحالة أو اإلسناد..

 .656سخ واملنسوخ ابختصار..يتطرق أحياانً إىل ذكر النا -
يستشهد ابألحاديث القدسية واألحاديث النبوية من صحيح اإلمام البخاري وصحيح  -

، ولكنه مل يلتزم طريقة واحدة يف خترجيه 657اإلمام مسلم وكتب السنة األخرى..
 658لألحاديث، اترة يسندها إىل مصادرها واترة أخرى ال يسندها إىل مصادرها..

 .659والطبيعيني ومواقفهم من البعث والنشور ابختصار.. يناقش آراء الدهريني -
يرد على اليهود املغضوب عليهم والنصارى الضالني، ويبني أنه كان من الواجب عليهم  -

اتباع هذا الدين، وأن هذا اإلسالم هو الذي صبغ هللا به عباده، وليس املاء والزيت 
 .660الذي يصبغ هبما اليهود والنصارى أنفسهم للتربك..

حح بعض املفاهيم املغلوطة لدى بعض الناس و يبني وجه الصواب فيها، مثل يص -
تناوله حلقيقة اجلنة وأوصافها ونعيمها وحقيقتها ال يعلمها أحد إال هللا تعاىل، وكتناوله 
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ملفهوم وحقيقة حياة الشهيد، فذكر أبهنم أحياء عند رهبم يرزقون، دون اخلوض يف 
من اخلطأ االعتقاد أبن أجسامهم ال تبلى و ال كيفية وحقيقة حياهتم، وذكر أنه 

تتالشى، ألن هللا تعاىل يقول: ) أحياء عند رهبم ( وليس عندكم أو يف مفهومكم أنتم 
 .661أيها الناس..

يركز يف تفسريه على استنباط الدروس والعرب والقواعد الفقهية العامة، مبينًا األبعاد  -
، حيث قال 662يف تفسريه آلية القصاص االجتماعية والدينية لآلية، كما يظهر ذلك

رمحه هللا: " يظن كثري من الناس أن قطع يد السارق عقوبة يف غاية الشدة والقسوة يف 
هذا العصر املتحضر. إن أمثال تلك اآلراء والفلسفات املخطئة والضالة، جعلت 

 -د و احلكومات اليت ال تنفذ احلدو  –الفساد اإلداري واالقتصادي يف منو وازدايد. 
تقوم بتعذيب اجلاين أو مرتكب اجلرمية ابلسجن مما جعلت السجون مألى ابلسارقني 
والغاصبني وقطاع الطرق املفسدين الظاملني. إن قطع يد واحدة تعاجل وتشفي مدينة 

 .663أبكملها.." 
ال يذكر األحكام الفقهية املستنبطة من اآلية، وإمنا يكتفي ابإلحالة إىل مظاهنا، كأنه  -

يقول، إن جمال األحكام الفقهية ليس يف علم التفسري، وإمنا جماهلا الفقه، كما  يريد أن
 .664يظهر ذلك يف آايت احلج و العمرة..

 .665يطبق القواعد األصولية يف تفسريه و يسري على ضوئها يف دالالت اآلايت.. -
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ن يذكر اخلصائص العامة لإلسالم، ويذكر مجاله وعظمته يف عدم محله الناس على اإلميا -
 .666به واالنقياد ألوامره وهم م كَرهون، مبيناً أن اإلسالم كلٌّ ال يتجزأ..

 . 667ال يتعرض إىل ذكر القراءات القرآنية يف تفسريه أبداً  -
يركز على بيان أمراض اجملتمع مبيًنا طريقة القرآن الكرمي يف معاجلتها، ويبني اهتمام  -

القة الشرعية بني الزوجني، وِسرُّ القرآن يف بناء اجملتمع السليم، وذلك من خالل الع
دوام هذه العالقة إذا كان للزوجني دين واحد، وأما إذا اختلف دينهما فهذا االختالف 

 .668جيعل العالقة بينهما قصرية العمر وغري مستدمية..
يذكر مقاصد األحكام الشرعية، مثل ما ذكر أن املقصد من الزواج هو اإلحصان من  -

 .669ع اإلنساين..الزان واحلفاظ على النو 
يرجح بني اآلراء ويكتفي بذكر الرأي الراجح فقط، مثل ما ذكر قصة خلق آدم وحواء  -

عليهما السالم، مكتفياً مبا ورد يف القرآن أبن الناس أصلهم من آدم وأن حواء خلقت 
 .670من نفس األصل..

                                                 
 64، 63در السابق، ص: املص 666
و يرجع سبب ذلك وهللا أعلم يف عدم اهتمام علماء األلبان هبذا الفن قدمياً وحديثاً لعدم وجود شخصيات علمية متخصصة يف هذا   667

جديد  اجملال. ولقد شاءت حكمة البارئ عز وجل أن يظهر هذا الفن العلمي القرآين إىل الساحة العلمية األلبانية يف العصر احلديث من
ملنورة وألول مرة، وذلك عندما خترج طالبان ألبانيان من كوسوفا من كلية القرآن الكرمي و الدراسات اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة ا

العبد الضعيف الفقري إىل عفو مواله  كاتب هذه السطور واجملاز يف القراءة  واحلاصل على السند  -1م،  ومها: 1995م و 1994عام 
واألخ األستاذ الشيخ احلافظ صفوت خوجة حفظه هللا ،   -2برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية،  املتصل إىل رسول هللا 

( يف مدينة بريزرن، واحلمد  عالء الدينمدرس مادة تالوة القرآن الكرمي يف الكلية اإلسالمية يف بريشتنا عاصمة كوسوفا ويف الثانوية الشرعية )
 و آخراً.هلل أوالً 
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 .671ال يرد على الفرق املبتدعة بعينها، وال يتوسع يف ذكر املسائل العقدية.. -
أحيااًن يقول ابجملاز، كما يظهر ذلك يف تفسريه لقوله تعاىل: ﴿ ق ل لِّلَِّذيَن َكَفر وا  -

[، يقول رمحه هللا ما 12َست  ْغَلب وَن َوحت َْشر وَن ِإىَلَٰ َجَهنََّم َوبِْئَس اْلِمَهاد  ﴾، ] آل عمران:
ين أبهنم نصه: " اعترب مكاهنم يف جهنم مثل املهد، واملراد إخبار األعداء املستكرب 

سيكونون عاجزين وضعفاء مثل الطفل العاجز يف مهده، ال ميلك شيئاً، يتصرف فيه 
 .  672غريه " 

، ذكر أن فيه جمازاً مرسالً  أنزلناه ويف تفسريه لسورة القدر، علق على قوله تعاىل: -
يف علم البالغة، ألن النزول صفة لألجرام، والقرآن ليس كذلك، ولكن ملا مح ِّل به من 

 .673للوح احملفوظ إىل السماء الدنيا شبه ذلك بنزول اجلرم من أعلى إىل أسفل..ا
يف هناية ترمجته وتفسريه للسورة، يعيد خالصة كالمه يف نصف صفحة ويبني  -

املوضوعات اليت اشتملت عليها السورة، مشريًا إىل مقاصد القرآن يف هذه السورة، 
ىل معرفة اخلالق، من خالل نظرهتم ومن تلك املقاصد القرآنية جذب قلوب العباد إ

إىل اخللق أو املخلوقات...،والقرآن يقول بلسان حاله للناس اقرؤوا القرآن املكتوب يف 
السطور مث بعد ذلك اقرؤوا وتدبروا هذا الكتاب املنظور، وهو الكون، فستجدون 

 .674بينهما توافًقا وانسجاًما كبريًا..
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الراهنة ابختصار شديد، مستنبطًا من اآلايت  يتطرق إىل معاجلة القضااي االجتماعية -
العرب والعظات، كما تناول مسألة كشف العورة، سواء للرجال أو النساء، حيث ذكر 

 .675أن ذلك من تلبيس إبليس وأن ذلك ال يعد حضارة وال تقدماً..
ال يتبىن آراء شاذة، وال خيرج عن قول مجهور العلماء، ويتقيد مبا هو الراجح فقط،  -

 .676امليزة ي شكر عليها صاحبه رمحه هللا تعاىل..وهذه 
أحيااًن يوفق بني دالالت اآلايت واليت ظاهرها التعارض وجيمع بينهما إلزالة اللبس  -

 .677والتعارض..
 .678يهتم جداً يف إبراز العرب والعظات من القصص القرآين -
مة قدرة يربط أحيااًن سّر اآلايت ابالكتشافات احلديثة ليلفت عقل اإلنسان إىل عظ -

هللا تبارك وتعاىل. يظهر ذلك جليًا يف تفسريه لقوله تعاىل يف سورة النحل: ﴿َواخْلَْيَل 
[ ، فذكر لذلك 8َواْلِبَغاَل َواحْلَِمرَي ِلرَتَْكب وَها َوزِيَنًة َوخَيْل ق  َما اَل تَ ْعَلم وَن﴾،  ] النحل:
 عز وجل قادر على اجليل املخاطب وقت النزول أن يف هذه اآلايت إشارة إىل أن هللا

أن خيلق وسائل مواصالت من نوع آخر، غري اليت كانوا يستخدموهنا من خيل أو بغال 
 . 679أو محري..

يربز أسرار اآلايت القرآنية يف ورودها بعبارات وصيغ خمتلفة، مثل قوله تعاىل:   -
يتفكرون :وقوله ، يعقلون  :وقوله ، يتذكرون  والسر يف ذلك أنه بال "..

 .680تفكر عميق للظواهر الطبيعية ال حيصل التعقل املطلوب.." 
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ال يفسر اآلايت تفسريًا علمًيا، وإذا ورد شيء من ذلك فإنه حييل إىل أهل االختصاص،  -
مثل القضااي املتعلقة ابجلبال والبحار، ويرد على الذين يفسرون اآلايت القرآنية حسب 

 .681حيح حمقق..أهوائهم وشهواهتم دون أن يستندوا إىل علم ص
يضرب أمثلة عقلية وعلمية إلثبات البعث والنشور من خالل تفسريه لآلايت اليت  -

 .682تناولت موضوع الكائنات من نبات و حيوان و إنسان..
يرد على الذين ينكرون حجية السنة واإلمجاع والقياس، و يظهر ذلك عند تفسريه  -

ِه ِمْن َأْهِل اْلق َرىَٰ فَِللَِّه َولِلرَّس وِل َوِلِذي اْلق ْرىَبَٰ لقوله تعاىل:﴿ مَّا أَفَاَء اَّللَّ  َعَلىَٰ َرس ولِ 
َواْليَ َتاَمىَٰ َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَِّبيِل َكْي اَل َيك وَن د وَلًة َبنْيَ اأْلَْغِنَياِء ِمنك ْم َوَما آاَتك م  

َ َشِديد  اْلِعَقاِب﴾، ] احلشر:الرَّس ول  َفخ ذ وه  َوَما هَنَاك ْم َعْنه  فَانتَ ه وا َوات َّق وا ا َ ِإنَّ اَّللَّ [ 7َّللَّ
، حيث استدل هبا على حجية السنة، كما استدل بقوله تعاىل: ﴿َوَمن ي َشاِقِق الرَّس وَل 

َ َله  اهْل َدىَٰ َويَ تَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلم ْؤِمِننَي ن  َولِِّه َما تَ َوىلََّٰ َون ْصِلِه َجهَ  نََّم َوَساَءْت ِمن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ
[، على حجية اإلمجاع، وبقوله تعاىل: ﴿ ه َو الَِّذي َأْخرََج 115َمِصريًا﴾، ] النساء:

 الَِّذيَن َكَفر وا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمن ِداَيرِِهْم أِلَوَِّل احلَْْشِر َما ظََننت ْم َأن خَيْر ج وا َوظَنُّوا َأهنَّ م
اَّللَِّ َفَأاَته م  اَّللَّ  ِمْن َحْيث  ملَْ حَيَْتِسب وا َوَقَذَف يف ق  ل وهِبِم  الرُّْعَب  مَّانَِعت  ه ْم ح ص وهن  م مِّنَ 

[ ، 2خي ْرِب وَن ب  ي وهَت م أِبَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلم ْؤِمِننَي فَاْعَترب وا اَي أ ويل اأْلَْبَصاِر﴾، ] احلشر:
 .683على حجية القياس..
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ر رمحه هللا أهنا من املتشاهبات، كما ذهب إىل ذلك فيما خيص احلروف املقطعة ذك -
 . 684بعض العلماء مع وجود آراء أخرى حول هذه املسألة..

أما طريقته رمحه هللا يف تفسري آايت األمساء والصفات، ففيها تفصيل. فهو رمحه هللا  -
ومن . اترة يثبت واترة يؤول ، واترة ليس له موقف واضح من التأويل أو اإلثبات

استعراضنا هلذه النماذج سيتضح لنا منهجه يف هذه املسألة املهمة، واجملال هنا خالل 
 :جمال استشهاد ال جمال استقصاء، فأقول وابهلل التوفيق
  

                                                 
 361املصدر السابق، ص:  684



 

484 | P a g e  
 

 
 أواًل: أمثلة على مواضع اإلثبات

  ِِعن وا مبَا قَال وايِهْم َول  يف تفسريه لقوله تعاىل: ﴿ َوقَاَلِت اْليَ ه ود  َيد  اَّللَِّ َمْغل وَلٌة  غ لَّْت أَْيد 
ن ْه م مَّا أ نزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك ط ْغَيااًن  وطََتاِن ي نِفق  َكْيَف َيَشاء  َبْل َيَداه  َمْبس   َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا مِّ

نَ ه م  اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ِإىَلَٰ يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ك لََّما َأْوقَ  َنا بَ ي ْ د وا اَنرًا لِّْلَحْرِب َأْطَفَأَها وَك ْفرًا َوأَْلَقي ْ
بُّ اْلم ْفِسِديَن﴾،]املائدة: [، جنده رمحه 64اَّللَّ  َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َواَّللَّ  اَل حيِ 

هللا أنه يف هذا املوضع يف ترمجته أثبت صفة اليدين هلل تعاىل كما ورد يف اآلية دون 
 أو تبديل أو تغيري.   685حتريف

 َا ي  َباِيع وَن اَّللََّ َيد  اَّللَِّ فَ ْوَق و يف ت رمجته وتفسريه لقوله تعاىل: ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن ي  َباِيع وَنَك ِإمنَّ
َا يَنك ث  َعَلىَٰ نَ ْفِسِه َوَمْن َأْوىَفَٰ مبَا َعاَهَد َعَلْيه  اَّللََّ َفَسي  ْؤتِيِه َأجْ  رًا أَْيِديِهْم َفَمن نََّكَث فَِإمنَّ

 اليد[، أثبت الشيخ يف الرتمجة والتفسري ابللغة األلبانية صفة: 10تح:َعِظيًما﴾، ] الف
-  Dora..686، فهنا أيضاً الشيخ رمحه هللا أثبت ومل يؤول. 
 :َناَها أِبَْيٍد َوِإانَّ َلم وِسع وَن﴾ ]الذرايت [ قال 47يف تفسريه لقوله تعاىل: ﴿َوالسََّماَء بَ نَ ي ْ

 .687ماء " رفعنا الس بقوتنايف ترمجتها: ".. وحنن 

                                                 
، فقد ذكر رمحه هللا عدة آراء و أقوال حول تفسري هذه اآلية. 639ص:  ،4، جتفسري الطربي، و انظر 151راجع تفسريه، ص:  685

 فمنهم من أثبت صفة اليد أو اليدين هلل تعاىل، و منهم من أول صفة اليد مبعىن امللك والنعمة والعطاء..و هللا أعلم.
ذكر أن فيها وجهني   338، ص: 11 رمحه هللا يف ج  اإلمام الطربي، بينما جند شيخ املفسرين 589انظر املصدر السابق، ص:  686

 للتأويل، األول: أنه أثبت صفة اليد هلل تعاىل دون أتويل، و الوجه اآلخر: ذكر أن اليد هنا مبعىن: القدرة.
أي بقوة، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة والثوري  :"﴿أبيد ﴾يف تفسريه هلذه اآلية ابن كثري، و قال 604 -603املصدر السابق، ص:  687
: " وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: عن ابن الطربي، و قال 303، ص:4واحد"، راجع تفسريه ج وغري

﴿ والسماء قال : بقوة... وحد ثنا سعيد عن قتادة  ﴿ أبيٍد﴾يقول : بقوة... وعن جماهد قوله  ﴿ والسماء بنيناها أبيد ﴾عباس قوله 
 472، ص: 11راجع تفسريه:ج:أي بقوة...  بنيناها أبيد ﴾
 379، ص:1﴾ بقوة وقدرة..انظر: ج والسماء بنيناها أبيديف تفسريه لقوله تعاىل: ﴿  البغويو قال اإلمام  
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   ويف تفسريه آلايت رؤية هللا عز وجل يوم القيامة، ذكر رمحه هللا: "  أن العلماء اختلفوا
يف هذه املسألة إىل عدة أقوال، والراجح منها قول من قال أبن املؤمنني سريون هللا 

 .688تعاىل...و أن هذا هو مذهب أهل السنة و اجلماعة.." 
 ىل: ﴿ َأِن اْقِذِفيِه يف التَّاب وِت فَاْقِذِفيِه يف اْلَيمِّ فَ ْلي  ْلِقِه و يف تفسريه و تعليقه على قوله تعا

اْلَيمُّ اِبلسَّاِحِل أَيْخ ْذه  َعد وٌّ يلِّ َوَعد وٌّ لَّه  َوأَْلَقْيت  َعَلْيَك حَمَبًَّة مِّينِّ َولِت ْصَنَع َعَلىَٰ 
 .689 حتت رعاييت.."ولترتىب  [، قال يف ترمجته هلذه اآلية:"..39َعْييِن﴾،]ط ه: 

  ويف تفسريه لقوله تعاىل: ﴿ يَ ْوَم ي ْكَشف  َعن َساٍق َوي ْدَعْوَن ِإىَل السُّج وِد َفاَل
هول و شدة (، ب : الساق (، جند الشيخ أنه فسر معىن ) 42َيْسَتِطيع وَن﴾، )القلم:

 .  690..ذلك اليوم
  ِ[،ذكر يف 41ي ﴾، ]ط ه:و يف ترمجته وتفسريه لقوله تعاىل: ﴿َواْصطَنَ ْعت َك لِنَ ْفس

 . 691.."  حلمل رساليتالرتمجة: " ..أي اخرتتك 

                                                 
  684،  204، 178املصدر السابق، ص:  688
" أي ولرتىب  ﴾: َعْييِن َعَلٰى  عَ َولُِتْصنَ  ﴿. قال اإلمام حممد بن علي الشوكاين، يف تفسريه لقوله تعاىل: 362انظر املصدر السابق، ص:  689

قال أبو عمران اجلوين: ترىب بعني هللا،  ﴾ َعْييِن َعَلٰى  َولُِتْصَنعَ ﴿؛ و قال ابن كثري:" 521، ص: 3وتغذى مبرأى مين.."، راجع تفسريه: ج  
 199، ص:3"، راجع تفسري ابن كثري: جحبيث أرى.. ﴾ َعْييِن َعَلٰى  َولُِتْصَنعَ ﴿ وقال قتادة : تغذى على عيين، وقال معمر بن املثىن 

يعين يوم القيامة وما يكون فيه  ﴾ َساقٍ  َعن﴿ يـَْوَم ُيْكَشُف ، قال ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية: " 665-663املصدر السابق، ص: 690
 من األهوال والزالزل والبالء واالمتحان واألمور العظام ...وعن عكرمة عن ابن عباس: 

 َعنيـَْوَم ُيْكَشُف  :﴿قال : هو يوم القيامة يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير...وقال ابن أيب جنيح عن جماهد  ﴾ َساقٍ  َعن ﴿ يـَْوَم ُيْكَشفُ 
 َساقٍ  َعنيـَْوَم ُيْكَشُف ﴾ قال : شدة األمر، وقال ابن عباس : هي أول ساعة تكون يف يوم القيامة. وقال ابن جرير عن جماهد ﴿  َساقٍ 

هو األمر الشديد الفظيع من اهلول  ﴾ َساقٍ  َعن]﴿يـَْوَم ُيْكَشُف وجده، وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قوله  ﴾ قال : شدة األمر
 525، ص: 4يوم القيامة. ...وهللا أعلم.."، راجع تفسري ابن كثري: ج  

أي اصطفيتك واجتبيتك رسوال  ﴾ ْفِسيلِنَـ َواْصطَنَـْعُتَك  ﴿: " وقوله : 207، ص:3، و قال ابن كثر: ج 362املصدر السابق، ص:  691
أي اخرتتك واصطفيتك لوحيي ورساليت يعين  ﴾لِنَـْفِسيَواْصطَنَـْعُتَك  ﴿لنفسي أي كما أريد وأشاء". و قال البغوي:" قوله عز وجل :

 274، ص: 1لتنصرف على إراديت وحمبيت.." ج  
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  ًا آَخَر اَل إِلَََٰه ِإالَّ ه َو ك لُّ َشْيٍء و يف تفسريه وترمجته لقوله تعاىل:﴿َواَل َتدْع  َمَع اَّللَِّ ِإهلََٰ
ر الشيخ احلاج [،  ذك88َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهه  َله  احْل ْكم  َوإِلَْيِه ت  ْرَجع وَن﴾ ، ]القصص: 

، إال هللا سبحانه و تعاىلشريف أمحدي رمحه هللا: "... أن كل شيء سيهلك وسيزول 
 .692فإنه ابق ودائم.."

 
  ﴿ :أما منهجه يف تفسري االستواء، فهو اترة أثبت واترة أوَّل. ففي تفسريه لقوله تعاىل

ٍم مث َّ اْستَ َوىَٰ َعَلى اْلَعْرِش ي  ْغِشي  ِإنَّ َربَّك م  اَّللَّ  الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرضَ  يف ِستَِّة َأايَّ
َأاَل لَه  اخْلَْلق   ۚ  اللَّْيَل الن ََّهاَر َيْطل ب ه  َحِثيثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُّج وَم م َسخََّراٍت أِبَْمرِِه 

فهنا أثبت االستواء دون أي [، 54تَ َباَرَك اَّللَّ  َربُّ اْلَعاَلِمنَي﴾ ،] األعراف: ۚ  َواأْلَْمر  
 . قال يف بيان ذلك:693حتريف أو تبديل أو تغيري..

“Qendrimin e Zotit mbi Arshin duhet besuar bindshem e 
pa kurfare komentimi.”  

أي: " إن استواء هللا على العرش مسألة جيب اإلميان والتصديق هبا دون أدىن شك، ودون  
 . 694تواء.." أي تفسري ملعىن وكيفية االس

                                                 
إخبار أبنه الدائم الباقي احلي القيوم الذي  ﴾ ِإالَّ َوْجَههُ  َهاِلكٌ ْيٍء ﴿ ُكلُّ شَ ، و قال ابن كثري: " وقوله : 452املصدر السابق، ص:  692

َها َمنْ ﴿ ُكلُّ متوت اخلالئق وال ميوت، كما قال تعاىل:  َقىٰ فَاٍن  َعَليـْ ﴾ فعرب ابلوجه عن الذات، وهكذا  َوْجُه رَبِ َك ُذو اجلَْاَلِل َواإْلِْكَرامِ  َويـَبـْ
أي إال إايه. وقد ثبت يف الصحيح من طريق أيب سلمة عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا  ﴾ ِإالَّ َوْجَههُ  اِلكٌ هَ ﴿ ُكلُّ َشْيٍء قوله ههنا : 

 َهاِلكٌ ُكلُّ َشْيٍء  ﴿صلى هللا عليه وسلم : " أصدق كلمة قاهلا الشاعر لبيد   أال كل شيء ما خال هللا ابطل ". وقال جماهد والثوري يف قوله 
 533، ص: 3أي إال ما أريد به وجهه.." ج  ِإالَّ َوْجَهُه ﴾

 192راجع تفسري الشيخ شريف أمحدي، ص:  693
 193املصدر السابق، ص:  694
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فأنت ترى أن الشيخ رمحه هللا تعاىل يف هذه اآلية كان واضًحا للغاية يف موقفه من مسألة 
 .695االستواء. فهو مل يؤول ومل حيرف، بل أََمرَّها كما جاءت 

  
  َويف تفسريه آلية االستواء يف سورة يونس﴿ ِإنَّ َربَّك م  اَّللَّ  الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرض 

ٍم مث َّ  ِلك م  اَّللَّ   اْستَ َوىَٰ يف ِستَِّة َأايَّ َعَلى اْلَعْرِش ي َدِبّر  اأْلَْمَر َما ِمن َشِفيٍع ِإالَّ ِمن بَ ْعِد ِإْذنِِه ذََٰ
 [  قال فيها:3َربُّك ْم فَاْعب د وه  أََفاَل َتذَكَّر وَن ﴾، ]يونس:

“Ai nuk pati as nuk ka nevoje per vend, por pasi krijoi 
gjithsine qendroi mbi Arshin. Para krijimit te gjithsise nuk 
pati nevoje per vend, nuk pati nevoje as pas krijimit; po 
perse atehere tha: qendron mbi Arsh? Kjo eshte pune e Tij, 

e askujt tjeter !” 
لكون وال بعد خلقه، أي: " إن هللا عز وجل مل يكن حباجة إىل مكان، ال قبل خلق ا

ولكنه تعاىل بعد أن خلق الكون أخرب أنه استوى على العرش. ما السرُّ واحلكمة فيها وملَ 
كان ذلك ؟ هذه القضية ختصه هو سبحانه وتعاىل وليس ألحد أن يعرتض على ذلك.." 

696. 
 
 

 اثنًيا: أمثلة على مواضع التأويل والغموض

                                                 
 1993، 1دار قتيبة، ط، .بريوتقضية التأويل يف القرآن الكرمي بني الغالة واملعتدلني ؛انظر:سامل، إبراهيم بن حسن  695
 246-245املصدر السابق، ص:  696
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  عد، ﴿ اَّللَّ  الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تَ َرْوهَنَا و أما يف تفسريه لالستواء يف سورة الر
َعَلى اْلَعْرِش َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ك لٌّ جَيْرِي أِلََجٍل مَُّسمًّى ي َدبِّر  اأْلَْمَر  اْستَ َوىَٰ مث َّ 

[، فإنه رمحه هللا ترجم االستواء 2عد:ي  َفصِّل  اآْلاَيِت َلَعلَّك م بِِلَقاِء َربِّك ْم ت وِقن وَن ﴾،]الر 
" مبعىن: أنه تعاىل استوىل على العرش. كما  ..Ai mbizoteroi Arshinب : "

 .697أنه رمحه هللا أسقط تفسري االستواء يف تفسريه هلذه اآلية، و مل يتعرض هلا أبًدا..
  له تعاىل: كما أنه رمحه هللا أسقط ترمجة و تفسري معىن االستواء كلًيا يف تفسريه لقو

الرَّمْحَن  َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى[ ،:فقال يف ترمجته لآلية ما نصه:5طه ،] 
“( E Ai eshte) Meshiruesi qe krijoi token dhe qiejt e 

larte…” 
الذي خلق األرض والسماوات العلى.."، هذا نص كالمه يف الرتمجة،  هو الرمحنأي" 

لى لسانه قط..و أما يف تفسريه هلذه اآلية فقد ذكر فأنت ترى أن ذكر االستواء مل يرد ع
 ما نصه.."

“…qe krijoi gjithcka dhe prej fronit te vet udheheq me 
gjithcka..”   أي: أن هللا الذي خلق كل شيء ومن العرش يدير هللا عز وجل ،

 .698 األمور.."
ألة استواء هللا تعاىل فأنت ترى ما يف هذا الكالم من الغموض و عدم الوضوح فيما خيص مس

 على العرش و موقف املفسر منها، و هللا أعلم.

                                                 
 290 - 289: املصدر السابق، ص 697
 361، و 359انظر تفسري الشيخ شريف أمحدي، ص: 698
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  و أيًضا يف ترمجته لكلمة االستواء يف سورة الفرقان،﴿ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض
ٍم مث َّ  نَ ه َما يف ِستَِّة َأايَّ َخِبريًا ﴾، َعَلى اْلَعْرِش الرَّمْحََٰن  فَاْسَأْل بِِه  اْستَ َوىَٰ َوَما بَ ي ْ

 [، وجدانه رمحه هللا أنه قد أول االستواء ب :59]الفرقان:
 “…e pastaj mbizoteroi Arshin “  .أي أنه تعاىل استوىل على العرش

 .699و مل يتعرض الشيخ شريف أمحدي لتفسري اآلية مطلًقا..
 لَِّذي َخَلَق و جنده رمحه هللا أيًضا أنه قد أول معىن االستواء يف سورة السجدة،﴿ اَّللَّ  ا

ٍم مث َّ  نَ ه َما يف ِستَِّة َأايَّ َعَلى اْلَعْرِش َما َلك م مِّن د ونِِه  اْستَ َوىَٰ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
[، مبثل الذي قلنا سابًقا مبعىن 4ِمن َويلٍّ َواَل َشِفيٍع أََفاَل تَ َتذَكَّر وَن ﴾] السجدة:

أعاد نفس هذا املعىن  ، و”e pastaj mbizoteroi arshin…“االستيالء: 
 qeيف تفسريه، فذكر أنه تعاىل استوىل على الكون، قال يف بيان ذلك:" 

mbizoteroi gjithsine  "700. 
  و جنده رمحه هللا أيًضا قد أول معىن االستواء يف ترمجته يف سورة احلديد﴿ ه َو الَِّذي

َعَلى اْلَعْرِش يَ ْعَلم  َما يَِلج  يف اأْلَْرِض  اْستَ َوىَٰ ٍم مث َّ َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستَِّة َأايَّ 
َها َوَما يَنزِل  ِمَن السََّماِء َوَما يَ ْعر ج  ِفيَها َوه َو َمَعك ْم أَْيَن َما ك نت ْم َواَّللَّ  مبَا  َوَما خَيْر ج  ِمن ْ

 pastaj… ”[، مبثل الذي ذكران سابًقا..4تَ ْعَمل وَن َبِصرٌي ﴾] احلديد:
mbisundoi Arshin “ أي أنه بعد خلق السموات و األرض استوىل على ،

 .701العرش. و أما يف تفسريه فلم يتعرض لتفسري االستواء أبًدا...
هذه املسألة العلمية العقدية الشائكة أشغلت ابل كثري من العلماء قدميًا وحديثاً، وعند     

الغيبية، جند أن القلب يطمئن ومييل ويرجح رأي مذهب التحقيق والتأصيل هلذه املسألة العلمية 
                                                 

 418- 417املصدر السابق، ص:  699
 476- 475املصدر السابق، ص:  700
 625املصدر السابق، ص:  701
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السلف الصاق يف عدم أتويل تلك اآلايت وتفسريها بتفسريات بعيدة كل البعد عن منهج 
السلف الصاق، و أن الصحيح والواجب هو إمرارها كما جاءت لسالمة مذهبهم وقوة أدلتهم 

 .702يف هذه املسألة، وهللا أعلم
 
 

  

                                                 
ائل ، وللمزيد حول هذه املس293- 268ولقد انقشت هذه املسألة يف رساليت للدكتوراه إبسهاب فلريجع إليها ملن يريد املزيد، يف ص:  702

الشرح امليسر على الفقهني العقدية املهمة و مسألة األمساء والصفات.. انظر: أبو حنيفة، النعمان بن الثابت بن زطي اخلزاز الكويف: 
تح: د/حممد بن عبد الرمحن اخلميس،  رواية أيب مطيع البلخي عن أيب حنيفة،القسم الثاين:  -األبسط واألكرب املنسوبني أليب حنيفة 

 159م(، ص 1999، 1مكتبة الفرقان، ط)عجمان: 
، نظم الفرائد ومجع الفوائد، نقاًل عن: الشيخ زادة : 179، ص حياته و آراؤه العقدية –أبو منصور املاتريدي  الغايل، بلقاسم:  702

 2-1، ص4، ججمموع الفتاوى؛ ابن تيمية: 74، ص التوحيد. ؛ املاتريدي، أبو منصور: 23-22ص   14فريدة: 
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 جتماعيه هللا، فيها البعد املقاصدي واإلاذج من تفسريه رمحاملبحث الثالث: من
 

 :قال رمحه هللا يف   قال يف بيان موقفه من احلكمة يف استبدال جلود أهل جهنم
تفسريه لقوله تعاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َكَفر وا ِِباَيتَِنا َسْوَف ن ْصِليِهْم اَنرًا ك لََّما َنِضَجْت ج ل ود ه م 

ْلَناه مْ  [، 56 ج ل وًدا َغرْيََها لَِيذ وق وا اْلَعَذاَب ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعزِيًزا َحِكيًما﴾  ، ]النساء:َبدَّ
 قال ما نصه: 

" جلود أهل جهنم ستبدل كلما احرتقت ونضجت. و إبدال اجللد وجتديده جيعلنا نفهم     
ين على كل أن ذلك يكون يف مقدور هللا عز وجل فقط، و هو الذي ميلك أن يعذب اجلا

جرم ارتكبه بتبديل جلده. وليس يف مقدور الناس فعل ذلك. إهنم يعذبون اجلاين الذي ارتكب 
مائة جرمية بتعذيب أو قتل واحد مرة واحدة فقط. و السر يف إحراق اجللد و الرتكيز عليه هو 

 .703أن اجللد من أشد املواضع إحساساً ابألمل مقارنة ببقية األعضاء.." 
 

 موقفه من احلكمة يف مشروعية اجلهاد قال يف بيان: 
(، لإلشعار أبن اهلدف  يف سبيل هللا"..كلما ذكر القتال أو اجلهاد يف القرآن، ذكر معه )     

من اجلهاد ليس احتالل أرض العدو، وال الغنيمة من احلرب أو غري ذلك، و إمنا اهلدف منه 
، والناس أحرار، واجلهاد يف سبيل هللا احلرية التامة لقبول االعتقاد الصحيح وتنفيذ حدود هللا

ليس خسارة ألن املقتول يف ساحة القتال يكون شهيداً، وأن الذي مل يكن له نصيب الشه ادة، 
 .704فله نص يب اجله اد لنشر الع دل، و بناء عليه، فإن أجره سيكون عظيماً.." 

 

                                                 
  120لتفسري املختصر للشيخ شريف أمحدي، ص:انظر ا  703
 123، و انظر أيضاً، ص: 60املصدر السابق، ص:  704
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 :قال يف بيان موقفه من تنفيذ احلدود 
ن قطع يد السارق، هو عقوبة يف غاية الشدة والقسوة يف هذا " يظن كثري من الناس أ    

العصر املتحضر. إن أمثال تلك اآلراء والفلسفات املخطئة والضالة، جعلت الفساد اإلداري 
تقوم بتعذيب اجلاين أو  -واحلكومات اليت ال تنفذ احلدود  –االقتصادي يف منو وازدايد 

ليئة ابلسارقني والغاصبني وقطاع الطرق املفسدين مرتكب اجلرمية ابلسجن مما جعلت السجون م
 .705الظاملني. إن قطع يد واحدة تعاجل و تشفي مدينة أبكملها.." 

 
 :قال يف بيان موقفه من الزواج ونكاح املتعة 
"..و كذلك حيرم الزواج املؤقت ملصلحة مادية، ألنه ليس من مقاصد الزواج إشباع      

مقصد إنساين ساٍم، هذا اجلانب اإلنساين جيب أن يكون منبًعا الشهوات فقط، وإمنا الزواج له 
...والزواج له مقاصد، منها إجناب الذرية الصاحلة والعفة 706ودافًعا لرتبية األجيال القادمة.." 

و احلب املتبادل بني الطرفني، وليس فقط إشباع الغرائز، كما أن نكاح املتعة ألجل معلوم 
 .707حرام..

 
 من الراب: قال يف بيان موقفه 

"... حيرم التعامل مع الراب يف الشريعة اإلسالمية، ألن واجب األغنياء مساعدة الفقراء 
واحملتاجني يف حتسني أوضاعهم االقتصادية وليس أن يثقلوا عليهم األعباء واملشقات مبطالبة 

                                                 
 148املصدر السابق، ص:  705
 115راجع تفسري الشيخ شر يف أمحدي، ص:  706
 115املصدر السابق، ص:  707
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قة، ،"... وحيرم استغالل املال أو احلصول عليه بال كد وتعب، مثل السر 708املزيد منهم.." 
 .709والغش، والراب والغصب.." 

 
 :املعاصي من منظور الشيخ املفسر 

"، 710"...ال ينظر إىل املعصية من حيث صغرها وكربها، وإمنا العربة ابلنتائج املولدة عنها..
"... وأن هللا ال حيب العصاة املستكربين، لكوهنم ال حيرتمون أي مبدأ إنساين أو رابين، مثل 

إىل الوالدين واألقارب واأليتام، كما أنه تعاىل ال يقبل األعمال اليت كان عبادة هللا، واإلحسان 
،"...والظاملون مآهلم اهلالك والزوال، إما عاجالً أو آجالً، وكل ظامل 711صاحبها يرائي فيها.." 

 .712سيهلك وسيزال من الوجود، مثل ظاملو مكة و غريهم.."
 

 :بيان موقفه من التفسري العلمي 
تفسري العلمي ظهر يل من خالل قراءيت لبحوثه ومقاالته يف املصادر األخرى، موقفه من ال   

. 713يف اجملالت اإلسالمية ابللغة األلبانية اليت كانت تصدر يف املشيخة اإلسالمية يف كوسوفا 

                                                 
 98، 78راجع تفسري الشيخ شريف أمحدي، ص:  708
 116املصدر السابق، ص:  709
 116شريف أمحدي، ص: راجع تفسري الشيخ  710
 117املصدر السابق، ص: 711
 167املصدر السابق، ص:  712

أن ال تطغى تلك  -1وقد ذكر أهل العلم بعض الضوابط والشروط اليت ينبغي مراعاهتا عند القيام هبذا النوع من التفسري، نذكر منها ما يلي:
ال حرج على املفسر أن يستدل ابالكتشافات واحلقائق العلمية ما  أنه-2املباحث على املقصود األول من القرآن وهو اهلداية واإلعجاز، 

وأن يؤتى بذكر تلك االكتشافات على  -3يغين و يثري املعىن الوارد يف النص القرآين  وما يتوافق مع روح النص ومقاصد الشريعة اإلسالمية،
صاب ابهلزمية النفسية حىت نثبت أمام الناس أنه كلما ظهر أن ال ن -4سبيل االستئناس وإلقاء مزيد من الضوء على عظمة اآلية الكرمية.
أن القرآن نزل ليحقق لنا السعادة يف الدنيا واآلخرة.  و قد انقشت -5شيء جديد نقول إن ذلك من إعجاز القرآن حىت يؤمنوا ابلقرآن،

مبحث عرض املنهج العلمي ، ) 236 – 221: هذه املسألة إبسهاب يف رساليت للدكتوراه، فمن أراد املزيد والتوسع فلريجع إليها يف ص
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خالصة كالمه يف هذه املسألة..".. أنه جيب الرتيث والتأين فيها، ألن العلم كل يوم يف شأن، 
وز أن حنّمل القرآن أو أن نكلف العلماء بتصديق االكتشافات العلمية ابآلايت كما أنه ال جي

القرآنية. فعلينا التأكد أواًل من أن تلك االكتشافات هي حقائق وليست فرضيات، واثنياً أن 
القرآن الكرمي ليس كتاب جغرافيا أو كيمياء أو الطب...إمنا هو كتاب هداية وعقيدة، وإمنا 

 .714تيح إىل تلك العلوم العصرية.." فيه إشارات ومفا
  

                                                 

، القاهرة: مركز الدلتا للطباعة، اجتهادات يف التفسري العلمي يف القرآن الكرمي. 1988أبو اخلري، حممد عادل. : وللمزيد انظريف امليزان (، 
 (.1قتيبة للطباعة و النشر، ط ) بريوت: دار. التفسري العلمي للقرآن يف امليزان. 1991،(؛ أبو حجر، أمحد عمر. 1اسبورتنج، ط

–، تصدرها اللجنة التنفيذية ابللغة األلبانية مجاعة من العلماء يف بريشتنا Edukata Islame: الرتبية  اإلسالميةراجع اجمللة:  714
على . و للشيخ املفسر شريف أمحدي  عموده اخلاص لتفسري القرآن الكرمي 1986، سنة الطبع: 8-3، ص:47-46كوسوفا، العدد: 

 شكل احللقات يف اجمللة املذكورة يف هذه األعداد:
 (:) مصادر اإلميان واإلسالم والعالقات اإلنسانية،بعنوان32-30، 8 -3، ص: 1982، سنة الطبع: 34 -33
 سورة البقرةمن  70-26، اآلايت: 78-73، ص: 1983، سنة الطبع: 38 -37
 ﴾ لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة﴿ ، قوله تعاىل:44 -37، 8-3، ص: 1984، سنة الطبع: 39
 . الزلزلة سورة 11-3، و ص: من سورة البقرة 286 -201، اآلايت: 68-60، ص:1985: سنة الطبع: 41-42
  من سورة آل عمران 200- 156، اآلايت: 22-13، ص: 1987، سنة الطبع: 48-49
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 موقفه من السحر ، 
قال ما نص كالمه:" السحر ليس له أي جدوى، و جيب عدم اإلميان  بتأثريه إال إبذن   

 .715هللا تعاىل، كما أنه ليس له حقيقة، مطلقاً. ما هو إال ضرب من اخلداع.." 
 

 موقفه من النسخ  
على أن النسخ وقع يف القرآن يف األحكام و  قال ما نص كالمه: "..مجهور العلماء   

اآلايت، ومن العلماء من يرى أن النسخ مل يقع يف القرآن، و إمنا وقع النسخ يف الشرائع 
 .716السابقة.." 

 
 موقفه من البدعة

قال ما نص كالمه: " كل بدعة يف الدين أو العبادة و اليت ليس هلا أصل يف الشرع،    
 .717إن كان هلا أصل يف الشرع فهي مقبولة و حممودة.." فهي ملعونة و مذمومة، و 

  

                                                 
 46املصدر السابق، ص:  715
رأيته من الباحثني املعاصرين من فصل القول يف هذه املسألة، هو األستاذ الدكتور: مجال ، و أفضل ما 47املصدر السابق، ص:  716

 100 - 91، ص:203، 1؟، مركز  احلضارة العربية، القاهرة، ط هل وجد ؟ و من يكون -النيب اخلامتاحلسيين أبو فرحة، يف كتابه: 
 47املصدر السابق، ص:  717
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 موقفه من تكفري املسلمني 
قال ما نص كالمه: " ..هناك قبلة واحدة جلميع املسلمني أين ما كانوا، و ما داموا مستقبلني    

 .718إىل قبلة واحدة، فإنه حيرم حترمياً قطعياً تكفري أحد املستقبلني إىل القبلة.." 
 
 لتقليد األعمىموقفه من ا 

قال ما نص كالمه: "..تقليد اآلابء و األجداد مع العلم أبن تلك العادات والتقاليد    
ضارة، فذلك خطأ فادح و إمث كبري، ألن ذلك من أعمال املشركني...و أما العادات 

 .719والتقاليد النافعة فمطلوب حفاظها واحرتامها..
 
 موقفه من اتباع األنبياء  
مه: " حقيقة احملبة هلل تعاىل ال تنال إال بطاعة واتباع أنبيائه ورسله، ألن قال ما نص كال  

 . 720هللا اختارهم واصطفاهم.." 
 

 :قال يف بيان موقفه من تعلم املرأة 
اإلسالم فقد أشار الشيخ املفسر رمحه هللا يف مقال له خاص يف مصدر آخر بعنوان: )   

ن تعلم املرأة وتثقيفها، ابلعكس فإن يف تعلمها (،" ...أبن اإلسالم ال مينع موتعلم املرأة
إحياء لسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم وسنة أصحابه الكرام، ألن ابلتثقف والتعلم حيارب 
اجلهل ومت حى األمية لكوهنما ألّد أعداء اإلسالم. اإلسالم طلب من املسلمني أن حيتلوا 

                                                 
 53املصدر السابق، ص:  718
 56ابق، ص: املصدر الس 719
 86املصدر السابق، ص:  720
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اء، واعترب يف ذلك الرجال و النساء على مجيع ميادين العلوم، الدينية والكونية دون استثن
حد سواء، وألجل ذلك علم هللا نبيه حممًدا أن يسأل مزيًدا من العلم، فقال تعاىل: ﴿ َوق ْل 

[، وأنه ال فصل بني الدين والدنيا، كما فعل النصارى  يف 114َربِّ زِْدين ِعْلمًا﴾ ]ط ه:
دين أو الدنيا، دنيوايً كان أو أخروايً عصور االحنطاط املظلمة يف أوراب. فكل علم خيدم ال

ويدفع ابألمة إىل احلرية والتقدم وإىل اخلروج من قبضة املستعمر؛ فهو مطلوب من منظور 
القرآن، والعلم ال جنسية له وال عنصرية، كما أنه ليس لفئة أو طائفة معينة من الناس دون 

 .721" اآلخرين، فهو ملك للجميع، للرجال و النساء على حد سواء.
 

 :بيان موقفه من خطورة اليهود 
أدرك الشيخ املفسر خطورة اليهود على مدى التاريخ البشري، أي منذ عهد موسى عليه    

السالم إىل يومنا هذا، و هذا يظهر بوضوح و جالء يف تفسريه. فقد عرف هؤالء القوم ابخلبث 
د استطاع الشيخ شريف واخليانة والغدر والقتل واحليل..كل هذه الصفات املذمومة لليهو 

 722أمحدي أن يضعها بني يدي القارئ األلباين..
 
  

                                                 
-351) آراء و اجتهادات إسالمية(،  Komente dhe Mendime Islameالشيخ املفسر:   للمزيد راجع كتاب 721
354 

 151، 142، 149، 84راجع تفسريه مثالً يف ص:  722



 

498 | P a g e  
 

 
 املبحث الرابع: بعض امللحوظات املنهجية على تفسريه، االقرتاحات، الشكر واخلامتة

 
إن املوضوعية واألمانة العلمية تقتضيان أن نبني أيضًا بعض املآخذ وامللحوظات اليت     

 استنا وقراءتنا هلذا التفسري املختصر القيم، فأقول وابهلل التوفيق:استطعنا أن نقف عليها أثناء در 
 أواًل: امللحوظات املنهجية: 

إن القارئ ال ميكنه الرتكيز وال التطابق بني املعاين املرتمجة لآلايت وبني التفسري  -1
اإلمجايل أو املختصر لآلايت يف أسفل الصفحة. هناك فصل وانقطاع بني معاين 

ة و بني املعاين التفسريية هلا يف الصفحات. فتجد يف أعلى الصفحة اآلايت املرتمج
اآلايت املرتمجة، بينما ال جتد يف أسفل الصفحة ذاهتا معاين أو تفسري لتلك 
اآلايت. بعد مضي صفحة ونصف صفحة جتد التفسري لتلك اآلايت السابقة. 

ى ذلك، وهللا وهذا العمل يبدو يل أنه خلل فين ومطبعي، و ال يالم املفسر عل
 أعلم.

هناك سقط ملعاين بعض اآلايت وقلب ملعناها يف الرتمجة متاماً. راجع على سبيل  -2
[ 25املثال تفسري اآلية وترمجتها لقوله تعاىل ﴿ وال م ّتِخذاِت َأْخداٍن﴾،]النساء:

، حيث جتده أنه أسقط معىن اآلية و أثبت مكاهنا معىن خالف ذلك املعىن، 
 ؟؟!!  723دن: "زانيات يف السر والعلن " حيث قال يف معىن اخلِ 

الذي هو لصاحب  –بينما جتده يف سورة املائدة، أثبت يف ترمجته معىن: اخلدن  -3
 .724[5أو الصاحبة، يف قوله تعاىل: ﴿وال متخذي أخدان﴾،] املائدة:

                                                 
 114انظر تفسريه، ص: 723
 140انظر تفسريه، ص:  724
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الشيخ رمحه هللا كان يشعر القارئ يف تفسريه أبنه قد رجع إىل مصادر أخرى غري  -4
ا يف مقدمته. ولكن عند التحقيق تبني لنا أن تلك املصادر األخرى تلك اليت ذكره

واليت مل يذكرها يف مقدمته، كانت يف حقيقة األمر مصادر ومراجع هلؤالء املفسرين 
الذين نقل منهم، بينما يف حقيقة األمر هو مل يرجع إليها ومل ينقل منها، فكان من 

واملنهجية العلمية أن يكتفي بذكر تلك  األوىل يف حقه رمحه هللا متّشًيا مع األمانة
 املصادر اليت نقل منها مباشرة ورجع إليها هو شخصياً، وهللا أعلم. 

ومن هذه املصادر اليت مل يذكرها يف مقدمته ويظن القارئ أبنه قد رجع إليها، وهو  -5
تفسري الزخمشري، وتفسري القرطيب، يف حقيقة األمر مل يرجع إليها، نذكر منها: 

أيب السعود، وتفسري البحر احمليط، وتفسري الطربي، وتفسري سيد  وتفسري
واألحاديث النبوية الصحيحة، وكتب السنة الستة ومسند اإلمام ، 725..قطب
، وكتب علوم القرآن والناسخ واملنسوخ، وكتب قصص األنبياء 726.. أمحد

عصرية ، والكتب العلمية ال727والتاريخ، وكتب السرية النبوية، وكتب أصول الفقه..
، وآاثر واألئمة الكبار مثل 728املختلفة، وآاثر الصحابة وكالمهم رضي هللا عنهم..

 .  وغريهم، وهللا أعلم.729اإلمام الشافعي..
 
  

                                                 
 153 ,172 ,222 ,257 ,385 ,408 ,419 ,558 ,570 ,584  راجع تفسريه يف هذه الصفحات:  725
 440راجع تفسريه، ص:  726
 115راجع تفسريه، ص:  727
 184 ,212راجع تفسريه، ص:  728
 559راجع تفسريه، ص:  729
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 اخلامتة والتوصيات وعرفان ابجلميل
   
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على أشرف املخلوقات سيدان  

 ه وأصحابه الطيبني وأزواجه الطاهرات، وسلم تسليًما كثريًا.        ونبينا حممد وعلى آل
احلمد هلل الذي وفقنا لدراسة هذا التفسري املختصر وعرض وبيان منهج صاحبه رمحه هللا. 
و لقد امتاز هذا التفسري ابألسلوب املشوق واجلذاب والعبارات السلسة والسهلة. وكان صاحبه 

ه ويف عرض دروسه املستفادة وبيان معاين اآلايت وإبراز مقاصد رمحه هللا واضًحا يف تفسري 
القرآن، وقد ساعده على ذلك خربته يف التدريس ابللغة األلبانية فرتة من الزمن غري قصرية 
ومتكنه من انصية اللغة األلبانية والعربية. لقد كان بليًغا فصيًحا غري متكلف، كل من يقرأ 

 املفارقة حلالوة أسلوبه وطالوة تعبريه.  تفسريه يندفع إليه وال يستطيع
كان رمحه هللا تعاىل قمة يف األخالق واألدب يف تعامله مع اآلراء املخالفة، بعيدًا عن 

 . 730التطرف والتعصب واهلوى، متبعاً للحق والدليل الصحيح..
ولقد أفدت كثريًا من خالل معايشيت هلذا التفسري، وتعرفت على فكر الشيخ املفسر عن 

ثب، حيث كان ملتزًما مبذهب أهل السنة و اجلماعة عموًما ومل يشذ عنهم إال يف بعض ك
املسائل العقدية مثل موقفه من السحر ومسألة أتويل " استواء هللا على العرش " يف بعض 
املواضع األخرى. و ال شك أن هذا التقصري من صفات البشر وأن الكمال املطلق هلل عز 

محه هللا مقاالت تفسريية أخرى يف بعض اجملالت املتسلسلة ابللغة وجل. وللشيخ املفسر ر 
 .       731األلبانية واليت كانت تصدر من قبل املشيخة اإلسالمية يف دولة كوسوفا املسلمة..

                                                 
 راجع تفسريه من أوله إىل آخره، فستقف على هذه احلقيقة. 730
كوسوفا، سنة الطبع –ة اإلسالمية يف بريشتنا ، من مطبوعات املشيخ Kalendar-Takvimانظر اجمللة السنوية بعنوان:  731

، و انظر أَيضاً اجمللة املذكورة، 67-55، ص: 1986، و انظر أيضاً  اجمللة املذكورة، سنة 111- 103، ص: 47-36، ص: 1984
-H.Sherif Ahmeti. و للمزيد من آراء و اجتهادات الشيخ املفسر رمحه هللا راجع كتابه املرجع بعنوان: 60-50، ص:1987سنة 
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نسأل هللا عز وجل أن يتغمده برمحته وأن يسكنه فسيح جنته وأن جيزيه عما قدم لإلسالم 
 ويل ذلك والقادر عليه. و ال يسعين يف هذا اجملال بعد شكر و املسلمني خري اجلزاء إنه تعاىل

هللا عز وجل و توفيقه إايي إلمتام هذا البحث، وأنه مل يكن هلذا البحث أن يظهر على هذه 
الصورة لو ال االقرتاحات وامللحوظات اللغوية واملوضوعية القيمة ألصحاب الفضيلة العلماء 

ألستاذ الدكتور حكمت بشري يسني، أستاذ التفسري يف واألساتذة الزمالء وأخص ابلذكر، ا
اجلامعة اإلسالمية بكلية القرآن الكرمي ابملدينة املنورة سابًقا، واألستاذ الدكتور حممد ابجعمان، 
أستاذ احلديث والعقيدة املساعد بكلية الرتبية جبامعة طيبة ابملدينة املنورة، واألستاذ الدكتور 

أستاذ اللغة العربية بكلية الرتبية جبامعة طيبة، واألستاذ الدكتور مجال حممد عبد القادر هنادي، 
احلسيين أبو فرحة، أستاذ العقائد واألداين املساعد بكلية اجملتمع جامعة طيبة، واألستاذ الدكتور 
أمين سيد الصياد، األستاذ املساعد للغة العربية وآداهبا بكلية اجملتمع جبامعة طيبة، فأان هلم 

 ا شاكر ومقدر على كل ما بذلوه من جهد طيب ومشكور.  مجيعً 
 وأما عن توصيايت و اقرتاحايت يف هذا الصدد فيمكن تلخيها يف اآليت:

  
أواًل: فإنين أانشد اجلهات العلمية العليا واملعنية هبذا الشأن يف الدول العربية واإلسالمية أبن 

لدينية والشرعية واللغة العربية واأللبانية وعلومهما، ختصص فريقاً علمًيا ألبانًيا متمكًنا من العلوم ا
حىت يراجعوا هذا التفسري املختصر ويستدركوا على الشيخ املفسر رمحه هللا يف تصحيح بعض 
املسائل اليت ذكرانها آنًفا، ومن مث يعيدوا طباعة هذا التفسري من جديد، مراعني عقيدة أهل 

 فات وغريها من القضااي األخرى.السنة واجلماعة يف مسألة األمساء والص

                                                 

Komente dhe Mendime Islame (ط اجتهادات و آراء إسالمية ،)351كوسوفا، ص:   0، بريشتنا 1995، 1 - 
 90 - 82، ص: 344-340، ص:  354
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اثنًيا: أدعو إخواين العلماء والباحثني من األلبان رجال الفكر واملعرفة، أصحاب الفكر السليم، 
فرسان أهل السنة واجلماعة، راغبني وجه هللا عز وجل ورضوانه، قاصدين نشر رسالة القرآن 

ين واالجتماعي والسياسي يف األراضي إىل الناس أمجعني، واعني ومدركني لواقع حال األلبان الدي
األلبانية وخارج أراضيها، أدعوهم إىل مشروع علمي خالد، إىل كتابة تفسري آخر ابللغة األلبانية 
أكثر مشولية وعمًقا من هذا الذي بني أيدينا. و هذا ال يتم إال ابالجتهاد والعمل اجلماعي 

صلى هللا على سيدان و نبينا حممد و على ألن اجلماعة ال جتتمع على الضاللة، وهللا أعلم، و 
 آله و سلم، 

 و آخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
 وكتبه الفقري إىل عفوا مواله وخادم القرآن والسنة

 الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويف (
 2012قطر  -الدوحة 

--------------------------- 
-هـ 1437 ةمن ذي القعد 24هذا اجمللد يوم السبت  ومتت مراجعة الدراسة جمددا قبل النشر يف

 قطر -بدوحة اخلري والربكة  2016أغسطس  27املوافق 
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 خريطة األمن الروحي والفكري واإلجتماعي يف القرآن الكرمي
   من منظور األستاذ سيد قطبوذج قرآين فريد  من

 

 
 بقلم

 الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويف (األستاذ  
 املشارك أستاذ التفسري  وعلوم القرآن والثقافة اإلسالمية

 قطر –الدوحة  –كلية اجملتمع 
 

2016 
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 أخي الكرمي تذكر دائماً أنه:
 732"ال سالم لعامٍل ضمري   الفرد فيه ال يستمتع ابلسالم"    
 و أن:
ل التص  ور " اإلس  الم منهج. منهج حياة. حياة بش  رية واقعية بكل مقوماهتا. منهج يش  م     

االعتقادي الذي يفس   ر طبيعة )الوجود(، وحيدد مكان )اإلنس   ان( يف هذا الوجود، كما حيدد 
غاية وجوده اإلنس            اين.. ويش            مل النظم والتنظيمات الواقعية اليت تنبثق من ذلك التص            ور 
االعتقادي وتس       تند إليه، وجتعل له ص       ورة واقعية متمثلة يف حياة البش       ر، كالنظام األخالقي 

نبوع الذي ينبثق منه، واألس          س اليت يقوم عليها، والس          لطة اليت يس          تمد منها. والنظام والي
الس   ياس   ي وش   كله وخص   ائص   ه. والنظام االجتماعي وأس   س   ه ومقوماته. والنظام االقتص   ادي 

 733وفلسفته وتشكيالته. والنظام الدويل وعالقاته وارتباطاته..." 
 و أننا:
ال حياة للفرد الفاين يف هذا الكون اهلائل إذا ما انتزعت ابلعقيدة حنيا يف هذه احلياة، و “    

من أمشاجه قوة العقيدة. فبالعقيدة يستطيع اإلنسان أن يؤثر يف كل شيء ويتأثر به، وميلك 
 734أن حيس الوجود يف املاضي، واإلستقرار يف احلاضر، واإلمتداد يف اآليت.."

 
 

 
                                                 

  73215العاملي ص   اإلسالم والسالم قطب، سيد؛ 
 2، ص املستقبل هلذا الدينقطب، سيد؛   733
 3، ص اإلسالم والسالم العامليقطب، سيد؛   734
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة 
 الذي جعل اإلميان به والتصديق بوجوده مصدرا لتحقيق وحصول األمن احْلَْمد  َّللَِّ 

واألمان، ووعد الذين آمنوا ابهلداية والغفران فقال تعاىل:﴿الَِّذيَن آَمن وا َوملَْ يَ ْلِبس وا ِإميَاهَن م ِبظ ْلٍم 
[، واحلمد هللا الذي عافاان مما ابت لي به كثري ٨٢األنعام: أ ولََِٰئَك هَل م  اأْلَْمن  َوه م مُّْهَتد وَن ﴾ ]

من الناس، وسلمنا و وقاان من عذاب اإلبتالء، وجعل هذه البالد وبالد احلرمني آمنة مطمئة 
أيتيها رزقها رغدا من كل مكان.  وله احلمد سبحانه أن مل يبتلنا بشيء من اخلوف واجلوع 

الثمرات، كما ابت ليت بعض البالد األخرى ابحلرب والقصف ونقص من األموال واألنفس و 
َكِّن هلَّ ْم  والدمار والنريان، والقتل والفقر، واخلوف واخلطف واحلرمان، فقال تعاىل: ﴿ أََوملَْ من 

القصص:  يَ ْعَلم وَن﴾ ]َحَرًما آِمًنا جي ْىَبَٰ إِلَْيِه َْثَرَات  ك لِّ َشْيٍء رِّْزقًا مِّن لَّد انَّ َولََِٰكنَّ َأْكثَ َره ْم اَل 
[، وقال تعاىل: ﴿ َأَوملَْ يَ َرْوا َأانَّ َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َوي  َتَخطَّف  النَّاس  ِمْن َحْوهِلِْم أَفَِباْلَباِطِل ٥٧

[. واحلمد هلل الذي أجاب دعوة أبينا إبراهيم ٦٧العنكبوت: ي  ْؤِمن وَن َوبِِنْعَمِة اَّللَِّ َيْكف ر وَن﴾ ]
عليه السالم  وأنعم علينا يف هذه البالد برغد العيش واألمن الروحي والفكري واالجتماعي 

[.  ٤قريش: واألمان، فقال عز من قائل: ﴿الَِّذي َأْطَعَمه م مِّن ج وٍع َوآَمنَ ه م مِّْن َخْوٍف﴾ ]
َذا بَ َلًدا آِمًنا َواْرز ْق أَْهَله  ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن مِ  ن ْه م وقال تعاىل:﴿ َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيم  َربِّ اْجَعْل هََٰ

 [.١٢٦البقرة: اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر ﴾ ]
اده احملسنني ابألمن واألمان من فزع يوم الزحام فقال تعاىل: واحلمد هلل الذي وعد عب

َها َوه م مِّن فَ زٍَع يَ ْوَمِئٍذ آِمن وَن ﴾] [ واي رب لك  ٨٩النمل: ﴿َمن َجاَء اِبحلََْسَنِة فَ َله  َخرْيٌ مِّن ْ
ب ومتاع وإمنا الذي يقربنا إليك يوم احلمد والشكر أن بينت لنا أن هذه احلياة الدنيا هلو ولع

القيامة و يرفع منازلنا يف اجلنات وحيقق لنا األمن واألمان هو اإلميان والتقوى والعمل الصاق، 
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 حِلًافقال تعاىل: ﴿ َوَما أَْمَوال ك ْم َواَل َأْواَلد ك م اِبلَّيِت ت  َقرِّب ك ْم ِعنَداَن ز ْلَفىَٰ ِإالَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصا
 [ ٣٧سبإ: َفأ ولََِٰئَك هَل ْم َجزَاء  الضِّْعِف مبَا َعِمل وا َوه ْم يف اْلغ ر فَاِت آِمن وَن﴾ ]

والصالة والسالم على أشرف خلق هللا وأفضل رسل هللا حممد بن عبد هللا صاحب  
األكرب ، ويوم يقوم الناس لرب العاملني،  الشفاعة العظمى وحامل لواء األمن واألمان يوم  الفزع

يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم، واملؤيّد أبفضل املعجزات واآلايت وعلى 
آله وصحبه األطهار وأزواجه الطاهرات، أمهات املؤمنني واملؤمنات، والذي وعد أتباعه ابلنصر 

ه وسنة خلفائه من بعده، وساروا على هديه والتمكني واألمن واألمان إن هم متسكوا بسنت
 وهنجه وسلم تسليماً كثرياً. وبعد؛

فلم يشهد التاريخ اإلسالمي املعاصر وال القدمي مرحلة أشد ذاًل وت خلفاً، وال أضعف 
القرن  -وأجَب موقفاً لألمة اإلسالمية قاطبة من هذه املرحلة الراهنة اليت ك تب لنا العيش فيها 

، قرن التقدم واإلزدهار والثورة التكنولوجية والصناعية!؟ قرن الدعاية -وناحلادي  والعشر 
والتطبيل حلقوق اإلنسان واحلوار واملفاوضات والتسامح الفكري والدينيي !؟  قرن العوملة 
والعلمنة !؟ قرن اهلواتف الذكية والتطبيقات املعاصرة اجلذابة والفتانة، شرها أكثر من خريها، 

نفعها ! جيل من املسلمني ح ّق لنا أن نطلق عليهم: جيٌل فيسبوكي! جيل  وضررها أكثر من
وايربي!  جيل واتسايب! جيل تويرتي...إ  !؟  أجيال يف صورة األشباح واخلياالت !؟ ال يَرى 
وال يبصر إال أنفها وأانمل أصابعها من كثرة اإلستخدام والنظر إىل شاشة اجلوال والعبث ابلقيل 

رذول من األقوال والصور واملقاالت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم والقال ونشر امل
 رب األرض والسموات.

إن أكرب دليل وأعظم برهان على هذه احلقيقة املؤملة واملرة؛ احلروب والغزوات اليت  
بالد وقعت يف العراق وأفغانستان وبالد البلقان يف البوسنة واهلرسك وكوسوفا ومقدونيا مؤخرا، و 

القوقاز ) الشيشان( سابقاً. و إنه ملن دواعي األسف وأان أسطر هذه الكلمات  فإن احلرب 
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جارية وخمزية يف سوراي، حيث القصف الروسي بتعاون مع النظام السوري يومياً ملواقع املدنيني 
والكيماوية واألبرايء والعزل من الشيوخ والنساء واألطفال! الرباميل املتفجرة والقنابل العنقودية 

تنهال عليهم من السماء ليل هنار، صباح و مساء !! حبجة حماربة اإلرهاب واإلرهابني! واي هلا 
من خيبة أمل!  واي هلا من عار على اجملتمع الدويل والوطن العريب واإلسالمي املتفرج والعاجز  

حان هللا وكأن عن أخذ أي قرار  لوقف هذا العدوان اإلجرامي املشرتك الروسي والسوري، وسب
وجهان لعملة واحدة؛ حىت  يف البنية الرتكيبية يف اإلسم والشكل –روسيا  –و  - سوراي -: 

هلاتني الدولتني الظاملتني اجملرمتني فهما متساويتان ومشاهبتان يف اإلسم واملسمى، يف املهمة 
) ر  و  واهلدف؛ فقط تقدمي وأتخري لألحرف، وإال فهما  عملة واحدة!! أصل احلروف:  

س ي ا ( هدف واحد و منهج واحد ونظام واحد و رسالة واحدة...تشابه وتوحيد يف 
 املضمون والشكل واألداء...!! فاعتربوا اي أويل األبصار!

مخسون شهرا خلت على اجملازر واملذابح السورية والقتل اجلماعي املمنهج على أرض   
وقف! والقصف والتدمري مستمر! القتل والتشريد الشام؛ واإلابدة اجلماعية ومحامات الدماء ال تت

وموجات اهلجرة اجلماعية واللجوء إىل أبواب أوراب والدول البلقانية عندان على قدم وساق! 
صيفا وشتاء! وعلى مدار العام! صرخات الثكاىل واأليتام واألرامل واألطفال والشيوخ العزل 

مراه! أقول: أمسعنّت أيتها الثكاىل وأيها وصلت عنان السماء مستغيثة؛ وا معتصماه!  و وا ع  
املستغيثون لو انديتم الضمائر احلية من املسلمني! ولكن ال حياة ملن تنادون يف هذا الزمان 
املتعفن من سوء الِفعال وشنيع األقوال !  أال هل من خنوة معتصم معاصر يستجيب لصرخات 

 يب دعوات هؤالء املنكوبني؟ هؤالء املضطرين؟ هل من خنوة صالح الدين املعاصر يل
السؤال: إىل أين املفّر؟ اجلواب: كال ال وزر! إىل قرآن ربك املستقر! ي نبأ الناس 
واملسلمون أمجعون يف هذا الزمان أن اإلستقرار واألمن واألمان يكون ابلعودة إىل كتاب ربنا 

ال تعاىل: ﴿ َفِفرُّوا ِإىَل اَّللَِّ املنان، امللك القدوس الرمحن، املنّزل للقرآن الذي فيه هدى وبيان، ق



 

509 | P a g e  
 

[، وقال تعاىل: ﴿َوأَنِيب وا ِإىَلَٰ َربِّك ْم َوَأْسِلم وا َله  ِمن قَ ْبِل 50الذارايت:ِإينّ َلك م مِّْنه  َنِذيٌر مُِّبنٌي﴾ ]
إِلَْيك م مِّن رَّبِّك م مِّن قَ ْبِل َأن أَيْتَِيك م   أ نزِلَ  َما َأْحَسنَ ا َأن أَيْتَِيك م  اْلَعَذاب  مث َّ اَل ت نَصر وَن. َواتَِّبع و 

اْلَعَذاب  بَ ْغَتًة َوأَنت ْم اَل َتْشع ر وَن. َأن تَ ق وَل نَ ْفٌس اَي َحْسَراَت َعَلىَٰ َما فَ رَّطت  يف َجنِب اَّللَِّ َوِإن 
أَْو تَ ق وَل ِحنَي تَ َرى .  َهَداين َلك نت  ِمَن اْلم تَِّقنيَ أَْو تَ ق وَل َلْو َأنَّ اَّللََّ . ك نت  َلِمَن السَّاِخرِينَ 

ْبَت هِبَا َواْسَتْكرَبَْت . اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ يل َكرًَّة َفَأك وَن ِمَن اْلم ْحِسِننيَ  بَ َلىَٰ َقْد َجاَءْتَك آاَييت َفَكذَّ
  [54 -59الزمر: وَك نَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن   ﴾ ]

إن مما ينبغي على الناس محيعًا إدراكه دون استثناء أن من رمحة هللا ابلناس أن تكون 
يًعا  دعوة اإلسالم عامة للناس أمجعني فقال تعاىل: ﴿ ق ْل اَي أَي َُّها النَّاس  ِإينّ َرس ول  اَّللَِّ إِلَْيك ْم مجَِ

ِيت  َفآِمن وا اِبَّللَِّ َوَرس ولِِه النَّيبِّ اأْل مِّيِّ الَِّذي َله  م ْلك  السََّماَواِت َوا أْلَْرِض اَل إِلَََٰه ِإالَّ ه َو حي ِْيي َومي 
[، كما أن عليهم أن يدركوا ١٥٨الَِّذي ي  ْؤِمن  اِبَّللَِّ وََكِلَماتِِه َواتَِّبع وه  َلَعلَّك ْم هَتَْتد وَن﴾]األعراف: 

لعاملني لتنظيم شؤون أمر العباد والبالد؛ عقدايً واجتماعياً أن القرآن الكرمي نزل من لدن رب ا
وأخالقياً وسياسياً وأمنياً واقتصادايً. وكيف ال يكون القرآن منظماً حلياتنا العامة واخلاصة وقد 
جاء ليكون خملِّصا لنا وللناس أمجعني من كل أنواع الشبهات والظلمات وخمرجًا لنا والناس 

ق الفكرية والروحية واألمنية.  لقد أكد القرآن الكرمي وذلك عندما زكى أمجعني إىل نور احلقائ
هللا كتابَه الكرمي ورسولَه حممداً صلى هللا عليه وسلم عندما قال: ﴿ رَّس واًل يَ ت ْل و َعَلْيك ْم آاَيِت 

[، ١١َماِت ِإىَل النُّوِر﴾ ]الطالق: اَّللَِّ م َبيَِّناٍت لِّي ْخرَِج الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّاحِلَاِت ِمَن الظُّل  
تِِه وقال تعاىل: ﴿َلَقْد َمنَّ اَّللَّ  َعَلى اْلم ْؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرس واًل مِّْن أَنف ِسِهْم يَ ت ْل و َعَلْيِهْم آايَ 

يِهْم َوي  َعلِّم ه م  اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكان وا ِمن قَ ْبل  لَِفي ضَ   [ ١٦٤عمران: آلاَلٍل مُِّبنٍي ﴾ ]َوي  زَكِّ
 

 دوافع البحث
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إن مما دفعين إىل للقيام هبذا البحث مجلة من الدوافع منها: بيان ضرورة العودة إىل 
القرآن الكرمي جمددا حلل مشاكلنا األمنية روحياً وفكرايً واجتماعياً، وبيان منهج وطريقة السلف 

ق يف التعامل مع القرآن الكرمي واإلستفادة منه لكيفية اخلروج من هذه األزمة الراهنة. لقد الصا
جعل هللا عز وجل القرآن الكرمي مصدر عزة ورفعة للمسلمني، قال تعاىل: ﴿ َلَقْد أَنزَْلَنا إِلَْيك ْم 

رون أي فيه شرفكم وعزتكم  وفخركم [، قال املفس١٠ِكَتااًب ِفيِه ذِْكر ك ْم أََفاَل تَ ْعِقل وَن﴾ ]األنبياء: 
وقوتكم يف الدنيا. ولقد كان من هنج وهدي السلف الصاق التحاكم إليه يف كل شأن من 
شؤون حياهتم اخلاصة والعامة ويف كل أمر من أمور الدنيا والدين، قال تعاىل: ﴿َفاَل َوَربَِّك اَل 

ن َ  د وا يف أَنف ِسِهْم َحَرًجا ممَّا َقَضْيَت َوي َسلِّم وا ي  ْؤِمن وَن َحىتََّٰ حي َكِّم وَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ه ْم مث َّ اَل جيَِ
[، وكان هذا االحتكام إىل القرآن بكل طواعية وانقياد دون أدىن مقاومة ٦٥َتْسِليًما﴾ ]النساء: 

ْؤِمٍن َواَل أو ارتياب، تعبدًا هلل وتقراًب إليه وانقيادا ألوامره سبحانه، قال تعاىل: ﴿َوَما َكاَن ِلم  
َ َوَرس   وَله  فَ َقْد َضلَّ م ْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَّ  َوَرس ول ه  أَْمرًا َأن َيك وَن هَل م  اخلِْرَيَة  ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يَ ْعِص اَّللَّ

من الصحب  عاصر نزول القرآن [. كما أن اجليل األول الذي٣٦َضاَلاًل مُِّبيًنا﴾ ]األحزاب: 
إىل القرآن بغرض التلقي والتنفيذ، وبغرض التعلم والعمل وليس بغرض جمرد  الكرام توجهوا

احلفظ والتسلية واإلكثار من احملفوظات فكانوا س ر جًا هداة مباركني وموفقني هبذا املنهج 
املستقيم الذي أرضى هللا رب العاملني، وفتحوا بذلك القلوب والعقول قبل فتح القالع 

 واحلصون. 
ن بعدهم خلٌف من املسلمني ورثوا الكتاب أقاموا حروف القرآن غري أنه خلف م

وأضاعوا حدوده، وأقاموا  شعار القرآن وأضاعوا شعرية العمل ابلقرآن، عندما توجهوا إىل 
القرآن وعكفوا عليه بغرض القراءة اجملردة واحلفظ اجملرد، والثقافة احملضة لإلكثار من احملفوظات 

خلالف واملتشاهبات، وإاثرة الشكوك وطرح الشبهات، من أمثال والبياانت، ومعرفة مسائل ا
العلمانيني والعلمانيات، واملستشرقني واملستشرقات، والليرباليني والليرباليات، واملثقفني 
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واملثقفات، العربيات واألجنبيات، أساتذة وأستاذات يف بعض الكليات واجلامعات! ومما 
لشرعي والقراء الكرام يف خمتلف البالد، مكتفني حبسن يؤسف له أيضاً عمل  بعض طلبة العلم ا

التالوات و احلرص على املشاركات يف املسابقات للحصول على اجلوائز والشهادات واإلجازات 
مبختلف القراءات والرواايت! هذا املنهج رمبا  يغضب رب العاملني ورسوله الكرمي حممدا صلى 

 عليه وسلم ومنهج أصحابه الكرام يف احلفظ والتعامل ملخالفتهم منهجه صلى هللا هللا عليه وسلم
مع القرآن، املبيّن على ركن وقاعدة احلفظ خلمس أو عشر آايت بينات، مث العمل هبّن يف 
احلياة وعدم جتاوزها واإلنتقال إىل غريها قبل العمل هبا إىل املمات. منهجية رابنية تلقوها يف 

 هذه املدرسة ورضي هللا عن تالمذهتا أمجعني.  املدرسة احملمدية، صلى هللا على صاحب
ولقد آن األوان ألمة اإلسالم أن تنهض من جديد هبذا القرآن وأن تنفض من فكرها 
غبار وأساطري اخلالفات يف النحوايت والصرفيات، والبالغيات والبيانيات، والفقهيات 

املرتاكمة عرب القرون واألزمنة واملذهبيات، واجلدليات العقيمة يف ابب الفلسفيات واملناظرات، و 
إىل يومنا هذا، حىت يكونوا من أحباب الرمحن حبسن التدبر والتفسري لكتاب رب األانم، 
والفهم والعمل هبدي الفرقان، والدعوة واحملبة للقرآن؛ اقتداء بسيد ولد عدانن نبينا حممد عليه 

 أفضل الصالة أمت السالم ومن اتبع منهج من الصحب الكرام.
 
 مهية البحث:أ

مبثل هذه البحوث ابتت من األمهية مبكان ال جيادل عنها عاقالن، يف عصر   مإن القيا
تعددت السبل واملناهج للوصول إىل رضى الرمحن، حيث انفجرت األحداث والوقائع مثل 
الرباكني، يستنجد فيه امللهوف ويشكو احلليم من احلريان، وهذه من عالمات الساعة يف آخر 

كما ثبت ذلك عن نبينا حممد عليه الصالة والسالم. عصر ال يهتدي فيه املسلم بيسر الزمان  
إىل هللا جل وعال، وال إىل كتابه الكرمي لكثرة القيل والقال! و من خصائص الزمان املضطرب 
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حديٌث للموضوعات السياسية واإلقتصادية والفكرية، والنقاش جار على اهلواء مباشرة يف 
جواء متوترة من الصراخ والعياط، وعراك ابأليدي وقذف ابأللسن وإلقاء الفضائيات وسط أ

لألقالم واألوراق على وجوه الضيوف املتحدثني يف الربانمج! ووصف ابلعمالة والنفاق والشقاق 
إىل غري ذلك ما هنالك من األوصاف والتعبريات تنوء حبملها اجلبال الشاخمات هلذا الوضع 

واملسلمات واملثقفني واملثقفات واملذيعني واملذيعات!! ظلمات بعضها املأساوي حلال املسلمني 
فوق بعض! كل ذلك حبجة البحث والنقاش والسؤال عن املخارج من األزمات، وحبثًا عن 
مالذات و كهوف األمن واألمان الفكري والروحي واإلجتماعي فيي هذا الزمان.  وا أسفاه 

ن من هؤالء من يرى أن حتالف األوطان اإلقليمية على هذا الزمان الذي ليس فيه أمان! فم
والدولية وجتييش اجليوش العربية واإلقليمية حملاربة اإلرهاب وحزب الشيطان، والتبادل 
اإلستخبارايت واملعلومايت فيما بينهم ملعرفة كيد ومكر املتعاونني ابلشيطان؛ رمبا حيل مشكلة 

 واألمان!  اخلوف والقلق وحيل حمله اهلدوء ويستتب األمن
ومن الناس من يرى أن رفع نسبة املوازنة املالية لوزارات الدفاع ف العامل لكي تتمكن 
الدول من التسلح وشراء املزيد من األسلحة املتطورة لضرب وقصف املشبوهني وقتل اجملرمني 
ومالحقة أصحاب املشاكل و التخلص منهم والزج هبم يف السجون؛ قد يعيد هذا العمل 

 األمنية والنفسية  واإلجتماعية يف البالد والعباد! األجواء
إن هذه احملاوالت الظاهرة والشكلية إلمخاد انر الفتنة واإلرهاب واسرتجاع األمن 
واألمان ال تكفي وحدها، وال تعاجل هذه الظاهرة املرضية من جذورها كما يريده اخلالق الرمحن 

األمري الشيخ متيم ين محد حفظه هللا: أمري وكما أكد ذلك صاحب السمو  –يف كتابه املّنان 
دولة قطر، يف العديد من املقابالت الشخصية يف الفضائيات العاملية مشرياً إىل أمهية البحث 

 عن األسباب املؤدية إىل اإلرهاب وعدم اإلكتفاء مبحاربة اإلرهاب فقط. 
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ري كافية ملعاجلة أرى أهنا غ –مع تقديران هلا  –إن هذه احملاوالت السابقة الذكر   
املشكلة يف أساسها وبشكل دائم. وإن جنحت هذه احملاوالت و كانت جمدية فهو عالج 
مؤقت وغري ضامن جللب االستقرار وحتقيق األمن واألمان على املدى البعيد. لقد نسيي هؤالء 

إن  وهؤالء أن جذور املشكلة أعمق من ذلك بكثري وأكرب مما تبدو يف الوهلة األوىل للعيان.
جذورها ضاربة يف األعماق الفكرية والعقدية والرتبوية. فال بد  إذن من املعاجلة الفكرية والرتبوية 

 . 735والعقدية والتعليمية
 

 أهداف البحث:
ييهدف هذا البحث إىل وضع خطة عملية مرنة قابلة للتطبيق يف حياة الناس عامة 

 القطاع العام واخلاص، واملؤسسات واملسلمني خاصة ابتداء من املؤسسات وأجهزة الدولة يف
التعليمية والرتبوية والدينية يف مجيع املراحل واملستوايت الدراسية. هذه اخلطة فيها بيان تفصيليي 
ملنابع األمن الروحي والفكري واالجتماعي، وفق النظرة اإلسالمية الشاملة للكون واحلياة 

لكرمي عموما وعلى اآلايت اليت حتدثت واإلنسان وذلك من خالل الرجوع إىل آايت القرآن ا
بصريح العبارة و واضح الداللة على املوضوعات األمنية يف اجملال الفكري والروحي 

 واالجتماعي. 
والقرآن الكرمي حافل ابآلايت الدالة على كيفية حتصيل وحتقيق األمن واألمان يف 

لىيهما. وكيف ال يدل القرآن خمتلف اجملاالت، كما أنه أرشدان ودلنا على كيفية احملافظة ع
الكرمي على ذلك وقد حفل ابآلايت التشريعية وبيان األنظمة التفصيلية يف اجلانب العقدي 

 واألخالقي االجتماعي واألسري والسياسي واالقتصادي واألمين.
                                                 

 1427، شهر رجب، 37، العدد ظاهرة اإلرهاب بني التشخيص والعالج"  دراسة بعنوان:  احلكمةخوجة، خريالدين؛  جملة "   735
اململكة العربية  –واملقرر الرئيسي للمجلة ابملدينة املنورة  –بريطانيا  –املركز اإلسالمي " البخاري " مانشسرت   458- 399ه ، ص 
 السعودية
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 إشكالية البحث:

 إن األمة اإلسالمية بعد اخلالفة الراشدة إىل يومنا هذا عاشت وال تزال تعيش بني
اآلمال و الوعود القرآنية للنهضة الفكرية والعلمية واالجتماعية اترة، وبني دركات السقوط 
واهلاوية والتخلف والرجعية اترة أخرى. فهي يف الوقت الراهن تعاين حمليًا وعاملياً من الضعف 
والتمزق الداخلي والطائفي املذهيب، وفقدان لألمن الروحي والفكري واإلجتماعي، وفقدان 
ملنهج السري على اهلدي الرابين رغم امتالكها لكل املقومات الطبيعية والبشرية واالقتصادية 
والفكرية والروحية. إهنا مل هتتد إىل القرآن سبيال؛ ال منهجًا يف التمسك ابلعقيدة الصحيحة 

رسوله صلى وال عمالً مبا يرضي هللا رب العاملني، وال إىل هللا عز وجل ثقة وإمياانً، وال إىل سنة 
 هللا عليه وسلم متسكاً واتباعاً. 

إن القرارات الصادرة من جملس األمن! كلها قرارات فضائية عبثية ال وجود هلا على 
أرض الواقع حلماية دماء وأوطان املسلمني! لقد وجدوا يف األزمة السورية واليمنية واملصرية 

امة مرتعًا خصبًا للممطالة يف عدم اختاذ والليبية  احلالية وأزمات األمة اإلسالمية والعربية ع
القرارات احلامسة حملاسبة اجملرمني والقتلة. هذا اخلذالن العاملي للمسلمني والبالد العربية من 
اجملتمع الدويل و جملس األمن، وعدم حسم األمور جبدية لوقف إطالق النار  كان بغية حتقيق 

لألوطان العربية واإلسالمية، مما دفع ذلك الشباب أهدافهم االستعمارية والتبشريية والتخريبية 
 -اجملتمع الغريب واألمريكي والعريب  –املسلم من كافة أحناء العامل إىل فكرة االنتقام من هؤالء 

هذه هي إشكالية هذه بشىت الطرق والوسائل االنتقامية اليت ابتت معلومة للقاصي والداين. 
 . الدراسة

الدامية املريرة وّلدت مزيداً من القلق واإلرهاب وفقدان لألمن إن هذه األوضاع الراهنة و 
واألمان على خمتلف اجملاالت. إن العامل العريب واإلسالمي والعامل الغريب واألمريكي؛ هؤالء 



 

515 | P a g e  
 

مجيعا يبحثون عن األمن واألمان الفكري والروحي واالجتماعي. إهنم مجيعًا قلقون وجلون! 
يسمعوا  يف أية حلظة دوي االنفجار  من اتنحاري أو انتحارية  مرتقبون حائرون! إبمكاهنم أن

أو دهس ابلسيارة أو طعن ابلسكني أو غري ذلك. حقا لقد فقدان مجيعا األمن واألمان 
الفكري! لقد فقدان حنن وهؤالء األمن واألمان اإلجتماعي! لقد فقدان األمن واألمان الوظيفي! 

 أيضاً ! وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم. بل ولقد فقدان األمن واألمان األسري
 

 الدراسات السابقة:
حول هذه القضية املهمة، ولكن من املشكورة هود اجلدراسات  و الهنالك بعض           

املؤكد أن تلك الدراسات واجلهود غلب عليها طابع العالج الدبلوماسي املبين على اجلهد 
لنظام اإلسالمي واملنهجية القرآنية. إذن، هذه الدراسة حماولة عن روح ا البشري احملدد بعيداً 

جادة لتحقيق األمن واألمان يف كل املستوايت وفق التشريعات اإلسالمية والنظام اإلسالمي 
 ة عملية قابلة للتطبيق والتنفيذ.من خالل رسم خط

 
 

 أسئلة البحث:
التساؤالت املتعلقة ابألمن هذه الورقة ستحاول إبذن هللا اإلجابة على بعض القضااي و 

الفكري والروحي واالجتماعي من منظور القرآن الكرمي، وذلك من خالل تسليط األضواء 
على جهود و آراء بعض املفسرين املتقدمني واملعاصرين  يف تفسريهم لآلايت القرآنية اليت 

 عن مسألة األمن واألمان: حتدثت بصراحة و وضوح
 

 من الصحابة مع القرآن الكرمي وكيفية أتثرهم به؟ما حال اجليل األول   –أ  
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 ما التصور القرآين ِلسر  مفهوم العقيدة والشريعة ؟ –ب 
 الروحي والفكري واالجتماعي؟ األمن مة القرآنية ملفهو ما النموذج القرآين والرؤي -جـ 
 الروحي والفكري؟املوصلة إىل حتقيق األمن ما األسباب املوجبة والطرق  -د 
 

 البحثمنهج 
 اتبع الباحث يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي النقدي املقارن.
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 متهيد:

 
 دعائم اخلطة العملية الضامنة للنجاح:

حىت تنجح هذه اخلطة و تؤيت أكلها إبذن رهبا، ولكي تستقيم حياة العباد ويضبط 
فقد أوجب هللا عز أمر البالد ال بدمن  وجوب حتقيق هذا الشرط، أال وهو طاعة ويل األمر. 

وجل طاعته جل وعال  وطاعة رسوله و طاعة أويل األمر من املسلمني، فقال تعاىل:﴿َوَأِطيع وا 
َا َعَلىَٰ َرس ولَِنا اْلَباَلف  اْلم ِبني ﴾  ت ْم فَاْعَلم وا أمنَّ ]املائدة: اَّللََّ َوَأِطيع وا الرَّس وَل َواْحَذر وا فَِإن تَ َولَّي ْ

اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا َأِطيع وا اَّللََّ َوَأِطيع وا الرَّس وَل َوأ ويل اأْلَْمِر ِمنك ْم فَِإن [، وقال تعاىل: ﴿٩٢
ِلكَ  َخرْيٌ َوَأْحَسن   تَ َناَزْعت ْم يف َشْيٍء فَ ر دُّوه  ِإىَل اَّللَِّ َوالرَّس وِل ِإن ك نت ْم ت  ْؤِمن وَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر ذََٰ

[. و كما هو معلوم أن  املراد من طاعة أويل األمر من املسلمني طاعة: ٥٩اًل﴾]النساء: أَتِْوي
األمراء والعلماء كما ذهب إىل ذلك كثري من أهل العلم واملفسرين من السلف واخللف. قال 

 اإلمام ابن كثري رمحه هللا يف تفسريه هلذه اآلية:
يعين أهل الفقه يل اأْلَْمِر ِمنك ْم﴾ ﴿َوأ و وقال على بن أيب طلحة عن ابن عباس :" ...

والدين، وكذا قال جماهد وعطاء واحلسن البصري وأبو العالية "وأويل األمر منكم" يعين العلماء. 
..، ويف احلديث .والظاهر وهللا أعلم أهنا عامة يف كل أويل األمر من األمراء والعلماء كما تقدم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال "من الصحيح املتفق على صحته عن أيب هريرة عن 
ومن عصا  736أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاين فقد عصا هللا ومن أطاع أمري فقد أطاعين

أمريي فقد عصاين" فهذه أوامر بطاعة العلماء واألمراء وهلذا قال تعاىل "أطيعوا هللا" أي اتبعوا 
منكم أي فيما أمروكم به من طاعة هللا ال  كتابه وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته وأويل األمر

                                                 
  http://mosshaf.com/mainهلذه اآلية يف املوسوعة التفسريية  مام الطربيتفسري اإلوانظر   736

http://mosshaf.com/main
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يف معصية هللا فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية هللا كما تقدم يف احلديث الصحيح "إمنا الطاعة 
 .737يف املعروف " 

ولإلمام الطاهر بن عاشور رمحه هللا يف تفسريه هلذه اآلايت كالم يف غاية الروعة والدقة، 
ية الكرمية وتطبيقاهتا املعاصرة بشكل مفصل أكثر  وأمشل حيث تطرق إىل أبعاد ودالالت اآل

 وحنن أبمس احلاجة إليه. قال رمحه هللا:
 .يعين :ذوي     ه وهم أص              ح     اب األمر واملتوّلون ل     ه﴿َوأ ويل اأْلَْمِر ِمنك ْم﴾ "....وقول     ه:     

القوم هم  واألمر هو الشأن، أي ما يهتّم به من األحوال والشؤون، فأولو األمر من األّمة ومن
الذين يس         ند الناس إليهم تدبري ش         ؤوهنم ويعتمدون يف ذلك عليهم، فيص         ري األمر كأنّه من 
خص  ائص  هم ، فلذلك يقال هلم : َذوو األمر وأولو األمر ، ويقال يف ض  ّد ذلك : ليس له من 

معّينة، وملّا أمر هللا بطاعة أويل األمر علمنا أّن أويل األمر يف نظر الش  ريعة طائفة  .األمر ش  يء
وهم قدوة األّمة وأمناؤها، فعلمنا أّن تلك الص   فة تثبت هلم بطرق ش   رعية إذ أمور اإلس   الم ال 
خترج عن الدائرة الش    رعية، وطريق ثبوت هذه الص    فة هلم إّما الوالية املس    ندة إليهم من اخلليفة 

جتعلهم وحنوه، أو من مجاعات املس     لمني إذا مل يكن هلم س     لطان، وإّما ص     فات الكمال اليت 
ة هبم وهي اإلس              الم والعلم والع  دال  ة ف  أه  ل العلم الع  دول  : من أويل األمر  .حم  ّل اقت  داء األم  ّ

بذاهتم، ألّن ص       فة العلم ال حتتاج إىل والية، بل هي ص       فة قائمة أبرابهبا الذين اش       تهروا بني 
ألمر : أهل أولو ا»قال مالك :  .األّمة هبا، ملا جرب من علمهم وإتقاهنم يف الفتوى والتعليم

يعين أهل العلم ابلقرآن واالجتهاد ، فأولو األمر هنا هم َمن عدا الرس        ول من « القرآن والعلم
اخلليفة إىل وايل احلس    بة، ومن قواد اجليوش ومن فقهاء الص    حابة واجملتهدين إىل أهل العلم يف 

 .738.." .لعقداألزمنة املتأّخرة ، وأولو األمر هم الذين يطلق عليهم أيضاً أهل احَلّل وا

                                                 
 http://mosshaf.com/ar/mainاملوسوعة اإللكرتونية الشاملة للقرآن الكرمي: تفسري ابن كثري  انظر:    737
 http://mosshaf.com/ar/main: تفسري التحرير والتنوير البن عاشور  املوسوعة اإللكرتونية الشاملة للقرآن الكرميأنظر:  738
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 املبحث األول : حال اجليل األول مع القرآن فهماً وتطبيقاً 

 
 حتقيقاً لألمن الفكري والروحي –املطلب األول: ضوابط لتوحيد مصدر التلقي 

 
لقد كان لإلسالم فضل عظيم يف إنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات إىل النور؛ من 

لمات اجلور إىل نور العدل واملساواة، من ظلمات الشرك إىل نور التوحيد اخلالص، من ظ
ظلمات اخلرافة والتقليد األعمى إىل نور العقل والربهان الساطع، من ظلمات الفرضيات 
والشكوك إىل نور احلقائق واليقينيات. إن الذي نريد أن نؤكد عليه يف هذا املطلب هو معرفة 

حابة رسول هللا صلى هللا عليه سر أتثري القرآن الكرمي على فكر وقلوب اجليل األول من ص
وسلم الذين عاصروا نزول القرآن الكرمي. و سبب تركيزان على هذه النقطة هو اعرتاض املعرتض 
يف عدم أتثران حنن املسلمني ابلقرآن الكرمي! فكيف ميكن قبول األطروحات القرآنية يف مسألة 

ذوق حالوة القرآن  ومل هنتد إليه األمن واألمان الفكري والروحي واالجتماعي  وحنن أصال مل نت
سبيال ابحملبة واإلجالل والتدبر والرتتيل والتفسري  والعمل والدعوة إليه، فكان لزاما علينا أن 
أنيت ببعض النماذج املشرقة من اتريخ السلف الصاق حىت نقتدي هبم. لقد وجه هللا عز وجل 

هداهم هللا من قبله من الرسل  رسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم أن يقتدي هبدي الذين
َتِدهْ أ ولََِٰئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ  فَِبه َداه م  ﴿  واألنبياء فقال تعاىل: ق ل الَّ َأْسأَل ك ْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن  اق ْ

وأفضل من رأيت من أشار إىل هذه املسألة املهمة  [90األنعام: ه َو ِإالَّ ذِْكَرىَٰ لِْلَعاَلِمنَي ﴾ ]
 املفسر األستاذ سيد قطب رمحه هللا عندما قال:  هو 

" جاء اإلسالم، ويف العامل ركام هائل، من العقائد والتصورات، والفلسفات، 
واألساطري، واألفكار واألوهام، والشعائر والتقاليد، واألوضاع واألحوال...خيتلط فيها احلق 
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حتت  –ألسطورة...والضمري البشري ابلباطل، والصحيح ابلزائف، والدين ابخلرافة، والفلسفة اب
يتخبط يف ظلمات وظنون، ال يستقر منها على يقني. واحلياة اإلنسانية  –هذا الركام اهلائل 

تتخبط يف فساد واحنالل، ويف ظلم وذل، ويف شقاء وتعاسة، ال  -بتأثري هذا الركام اهلائل –
ألستاذ سيد قطب رمحه هللا ويرى ا.   739تليق ابإلنسان، بل ال تليق بقطيع من احليوان !" 

أن القرآن الكرمي هو كتاب ومصدر دعوتنا ومنهج حياتنا يف األمور كلها؛ الدينية والدنيوية، 
 حيث قال : 
 القرآن هو كتاب هذه الدعوة. هو روحها وابعثها. وهو قوامها وكياهنا. وهو هذا" 
الذي  املرجع وهو يف النهايةوراعيها. وهو بياهنا وترمجاهنا. وهو دستورها ومنهجها.  حارسها

وزاد  ، احلركة وسائل العمل ، ومناهج -كما يستمد منه الدعاة   -تستمد منه الدعوة 
 .740الطريق..." 
كما أنه رمحه هللا حيذر األمة اإلسالمية من الوقوع يف أخطاء منهجية يف التعامل مع   
اإلسالمية من الوقوع يف هذه  ، منبها إىل نقطة يف غاية األمهية أن الذي يعصم األمة741القرآن

األخطاء املنهجية يف العامل مع القرآن هو: استحضار حال اجليل األول الذي عاصر نزول 
القرآن وكيفية تعامله مع هذا الكتاب. لقد متثل القرآن الكرمي عندهم يف حسهم ويف حياهتم 

  ويف واقع معاشهم، فقال رمحه هللا:
بيننا وبني القرآن ما مل نتمثل يف حسنا،  ستظل هنالك فجوة عميقة ولكن"...
أن هذا القرآن خوطبت به أمة حية، ذات وجود حقيقي؛ وو جهت به  تصوران ونستحضر يف
حياة هذه األمة؛ وو جهت به حياة إنسانية حقيقية يف هذه األرض؛ وأديرت  يف أحداث واقعية

                                                 
 19، ص خصائص التصور اإلسالمي ومقوماتهقطب، سيد؛   739
 مقدمة تفسري سورة آل عمران يف الظالل( ،2، القاهرة،  ج1980، 2، دار الشروق، طيف ظالل القرآنقطب، سيد؛   740
كيف الكرمي تالوة وحفظًا وفهمًا وتدبرًا وتفسرياً...راجع كتاب الدكتور يوسف القرضاوي: حول كيفية التعامل األمثل  مع القرآن   741

 ، القاهرة.1999، 1، دار الشروق، ط175 – 10، ص: نتعامل مع القرآن



 

521 | P a g e  
 

 ك. معركة متوج ابلتطوراتيف داخل النفس البشرية ويف رقعة من األرض كذل ضخمة به معركة
 .742واالستجاابت..." واالنفعاالت

وعلل رمحه هللا ابتعاد األمة اإلسالمية من القرآن الكرمي أبن هنالك حاجز معنوي مبثابة 
الران على القلب الذي حال بينها وبني القرآن الكرمي. ويتمثل هذا احلاجز يف تالوات وتراتيل 

لسنتهم وال تتجاوز حناجرهم؛ فهم غري مبالني بتطبيق املعاين املسلمني الذين يتلون كتاب هللا أب
 املستنبطة من القرآن يف واقع حياهتم، فقال رمحه هللا:

هنالك حاجز مسيك بني قلوبنا وبني القرآن، طاملا حنن نتلوه أو نسمعه  "...وسيظل
هذا  تواجه ومية اليتتراتيل تعبدية مهومة، ال عالقة هلا بواقعيات احلياة البشرية الي جمرد كأنه

هذه اآلايت نزلت  بينما اخللق املسمى ابإلنسان، واليت تواجه هذه األمة املسماة ابملسلمني!
ابلفعل تلك النفوس  ووجهت لتواجه نفوسًا ووقائع وأحدااًث حية، ذات كينونة واقعية حية؛

 .743والوقائع واألحداث توجيها واقعياً حياً..."
يف التعامل مع  –منهج السلف الصاق  –هج اجليل األول وتكمن ضرورة االقتداء مبن

القرآن الكرمي؛ يف كون القرآن معجزة حية ابقية إىل قيام الساعة. فمعجزة القرآن الكرمي مل تنته 
بنزوله يف وقت مضى وعلى أمة قد خلت! كال إهنا معجزة مستمرة ابقية إىل قيام الساعة، 

رير بكل ألوانه. فالقرآن الكرمي كتاب حٌي قادٌر حركي قادرة على مواجهة الواقع البشري امل
 ينبض ابحلياة واحلركة ملواجهة ومقاومة التحدايت املختلفة. قال رمحه هللا:

 القرآن البارزة تكمن يف أنه نزل ملواجهة واقع معني يف حياة أمة معينة، "...ومعجزة
 البشرية ربى حولت اترخيها واتريخفرتة من فرتات التاريخ حمددة، وخاض هبذه األمة معركة ك يف

هو يتنزل  وكأمنا يعايش ويواجه وميلك أن يوجه احلياة احلاضرة، -مع هذا  -كله معها، ولكنه 
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مع اجلاهلية من حوهلا،  الراهن اللحظة ملواجهة اجلماعة املسلمة يف شؤوهنا اجلارية، ويف صراعها
احليوية، ونفس الواقعية اليت  بنفس ويف معركتها كذلك يف داخل النفس، ويف عامل الضمري،

  .744كانت له هناك يومذاك..." 
جيل السلف  –أقول: إن نظرة األستاذ سيد قطب إىل طريقة تعامل اجليل األول 

مع القرآن الكرمي فهمًا وعمالً،   –الصاق من الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم أمجعني 
ورًا أساسيًا يف صقل فهمه إلدراك قوة القرآن الفاعلة تلقيًا وتنفيذًا يف واقع حياهتم، لعبت د

 .745وحقيقة حيويته الكامنة ف توجيه املسلم بل واألمة اإلسالمية 
لقد أدرك األستاذ سيد قطب رمحه سر أتثري القرآن الكرمي يف ابلنظر يف طريقة معايشة 

يومية. لقد كان القرآن خري اجليل األول للقرآن الكرمي ويف كيفية تعامله املباشر معه يف شؤونه ال
معلم هلم؛ بسط هلم كلتا يديه لكي يربيهم ويثقفهم وينهض هبم إذا ما عثروا خطوة خطوة 

 ابلتدرج، متاماً مثل اإلنساين املريب املشفق واملهتم مبن يربيه، فقال رمحه هللا:
 يقية،جيب أن نعيش مع تلك اجلماعة األوىل؛ ونتمثلها يف بشريتها احلق...  "...أجل 

يف شؤوهنا  مباشرة حياهتا الواقعية، ويف مشكالهتا اإلنسانية؛ ونتأمل قيادة القرآن هلا قيادة ويف
خطوة خطوة. وهي  بيدها اليومية ويف أهدافها الكلية على السواء؛ ونرى كيف أيخذ القرآن
بطء  وترقى الدرج الصاعد يف .تعثر وتنهض. وحتيد وتستقيم. وتضعف وتقاوم. وتتأمل وحتتمل

وكل ضعف اإلنسان، وكل  ،اإلنسان ومشقة، ويف صرب وجماهدة، تتجلى فيها كل خصائص
 .746" طاقات اإلنسان...

                                                 
يف تفسريه لقوله تعاىل يف سورة اإلسراء: اآلية رقم  تفسري الفخر الرازي مفاتيح الغيبانظر أيضا : املصدر السابق، اجلزء والصفحة، و   744
 ، قوله تعاىل ] إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم [9
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وبعد بيان األستاذ هلذه احلقيقة التارخيية واملعلم املنهجي يف كيفية التعامل مع القرآن 
تها هبذا القرآن الكرمي؛ أكد بقوة أبن األمة اإلسالمية إبذن هللا ستعيد جمدها وقوهتا وفاعلي

الكرمي؛ إن تعاملت مع القرآن الكرمي وفق تلك األسس والضوابط، وال ميكن حبال من األحوال 
أن يقال للقرآن إنه كتاب قدمي ال يصلح لقيادة البشرية؛ كما ال يصلح أن يقال إن الشمس 

 قدمية وال بد من استبداله بنجم جديد، فهذا أمر مضحك! قال رمحه هللا:
 هبذه النظرة سنرى القرآن حياً يعمل يف حياة اجلماعة املسلمة األوىل؛ وميلك إننا"...

 تعبدية يعمل يف حياتنا حنن أيضاً. وسنحس أنه معنا اليوم وغداً. وأنه ليس جمرد تراتيل أن
وتفاعله مع  فاعليته مهومة بعيدة عن واقعنا احملدد، كما أنه ليس اترخياً مضى وانقضى وبطلت

القرآن حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته. الكون كتاب هللا  إن ية.احلياة البشر 
 كتاب هللا املقروء. وكالمها شهادة ودليل على صاحبه املبدع؛ كما أن كليهما والقرآن املنظور.
ما  الشمس ليعمل...والكون بنواميسه ما زال يتحرك ويؤدي دوره الذي قدره له ابرئه. كائن

مينعها  ال كها وتؤدي دورها، والقمر واألرض، وسائر النجوم والكواكبزالت جتري يف فل
كذلك أدى دوره للبشرية، وما يزال هو هو. فاإلنسان  تطاول الزمان من أداء دورها...، والقرآن

هو هو يف حقيقته ويف أصل فطرته. وهذا القرآن هو خطاب  يزال ما يزال هو هو كذلك. ما
اطبهم هللا به. خطاب ال يتغري، ألن اإلنسان ذاته مل يتبدل خلقاً خ فيمن -هللا هلذا اإلنسان 

الظروف واملالبسات قد تبدلت من حوله، ومهما يكن هو قد أتثر وأثر يف  تكن آخر، مهما
والقرآن خياطبه يف أصل فطرته ويف أصل حقيقته اليت ال تبديل ...  واملالبسات هذه الظروف

 .747..." تغيري فيها وال

                                                 
، 2009، القاهرة، 1، دار السالم، طاإلمام سيد قطب مقاصد الشريعة اإلسالمية يف فكراملصدر السابق، وانظر : زرواق، نصري؛   747
، 1، طخريطة الدعوة إىل رب األانم يف تفسري األستاذ سيد قطب لسورة األنعام، وانظر: خوجة: خريالدين؛ 363 – 341ص 
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محه هللا أنه جيب أن يكون التعامل مع القرآن الكرمي مباشراً دون واسطة، لقد أدرك ر 
كما أنه ينبغي أن جيعل النص القرآين هو األساس واحملور حيتكم إليه وينقاد له، وال ينبغي 
إخضاع النص القرآين آلرائنا ومعتقداتنا السابقة كما هو احلال مع بعض املنتسبني للعلم. إن 

فسرين للنصوص القرآنية ليس إال جمرد جسور مساعدة لكيفية التعامل مع كالم العلماء وامل
رمحه هللا مجيعاً وجزاهم هللا خرياً  –القرآن، وليس كالم العلماء هو اهلدف واملقصد بعينه. فهم 

قاموا بدور الوسيط واجلسر، وبينوا ما فهموا يف إطار اجتهادهم الشخصي، ومعارفهم  -
 –خصية والعلمية مع تفاوت نسيب ملحوظ يف هذا الشأن، ولكنهم وعلومهم وميوالهتم الش

مل يغلقوا أبواب الفهم للنصوص القرآنية أو النبوية ملن جاء بعدهم إذا توفرت  -وهلل احلمد 
 فيهم آليات الفهم للقرآن الكرميي. إذ العربة يف هذا أنه:

م املصيب، ولكن ي عطى "  ليس لِقدم العهد ي فضل القائل و ال حِلِْداثن  عهد ي هَتض
كل ما يستحق "،  " والشيء إمنا يستجاد و ي سرتَذل جلودته أو رداءته، ال لتقدمه أو أتخره.." 

 فهذه حقيقة علمية ينبغي أن ال ننساها. يقول األستاذ رمحه هللا:  748
 -"... سلكت منهجاً قد يكون غريباً بعض الشيء على القارئ احلديث الذي تعود

ث اإلسالمية اخلالصة، أن يرى اآلايت القرآنية تساق جملرد االستشهاد يف مواضع حىت يف البحو 
من البحث على القضية اليت يقررها الكاتب بعبارته...، املنهج الذي سلكناه هنا على النقيض 
من هذا.. منهجنا حياول أن جيعل النص القرآين هو األصل الذي يتوىل تقرير احلقائق اليت 

ث، وأن جيعل عبارتنا البشرية جمرد عامل مساعد...نريد هلذا القارئ أن يتعود يتألف منها البح

                                                 
أستاذي  –فضيل الشيخ األستاذ الدكتور خالد السبت  اعتىن به وعلق عليه – العذب النمري  من جمالس الشنقيطي يف التفسريانظر:  748

، 2003، 1، دار بن عفان، ط13م، ص  1992و شيخي حفظه هللا ورعاه بكلية القرآن الكرمي يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 
 القاهرة
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التعامل مع القرآن ذاته تعاماًل مباشراً. كلما أعوزته حقيقة يف شأن من شؤون احلياة كلها، 
 .    749وأراد أن يصل إىل احلق..." 
رآن الكرمي هذه القاعدة؛ قاعدة االستلهام املباشر من الق قطب ويقرر األستاذ سيد

دون مقررات أو رواسب سابقة و يربطها بفهمنا للعقيدة اإلسالمية مباشرة من معينها األول، 
 ألن القرآن الكرمي يهدي لليت هي أقوم . 

َذا اْلق ْرآَن يَ ْهِدي لِلَّيِت ِهَي ﴿  قال اإلمام الفخر الرازي يف تفسريه لقوله تعاىل: ِإنَّ هََٰ
قال رمحه  [9﴾] اإلسراء: ِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمل وَن الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَل ْم َأْجرًا َكِبريًا أَق َْوم  َوي  َبشِّر  اْلم ؤْ 

 هللا: 
نعت ملوصوف حمذوف،  [9البحث الثاين: قوله:" للىت هى أقوم" ] اإلسراء:" 

هي أقوم امللل والشرائع والطرق، ومثل هذه  والتقدير: يهدي للملة أو الشريعة أو الطريقة اليت
أي  [ 34" ]فصلت:  " ادفع ابلىت هى أحسن:الكناية كثرية االستعمال يف القرآن كقوله

وأن على الدعاة والعلماء أن يَفهموا العقيدة اإلسالمية  . 750ابخلصلة اليت هي أحس..." 
 ل رمحه هللا: صافية أبسلوهبا اخلاص وليس على أسلوب الطريقة الفلسفية. قا

"منهجنا إذن أْن نستلهم القرآن الكرمي مباشرة، وأال نواجهه مبقررات سابقة إطالقاً، 
ال مقررات عقلية وال مقررات شعورية من رواسب الثقافات اليت مل نستقها من القرآن ذاته، 
 حناكم إليها نصوصه، أو نستلهم معاين تلك النصوص وفق تلك املقررات السابقة. لقد جاء

لي نشئ املقررات الصحيحة اليت يريد هللا أْن تقوم عليها تصورات البشر،  -ابتداءً -النص القرآين 
وأْن تقوم عليها حياهتم، وأقلَّ ما يستحقه هذا التفضل من العلي الكبري، أْن يتلقوها وقد فرَّغوا 

اجلاهليات قلوهبم وعقوهلم من كل غبٍش دخيل، ليقوم تصورهم اجلديد نظيفاً من كل رواسب 

                                                 
 39، ص مقومات التصور اإلسالميقطب، سيد؛   749
 http://mosshaf.com/main املوسوعة التفسريية   يف تفسري الفخر الرازي مفاتح الغيبانظر   750
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مستمداً من تعليم هللا وحده، ال من ظنون البشر، اليت ال تغين  -قدميها وحديثها على السواء-
من احلق شيئاً...، ال بّد أن ت عرض العقيدة أبسلوب العقيدة، إذ أن حماولة عرضها أبسلوب 
ونة الفلسفة يقتلها ويطفئ إشعاعها وإحياءها، ويقصرها على جانب واحد من جوانب الكين

 .751اإلنسانية الكثرية"
من هنا ندرك سر اهتمام الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حتديد وتوحيد مصدر التلقي 
والتعلم يف فرتة التكوين األوىل جليل الصحابة؛ وهو الرتكيز واالعتماد على كتاب هللا سبحانه 

أن  وحده، لتخلص نفوسهم له وحده ويستقيم عودهم على منهجه وحده. ومن مث غضب
هنا إشارة جليلة إىل  –رأى عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يستقي العلم واملعرفة من نبع آخر 

-أي يف يد عمر  –عندما رأى صحيفة من التوراة  -حتقيق األمن واألمان الفكري والروحي 
، كل ذلك حصل بغرض صنع جيل خالص القلب، خالص العقل، خالص التصور، خالص 

 . 752ن، مصون من مؤثر آخر غري املنهج اإلهلي..الشعور، خالص التكوي
وال ميكننا صناعة جيل تلك هي صفاهتم ومناقبهم إال ابلتعلم من طريقة ذلك اجليل 
يف تعاملهم مع القرآن الكرمي، والذي عاصر نزول القرآن ومالبساته وظروفه االجتماعية 

ل األول كان يقرأ القرآن ليتلقى والنفسية. ولقد نوه األستاذ سيد قطب أكثر من مرة إىل أن اجلي
أمر هللا يف خاصة شأنه وشأن اجلماعة اليت يعيش فيها هبدف العمل والتطبيق وليس هبدف 

 الدراسة والثقافة واملتاع:  
" ...إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع اجليل األول. ومنهج التلقي 

 .  753ه "للدراسة واملتاع هو الذي خرج األجيال اليت تلي

                                                 
 13، صخصائص التصور اإلسالمي ومقوماتهقطب، سيد؛   751
 17،  ص1988، 1، االحتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية، طاملستقبل هلذا الدينقطب، سيد؛   752
 19،  ص: 2001، بريوت، 3، دار القلم، طمعامل يف الطريققطب، سيد؛   753
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ومن خصائص ذلك اجليل األول أن أحدهم عندما كان يعتنق اإلسالم فهو يبدأ عهداً 
أبكملها؛ وينعزل من املاضي عن طريق  -اجلاهلية  –جديداً يف حياته ويطوي صفحة املاضي 

عزلة شعورية يف داخل نفسه، وإن بدى يف  ظاهر األمر أنه يتاجر ويتعامل مع اجملتمع اجلاهلي 
 . لقد أشار األستاذ املفسر إىل هذه احلقيقة قائاًل: من حوله

"...لقد كان الرجل حني يدخل اإلسالم خيلع على عتبته كل ماضيه يف اجلاهلية. كان 
يشعر يف اللحظة اليت جييء فيها إىل اإلسالم أنه يبدأ عهدًا جديداً...،كانت هناك عزله 

يف إسالمه، تنشأ عنها عزلة كاملة يف شعورية كاملة بني ماضي املسلم يف جاهليته وحاضره 
صالته ابجملتمع اجلاهلي من حوله وروابطه االجتماعية...،حىت ولو كان أيخذ من بعض 

فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء  -املشركني ويعطي يف عامل التجارة     اليومي 
 .754آخر..." 
 

 ى اجليل األولعتقادي  لإلسالم لداملطلب الثاين: سر  التصور اإل
 

إن اإلسالم منهج إهلي شامل وكامل منظم حلياة اإلنسان أبكملها ويف كل اجملاالت، 
ولكون اإلسالم موصوفاً هبذه اخلصائص واملميزات، فقد تعب األعداء وال يزالون يتعبون نفسياً 

املبادئ وفكرايً وجسدايً يف توجيه اهلجمات املختلفة على اإلسالم، يرى األستاذ سيد قطب أن 
 اإلسالمية يف مجلتها ما هي إال: 

"...منهج يشمل التصور االعتقادي الذي يفسر طبيعة الوجود وحيدد مكان اإلنسان 
يف هذا الوجود، كما حيدد غاية وجوده اإلنس      اين...،ويش      مل النظم والتنظيمات...،كالنظام 

                                                 
 20-19، صمعامل يف الطريققطب، سيد؛  754
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االقتصادي وفلسفته  األخالقي...،وخصائصه، والنظام االجتماعي وأسسه ومقوماته، والنظام
 .755وتشكيالته، والنظام الدويل وعالقته وارتباطاته

وإلبراز أمهية وحقيقة التص          ور االعتقادي  لإلس          الم وكيفية تفاعل اجليل األول مع  
القرآن، فإننا نفض   ل عرض  ذلك التص   ور و الفهم للقرآن الكرمي  لدى الص   حب الكرام  من 

د قطب  مدعوما بكالم بعض العلماء و املفسرين خالل مقتبسات شرح وحتليل األستاذ  سي
 اآلخرين هلذه املسألة من خالل النقاط اآلتية اليت أشار  إليها األستاذ رمحه هللا:

  
 أواًل: أثر العقيدة اإلسالمية على الناس كافة وإمكانية عودهتا جمددا 

 
علينا كبرياً، يظهر  ولكون اإلسالم منهجاً إهلياً فإن أثر  وفضل هذا املنهج اإلهلي كان 

ذلك واضحاً يف كونه استطاع خالل فرتة اترخيية وجيزة أن يؤثر يف فكر وحياة البشر وعاداهتم 
وعقائدهم وأن جيعل منهم أئمة وقادة للعامل بعد أن كانوا يف أحط املستوى البشري سواء من 

   الناحية الدينية أو السياسية أو االجتماعية واخللقية. قال رمحه هللا:
" لقد استطاعت تلك الفرتة أن تنشئ يف واقع احلياة البشرية عددًا كبريًا من 
الشخصيات النموذجية تتمثل فيها اإلنسانية العليا بصورة غري مسبوقة، فإن البناء الروحي 
واالجتماعي والسياسي، الذي قام على أساس هذا املنهج السامق الفريد والذي مل يستغرق 

بل ونصف قرن يف احلقيقة، قد ظل يقاوم...، مجيع العدوات  -من الزمان بناؤه سوى قرن واحد
اليت ساورته ومجيع اهلجمات الوحشية اليت شنت عليه...، أكثر من ألف عام...، فما تزال 

 . 756هذه األصول قادرة على البعث اجلديد حني يعتنقها جيل جديد"

                                                 
  3ص  املستقبل هلذا الدين،قطب، سيد؛  755
 28:صخصائص التصور اإلسالميقطب، سيد؛  756
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أ ِذَن لِلَِّذيَن ي  َقاتَ ل وَن ورة احلج: ﴿قال الداعية الشيخ الشعراوي يف تفسري قوله تعاىل يف س
أبسباب [، قال رمحه هللا: "...  ٣٩احلج: أبَِهنَّ ْم ظ ِلم وا َوِإنَّ اَّللََّ َعَلىَٰ َنْصرِِهْم َلَقِديٌر ﴾ ] 

كِّنهم منها، أو بغري أسباب فتأتيهم قوة خفية ال يرْوهنا، وقد رأوا منا  757..." ذج من ذلك فعالً مي 
ويرى األستاذ سيد قطب أن ازدهار الشريعة اإلسالمية يف فرتة اترخيية مضت ال يعين 
عدم قدرة عودهتا مرة أخرى! ألن الذي حدث مل تكن معجزة خارقة ال تتكرر! وإمنا مت ذلك 

 جبهد بشري وحدود طاقتهم، قال رمحه هللا: 
وفق سنة هللا  -رقة ال تتكرر ولكنه حتقق" ...وهذا الذي حيدث مل يتم مبعجزة خا

جبهد بشري ويف حدود الطاقة البشرية فدلت هذه السابقة على إمكان تكرار هذه  -الدائمة
 .758الظاهرة" 
 

 اثنياً: جوعة ال يسدها إال هذه العقيدة و أحقية القيادة اإلسالمية
 

جليل األول له، وأما عن عظمة هذا املنهج اإلهلي وحاجة الناس إليه وكيفية فهم ا
فيقارهنا األستاذ بنوع خاص من اجلوع الذي ال يسد مكانه إال هذا الغذاء الروحي الرابين؛ 

 وهو اإلميان ابهلل العلي الكبري، قائالً: 
" ولقد ي شَغل اإلنسان  بعَض الوقت جبوعة اجلسد، وما يتعلق هبا من اإلنتاج بشىت 

وانه ومذاقاته...ولكن هذه اجلوعة وكل ما يتعلق وسائله وصنوفه، ومن املتاع احلسي بشىت أل
هبا ال تستغرق الكينونة اإلنسانية، وإشباعها ال يسد سائر اجلوعات )اإلنسانية(. وما أن هتدأ 
هذه اجلوعة حىت تتحرك يف الكائن اإلنساين جوعة أخرى. جوعة ال يسدها الطعام، وال يرويها 

                                                 
 http://mosshaf.com/mainيف املوسوعة التفسريية   تفسيري الشيخ حممد متويل الشعراويانظر:    757
 45: صخصائص التصور اإلسالميقطب، سيد؛   758
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ل ضروب املتاع...! إهنا جوعة من نوع آخر! الشراب، وال يكفيها الكساء، وال تسكنها ك
جوعة إىل اإلميان بقوة أكرب من البشر؛ وعامل أكرب من احملسوس؛ وجمال أكرب من احلياة 
الدنيا...! وجوعة إىل الوائم بني ضمري اإلنسان وواقعه، بني الشريعة اليت حتكم ضمريه والشريعة 

احلركة الكونية من حوله. جوعة إىل )إله(  اليت حتكم حياته. بني منهج حركته الذاتية ومنهج
  . 759 ...واحد؛ يتلقى منه شريعة قلبه وشريعة جمتمعه على السواء

ِإىَل اَّللَِّ َواَّللَّ  ه َو اْلَغيِنُّ  اْلف َقرَاء   أَنت م  قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: ﴿اَي أَي َُّها النَّاس  
[. وللشيخ العالمة عبد الرمحن السعدي كالم نفيس يف تفسريه هلذه  ١٥فاطر: احْلَِميد  ﴾ ]

خياطب تعاىل مجيع الناس، وخيربهم حباهلم اآلية أرى من الضروري إثباته هنا: قال رمحه هللا: " 
 ووصفهم، وأهنم فقراء إىل اَّلّل من مجيع الوجوه: 

 .يوجدوا فقراء يف إجيادهم، فلوال إجياده إايهم، مل -1
مل     ا  فق     راء يف إع     دادهم ابلق     وى واألعض     اء واجل     وارح، ال     يت ل     وال إع     داده إايه     م -2

 .استعدوا ألي عمل كان
فق      راء يف إم      دادهم ابألق      وات واألرزاق وال      نعم الظ      اهرة والباطن      ة، فل      وال فض      له  -3

 .من الرزق والنعم شيء وإحسانه وتيسريه األمور، ملا حصل
 .ك       اره، وإزال       ة الك       روب والش       دائدفق       راء يف ص       رف ال       نقم ع       نهم، ودف       ع امل -4

فل        وال دفع        ه ع        نهم وتفرجي        ه لك        رابهتم وإزالت        ه لعس        رهم الس        تمرت عل        يهم 
 .املكاره والشدائد

 .فقراء إليه يف تربيتهم أبنواع الرتبية، وأجناس التدبري -5

                                                 

 101،  صمقومات التصور اإلسالمي، من كتاب: ألوهية وعبودية؛ وانظر: فصل: 69، صستقبل هلذا الديناملقطب، سيد؛   759 
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فق       راء إلي       ه، يف أتهله       م ل       ه، وح       بهم ل       ه، وتعب       دهم، وإخ       الص العب       ادة ل       ه  -6
لك          وا، وفس          دت أرواحه          م، وقل          وهبم تع          اىل، فل          و مل ي          وفقهم ل          ذلك، هل

 .وأحواهلم
فق        راء إلي        ه، يف تعل        يمهم م        ا ال يعلم        ون، وعمله        م مب        ا يص        لحهم، فل        وال  -7

 .تعليمه، مل يتعلموا، ولوال توفيقه، مل يصلحوا
فه     م فق     راء ابل     ذات إلي     ه، بك     ل مع     ىن، وبك     ل اعتب     ار، س     واء ش     عروا ب     بعض  -8

ي ال ي     زال يش     اهد فق     ره أن     واع الفق     ر أم مل يش     عروا، ولك     ن املوف     ق م     نهم، ال     ذ
يف ك     ل ح      ال م     ن أم      ور دين     ه ودني      اه، ويتض     رع ل      ه، ويس     أله أن ال يكل      ه إىل 
نفس     ه طرف     ة ع     ني، وأن يعين     ه عل     ى مجي     ع أم     وره، ويستص     حب ه     ذا املع     ىن يف  
ك    ل وق    ت، فه    ذا أح    رى ابإلعان    ة التام    ة م    ن رب    ه وإهل    ه، ال    ذي ه    و أرح    م ب    ه 

 760" .من الوالدة بولدها

املسلم هبذا املنهج اإلهلي، فإنه جيب أن يتذكر أبن دين هللا ال فإذا ما اعرتف اإلنسان 
ميكن أن يكون حمكوماً أو مقوداً، وإمنا يكون حاكماً أو قائداً، متبوعاً وليس اتبعاً. يقول رمحه 

" ...كال إن )دين هللا( ال يرضى إال أن يكون سيداً مهيمنًا قوايً متصرفاً، عزيزاً كرمياً،  هللا: 
 . 761حمكوماً. قائداً ال مقوداً..." حاكماً ال
 

 اثلثا: مواصفات املنهج اإلسالمي والعقيدة الرابنية
                                                 

يف املوسوعة التفسريية  تفسري تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري يف تفسري كالم املنانانظر   760
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ومقابل هذا اإلفالس القيمي عند هؤالء أييت املنهج اإلسالمي منقذاً لإلنسانية مجعاء، 
موصوفًا بقيم وخصاص رابنية املصدر ورابنية الوجهة و رابنية  الغاية. إنه منهجي مبين على 

 والقوة واحلكمة والعبودية املطلقة هلل سبحانه، حيث يقول رمحه هللا:  العلم
" ...قاعدة املنهج الرابين الصادر عن علم بدل اجلهل  وكمال بدل النقص وقدرة  

، 762بدل الضعف وحكمة بدل اهلوى القائم على أساس: إخراج البشر من عبادة العباد إىل
 ..763عبادة هللا وحده دون سواه.." 

 [. 14امللك: َأاَل يَ ْعَلم  َمْن َخَلَق َوه َو اللَِّطيف  اخْلَِبري  ﴾]اىل:﴿قال تع
 قال اإلمام القرطيب يف تفسريه هلذه اآلية: 

يقول أان خلقت السر يف القلب أفال أكون عاملا  . " عين أال يعلم السر من خلق السر     
وقال أهل املعاين : إن شئت جعلت " من " امسا للخالق جل وعز ;  . مبا يف قلوب العباد

وإن شئت جعلته امسا للمخلوق , واملعىن : أال يعلم هللا . ويكون املعىن: أال يعلم اخلالق خلقه
( وقال   َوه َو اللَِّطيف  اخْلَِبري  وال بد أن يكون اخلالق عاملا مبا خلقه وما خيلقه...، )   .من خلق
أبو إسحاق اإلسفراييين : من أمساء صفات الذات ما هو للعلم ; منها " العليم " األستاذ 

 . ومنها " اخلبري " وخيتص أبن يعلم ما يكون قبل أن يكون . ومعناه تعميم مجيع املعلومات
ومنها " الشهيد " وخيتص أبن يعلم  . ومنها " احلكيم " وخيتص أبن يعلم دقائق األوصاف

ومنها  . ناه أن ال يغيب عنه شيء، ومنها احلافظ وخيتص أبنه ال ينسىالغائب واحلاضر ومع
" احملصي " وخيتص أبنه ال تشغله الكثرة عن العلم ; مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط 

                                                 
. وانظر: 43، لألستاذ سيد قطب، ص خصائص التصور اإلسالمي " يف كتاب: " الرابنية،  ويراجع فصل 4املرجع السابق، ص  762

  152، صمقومات التصور اإلسالمي، لألستاذ سيد قطب" يف كتاب:  األلوهية وعبوديةفصل"
 7  -3، ص املستقبل هلذا الدينقطب، سيد؛  763
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وكيف ال يعلم وهو الذي خيلق ! وقد  . األوراق ; فيعلم عند ذلك أجزاء احلركات يف كل ورقة
  . "764وهو اللطيف اخلبريقال : " أال يعلم من خلق 

هذه املفاهيم مما ال شك فيها أن األستاذ سيد قطب توصل إليها من خالل قراءته 
وفهمه لآلايت القرآنية، ومن أمثال هذه اآلايت كانت هذ املنطلقات الفكرية والقراءات 

[، وقوله 14﴾ ]امللك: العقدية مثل قوله تعاىل: ﴿َأاَل يَ ْعَلم  َمْن َخَلَق َوه َو اللَِّطيف  اخْلَِبري  
َ َكاَن مبَا تَ ْعَمل وَن َخِبريًا﴾ ]األحزاب:  [، قوله 2تعاىل: ﴿ َواتَِّبْع َما ي وَحىَٰ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك ِإنَّ اَّللَّ
 30سراء: تعاىل: ﴿ِإنَّ َربََّك يَ ْبس ط  الرِّْزَق ِلَمن َيَشاء  َويَ ْقِدر  ِإنَّه  َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبريًا َبِصريًا﴾ ]اإل
 [.19[، وقوله تعاىل: ﴿اَّللَّ  َلِطيٌف ِبِعَباِدِه يَ ْرز ق  َمن َيَشاء  َوه َو اْلَقِويُّ اْلَعزِيز ﴾ ]الشورى: 

 
 رابعا: ال فصل للدين عن الدنيا يف النظام اإلسالمي 

 
ولقد فهم السلف الصاق رمحهم هللا أن من أهم صفات وخصائص هذا الدين اإلهلي 

بينا حممد صلى هللا عليه وسلم خاصية الشمول؛ فال يعقل لديٍن هذه ميزته أن املنزل على ن
ينفصل عن تنظيم كافة شؤوننا يف احلياة الدنيا؛ سياسياً و اقتصادايً و اجتماعياً و أخالقياً، إذ 
ال معىن هلذا الدين والنظام اإلهلي أن ينحصر يف ركن ضيق من أركان العبادة فقط! يقول هللا 

َيااًن لِّك لِّ َشْيٍء َوه ًدى َوَرمْحًَة َوب ْشَرىَٰ لِْلم ْسِلِمنَي ﴾ : ﴿عز وجل  وَ نَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ
 [. قال اإلمام الطربي يف تفسري هذه اآلية:89النحل: ]

                                                 
 om/mainhttp://mosshaf.c..املوسوعة التفسريية اجلامع ألحكام القرآنتفسري اإلمام القرطيب؛   764
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احلاجة من معرفة احلالل  ن زل عليك اي حممد هذا القرآن بياان لكّل ما ابلناس إليه "  
واحلرام والثواب والعقاب...، قال ابن مسعود: أن زل يف هذا القرآن كل علم وكّل شيء قد بني 

 . ويف هذا الصدد يقول األستاذ سيد قطب   رمحه هللا:765 "..لنا يف القرآن
خلاصة، " ...فإنه ال معىن للدين أصالً إذا هو ختلى عن تنظيم احلياة الواقعية، بتصوراته ا

 ، 766ومفاهيمه اخلاصة وشرائعه اخلاصة، وتوجيهاته اخلاصة...
و"...ليس من طبيعة )الدين( أن ينفصل عن الدنيا، وليس من طبيعة املنهج اإلهلي 
أن ينحصر يف املشاعر الوجدانية واألخالقيات التهذيبية والشعائر التعبدية أو يف ركن ضيق من 

 ، 767ونه ) األحوال الشخصية (...أركان احلياة البشرية...ركن ما يسم
و"...ليس من طبيعة )الدين( أن يشرع طريقًا لآلخرة ال مير ابحلياة الدنيا! طريقاً  

ينتظر الناس يف هنايته فردوس اآلخرة عن غري طريق العمل يف األرض وعمارهتا، واخلالفة فيها 
يف اْلِكَتاِب ِمن َشْيٍء  َنافَ رَّطْ  مَّاقال تعاىل: ﴿ .768عن هللا وفق منهجه الذي ارتضاه..." 

وقوله "ما فرطنا يف الكتاب ،[ .قال اإلمام بن كثري يف تفسريه هلذه اآلية:  " 38األنعام: ﴾]
من شيء" أي اجلميع علمهم عند هللا وال ينسى واحدا من مجيعها من رزقه وتدبريه سواء كان 

وما من دابة يف األرض إال على هللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل براي أو حبراي كقوله "
 .  769يف كتاب مبني" أي مفصح أبمسائها وأعدادها ومظاهنا وحاصر حلركاهتا وسكناهتا.."

 و قال اإلمام أبو حيان يف البحر احمليط يف تفسريها:

                                                 
 http://mosshaf.com/main: ،  يف املوسوعة التفسرييةجامع البيان يف أتويل آي القرآنتفسري الطربي،    765
 25، ص املستقبل هلذا الدين:  قطب، سيد؛   766
 27املرجع السابق،  ص 767
 18املرجع السابق، ص  768
 http://mosshaf.com/main ...انظر: املوسوعة التفسرييةتفسري القرآن العظيمتفسري بن كثري،   769
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أغفلنا فيه من شيء مل  " أي ما تركنا وما أغفلنا والكتاب اللوح احملفوظ . واملعىن وما
نكتبه ومل نثبت ما وجب أن يثبت ، قاله الزخمشري ومل يذكر غريه ...، وكثرياً ما يستدل بعض 

يشري إىل أن الكتاب تضمن األحكام  ﴾  يف اْلِكَتاِب ِمن َشْيءٍ  فَ رَّْطَنا مَّا ﴿الظاهرية بقوله
 .770التكليفية كلها..." 

 وقال العالمة السعدي يف تفسريها: 
"ما أمهلنا وال أغفلنا، يف اللوح احملفوظ شيئا من األشياء، بل مجيع األشياء، صغريها 
 .وكبريها، مثبتة يف اللوح احملفوظ، على ما هي عليه، فتقع مجيع احلوادث طبق ما جرى به القلم

و يف هذه اآلية، دليل على أن الكتاب األول، قد حوى مجيع الكائنات، وهذا أحد مراتب 
القدر، فإهنا أربع مراتب: علم هللا الشامل جلميع األشياء، وكتابه احمليط جبميع القضاء و 

املوجودات، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه جلميع املخلوقات، حىت أفعال 
َونَ زَّْلنَا  ﴿  وحيتمل أن املراد ابلكتاب، هذا القرآن، وأن املعىن كاملعىن يف قوله تعاىل: .العباد
َيااًن ِلك لِّ َشْيءٍ عَ   ﴾. .. َلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

وعند التأمل لكالم املفسرين السابقني جندهم رمحهم هللا أهنم قد ربطوا املعىن املتبادر 
من اآلية كما رأيتها ، غري أن ظاهر النص حيتمل أكثر مما ذكر نظرا لورود بعض ألفاظ العموم، 

م مشويل مفصل جلميع ما حيتاجه إليه العباد من شؤون أي أن هذا القرآن الكرمي قد جاء بنظا
بينما التفاصيل فهي مرتوكة لكل عصر  ولكل  -األسس واملبادئ   -دينهم ودنياهم، أي 

  مصر حيددها العرف السائد يف البلد وهللا أعلم.
والذين فصلوا الشؤون الدنيوية عن الدين مسى األستاذ سيد قطب هذا الفصل للدين 

، والذي تولد يف ظل ظروف أوربية نكدة خاصة هبا وابلكنيسة الفصام النكدب     :  عن الدنيا

                                                 
 http://mosshaf.com/main..انظر: املوسوعة التفسريية البحر احمليط يف تفسري القرآن العظيمتفسري  أيب  حيان،    770
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وال عالقة هلا ابإلسالم واتريخ املسلمني البتة، وكان من نتائجها فصل الدين عن  771األوربية
 الدولة والعقل عن الوحي املنزل يف القرآن والسنة. قال رمحه هللا: 

يف ظروف نكدة! وكانت له آاثره املدمرة يف  لقد مت ذلك ) الفصام النكد( "...
أورواب...، مث يف األرض كلها، حني طغت التصورات الغربية، واألنظمة الغربية، واألوضاع 

وقد انفصمت حياة  -الغربية، على البشرية كلها يف مشارق األرض ومغارهبا...،ومل يكن بد
س؛ وأن تنتهي إىل هذه النهاية أن تسري يف هذا الطريق البائ -املخاليق عن منهج اخلالق

التعيسة؛ وأن حتيط ابلبشر الدائرة اليت يتعذبون اآلن يف داخلها، ويذوق بعضهم أبس بعض، 
  772بينما هم عاجزون عن معرفة طريق اخلالص منها.. وهم يصطرخون فيها..!!.

فيما مضى من الكالم رأينا من خالل تلك الفقرات املذكورة سر التصور العقدي 
ويل للنظام اإلسالمي واملنهج القرآين من خالل حتليلنا لكالم بعض املفسرين املتقدمني والشم

من السلف واملعاصرين رمحهم هللا مجيعاً. والكالم الذي يف هذا املبحث كان مبثابة متهيد 
وأتسيس لذكر اخلطة التفصليلة عن األمن واألمان و بيان النظرة القرآنية الذي سنذكره اآلن، 

 املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.وهللا 
 

  

                                                 
، دار الكتاب الصفحة السوداء للكتاب املقدسللتفاصيل حول الكنيسة واملسيحية واليهودية احملرفة... انظر: يوسف، حممد حسن؛   771
 121- 79، القاهرة، ص: 2006، 1، ط العريب
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املبحث الثاين: منوذج قرآين لتحقيق األمن واألمان الفكري والروحي 

 واإلجتماعي
 

منوذج عن األمن واألمان الفكري والروحي واإلجتماعي-املطلب األول:صفات اجملتمع املسلم  
 

ذ سيد قطب وغريه وقبل ذكر اخلطة التفصيلية اليت حددها ورسم معاملها املفسر األستا
من املفسرين، جيدر بنا أن نورد كالمه رمحه هللا وأسكنه فسيح جناته تفسريه لقوله تعاىل: ﴿اَي 

ْلِم َكافًَّة َواَل تَ تَِّبع وا خ ط َواِت الشَّْيطَاِن ِإنَّه  َلك ْم َعد وٌّ مُّ  ِبنٌي﴾ أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اْدخ ل وا يف السِّ
يث تطرق إىل بيان األبعاد النفسية والدالالت اإلميانية واآلاثر اإلجيابية [،  ح208]البقرة: 

حلقيقة الدخول يف اإلسالم واالستسالم احلقيقي هلل عز وجل وملنهجه القومي الذي جاء به 
القرآن الكرمي والسنة النبوية  واجليل األول من الصحابة وأثر ذلك يف حتقيق األمن واألمان 

إلجتماعي وعالقتها بسلوكياتنا وأخالقياتنا وعقيدتنا مقارنة مع بعض الدول الفكري والروحي وا
 الغربية، حيث قال رمحه هللا:

 ،ويفردهم دعوة للمؤمنني ابسم اإلميان. هبذا الوصف احملبب إليهم، والذي مييزهم " إهنا
مفاهيم  أول، و ... ويصلهم ابهلل الذي يدعوهم...، دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا يف السلم كافة
والكبري من  الصغري هذه الدعوة أن يستسلم املؤمنون بكلياهتم هلل، يف ذوات أنفسهم، ويف

اليت تقود خطاهم وهم  االستسالم لليد أمرهم...، استسالم الطاعة الواثقة املطمئنة الراضية.
الدنيا واآلخرة  والنصح والرشاد؛ وهم مطمئنون إىل الطريق واملصري، يف اخلري واثقون أهنا تريد هبم

آمنوا؛ ليخلصوا ويتجردوا؛ وتتوافق خطرات  للذين سواء...، وهي دعوة توجه يف كل حني
هللا هبم، وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم، يف غري ما  يريد نفوسهم واجتاهات مشاعرهم مع ما
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لٌم حني يستجيب هذه االستجابة يدخل يف عامل كله سِ  واملسلم. تلجلج وال تردد وال تلفت
واطمئنان، وكله رضى واستقرار. ال حرية وال قلق، وال شرود وال  ثقة وكله سالم. عامل كله

والضمري. سالم مع العقل واملنطق. سالم مع الناس واألحياء. سالم  النفس سالم مع .ضالل
ومع كل موجود. سالم يرف يف حنااي السريرة. وسالم يظلل احلياة واجملتمع.  كله مع الوجود

مجيلة فوق أهنا عقيدة كرمية. عقيدة تسكب  عقيدة األرض وسالم يف السماء...، هي يف سالم
كله ويعانق كل موجود؛ ويشيع من حوله األمن والرفق،  الوجود يف روحه السالم؛ وتطلقه يعانق

ابآلخرة يؤدي دوره األساسي يف إفاضة السالم على روح املؤمن  واالعتقاد واحلب والسالم.
 القلق والسخط والقنوط...إن احلساب اخلتامي ليس يف هذه األرض؛ واجلزاء ونفي وعامله؛
هذا  يف اخلتامي هناك؛ والعدالة املطلقة مضمونة ليس يف هذه العاجلة...، إن احلساب األوىف

احلساب...، فأوىل به أال يغدر وال يفجر؛ وأوىل به أال يغش وال خيدع؛ وأوىل به أال يطغى 
 يستعجل أال يستخدم أداة مدنسة وال وسيلة خسيسة. وأوىل به كذلك أال وأوىل به ؛يتجرب وال

املؤمن أبنه ميضي  املراحل، وأال يعتسف الطريق، وأال يركب الصعب من األمور...، وشعور
هذا الشعور يف روحه من الطمأنينة  يسكبه مع قدر هللا، يف طاعة هللا، لتحقيق إرادة هللا...وما

وال قلق وال سخط على العقبات واملشاق...،  حرية املضي يف الطريق بالوالسالم واالستقرار؛ و 
 تتجاوز اليت يفرضها اإلسالم على املسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة. ال والتكاليف

من طاقاته ال تطلقها للعمل  واحدة طبيعة اإلنسان وتركيبه؛ وال هتمل طاقة الطاقة؛ وال تتجاهل
  773والبناء والنماء...،" 

 ويواصل األستاذ سيد قطب قائالً:

                                                 
رمحه هللا يف املوسوعة التفسريية  تفسري الشيخ السعدي، وانظر  210، 1، جيف ظالل القرآنقطب، سيد؛    773

http://mosshaf.com/main .فقد أشار إىل بعض املعاين اللطيفة و يف غاية األمهية 
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 الذي ينشئه هذا املنهج الرابين، يف ظل النظام الذي ينبثق من هذه "...واجملتمع
يشيع  مما اجلميلة الكرمية، والضماانت اليت حييط هبا النفس والعرض واملال...،كلها العقيدة

املتضامن املتكافل املتناسق. هذا اجملتمع املتواد املتحاب املرتابط  السلم وينشر روح السالم. هذا
 حققه اإلسالم مرة يف أرقى وأصفى صوره. مث ظل حيققه يف صور شىت على توايل الذي اجملتمع
 اجلاهلية ختتلف درجة صفائه، ولكنه يظل يف مجلته خرياً من كل جمتمع آخر صاغته ،احلقب

اجملتمع  هذا !األرضية ظمهايف املاضي واحلاضر، وكل جمتمع لوثته هذه اجلاهلية بتصوراهتا ون
واللغات  ،واألوطان حيث تذوب فيها األجناس -آصرة العقيدة  -الذي تربطه آصرة واحدة 

 774،" ... اإلنسان واأللوان، وسائر هذه األواصر العرضية اليت ال عالقة هلا جبوهر
 مث يضيف رمحه هللا:

َا اْلم ؤْ  "...هذا ِمن وَن ِإْخَوٌة﴾ ] احلجرات: اجملتمع الذي يسمع هللا يقول له: ﴿ِإمنَّ
قول النيب الكرمي: ]مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم  يف [...، والذي يرى صورته10

 .775منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى[...."  اشتكى مثل اجلسد إذا
َها َأْو ر دُّوَها﴾ َوِإَذا ح ِيّيت م بَِتِحيٍَّة َفَحيُّ  اجملتمع الذي من آدابه: ﴿ "...هذا وا أبَِْحَسَن ِمن ْ

[، 18 :[، ﴿َواَل ت َصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس َواَل مَتِْش يف اأْلَْرِض َمَرًحا ...﴾ ]لقمان86]النساء: 
يٌم ﴾، ]فصلت: َنه  َعَداَوٌة َكأَنَّه  َويلٌّ محَِ َنَك َوبَ ي ْ [ ﴿اَي 34 ﴿اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسن  فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ

َعَسىَٰ  أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اَل َيْسَخْر قَ ْوٌم مِّن قَ ْوٍم َعَسىَٰ َأن َيك ون وا َخرْيًا مِّن ْه ْم َواَل ِنَساٌء مِّن نَِّساءٍ 
ميَاِن﴾ َأن َيك نَّ َخرْيًا مِّن ْه نَّ َواَل تَ ْلِمز وا أَنف َسك ْم َواَل تَ َنابَ ز وا اِبأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسم  اْلف   س وق  بَ ْعَد اإْلِ

  776حرام: دمه وعرضه وماله [..." املسلم [...، ]كل املسلم على11]احلجرات: 

                                                 
 در السابقاملص  774
 http://dorar.net/hadith?skeys: انظر املوسوعة العلميةصحيح مسلم،   775
 http://dorar.net/hadith?skeys:  وانظر املوسوعةصحيح مسلم،   776
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 ،هذا اجملتمع النظيف العفيف الذي ال تشيع فيه الفاحشة؛ وال يتبجح فيه اإلغراء مث
ترف فيه وال  ،وال تروج فيه الفتنة، وال ينتشر فيه التربج، وال تتلفت فيه األعني على العورات
تنطلق يف  كما الشهوات على احلرمات، وال ينطلق فيه سعار اجلنس وعرامة اللحم والدم

الرابنية الكثرية،  التوجيهات اجملتمعات اجلاهلية قدميًا وحديثاً...، هذا اجملتمع الذي حتكمه
بُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاحِ  –سبحانه  -والذي يسمع هللا  َشة  يف الَِّذيَن آَمن وا يقول: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن حيِ 

نْ َيا َواآْلِخَرِة َواَّللَّ  يَ ْعَلم  َوأَنت ْم اَل تَ ْعَلم وَن﴾، ] النور:  [، ﴿الزَّانَِية  َوالزَّاين 19هَل ْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ
 ِديِن اَّللَِّ ِإن ك نت ْم ت  ْؤِمن وَن اِبَّللَِّ فَاْجِلد وا ك لَّ َواِحٍد مِّن ْه َما ِماَئَة َجْلَدٍة َواَل أَتْخ ْذك م هِبَِما رَْأَفٌة يف 
﴿ق ل لِّْلم ْؤِمِننَي يَ غ ضُّوا ِمْن  [...2َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاهَب َما طَائَِفةٌ مَِّن اْلم ْؤِمِننَي﴾] النور: 

اِت يَ ْغض ْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ [، ﴿َوق ل لِّْلم ْؤِمنَ 30أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفظ وا ف  ر وَجه ْم ...﴾ ]النور: 
َوحَيَْفْظَن ف  ر وَجه نَّ....َواَل َيْضرِْبَن أِبَْرج ِلِهنَّ لِي  ْعَلَم َما خي ِْفنَي ِمن زِيَنِتِهنَّ...﴾ ] النور: 

31"،...]777 . 
 مثل هذا اجملتمع أتمن الزوجة على زوجها، وأيمن الزوج على زوجته، وأيمن "...ويف

 العيون ماهتم وأعراضهم، وأيمن اجلميع على أعصاهبم وقلوهبم. حيث ال تقععلى حر  األولياء
وإما الرغائب  حينذاك على املفاتن، وال تقود العيون القلوب إىل احملارم. فإما اخليانة املتبادلة

العفيف آمن ساكن،  النظيف املكبوتة وأمراض النفوس وقلق األعصاب...بينما اجملتمع املسلم
 778..."  ة السلم والطهر واألمان !ترف عليه أجنح

 مث يتابع األستاذ سيد قطب قائالً: 
إنه ذلك اجملتمع الذي يكفل لكل قادر عماًل ورزقاً، ولكل عاجز ضمانة  وأخرياً 

ولكل راغب يف العفة واحلصانة زوجة صاحلة، والذي يعترب أهل كل حي  ،الكرمي للعيش
                                                 

 211، ص 1، جيف ظالل القرآنقطب، سيد؛   777
رة يف املوسوعة التفسريية إلمام حممد أيب زه زهر ة التفاسري، وانظر  211، ص 1، جيف ظالل القرآنقطب، سيد؛   778

http://mosshaf.com/main.فقد ذكر كالما مفصال  ومجيال هلا عالقة قوىة بواقعنا املعيش ، 
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 حىت لريى بعض فقهاء اإلسالم تغرميهم ابلدية.جنائية لو مات فيهم جائع؛  مسؤولية مسؤولني
كفالتها  بعد الذي تكفل فيه حرايت الناس وكراماهتم وحرماهتم وأمواهلم حبكم التشريع، واجملتمع

بيته، وال يتجسس  أحد ابلتوجيه الرابين املطاع. فال يؤخذ واحد فيه ابلِظّّنة، وال يتسور على
فيه على أحد  يضيع دراً والقصاص حاضر؛ والعلى أحد فيه متجسس، وال يذهب فيه دم ه

الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون. كما  اجملتمع ماله سرقة أو هنبا واحلدود حاضرة.
اليت يشعر معها كل أحد أن حقه منوط حبكم شريعة هللا  الصارمة يقوم على املساواة والعدالة

لم الذي  هذه .،حاشية ، وال قرابة كبري.. هوى ال إبرادة حاكم، وال كلها بعض معاين السِّ
ليسلموا أنفسهم كلها هلل؛ فال يعود هلم  .كافة تشري إليه اآلية وتدعو الذين آمنوا للدخول فيه

 حظ؛ إمنا تعود كلها هلل يف طواعية ويف انقياد ويف ذاهتا منها شيء، وال يعود لنفوسهم من
لم حق إدراكه من تسليم...وال  يعلم كيف تنطلق احلرية وكيف يعربد ال يدرك معىن هذا السِّ

عرفته  اليت يف النفوس اليت ال تطمئن ابإلميان، يف اجملتمعات اليت ال تعرف اإلسالم، أو القلق
األزمان...هذه  مجيع مث تنكرت له، وارتدت إىل اجلاهلية، حتت عنوان من شىت العنواانت يف

الرخاء املادي والتقدم احلضاري،  من وافر هلااجملتمعات الشقية احلائرة على الرغم من كل ما قد يت
 779.." املختلة املوازين. التصورات وسائر مقومات الرقي يف عرف اجلاهلية الضالة

 
 

 قوة العقيدة اإلسالمية يف صراعها مع الباطل املطلب الثاين: 
 

ا يرى املفسر األستاذ سيد قطب رمحه هللا أن لعقديتنا اإلسالمية قوة هائلة، كما أن هل
قوة عميقة وأتثري كبري يف كياننا وال يتخلى عنها صاحبها يف زمحة الصراع إال أن يكون به محق 

                                                 
 211، ص 1، جيف ظالل القرآنقطب سيد،   779
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أو سفه. وإن هذه اخلطة البيانية لتحقيق األمن واألمان لن تعطي ْثارها على الفرد واجملتمع 
ج والناس عامة. إن التمسك بتعاليم هذه الوصفة الطبية املستخلصة من روح النظام واملنه

اإلسالمي الرابين، الشامل، اإلنساين، الوسطي، الواقعي، املرن، الثابت، املتوازن، واملبين على 
اآلايت القرآنية  واهلدي النبوي الشارح  واملفسر واملبني ألبعاد وتفاصيل هذا املنهج؛ أقول: إن 

  التمسك به ضروري وشرط أساسي لنجاح وفالح هذه اخلطة. يقول األستاذ رمحه هللا:
" وحنن نواجه صراعا ضخما من حولنا، نواجه قوى هائلة م تَكتَِّلة أكرب من طاقتنا 
اجملردة. فإذا كانت عقيدتنا تسعفنا يف هذا الصراع الضخم بقوى حقيقية واقعية، وحبلول عملية 

 .780واقعية كذلك..فأي ضمري ميلك أن يفرط يف تلك القوى وأن يتخلى عن هذه احللول.."
سيد قطب أن النظم الوضعية الراهنة أو اليت سبقتنا أو اليت ستلحقنا ويرى األستاذ 

مستقبال قد تقدم حلوال لبعض املشكالت الدنيوية املؤقتة، ولكن قيمة العقيدة اإلسالمية اليت 
ندعو إليها ليست جمرد تقدمي احللول املؤقتة للمشكالت الوقتية فقط! إن النظام الرابين يف 

قوة الضامنة لتحقيقها وضماهنا ومحايتها. إن هذه العقيدة هلا قوة فطرية العقيدة يقدم معها ال
 .781عميقة ال متأل فراغه فكرة فلسفية وال مذهب اجتماعي وال نظرية اقتصادية 

إن العقيدة ينبغي أن تكون هي نقطة ارتكاز تتجمع إليها خيوط حياته ونشاطه، فال 
رية واالضطراب...، والعقيدة اليت تتسع لكل تتمزق شخصيته وتتبعثر، وال يدرقها القلق واحل

ألوان النشاط اإلنساين هي عقيدة أفضل وأكمل من العقيدة اليت تنظم بعض ألوان النشاط 
وقد أشار األستاذ سيد قطب إىل ضرورة التمسك ابلعقيدة اإلسالمية  782وتقصر عن بعضها.

 من خالل هذه املقارنة الشاملة العجيبة يف حياتنا قائال: 

                                                 
 9، دار الشروق، ص 2015، 15، ط السالم العاملي واإلسالمقطب، سيد:   780
 11املرجع السابق، ص    781
 11 املرجع السابق، ص  782
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والعقيدة الروحية اليت ال رأي هلا يف السلوك اإلجتماعي والعالقات االقتصادية   "
والنظم العاملية...كالنظرية االجتماعية اليت ال رأي هلا يف االعتقاد الروحي واخللق 
والسلوك...كالفكرة الفنية اليت ال عالقة هلا ابلسلوك أو االعتقاد أو النظام، كلها حماوالت 

ك أن تنظم لإلنسانية حياهتا كاملة، وال أن حتقق للشخصية اإلنسانية التماسك انقصة، ال متل
واإلتساق...، والعقيدة اإلسالمية هي املثال الواحد الذي عرفته اإلنسانية يف اترخيها الطويل 
يف هذا اجملال. إهنا العقيدة اليت تتسع فتشمل كل نشاط اإلنسان يف كل حقول احلياة، فال 

إهنا ال تدع ما لقيصر لقيصر على حقل دون حقل، وال على اجتاه دون اجتاه. تقتصر مهمتها 
...، وإهنا ال تتوىل روح و ما هلل هلل. فما لقيصر وقيصر ذاته؛ يف العقيدة اإلسالمية: كله هلل

الفرد و هتمل عقله وجسده، أو تتوىل شعائره و هتمل شرائعه، أو تتوىل ضمريه وهتمل سلوكه، 
ه فردا وهتمله مجاعة، وال تتواله يف حياته الشخصية و هتمل نظام حكمه أو وإهنا ال تتوال

عالقات دولته وجمتمعه بسائر الدول واجملتمعات. إهنا الفكرة الكاملة الشاملة اليت متتد خيوطها 
. وقد أدرك 783يف احلياة واإلنسانية امتداد الشرايني يف الكان احلي وامتداد األعصاب...،

رمحه هللا مشكلة السالم العاملي وفقدان األمن واألمان قبل قرابة ستني  األستاذ سيد قطب
 عاما عندما صرح قائال: 

"وأمامنا اليوم مشكلة السالم اليت تواجهها البشرية مجيعا، ونواجهها حنن ضمنا. فهل 
 لإلسالم فيها رأي؟ وهلا عنده حل؟ "

مث على الناس واملفكرين هذا السؤال التارخيي الذي طرحه األستاذ على نفسه أوال 
 ". اإلسالم والسالم العامليوالعلماء اثنيا؛ أجاب عنه رمحه هللا يف كتاب مستقل مساه:  " 
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لقد شرع األستاذ حديثه يف بيان طبيعة السالم يف اإلسالم حبديث حول النظرة الكلية الشاملة 
وينفي عن الكون  ،التعددعن اإلله صفة الثنائية أو لإلسالم، وأن كل ما يف هذا الكون ينفي 

صفة التناثر والتقاطع، ويف اإلنسانية يثبت وحدهتا، ووحدة الرسالة، ووحدة اهلدف. والسلم 
يف اإلسالم أوسع مما ي تعاَرف عليه اآلن يف جمال احلروب. وهو يبدأ ابلسالم يف العالقة بني 

 مث سالم العامل. وسالم البيت واجملتمع متمثال يف سالم الضمري، الفرد بنفسه وبربه،
إن أبعاد و دالالت وتفاصيل هذا اجلواب التارخيي القرآين املعجز عن ذلك السؤال  

اهلام نؤجله إىل اجلزء الثاين من هذه الدراسة، إذ املقام هنا ال يتسع أكثر من هذا القدر، فرتقبوا 
ت احملكمة عن اجلزء الثاين من هذه الدراسة إن شاء هللا يف وقت قريب جدا يف إحدى اجملال

 الدراسات القرآنية والتفسريية، وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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 اخلامتة والنتائج
احلمد هلل الواحد القهار والكبري املتعال والذي بقدرته ولطفه يوفق عباده الضعفاء إىل 

 من املوفقني، وبعد؛إمتام حبوثهم وإجناز أعماهلم، فلو ال فضل هللا ورمحته علينا ملا كنا 
 حبمد هللا وتوفيقه فقد توصلت يف هذه الدراسة إىل عدة نتائج منها:

بينت الدراسة أن اجليل األول من الصحابة والتابعني متيز مبنهج فريد يعتمد على  -10
 التلقي والتعلم للعمل والتنفيذ وليس التلقي لغرض املتاع والدراسة والثقافة.

حول إىل العمل واحلركة وال جيوز اختزال  املعارف يف أثبت الدراسة أن املعرفة تت -11
 األذهان و ال يريدي اإلسالم جمدر اإلكثار من املعلومات. 

 أظهرت الدراسة أن رابطة العقيدة هي مقدمة على بقية الروابط االجتماعية. -12
برهنت الدراسة أن العقيدة اإلسالمية هي مبثابة القاعدة للبنيان. فال ميكن تنفيذ  -13

ن األوامر واألحكام واملبادئ الشرعية إال بعد غرس العقيدة أوالً يف شيء م
 قلوب املسلمني.

متخضت من هذه الدراسة بيان منوذج قرآين لتحقيق األمن واألمان الفكري  -14
 والروحي واإلجتماعي

أبطلت الدراسة كثريا من الشبهات والشائعات اجلائرة عن اإلسالم ونظامه  -15
 املسلمني. العادل يف التعامل مع غري

دعت الدراسة الناس عامة واملسلمني خاصة إىل فهم وإدراك منهج اإلسالم  -16
 الشمويل املتناسق مع مجيع الكون واحلياة واإلنسان.

دينهم ن آدم  عليه السالم إهلهم واحد و بينت الدراسة أن الناس مجيعا من لد -17
 واحد و رسالتهم واحدة.
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، وأن احلرب ضرورة واستثناء  قررت الدراسة أن األصل هو السلم والسالم -18
يفرضها الواقع الظامل على منهج هللا وسلطانه ونظامه واملسلمني لتكون كلمة هللا 

 هي العليا، أي شريعته وإرادته.

 
 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
 وكتبه الفقري إىل عفو مواله يف كل أحواله:

 خادم القرآن واملسلمني: 
 خوجة ) الكوسويف (الدكتور خريالدين 

 قطر –الدوحة -كلية اجملتمع   –
هـ، املوافق  1437من ذي احلجة  16يف  يوم السبت ومتت مراجعة الدراسة مرة أخرى قبل النشر

 2016 من سبتمرب 17
 

 
  



 

547 | P a g e  
 

  



 

548 | P a g e  
 

 
 

 علم املكي واملدين أمنوذجا - توظيف علوم القرآن يف الدعوة
 رؤية نقدية تطويرية معاصرة

 
 

 
 

 بقلم
 

 الدكتور/ خريالدين خوجة ) الكوسويف(
 املشارك والثقافة اإلسالمية أستاذ التفسري وعلوم القرآن

 كلية اجملتمع بقطر
 

2016 
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 العنوان: 
علم املكي واملدين  - توظيف علوم القرآن يف الدعوة

 منوذجا)رؤية حتليلية نقدية تطويرية معاصرة (
 

الكوسويفأتليف: الدكتور خريالدين خوجة   
65عدد الصفحات:   

 قياس الصفحة:
 عدد النسخ:

   ISBN  الرتقيم الدويل :   
 

 حقوق الطبع حمفوظة:
مينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع  
والتصوير والنقل والرتمجة والتسجيل املرئي واملسموع 

 واحلاسويب وغريها من الطرق إال إبذن خطي من املؤلف
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رتوين: الربيد اإللك 
drhafezi68@gmail.com 

 www.drhafezi.netاملوقع الشخصي: 
 

الطبعة األوىل:  جامعة السلطان الشريف علي 
2016سلطنة برواني  -اإلسالمية   
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 م املكي واملدين أمنوذجاعل - توظيف علوم القرآن يف الدعوة
 رؤية نقدية تطويرية معاصرة

 
 

 
 

 بقلم
 

 الدكتور/ خريالدين خوجة ) الكوسويف(
 املشارك والثقافة اإلسالمية أستاذ التفسري وعلوم القرآن

 كلية اجملتمع بقطر
) وكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر، وكلية أصول الدين جبامعة السلطان  

إلسالمية بسلطنة برواني، وكلية اجملتمع جبامعة طيبة ابملدينة املنورة، كلية معارف الشريف ا
 الوحي والعلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ( سابقاً 
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 ملخص البحث
ولقد كان املقصد إن القرآن الكرمي هو أشرف ما ينبغي أن تفىن يف دراسته األعمار، 

ه هو هداية الناس؛ غري أن  هذا املقصد األسىن واهلدف األمسى ال يتناىف مع األمسى من نزول
ما فيه من دالالت وبشارات ومفاتيح لبعض العلوم اإلنسانية واالجتماعية. ومن مجلة مظاهر 
حفظ هللا هلذا القرآن الكرمي أنه قد حظي ابلرعاية واالهتمام حفظًا يف الصدور، ومجعًا يف 

ى األلسنة، وتفسرياً يف الكتب، وحتفيظًا  وتدريسا يف الكتاتيب واملدارس السطور، وتالوة عل
واجلامعات، وتدويناً لكل العلوم والفنون املتعلقة به أمثال؛ علم املكي واملدين، العام واخلاص، 
املطلق واملقيد، وعلم القراءات واألحرف السبعة، واألقسام واألمثال، والقصص القرآين 

فسبحان من زرع يف قلوب عباده املخلصني حب اخلدمة لكتابه الكرمي. ولقد والبالغة...إ ، 
أمجع العلماء قدميًا وحديثًا على أن أشرف العلوم على اإلطالق هي تلك العلوم اليت تتعلق 

من حيث  -شكاًل  -بكتاب هللا عز وجل وختدمه. كما قد أمجعوا على كون القرآن الكرمي 
من حيث التشريعات واألحكام واملبادئ  –ومضموانً  –ماته ومجله رمسه وعدُّ آايته وسوره وكل

معجزة إهلية لكل العصور واألمصار عجزت البشرية اجلمعاء عن مضاهاهتا أو اإلتيان مبثلها.  -
وعليه، فإن كل علم يتعلق خبدمة كتاب هللا عز وجل؛ هو أيضًا علم فيه إعجاز يف جانب 

ز، وتتضح لنا صور إعجاز هذا العلم عندما نقوم بتقسيم معني لكونه متعلقًا ابلكتاب املعج
وما  –وتفكيك هذه العلوم املتعلقة ابلقرآن الكرمي والنظر يف مقاصدها األساسية واخلفية 

إىل جزئيات فرعية قابلة للتطبيق والتنفيذ، حبيث تتجمع لدينا  –أكثرها يف مقرر علوم القرآن 
لدراسة تدعو إىل منهجية جديدة للتعامل مع علوم معان ظاهرة للعيان وأخرى خفية. هذه ا

القرآن، وذلك من خالل التوظيف اإلجيايب لتلك العلوم املتعلقة ابلقرآن الكرمي يف حياتنا العامة 
واخلاصة وإبراز معانيها اخلفية للناس على مستوى الفرد واجملتمع واألمة، سواء ما تعلق منها 
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عوية أو األكادميية أو األخالقية. ولعل هذه البادرة الشخصية ابجلوانب والقضااي الرتبوية أو الد
 األوىل يكتب هلا القبول والتطوير فيما بعد يف الدراسات الالحقة  عن القرآن الكرمي.  

هذه الدراسة ستتطرق إىل دراسة أحد العلوم املتعلقة ابلقرآن الكرمي أال وهو؛ علم املكي 
املنهج االستقرائي  ستفادة منه يف اجملاالت املذكورة آنفاً، متبعاواملدين ومعرفة كيفية توظيفيه واال

علوم القرآن، املكي واملدين، توظيف، إعجاز، الكلمات املفتاحية:  التحليلي النقدي املقارن.
 مقاصد.
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 إىل املشتغلني  واملشتغالت ابلقرآن الكرمي وعلومه وتفسريه
  والباحثات من محلة األقالم يف الدراسات اإلسالميةإىل الباحثني 
فسيح جناته ماوأسكنه ماهللا وغفر هل مارمحه نيالغاليَ  إىل روح والدي    

 
الدراسات القرآنية مندي هذه الباقة العلمية اجلديدة أه  
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ميهاالعلماء واألساتذة األجالء الذين تفضلوا علينا بقراءة هذا الدراسة وتقو  لزمالءا  
األستاذ  الشيخ عايل رئيس جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية بسلطنة برواني فضيلةم

 الدكتور احلاج نور عرفان بن حاج زينل حفظه هللا
 

 وانئبه الكرمي  
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور احلاج حممد حسني بن حاج أمحد حفظه هللا

 لتقبلهما نشر هذه الدراسة
  

ووفقهما خلدمة اإلسالم واملسلمني  ابرك هللا فيهما  
 وحنن جلهودمها املباركة وتعاوهنما األكادميي املثمر 

 شاكرون ومقدرون
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 مقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان ونبينا 
 بعد:حممد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبديهم واسنت بسنتهم إىل يوم الدين، و 

فإن القرآن الكرمي هو أشرف ما ينبغي أن تصرف ألجله األوقات وأن تفىن يف دراسته 
األعمار. لقد أكرم هللا عز وجل األمة اإلسالمية إذ بعث فيهم رسوالً من أنفسهم يتلو عليهم 

ِننَي ِإْذ ﴿لَقْد َمنَّ اَّللَّ  َعَلى اْلم ْؤمِ آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة، حيث قال تعاىل: 
يِهْم َوي  َعلِّم ه م  اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ  َوِإن َكان وا  بَ َعَث ِفيِهْم َرس واًل مِّْن أَنف ِسِهْم يَ ت ْل و َعَلْيِهْم آاَيتِِه َوي  زَكِّ

رجت للناس حينما [، وجعلهم خري أمة أخ١٦٤عمران: آل ِمن قَ ْبل  َلِفي َضاَلٍل مُِّبنٍي﴾ ]
كانوا أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر، قال تعاىل: ﴿ك نت ْم َخرْيَ أ مٍَّة أ ْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتْم ر وَن 

َهْوَن َعِن اْلم نَكِر َوت  ْؤِمن وَن اِبَّللَِّ ﴾ ]  عز وجل [، كما أن هللا١١٠عمران:  آلاِبْلَمْعر وِف َوتَ ن ْ
َذا اْلق ْرآَن يَ ْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَق َْوم   جعل القرآن الكرمي هاداي لليت هي أقوم فقال تعاىل: ﴿ ِإنَّ هََٰ

[، وجعله نورا وبرهاان ٩اإلسراء: َوي  َبشِّر  اْلم ْؤِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمل وَن الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَل ْم َأْجرًا َكِبريًا﴾ ]
﴾] للعاملني، قال تعاىل: ﴿ اَي أَي َُّها النَّاس  َقْد َجاءَك م ب  ْرَهاٌن مِّن رَّبِّك ْم َوأَنزَْلَنا إِلَْيك ْم ن ورًا مُِّبيًنا

اتباع القرآن ونصرة  [، ووعد هللا املؤمنني ابلنصر والتأييد والقوة والتمكني  شريطة١٧٤النساء: 
دين اإلسالم، وطاعته سبحانه، وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وتنفيذ أوامره واجتناب 
نواهيه، وإقامة حدوده وحتليل حالله وحترمي حرامه، قال تعاىل: ﴿ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا ِإن تَنص ر وا 

[، وقال عز وجل: ﴿ َوَعَد اَّللَّ  الَِّذيَن آَمن وا ِمنك ْم ٧حممد: اَّللََّ يَنص رْك ْم َوي  ثَبِّْت أَْقَداَمك ْم ﴾]
ْم ِدينَ ه م  َوَعِمل وا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن َّه ْم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َولَي َمكَِّننَّ هَل  

ًئا َوَمن َكَفَر بَ ْعَد  الَِّذي اْرَتَضىَٰ  لَن َّه م مِّن بَ ْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يَ ْعب د وَنيِن اَل ي ْشرِك وَن يب َشي ْ هَل ْم َولَي  َبدِّ
ِلَك َفأ ولََِٰئَك ه م  اْلَفاِسق وَن﴾ ] [. ولقد كان املقصد األمسى من نزول القرآن الكرمي ٥٥النور: ذََٰ
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هو هداية الناس وإرشادهم إىل احلق وإىل طريق مستقيم، فقال تعاىل: ﴿ه ًدى َوب ْشَرىَٰ 
ِلَك اْلِكَتاب  اَل َرْيَب ِفيِه ه ًدى لِّْلم تَِّقنَي﴾ ]٢النمل: لِْلم ْؤِمِننَي﴾ ] قرة: الب[، وقال تعاىل: ﴿ ذََٰ

[. غري أن  ٢السجدة: [، وقال تعاىل: ﴿ تَنزِيل  اْلِكَتاِب اَل َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي﴾ ]٢
هذا املقصد األسىن واهلدف األمسى ال يتناىف مع ما يف القرآن العظيم من دالالت وبشارات 

واالجتماعية. فقد ورد يف ثنااي آايت القرآن الكرمي احلديث ومفاتيح لبعض العلوم اإلنسانية 
عن علم الفلك وعلم الكيمياء والفيزايء والرايضيات واهلندسة وعلم طبقات األرض ) 
اجليولوجيا( وعلم البحار وعلم األجنة وعلم الطب وعلم االقتصاد وغري ذلك من العلوم 

ىل القول إبن القرآن الكرمي قد اشتمل والفنون، األمر الذي دفع بعض العلماء األجالء إ
 واحتوى علوم األولني واآلخرين.

ومن مجلة مظاهر حفظ هللا هلذا القرآن الكرمي أنه قد حظي ابلرعاية واالهتمام حفظاً 
يف الصدور، ومجعاً يف السطور، وتالوة على األلسنة، وتفسرياً يف الكتب، وحتفيظاً يف الكتاتيب 

دويناً لكل العلوم والفنون املتعلقة به أمثال؛ علم املكي واملدين، العام واملدارس واجلامعات، وت
واخلاص، املطلق واملقيد، وعلم القراءات واألحرف السبعة، واألقسام واألمثال، والقصص 
القرآين والبالغة واإلعجاز وعلم تنجيم القرآن والناسخ واملنسوخ واحملكم واملتشابه، وغري ذلك 

وعات، فسبحان من زرع يف قلوب عباده املخلصني حب اخلدمة لكتابه من املباحث واملوض
الكرمي، وما ذلك إال لكون هذا الكتاب اخلامت معجزة رابنية لألجيال يف كل عصر ومصر، 

 ولكون هذا الكتاب كتاب الزمن كله وكتاب اإلنسانية كلها إىل قيام الساعة.
علوم على اإلطالق هي تلك العلوم لقد أمجع العلماء قدمياً وحديثاً على أن أشرف ال

من  -شكاًل  -اليت تتعلق بكتاب هللا عز وجل وختدمه. كما أمجعوا على كون القرآن الكرمي 
من حيث التشريعات  –ومضمواًن  –حيث رمسه وعدُّ آايته وسوره وكلماته ومجله وحروفه 

مجعاء عن مضاهاهتا واألحكام واملبادئ، معجزة إهلية لكل العصور واألمصار عجزت البشرية 
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أو اإلتيان مبثلها. وبناء على ما ذكر، فإنين أود التأكيد هنا على قضية مهمة جًدا، أال وهي 
أن كل علم يتعلق خبدمة كتاب هللا عز وجل؛ هو أيضاً علم فيه إعجاز يف جانب معني لكونه 

يك هذه العلوم متعلقًا ابلكتاب املعجز، وتتضح لنا صور إعجاز هذا العلم عندما نقوم بتفك
إىل جزئيات فرعية قابلة للتطبيق  –وما أكثرها يف مادة علوم القرآن  –املتعلقة ابلقرآن الكرمي 

والتنفيذ. وبعبارة أخرى فإنين أدعو من خالل هذه الدراسة إىل منهجية جديدة للتعامل مع 
ة واخلاصة، على علوم القرآن، وذلك من خالل التوظيف اإلجيايب لتلك العلوم يف حياتنا العام

مستوى الفرد واجملتمع واألمة، سواء ما تعلق منها ابجلوانب والقضااي الرتبوية أو الدعوية أو 
األكادميية أو األخالقية. ولعل هذه البادرة الشخصية واخلطوة األوىل يكتب هلا القبول والتطوير 

 والدراسني.فيما بعد يف الدراسات الالحقة  عن القرآن الكرمي من قبل الباحثني 
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 الفصل التمهيدي:    
 منطلقات هذه النظرة التطويريةاملبحث األول: 

 والتوظيفية:
 علم القراءات واألحرف السبعة -1
 رمي وتدوينهعلم مجع القرآن الك -2
 علم احملكم واملتشابه -3

 املبحث الثاين:
 هدف الدراسة -1

 دوافع الدراسة -2

 الدراسات السابقة -3

 إشكالية الدراسة -4

 أسئلة الدراسة -5

 منهج الدراسة -6
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 متهيد :  

 
 منطلقات هذه النظرة التطويرية والتوظيفية مع ذكر ثالث مناذج فقط

 
 علم القراءات واألحرف السبعة: -1

من خالل جتربيت يف تدريس مقرر علوم القرآن مبختلف املستوايت يف عدة جامعات 
علوم القرآن الكرمي. عاملية مرموقة تولدت لدي مجلة من األسئلة حول العديد من موضوعات 

فمثال يف مبحث القراءات القرآنية واألحرف السبعة؛ وعند ذكر واستعراض كالم أهل العلم 
التيسري والتخفيف على حول املراد واحلكمة من األحرف السبعة؛ ورد أن من معانيها هو: 

...إ . تلفةالشيخ الكبري والصغري واملتعلم واألمي وعامة املسلمني يف القبائل العربية املخ
خلصت  إىل النتيجة أبن احلكمة اإلهلية اقتضت من خالل مسألة األحرف السبعة والقراءات 
القرآنية املتعددة أن نفهم حنن املسلمني أن التيسري والتخفيف على املسلمني يف إطار التشريع 
اإلسالمي هو أمر مرغوب ومندوب إليه ومقصد إسالمي سام؛ بل قد يكون فريضة يف ظل 

 هذه الظروف االجتماعية واإلنسانية والدينية اليت نعايشها.
إذن، هبذا التحليل ذي األبعاد الفكرية والسلوكية واملنهجية وهبذا التوظيف اإلجيايب 

ومن مبحث القراءات خاصة مرتني؛  –لعلوم القرآن نكون قد استفدان من علوم القرآن عامة 
يف حفظ النص القرآين رمسا وتالوة وتفسريا، وهذا  مرة يف معرفة كل ما يتعلق جبهود  العلماء

هو اجلانب النظري املهم، واثنية نكون قد استفدان من هذا العلم روح اإلسالم ومقصده النبيل 
، ألن فن التصعيب والتعقيد جييده كثري من التيسري والتخفيف على الناسوالسامي؛ أال وهو 

اس إىل اإلسالم فقليل من الناس من جييده. هذا الناس، بينما التيسري والتخفيف وحتبيب الن
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هو اإلعجاز اخلفي لكل علم يتعلق خبدمة القرآن الكرمي. فالرسالة اليت نستخلصها من هذه 
العودة إىل التخفيف النظرة التوظيفية اجلديدة يف كيفية التعامل مع علوم القرآن عامة هي: 

ن جديد. فهذه ومضات سريعة ليس جماهلا وحتبيب الناس إىل هللا وإىل اإلسالم م والتيسري
 784للتوسع وأمنا كان القصد منها هو توضيح الفكرة.

 
 علم مجع القرآن الكرمي وتدوينه: -2

وما قيل عن مبحث وعلم القراءات واألحرف السبعة؛ يقال عن علم ومبحث مجع 
علق ابلقرآن الكرمي؟ القرآن الكرمي وتدوينه وحفظه. ترى ما الرسالة اخلفية يف هذا العلم املهم املت

عرفنا اتريخ مجع القرآن، وعرفنا عدد مرات مجع القرآن، وعرفنا اهتمام الصحابة رضي هللا 
عنهم جبمع القرآن، وعرفنا القراء الشهداء يف معركة اليمامة...ا . فهذا كله متعلق ابلناحية 

رمي، ولكن السؤال الذي يطرح النظرية العلمية التارخيية  البحتة واملتعلقة بتاريخ مجع القرآن الك
نفسه هنا: ت رى ل   ِ   َم هذا كله؟ اجلواب يف هذه املبادرة اجلديدة لتفعيل هذا العلم اجلديد قائال: 
إن على املسلمني التثبت والتأكد من األخبار والشائعات وعدم تلقي كل ما يقال أو 

ة عليها وعدم تغيري أو تبديل واحملافظيكتب...كما أن على املسلمني أيضا التحلي ابألمانة 
ل ِ    َم  هذا كله؟ من أين لنا هذا  أو تزوير يف شيء من هذه األماانت اليت أؤمتنوا عليها.

الدرس؟ اجلواب هو: يف اتريخ حفظ الصحابة واملسلمني جلمع القرآن الكرمي ونقله إلينا ايلتواتر 
من الوحي اإلهلي. ومن خالل وعدم نسخ أو حذف شيء منه أثناء مجعه أو حفظه إال إبذن 

إن أي فساد إداري أو قانوين أو علمي أو معريف أو ثقايف النظرة التجديدية ميكننا القول: 
                                                 

، تقدمي معايل الشيخ صاق بن فوزان الفوزان، فضيلة الشيخ عبد وقفات مع كتاب: إفعل وال حرج –كيف نفهم التيسري انظر للمزيد:  784
العزيز بن عبد هللا الراجحي، فضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن السعد، أتليف: فهد بن سعد أاب حسني، توزيع دار احملدث، الرايض، 

 ه ( 1428. )1ة العربية السعودية، طاململك
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، وعادة هذا الفساد يكون من شأن يعترب خيانة عظمى يف حق هللا ويف حق املسلمني عامة
سلم، قال تعاىل: ﴿ غري املسلمني الذين ال يتبعون شرع هللا وال سنة رسوله صلى هللا عليه و 

َذا َأْو  َلىَٰ َعَلْيِهْم آاَيت  َنا بَِيّنَاٍت قَاَل الَِّذيَن اَل يَ ْرج وَن لَِقاَءاَن اْئِت ِبق ْرآٍن َغرْيِ هََٰ ْله  ق ْل َما َوِإَذا ت  ت ْ َبدِّ
لَه  ِمن تِْلَقاِء نَ ْفِسي ِإْن أَتَِّبع  ِإالَّ َما ي وَحىَٰ ِإيَلَّ إِ  ينّ َأَخاف  ِإْن َعَصْيت  َريبِّ َعَذاَب َيك ون  يل َأْن أ َبدِّ

[، فجواب املسلمني واإلداريني والقانونيني واملسؤولني إذا ما ط لب ١٥يونس: يَ ْوٍم َعِظيٍم﴾ ]
ن  منهم أي تغيري أو تزوير أو خيانة أو حتريف يكون وفقا للنص القرآين السابق : ﴿ ق ْل َما َيك و 

َله  ِمن تِْلَقاِء نَ ْفِسي ِإْن أَتَِّبع  ِإالَّ َما ي وَحىَٰ ِإيَلَّ ﴾،  ال تغيري وال تبديل إال أبمر من يل َأْن أ َبدِّ
...إذن من خالل هذه النظرة التجديدية هللا العلي الكبري أو اخلليفة أو األمري أو  الكبري

 .كال  وألفكال نقول للفساد أاي كان نوعه: 
 
 كم واملتشابه:علم احمل -3

وكما ال خيفى على أويل األلباب واملشتغلني بعلوم القرآن ومباحثه وموضوعاته،        
فإن موضوع احملكم واملتشابه يعد أحد أهم موضوعاته. وقد اختلف علماء علوم القرآن 
يف حتديد املراد من احملكم واملتشابه وذهبوا مذاهب شىت. فمن قائل إن احملكم هو 

لذي ال لبس فيه وال خلط يف فهم املراد، وهذا هو الغالب يف القرآن الكرمي الواضح  ا
فأكثر آايته من هذا القبيل، أي ال لبس وال خلط يف فهم املراد من اآلايت. فاآلايت 
احملكمات هي اآلايت الواضحات البينات هن أم الكتاب وأصل الكتاب وأساس 

ح جماال ألي اجتهاد  أو معىن إضايف الكتاب اليت ال حتتمل أكثر من معىن وال تفس
خارج اآلية ذاهتا.  وأما املتشابه من اآلايت فهو الذي يشتبه أمره وفهم مراده على 
بعض الناس وال يشتبه على البعض  اآلخر، أو هو ما علم معناه العلماء وجهل معناه 

ت القرآنية العوام، أو أن املتشابه ما له أكثر من معىن وذكروا لذلك أمثلة من اآلاي

javascript:void(0)


 

564 | P a g e  
 

، فعدد ) ْثانني فاجلدوهم مثانني جلدة..، ومثل قوله تعاىل: قل هو هللا أحدمثل: 
( من األلفاظ احملكمة الواضحة البينة ال ختفى على أحد، وال يفهم من ) ْثانني ( ) 
سبعني أو ستني (. وأما األلفاظ املتشاهبة اليت هلا أكثر من معىن فأهل الزيغ واملشاكل 

وثوا ابلفكر املسموم يتبعون هذه املنهج ابتغاء الفتنة والتحريف والتضليل، والذين تل
ورمبا على أقل التقدير يبحثون عن معىن جديد مالئم إن كان هذا املعىن له عالقة 
مبعىن اآلية )ابتغاء أتويله(.  فالواجب على الباحث واملسلم والطالب عند إلتباس املعىن 

ابه هو رد هذا املتشابه ) املشكل ( إىل املعىن احملكم الواضح والرتدد يف معرفة معىن املتش
الذي ال لبس فيه للحسم يف املسألة واخلروج من اخلالف. فاملعىن حملكم هو مبثابة 
القاضي واحلَكم العدل للفصل بني معاين اآلايت اليت تتخاصم فيما بينها أيهما أصدق 

 785عيار املركز القرآين.قيال وأصدق حديثا، شهادة املركز القرآين أو م
وأما عن كيفية تطوير وتوظيف هذا العلم واإلستفادة منه يف حياتنا وأفكاران      

وتعاملنا مع النصوص الشرعية ومع الناس فهو أننا نعلم مجيعا أن هنالك نصوصا 
شرعية اثبتة و واضحة ال حتتمل تفسريات ثنائية أو جانبية فهي من قبيل احملكمات 

. فمثال من يناقش عن هن أم الكتاب وأصل الكتاب وأساسهضحات، البينات الو 
موضوع وحدانية هللا أو توحيد هللا، أو صدق وصحة نبوة نبينا حممد صلى هللا عليه 
وسلم أو أمر  فرضية الصالة أو الزكاة أو الصوم أو احلجاب أو الراب...ا ، فنقول إن 

األصول الثابتة يف الشريعة اإلسالمية املسائل املذكورة آنفا هي من قبيل احملكمات و 
فال جيوز النقاش حوهلا ألهنا من قبيل احملكمات واألمهات والقواعد الراسخة اليت ال 

 جيوز العبث هبا أو البحث عنها.
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وأما إن كانت املسائل اليت يراد النقاش حوهلا من قبيل األمور والقضااي الفرعية أو 
ة اليت هلا أكثر من معىن وحتتمل أراء واجتهادات أخر اجلانبية ) أي من األمور املتشاهب

( فيمكن النقاش حوهلا للبحث عن املعىن األصوب أو األحكم، مثل كيفية حتديد 
شكل وطريقة تطبيق مبدأ الشورى أو طريقة انتخاب الرئيس أو اخلليفة أو األمري، أو 

ذه األمور حتديد مواصفات احلجاب الشرعي أو لونه أو تصميمه وغري ذلك؛ فه
خاضعة للعرف وميكن النقاش حوهلا والبحث عن املعاين املتشاهبة أو البديلة أو احملتملة 

فها هنا تظهر فائدة توظيف احملكم شريطة أن ال ختالف أصال من أصول الشريعة. 
 واملتشابه يف كيفية التعامل مع األحكام الشرعية.

لم احملكم واملتشابه يف العالقات وأما عن جانب آخر يف كيفية توظيف وتطوير ع     
الشخصية واحلكم على األشخاص. فعندان مثال شخص مسلم معروف بفكره وعقيدته 
ومنهجه وأنه ملتزم وموضوعي ومنصف وغري ظامل. فهذه األوصاف واملناقب من قبيل 
احملكمات واألصول واألسس القوية والواضحة والصفات املعروفة عن هذا املفكر أو 

لنضرب مثال مبنهج اإلمام القرطيب يف تفسريه. معلوم عنه أنه يركز يف تفسريه  الدكتور.
على األحكام الشرعية املستنبطة من اآلايت القرآنية، فهذا األمر معلوم عنه ابلتواتر 

 ...هذه حمكمات وأصول وحقائق تتعلق مبنهج وفكر اإلمام القرطيب .
عن منهجه أو فكره أو عقيدته؛ فهذا يعترب  وإذا بلغنا عن اإلمام القرطيب أنه حاد      

من قبيل املعاين أو األخبار املتشاهبة اليت ال ميكن قبوهلا إبطالق وبسهولة دون فحصها 
أو نقدها أو رد هذا اخلرب أو املعىن إىل األخبار احملكمة الواضحة املعروفة عنه ومقارنتها 

فكل منا له حمكمات فكرية  مبا هو معروف عنه، وال نشيع هذا اخلرب عنه مباشرة.
وسلوكية ومنهجية يعرف هبا، وإن شاع عنا شيء خمالف عما حنن عليه فنرد هذه 
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فهنا تظهر فائدة الشائعات إىل احملكمات من األصول والصفات ملعرفة وجه الصواب. 
  وعظمة هذا العلم وأمهية توظيفه يف حياتنا.

حرف السبعة وعلم مجع القرآن الكرمي إذن، فتوظيف علم القرآءات القرآنية ومسألة األ
وعلم املكي واملدين وغريه من علوم القرآن توظيفا إجيابيا يف األمور املقاصدية والدعوية 
واالجتماعية واإلدارية والقانونية ابت أمرا ضروراي. هذا هو اجلديد يف هذه املسألة، وهذا هو 

 املطلوب منا  معشر أهل القرآن والتفسري.
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ثاين: هدف الدراسة، دوافع الدراسة، الدراسات السابقة، إشكالية الدراسة، املبحث ال
 أسئلة الدراسة، منهج الدراسة    

 
 هدف الدراسة:  

الذي هندف إليه يف هذه الدراسة هو التطرق إىل أحد علوم القرآن املباركة أال وهو؛ 
ستفادة منه يف اجملاالت املذكورة علم علم املكي واملدين ملعرفة كيفية توظيف هذا العلم وكيفية اال

آنفاً، وأعتقد؛ أننا هبذه املنهجية اجلديدة يف التعامل مع علوم القرآن  املختلفة، بل وحىت مع 
علوم السنة أو القواعد األصولية أو الفقهية وتوظيفها يف واقعنا املعاصر؛ سنسهم بطريقة مباشرة 

مل االجنازات والتطبيقات لألحكام واملبادئ يف اخلروج من عامل النظرايت واملثاليات إىل عا
اإلسالمية، وهذه هي الثمرة احلقيقية للعلوم واملعارف؛ الشرعية منها وغري الشرعية، إذ إن ْثرة 
العلم: العمل به. وما أحوجنا إىل مثل هذه النقلة النوعية للتعامل مع العلوم اليت خدمت القرآن 

  ها يف املستقبل إن شاء هللا تعاىل.الكرمي قدمياً وحديثاً أو اليت ستخدم
 

 دوافع الدراسة:
هذه املبادرة اجلديدة يف التعامل مع علوم القرآن هي مبادرة شخصية حمضة، حفزين 

: معايشيت وممارسيت واخنراطي املباشر يف مهنة الدعوة واإلمامة األولإليها دافعان أساسيان:  
د الغربية واخلليجية واآلسيوية مثل أملانيا وسويسرا واخلطابة يف بلدي األم كوسوفا ويف بعض البال

وماليزاي وسلطنة برواني واملدينة املنورة وقطر، إن عملي املباشر يف الدعوة واحتكاكي ابلدعاة 
والعلماء من األلبان واألتراك والبوسنيني، واملاليزيني واإلندونيسيني والربوانويني والصينيني واهلنود 

وديني والقطريني والعراقيني والسوريني واليمنيني واملصريني والسودانيني والباكستانيني والسع
 . واملوريتانيني واآلفارقة واجلزائريني واملغاربة
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"   التالوة" و" التفسري" و"  علوم القرآنجتربيت األكادميية يف التدريس ملادة " الثاين:
"،  املدخل إىل القرآن والسنة " و"االجتاهات املعاصرة يف التفسري" و"اإلعجاز القرآينو" 
"  وغريها من املقررات والتفسري والتحليلي "  "لتفسري املوضوعي" و " امناهج املفسرينو" 

التفسريية، للطالب والطالبات ابللغتني العربية واإلنكليزية، يف مرحليت البكالوريوس والدراسات 
حلة املاجستري وخ طط رسائل الدكتوراه، العليا، واإلشراف واملناقشة لبعض الرسائل العلمية يف مر 

إذن فقد مارست مهنة التدريس، وال أزال أمارسها وهلل احلمد واملنة عقدين ونيف من الزمن 
 ابجلامعات العاملية املختلفة. 

 
 نظرة يف معايريها –الدراسات السابقة 

 أن تكون جرت سنة هللا يف خلقه أن ال ختلو قضية من القضااي العلمية أو الفكرية إال
هنالك جهود ومبادرات علمية وحبثية سابقة.  غري أن هذا ال يعين حبال من األحوال أن 
السابقني مل يرتكوا شيئاً للمتأخرين! كال، فاألمر ليس كما قد يتوهم البعض فلكل جماله وجهده 
ونشاطه اخلاص يف إطار حدود اجلهد البشري القاصر والال معصوم. فكم ترك األول لآلخر 
؟ حدث وال حرج! وبناء على هذه احلقيقة العلمية املتفق عليها فإنين أقول: إن شأن الباحثني 

 أو الدراسات السابقة حول علم املكي واملدين كان من هذا القبيل.
لقد رأيت من خالل حبثي العلمي تفاواتً نسبيًا يف قدرات هؤالء األفاضل يف تناوهلم 

كل منهم هذه اجلزئية العلمية من منظوره العلمي والفكري   ملوضوع املكي واملدين. لقد تناول
اخلاص ويف ضوء اجتهاده الشخصي. غري أن نظرة فاحصة لتلك اجلهود املباركة يف هذ 
الدراسات جتعلنا ندرك متامًا أبن ثلة قليلة منهم قد تناول موضوع توظيف علم املكي واملدين 

ألكثرين من السابقني والالحقني يف قوالب يف الدعوة أو الرتبية، بينما جاءت دراسات ا
  وأشكال خمتلفة دون تغيري جوهري يف املضمون،  كما سنرى بعد قليل.
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وقد وقفت على دراسة منشورة على موقع جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
 ابملدينة املنورة، رأيت من الفائدة العلمية االستفادة من بعض الدراسات للمتقدمني:

 ه  104للضحاك بن مزاحم اهلاليل ت / ول القرآن نز  1
لعكرمة أيب عبد هللا القرشي الرببري ت  نزول القرآن  2

 ه  105/
للحسن بن أيب احلسن البصري ت  نزول القرآن 3

 ه  110/
حملمد بن مسلم بن شهاب الزهري ت  تنزيل القرآن 4

 ه  124/
الكويف ت  لعلي بن احلسن بن فضال التنزيل يف القرآن   5

 ه 224/
فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما  6

 أنزل ابملدينة
أليب عبد هللا حممد بن أيوب بن الضريس 

 ه 294ت /
بيان عدد سور القرآن وآايته وكلماته ومكيه  7

 ومدنيه
أليب القاسم عمر بن حممد بن عبد الكايف 

 ه  400ت /
 

 كي واملدين، أذكر:ومن الدراسات املعاصرة املتعلقة ابمل
التيار العلماين احلديث وموقفه من تفسري القرآن  9

 عرض ونقد –الكرمي 
مىن حممد هبي الدين 

 الشافعي
 د. أمحد إدريس الطعان اترخيية النص –العلمانيون والقرآن الكرمي  10
دراسة  –االجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن الكرمي  11

 ونقد
 لفاضلد. أمحد حممد ا
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يت أن أغلب الدراسات املذكورة هلا عالقة غري مباشرة وجزئية مع حبثي، وبعضها هلا فكما قد رأ
عالقة مباشرة، إذن، فدراسة كيفية التوظيف اإلجيايب لعلم املكي واملدين  واالستفادة أمر جديد ويف غاية 

 .786األمهية 
م القرآن ليس تكراراً  : إن دراسيت العلمية للنهوض بعمل التوظيف اإلجيايب لعلو فإنين أقولوعليه، 

أو حتصيل حاصل، وإمنا هي مبادرة إىل منهجية  ورؤية جديدة. فمن خالل حبثي واهتمامي هبذا املوضوع 
ميكنين القول إن الدراسات السابقة عن هذا املوضوع كانت هلا معايري  -موضوع املكي واملدين  –

 واعتبارات عديدة. ميكن تصنيفها كما يلي:
  

                                                 
انظر:  786

http://qurancomplex.gov.sa/Tree.asp?section=2&TabID=2&SubItemID=1&l=arb&Sec
Order=2&SubSecOrder=1 

 زوهرايتيبنت يوسف. اآلايت املكية: دراسة من منظور الرتبية احلركية 12
 عبد القادر ابخلضر  فقه القرآن املكي 13
 د. عمار حممد العمار املكي واملدين و أثرها يف الدعوة 14
 فواز أمحد طوقان مناقشات وتعليقات –املدين واملكي  15
 عبد العال الصعيدي  هانظرة جديدة يف مكي السور ومدني 16
 احلسني طلعت خطاب. القول الشجي يف املكي واملدين 17
 معتصم عبد الكرمي املطري اخلطاب الدعوي يف السور املكية 18
 ران أمحد القدسي  املكي واملدين يف القرآن الكرمي 19
 السيد سالم زين العابدين املكي واملدين: الضوابط واملعطيات 20
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 أي من حيث عّد وإحصاء اآلايت والسور املكية واملدنية ةمعايري إحصائي ،
 واليت اخت لف عليها.

 أي من حيث ذكر عالمات وضوابط اآلايت والسور معايري ضبطية ،
 املكية واملدنية.

 أي من حيث ذكر مالبسات ومناسبات نزول اآلايت معايري اترخيية ،
 والسور املكية واملدنية.

 صد لبعض اجلوانب واألساليب الرتبوية يف ، أي من حيث ر معايري تربوية
 اآلايت املكية واملدنية.

 أي من حيث حتليل القضااي الدعوية اليت تناولتها بعض معايري دعوية ،
 اآلايت والسور املكية واملدنية.

 أي من حيث معرفة سر تركيز القرآن على املقاصد معاير مقاصدية ،
 .الشرعية يف اآلايت والسور املكية واملدنية
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 معايري الدراسات السابقة  
 
 

 
 
 

 
                                 

 

 واملطلوب: دراسات توظيفية لعلوم القرآن الكرمي                       

  

ةمعايري مقاصديمعايري دعويةةمعايري تربويةمعايري اترخييمعايري ضبطيةةمعايري إحصائي

وهذه الدراسة اجلديدة    -الدراسات ذات املعايري التوظيفية لعلوم القرآن
 هي النموذج املقرتح

الدراسات 

 السابقة

 المطلوب
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 إشكالية الدراسة:

يست هنالك إشكالية علمية أو معرفية هلذه الدراسة يف مبلغ علمي وحدود معرفيت ل
مبعىن الكلمة لإلشكالية، بقدر ما هنالك مسيس احلاجة إىل القيام مبثل هذا النوع من 
الدراسات التجديدية أو التطويرية لعلوم القرآن الكرمي، واخلروج من عامل النظرايت والدخول 

باطنية واألسرار والدالالت املخفية هلذه العلوم املتعلقة ابلقرآن على وجه إىل عامل احِلكم ال
اخلصوص،  ومع إبراز أمهية هذا النوع من الدراسات ميكن أن تكون هذه الدراسة دعوة ومبادرة 
إلحياء وجتديد وتطوير علوم القرآن لتحقيق معىن اإلعجاز الكامل والشامل للقرآن الكرمي  مع 

 دمة القرآن الكرمي. كل علم يتعلق خب
  إذن؛ فما اجلديد يف هذه الدراسة؟

 إن اجلديد يف هذه الدراسة يكمن يف أمرين اثنني، ال اثلث هلما:  
: يف التتبع والرصد لكالم العلماء السابقني واملعاصرين حول كيفية االستفادة األول

هللا مل يفردوا مصنفات  من علم املكي واملدين مجلة أو جزئيا، وإن كان هؤالء مجيعًا رمحهم
 خاصة حول هذا املوضوع. 

القيام ابلتوظيف اإلجيايب والتطبيق العملي لتلك املسائل املتعلقة بعلم املكي  الثاين:
واملدين، مثل اإلستفادة من اخلصائص األسلوبية واملوضوعية لآلايت املكية واملدنية يف جمال 

سأحاول بيان كيفية التوظيف واالستفادة من علم  الدعوة والرتبية. فانطالقاً من هذه احلقائق،
املكي واملدين من خالل التجربة الشخصية اليت عايشتها يف اجملال الدعوي واألكادميي، وأرجو 
من هللا أن تكون هذه الدراسة أو الرؤية التطويرية لعلوم القرآن إسهاما بناء يف هذا السبيل، 

ح نفسها على املهتمني ابلدراسات القرآنية وهي فضاًل عن ذلك تسعى جبد وإخالص لتقرت 
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والعاملني يف ميادين الرتبية والتعليم، واملنشغلني هبموم اإلصالح والتغيري، والدعوة واخلطابة، 
 يقة القرآن وهدي القرآن ومنهاجه.الرافعني لواءه ابلقرآن وعلى طر 

 
 أسئلة الدراسة:

 تية:هذه الدراسة حماولة جادة لإلجابة  عن األسئلة اآل
إىل أي مدى كان اهتمام املفسرين وعلماء علوم القرآن ببيان ضرورة التطوير والتوظيف  -1

 اإلجيايب لعلوم القرآن يف الدعوة؛ خاصة لعلم املكي واملدين ؟
 ؟لتوظيف السيء لعلم املكي واملدينإىل أي مدى كان اهتمام املستشرقني يف ا -2
 ؟الت علم  املكي واملدينبعاد ودالالسلبية النامجة عن جهل أ ما اآلاثر -3
ما النموذج املثايل املعاصر من املفسرين يف بيان أبعاد ودالالت التوظيف اإلجيايب لعلم  -4

 املكي واملدين؟
 

 : منهج الدراسة
إلستقرائي الوصفي التحليلي النقدي سيعتمد الباحث  يف هذه الدراسة على املنهج ا

 وايته إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.. هذا، قد مت توزيع فقرات البحث وحمتاملقارن
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الفصل الثاين: بيان احلاجة إىل مثل هذا النوع من الدراسات التطويرية لعلوم 

 القرآن
 

املبحث األول: ومضات من كالم السلف الصاحل حول ضرورة تطوير العلوم املتعلقة 
 ابلقرآن الكرمي

راسات التطويرية لعلوم القرآن ماسة. ينبغي إن احلاجة إىل القيام مبثل هذا النوع من الد      
للمشتغلني بعلوم القرآن وخدمته التأمل فيها مليًا  والبحث عن آليات التوظيف اإلجيايب 
ملباحث علوم القرآن. ومما يثري الدهشة واالستغراب من تنامي الدراسات القرآنية املختلفة مع 

يفية التوظيف اإلجيايب لبعض العلوم غياب دراسات علمية ومنهجية متكاملة متخصصة حول ك
املتعلقة ابلقرآن الكرمي، حىت تعم الفائدة العلمية اإلعجازية للقرآن الكرمي ليس فقط من خالل 
البحث يف حكمة التشريعات القرآنية املنزلة، وإمنا أيضًا من خالل البحث يف كل علم يتعلق 

على أن كتاب هللا عز وجل هو أشرف خبدمة القرآن الكرمي، وقد علمَت أن العلماء أمجعوا 
 األشياء على اإلطالق وأقدسها، وأشرف ما صرفت ألجله األوقات وفنيت يف دراسته األعمار. 

 
 ه (حينما اشار إىل بعض هذه املعاين قائالً: 402ورحم هللا اإلمام أاب بكر الباقالين)ت       
ا يلزم حبثه؛ ما كان ألصل دينهم ومن أهم ما جيب على أهل دين هللا كشفه وأوىل م"      

، قوامًا ولقاعدة توحيدهم عمادًا ونظاماً، وعلى صدق نبيهم برهاانً، وملعجزته ثبتًا وحجة
وال سيما أن اجلهل ممدود الرواق، شديد النفاق، مستوٍل على اآلفاق، والعلم إىل عفاء ودروس، 

عبوسة لقاء األسد الشتيم، وعلى خفاء وطموس، وأهله يف جفوة الزمن البهيم يقاسون من 
حىت صار ما يكابدونه قاطعًا عن الواجب من سلوك مناهجه واألخذ يف سبله. فالناس بني 
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رجلني؛ ذاهٌب عن احلق ذاهٌل عن الرشد، وآخر مصدوٌد عن نصرته، مكدوٌد يف صنعته.  فقد 
قد أدى ذلك إىل خوض امللحدين يف أصول الدين وتشكيكهم أهل الضعف يف كل يقني. و 

قل أنصاره، واشتغل عنه أعوانه، وأسلمه أهله، فصار عرضة ملن شاء أن يتعرض فيه، حىت عاد 
 . 787مثل األمر األول على ما خاضوا فيه عند ظهور أمره..." 

فاإلمام الباقالين رمحه هللا وأجزل له اجلزاء، قد كفاان بكالمه السابق مؤنة حال توصيف      
نفسها أهنا خادمة للقرآن الكرمي، وهي رمبا تكون بعيدة عن  كثري من الدراسات واليت حتسب

ذلك النشغاهلا بقضااي علمية ونظرية جانبية، ال تكون ألصل دين هللا قواماً، وال لتوحيده 
عماداً ونظاماً، وال لصدق نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم برهاانً وبياانً، وملعجزته حجة وقياماً. 

من كالم اإلمام الباقالين  أبن كل علم له عالقة خبدمة القرآن الكرمي كما أنه إبمكاننا الفهم 
أيضًا معجزة لكونه خيدم هذا الكتاب املعجز.  البالغية، هوسواء من الناحية البيانية أو 

شديدة االتصال غري قابلة لإلنفصال. فإذا كان القرآن الكرمي مفجرًا للعلوم  فالعالقة بينهما
فإنين أقول إن كل علم خيدم  –الكرمي قد أشار إىل أمهات تلك العلوم أو أن القرآن  –كلها 

لعلوم أخر، علم ذلك من علم وجهله من جهل، ألن القرآن الكرمي ال مفجر القرآن هو أيضاً 
تنقضي عجائبه وال علومه وال فنونه، فهو جديد على الدوام وكأنه اآلن يتن  ّزل، وكل يوم يقول 

اإلنسان لتجد احلياة الطيبة والسعادة احلقة واملعرفة املفقودة والعلم اجلديد هلّم  و أقبل إيل أيها 
واملفيد. وقد اشار إىل هذا املعىن أحد املشتغلني والعاملني بعلوم القرآن أبنه خالل تدبره للقرآن 

 ، فن الزينة يف القرآنالكرمي استخرج عدداً من العلوم اجلديدة مل يتناوهلا أسالفنا، مثل علم: 
 . 788...علم األجنة، مث علم آخر: : فن الضحك واملضاحيكوالعلم الثاين هو

                                                 
القاهرة، حتقيق: السيد أمحد صقر،  –، دار املعارف إعجاز القرآنن القاسم، الباقالين، أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر ب 787
 4ص:
واليت أسأل هللا عز وجل أن يفرج عن أهل حلب  -هو الشيخ الدكتور عبد القادر منصور، إمام وخطيب مسجد سيف الدولة حبلب،  788

األسدي القاتل الذين طغوا يف البالد فأكثروا فيها الفساد وجتاوزا  وغريها من املدن السورية يف القريب العاجل إن شاء هللا من شبيحة النظام
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ه (فقد أشار إىل توظيف  471وأما اإلمام عبد القاهر اجلرجاين رمحه هللا تعاىل)ت 

علم آخر من علوم القرآن فائدته ال تقل عن العلوم األخرى املتعلقة ابلقرآن الكرمي؛ هو علم 
 رآن الكرمي، حيث بني رمحه هللا أمهية هذا العلم يف هذا الصدد قائالً:األمثال أو التمثيل يف الق

" واعلم أّن مما اتفق العقالء  عليه، أن التمثيل إذا جاَء يف أعقاب املعاين، أو بَ َرَزْت هي      
َقبًة،  ًة، وَكَسبها َمن ْ ابختصار يف َمعِرضه، ون ِقلت عن ص َورها األصلية إىل صورته، كساها أ هبَّ

رفع من أقدارها، وَشبَّ من انرها، وضاعف ق واها يف حتريك النُّفوس هلا، ودعا الق لوب إليها، و 
واستثار هلا من أقاصي األفئدة صبابًة وكَلفاً، وَقَسر الطِّباع على أن ت عطيها حمّبة وَشَغفاً، فإن 

أْسرع لإللف، وأجلب كان مدحاً، كان أهْبَى وأفخم، وأنبَل يف النفوَس وأعظم، وأهزَّ للِعْطف، و 
 ْمَتَدح، وأوجب شفاعة للمادح، وأقضى له بغ رِّ املواهب املنائح، وأْسرَي 

للَفرح، وأغلب على امل
على األلسن وأذكَر، وأوىل أبن تَ ْعَلقه القلوب وأجدر، وإن كان ذّماً، كان مسُّه  أوجَع، وِميَسم ه 

كان ب رهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبَ َيانه   ألذع، ووقع ه أشده، َوحدُّه أَحّد، وإن كان ِحجاابً،
أهْبر، وإن كان افتخاراً، كان َشْأو ه أمّد، وَشَرفه أَجّد، ولسانه أََلّد، وإن كان اعتذاراً، كان إىل 
الَقب ول أقرب، وللقلوب أْخَلب، وللسَّخائم أسّل، ولَغْرب الَغَضْب أفلَّ، ويف ع َقد الع قود أَنْ َفث، 

أَْبعث، وإن كان وعظاً، كان أْشَفى للصدر، وأدعى إىل الفكر، وأبلغ يف  وعلى ح سن الرجوع
ر الغاية، وي ربئ العليل، وَيْشِفي الغليل، وهكذا  لَِّي الَغَياية، وي بصِّ التنبيه والزَّجر، وأجدر أبن جي 

يت، أن . وكما قد رأ789احل ْكم إذا استقريَت فن وَن القول وضروبَه ، وتتّبعت أبوابَه  وش عوبه..."
مثل هذا العلم وغريه من العلوم األخرى املتعلقة ابلقرآن الكرمي، إذا أحسنا توظيفها يف اجملاالت 

                                                 

، 1دار القلم العريب، ط ،موسوعة علوم القرآنللمزيد انظر:  –الصرب اجملرمني يف بشاعة القتل والتنكيل للع        ّزل والشيوخ والنساء واألطفال 
 7، ص 2002

 شكاة اإلسالمية على اإلنرتنت،، مكتبة مأسرار البالغةاجلرجاين، عبد القاهر،  789
http://www.almeshkat.net/books/open.php?book=1458&cat=16   31-30ص 

http://www.almeshkat.net/books/open.php?book=1458&cat=16
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الدعوية والرتبوية والتثقيفية؛ ما من شك أننا سنوفق إىل حد كبري يف أداء رسالتنا الدينية يف 
 آنية والعلوم املتعلقة به. تبليغ الدعوة اإلسالمية وتربية األجيال تربية سليمة يف ضوء اآلايت القر 

 وقد أشار اإلمام املفسر أبو السعود يف تفسريه إىل أمهية هذا العلم قائالً:     
إّن التمثيل ليس إاّل إبراز املعىن املقصود يف معرض األمر املشهور، وحتلية املعقول حبلية  "...

استنزاله عن معارضته للعقل، احملسوس، وتصوير أوابد املعاىن هبيئة املأنوس، الستمالة الوهم و 
واستعصائه عليه يف إدراك احلقائق اخلفّية، وفهم الّدقائق األبّية؛ كي يتابعه فيما يقتضيه، ويشايعه 
إىل ما ال يرتضيه، ولذلك شاعت األمثال يف الكتب ااِلهلية والكلمات النبوية، وذاعت يف 

عة إىل تسخري الوهم للعقل واستنزاله عبارات البلغاء، وإشارات احلكماء. إن التمثيل ألطف ذري
من مقام االستعصاء عليه، وأقوى وسيلة إىل تفهيم اجلاهل الغيّب، وقمع سورة اجلامح األىّب، 
كيف ال، وهو رفع احلجاب عن وجوه املعقوالت اخلفية، وإبرازها هلا يف معرض احملسوسات 

 .790هيئة املألوف..." اجللية، وإبداء للمنكر يف صورة املعروف، وإظهار للوحشي يف
ه ( فله كالم مهم حول هذه املسألة عندما  911وأما اإلمام السيوطي رمحه هللا )ت 

 قال قولته املشهورة: 
" وبعد فإن العلم حبر زخار ال يدرك له من قرار، وطود شامخ ال يسلك إىل قنته وال يصار، 

رام الوصول إىل إحصائه مل جيد من أراد السبيل إىل استقصائه مل يبلغ إىل ذلك وصوالً، ومن 
اإلسراء: َوَما أ وتِيت م مَِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلياًل﴾]إىل ذلك سبياًل، كيف وقد قال تعاىل خماطباً خللقه ﴿

أودع فيه  وإن كتابنا القرآن هلو مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة مشسها ومطلعها،[، ٨٥
وتعاىل علم كل شيء، وأابن فيه كل هدي وغي، فرتى كل ذي فن منه يستمد وعليه  سبحانه

يعتمد، فالفقيه يستنبط منه األحكام ويستخرج حكم احلالل واحلرام، والنحوي يبين منه قواعد 

                                                 
، دار إحياء الرتاث 2(، ط982)ت  إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرميالعمادي، أبو السعود حممد بن حممد بن مصطفى؛  790

  50، ص 1، ج2006العريب، بريوت، لبنان، 

javascript:void(0)
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إعرابه ويرجع إليه يف معرفة خطأ القول من صوابه، والبياين يهتدي به إىل حسن النظام ويعترب 
ة يف صوف الكالم، وفيه من القصص واألخبار، ما يذكر أويل األبصار، ومن مسالك البالغ

املواعظ واألمثال ما يزدجر به أولو الفكر واالعتبار، إىل غري ذلك من علوم ال يقدر قدرها إال 
 .791من علم حصرها،.."

ها، ويبدو للناظر املتأمل يف كالم السيوطي رمحه هللا وضوح الرسالة واملعىن اليت أشار إلي
وأعتقد أبننا ال حنتاج إىل شرح وبيان الستبيان مراده، حىت ال نعكر صفوة املعىن الواضح 

وإن ابلتعليق الزائد واحلشو الفائض. إن وجه الداللة من هذا الكالم يكمن يف قول اإلمام: "
فرتى كل ذي فن منه يستمد وعليه .."، " كتابنا القرآن هلو مفجر العلوم ومنبعها

وإن كان ظاهر كالمه يوحي أبنه رمبا يقصد شيئًا آخر عرفنا ذلك من خالل  يعتمد.."،
الدراسة والتحليل لكالم العلماء السابقني حول كون القرآن مشتماًل وحاواًي لعلوم األولني 

، حيث إنين أرى وأبيح لنفسي 792-ليس هذا جمال البحث  –واآلخرين، واملسألة خمتلف فيها 
سيوطي ينبغي أن يكون دافعًا ومشجعًا قواًي لنا هلذا النوع من القول: إن كالم اإلمام ال

الدراسات التطويرية حىت نرى بركات اإلعجاز القرآين الشامل يف اجلوانب الدعوية والرتبوية 
والسلوكية والفكرية. وما لنا ال نقوم هبذا التطوير وهذه املراجعة لتلك العلوم املتعلقة ابلقرآن 

تلك العلوم اليت نضجت واحرتقت ال داعي لتطويرها، وإمنا نبقيها  الكرمي! حىت نتأكد أن
لالستفادة منها إىل قيام الساعة، مثل علم النحو والقواعد والصرف والبالغة واملعاين والبديع، 
وحنافظ عليها من أيدي العابثني. بينما تلك اليت مل تنضج بعد، َسَعينا إىل إنضاجها من خالل 

 لالستفادة منها يف عصران.  -وما أكثرها  –ر يف بعض أنواعها التطوير وإعادة النظ
                                                 

 19- 18، ص 1،  جاالتقان يف علوم القرآنالسيوطي، عبد الرمحن جالل الدين؛  791
ية لدى علماء االجتاهات الفكرية والدينية يف الدراسات القرآنوقد انقشت هذه املسألة يف رساليت الدكتوراه  ابللغة العربية، املوسومة:  792

، 1ترمجة د.حممد مصطفى، ط -يف مبحث التفسري العلمي، والكتاب مطبوع ابللغة األلبانية  – األلبان يف القرن التاسع عشر والعشرين
 مقدونيا. –، دار أكرم كايب، مدينة تيتوفا 2009
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مث إنين أثناء مطالعيت للكتب املتعلقة هبذا الشأن، ومصداقاً ملا تفضل به السابقون من 
العلماء، ظفرت بدراسة هي األخرى مهمة للغاية ال تقل شأاًن وال وزاًن عن أية دراسة يف 

رؤية يف  –علم اجلمال لكرمي. عنوان هذه الدراسة: استنباط العلوم اجلديدة يف القرآن ا
 . 793التأسيس القرآين

إن الوصول إىل تصور كامل هلذه الفكرة حيتاج منا إىل بيان واضح لكيفية التوظيف          
اإلجيايب لبعض العلوم املتعلقة ابلقرآن الكرمي؛ كما أننا حباجة إىل بيان الصورة املعاكسة للتوظيف 

 - لبعض العلوم املتعلقة ابلقرآن الكرمي من قبل جنود الدجل والتخريفالسيئ والسليب
 ، حىت نكون على بينة من األمر. -املستشرقون ومن هنج هنجهم واتبع سبيلهم

ولعل اجلواب يكمن يف نظرتنا إىل طريقة أعداء اإلسالم وحتليل أساليبهم يف تعاملهم 
ذموم لكثري من العلوم والقضااي القرآنية، للنيل مع القرآن الكرمي من خالل التوظيف السيئ وامل

 من هذا الكتاب الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد.
 
 

 املبحث الثاين: التوظيف السيئ من قبل املستشرقني لعلم املكي واملدين
 

من قبل إجابة عن السؤال السابق حول التوظيف السيئ لكثري من علوم القرآن 
اخلادمني املخلصني إلبليس وجنوده من اإلنس؛ خادمي االستعمار والتبشري والتنصري والعوملة 
والعلمنة واإلحلاد والصهيونية واملاسونية، فقد رأيناهم لألسف الشديد قد سبقوان من خالل 
اجلهود الفردية أو املؤسسية إىل توظيف علم املكي واملدين ألغراض دنيئة، بغية الطعن 

                                                 
، قطر –بحوث والدراسات اإلسالمية سلسلة دورية تصدر كل شهر عن إدارة ال – كتاب األمةللدكتور عبد العظيم الصغريي؛  793

 ه . 1433، رمضان 151العدد 
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والتشكيك يف مصداقية القرآن املكي واملدين، سواء ما تعلق منها أبسلوب اآلايت أو 
 خصائصها الدعوية والبالغية. 

املستشرقني للنيل من كتاب هللا عز وجل والتشكيك فيه قد تعددت  794إن مسالك     
، وهو يقوم على 795وتنوعت إلثبات مقررات سابقة، وقد اعتمد أكثرهم املنهج الذايت

حضار املستشرق النتماءاته الفكرية والثقافية والعقدية السابقة سواء أكانت دينية، أم است
علمية أم اترخيية، عند دراستهم ملباحث العلوم اإلسالمية، حبيث جاء نتاجهم وبدرجات 
متفاوتة، مستجيبًا  وموافقا لثقافاهتم، ال ملا تفرضه الدراسة العلمية للمصادر اإلسالمية من 

 796رؤى. نظرايت و 
وأما عن طريقة الطعن وكيفية ولوج املستشرقني إىل ابب علم املكي واملدين، فقد سلكوا 

 يف ذلك منهج أجدادهم أساتذة الدجل واخلرافات من أمثال:
 (، القرآنيف كتابه ) Blachere Regis 797بالشريرجيس  -1
 ، اتريخ القرآن (يف كتابه )  Theodor Noldeke نولدكة  ثيودر  -2
 مذاهب التفسري اإلسالمييف كتابه ) Ignaz Gold Tsiher د تسيهرإغناز غول -3

 ،) 
 ، (أصول الفقه احملمدييف كتابه )  Joseph Schachtشاخت جوزيف و  -4

                                                 
 1932حماضرات املستشرق األملاين ألقاها بكلية اآلداب عام  – أصول نقد النصوص ونشر الكتبانظر أيضاً: برجسرتاسر، جوهتلف؛  794

 35- 10، مكتبة دار الكتب املصرية ابلقاهرة، ص 1995، 2من إعداد وتقدمي: حممد محدي البكري، ط
،  231 -191، درا النشر للجامعات، مصر، ص 2002، 1، طالقرآن من املنظور االستشراقيانظر أيضاً: أبو ليلة، حممد حممد؛  795
237 - 254 

 9 – 8، ص  املكي واملدين يف عيون املستشرقنيانظر: العيص، زيد بن عمر:  796
...مت تصفح  /http://www.alukah.net/sharia/0/44563راجع سلسلة املقاالت املتعلقة مبنهج هذا املستشرق يف  797

 بعد الظهر. 15/10/25املوقع 

http://www.alukah.net/sharia/0/44563/
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 ،  (القرآن: أتليفه وتعاليمه) وكتابه  William Muirموئري وليام و  -5
 ، ) املدخل إىل القرآن(وكتابه:  Richard Bell بلريتشارد و  -6
 غريهم كثري،  حياة حممد(وكتابه: ) Maxim Rodinson   ومكسيم رودنسون -7

وعوَّل املستشرقون كثرياً على الفروق بني املكي واملدين، حىت قالوا إهنا تدل على وجود 
الصلة بينهما ، من 798مكي، وآخر مدين تنقطع  -يقصدون قرآان متناقضا  –قرآن 

(، )القرآنيف كتابه  Blachereحيث األسلوب واملضمون، وهو ما َرّوَج له بالشري 
وهو ما يعين عندهم أتثر القرآن الكرمي ابلبيئتني املكية واملدنية، وما بينهما من تفاوت 
ظاهر، األمر الذي يدل بزعمهم على بشرية القرآن، وهي الفرية اليت ما فتئ املستشرقون 

، ، وتقريع ألهل مكة799حوهلا يدندنون، وأن السور املكية فيها عنف، وشدة وسباب
وهذا يدل على أتثر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلبيئة املكية، وتكيَّف حديثه مع ما 
ميتاز به أهل مكة من غلظة وجهل وعناد...!!، وسعى املستشرقون إىل تضخيم هذه 

 . 800اخلصائص، وإىل توظيفها بطريقة سيئة
م مل يغادروا فكما رأينا من تلك النماذج السابقة من الدراسات اإلستشراقية أهن     

صغرية وال كبرية يف أي علم يتعلق ابلقرآن الكرمي إال قد أحصوها وصنفوا املصنفات 
                                                 

اآلايت املكية واملدنية.. من أمثال: اخلوري احلداد وغريهم، انظر  مسألة حول ختبط وتشكيك بعض املستشرقني واملبشرين العرب حول 798
-94، دمشق، ص: 1978، املكتب اإلسالمي، 3، طالقرآن واملبشرونستاذ الشيخ حممد عزة دروزة رمحه هللا يف كتابه املوسوم ب    : ردود األ
115 

كربى اليقينيات ؛ وانظر: البوطي، حممد سعيد رمضان؛ 9 – 8، ص  املكي واملدين يف عيون املستشرقنيانظر: العيص، زيد بن عمر:  799
  74- 31، دار الفكر املعاصر، دمشق، ص 1997، 9ط الكونية،

لقد رأيت ردودًا علمية مقنعة قوية حول هذه الشبهات املثارة حول املكي واملدين من اآلايت عند كل من الشيخ الدكتور حممد عبد  800
، اه العلماين املعاصر يف علوم القرآناالجت، و الشيخ  د. أمحد حممد الفاضل يف كتابه: مناهل العرفات يف علوم القرآنالعظيم الزرقاين يف كتابه: 

التيار العلماين احلديث ، واألستاذة الباحثة مىن حممد بديهي يف كتاهبا: العلمانيون والقرآن الكرمي: والدكتور أمحد إدريس الطعان يف كتابه
 فجزاهم هللا خري اجلزاء. وموقفه من تفسري القرآن الكرمي،
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عنها، حىت يتمكنوا من خالهلا زرع املطاعن والشبهات ونشرها يف عقول املثقفني من 
املسلمني أو غريهم. فعملهم هذا ينبغي أن يؤخذ بعني اإلعتبار  وعدم اإلستخفاف 

 هبا. 
هتمامهم بتلك القضااي القرآنية يظهر ويبني أمهية فكران  ومبادرتنا يف هذه ولعل سر ا 

الدراسة، وقد فطنت إىل أمهية هذه املسألة قبل أن أطلع على جهودهم السابقة وهلل 
الغرض من ذكران هلذا الكالم هو اإلشارة فقط، وليس املناقشة لتلك احلمد واملنة.ف

ألن جمال دراستنا ليس هذا، ولكن الغرض هو  الشبهات املثارة حول املكي واملكي،
االنتباه إىل خطورة هذا التوظيف السيء  من قبل هؤالء. فما على املسلمني إال القيام 
ابلتوظيف اإلجيايب هلذه العلوم املتعلقة ابلقرآن الكرمي وأسلوبه واترخيه وقصصه ومعانيه، 

وة وتدبرا وعمال أن يعودوا إليه عسى هللا أن جيعل بيننا وبني الذين هجروا القرآن تال
 جمددا.
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املبحث الثالث: أمهية علم املكي واملدين وفوائد معرفتهما مع بيان سر نزول 
 القرآن منجما

 
مل ينزل القرآن الكرمي مجلة واحدة ولكنه نزل مفرقًا حسب الوقائع والتساؤالت 

. قال 801سرار والدروس والعربواألحداث، وكان هلذا النوع من التنزيل مجلة من األحكام واأل
ِلَك لِن  ثَبَِّت بِِه ف  َؤاَدَك َوَرت َّ هللا تعاىل: ﴿ ْلَناه  َوقَاَل الَِّذيَن َكَفر وا َلْواَل ن زَِّل َعَلْيِه اْلق ْرآن  مج َْلةً َواِحَدًة َكذََٰ
 .802 [٣٢الفرقان: تَ ْرتِياًل﴾ ]

ول القرآن الكرمي منجماً احتوى أسراراً  وحكماً دينية واجتماعية مما ال شك فيه أن نز 
وتربوية وفكرية كثرية. ذكر اإلمام السيوطي رمحه قائال إن: " العادة متنع أن يقرأ قوم كتاابً يف 
فن من العلم كالطب واحلساب وال يستشرحونه فكيف بكالم هللا الذي هو عصمتهم وبه 

 . 803ودنياهم.."  جناهتم وسعادهتم وقيام دينهم
 ويعقب األستاذ سيد قطب رمحه هللا يف بيان احلكمة من نزول القرآن منجماً قائالً: 
" لقد جاء هذا القرآن لرييب أمة وينشئ جمتمعاً ويقيم نظاماً، والرتبية حتتاج إىل زمن و 

لبشرية ال إىل أتثري وانفعال ابلكلمة وإىل حركة ترتجم التأثري واالنفعال إىل واقع، والنفس ا
تتحول حتواًل كاماًل شاماًل بني يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهاج اجلديد، إمنا تتأثر 

                                                 
 من ضمن أعمال املؤمتر العاملي يف الياابن بعنوان:  انظر دراستنا ابللغة اإلنكليزية 801
 The Wisdoms behind the gradual revelation of the Noble Qur’an: Religious, Spiritual, 

Social and Educational wisdoms – International Coneference on Religion, Ethics and 
Philosophy- Osaka –Japan 28-30 March 2012 

من ضمن أعمال املؤمتر العاملي بعنوان: نزول القرآن الكرمي منجما،   –حنو منهج قرآين تدريس العلوم الشرعية انظر دراستنا بعنوان:  802
جامعة السلطان  –، بكلية أصول الدين 2011ابريل  4-3، التحدايت واآلفاق –دراسات أصول الدين يف مؤسسات التعليم العايل 

 المية بسلطنة برواني.الشريف علي اإلس
 469،  ص:2، جاإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن؛   803

javascript:void(0)
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بعد يوم بطرف من هذا املنهاج وتتدرج يف مراقيه رويداً رويداً وتعتاد على محل تكاليفه شيئاً 
كل يوم ابلوجبة املغذية فشيئاً فال جتفل كما جتفل لو قدم هلا ضخماً ثقيالً عسرياً وهي تنمو يف  

 . 804فتصبح ابلتايل أكثر استعدادا لالنتفاع ابلوجبة التالية و أشد قابلية هلا و التذاذا هبا.." 
 ويشري اإلمام الطاهر بن عاشور إىل كالم اإلمام الزخمشري يف بيان احلكمة من التنجيم: 

﴾ ألن تثبيت  ت" وجاء يف بيان حكمة إنزال القرآن منجماً بكلمة جامعة وهي﴿ نثب
الفؤاد يقتضي كل ما به خري للنفس، فمنه ما قاله الزخمشري: احلكمة يف تفريقه أن نقوي 
بتفريقه فؤادك حىت تعيه وحتفظه، ألن املتلقن إمنا يقوي قلبه على حفظ العلم يلقى إليه، إذ 

سب الدواعي ألقي إليه شيئاً بعد شيء وجزءاً عقب جزء، وما قاله أيضاً " أنه كان ينزل على ح
واحلوادث وجواابت السائلني" اه ، أي فيكونون أوعى ملا ينزل فيه ألهنم حباجة إىل علمه، 
فيكثر العمل مبا فيه وذلك مما يثبت فؤاد النيب صلى هللا عليه وسلم ويشرح صدره...وقلت: 

 .805" إن نزوله منجماً أعون حل فَّاِظه على فهمه وتدبره
دث عن نزول القرآن يف املرحلة املكية واملدنية فال أبس ومبا أننا يف هذا املبحث نتح

أن نشري إشارة سريعة دون اإلستدالل ابآلايت القرآنية إىل أهم احلكم واألسرار من ظاهرة 
 نزول القرآن منجما:

تفخيم شأن القرآن وشأن من نزل عليه وهو الرسول صلى هللا عليه وسلم وشأن  .1
 .806ية من سينزل إليهم وهي األمة اإلسالم

تثبيت فؤاد النيب صلى هللا عليه وسلم ملواجهة التحدايت والظروف االجتماعية  .2
والسياسية واالقتصادية والفكرية واألخالقية الصعبة، وحثه على الصرب أمام السلوكيات القمعية 

                                                 
  2562، ص:  5: ج يف ظالل القرآنقطب، سيد؛   804
 44، ص 19، جالتحرير والتويرابن عاشور، الطاهر حممد؛   805
  69، 53، ص خل لدراسة القرآن الكرمياملد، أبو شهبة، حممد؛  52: ص مباحث يف علوم القرآنالقطان، مناع؛    806
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اليت كان يتعرض هلا من قبل املشركني. فاهلل عز وجل كان يقص عليه أنباء الرسل السابقني من 
 العزم وغريهم حىت يقتدي هبم صلى هللا عليه وسلم..، أويل

ففي التنجيم تقوية لقلبه صلى هللا عليه وسلم وتسلية له، وجتديد لعهده مع   .3
جربيل عليه السالم لكي يكون القرآن الكرمي له انفذة أمل وبسمة رجاء ميده ابلقوة ويعده 

ا، يصيبه ما يصيبنا من احلزن والفرح ابلنصر مرة بعد مرة، ألنه صلى هللا عليه وسلم بشر مثلن
 والضعف والقوة واهلم والغم واملوت واحلياة..،

بيان تناقضات املشركني وهتمهم الباطلة يف حق الرسول صلى هللا عليه وسلم وحق  .4
القرآن الكرمي. لقد سجل لنا القرآن الكرمي تلك االفرتاءات إىل قيام الساعة، فتارة قالوا ساحر 

 وأخرى كذاب أشر....إ . واترة جمنون،  
يتبني من خالل هذا النزول املنجم سلوك الصحابة الكرام وطليعة اجليل اإلسالمي  -4

 األول وكيفية تعامله وتفاعله مع القرآن الكرمي...،
تصويب حركة التطبيق والتنفيذ أو الداللة على مواطن اخلطأ ووجوه التقصري يف  -5

 ف يف صفوف املسملني...،، أو وجود ضع807تنفيذ األحكام والتشريعات
إثبات مصدر القرآن وأنه تنزيل من حكيم محيد، ال بدليل أسلوبه ونظمه وعدم  -6

اختالف مضمونه فقط، بل بدليل وقوع األحداث والبشائر على النحو الذي حتدث عنه القرآن 
 .808وأشار إليه طلية عصر التنزيل...، 

ا جدت حادثة أو وقعت مسايرة احلوادث والطوارئ يف جتددها وتفرقها. فكلم -7
واقعة نزل القرآن َحَكماً عدالً يف فصل القضية، وتشتمل هذه احلكمة أمرين اثنني: أوالها: 

إجابة السائلني على أسئلتهم عندما يوجهوهنا إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف شىت 

                                                 
 98 - 97: ص مدخل إىل تفسري القرآن و علومهانظر: زرزور، عدانن؛   807
 61:  صالنبأ العظيمانظر:  دراز، عبد هللا؛   808
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و يسرتشد، و تبني اجملاالت، ومن خالل تنجيم القرآن تَبنيَّ لنا حال املؤمن حينما كان يستفيت 
 . 809لنا حال املكذب حينما كان يستشكل و جيادل

﴾ هي: أن الرتتيل هو  ورتلناههناك سر لغوي أو لطيفة بالغية يف قوله تعاىل:﴿  -8
التمهل والتأين يف الكالم والتبيني له للتمكني والتحقيق وبناء املعرفة يف املتلقني بناء تكاملياً، 

حدة، بل حيصل إبنزاله يف دروس تعليمية قسماً بعد قسم مع وذلك ال حيصل إبنزاله مجلة وا
 .810االستفادة من األحداث واملناسبات. 

تسهيل حفظ القرآن على الرسول صلى هللا عليه وسلم و املؤمنني كلون من ألوان  -9
احلفظ الذي تكفل هللا تعاىل حبفظ القرآن، حيث إنه صلى هللا عليه وسلم كان أمياً ال يقرأ وال 

فنزوله منجماً ساعد الرسول على تدبره وحفظه، بل حىت هذا القدر اليسري الذي كان  يكتب،
 يتنزل عليه يف فرتات خمتلفة كان الرسول صلى هللا عليه وسلم خيشى من ذهابه ونسيانه..،

إن من حكم هذا التنجيم يف نزول القرآن الكرمي رسم وانعكاس صورة اجملتمع  -10
، ومواالة 811ملنافقني واملشركني وفضح سرائرهم ونواايهم مؤامراهتماآلخر أو الفئات الثانية من ا

تقريع الكفار ابحلجة بعد احلجة وجتديد تذكريهم ابحنرافهم وسوء عقيدهتم، ولو نزل القرآن دفعة 
 . 812واحدة لواجه الكفار التقريعات وأتملوا هلا أول مرة مث ألفوها ونسيها الناس...،

وإزالة املنكرات والظواهر السلبية، وذلك يف األمور التدرج يف التشريع والتكليف  -11
املتمكنة من األفراد واجملتمع، السيما اجملتمع اجلاهلي حىت يتخلى عن مفاسده والعادات املتعلقة 
أبخالقهم وعقيدهتم فإنه البد من الوقت واملهلة، ألنه من العسري جداً تغيريهم يف وقت قصري 

                                                 
 162 - 139  ص، املرجع السابق: انظر  809
 178 - 176: ص: تدبر سورة الفرقانانظر: امليداين، عبد الرمحن حبنكة؛   810
 27-25، طعيمة، صابر؛ هذا القرآن قصة الذكر احلكيم: ص: 92 – 89: ص:مدخل إىل تفسري القرآن وعلومهور، عدانن؛ زرز   811
 42 - 41:ص: روائع البيان يف علوم القرآنأبو سليمان، صابر حسن حممد؛   812
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ج وتربية األمة الناشئة وإعدادها لبنة لبنة حبيث يتم بناء األمة والوقت الكايف عامل مهم يف العال
 813يف هناية املطاف من خالل اهلدي اإلهلي...،

االنتقال املتدرج من األحكام املؤقتة أو املرحلية إىل األحكام النهائية الدائمة  -12
ألمر يف املستقرة، وقد حدث هذا يف حكم اجلهاد ابلسيف حيث إنه مل يكن مأذوانً به أول ا

مكة مث نزل اإلذن ابلقتال يف أول عام بعد اهلجرة، مث بعد ذلك نزل ما يدل على وجوب الدفاع 
 814عن النفس ابلقتال.

إن يف تعدد النزول وأمكنته مبالغة يف نفي الشك عن القرآن و زايدة لإلميان به  -13
دات كثرية، وابعثاً على الثقة فيه، ألن الكالم إذا سجل يف سجالت متعددة وصحت له وجو 

كان ذلك أنفى للريب عنه و أدعى إىل تسليم ثبوته و أدىن إىل وفرة اإلميان مما لو سجل يف 
. فمن القرآن ما نزل ليالً وهناراً، وصيفاً وشتاء، يف 815سجل واحد أو كان له وجود واحد

 ، ومكة واملدينة، وتبوك وحديبية وعرفات وبدر وأحد...ا . 816السلم واحلرب 
الشوكاين قول النحاس رمحه هللا قائالً: " وقال النحاس وكان ذلك أي  ذكر اإلمام -14

إنزال القرآن منجماً من أعالم النبوة ألهنم ال يسألونه عن شيء إال أجيبوا عنه وهذا ال يكون إال 
 .817من نيب، فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده و أفئدهتم " 

ثالثة وعشرين عاماً  مفرقا  واستمر ن زول الوحي على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم
يف كلتا املرحلتني؛ املكية واملدنية. فعلم املكي واملدين وسائر علوم القرآن الكرمي والتفسري والنحو 
والقواعد واللغة علم البالغة والبيان والبديع...إ ، مل تكن موجودة يف عصر نزول القرآن الكرمي 

                                                 
 92: ص: مدخل إىل تفسري القرآنانظر: زرزور، عدانن؛   813
 30، ص 1، جزاد املعادابن القيم،   814
  40 - 39، ص 1: ج مناهل العرفان يف علوم القرآنالرزقاين، عبد العظيم:   815
 27، ص 1ج ، اإلتقان يف علوم القرآن؛ السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن  816
 74، ص: 4، ج تفسري فتح القديرالشوكاين، حممد؛   817
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، ألهنم كانوا شهود عيان لنزول اآلايت وكانوا وال يف حياة الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني
أهل لسان وبيان وفصاحة وكالم،  ومل يكونوا حيتاجونه بطبيعة احلال إىل تلك العلوم. كيف 
وهم يشاهدون نزول الوحي ومكانه وزمانه وأسبابه عياانً وليس بعد العيان بيان، كما أشار إىل 

 .818ذلك بعض أهل العلم 
ِإانَّ حَنْن  نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإانَّ لَه  ﴿  حفظ القرآن الكرمي بقوله تعاىل:مث توىل هللا عز وجل 

[، ويشمل هذا احلفظ اإلهلي علم املكي واملدين اقتضاء كما أنه يشمل ٩احلجر: حَلَاِفظ وَن ﴾]
الكرمي.  وال يتسىن للمسلم االستفادة حفظ السنة املطهرة، ألهنا شارحة ومبينة ومفصلة للقرآن 

. فمن هذا 819الكاملة من هذا التنزيل اال مبعرفة أسباب وأماكن ومالبسات نزول اآلايت
احلفظ اإلهلي نستنبط بعدًا ثقافيًا عريقًا أال وهو سعي األمم إىل احملافظة  لرتاثها الفكري 

األمة االسالمية على أساسه،  ومقوماهتا احلضارية. فالقرآن الكرمي هو الكتاب الذي قامت
ولذا واجب علينا حنن املسلمني االعتناء بكل ما هو سبب لبقاء هذه املعجزة اخلالدة؛ من 
علم أسباب النزول وعلم التجويد وعلم املكي واملدين وعلوم اللغة وغريها. ويالحظ أمهية هذا 

وهللا الذي ال إله غريه، ل: "البعد الثقايف والعلمي يف قول ابن مسعود رضي هللا عنه عندما قا
ما نزلت سورة من كتاب هللا إال وأان أعلم أين نزلت، وال نزلت آية من كتاب هللا إال وأان أعلم 

 . 820"فيم نزلت. ولو أعلم أن أحداً أعلم مين بكتاب هللا تبلغه اإلبل لركبت إليه
 
 

 ملتقدمني  املطلب األول: أمهية علم املكي واملدين من منظور بعض العلماء ا 

                                                 
 961، ص1، جمناهل العرفان يف علوم القرآنالزرقاين، حممد عبد العظيم؛  818
 .علم أزمنة النزول وعلم أمكنة النزولوبعض أهل العلم أطلق على علم املكي واملدين:  819
حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  صحيح مسلم ) املسند الصحيح املختصر من السنن(،انظر: النيسابوري، مسلم بن احلجاج،  820

 3088ه ، رقم احلديث: 1425، 3الكتب العربية، ط
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للعلماء السابقني كتاابت مستقلة حول كيفية التوظيف  -يف حدود حبثي  –مل أجد 

للعلوم القرآنية عامة وعلم املكي واملدين أو علم تنجيم القرآن وكيفية االستفادة منها يف اجملاالت 
. كل الذي املختلفة، إال ما ندر، سواء ما تعلق منها ابجملال الدعوي أو الرتبوي أو املقاصدي

وجدته لدى كثري منهم أهنم قد تناولوا مباحث علم املكي واملدين يف ذكر وبيان كيفية معرفتهما 
 وبيان ضوابطهما وأسلوهبما والطريق املوصلة إليهما وخصائصهما املوضوعية أو البالغية.

مع " اجلاوعلى سبيل املثال ال احلصر، جند اإلمام القرطيب رمحه هللا يف خطبة كتابه  
ر القرآن أن يعلمه قائالً:  "،  مبيناً علّو شأن املفسرينألحكام القرآن  وفيما ينبغي على مفسِّ

"وينبغي له أن يعرف املكي من املدين، ليفرق بني ما خاطب بني هللا به عباده يف أول 
من  اإلسالم وما ندهبم إليه يف آخر اإلسالم ، وما افرتض هللا يف أول اإلسالم ، وما زاد عليه

الفرائض يف آخره. فاملدين هو الناسخ للمكي يف أكثر القرآن، وال ميكن أن ينسخ املكي 
 .821املدين؛ ألن املنسوخ هو املتقدم يف النزول قبل الناسخ له..."

 " والفقهية والتفسريية مث وجدت اإلمام الشاطيب رمحه هللا يف موسوعته األصولية
 " قائالً :ملوافقاتا

ة عشرة: املدين من السور ينبغي أن يكون منزاًل يف الفهم على املكي، ملسألة احلادي" ا
وكذلك املكي بعضه مع بعض، واملدين بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه يف التنزيل، وإال 
مل يصح، والدليل على ذلك أن معىن اخلطاب املدين يف الغالب مبين على املكي، كما أن 

متقدمه، دل على ذلك االستقراء، وذلك إمنا يكون املتأخر من كل واحد منهما مبين على 

                                                 
، حتقيق:د/عبد هللا اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة  وآي الفرقان، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر؛ القرطيب 821

 4، مقدمة الكتاب، ص 1، ج2006، 1بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط



 

591 | P a g e  
 

ببيان جممل، أو ختصيص عموم، أو تقييد مطلق، أو تفصيل ما مل يفصل، أو تكميل ما مل 
 .822يظهر تكميله "

الربهان يف علوم اإلمام بدر الدين الزركشي يف موسوعته القرآنية "  وقد تناول
اًل وتنظرياً، إال أنه رمحه هللا مل يتطرق إىل . هذا املوضوع أببعاده املختلفة أتصي823"،القرآن

مسألة توظيف علم املكي واملدين ألغراض وأهداف دعوية وتربوية   ومن مجلة الفوائد يف معرفة 
 علم املكي واملدين نذكر: 

 متييز الناسخ من املنسوخ. -1
 معرفة اتريخ التشريع وتدرجه احلكيم بوجه عام. -2
 سالمية يف تربية الشعوب واألفراد.تعميق اإلميان بسمو السياسة اإل  -3
 تعزيز الثقة هبذا القرآن وبوصوله إلينا ساملا من التغيري والتحريف.  -4
معرفة اهتمام املسلمني بعلم املكي واملدين، حىت ليعرفون ويتناقلون ما نزل منه قبل  -5

اهلجرة وما نزل بعدها وما نزل ابحلضر وما نزل ابلسفر وما نزل ابلنهار وما نزل 
 .824ليل وما نزل ابلشتاء وما نزل ابلصيف وما نزل ابألرض..ابل

                                                 
، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل املوافقاته (، 790 ابلشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري )املتوىف 822

. هذا ومما جيدر ذكره يف هذا املقام هو أين وقفت على دراسة مهمة 256، ص 4م، ج1997سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األوىل 
لتدريس بكلية القرآن الكرمي ابجلامعة ملباحث علوم القرآن عند اإلمام الشاطيب، قام هبا د. شايع بن عبده بن شايع األمسري، عضو هيئة ا

، حيث رصدت هذه الدراسة املباركة جل القضااي مع اإلمام الشاطيب يف مباحث من علوم القرآن وتفسريهاإلسالمية ابملدينة املنورة، بعنوان: 
 املتعلقة ابلقرآن الكرمي وتفسريه و شروط املفسر من منظور اإلمام الشاطيب فارجع إليها إن شئت.

 168، 1لإلمام الزركشي، ج الربهان يف علوم القرآنانظر:  823
 188-187، ص 1ج، الربهان يف علوم القرآن 824
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بينما وجدان اإلمام السيوطي رمحه هللا قد تناول موضوع املكي واملدين تقريباً ابلطريقة 
نفسها اليت تناوهلا اإلمام الزركشي دون التطرق إىل مسألة توظيف لعلم املكي واملدين أو غريها 

 . 825وتربويةمن العلوم األخرى ألغراض دعوية 
 الزايدة واإلحسان يف علوم القرآنأما اإلمام بن عقيلة املكي يف موسوعته القرآنية" 

، أيضًا مل أجد فيها ما يروي ظمئ حول هذه املسألة. حىت هذه الدراسة املباركة اليت 826"
" ، للشيخ حممد صفاء علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسريظفرت هبا واملوسومة ب    : "

 إبراهيم حقي،مل أجد فيها شيئاً عما أان يصدده.  شيخ
" فلم أجد  علوم القرآن عند ابن عبد الربأخرياً وقفت على دراسة أخرى بعنوان: " و 

فيها شيئاً عن موضوع التوظيف اإلجيايب لعلوم القرآن ألغراض دعوية أو تربوية. هذا فيما يتعلق 
ألة، وكما رأيت أهنم مل يدرسوا هذه القضية جبهود هؤالء املتقدمني من السلف حول هذه املس

 اليت أان بصددها، وهللا أعلم.
 

 املطلب الثاين: أمهية علم املكي واملدين من منظور بعض املفسرين املعاصرين
        

تفسري أما فيما يتعلق األمر جبهود بعض املعاصرين حول هذا املوضوع، فأقول: لقد عدت إىل "
رمحه هللا للبحث يف املقدمات املهمة اليت ذكرها يف تفسريه ، واليت  " للشيخ رشيد رضااملنار

جيب توافرها لدى املفسر قبل تفسريه لكتاب هللا، فلم أظفر فيها بشيء مما كنت أحبث عنه 
"، أيضاً فلم أجد تفسري الشيخ أمحد املراغي. مث إين اتبعت مسرية البحث يف " 827لألسف

                                                 
 74-34، 1، جاإلتقان يف علوم القرآنانظر:  825
جامعة الشارقة، اإلمارات العربية  –، من مطبوعة كلية الشريعة 2006،  1، طالزايدة واإلحسان يف علوم القرآنانظر: بن عقيلة،  826
 ، 268، 1تحدة، امل

 17، ص 1947، دار املنار ابلقاهرة، 2، طتفسري املنارانظر: رضا، السيد حممد رشيد؛  827
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"  التحرير والتنويريف تفسري"  . واصلت مسرييت البحثية828أثرًا عن ضاليت وفكريت العلمية
للعالمة الطاهر بن عاشور آماًل أن أجد شيئاً يف املقدمات العشرة اليت أفردها يف تفسريه قبل 

مث قمت  .829الشروع يف تفسري القرآن، فلم أجده رمحه هللا قد تناول شيئًا عن املكي واملدين
مى نزل كرام الضيفان يف ساحة حدائق الروح مقدمة التفسري املسراجعة كتاب" مب

  830"والرحيان
للشيخ العالمة حممد األمني بن عبد هللا األرمي العلوي اهلرري الشافعي، فلم أجد فيه       

أيضاً شيئاً عما أان بصدد البحث عنه. أما الشيخ املفسر حممد عزة دروزة رمحه هللا، فقد أشار 
متيز أسلوب املكي من أسلوب املدين، وأن أسلوب املكي " إىل التفسري احلديثيف تفسريه"

متصل ابلدعوة إىل املكارم االجتماعية والروحية واإلنسانية والتحذير من اآلاثم والفواحش؛ 
أسلوب دعوة وحض وتشويق وتنديد وتنويه. كما أن من أسلوب املكي اللهجة اخلطابية القوية 

لقلوب، كما يغلب على األسلوب املكي وصااي الصرب النافذة إىل األعماق والقارعة لألمساع وا
والتطمني والتسكني وعدم املباالة مبواقف الكفار. وأما األسلوب املدين ففيه ذكر للمبادئ 
والتكاليف التعبدية واألخالقية واالجتماعية والقضائية والسلوكية بصبغة التقنني والتقعيد، 

 .  831ية واألخالقية واألسروية وأجوبتها التشريعية..واالستفتاءات واألسئلة القضائية واالجتماع
،  مباحث يف علوم القرآن"بينما دراسة األستاذ الشيخ د.صبحي صاق رمحه هللا ب عنوان "       

فقد ألفيت عنده طرحًا جديدًا لعلم املكي واملدين وعلم تنجيم القرآن. ويف موضوع املكي 
ولعله رمحه هللا  –ن هلما مراحل ابتدائية ووسطية وختامية واملدين أشار إىل أن كلتا املرحلتني كا

وأن علم املكي واملدين  -استقى هذه الفكرة من كالم اإلمام أيب القاسم النيسابوري رمحه هللا 
                                                 

 30- 24، ص 1946، مطبعة مصطفى البايب احلليب و أوالده، 1،  طتفسري املراغيانظر: املراغي، أمحد مصطفى؛  828
 130-10، تونس، ص:1984دار التونسية، ، ال1،طتفسري التحرير والتنويرحممد الطاهر؛  انظر: بن عاشور، 829
 ، دار طوق النجاة، بريوت، لبنان.  2001، 1ط 830
 127- 126، ص 1، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ج2، طترتيب السور حسب النزول –التفسري احلديث دروزة، حممد عزة؛  831
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حباجة إىل متحيص الرواايت وحتقيق النصوص والتحاكم إىل التاريخ الصحيح، وهذا العلم أحوج 
وأن كل سورة من سور القرآن معلوم اهلوية و واضحة السرية، إىل هذا من علم أسباب النزولن 

فإذا اختلطت بغري زمرهتا أخضعها العلماء الثقات ملقاييسهم النقدية الدقيقة، ألن علم املكي 
 ترتيب زماين، وحتديد مكاين، وتبويب موضوعي، وتعيني شخصي،واملدين يف آن واحد؛ 

تغاضى عن اآلفاق النفسية واألطوار االجتماعية، وال وهبذا املنهاج التارخيي الزمين الذي ال ي
يتجاهل أثر البيئة يف احلياة واألحياء، شددوا يف مأخذهم به حىت منعوا اجلاهل مبراحل الدعوة 

، كما ورد ذلك عن اإلمام 832اإلسالمية أن يتصدى لكتاب هللا مفسراً آلايته أو خائضًا فيه
الكبري من املسلمني ابلرواية والرواايت ومتحيصها أيب القاسم النيسابوري. وهذا االهتمام 

وتدقيقها وضبطها يف ترتيب السور واآلايت القرآنية تبعاً لتطورات الدعوة وأدق جزئياهتا جعل 
املستشرقني يدعون ابلويل والثبور على الرواة والرواايت ويشككون يف مدى إمكان ترتيب 

 . 833ليه وسلمالقرآن اعتماداً على سرية الرسول صلى هللا ع
أما دراسة أ.د.الشيخ حممد حممد أبو شهبة، قد اشتملت على قضااي مهمة، غري أهنا        

مل تتطرق إىل هذه اجلزئية اليت أان بصددها. لقد اشتملت على ردود بعض الشبهات إمجاالً 
مصادر تلك الشبهات.  ويف جهود الشيخ مناع القطان  834دون تسمية القائلني أو حتديد

" ال جديد فيها هبذا االعتبار حول هذه املسألة، مباحث علوم القرآنهللا يف كتابه " رمحه
. وأما دراسة أ.د. 835اللهم إال إشارات يف مسألة احلكم والعرب من نزول القرآن الكرمي منجماً 

" فقد رأيت عنده  علوم القرآن إعجازه واتريخ توثيقهعدانن زرزور حفظه هللا يف كتابه "
هذه املسألة اليت أان بصددها. إذ أشار إىل أمهية فهم املواقف واألحوال  عنتصرة إشارات خم

                                                 
 169 - 168، ص مباحث يف علوم القرآنصاق، صبحي؛  832
 184، 169تصرف، ص انظر املرجع السابق، ب 833
 ، 261 – 219، دار اللواء، بريوت، لبنان، ص 2001، 2، طاملدخل لدراسة القرآن الكرميانظر: أبو شهبة، حممد حممد؛  834
 ، مؤسسة الرسالة، بريوت.2002، 5، طمباحث يف علوم القرآنانظر: القطان، مناع؛  835



 

595 | P a g e  
 

والوقوف على خطوات الرتبية والبناء، حيث أن هذا العلم فيه متهيد ملعرفة اخلصائص البيانية 
واألسلوبية للمكي واملدين، مبيناً أن موضوع اآلايت املكية العقيدة بينما موضوع اآلايت املدنية 

 .836ريعة؛ واإلسالم والقرآن: عقيدة ونظام وتشريع وأحكامالش
وأما ابلنسبة لفئات الناس الذين يستفيدون من علم املكي واملدين وكيفية توظيفهم هلذا 
العلم. نقول إن الناس هلم مذاهب شىت يف كيفية التوظيف هلذا العلم، وكل حسب طاقته  

يعة والدعوة هلم طرقهم ومناهجهم يف كيفية فالعلماء الراسخون يف الشر الفكرية واملعرفية. 
التوظيف هلذا العلم. وأصحاب التخصص الدقيق يف التفسري وعلوم القرآن هلم طرقهم 
ومناهجهم يف كيفية التوظيف. وعموم طالب العلم الشرعي هلم أساليبهم. وعامة الناس أيضاً 

م خاصة بفئة دون غريها، إمنا هلم طرائقهم يف كيفية التوظيف هلذا العلم. إذن؛ ليس هذا العل
 .837الناس يف ذلك سواء وهللا أعلم.

إن معرفة علم املكي واملدين يشكل عماداً قوايً يستند اليه كل داعية اىل هللا عز وجل 
يف معرفة أسلوب الدعوة وألوان اخلطاب والتدرج يف األحكام والتكاليف والبناء والتكامل. 

ي راٍق، ومهنة شريفة وعمل مقدس، هلا ذوق قرآين خاص، والدعوة اىل هللا عز وجل فنٌّ نبو 
ال يعرف طعمها وال يذوق حالوهتا إال  من عاش يف حديقتها وحتت ظالل أشجارها، وتكيف 
هبوائها الطلق  وشرب من مائها العذب. إهنا حتتاج اىل هنج خاص يف أسلوهبا إزاء كل فساد 

ض تكاليفها إال بعد تكوين النواة الصاحلة هلا يف العقيدة والتشريع واخللق والسلوك. وال تفرت 
يف تربية اللبنات اليت أتخذ على عاتقها القيام هبا، وال تسن أسسها التشريعية ونظمها 
االجتماعية إال بعد طهارة القلب وحتديد الغاية حىت تكون احلياة على هدى من هللا وبصرية، 

                                                 
 213- 211، عمان، اململكة األردنية اهلامشية، ص 2005، 1، طعلوم القرآن وإعجازه واتريخ توثيقه انظر: زرزور، عدانن؛ 836
837:nwAKzN278#ixzz/29336http://www.tafsir.net/vb/tafsir  

http://www.tafsir.net/vb/tafsir29336/#ixzz278nwAKzN
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ِذِه َسِبيِلي أَْدع و ِإىَل ﴿  قال تعاىل:  اَّللَِّ َعَلىَٰ َبِصريٍَة َأاَن َوَمِن ات َّبَ َعيِن َوس ْبَحاَن اَّللَِّ َوَما أاََن ق ْل هََٰ
  [١٠٨يوسف: ِمَن اْلم ْشرِِكنَي﴾]

والذي يقرأ القرآن الكرمي جيد لآلايت املكية خصائص ليست لآلايت املدنية يف وقعها 
إىل ذلك ية مبنية على األوىل يف األحكام والتشريع كما أشار ، وإن كانت الثان838ومعانيها

 .839" املوافقاتاإلمام الشاطيب يف موسوعته" 
وبعد جهد متواصل يف البحث والتحري يف جهود دراسات املعاصرين هداين هللا عز 
جل إىل مصدر مهم؛  هو كنز مبارك لفكريت العلمية واحلمد هلل أواًل وآخراً، وما كنا لنهتدي 
لو ال أن هداان هللا، وجزى هللا خري اجلزاء صاحب هذا الكنز العلمي العظيم خري اجلزاء. 

" ظالل القرآن يفأتدرون من هو؟ إنه األستاذ سيد قطب رمحه هللا وتفسريه املسمى ب        :" 
يف هذه  -بعد هللا عز وجل  –، فقد كان له الفضل  840إضافة إىل بعض مؤلفاته األخرى

ال نزاع، حيث كان له اهتمام ابلغ للغاية حول كيفية توظيف علم املكي واملدين املسألة  ب
لقد رأيته رمحه هللا قد أطال يف مقدمة تفسريه لسورة األنعام وغريها والوقوف عندمها طوياًل. 

من السور القرآنية، وهو يف هذه الوقفة الدعوية أشار أّصل هذا العلم أتصيال قرآنيا فريدا مشريا 
مجلة من القضااي الرتبوية والدعوية يف هذا الصدد جيدر بنا معشر األساتذة واألكادميني إىل 

والرتبويني والدعاة إىل هللا الوقوف عندها طويال للتأمل والدراسة يف كيفية توظيفها واالستفادة 
 منها. قال رمحه هللا يف مقدمة تفسريه لسورة األنعام ما نصه:

                                                 
، وانظر أيضاً هذه الدراسة املهمة املوسومة ب    : 5ص ، عرض ونقض –املكي واملدين يف عيون املستشرقني  العيص، زيد عمر عبد هللا، 838

 مناهج املستشرقني البحثية يف دراسة القرآن الكرمي، للدكتور حسن عزوزي، حيث تطرق حفظه هللا إىل بيان أهم النقاط واملنطلقات الفكرية
قارئ الكرمي أن يرجع إليها فإنه فيها فوائد مجة، والكتاب والبحثية التشكيكية اليت ينطلق منها املستشرقون لدراسة القرآن والسنة...، أنصح ال

 العنكبوتيةمتوفر يف نسخة إلكرتونية على الشبكة 
 http://www.muslim-library.com/book,415,1.html 

 184، ص مباحث يف علوم القرآن صبحي؛ صاق،:، وانظر256، ص 1، جاملوافقاتانظر:الشاطيب،  839
 لرتى هذه احلقيقة ابرزة ، ورة األنعام يف تفسريه: يف ظالل القرآنراجع تفسريه يف مقدمة س 840

javascript:void(0)
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قرآن املكي...القرآن الذي ظل يتنزل على رسول هللا صلى السورة مكية.. من ال هذه" 
يتجاوز  ومل واحدة ثالثة عشر عاماً كاملة، حيدثه فيها عن قضية واحدة. قضية  هللا عليه وسلم

املتعلقة بنظام  التفريعات القرآن املكي هذه القضية األساسية إىل شيء مما يقوم عليها من
البيان، وأهنا استقرت استقراراً  من قد استوفت ما تستحقهاحلياة، إال بعد أن علم هللا أهنا 

اليت قدر هللا هلا أن يقوم هذا الدين  اإلنسان، مكينًا اثبتًا يف قلوب العصبة املختارة من بين
 . 841الذي يتمثل فيه هذا الدين..."  الواقعي عليها؛ وأن تتوىل هي إنشاء النظام

القرآن املكي مل يتجاوز قضية العقيدة  نفهم من كالم األستاذ سيد قطب السابق أن
الصافية املبنية على التوحيد اخلالص هلل عز وجل إىل غريها من التشريعات واألوامر الفرعية. 
إهنا قضية اإلميان ابهلل عز وجل اليت تنبين عليها التشريعات وكافة التكاليف الدينية األخرى، 

 إال بعد استقرار وثبات األصل يف القلب. فال ميكن للفروع يف السماء أن تؤيت أ ْكَلها 
  

                                                 
 24-3، ص 2، جيف ظالل القرآنقطب، سيد؛  841
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الفصــــل الثالث: اخلصــــائص األســــلوبية واملوضــــوعية للمكي واملدين مع بعض التطبيقات 
 الدعوية العملية يف كيفية التوظيف اإلجيايب

فيما يلي من احلديث س     يكون تركيزان منص     با على ذكر بعض فروع علم املكي واملدين        
علق به؛ مث بيان عالقته مبوض          وع التوظيف اإلجيايب هلذه الفروع العلمية فقط، وليس كل ما يت

املتعلقة بعلم املكي واملدين. نتطرق هنا إىل اخلص     ائص واملميزات األس     لوبية واملوض     وعية فقط 
ومن ثَ                ّم س  نجري مقارنة مبا هو مش  اهد وملموس يف حياتنا الواقعية يف الدعوة والرتبية. أي 

ميزااًن أو شــــــــــهـادة القرآن ه  ذا اجلزء العلمي يف علم املكي وامل  دين" أنين أه  دف إىل جع  ل 
" يف كافة قض   اايان املتعلقة ابلدعوة Criteria of Center–املركزية لإلحتكام إليها 

 والرتبية. 

لن أتوس          ع يف هذه املس          ألة إال ما ال بد منه، حىت يكون ذلك خطوة علمية كما أين        
طوات األخرى. كما أين لن أتناول ش   بهات ومطاعن املس   تش   رقني أو تنبىن عليها فيما بعد اخل

االس         تش         راق العلماين احلداثي  -العلمانيني واحلداثيني املتلوثني واملس         مومني ابلفكر الغريب 
نة النص وأرَخَنة النص القرآين  -التنويري العريب وغري العريب  قاطبة حول جدلية النص وأْنس             َ
هذا له جمال آخر، خصوصا وأنه قد توىل الرد على تلك الشبهات يف مسألة املكي واملدين، ف

 . 842بعض العلماء الفضالء، فيمكن الرجوع إىل دراساهتم واالستفادة منهم يف هذه املسألة 

                                                 
، يف مناهل العرفان يف علوم القرآننذكر على سبيل املثال ال احلصر دراسة الشيخ الدكتور حممد عبد العظيم الزرقاين يف موسوعته:  842

دراسة  –االجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن ودراسة الشيخ د.حممد أمحد الفاضل يف كتابه: ،  168، ص 1مبحث املكي واملدين، ج
، مبحث املكي واملدين والتوجه اترخيية النص –العلمانيون والقرآن الكرمي : ، ودراسة د. أمحد إدريس الطعان بعنوان307- 276ص  ونقد،

 –التيار العلماين احلديث وموقفه من تفسري القرآن الكرمي مد هبي الدين بعنوان: ،  ودراسة األستاذة مىن حم589- 530احلداثي، ص 
 302-212، ص عرض ونقد
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 املبحث األول: اخلصائص األسلوبية واملوضوعية للمكي واملدين

جوع إىل أمهات مصادر ذلك مما ال شك فيه أن كل علم نريد أتصيله ال بد من الر 
العلم، وإالمل يكن للبحث العلمي فائدة علمية يطمئن القلب إليها وجيد العقل راحته فيها. 
فما يتعلق مبوضوعنا ال بد من الرجوع إىل أقطاب العلماء يف جمال علوم القرآن رمحهم هللا، 

أقصد هنا اإلمامني اجلليلني  والذين أمجعت األمة على إمامتهم ورايدهتم يف هذه العلوم القرآنية.
مها: اإلمام الزركشي  واإلمام السيوطي رمحهما هللا. فكل من جاء بعدمها يف العلوم القرآنية 
فهو عالة عليهما، وإن كان بعض املتأخرين قد متيزوا يف الطرح والعرض والتحليل لعلوم 

هذا الذي رأيته يف  أسالفهم، ولكن يبقى الفضل للسابق وإن أحسن وأبدع الالحق. وفعالً 
"كل القضااي املتعلقة  الربهان يف علوم القرآنهذه املسألة، فقد ذكر اإلمام الزركشي يف كتابه "

اإلتقان يف علوم  اإلمام السيوطي رمحه هللا منهج سلفه يف" . وقد اتبع843بعلم املكي واملدين
تعلقة ابملكي واملدين وضوابطها " ابلتفصيل، غري أن الطريقة اليت سرد فيها هذه املسائل املالقرآن

 . 844ومساهتا وخصائصها حتتاج إىل شيء من الرتتيب والتهذيب
مناهل العرفان يف علوم أما دراسة الشيخ د. حممد عبد العظيم الزرقاين رمحه هللا " 

" لقد رأيت عنده ترتيباً وعرضاً أفضل فيما يتعلق بعلم املكي واملدين، فأرى من الفائدة  القرآن

                                                 
، 4، حتقيق، حممد أبو الفضل إبراهيم، طالربهان يف علوم القرآنه (، 794الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر )املتوىف  843

ه   1150) ت  الزايدة واإلحسان يف علوم القرآن البن عقيلة، وانظر: 187، ص 1قاهرة، جه ، دار إحياء الكتب العربية، ال 1428
  216، ص 1(،ج
  167، ص 1، جاالتقان يف علوم القرآن 844
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مية ذكر اخلصائص األسلوبية واملوضوعية املتعلقة هبذه املسألة ابختصار حيث قال رمحه العل
 ونذكر من خواص القسم املكي ما أييت:هللا: " 
  محل محلة شعواء على الشرك والوثنية وعلى الشبهات اليت  -أي القرآن املكي  –أنه

 تذرع هبا أهل مكة لإلصرار على الشرك والوثنية.
  واحتجوا مبا كان عليه آابؤهم نعى عليهم أن ميتهنوا كرامة اإلنسان إىل هذا وملا عاندوا

احلضيض من الذلة لألحجار واألصنام، وسّفه أحالمهم وأحالم آابئهم الذين أمهلوا 
 النظر يف أنفسهم ويف آايت هللا يف اآلفاق.

 م أنه فتح عيوهنم على ما يف أنفسهم من شواهد احلق وعلى ما يف الكون من أعال
الرشد ونوَّع هلم يف األدلة وتفنَّن يف األساليب وقاضاهم إىل األوليات واملشاهدات مث 
قادهم من وراء ذلك قيادة راشدة حكيمة إىل االعرتاف بتوحيد هللا يف ألوهيته وربوبيته 

 واإلميان ابلبعث ومسؤوليته واجلزاء العادل ودقته. 
 لدماء ووأد البنات واستباحة األعراض أنه حتدث عن عاداهتم القبيحة كالقتل وسفك ا

 وأكل مال األيتام. 
  أنه شرح هلم أصول األخالق وحقوق االجتماع شرحًا عجيبًا ،كره إليهم الكفر

والفسوق والعصيان وفوضى اجلهل وجفاء الطبع وقذارة القلب وخشونة اللفظ، وحبب 
ص واحرتام الغري وبر الوالدين إليهم اإلميان والطاعة والنظام والعلم واحملبة والرمحة واإلخال

 وإكرام اجلار وطهارة القلوب ونظافة األلسنة إىل غري ذلك.
  أنه قص عليهم من أنباء الرسل وأممهم السابقة ما فيه أبلغ املواعظ وأنفع العرب من تقرير

سننه تعاىل الكونية يف إهالك أهل الكفر والطغيان وانتصار أهل اإلميان واإلحسان 
 ألايم وامتد الزمان ما داموا قائمني بنصرة احلق وأتييد اإلميان.مهما طالت ا
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  أنه سلك مع أهل مكة سبيل اإلجياز يف خطابه حىت جاءت السور املكية قصرية
اآلايت صغرية السور. ألهنم كانوا أهل فصاحة ولسان، صناعتهم الكالم ومهتهم البيان، 

 .فيناسبهم اإلجياز واإلقالل دون اإلسهاب واإلطناب
  التدرج واالرتقاء يف تربية كما أن قانون احلكمة العالية قضى أبن يسلك سبيل

وال ريب أن العقائد واألخالق والعادات، أهم . األفراد وأن يقدم األهم على املهم
 .845.." من ضروب العبادات ودقائق املعامالت

 أما عن خواص املدين فقد ذكر فيه ما أييت:    
 ع وتفاصيل األحكام وأنواع القوانني املدنية واجلنائية واحلربية التحدث عن دقائق التشري

واالجتماعية والدولية واحلقوق الشخصية وسائر ضروب العبادات واملعامالت. انظر 
 إن شئت يف سورة البقرة والنساء واملائدة واألنفال والقتال..

 الباطلة  دعوة أهل الكتاب من يهود ونصارى إىل اإلسالم ومناقشتهم يف عقائدهم
وبيان جناايهتم على احلق وحتريفهم لكتب هللا وحماكمتهم إىل العقل والتاريخ. اقرأ إن 

 شئت سورة البقرة وآل عمران واملائدة والفتح وحنوها.
ويبدو يل يف هناية هذا املطلب أن هذا املقدار من احلديث عن خصائص ومسات       

طبيقات الدعوية املعاصرة ومدى مطابقتها اآلايت املكية واملدنية كاٍف لقياس بعض الت
 هلذا العلم. 

 
املبحث الثاين: تطبيقات عملية ومناذج معاصرة سلبية لعدم فقه أبعاد ودالالت علم 

 املكي واملدين
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أما كيفية توظيف هذا العلم يف حياتنا الدعوية مع املدعوين من خمتلف الش       رائح، فإنه        
ا نرى يف الوس               ائل اإلعالمية املختلفة ملقارنة أس               اليب يتحتم علينا حتليل ما نس              مع وم

وموضوعات تلك اخلطب واحملاضرات ومن ث              ّم عرضها على ميزان األسلوب واملنهج القرآين 
مع املدعوين حديثي عهد ابإلس              الم، وكل من يتعدى هذا املنهج القرآين يف الدعوة إىل هللا 

ا املسلمة املعاصرة يف الغرب والشرق ال خيتلف فقد ابء ابلفشل. أعتقد بقوة أن حال جمتمعاتن
كثرياً عما كان عليه حال اجملتمع املكي واملدين عندما كان يتنزل القرآن الكرمي عليهم مص     وابً 
مس     ارهم العقدي واألخالقي واالجتماعي. إننا جيب أن نركز مع املدعوين إىل اإلس     الم على 

وجود هللا عز وجل الفرد الص        مد الذي مل يلد ومل  بيان الدالئل العلمية والرباهني الكونية على
يولد. علينا الرتكيز على مجال اإلس   الم ومجال اخلالق والص   انع املدبر احلكيم س   بحانه وتعاىل، 
فال ميكن رؤية هذا اجلمال اإلهلي إال من خالل النظر والتأمل يف املخلوقات اليت خلقها هذا 

ن هؤالء. قبل أن تس             تقر هذه الفكرة وحالوة اإلميان اخلالق العظيم من حولنا حىت يزداد إميا
يف قلب املدعو ال جيوز لنا حبال من األحوال االنتقال إىل موض        وع آخر. هذا التص        رف هو 
َجيٌن للثمار قبل نضجها وحصاد هلا قبل أواهنا. ولعل حديث الصحايب اجلليل معاذ بن جبل 

بَن جبٍل إىل  معاذَ   ص            لَّى اَّللَّ  علْيِه وس            لََّم بعثَ أنَّ النَّيبَّ الذي رواه لنا عبد هللا بن عباس ] 
هادِة أن ال إَلَه إالَّ اَّللَّ  ، وأيّنِ رس        ول   أَهلَ  قوما أتيت إنَّكَ  اليمِن فقالَ  كتاٍب، فادع هم إىل ش        َ

يوٍم اَّللَِّ ، فإن هم أطاعوَك ، فأعِلْمهم : أنَّ اَّللََّ عزَّ وجلَّ افرتَض علْيهم مخَس ص  لواٍت يف كلِّ 
وليلٍة ، فإن هم أطاعوَك ، فأعلْمهم : أنَّ اَّللََّ عزَّ وجلَّ قِد افرتَض علْيهم ص         َدَقًة يف أمواهِلم ، 

َك وَكرائَم أمواهِلم ، واتَِّق ِئهم ، فإن ه م أطاعوَك لذِلَك أغنياِئهم فتوض            ع  يف فقرا من تؤخذ   فإايَّ
ا ليَس بيَنها وبنَي اَّللَِّ  له النيب ص      لى هللا فقد بني  .846عزَّ وجلَّ حجاٌب[  دعوَة املظلوِم ، فإهنَّ

                                                 
مكتب الرتبية العريب لدول : ،2521األلباين، رقم احلديث  بتصحيح اإلمام حممد انصر الدين  صحيح النسائي 846
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عليه وس  لم خطوات الدعوة اليت جيب أن يتبعها مع هؤالء أهل الكتاب يف اليمن خري ش  اهد 
على هذا. إن احلديث عن األحكام الش     رعية قبل اس     تقرار العقيدة يف القلب هو جمرد إهدار 

ين وعصيان بواح للهدي النبوي يف الدعوة للوقت والعبث ابملدعو وخمالفة صرحية للمنهج القرآ
إىل هللا. هذا، وقد يس       أل س       ائل عن احلكمة والس       ر يف بدابة الدعوة اإلس       المية يف املرحلة 
املكية ابلدعوة إىل ترس    يخ العقيدة الص    حيحة واإلميان ابهلل عز وجل وبرس    وله ص    لى هللا عليه 

ليل اآليت لألستاذ سيد قطب رمحه وسلم دون غريها من الدعوات اإلصالحية، ولعلنا يف التح
" يف مقدمته لس       ورة األنعام جند اجلواب الكايف  والبلس       م يف ظالل القرآنهللا يف تفس       ريه " 

  الشايف، حيث قال رمحه هللا:

 احلياة؛ الدعوة إىل دين هللا، وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين يف واقع " وأص         حاب
خالل  املكي ذه الظاهرة الكبرية .. ظاهرة تص               دي القرآنخليقون أن يقفوا طويال أمام ه

شيء من تفصيالت  إىل ثالثة عشر عاما.. لتقرير هذه العقيدة؛ مث وقوفه عندها ال يتجاوزها
ش    اءت  يعتنقها... لقد الذي النظام الذي يقوم عليها والتش    ريعات اليت حتكم اجملتمع املس    لم

األول  اليوم ية اليت تتص         دى الدعوة هلا منذحكمة هللا أن تكون قض         ية العقيدة هي القض         
أن  الناس أوىل خطواته يف الدعوة،  بدعوة للرس  الة، وأن يبدأ رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم

له دون  ويعبدهم يش           هدوا أن ال إله إال هللا؛ وأن ميض           ي يف دعوته يعرف الناس برهبم احلق
 .847سواه.." 

ر هذه احلقائق املغيبة يف حماض     راتنا وكتاابتنا وندواتنا أقول:  إننا حباجة إىل اس     تحض     ا        
ومؤمتراتنا وخطبنا وحواران مع اآلخرين. إننا نواجه اليوم ظروفاً وحاالت وأانس أش     به ما تكون 
بظروف األمس القريب يف املرحلة املكية. وفيما يلي سأذكر حاالت ومناذج مما رأيته وعايشته 
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هذه احلاالت اجتاهاً معاكساً ملا أيمران به قرآننا وترشدان  يف حيايت الشخصية، حيث رأيت يف
س         نة نبينا حممد ص         لى هللا عليه وس         لم، أقول: لقد رأيت كثرياً من الدعاة إىل هللا يف البالد 

البوس       نة واهلرس       ك و كوس       وفا واجلبل األس       ود  -العربية واألوربية وعندان يف اجلزيرة البلقانية 
الدعوة إىل هللا، بل ويف  متغافلني عن هذه احلقيقة الكربى يف -ومقدونيا وألبانيا وص              ربيا 

غريها من دول العامل. لقد رأيت كثرياً منهم ينس      ى أو يتناس      ى فهم طبيعة وخص      ائص القرآن 
 املكي، وإليكم بعض احلاالت واملظاهر : 

 لق  د رأي  ت كثرياً منهم يف لق  اءايت العلمي  ة واس              تمع  ت إىل كثري منهم يف مق  اطع الف  ديو 
املس  جلة اليت بثت على الش  بكة العنكبوتية على االنرتنت متحدثني عن األمور الفرعية يف 
اإلس              الم وق    د ابتع    دوا عن األولوايت واحلق    ائق الكربى اليت ركز عليه    ا القرآن الكرمي 

 والرسول صلى هللا عليه وسلم يف املرحلة املكية.
   تلك احلكومات العلمانية لقد رأيت بعض              هم يطالب إبقامة احلدود الش              رعية يف ظل

 واملعادية لإلسالم يف بالدهم قبل الرتكيز على تقوية العقيدة يف نفوسهم! 
  رأيت بعضاً من هؤالء األفاضل أيمرون الناس بتغيري املذهب الفقهي السين الذي ينتمون

إليه يف بالدهم، والذي توارثوه عن أجدادهم عرب القرون، داعني إىل اعتناق مذهب آخر 
رد من بعض البالد العربية مبيناً أن املذهب الفالين مل يؤس            س إال على بض            عة مس            تو 

 أحاديث واهية، ال يصلح السري عليه وال العمل بقواعد تلك املذهب!؟ 
  ،لقد رأيت كثرياً منهم يثري الفتنة والبغض       اء بني أطياف اجملتمع املس       لم الذي ينتمون إليه

بعض البالد العربية واليت من ش               اهنا أن وذلك من خالل اس              ترياد بعض الفتاوى من 
تتصادم مع األعراف السائدة، مثل عدم جواز قيادة املرأة للسيارة يف البالد األوربية وعدم 
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جواز مش       اركتها يف الربملان أو يف احلياة االجتماعية العامة يف اإلطار اإلس       المي املباح ! 
848. 
 ش      خص      يات التارخيية والرموز القومية لقد رأيت بعض      اً من هؤالء الدعاة يف يطعنون يف ال

والس       ياس       ية والوطنية يف الدولة، مما أحدث ذلك ردة فعل س       ليب لدى الدوائر احلكومية 
 وفتح ابب التحقيق والتشكيك يف املؤسسات الدينية الرمسية يف البالد.

أقول..لقد استعجل هؤالء ْثار دعوهتم، ولألسف الشديد كانت النتائج غري مبشرة       
خلري، وما ذلك إال بس              بب غفلتهم عن هذه احلقائق الدعوية مع أانس حالتهم كحال اب

 املسلمني اجلدد يف املرحلة املكية. 
 

 أين مراعاة ا ألسلوب القرآن الكرمي يف املرحلة املكية واملدنية؟ -1
 أين مراعة املوضوعات القرآنية يف املرحلة املكية واملدنية؟ -2
 واجلمل يف املرحلة املكية واملدنية ؟أين مراعاة األلفاظ والكلمات  -3
 أين مراعاة التكاليف واألحكام يف املرحلة املكية و املدنية ؟ -4

 
ه  ذا من ج  ان  ب، ومن ج  ان  ب آخر تنكرهم  وتط  اوهلم على بعض العلم  اء وال  دع  اة     

املتقدمني الس  ابقني يف تلك البالد، واص  طدامهم مع األعراف والتقاليد الس  ائدة يف البالد 
    849 قيمون فيها، فكان عاقبة أمرهم خسراً وهم حيسبون أهنم حبسنون صنعاً.اليت ي

                                                 
 102-69، 1ت، ج، دار القلم، كوي1999، 5، ط؛ حترير املرأة يف عصر الرسالةانظر: أبو شقة، عبد احلليم 848
م ولو جاز يل شرعاً لذكرت للقارئ أمساء هؤالء الدعاة فرداً فرداً وأمساء املواقع على االنرتنت فردا فردا،  وألشرت إىل مقاطع فديوهاهت  849

كنين ال أذكرها حىت ال خترج املتنوعة هلؤالء على يوتيوب وفايسبوك وتويرت ابللغات املختلفة، األلبانية والبوسنية واإلنكليزية والعربية أيضاً، ول
 املسألة من مسارها العلمي واملنهجي الصحيح، وحنن يف البحث العلمي ال هتمنا أشخاص أبعياهنم بقدر ما هتمنا معاجلة الفكرة أو الظاهرة

 املنتشرة، وأحيل القارئ الكرمي إىل االستماع لبعض هؤالء شخصياً، وهللا أعلم.
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ولعل ما ذكرته يف الص       فحات الس       ابقة من أمثلة كافية لبيان اآلاثر الس       لبية الناجتة عن      
عدم فهم طبيعة القرآن املكي وأمهية اس         تخدامها يف حياتنا الدعوية مع املدعوين املعاص         رين 

 .850لنا أينما َحْلنا وارحت

  

                                                 
عة على بعص املقاطع  املنشورة  لبعض احملاضرات ابللغة األلبانية والبوسنية على االنرتنت لتدرك هذه إن نظرة  عشوائية فاحصة وسري 850

، اتركني احلقيقة اليت أحتدث عنها. كما أن نظرة فاحصة على مئات املقاطع املنشورة ابللغة العربية  أيضاً لرتى هذه األمور اليت يدندنون حوهلا
 غال ابألمور الفرعية.كربى القضااي الدينية واالنش
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املبحث الثالث: منوذج مثايل معاصــــــــــر يف كيفية التوظيف اإلجيايب لعلم املكي واملدين يف 
 الدعوة 

أقول: إن على املس              لمني أن جيددوا اخلطاب الديين الذي يقدمونه للناس، والرتكيز يف      
دة احملاض         رات واخلطب والندوات واملؤلفات والنقاش         ات البد أن ينص         ب على تثبيت العقي

الص   حيحة والتوحيد اخلالص الص   حيح أوالً املبين الكتاب والس   نة الص   حيحة؛ وعلى حب هللا 
عز وجل وحب رس    وله ص    لى هللا عليه وس    لم  واتباع س    نته يف أقوالنا وأحوالنا وأفعالنا، وحب 
أصحابه الكرام وسلف هذه األمة، وحتبيب الناس إىل هللا وما أعده للمسلمني من أجر عظيم 

 ها السماوات واألرض أعدت للمتقني. وجنة عرض

مث إننا أبمس احلاجة إىل تبين املنهج القرآين يف معاجلة املوض            وعات والقض            ااي الفكرية      
واإلميانية والعقدية اليت اهتم هبا القرآن املكي، بعيدا عن الدخول يف املناقش  ات الفرعية، ونركز 

ك املوض         وعات، وال نزيد وال ننقص، ألن على املوض         وع بقدر ما ركز القرآن الكرمي على تل
 االلتزام ابلكتاب والسنة كما ينبغي ينجم عنها اإللتزام يف األمور الفرعية،.

واآلن حان الوقت  لتحليل كالم األس            تاذ س            يد قطب رمحه هللا و مقارنة دعوة وحال      
اً لنا طبيعة القرآن هؤالء املذكورين آنفاً مع رؤية وتوجيه األس           تاذ س           يد قطب رمحه هللا  مبين

. لقد اس           تطاع ســــــــر االبتداء ابلعقيدة يف املرحلة املكية دون غريها من الدعواتاملكي و
رمحه هللا أن يوظف علم املكي واملدين توظيفا إجيابياً عملياً يف دعوته للناس وش              رح وبيان 

ان ص          ورة احلقائق اإلس          المية يف مؤلفاته وكتبه. وما كان له و لغريه أن ينجح يف حس          ن بي
اإلس            الم وحقيقة اإلس            الم واألحكام والتكاليف الش            رعية قبل إدراك وفهم حقيقة وأبعاد 

 ودالالت علم املكي واملدين. قال رمحه هللا:
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هي أيس  ر الس  بل  -يف ظاهر األمر ويف نظرة العقل البش  ري احملجوب  -تكن هذه  " ومل     
 "..كانواال إله إال هللا" ومعىن: "إله: " العرب ! فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معىن قلوب إىل

 -وإفراد هللا  األلوهي   ة يعرفون أن األلوهي   ة تعين احل   اكمي   ة العلي   ا.. وك   انوا يعرفون أن توحي   د
القبائل...، ورده كله إىل  ومش    يخة هبا، معناه نزع الس    لطان الذي يزاوله الكهان –س    بحانه 

عائر، والس   لطان على واقعيات احلياة...، على الش    هللا، الس   لطان على الض   مائر، والس   لطان
كانت هذه  يف القضاء، والسلطان يف األرواح واألبدان...، فلم السلطان يف املال، والسلطان

 .." العناء نقطة البدء يف هذه الدعوة ؟ ومل اقتضت حكمة هللا أن تبدأ بكل هذا

واالحتماالت  –دروس مث يواص          ل األس          تاذ س          يد قطب كالمه معقباً وحملالً هلذه ال       
بغض النظر  –حىت تكون لنا مجيعاً وللعاملني يف حقل الدعوة اإلس              المية عامة   -الثالثة 

أن ال  ذي حيي  د عن فهم وإدراك ه  ذه احلق  ائق الت  ارخيي  ة يف ال  دعوة إىل  –عن لغ  اهتم وأوط  اهنم 
ني؛ املكية أو املدنية؛ هللا، وأن الذي يبتعد عن اتباع املنهج القرآين يف الدعوة، يف كلتا املرحلت

كما أن الذي ال يس              تفيد من علوم القرآن الكرمي يف كيفية التعامل مع هذا الكتاب العظيم 
، حريٌّ هبؤالء عدم النجاح وعدم التوفيق. 851تالوة وفهماً وتدبراً وتفس      رياً ودعوة إليه وحمبة..

 يقول األستاذ سيد قطب رمحه هللا: 

 - حتليل اإلحتمال األول -

                                                 
، وكتاب كيف نتعامل مع القرآن الكرميمن أروع ما رأيت يف هذه املسألة كتاب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي املوسوم ب    :  851

هما واالستفادة منهما . أوصي القارئ الكرمي ابلعودة إليكيف نتعامل مع القرآن الكرميفضيلة الشيخ الداعية حممد الغزايل املوسوم أيضاً ب    : 
، ألستاذي وشيخي مجعاً ودراسة –: قواعد التفسري يف هذا الشأن، وأيضاً إىل غريمها من املؤلفات املتعلقة بعلوم القرآن الكرمي، مثل كتاب

، وغريها ن الكرميقواعد التدبر األمثل للقرآالفاضل الدكتور خالد السبت حفظه هللا، وكتاب الداعية عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين: 
 كثري.
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هبذا الدين، وأخصب بالد العرب وأغناها  بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "...لقد     
الش      ام كلها يف الش      مال  بالد إمنا هي يف يد غريهم من األجناس! العرب؛ ليس      ت يف أيدي

وبالد اليمن كلها يف اجلنوب   خاض              عة للروم، حيكمها أمراء من العرب من قبل الرومان.
يثريها مراء من العرب من قبل الفرس...،كان يف اس             تطاعته أن خاض             عة للفرس حيكمها أ

اليت أكلته  ا الث  ارات، ومزقته  ا النزاع  ات،  العرب، قبــائــل قوميــة عربيــة تســــــــــتهــدف جتميع
دعا  أرضها املغتصبة من اإلمرباطورايت املستعمرة...، ولو الستخالص وتوجيهها وجهة قومية

على  -الدعوة الس        تجابت له العرب قاطبة يومها رس        ول هللا  ص        لى هللا عليه وس        لم هذه 
بدالً من أن يعاين ثالثة عشر عاماً يف اجتاه معارض ألهواء أصحاب السلطان يف  - األرجح
ورمبا قيل: إن حممداً ص        لى هللا عليه وس        لم كان خليقاً بعد أن يس        تجيب له العرب  !اجلزيرة

يم، مل يوجه رس     وله ص     لى هللا وهو العليم احلك -س     بحانه  -هللا  ولكن هذه االس     تجابة...!
وجهه إىل أن يص   دع بال إله إال هللا: وأن حيتمل هو والقلة اليت  إمنا عليه وس   لم هذا التوجيه !
ال يريد أن يعنت رس    وله واملؤمنني  -س    بحانه  -إن هللا  ؟ ملاذا العناء! تس    تجيب له كل هذا
هلل  وجيب أن  األرض ، إنيعلم أن ليس هذا هو الطريق... - س      بحانه -معه ...، إمنا هو 

وليس الطريق أن  "...هللا ال إلـــه إالختلص هلل. وال ختلص هلل إال أن ترتفع عليه   ا راي   ة: " 
يتحرر الن   اس يف ه   ذه األرض من ط   اغوت روم   اين أو ط   اغوت ف   ارس              ي... إىل ط   اغوت 

إال  عبيداً هلل وحده عريب...فالطاغوت كله طاغوت ! إن الناس عبيد هلل وحده، وال يكونون
ــه إال هللاأن ترتفع راي   ة: "  ــه اال هللا"... " ال إل العريب الع   ارف  ي   دركه   ا " كم   ا ك   ان ال ال
، ســـــلطان ألحد على أحد وال ،وال شـــــريعة إال من هللا، ال حاكمية إال هللمبدلوالت لغته: 

 للناس هي جنسية العقيدة، اليت اإلسالم ...، وألن اجلنسية اليت يريدهاالسلطان كله هللألن 
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هو  وهذا األجناس واأللوان حتت راية هللا. وس      ائر يتس      اوى فيها العريب والروماين والفارس      ي
 852الطريق...، 

 - االحتمال الثاين -

هبذا الدين، واجملتمع العريب كأس  وأ ما يكون  رس  ول هللا ص  لى هللا عليه وس  لم "... وبعث     
 جتارهتا ال والتجارة؛ وتتعامل ابلراب فتضاعفللثروة والعدالة...قلة قليلة متلك امل توزيًعا اجملتمع

معها الشرف  ميلكون وماهلا. وكثرة كثرية ال متلك إال الشظف واجلوع... والذين ميلكون الثروة
يف اس تطاعة حممد ص لى هللا عليه  وكان واملكانة، ومجاهري كثيفة ض ائعة من املال واجملد مجيعا!

وأن يطلقها دعوة  األش         راف؛ ها حرابً على طبقة؛ وأن يثري يرفعها راية اجتماعيةأن  وس         لم
تس    تهدف تعديل األوض    اع ورد أموال األغنياء على الفقراء! ولو دعا يومها رس    ول هللا ص    لى 

فيه مع الدعوة  الغالبة هذه الدعوة، النقس         م اجملتمع العريب ص         فني: الكثرة هللا عليه وس         لم
ال كله ص      فاً يف وجه: "  اجملتمع يقف اجلديدة، يف وجه طغيان املال والش      رف. بدالً من أن

قيل: إن حممداً  األفذاذ من الناس. ورمبا إال " اليت مل يرتفع إىل أفقها يف ذلك احلنيإله إال هللا
هبا القلة  كان خليقاً بعد أن تس  تجيب له الكثرة؛ وتوليه قيادها؛ فيغلب  ص  لى هللا عليه وس  لم

اليت بعثه  التوحيد وس  لطانه يف إقرار عقيدة ويس  لس له مقادها...، أن يس  تخدم مكانه يومئذ
 -س      بحانه  -هللا  ولكن هبا ربه، ويف تعبيد الناس لس      لطان رهبم بعد أن عبدهم لس      لطانه !

يعلم أن هذا ليس  -س     بحانه  -كان هللا  وهو العليم احلكيم، مل يوجهه هذا التوجيه...، لقد
أن تنبثق يف اجملتمع من تص      ور اعتقادي ال بد  االجتماعية هو الطريق.. كان يعلم أن العدالة

عن رض          ى وعن طواعية ما يقض          ي به هللا من عدالة يف  ويقبل ش          امل؛ يرد األمر كله هلل؛
وال  قلوب ابلطمع وال متتلئ قلوب ابحلق  د، اجلميع...، فال متتلئ  التوزيع، ومن تك  اف  ل بني

                                                 
 ، مقدمة تفسري سورة األنعام، بتصرف.2، جيف ظالل القرآنقطب، سيد؛  852
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د القلوب كلها وختتنق واإلرهاب! وال تفس     وابلتخويف تس    ري األمور كلها ابلس    يف والعص    ا؛
 "...، ال إله إال هللانراها قد قامت على غري:"  اليت األرواح؛ كما يقع يف األوضاع

  – االحتمال الثالث -      

واملس      توى األخالقي يف اجلزيرة العربية يف  رس      ول هللا ص      لى هللا عليه وس      لم "... وبعث     
ان يف اجملتمع من فض           ائل اخلامة إىل جانب ما ك -منه ش           ىت  جوانب الدرك األس           فل يف

ومن ) التظامل فاش   ياً يف اجملتمع، تعرب عنه حكمة الش   اعر: زهري بن أىب س   لمى: كان البدوية.
ِه بســــــــــالِحِه ُيهدُم  عنه القول  ، ويعرب (ومن ال َيظلِم الناَس ُيظلمُ  -مل يُذد عن حوضـــــــــــِ

يس           ر من تقاليد اجملتمع اخلمر وامل ". كانت نصــــــــر أخاك ظاملا أو مظلوًماأ: " 853املتعارف
الدعارة  الشعر اجلاهلي جبملته...، وكانت اخلصلة الفاشية ومن مفاخره ذلك ! يعرب عن هذه

إن النكاح  عنها: هللا من معامل هذا التجمع.. كالذي روته عائش   ة رض   ي -يف ص   ور ش   ىت  -
يف  انوك   "،  855ك  ان على أربع  ة أحن  اء: فنك  اح منه  ا نك  اح الن  اس اليوم...  854يف اجل  اهلي  ة

 ،يعلنها دعوة إصـــالحية، تتناول تقومي األخالقاس    تطاعة حممد ص    لى هللا عليه وس    لم أن 
قال قائل: إنه لو صنع رسول  اجملتمع، وتزكية النفوس،  وتعديل القيم واملوازين...،ورمبا وتطهري

ص        احلة؛ تتطهر  مجهرة -يف أول األمر  -هللا ص        لى هللا عليه وس        لم ذلك فاس        تجابت له 
بدال من أن تثري دعوة ... ا، وتزكو أرواحها، فتص             بح أقرب إىل قبول العقيدة ومحلهاأخالقه

                                                 
يقصد األستاذ سييد قطب هبذا التعبري املنطق العريب اجلاهلي ما قبل اإلسالم...الذي كانوا يتفاخرون به وال يبالون من ينصرون!؟ أو   853

ظاملًا أو  أخاك انصربن مالك رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ] ملن ينتصرون!؟   هذا احلديث هو من حديث أنس 
، من الظلِم  مظلوًما . فقال رجٌل : اي رسوَل هللِا ، أنصُره إذا كان مظلوًما ، أفرأيَت إذا كان ظاملًا كيف أنصُره ؟ قال : حتِجُزه ، أو متنُعه

، حتقيق: اجلامع الصحيحام البخاري يف صحيحه. انظر: البخاري، حممد بن إمساعيل، [، وهو حديث صحيح رواه اإلم فإنَّ ذلك نصُره
 2444ه ، رقم احلديث 1430، 1حمب الدين اخلطيب، مكتبية السلفية، القاهرة، ط

 5127، كتاب النكاح، رقم احلديث اإلمام البخاري يف صحيحهرواه  854
 ، خشية اإلطالة يف هذه الورقة العلمية احملدودة.البخاري صحيح اإلمامأحيل القارئ الكرمي إىل نص احلديث يف  855
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وهو العليم  -س              بحانه  -هللا  ولكن أن ال إله إال هللا املعارض              ة القوية منذ أول الطريق !
س  بحانه  -كان هللا  لقد.. الطريق احلكيم، مل يوجه رس  وله ص  لى هللا عليه وس  لم إىل مثل هذا

إال على أساس من عقيدة،  تقوم يس هذا هو الطريق ! كان يعلم أن األخالق اليعلم أن ل -
هذه املوازين والقيم ; كما تقرر  إليها تض           ع املوازين، وتقرر القيم وتقرر الس           لطة اليت ترتكن

واملخالفني. وأنه قبل تقرير تلك العقيدة  امللتزمني اجلزاء الذي متلكه هذه الس   لطة وتوقعه على
اليت تقوم عليها متأرجحة كذلك; بال ضابط وبال  األخالق كلها متأرجحة; وتظلتظل القيم  

  سلطان، وبال جزاء!

 وتقررت الس        لطة اليت ترتكن إليها هذه -بعد اجلهد الش        اق  -تقررت العقيدة  فلما      
 ومن العقيدة... ملا عرف الناس رهبم وعبدوه وحده... ملا حترر الناس من س            لطان العبيد، 

وأبهلها  هبا " ... ص  نع هللاال إله إال هللان الش  هوات س  واء... ملا تقررت يف القلوب:" س  لطا
األرض من الرومان والفرس... ال ليتقرر فيها  كل ش              يء مما يقرتحه املقرتحون... تطهرت

س       لطان هللا.. لقد تطهرت من الطاغوت كله: رومانيا  فيها س       لطان العرب... ولكن ليتقرر
اجملتمع من الظلم االجتماعي جبملته. وقام النظام  وتطهر لى الس              واء.وفارس              يا وعربيا ع

ويزن مبيزان هللا ويرفع راية العدالة االجتماعية ابس         م هللا وحده؛ ، اإلس         المي يعدل بعدل هللا
 وتطهرت ال يقرن إليها امسا آخر؛ ويكتب عليها: "ال إله إال هللا" !، اإلس   الم ويس   ميها راية

اليت  والتع  ازير زك  ت القلوب واألرواح؛ دون أن حيت  اج األمر إىل احل  دودالنفوس واألخالق، و 
وألن الطمع يف  ؛الض     مائر ألن الرقابة قامت هنالك يف -إال يف الندرة النادرة  -ش     رعها هللا 

مقام الرقابة ومقام  كلها رض              ى هللا وثوابه، واحلياء واخلوف من غض              به وعقابه قد قامت
ري  ة يف نظ  امه  ا، ويف أخالقه  ا، ويف حي  اهت  ا كله  ا، إىل القم  ة البش               العقوابت...، وارتفع  ت

مت هذا كله ألن الذين أقاموا هذا الدين يف  مل ترتفع إليها من قبل قط...، ولقد اليت الس     امقة
قد أقاموا هذا الدين من قبل يف ض        مائرهم ويف  كانوا ص        ورة دولة ونظام وش        رائع وأحكام؛
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أن علم هللا منهم ذلك كله، علم أهنم قد  وس   لوك، ملا وعبادة حياهتم، يف ص   ورة عقيدة وخلق
الكربى . أمناء على العقيدة اليت يتفرد فيها هللا  األمانة أمناء على هذه -إذن  -أص              بحوا 

والض     مائر ويف الس     لوك والش     عائر، ويف األرواح واألموال، ويف  القلوب س     بحانه ابحلاكمية يف
ا املنهج املبارك ليتحقق على هذا املس       توى يكن ش       يء من هذ ...، ومل واألحوال األوض       اع

ذلك البدء، وإال أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها.. راية ال إله  الدعوة الرفيع ، إال أن تبدأ
 وال ترفع معها سواها.. وإال أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق يف ظاهره .. إال هللا

املنهج املبارك ليخلص هلل، لو أن الدعوة بدأت املبارك امليس              ر يف حقيقته. وما كان هذا  ؛
خطواهتا األوىل دعوة قومية أو دعوة اجتماعية، أو دعوة أخالقية.. أو رفعت أي ش            عار إىل 

 . 856ال إله إال هللا" ... " ":الواحد جانب شعارها

إذن األولوية مل تكن إلص           الح النظام الس           ياس           ي وال االجتماعي وال االقتص           ادي وال    
ق،ي ألن ه   ذه األنظم   ة واألخالقي   ات احل   اكم   ة هل   ا إمن   ا هي مبث   اب   ة جتلي   ات للنظ   ام األخال

 العقدي ألنه إبصالح العقيدة وغرس التوحيد يف النفوس إصالح كل األنظمة األخرى.

فلس      فة املرحلة  –إن األس      تاذ س      يد قطب رمحه هللا غاص يف أعماق علم املكي واملدين      
بعاد الفكرية والنفس  ية واالجتماعية هلذه املرحلة يف الدعوة إىل هللا، دارس  اً األ –املكية واملدنية 

وأراد أن يبني هلؤالء املش             تغلني ابلدعوة واملس             تعجلني لثمارها حقيقة اإلميان ابهلل واأللوهية 
 املطلقة هلل جل وعال، ومشولية هذا الدين الرابين قائاًل:

 فهو دين يقوم كله على قاعدة األلوهيةطبيعة هذا الدين هي اليت قض            ت هبذا... " إن    
 الش      جرة ...كل تنظيماته وكل تش      ريعاته تنبثق من هذا األص      ل الكبري...وكما أن الواحدة

                                                 
 ، مقدمة سورة تفسري سورة األنعام2، جيف ظالل القرآنقطب، سيد؛  856
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اهلواء...، ال بد هلا  الض  خمة الباس  قة الوارفة املديدة الظالل املتش  ابكة األغص  ان، الض  اربة يف
واس   عة ؛ تناس   ب ض   خامتها  تأن تض   رب جبذورها يف الرتبة على أعماق بعيدة، ويف مس   احا
احلياة كلها؛ ويتوىل ش        ؤون  يتناول وامتدادها يف اهلواء...، فكذلك هذا الدين...، إن نظامه

هذه احلياة الدنيا وحدها، ولكن كذلك  يف البش  رية كبريها وص  غريها؛ وينظم حياة اإلنس  ان ال
يب املكنون عنها؛ وال ولكن كذلك يف عامل الغ وحده يف الدار اآلخرة؛ وال يف عامل الش         هادة
يف أعماق الضمري ودنيا السرائر والنوااي...، فهو مؤسسة  يف املعامالت الظاهرة املادية، ولكن

...، وال بد له إذن من جذور وأعماق هبذه الس  عة والض  خامة  مرتامية ض  خمة هائلة ش  اس  عة
هجه يف بناء جانب من س    ر هذا الدين وطبيعته؛ حيدد من ...، هذا أيض    ا والعمق واالنتش    ار

بناء العقيدة ومتكينها، ومشول هذه العقيدة واس        تغراقها لش        عاب  نفس        ه ويف امتداده؛ وجيعل
من ض    رورات النش    أة الص    حيحة، وض    ماان من ض    ماانت االحتمال  ض    رورة النفس كلها...،

 ومىت الش     جرة يف اهلواء، والض     ارب من جذورها يف األعماق...، من والتناس     ق بني الظاهر
نفس الوقت  يف " يف أعماقها الغائرة البعيدة، اس       تقر معها ال إله إال هللادة:" اس       تقرت عقي

ترتض يه النفوس اليت  الذي "؛ وتعني أنه النظام الوحيد ال إله إال هللاالنظام الذي تتمثل فيه:" 
حىت قبل أن تعرض  النظام اس     تقرت فيها العقيدة...، واس     تس     لمت هذه النفوس ابتداء هلذا

هو مقتضى اإلميان...،  ابتداء ته، وقبل أن تعرض عليها تشريعاته. فاالستسالمعليها تفصيال
ابلرض       ى والقبول، ال  وتش       ريعاته ومبثل هذا االس       تس       الم تلقت النفوس تنظيمات اإلس       الم

مبجرد تلقيها له. وهكذا أبطلت  تنفيذه تعرتض على شيء منه فور صدوره إليها وال تتلكأ يف
اجل  اهلي  ة كله  ا، أبطل  ت ِبايت من  الع  ادات ط  ل امليس              ر، وأبطل  تاخلمر، وأبط  ل الراب، وأب

احلكومات األرض  ية جتهد  بينما -ص  لى هللا عليه وس  لم  –القرآن، أو كلمات من رس  ول هللا 
وأوض   اعها، وجندها وس   لطاهنا، ودعايتها  يف ش   يء من هذا كله بقوانينها وتش   ريعاهتا ونظمها



 

615 | P a g e  
 

اجملتمع يعج ابملنهيات  املخالفات؛ بينما من اهروإعالمها...، فال تبلغ إال أن تض              بط الظ
 .857واملنكرات!

ويعقب األستاذ سيد قطب قائالً مبيناً سراً آخر من أسرار املرحلة املكية واملدنية وضرورة      
 الوقوف عندها:

 يف مكة مل يكن هلم س  لطان على أنفس  هم وال على جمتمعهم. وما كانت هلم "... واملس  لمون
 الفرتة س         تقلة هم الذين ينظموهنا بش         ريعة هللا...، ومن مث مل ينزل هللا يف هذهواقعية م حياة

يف األعماق  استقرارها تنظيمات وشرائع ؛ وإمنا نزل هلم عقيدة، وخلقاً منبثقاً من العقيدة بعد
الش     رائع؛ وتقرر هلم  عليهم البعيدة...، فلما ص     ارت هلم دولة يف املدينة ذات س     لطان تنزلت

تكفل له الدولة بسلطاهنا اجلدية  ذي يواجه حاجات اجملتمع املسلم الواقعية؛ والذيالنظام؛ ال
 يش          أ هللا أن ينزل عليهم النظام والش          رائع يف مكة، ليختزنوها جاهزة، حىت ومل والنفاذ...،

مبجرد قيام الدولة يف املدينة ! إن هذه ليس       ت طبيعة هذا الدين ! إنه أش       د واقعية من  تطبق
 دية ! إنه ال يفرتض املش              كالت ليفرتض هلا حلوال...، إمنا هو يواجه الواقعهذا وأكثر ج

 858حبجمه وشكله ومالبساته لصوغه يف قالبه اخلاص، وفق حجمه وشكله ومالبساته..." 
. 

ورحم هللا اإلمام العالمة الش   يخ حممد بن ص   اق العثيمني عندما أش   ار يف تفس   ريه للقرآن      
ظهور بالغ  ة القرآن يف أعلى مراتبه  ا  -1املكي واملكي، فع  د منه  ا: الكرمي إىل فوائ  د معرف  ة 

تربية الدعاة إىل هللا تعاىل  -2حيث خياِطب كل قوم مبا تقتض              يه حاهلم من قوة وش              دة، 

                                                 
 املرجع السابق 857
 املرجع السابق، 858
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وتوجيههم إىل أن يتبعوا ما سلكه القرآن يف األسلوب واملوضوع، من حيث املخاطبني، حبيث 
 859يف موضعها والسهولة يف موضعها..يبدأ ابألهم فاألهم، وتستعمل الشدة 

واآلن و يف اخلتام أتساءل؟ أين هؤالء اإلخوة الدعاة من إدراك وفهم هذه احلقيقة؟ ل        ِ    َم      
بس       تعجل هؤالء اإلخوة الدعاة يف جين ْثار الدعوة بني عش       ية وض       حاها؟ ما الذي جعلهم 

عون س     لطان أهوائهم؟ ما ابل يعرض     ون عن  هذا املنهج القرآين؟ هل ما زال هؤالء الدعاة يتب
هؤالء املعرض              ني عن فهم األس              رار الدعوية والرتبوية لعلم املكي واملدين واالس              تفادة من 
خص           ائص وأس           اليب املرحلة املكية واملدنية! أين ذلك اخللق الفكري الرفيع يف تعاملهم مع 

عاة يف واد آخر!؟ املدعوين؟ ما حقيقة خطاهبم الديين والدعوي؟ أم أن املدعوين يف واد والد
وما يعقل أمهية تلك احلقائق الدعوية املفقودة واملنس   ية  اليت أش   ران إليها وأش   ار إليها األس   تاذ 

 سيد قطب رمحه هللا؛ إال العاِلمون. 

رحم هللا األس       تاذ س       يد قطب  واإلمام العالمة الش       يخ حممد بن ص       اق العثيمني رمحة       
لفهم لكتابه الكرمي. وهكذا، وقد وص    لنا حبمد هللا وتوفيقه واس    عة، و رزقنا هللا مجيعاً حس    ن ا

إىل هن  اي  ة ه  ذه ال  دراس               ة. أرجو هللا عز وج  ل أن يكت  ب هل  ا القبول، وأن جيع  ل ه  ذا اجله  د 
املتواض              ع لوجه ه الكرمي وأن ي دخر يل أجره ليوم ال ينفع في ه م ال وال بنون إىل من أتى هللا 

 ب العاملني. بقلب سليم، وآخر دعواان أن احلمد هلل ر 

 
  

                                                 
-19، ص 1ية، جه ، دار ابن اجلوزي، الدمام، اململكة العربية السعود 1423، 1، طتفسري القرآن الكرميالعثيمني، حممد بن صاق؛  859
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 اخلامتة وأهم النتائج والتوصيات

وبعد، فإنين أمحد هللا عز وجل أن مّن علّي ووفقين إليه من إمتام و حترير هذه الدراس              ة      
حول التوظيف اإلجي  ايب لعلم املكي وامل  دين. ومن خالل مع  ايش              يت و وقويف على مب  احثه  ا 

تطيع االعتماد عليه من أقوال ونقوالت أهل العلم وجزئياهتا وحماوليت لإلس   تناد إىل كثري مما أس   
موثقة؛ فإين أس        جل للقارئ الكرمي أهم النتائج اليت توص        لت إليها واليت متخض        ت من هذه 

 الدراسة. فأقول وابهلل التوفيق:

أثبتت الدراس          ة أن هنالك حاجة ماس          ة للقيام مبثل هذا النوع من الدراس          ات  -1
، وأن على املش              تغلني بعلوم القرآن إحياء هذا التوظيفية والتطويرية لعلوم القرآن

 النوع من الدراسات القرآنية بغرض التوظيف اإلجيايب، وهو أمر ممكن كما رأينا.
متخض  ت من الدراس  ة أن أغلب العلماء املتقدمني من الس  لف وأغلب املعاص  رين  -2

إال مل يتطرقوا إىل مثل هذا النوع من الدراس          ات اإلحيائية لتوظيف علوم القرآن، 
قلة قليلة تنبهوا إىل هذه األمهية مثل األس         تاذ س         يد قطب والش         يخ بن عثيمني 

 وبعض أهل العلم رمحهم هللا ممن أشران إليهم يف هذه الدراسة. 
تبني لنا من خالل هذه الدراس  ة أن أكثر املس  تش  رقني املتقدمني واملعاص  رين قاموا  -3

علم املكي واملدين لزرع  ابلتوظيف الس              يء للعلوم املتعلقة ابلقرآن، وال س              يما
 الشكوك وبث الشبهات والطعن يف مصداقية القرآن الكرمي.

رأينا يف هذه الدراس           ة أن كل علم يتعلق خبدمة القرآن الكرمي هو وجه من وجوه  -4
اإلعجاز؛  س             واء أدركه الناس أم مل يدركوه. فكما أن القرآن الكرمي معجز بذاته 
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مهما كان مس       توى  –ال خيلو من اإلعجاز إىل قيام الس       اعة؛ فهذا العلم أيض       اً 
 لكونه متعلقاً ابلكتاب املعجز. -ذلك اإلعجاز 

أظهرت الدراس   ة أن الس   بب الرئيس   ي لظهور اجتاهات ومواقف وتيارات إس   المية  -5
متش  ددة لدى بعض الش  باب املتحمس  ني يف الدعوة، يف كل البالد دون اس  تثناء؛ 

، وجهل بطرق وأس   اليب كيفية معاجلة هو ابتعاد عن املنهجية القرآنية للمخاطبني
 القضااي العقدية والفكرية واألخالقية والدعوية يف املرحلة املكية واملدنية.

أظهرت الدراس  ة أن كثريا من الدعاة يف كل البالد دون اس  تثناء؛ على جهل كبيري  -6
بطبيعة القرآن املكي واملدين وخص           ائص           هما املوض           وعية واألس           لوبية والرتبوية 

 ة.والدعوي
شددت الدراسة على اعطاء األولوية االهتمام ابلقضااي العقدية الكربى أوالً لبناء  -7

جمتمع إس     المي س     ليم عقدايً وس     لوكياً، وعدم االلتفاف إىل القض     ااي الثانوية إال 
 بعد أتسيس وتثبيت عقيدة التوحيد اخلالص.

تنفها كثري أفادت الدراس    ة أن الس    احة الدعوية اإلس    المية يف كل أرجاء العامل يك -8
من الغموض والفوض              ى ل  دى ال  دع  اة، فليس هن  ال  ك أجن  دة األعم  ال ال  دعوي  ة 
املنظمة بني املؤس      س      ات الدعوية على مس      توى الدولة أو األمة يف اتباع منهجية 
منظمة ملناقش  ة القض  ااي الدعوية أو الفكرية أو األخالقية، إذ كل داعية أو طالب 

اد مركزي عاملي للدعاة والدعوة إبنشــــاء احتعلم يعمل على ش     اكلته! فأوص     ي 
حبيث يكون هناك تنس              يق ومتابعة جلهود الدعاة ودعوهتم يف كل بلد  إىل هللا،

على حدة؛ س              واء منها يف الدول الغربية أو اآلس              يوية أو العربية وذلك لتنظيم 
عملية الس   ري الدعوي مع مراعاة س   ّلم األولوايت الدعوية لكل مرحلة زمنية، وهللا 

 ى هللا على سيدان ونبينا حممد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثريا.أعلم، وصل
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هـ  1437من ذي القعدة  24ومتت مراجعة الدراسة جمددا قبل النشر يف هذا اجمللد يوم السبت 
 قطر –بدوحة اخلري والربكة  2016أغسطس  27املوافق  -
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 املفسرون وقواعد التفسري بني تشابه يف املقدمات واختالف يف النتائج
 جلهود بعض أعالم التفسري املتقدمني واملتأخرين يعرض حتليل

 

 
 بقلم

 الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويف (األستاذ 
 تاذ التفسري وعلوم القرآنأسمستشار أكادميي &  

  وزراة الدفاع القطرية –تدريب قوات الدفاع اجلوي األمريي القطري مبعهد 
 

 وأستاذ سابق:
امعة قطر، وكلية اجملتمع جبامعة طيبة ابملدينة املنورة، وكلية أصول الدين جبكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ب)

لعلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية جبامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية بسلطنة برواني، وكلية معارف الوحي وا

 ( ، وكلية اجملتمع بقطرالعاملية بكواال ملبور مباليزاي
 

 

2022 

  



 

621 | P a g e  
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة

احلمد هلل الواحد القهار، امللك اجلبار، مكور الليل على النهار، ومكور النهار على الليل، الرمحن 
ة والسالم على سيد ولد عدانن الذي نزل عليه القرآن قائاًل الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان، والصال

َ لِلنَّاِس َما ن زَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَّه ْم يَ تَ َفكَّر وَن﴾  [، أما ٤٤النحل: ]﴿ َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِت  َبنيِّ
 بعد؛ 

األشياء وهو القرآن الكرمي.  أبشرفأشرف العلوم لكونه متعلقاً مما ال شك فيه أن علم التفسري من ف
على  حريصنيعليهم   الصحابة والتابعون رضوان هللالقد كان والتفسري علم قابل للنمو والتطور والنضج. 

كثرة تغين عن ذكرها وبياهنا.   فهم وتفسري كتاب هللا عز وجل و العمل به، واآلاثر يف ذلك كثرية معروفة
أهنم  معلى التفسري واالهتمام به رأيناهم رضي هللا عنه رصهمجبانب حالصحابة رضوان هللا عليهم  كما أن
األقوال املأثورة عن السلف الصاق يف عدم  . وتلكحيذرون من القول يف القرآن وتفسريه بغري علم اكانو 

 الذيتباع اهلوى. وأما اخلوض يف كتاب هللا عز وجل حممولة على من قال يف التفسري بغري علم وجمرد ا
جاز له األسس والقواعد املنهجية و  واملؤهالت العلمية والدينية والثقافية واألدوات توفرت لديه الشروط

ويعترب تفسريه من قبيل التفسري ابلرأي اجلائز املنضبط احملمود هو مأجور عند هللا إن شاء هللا، التفسري و 
هللا عز وجل إن خلصت نيته وكان عمله مصيباً وموافقاً للحق وعند  فعله عند الناس احممودغري مذموم، 

 أو الشريعة اإلسالمية.

الراهنة يف القرن احلادي  هذه األوضاع املأساوية جحيم سلم منلن ت أمتنا اإلسالمية إنوهنا أقول 
قي السياسي واالقتصادي واألسري واألخال وسط هذا الظالموأمنا وأمااًن ولن ترى نورًا  والعشرون،
حفظاً وتالوة،  من كتاب رهبا فكرها وعقيدهتا وأخالقها إال إذا اقتبست نور احلالك الدامس واالجتماعي

. فال جناح وال صالح هلذه الص وصدقإبخ، حمبة له ، عماًل به ودعوة إليهوتعليماتدبراً وتفسرياً، تعلماً 
 مل يقفل ولن يقفل إىل قيام الساعة، فم إذن، فباب علم تفسري القرآن الكرمي األمة إال مبا صلح به أوهلا.

أراد الولوج منه إىل فهم مراد هللا مالم هللا يف القرآن الكرمي؛ فعليه أن يعد له عدته وأن يتحلى بشروط 

javascript:void(0)
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التفسري وقواعده املعتربة لدال احملققني من أهل العلم حىت يكون على بصرية من األمر الذي أقدم إليه. 
ؤهالت والشروط فهنيئاً له تفسري كتاب هللا عز وجل وأنعم به من علم شريف يف فمن توفرت لديه تلك امل
 خدمة هللا تبارك وتعاىل.

 

  

     أمهية البحث

 املزورة، وضحااي األفالم ،ستشراقية قدميًا وحديثاً ضحااي الدراسات اال املسلمنيلقد وقع كثري من    
تلك . فضللة لعقول الناس عن حقيقة وجوهر اإلسالماملعاصرة احملرفة وامل ووسائل اإلعالم الصهيونية

شخص غري مألوف، فظٌّ  على أنه ومن حيمل اسم " حممد " أو " أمحد " املسلم الوسائل املضللة تصور
 ونيعرف تلك الوسائل اإلعالمية تصور على أن املسلمني...!! ، إرهايب، انتحاري، مفجر، خمربغليظٌ 

وعند التأمل  .كل ما لديهم من التقدم فهو بسبب التقدم التقين الغريبأن  و  حرية األفراد وال حرية التعبري،
رواسب احلروب  لدى هؤالء القوم جتاه املسلمني نتائججند أن املغذي األساسي هلذه الصورة القامتة 

من املضلل، املعاصر والقدمي منه. وانطالقًا  الصليبية، والتشويه اإلعالمي الصهيوين واملوقف االستشراقي
هذه احلقيقة وجب على علماء املسلمني وال سيما املفسرين منهم، والذين ملكوا أدوات التفسري وشروطه 
وقواعده أن يرجعوا إىل القرآن الكرمي أن يستنطقوا اآلايت القرآنية من جديد، بلون جديد من التفسري 

  احلركي لكي تنهض األمة من سباهتا.

األزمنة اليت مرت ابألمة اإلسالمية على مر التاريخ من حيث إننا نعيش اليوم يف زمان من أصعب 
من و  ،ألبناء األمة اإلسالمية والتمزق املذهيب والطائفي والسياسي الذل والقهر والتخلفاالستضعاف و 

عليها لنهب ثرواهتا وخرياهتا وتشريد أبنائها ومصادرة ثقافتها اإلسالمية  قاطبة تكالب األعداءحيث 
وروسيا  شنها الغرب وأمريكاياحلروب الدامية اليت إن . 860ثقافة العلمانية الغربية واألمريكية لاب اواستبداهل

                                                 
 25 -5، ص: 2004، 2، دار القلم، دمشق، طعصران والعيش يف زمانه الصعبانظر بكار، عبد الكرمي؛   860
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بالد مسلمي و  العراقيف سوراي وليبيا واليمن، وقبل برهة من الزمن حرهبم يف على املسلمني  وحلفاؤها
وسنة واهلرسك على مسلمي البلقان يف الب األرثوذكس ، والصربويف أفغانستان الشيشانيف القوقاز 
 إسرائيل على املسلمني العزل يف فلسطني احملتلة.صهاينة ، و ومقدونيا وكوسوفا

للقرآن الكرمي  فهم أفضل لدى املسلمني وساستهم وعلمائهم وطالهبم؛ إن املفروض واملتوقع أن يكون أقول
لألسف وجدان اجلهل ولكن  وآايته وسنن هللا يف نصرة املسلمني حىت خيرجوا من هذا الوضع الذي هم فيه.

لدى الكثريين منهم يف وعد هللا بنصرة املسلمني وأتييدهم هلم كما  الشكو  لدى عامة املسلمني العريض
فمن هذا املنطلق نقول إننا حباجة إىل عودة  جاء ذلك صرحيًا يف آايت وسور كثرية من القرآن الكرمي.

. هذه العودة الصادقة إىل القرآن الكرمي فهماً وتدبراً صادقة وخملصة إىل القرآن الكرمي فهماً وتدبراً وتفسرياً 
ومن مث تفسريًا تتطلي مجلة من األمور على رأسها التزود ِبليات علمية واآلداب الروحية لتفسري وتدبر 

واحلمد هلل القرآن الكرمي بغرض تفعيله وتطبيق أوامره لبعث النهضة الروحية والفكرية فيب نفوس املسلمني، 
ا عرب العصور إىل يومنا هذا جهوداً مباركة طيبة يف هذا اجملال قد قام كثري من املفسرين وخادمي فقد رأين

العلوم القرآنية خري قيام يف خدمة كتاب هللا عزو جل فهمًا وتدبراً وتفسرياً ودعوة إليه، فمنهم من طغى 
اجلانب الفقهي األصويل، على تفسريه اجلانب اللغوي والبالغي واألديب. ومنهم من غلب على تفسريه 

ومنهم من غلب عليه اجلانب الفلسفي والعقدي، ومنهم من غلب عليه اجلانب االجتماعي والسياسي 
والدعوي إىل ما آخر ما هنالك من ألوان ومذاهب التفسري املعاصرة منها والقدمية. هذه التعددية يف ألوان 

الشروط والقواعد التفسريية املعتربة لدى أهل ومذاهب التفسري لدى أهل السنة واجلماعة جاءت نتيجة 
العلم، كما أهنا جاءت نتيجة للخلفية الفكرية والعلمية والثقافية اليت كان يتمتع هبا ذلك املفسر يف عصره. 
فهذه النهضة العلمية التفسريية املباركة ظاهرة ملفتة للنظر! فمع اتفاقهم يف أغلب القواعد التفسري وشروطه 

ه ومقدماته، وجدانهم خمتلفني يف املخرجات التفسريية أو نتائج التفسري، فهؤالء مل يتفقوا مجيعاً وآدابه وطرق
 يف مناهجهم وطرق تفسريهم لكتاب هللا عز وجل، فقد ذهبوا مذاهب شىت وكانوا طرائق قدداً.

 سبب البحث

قد ضعفت، واجتاهات اً  وتفسري وتعلماً وفهماً  كتاب هللا عز وجل تدبراً   الناس عن ملا رأيت إعراض 
السياسية والفكرية والدينية قد استجدت،  والنوازل منحرفة يف التفسري قد ظهرت، وكثريًا من الظروف
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وكثري من املستشرقني وأعداء الدين اإلسالمي  وتكالب األعداء قاطبة على األمة اإلسالمية قد اشتدت،
استغل بعض شياطني اإلنس وجنود ى وطمت، فقد واملتحدثني ابللغة العربية قد ظهرت، وعمت هبم البلو 

 ، فقاموا بتوظيف وتشغيل أفكار الناس ابملوضوعات والقضااي التكفرييةواملعقد إبليس هذا الزمان الصعب
، وبث آراء تشكيكية وتفكيكية للنيل من النص القرآين املقدس املنزل، رغبة منهم يف والتفسيقية والتبديعية

وَعلمانياً اترات أخرى، حمرفني الكلم وابطنياً اترة اآلايت القرآنية تفسرياً ظاهرايً "  وتثوير وتفجريتفسري " 
 والنظرات الناشفة يف البحوث الفكرية واجلدليات الفلسفية العقيمة والقراءات عن مواضعه، مستغرقني

ن تتوفر لديهم األدوات انية والعقالنية الغربية دون مراعاة آلداب وشروط التفسري، ودون أالتارخيو  األلسنية
 . واآلليات املطلوبة للتفسري

 دراسة؛ عزمت بعون هللا تبارك وتعاىل أن أفرد يف الطرف اآلخر وهؤالء يف الطرف إين ملا رأيت هؤالء
منهج هللا الوسط وإىل  إىل إىل هللا واملفكرين اإلسالميني خاصة حول ضرورة عودة الناس عامة والدعاة

ابلرأي اجلائز احملمود وفق الضوابط واألسس العلمية واملنهجية، مع   تبارك وتعاىلكتاب هللا  وتفسري فهم
مراعاة تلك الظاهرة امللفتة لدى هؤالء يف اتفاقهم يف املقدمات واختالفهم يف النتائج واملخرجات مع ذكر 

خرين يف هذا بعض النماذج التفسريية وذلك من خالل متابعة ورصد جهود بعض العلماء املتقدمني واملتأ
  .الشأن

 منهج الباحث

 .املقارن الوصفي التحليلي إن املنهج الذي سرت عليه يف هذه الدراسة هو املنهج االستقرائي

 اجلديد يف هذه الدراسة 

 دوات واألسس والقواعد العلمية واملنهجيةلألواجلمع البحث و  الرصد إن اجلديد يف هذه الدراسة هو
علوم القرآن قدمياً وحديثاً ومن مثَّ التحليل والرتتيب كتب و  ومقدماهتا، لتفسرييف بطون مصنفات ا املتناثرة

وتقدميها يف دراسة مستقلة بقالب منهجي آخر أكثر تيسرياً  هؤالء العلماء األجالءوالتهذيب ملا كتبه 
داب اآل: . هذا، وقد سبقت هذه الدراسة دراسة أخرى منشورة موسومة ب وتقريبًا إىل الفهم والتطبيق
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اآلن هذه دراسة أخرى مكملة ألختها مسيتها ، و 861لتدبر القرآن الكرميالروحية واملبادئ األخالقية 
. وهذا اتفاق يف املقدمات واختالف يف النتائج – األسس العلمية والقواعد املنهجية للتفسري: ب     

. وما من شك أن هذه الدراسة 862ين تأخر امل ال لدىو  املتقدمنيالتقسيم هبذا االعتبار مل أجده لدى املؤلفني 
تتوج وتؤيت أكلها متاما عندما نثريها ابألمثلة التطبيقية من اآلايت القرآنية لكي تفهم هذه القواعد على 

 الوجه املطلوب.

  خطة البحث

وخامتة. بينت يف املقدمة سبب اختيار  ثالثة مباجثوقد قسمت هذه الدراسة إىل مقدمة ومدخل و 
املؤلفني القدامى  يف املبحث األول وذكرتاجلديد يف هذه الدراسة. ما منهج الباحث و البحث وأمهيته و 

األسس العلمية والقواعد املنهجية جمتمعة مرتبة اليت  ويف املبحث الثاين ذكرت واملعاصرين يف هذه املسألة.
ونتائج  خلامتةوعقبت ذلك ابذكرها املتقدمون واملعاصرون. وذكرت يف املبحث الثالث أمثلة تطبيقية، 

وأود يف هذه املناسبة املباركة أن أتقدم ابلشكر اجلزيل والثناء العطر  وفهرست املصادر واملراجع. الدراسة
صاحيب الفضيلة حفظهما هللا؛ األستاذ الدكتور سعيد حممد  الزميلني الفاضلني واألستاذين اجلليلني إىل

( بكلية أصول الدين جبامعة السلطان ة األداينمقارنو أستاذ الثقافة اإلسالمية إمساعيل الصاوي؛ )
( بكلية أصول الدين السنة وعلومهاأستاذ قالينة؛ )أالشريف علي اإلسالمية، واألستاذ الدكتور املكي 

على ما قدما من ملحوظات علمية ومنهجية   بسلطنة برواني جبامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية
. فأان لصاحيب و إبداء املالحظات العلمية واملنهجية القيمة حثولغوية، حيث تفضال علي بقراءة الب

                                                 

 يف عدد الثاين. 2010يف اجمللة العلمية احملكمة اليت تصدرها جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية بسلطنة برواني عام  861 
هالً ينهل من معينها طلبة العلم الشرعي أوالً وملن شاء من الباحثني يف كتاب هللا عز وجل اثنياً عسى أن تكون هذه الدراسة منهالً س  862

:] ال يؤلف أحد كتااًب إال يف أحد أقسام سبعة، ه   1077وعامة الناس اثلثاً.  وكما قال العامل األزهري مشس الدين البابلي املتوىف سنة 
أو شيء مستغلق  -3أو شيء انقص يتممه،  -2ا أن يؤلف يف شيء مل يسبق إليه خيرتعه، إم -1وال ميكن التأليف يف غريها، وهي:

أو  -7أو شيء أخطأ فيه مصنفه يبينه،  -6أو شيء خمتلط يرتبه، -5أو طويل خيتصره دون أن خيل بشيء يف معانيه،  -4يشرحه، 
، ط القاهرة، 41، ص 4(ج ثر يف أعيان القرن احلادي عشرخالصة األ[. انظر: مال احمليب حممد أمني بن فضل هللا )  شيء مفرق جيمعه

 ه  1284
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الفاضلة شاكر ومقدر وأسال هللا عز وجل أن جيزيهم خري اجلزاء وأن جيعل هذا العمل يف ميزان حسناهتما 
 يوم القيامة إنه تعاىل مسيع قريب جميب.

 

 مي املبحث األول: جهود بعض املتقدمني واملتأخرين يف خدمة القرآن الكر 
 

هنا أريد أن أتطرق إىل مسألة مهمة هلا عالقة وطيدة ومباشرة مبوضوع دراستنا، أال وهي مسألة اخلوض 
يف تفسري القرآن هل جيوز لكل أحد اخلوض فيه؟ فقال قوم: ال  العلماءاختلف فقد  يف تفسري القرآن،

 يف معرفة األدلة والفقه والنحو جيوز ألحد أن يتعاطى تفسري شيء من القرآن وإن كان عاملاً أديباً متسعاً 
واألخبار واآلاثر، وليس له إال أن ينتهي إىل ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ذلك. ومنهم من 

هي  وهذه العلوم اليت حيتاج املفسر إليها. واألسس والقواعد قال: جيوز تفسريه ملن كان جامعًا للعلوم
ن الدخول إىل فهم املراد من عامل املعاين يف كالم هللا عز وجل، ، إذ من خالهلا يتمكن مللمفسرأدوات 

مفسرًا إال  الشخص وال يكونوهبا يستطيع الشخص املفسر أن يفسر معاين مفردات القرآن الكرمي، 
كان مفسراً   املنهي عنه، وإذا فسر مع حصوهلا املذموم فمن فسر بدوهنا كان مفسرًا ابلرأي .بتحصيلها

ال ابالكتساب  فطرةعندهم علوم العربية ابل فقد توفرت نيالصحابة والتابععلماء  . وأماحملمودابلرأي اجلائز ا
هذا الزمان  جيلواستفادوا العلوم األخرى من النيب صلى هللا عليه وسلم، ومل تكن حاهلم كحالنا حنن 

اللغة العربية  ا يفبسبب ضعفنكنة جمة واللَّ تكاد الع  حيث امللهيات، و  داملليء ابلفنت والفساو الصعب 
حيث سخران  لبعض من عباده، رمحتهواسع بلطفه و لو ال إدراك هللا لنا  ختانقنا وتكون هي حقيقة حالنا،

فنحن نرى الصواب يف القول الثاين للعلماء يف هذه املسألة، أي  فلله احلمد أواًل وآخراً. خلدمة كتابه
من توفرت فيه شروط وآليات التفسري والرتمجة 863جواز تفسري القرآن الكرمي ابلرأي اجلائز احملمود 

 فأقول وابهلل التوفيق واهلداية: من لغة إىل لغة، وهللا أعلم. وبناء عليه، 

                                                 
 بل وترمجة معانيه إىل لغة أجنبية أخرى 863
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فلي ِعد له عدته وليتأهب له عقلياً وعلمياً ونفسياً، فإمنا هو خملوق  القرآن الكرمي إن من أراد أن يفسر
حمدود حبدود الزمان واملكان واإلمكان أمام الواحد هو و قصور وعجز فيه يفسر كالم اخلالق، وهو خملوق 

   .864  ءشيالقهار الذي ال حيد علمه وال مشيئته وال قدرته 
  

                                                 
 20، القاهرة، ص: 1، در الشروق، طكيف نتعا مل مع القرآن العظيمانظر : القرضاوي، يوسف؛   864
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 املطلب األول: املؤلفون املتقدمون

نظرًا لكون هذه املسألة من أمهات املسائل يف التفسري وعلوم القرآن، فإن علماءان األجالء قدمياً 
فمن األئمة األعالم  األخرى. التفسريية القضااي مناقشةقبل  ة ابلغة واهتمامًا خاصاً يوحديثاً أولوا هلا عنا

 :نذكر على سبيل اإلمجال ال احلصر الذين أصَّلوا وانقشوا هذه املسألة العلمية تقدمنيامل
 .865اإلمام الطربي يف مقدمة تفسريه .1

 . 866(  إحياء علوم الديناإلمام أبو حامد الغزايل يف)  .2

 . 867لقرطيب يف مقدمة تفسريه اإلمام ا .3

 . 868بن كثري يف مقدمة تفسريه  ااإلمام  .4

 . 869اإلمام أبو حيان يف مقدمة تفسريه  .5

 . 870(  الربهان يف علوم القرآناإلمام الزركشي يف )  .6

 . 871( مقدمة يف أصول التفسريبن تيمية يف ) ااإلمام  .7

 .872( اإلتقان يف علوم القرآناإلمام السيوطي يف )  .8

                                                 
  29-28، 23-20، ص:  1، ججامع البيان يف أتويل آي القرآن انظر: الطربي؛  865
 280، ص 1، الباب الثالث، يف أعمال الباطن يف التالوة، جإحياء علوم الدينانظر: الغزايل؛ أبو حامد؛    866
 ،30-20،  ص1، دار املاليني، بريوت، ج2006، 2،  طاجلامع ألحكام القرآن انظر: القرطيب؛  867
 63، ص: 1،  جتفسري القرآن العظيم بن كثري؛ا انظر:  868
 9-6، ص: 1، ج فسري البحر احمليطت انظر: أبو حيان؛  869
 452-449، ص: 1، جالربهان يف علوم القرآنانظر:  الزركشي؛   870
 60- 6ص ، مقدمة يف أصول التفسريانظر:  ابن تيمية؛   871
     445- 437، 1،  جاالتقان يف علوم القرآنانظر : السيوطي؛   872
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 ، وغريهم رحم هللا اجلميع.873( التبيان يف آداب محلة القرآنوي يف ) اإلمام النو  .9

 
وجند هؤالء األئمة األعالم قد تفاوتوا يف بيان وتفصيل هذه املسائل فمنهم من أسهب ومنهم كان 
دون ذلك، كانوا طرائق قدداً. وال شك أن مناقشة مثل هذه القضااي يف مقدمات التفاسري من قبل 

مجة عن فهم وإدراك املفسرين خلطورة اخلوض يف تفسري القرآن الكرمي وبيان معانيه ملن املفسرين كانت ان
ال ميتلك آليات وشروط املفسر. وحقيقة هذا املوقف العلمي اجلبار منهم جيعلنا أن نقف هلم موقف إجالل 

يسري اخللف على  وإكبار، فقد التزموا هم هبذه الشروط وأمروا غريهم اباللتزام هبا، واخلري كل اخلري أن
خطوات وهنج السلف يف بيان ومعرفة الطرق واألساليب يف كيفية التعامل مع القرآن الكرمي، وإذا ما وجد 
اخللف فراغاً لدى السلف يف مسألة ما، مأله وسده بكل أدب وتقدير دون أن يبخس من حقهم شيئاً. 

 فرمحهم هللا وجزاهم هللا عنا وعن اإلسالم خري اجلزاء.
 

       لب الثاين: من املؤلفني املتأخرين املط

منهم على سبيل اإلمجال ال  ومن األئمة األعالم املعاصرين الذين انقشوا هذه املسألة العلمية؛ نذكر
 :احلصر أصحاب الفضيلة لكل من

 .874( القواعد احلسان لتفسري القرآنعبد الرمحن بن انصر السعدي يف )  شيخال -1

أضواء البيان يف إيضاح القرآن  بن املختار اجلكين الشنقيطي يف ) الشيخ حممد األمني بن حممد -2
 875( ابلقرآن

                                                 
 1996، 4،دار ابن حزم، طلة القرآنالتبيان يف آداب محانظر: النووي، حيَي بن شرف الدين،   873
 227-7، الرايض، ص:1999، 1، دار الصميعي، طالقواعد احلسان لتفسري القرآنانظر: السعدي، عبد الرمحن بن انصر؛   874
تبة ، دار الفكر، بريوت، تح. مكأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنانظر: الشنقيطي، حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين؛ 875

 1995البحوث والدراسات، 
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 .876(  التفسري واملفسرونالشيخ د. حممد حسني الذهيب )  -3

 ( يف ظالل القرآن)  يف األستاذ سيد قطب يف أغلب مؤلفاته ال سيما -4

 . 877( مناهل العرفان يف علوم القرآنالشيخ د. عبد العظيم الزرقاين يف)  -5

 . 878(  مباحث يف علوم القرآنيخ مناع القطان يف )الش -6

 . 879(  كيف نتعامل مع القرآنحممد الغزايل يف )  الداعية الشيخ -7

 .880( حبوث يف أصول التفسري )  يفالشيخ د. حممد بن لطفي الصباف  -8

 .  881(فهماً وتفسرياً  –كيف نتعامل مع القرآن العظيم د.يوسف القرضاوي:)  الداعية الشيخ  -9

 . 882( تعريف الدارسني مبناهج املفسرينعبد الفتاح اخلالدي يف:)  أ.د.صالح -10

دراسات ، و)883( حبوث يف أصول التفسري ومناهجه أ.د.فهد بن عبد الرمحن الرومي يف: )  -11
 . 884( واجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر،)( يف علوم القرآن الكرمي

                                                 
 45-30، ص 1، جالتفسري واملفسرونانظر: الذهيب؛ حممد حسني؛   876
 ، مناهل العرفان يف علوم القرآنانظر: الزرقاين، عبد العظيم؛   877
 135 - 120، ص مباحث يف علوم القرآنانظر: القطان، مناع؛   878
، فرجينيا، الوالايت املتحدة 1991، 1د العاملي للفكر اإلسالمي، ط، املعهكيف نتعامل مع القرآنانظر: الغزايل، حممد؛   879

 31-25األمريكية، 
 13-12املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ص ، 1988، 1ط، حبوث يف أصول التفسريانظر: الصباف، حممد بن لطفي؛   880
 20-1ق، القاهرة، ص: ، دار الشرو 1999، 1،  طكيف نتعا مل مع القرآن العظيمانظر: القرضاوي، يوسف؛   881
 52-51، ص تعريف الدارسني بناهج املفسرينانظر: اخلالدي، صالح عبد الفتاح؛   882
- 136ه ، ص   1413، ط. د، مكتبة التوبة، الرايض، حبوث يف اصول التفسري ومناهجهانظر: الرومي، فهد بن عبد الرمحن؛   883

143 
  2001، دار البشري، الرايض، 2،  ط،لوم القرآندراسات يف عانظر: الرومي، فهد بن عبد الرمحن؛   884
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 . 885( ًا ودراسةمجع –قواعد التفسري الشيخ د. خالد عثمان السبت يف:)  -12

 . 886( قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا عز وجلين يف)االشيخ عبد الرمحن حسن حبنكة امليد -13

 . 887(  مدخل إىل التفسري وعلومهأ.د. عدانن زرزور يف )  -14

 .888(  أصول التفسري وقواعدهالشيخ خالد عبد الرمحن العك يف )  -15

 .889( وله دراسات يف التفسري وأص الشيخ حمي الدين بلتاجي يف ) -16

 .890( من روائع القرآنالشيخ د. حممد سعيد رمضان البوطي يف )  -17

 891( أصول يف التفسريالشيخ حممد بن صاق العثيمني، )  -18

مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسر الشيخ د. مساعد بن سليمان الطيار يف)  -19
 )892 . 

                                                 
 ، مكتبة املؤيد، املدينة املنورة1، طمجعاً ودراسة -قواعد التفسري انظر: السبت، خالد عثمان؛   885
  560 -10، ص قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا عز وجلانظر: امليداين، عبد الرمحن حبنكة؛   886
  120-100، ص 2000، دار الزمان، 1، طلتفسري وعلومهمدخل إىل اانظر: زرزور، عدانن؛   887
 66-65دار النفائس، بريوت، لبنان، ص ، 1986، 2،  طأصول التفسري وقواعدهانظر: العك،  خالد عبد الرمحن؛   888
 18 -12، دار الثقافة، الدوحة، ص 1987، 1، طدراسات يف التفسري وأصولهانظر: بلتاجي، حمي الدين؛   889
، مكتبة 1982، ط.د، أتمالت علمية  و أدبية يف كتاب هللا عز وجل –من روائع القرآن مد سعيد رمضان؛ البوطي، حم   890

 79 -70ص  الفارايب، دمشق،
،  واملادة العلمية هلذا الكتاب يف األصل هي حماضرات الشيخ املنتظمة واملسجلة على أصول التفسريالعثيمني، حممد بن صاق؛   891

.انظر موقع الشخصي للشيخ بن عثيمني: األشرطة مت تفريغها.
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_31.shtml 

وقع ملتقى أهل احلديث ، كتاب منشور على ممفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسرالطيار، مساعد بن سليمان،   892
 www.ahlalhadeeth.comعلى االنرتنت 

http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_31.shtml
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ن شك أن هنالك ابحثون آخرون يف هذا اجملال، فهؤالء هم الذين لفتوا نظري يف هذه الدراسة، وما م
 استغنينا عنهم خشية اإلطالة.

فإنين بعد البحث  د املفسر؛املنهجية الواجب توفرها عناألسس أما العلوم والقواعد الفكرية و      
سس واألهذه القواعد املنهجية  ترتيبمن الفائدة  والنظر والتحليل فيما سطره املتقدمون واملعاصرون، رأيت

 حماواًل قدر اإلمكان عدم ،العلمية اليت وقفت عليها أثناء القراءة والبحث على شكل فقرات ونقاط
التكرار، ألن كثرياً من العلماء املعاصرين واملتقدمني ذكروها خمتلطة ابآلداب الروحية واألخالقية ومل يفصلوا 

والتأمل يف آايته، واألسس العلمية والقواعد بني اآلداب الروحية واألخالقية املتعلقة بتدبر القرآن الكرمي 
املنهجية املتعلقة ابلتفسري. وقد وفقين هللا عز وجل يف دراسة سابقة هلذه الدراسة أن أكتب عن اآلداب 
الروحية واملبادئ األخالقية لتدبر القرآن، واآلن وهلل احلمد واملنة وفقين هللا عز وجل إلعداد هذه الدراسة 

 العلمية والقواعد املنهجية لتفسري القرآن الكرمي بشكل مستقل.األخرى عن األسس 
فكما رأينا فهؤالء هللا العلماء والباحثون الذين صنفوا يف هذا اجملال مع تفاوت يف جهودهم ورؤاهم، 
فكل كان يديل بدلوه يف هذا اجملال، فمنهم من ارتوى مباء هذه اآلليات، ومنهم من غرف غرفة بيده، 

 بغ هبا وتضلع فيها، وكٌل كانوا مشكورين، ولن يضيع هللا أجر من أحسن عماًل. ومنهم من اصط
ولقد اشرتط العلماء يف املفسر الذي يريد تفسري القرآن الكرمي ابلرأي اجلائز احملمود أن يكون ملماً 

القرآن  ريتفسمَثَّ  فقه وتدبر ومنجبملة من العلوم والثقافات واألدوات والقواعد اليت يستطيع بواسطتها 
هذه العلوم واألدوات مبثابة السياج واحلصن  العلماء واعترب .الكرمي تفسرياً صحيحاً سليماً مقبوالً ومنضبطاً 

 من الوقوع يف اخلطأ والزلل والقول على هللا بغري علم893لكتاب هللا تعاىل  احلصني الذي يعصم املفسر
 تعلقة بتفسري القرآن الكرمي.وفيما يلي ذكر تلك األسس والقواعد امل والعياذ ابهلل.

  

                                                 
 أو ترمجة كتاب هللا عز وجل 893
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 لدى املتقدمني واملعاصرين املبحث الثاين: األسس العلمية والقواعد املنهجية لتفسري القرآن الكرمي

 ذكر ما للتفسري من اآلداب واملبادئ العامة  متهيد:

العلمية يف هذا املبحث سنتطرق إىل بيان جهود بعض أئمة السلف واخللف يف مسألة القواعد واألسس 
املتعلقة بتفسري القرآن الكرمي، حيث مل ختلو مقدمات كتب التفسري من اإلشارة إليها مجلة وتفصيالً كما 

سنرى ذلك يف املطلب التايل. ولكن قبل الدخول إىل تفاصيل القواعد فقد رأينا أن بعض األئمة 
آلداب ما أشار إليها اإلمام يوسف املعاصرين قد ذكر آداابً قبلية تسبق تفسري القرآن الكرمي، ومن هذه ا

 القرضاوي حفظه هللا ومتعه ابلصحة والعافية ما يلي:

 األمور االفرتاضية اليت أولع هبا بعض الفقهاء.و يتجنب اجلدل الفلسفي واملماحكات الكالمية  -1

 مراعاة موضوع اهلداية والعقيدة، واالبتعاد عن املصطلحات النحوية والبالغية إال للضرورة.  -2

 مانع من االستفادة من العلوم احلديثة وما توصلت إليه احلقائق القطعية. ال  -3

 كما أننا حباجة إىل اجلمع بني الرواية والدراية، وصحيح املنقول وصريح املعقول. -4

 السلف ومعارف اخللف. -جهود  – تراث  -5

فكثريًا ما  مراعاة الكلمة يف عصر نزول القرآن، والعربة مبا تدل عليه األلفاظ يف ذلك العصر، -6
 تتطور الدالالت واأللفاظ بتطور العصور وتطور املعارف واتصال الشعوب واحلضارات. 

 رعاية املخصصات واملقيدات. -7

 تتبع مورد الكلمة يف القرآن.   -8
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 كما جتدر اإلشارة إىل أن القرآن الكرمي جيب أن يكون متبوعاً ال اتبعاً.  -9

 اإلسرائيلية. آلايت على ما وردت من القصصأن يتجرد من اعتقاداته السابقة، فال حيمل ا -10

جيب أن تكون السنة النبوية الصحيحة فوق كل شيء. فال يكون احلديث الصحيح حنفياً وال  -11
 حنبلياً، فهو فوق املذاهب كلها. الشافعياً وال مالكياً و 

ياً وال إمساعيلياً وال وال جيوز أن يكون القرآن معتزلياً وال أشعرايً وال أرسطياً وال أفالطونياً وال فاراب -12
قاداينياً، وال أن يكون جنيدايً وال قشريايً وال نقشبنداًي. بل جيب أن يكون فوق اجلميع ومرجع 

 اجلميع وحاكم اجلميع. 

 . 894وسوء التأويل لآلايت أييت إما بسبب قصور يف العلم والفكر وإما فساد يف النية والقصد -13

 عدم اتباع املتشاهبات وترك احملكمات. -14

 وضع النص يف غري موضعه.دم ع -15

 عدم دعوة النسخ بال برهان.   -16

 عدم اجلهل ابلسنن واآلاثر. -17

يف هذه املسألة، أنه يفضل للمفسر يف هذا العصر  يلوالذي يبدو  - ،عدم الثقة ابإلسرائيليات  -18
ال يتشبث بشيء من اإلسرائيليات أصاًل، إال إذا ثبتت وصحت الرواية، وقليل ما هي. بل،  أن

إىل إسقاط مصدر اإلسرائيليات من مصادر   رمحهم هللا ذهب بعض أساتذيت الفضالءولقد 
يف هذا العصر، معلالً ذلك أنه إذا كان األئمة السابقون من أمثال اإلمام  التفسري مجلة وتفصيالً 

                                                 
 268-258-237، 200، بتصرف شديد، ص: فهماً و تفسرياً  -كيف نتعامل مع القرآن العظيم انظر: القرضاوي، يوسف:   894
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تسرب كثري من الكذب واالفرتاء  بسببزماهنم أيف  حترجوا من ذكرها ابن تيمية وابن حزم 
 رواايت أهل الكتاب من اليهود والنصارى...فما ابلنا حنن يف هذا الزمان الصعب والتدليس إىل

 واملعقد، ومن حيث الضعف العلمي الشرعي احملقق، إال ما رحم هللا !؟

  .895عدم الشرود عن إمجاع األمة    -19

 مطابقة التفسري للمفسَّر من غري نقص ملا حيتاج إليه من إيضاح املعىن. -20

 يقي واملعىن اجملازي، فلعل املعىن اجملازي هو املراد.مراعاة املعىن احلق -21

 مراعاة التأليف وال تآخي بني املعاين واملفردات لتحقيق الغرض الذي من أجله سيق الكالم -22

 اجتناب ادعاء التكرار يف القرآن الكرمي ما أمكن. -23

 أن يكون فطناً يقظاً عليماً بقانون الرتجيح بني املعاين. -24

. و أما نزول وتنزل"يت ذكرها بعض أهل العلم من أن للقرآن الكرمي؛ " أن يراعي القاعدة ال -25
يتطابق مع ما  ييوهذا يف رأ –فباق إىل قيام الساعة  التنزلفقد مضى وانتهى، وأما  النزول

فقه الواقع، وفقه النص، وفقه تنزيل النص ذكره أيضاً بعض أهل العلم من أن هناك قاعدة؛ " 
 لى املفسر مراعاة ذلك وهللا أعلم."، فالواجب ع على الواقع

 أن يكون عاملاً أبحكام الشريعة من العبادات واملعامالت والسنن الواردة فيها. -26

 أن حيفظ أقاويل املفسرين من السلف واخللف. -27

                                                 
 بتصرف شديد 260املرجع السابق، ص:   895
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 . 896أن يكون جيد القرحية ذكي الفهم قوي الفكرة  -28

  

                                                 

مناهل العرفان يف ، وانظر: الزرقاين، عبد العظيم؛ 188 - 83 – 81، ص تفسري وقواعدهأصول الخالد عبد الرمحن العك؛   896 
 445، ص 1، جعلوم القرآن
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 فاملطلب األول: األسس والقواعد املنهجية للتفسري لدى أئمة السل 

 
 :همن أراد تفسري القرآن الكرمي طلب ذكر أهل العلم أن

أواًل من القرآن، فما أمجل منه يف مكان فقد فسر يف موضع آخر، وما اختصر يف مكان فقد  -1
 بسط يف موضع آخر منه، هذا ما أطلق عليه العلماء تفسري القرآن ابلقرآن.

وهذا هو ما أطلق ، ابعني من بعدهموالت نقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعن أصحابه مث ما -2
 ، أو التفسري ابملأثور.والتابعني عليه العلماء تفسري القرآن ابلسنة وبكالم الصحابة

 أن يكون ممتلئاً من عدة اإلعراب ال يلتبس عليه اختالف وجوه الكالم. -3

 يكفي ؛ ألن هبا يعرف شرح مفردات األلفاظ ومدلوالهتا حبسب الوضع. والالعربية اللغةمعرفة   -4
النحو؛ ألن املعىن وغري املشرتك، و  املشرتك اللفظ فبواسطة اللغة يعلم ،يف حقه معرفة اليسري منها

التصريف؛ ألن به تعرف األبنية والصيغ ، و يتغري وخيتلف ابختالف اإلعراب فال بد من اعتباره
علم معناه، و االشتقاق؛ ألن االسم إذا كان اشتقاقه من مادتني خمتلفتني اختلف ، و الكالمية

املعاين والبيان والبديع؛ ألنه يعرف ابألول خواص تراكيب الكالم من جهة إفادهتا املعىن، وابلثاين 
خواصها من حيث اختالفها حبسب وضوح الداللة وخفائها، وابلثالث وجوه حتسني الكالم، 

 .وهذه العلوم الثالثة هي علوم البالغة، وهي من أعظم أركان املتدبر واملفسر

أصول الدين؛ مبا يف القرآن من ، ابلقرآنوهو علم بكيفية األداء والنطق أبلفاظ لم القراءات؛ ع -5
الدالة بظاهرها على ما ال جيوز على هللا تعاىل. فاألصويل يؤول ذلك ويستدل على ما  تاآلاي

أصول الفقه؛ إذ به يعرف وجه االستدالل على األحكام ، و يستحيل وما جيب وما جيوز
 ط. واالستنبا
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؛ إذ بسبب النزول يعرف معىن اآلية املنزلة فيه حبسب ما القرآين أسباب النزول والقصصعلم  -6
 أنزلت فيه.

 الناسخ واملنسوخ؛ ليعلم احملكم من غريه.علم   -7

الفقه؛ إذ به يعرف احلالل واحلرام واملباح واملستحب والواجب والفرض والباطل والفاسد علم   -8
 واجلائز من أمر الدين. 

ألن السنة شارحة لكتاب هللا عز وجل ومبينة له،  -اديث املبينة لتفسري اجململ واملبهم األح -9
 .وخمصصة للعام، وموضحة للمبهم، ومقيدة للمطلق

وجممله ، وعامه وخاّصه، ومقدمه ومؤخره، معرفة حمكمه ومتشاهبهأنواع علوم القرآن مجلة، مثل   -10
وأمثال  ،وخوامت السور ،وفواتح السور، اصل اآليوفو ، ومنطوقه ومفهومه، ومطلقه ومقيده، ومبينه
 ،حقيقته وجمازه  ،897وإعجاز القرآن  ،ومناسبات اآلايت والسور ،وأقسام القرآن ،القرآن

واخلرب  ،واحلصر واالختصاص ،واإلجياز واإلطناب ،وكنايته وتوضيحه ،وتشبيهاته واستعاراته
  كرمي واملعينة على فهم املراد من آايته.، وغري ذلك من العلوم املتعلقة ابلقرآن الواإلنشاء

 
الضروري أن يفهم املفسر أنواع رأى من هذه املسألة  حديثه عن فيف رمحه هللا، اإلمام الزركشي أماو 

 :نذكر اخلطاابت القرآنية، ومن هذه اخلطاابت
َ ِبك لِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾،]الع، قال تعاىل خطاب العام يراد به العموم -11  [62نكبوت::﴿ إنَّ اَّللَّ

                                                 
اجلامع ألحكام ، و انظر للتوسع واملزيد:  مقدمة تفسري: 391 -214، ص: 1، جالربهان يف علوم القرآنانظر: الزركشي؛    897

 33-28، ص:ن تيمية يف أصول التفسريمقدمة اب؛ و 36-30، 1، جالقرآن لإلمام القرطيب
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ت ْم ، قال تعاىلخطاب اخلاص يراد به اخلصوص -12 ن ْ َذا َما َكنَ ْزمت ْ أِلَنْ ف ِسك ْم َفذ وق وا َما ك  :﴿ هََٰ
 [.35َتْكِنز وَن﴾،] التوبة:

 ﴾، :﴿اَي أَي َُّها النَّيبُّ ِإَذا طَلَّْقت م  النَِّساَء َفطَلِّق وه نَّ ِلِعدَّهِتِنَّ ، قال تعاىلخطاب اخلاص يراد به العموم -13
 [.1]الطالق:

َا َأاَن َلك ْم َنِذيٌر م ِبنٌي[﴾، ] احلج:، قال تعاىلخطاب اجلنس -14  [.49:﴿ ق ْل اَي أَي َُّها النَّاس  ِإمنَّ

:﴿ اَي َبيِن ِإْسرَائِيَل اذْك ر وا نِْعَميِتَ الَّيِت أَنْ َعْمت  َعَلْيك ْم َوأَْوف وا بَِعْهِدي أ وِف ، قال تعاىلخطاب النوع -15
َي فَاْرَهب وِن ﴾،]البقرة: بَِعْهدِك    [.٤٠ْم َوِإايَّ

ت َما َواَل تَ ْقَراَب ، قال تعاىلخطاب العني -16 :﴿ َواَي آَدم  اْسك ْن أَْنَت َوَزْوج َك اجْلَنََّة َفك اَل ِمْن َحْيث  ِشئ ْ
ِذِه الشََّجرََة فَ َتك واَن ِمَن الظَّاِلِمنَي ﴾، ]األعراف:   [.١٩هََٰ

 [.٢ أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا ملَ تَ ق ول وَن َما اَل تَ ْفَعل وَن﴾،]الصف: :﴿ ايَ ، قال تعاىلخطاب املدح -17

ت ْم ، قال تعاىل:خطاب الذم -18 ن ْ َا جت َْزْوَن َما ك  ﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن َكَفر وا اَل تَ ْعَتِذر وا اْليَ ْوَم ِإمنَّ
 [.٧تَ ْعَمل وَن﴾،]لتحرمي: 

 [.٤٦َساَلٍم آِمِننَي ﴾،]احلجر: :﴿ اْدخ ل وَها بِ ، قال تعاىلخطاب الكرامة -19

َها فَِإنََّك َرِجيٌم ﴾،]ص: ، قال تعاىلخطاب اإلهانة -20  [.٧٧:﴿ قَاَل فَاْخر ْج ِمن ْ

 [.٤٩:﴿ ذ ْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيز  اْلَكرمي ﴾، ]الدخان: ، قال تعاىلم واالستهزاءخطاب التهكُّ  -21

َ َواَل ت ِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلم َناِفِقنَي ِإنَّ :﴿ اَي أَي ُّ ، قال تعاىلخطاب العني واملراد به غريه -22 َها النَّيبُّ اتَِّق اَّللَّ
َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما﴾، ]األحزاب:   [، ألنه صلى هللا عليه وسلم كان تقياً، واملراد املؤمنون.١اَّللَّ
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َنا :﴿ فَ َقاَل هَلَا َوِلأْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا أَ ، قال تعاىلخطاب اجلمادات -23 ْو َكْرًها قَالََتا أَتَ ي ْ
 [.١١طَائِِعنَي﴾،]فصلت: 

ت ْم م ْؤِمِننَي﴾، ]املائدة: ، قال تعاىلخطاب التهييج -24  [.٢٣:﴿ َوَعَلى اَّللَِّ فَ تَ وَكَّل وا ِإْن ك ن ْ

َنط وا ﴿ ق ْل اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرف وا َعَلىَٰ أَنْ ف ِسِهْم اَل تَ قْ ، قال تعاىل:خطاب التحنن واالستعطاف -25
يًعا ِإنَّه  ه َو اْلَغف ور  الرَِّحيم ﴾، ]الزمر:  َ يَ ْغِفر  الذُّن وَب مجَِ  [.٥٣ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّ

:﴿ ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه اَي أََبِت ملَ تَ ْعب د  َما اَل َيْسَمع  َواَل ي  ْبِصر  َواَل ي  ْغيِن ، قال تعاىلخطاب التحبب -26
ًئا ﴾  [.٤٢،]مرمي: َعْنَك َشي ْ

:﴿ أَْم يَ ق ول وَن اْفرَتَاه  ق ْل فَْأت وا ِبس ورٍَة ِمْثِلِه َواْدع وا َمِن اْسَتطَْعت ْم ِمْن د وِن ، قال تعاىلخطاب التعجيز -27
ت ْم َصاِدِقنَي﴾، ]يونس:   [.٣٨اَّللَِّ ِإْن ك ن ْ

ت ْم َصاِدِقنَي﴾،]آل:﴿ ق ْل فَْأت وا اِبلت َّْورَاِة فَاتْ ل وَها ِإنْ ، قال تعاىلخطاب التكذيب -28  [.٩٣عمران:  ك ن ْ

:﴿ ق ْل ه َو الرَّمْحََٰن  آَمنَّا بِِه َوَعَلْيِه ، قال تعاىلخطاب التشريف من هللا عز وجل مباشرة لعباده -29
ْلَنا َفَستَ ْعَلم وَن َمْن ه َو يف َضاَلٍل م ِبنٍي﴾، ]امللك:   [.٢٩تَ وَكَّ

عاىل:﴿ ك لُّ اْمرٍِئ مبَا َكَسَب َرِهنٌي﴾،]الطور: صيغ العموم، مثل لفظ: ) كل، ومجيع (، قال ت -30
يًعا مث َّ اْستَ َوىَٰ ِإىَل السََّماِء َفَسوَّاه نَّ ٢١ [، وقال تعاىل: ﴿ ه َو الَِّذي َخَلَق َلك ْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ

 [.٢٩َسْبَع مَسَاَواٍت َوه َو ِبك لِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾، ]البقرة: 

االستغراقية، قال تعاىل: ﴿ َواْلم طَلََّقات  َيرَتَبَّْصَن أِبَنْ ف ِسِهنَّ َثاَلثََة ق  ر وٍء..﴾،  اجلمع املعرف ب  :أل،  -31
 [.228] البقرة:
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َنٌة َواَّللَّ  ِعْنَده  َأْجٌر َعِظيٌم ﴾،   -32 َا أَْمَوال ك ْم َوأَْواَلد ك ْم ِفت ْ اجلمع املعرف ابإلضافة، قال تعاىل:﴿ ِإمنَّ
 [.٢٤ىل: ﴿ َوالَِّذيَن يف أَْمَواهِلِْم َحقٌّ َمْعل وٌم ﴾، ]املعارج: [، وقال تعا١٥]التغابن: 

 أمساء االستفهام.، و أمساء الشرط -33

 النكرة الواقعة بعد سياق النفي. -34

 النكرة املوصوفة بوصف عام. -35

 . 898 األمساء املوصولة -36

 
 ذه املسألة.من أئمة السلف الصاق من العلوم والقواعد يف ه تقدمونهذا ابختصار فيما ذكره امل

 
  

                                                 
 391 - 214، ص 1، جلربهان يف علوم القرآنانظر: الزركشي، بدرالدين؛ ا  898
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 املطلب الثاين: األسس والقواعد لدى بعض املتأخرين

 
 رأيت من املناسب ترتيبهم كاآليت: ومن العلماء املعاصرين الذين أبدعوا يف هذه املسألة؛ 

 
اليت  العلمية من القواعد النفيسة واألسسو  أواًل: الشيخ املفسر عبد الرمحن السعدي رمحه هللا.

 : ذكرها رمحه هللا
) العربة بعموم األلفاظ ال خبصوص األسباب(، ألن سبب النزول إمنا هي أمثلة توضح   -1

 األلفاظ، ليست األلفاظ مقصورة عليها.

) على املفسر مراعاة ما دلت عليه األلفاظ القرآنية مطابقة وما دخل يف ضمنها، وأيضاً  -2
 يصرح اللفظ بذكرها (.عليه مراعاة لوازم تلك املعاين وما تستدعيه من املعاين اليت مل 

) اآلايت القرآنية اليت ظاهرها التضاد جيب محل كل نوع منها على حال حبسب ما يليق  -3
 ويناسب املقام (.

ذا أطلق الفعل أو ما يف معناه إف ذا) حذف املتعلق املعمول فيه يفيد تعميم املعىن املناسب هل -4
ف املتعلق فعمم ذلك املعىن، ويكون احلذف فمىت ما تقيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه هللا تعاىل وحذ

[، فحذف املتكاثر به ليعم مجيع ١هنا أحسن وأفيد (، مثل قوله تعاىل ﴿ أهَْلَاك م  التََّكاث  ر ﴾، ]التكاثر: 
ما يقصد الناس فيه املكاثرة من الرايسات واألموال واجلاه والضيعات واألوالد وغريها مما تتعلق به 

 ة هللا.النفوس ويلهيها عن طاع

) حذف جواب الشرط يدل على تعظيم األمر وشدته يف مقامات الوعيد(، مثل قوله  -5
تعاىل:﴿ َوَلْو تَ َرىَٰ ِإْذ و ِقف وا َعَلىَٰ َرهبِِّْم ﴾، ] األنعام: [، فحذف اجلواب من هذه اآلية وشبهها أوىل 
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نه وال يدرك ابلوصف، من ذكره ليدل على ذلك على عظمة املقام وأنه هلوله وشدته وفظاعته اليعرب ع
[،  أي ملا أقمتم على ما أنتم عليه من ٥وكقوله تعاىل: ﴿ َكالَّ َلْو تَ ْعَلم وَن ِعْلَم اْلَيِقنِي﴾،]التكاثر: 

 التفريط والغفلة واللهو.

ل على املعىن العام املناسب له، وإذا قرن مع غريه د) بعض األمساء الواردة يف القرآن إذا أفرد  -6
ىن، و دل على ما قرن معه على ابقيه(. وهلذه القاعدة أمثلة كثرية، منها: اإلميان، دل على بعض املع

أفرد وحده يف آايت كثرية وقرن مع العمل الصاق يف آايت كثرية، فاآلايت اليت أفرد فيها يدخل فيه 
 العقاب. مجيع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، وهلذا يرتب هللا عليه حصول الثواب والنجاة من

) ختم اآلايت أبمساء هللا احلسىن يدل على أن احلكم املذكور له تعلق بذلك االسم الكرمي،    -7
مثل ما ذكر هللا تعاىل مواريث الورثة وقدرها (، كما قال تعاىل: ﴿ َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعِليًما 

علم ما ال يعلم العباد ويضع األشياء مواضعها، [، فكونه عليمًا حكيمًا ي١١َحِكيًما﴾، ]النساء: 
 فاخضعوا ملا قاله وفصله يف توزيع األموال على مستحقيها الذين يستحقوهنا حبسب علم هللا وحكمته.

) القرآن جيري يف إرشاداته مع الزمان واألحوال يف أحكامه الراجعة  للعرف والعوائد(. فاهلل  -8
شرعاً وعقالً وعرفاً، وهناهم عن املنكر. فما كان من املعروف  أمر عباده ابملعروف وهو ما عرف حسنه

ال يتغري يف األحوال واألوقات، كالصالة والزكاة والصوم واحلج، فإنه تعاىل أمر به يف كل وقت، 
والواجب على اآلخرين نظري الواجب على األولني من هذه األمة. وما كان من املنكر ال يتغري كذلك 

والقتل بغري حق والزان وشرب اخلمر ثبتت يف كل زمان ومكان ال تتغري وال  كشر بتغري األوقات، كال
خيتلف حكمها، وما كان خيتلف ابختالف األزمنة واألمكنة واألحوال فإن هللا تعاىل يردهم فيه إىل 

عال العرف والعادة واملصلحة املتعينة يف ذلك الوقت، كأمر هللا تعاىل ابإلحسان للوالدين ابألقوال واألف
ومل يعني شيئاً خمصوصاً من اإلحسان والرب ليعم ذلك كلما جتدد من األوصاف واألحوال، فقد يكون 

 اإلحسان إليهم يف وقت غري إحسان يف وقت آخر، ويف حق شخص دون الشخص اآلخر.
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) إرشادات القرآن على نوعني: أحدمها أن يرشد أمراً وهنياً وخرباً إىل أمر معروف شرعاً أو  -9
عرفاً كما تقدم، والنوع الثاين أن يرشد إىل استخراج األشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل معروف 

رض وات واألاايت كثرية إىل التفكر يف خلق السمآيف استفادة املنافع منها (. فإنه تعاىل دعا عباده يف 
تدل هبا على ما هلل من وما خلق هللا فيها من العوامل، هذا الفكر يفيدان علمني جليلني أحدها أننا نس

صفات الكمال والعظمة، والعلم الثاين أننا نفكر فيها ونستخرج منها املنافع املتنوعة واخلريات الدينية 
والدنيوية. فجميع فنون الصناعات على كثرهتا وتنوعها يف هذه األوقات داخل يف تسخريها لنا، وتقدم 

طلوبة إال به فهو مطلوب، وهذا يدل على أن تعلم لنا يف قاعدة الالزم أن ما ال تتم به األمور امل
الصناعات واملخرتعات احلديثة من األمور املطلوبة شرعاً، وأهنا من اجلهاد يف سبيل هللا ومن علوم 

 القرآن.

) احملرتزات يف القرآن تقع يف املواضع يف أشد احلاجة إليها (. وذلك أن كل وضع يسوق  -10
رباً من األخبار، فيتشوف الذهن إىل شيء آخر إال وجدت هللا قد هللا فيه حكماً من األحكام أو خ

قرن به ذلك األمر الذي يعلق يف األذهان فيبينه أحسن بيان، و هذا أعلى أنواع التعليم الذي ال يبقي 
َا أ ِمْرت  َأْن َأْعب َد َربَّ  ِذِه إشكااًل إال و أزاله وال احتماال إال أوضحه. فمن ذلك قوله تعاىل: ﴿ ِإمنَّ هََٰ

اْلبَ ْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها..﴾، وملا خصها ابلذكر رمبا وقع يف بعض األذهان ختصيص ربوببيته هبا، فإنه تعاىل 
 [.٩١أزال هذا الوهم قائاًل: ﴿َوَله  ك لُّ َشْيٍء ﴾، ]النمل: 

تكاد ) يف الفوائد اليت جينيها العبد يف معرفته وفهمه ألجناس علوم القرآن(، وهذه القاعدة  -11
أن تكون هي املقصود األعظم يف علم التفسري، وذلك أن القرآن يشتمل على علوم متنوعة وأصناف 
جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف املقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع اآلايت 

ى اإلطالق علم يه فيحصل املراد منها علمًا وتصديقًا وحااًل وعماًل. فأجل علوم القرآن علفالواردة 
 ...(التوحيد وما هلل من صفات الكمال
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) أركان اإلميان ابألمساء احلسىن ثالثة: إمياننا ابالسم ومبا دل عليه من املعىن ومبا تعلق به  -12
 من اآلاثر(. 

) ربوبية هللا يف القرآن على نوعني: عامة وخاصة(. فالربوبية العامة تدخل فيه املخلوقات  -13
ىت اجلمادات، وأنه تعاىل املنفرد خبلقها ورزقها وتدبريها، النوع الثاين يف تربيته كلها برها وفاجرها وح

ألصفيائه وأوليائه فريبيهم ابإلميان الكامل ويوفقهم لتكميله، ويكملهم ابألخالق اجلميلة ويدفع عنهم 
كل شر   األخالق الرذيلة وييسرهم لليسرى و جينبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خري واحلفظ من

 وإانلة احملبوابت العاجلة واآلجلة، وصرف املكروهات العاجلة واآلجلة.

) إذا أمر هللا بشيء كان انهياً عن ضده، و إذا عفا عن شيء كان آمراً بضده، و إذا أثىن  -14
على نفسه أو على أوليائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثبااتً للكمال(. و ذلك ألنه ال ميكن 

على وجه الكمال إال برتك ضده، فحيث أمر ابلصالة والتوحيد والزكاة والصوم كان انهياً  امتثال األمر
عن الشرك وعن ترك الصالة وترك الزكاة وترك الصوم. وحيث أمر ابلصرب والشكر وإقبال القلب على 

 إبثبات هللا إانبة وحمبة وخوفاً كان انهيًا عن اجلزع والسخط وكفر ابلنعم. وكذلك املدح ال يكون إال
الكماالت، فحيث أثىن على نفسه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله..ذكر 
تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والِسنة واللغوب واملوت. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقّول 

عن اهلوى ﴿ َوَما يَ ْنِطق  َعِن واجلنون والسحر والشعر والغلط اثبت أنه صلى هللا عليه وسلم ال ينطق 
[.) دل القرآن الكرمي يف عدة آايت أن من ترك ما 4-3اهْلََوىَٰ ِإْن ه َو ِإالَّ َوْحٌي ي وَحىَٰ ﴾، ] النجم:

ينفعه مع اإلمكان، ابتلي ابالشتغال مبا يضره وحرم األمر األول(، والدليل على ذلك أن املشركني ملا 
بعبادة األواثن، وملا استكربوا عن االنقياد للرسل، ابتلوا ابالنقياد لكل زهدوا يف عبادة الرمحن ابتلوا 

مارج العقل والدين. وملا عرض عليهم اإلميان أول مرة فعرفوه مث تركوه، قّلب هللا قلوهبم وطبع عليها 
وختمها، فال يؤمنون حىت يروا العذاب ) يف داللة القرآن على أصول الطب: فأصول الطب من منظور 
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دفع  -3واحلمية من األمور الضارة،  -2حفظ الصحة ابستعمال األمور النافعة،  -1رآن ثالثة: الق
ما عرض للبدن من املؤذايت(. ومسائل الطب تدور على هذه القواعد الثالثة. وقد نبه القرآن عليها 

بُّ اْلم سْ  [، فأمر ابألكل ٣١رِِفنَي ﴾، ] األعراف: يف قوله تعاىل: ﴿ وَك ل وا َواْشَرب وا َواَل ت ْسرِف وا ِإنَّه  اَل حيِ 
والشرب و أطلق ليدل على أن املأكول واملشروب حبسب ما يالئم اإلنسان وينفعه يف كل وقت وحال، 
هنى عن اإلسراف يف ذلك إما يف كثرة املأكوالت واملشروابت،  وإما ابلتخليط وهذا محية عن كل ما 

 ..يضر اإلنسان.

ابه من جهة العمل إىل قصر نظرهم إىل احلالة احلاضرة اليت هم ) يرشد هللا عباده يف كت -15
فيها، ومن جهة الرتغيب فيه والرتهيب من ضده إىل ما يرتتب عليه من املصاق، ومن النعم ابلنظر إىل 
ضدها (. وهذه القاعدة اجلليلة دل عليها القرآن يف آايت كثرية، فإن العامل إذا كان مشتغاًل بعمله 

ة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وابطنه عليه جنح و إذا تشوقت نفسه إىل أعمال أخرى الذي هو وظيف
مل حين وقتها بعد فرتت عزميته، وسببت هذه النظرة إىل األعمال األخرى يف نقص أتقان عمله احلاضر، 
و إذا جاءه العمل اآلخر جاءه وقد ضعفت مهته وقل نشاطه،  فيفوت األول والثاين، ومن هذا قوله 

ِتَب َعَلْيِهم  اْلِقَتال  تعاىل: ﴿  أملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل هَل ْم ك فُّوا أَْيِدَيك ْم َوأَِقيم وا الصَّاَلَة َوآت وا الزََّكاَة فَ َلمَّا ك  
تعاىل: ﴿  َوَلْو َأانَّ  لاوق.[، 77ِإَذا َفرِيٌق ِمن ْه ْم خَيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اَّللَِّ أَْو َأَشدَّ َخْشَيًة ﴾، ] النساء:

َنا َعَلْيِهْم َأِن اقْ ت  ل وا أَنْ ف َسك ْم َأِو اْخر ج وا ِمْن ِداَيرِك ْم َما فَ َعل وه  ِإالَّ قَِليلٌ ِمن ْه ْم َوَلوْ  َأهنَّ ْم فَ َعل وا َما ي وَعظ وَن  َكتَ ب ْ
 [.٦٦بِِه َلَكاَن َخرْيًا هَل ْم َوَأَشدَّ تَ ْثِبيًتا ﴾، ] النساء: 

) إن هللا قد ميز يف كتابه بني حقه اخلاص وحق رسوله اخلاص واحلق املشرتك(. احلقوق    -16
ثالثة: حق هلل وحده ال يكون لغريه، وهو: عبادته وحده ال شريك له جبميع أنواع العبادات. وحق 
ق رسوله صلى هللا عليه وسلم حق خاص وهو: التعزير والتوقري والقيام حبقه الالئق واالقتداء به. ح

مشرتك، وهو: اإلميان ابهلل ورسوله وحمبة هللا و رسوله. وقد ذكر هللا احلقوق الثالثة يف كتابه: فحق هللا 
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[، واحلق املشرتك: ﴿ لِت  ْؤِمن وا اِبَّللَِّ َوَرس ولِِه﴾، ] الفتح ٩وحده: ﴿َوت َسبِّح وه  ب ْكرًَة َوَأِصياًل ﴾، ]الفتح:
 [9اخلاص: ﴿ َوت  َعّزِر وه  َوت  َوقِّر وه  ﴾، ] الفتح: [، وحق الرسول صلى هللا عليه و سلم 9:

) أيمر هللا ابلتثبت وعدم العجلة يف األمور اليت خيشى من عواقبها، وأيمر وحيث على  -17
املبادرة على أمور اخلري اليت خيشى فواهتا. وهذه القاعدة يف القرآن كثرية(. منها قوله تعاىل: ﴿ اَي أَي َُّها 

[، وقوله تعاىل: ﴿ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا 94ِإَذا َضَربْ ت ْم يف َسِبيِل اَّللَِّ فَ تَ بَ ي َّن وا ﴾، ]النساء: الَِّذيَن آَمن وا 
 ﴾، ]احلجرات: ِإْن َجاءَك ْم فَاِسٌق بِنَ َبٍإ فَ تَ بَ ي َّن وا َأْن ت ِصيب وا قَ ْوًما جِبََهاَلٍة فَ ت ْصِبح وا َعَلىَٰ َما فَ َعْلت ْم اَنِدِمنيَ 

، وقد عاتب هللا تعاىل املتسرعني إىل إذاعة األخبار اليت خيشى من إذاعتها، فقال تعاىل: ﴿ َوِإَذا [٦
ه ْم َلَعِلَمه  الَِّذيَن َجاَءه ْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو اخْلَْوِف أََذاع وا بِِه َوَلْو َردُّوه  ِإىَل الرَّس وِل َوِإىَلَٰ أ ويل اأْلَْمِر ِمن ْ 

 [.٨٣ونَه  ِمن ْه ْم َوَلْواَل َفْضل  اَّللَِّ َعَلْيك ْم َوَرمْحَت ه  اَلت َّبَ ْعت م  الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِلياًل ﴾،]النساء: َيْستَ ْنِبط  

) إذا كان سياق اآلايت يف أمور خاصة وأراد هللا أن حيكم عليها وذلك احلكم ال خيتص  -18
هذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكرب هبا بل يشملها ويشمل غريها، جاء هللا ابحلكم العام(. و 

دليل على انتظامه العجيب. ومثاهلا يف القرآن ملا ذم هللا املنافقني، استثىن التائبني منهم، قال تعاىل: ﴿ 
ْلم ْؤِمِننَي َوَسْوَف ي  ْؤِت اَّللَّ  ِإالَّ الَِّذيَن اَتب وا َوَأْصَلح وا َواْعَتَصم وا اِبَّللَِّ َوَأْخَلص وا ِدينَ ه ْم َّللَِِّ فَأ ولََِٰئَك َمَع ا

راد هللا أن حيكم ابألجر مل يقل وسوف يؤتيهم أجراً أ[، فلما ١٤٦اْلم ْؤِمِننَي َأْجرًا َعِظيًما ﴾، ]النساء: 
عظيماً، بل قال: ﴿ َوَسْوَف ي  ْؤِت اَّللَّ  اْلم ْؤِمِننَي َأْجرًا َعِظيًما ﴾، ليشملهم وغريهم ومن كل مؤمن، 

 ن اختصاص احلكم هبم.ولئال يظ

) إذا منع هللا عباده املؤمنني شيئًا تتعلق به إرادهتم فتح هلم اباًب أنفع هلم وأسهل وأوىل(.  -19
ا وهذا من لطفه تعاىل. قال تعاىل:﴿ َواَل تَ َتَمن َّْوا َما َفضََّل اَّللَّ  بِِه بَ ْعَضك ْم َعَلىَٰ بَ ْعٍض لِلّرَِجاِل َنِصيٌب ممَّ 

َ َكاَن ِبك لِّ َشْيٍء َعِليًما ﴾، ]النساء: اْكَتَسب وا َولِلنِّ  َ ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ اَّللَّ َساِء َنِصيٌب ممَّا اْكَتَسَْبَ َواْسأَل وا اَّللَّ
لوه بلسان أ[، فنهاهم عن متين ما ليس بنافع وفتح هلم أبواب الفضل واإلحسان، وأمرهم أن يس٣٢
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حني مسع كالمه، ومنعه هللا منها، فاهلل عز وجل سالّه  املقال وبلسان احلال. وملا سأل موسى  رؤية ربه
ت َك َعَلى النَّاِس ِبرَِسااَليت َوِبَكاَلِمي  مبا أعطاه من اخلري العظيم، قال تعاىل: ﴿ قَاَل اَي م وَسىَٰ ِإيّنِ اْصطََفي ْ

ت َك وَك ْن ِمَن الشَّاِكرِيَن﴾، ]األعراف:   [.١٤٤َفخ ْذ َما آتَ ي ْ

أن يبني األجر والثواب على قدر املشقة يف طريق العبادة، ويبني مع ) من قواعد القرآن  -20
ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأهنا ال تنقص من األجر شيئاً (. وهذا من لطف 

ًئا َوه َو َخرْيٌ َلك ْم هللا وإحسانه، قال تعاىل: ﴿ ك ِتَب َعَلْيك م  اْلِقَتال  َوه َو ك ْرٌه َلك ْم َوَعَسىَٰ َأْن َتْكَره وا شَ  ي ْ
ًئا َوه َو َشرٌّ َلك ْم َواَّللَّ  يَ ْعَلم  َوأَنْ ت ْم اَل تَ ْعَلم وَن ﴾، ]البقرة:  بُّوا َشي ْ [. فبني هللا تعاىل أن ٢١٦َوَعَسىَٰ أَْن حتِ 

هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة واخلاصة وإن شقت عليهم وكرهتها النفوس، 
كن هذه املشقات ابلنسبة إىل ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشّر، بل هي خري حمض وإحسان ول

 صرف من هللا على عباده.

)كثرياً ما ينفي هللا الشيئ النتفاء فائدته وْثرته املقصودة منه، وإن كانت صورته موجودة(.  -21
د وغريها ليعرف ربه ويقوم حبقه، وذلك أن هللا خلق اإلنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤا

فهذا هو املقصود منها، فإهنا حجة هللا على عباده ونعمته اليت توجد هبا مصاق الدين والدنيا. وإما 
أن تكون حمنة وحجة على صاحبها إذا استعملها يف غري ما خلقت له، وهلذا كثريًا ما ينفي هللا هللا 

ْنِس هَل ْم قا...هذه األمور الثالثة عن أصناف الكفار ل تعاىل: ﴿ َوَلَقْد َذرَْأاَن جِلََهنََّم َكِثريًا ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِ
نْ َعاِم َبْل ه ْم َأَضلُّ ق  ل وٌب اَل يَ ْفَقه وَن هِبَا َوهَل ْم َأْعني ٌ اَل ي  ْبِصر وَن هِبَا َوهَل ْم آَذاٌن اَل َيْسَمع وَن هِبَا أ ولََِٰئَك َكاأْلَ 

 [.١٧٩اِفل وَن ﴾، ]األعراف: أ ولََِٰئَك ه م  اْلغَ 

) إذا أراد هللا إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه ابلصفات الكاملة، أراهم نقصها يف غريهم من  -22
املستعدين للكمال (. وذلك يف أمور كثرية وردت يف القرآن، منها ملا أراد هللا إظهار شرف آدم على 

ا، فحينئذ نبأهم آدم عنها، فخضعوا لعلمه وعرفوا املالئكة ابلعلم، مث امتحن املالئكة فعجزوا عن معرفته
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فضله وشرفه. وملا أراد هللا إظهار شرف يوسف عليه السالم يف سعة العلم والتعبري، رأى امللك تلك 
الرؤاي مث عرضها من لديه علم ومعرفة، فعجزوا عن معرفتها، مث بعد ذلك عرب عنها يوسف عليه السالم 

 يف هذا معروفة واضحة. ذلك التعبري العجيب. واآلايت

َذا اْلق ْرآَن يَ ْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْ َوم  ﴾، ] اإلسراء:  -23 [. ما أعظم هذه القاعدة الذي 9﴿ ِإنَّ هََٰ
نص عليه نصًا صرحياً، وعمم ذلك ومل يقيده حبالة من األحوال، فكل حال هي أقوم يف العقائد 

عات واألعمال الدينية والدنيوية. ومعىن ﴿ واألخالق واألعمال والسياسات الكبار والصغار والصنا
 أقوم ﴾، أي أكمل وأصلح وأعظم قياماً وإصالحاً.

) معرفة األوقات وضبطها حث هللا عليه، حيث يرتتب عليه حكم عام أو حكم خاص(.  -24
وذلك أن هللا رتب كثرياً من األحكام العامة واخلاصة على مدد وأزمنة تتوقف األحكام عماًل وتنفيذاً 

ضبط تلك املدة، قال تعاىل: ﴿ َيْسأَل وَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة ق ْل ِهَي َمَواِقيت  لِلنَّاِس َواحلَْجِّ ﴾، ] على 
[، و قوله: ﴿ َمَواِقيت  لِلنَّاِس ﴾، يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة، وخص 189البقرة:

، كذلك مواقيت الِعَدْد والديون احلج ابلذكر لكثرة ما يرتتب عليه من األوقات اخلاصة والعامة
 واإلجارات وغريها.

) الصرب أكرب عون على كل األمور واإلحاطة ابلشيء علماً وخرباً هو الذي يعني على   -25
الصرب (. وهذه القاعدة دل عليها القرآن صرحياً يف آايت كثرية، قال تعاىل:﴿ َواْسَتِعين وا اِبلصَّرْبِ َوالصَّاَلِة 

َا َلَكبِ  [. أي استعينوا على مجيع املطالب ويف مجيع شؤونكم ٤٥ريٌَة ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنَي ﴾،] البقرة: َوِإهنَّ
تعاىل:﴿ قَاَل  لابلصرب، فإن الصرب يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق عباده. وقا

ْط بِِه خ رْبًا ﴾، ]الكهف: ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصرْبًا وََكْيَف َتْصرب  َعَلىَٰ َما  [. فعدم 68-67ملَْ حتِ 
 إحاطته به خرباً ميتنع معه الصرب.
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) يرشد القرآن إىل أن العربة حبسن حال اإلنسان؛ إميانه وعمله الصاق، وأن االستدالل   -26
 أو إبعطاء هللا العبد من الدنيا أو الرايسات..كل ذلك من طرق املنحرفني ةدعاوي اجملردلابعلى ذلك 

الَّ َمْن (. والقرآن قد فصل يف هذا األمر قائاًل:﴿ َوَما أَْمَوال ك ْم َواَل أَْواَلد ك ْم اِبلَّيِت ت  َقرِّب ك ْم ِعْنَداَن ز ْلَفىَٰ إِ 
ْعِف مبَا َعِمل وا َوه ْم يف اْلغ ر فَاِت آِمن وَن﴾، ]سبإ:   [.٣٧آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا فَأ ولََِٰئَك هَل ْم َجزَاء  الضِّ

واجب أو مسنون  ذا كان يفضي إىل حمرم أو تركإرشد القرآن إىل منع األمر املباح أ) قد  -27
كانت مأموراً هبا و إن توسل هبا إىل فعل حمرم أو ترك واجب كانت حمرمة منهياً عنها، وإمنا األعمال 

ها قوله تعاىل:﴿َواَل (. وهذه القاعدة وردت يف القرآن يف مواضع عديدة، فمن ابلنيات االبتدائية والغائية
َ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم ﴾، ] األنعام:  [، وقوله تعاىل:﴿ َواَل 108َتس بُّوا الَِّذيَن يَْدع وَن ِمْن د وِن اَّللَِّ فَ َيس بُّوا اَّللَّ

يًعا أَيَُّه اْلم ْؤِمن وَن َلَعلَّك ْم ت  ْفِلح وَن ﴾،  َيْضرِْبَن أِبَْرج ِلِهنَّ لِي  ْعَلَم َما خي ِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوت وب وا ِإىَل اَّللَِّ مجَِ
 [.٣١]النور: 

) من قواعد القرآن أنه يستدل ابألقوال واألفعال على ما صدرت عنه من األخالق  -28
والصفات (. وهذه قاعدة جليلة، قال تعاىل: ﴿ َوِعَباد  الرَّمْحََِٰن الَِّذيَن مَيْش وَن َعَلى اأْلَْرِض َهْواًن َوِإَذا 

[. وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم ٦٣اطَبَ ه م  اجْلَاِهل وَن قَال وا َساَلًما ﴾، ]الفرقان: خَ 
 .وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم ألنفسهم عن مقابلة اجلاهلني

) من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه (، وهذه القاعدة وردت يف القرآن يف مواضع كثرية.  -29
يم عليه السالم ملا اعتزل قومه واابه وما يدعون من دون هللا وهب له إسحاق ويعقوب والذرية فإبراه

َنا َله  ِإْسَحاَق َويَ ْعق وبَ الصاحلني، قال تعاىل: ﴿  وَك الًّ َجَعْلَنا  فَ َلمَّا اْعتَ َزهَل ْم َوَما يَ ْعب د وَن ِمْن د وِن اَّللَِّ َوَهب ْ
هف ملا اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون هللا وهب هلم من رمحته وهيأ [، وأهل الك48نَِبيًّا ﴾، ]مرمي:

ؤ اَلِء قَ ْوم َنا اختََّذ وا ِمْن د ونِِه آهِلَةً  َلْواَل  هلم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالني، قال تعاىل: ﴿ هََٰ
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ٍ َفَمْن َأْظَلم  ممَِّن افْ  َ فَْأو وا رَتَىَٰ َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب أَيْت وَن َعَلْيِهْم ِبس ْلطَاٍن َبنيِّ َوِإِذ اْعتَ زَْلت م وه ْم َوَما يَ ْعب د وَن ِإالَّ اَّللَّ
  [.16-15ِإىَل اْلَكْهِف يَ ْنش ْر َلك ْم َربُّك ْم ِمْن َرمْحَِتِه َوي  َهيِّْئ َلك ْم ِمْن أَْمرِك ْم ِمْرفَ ًقا﴾، ]الكهف:

 يعصم من مجيع الشرور إال التمسك أبصوله ) القرآن كفيل مبقاومة مجيع املفسدين وال -30
وفروعه(. فأهل الشر والفساد نوعان: أحدمها؛ املبطلون يف عقائدهم وأدايهنم ومذاهبهم الذين يدعون 
إليها. ففي القرآن من احلجج والرباهني على فساد أقواهلم شيء كثري. والنوع الثاين: من املقاومني 

الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم، قال تعاىل:  899 ال الشيوعينيمثألألداين والسياسات واحلقوق من 
َناَك اِبحلَْقِّ َوَأْحَسَن تَ ْفِسريًا ﴾، ]الفرقان:   [.٣٣﴿ َواَل أَيْت وَنَك مبََثٍل ِإالَّ ِجئ ْ

) يف اشتمال كثري من الفاظ القرآن على جوامع املعاين (. إن كثرياً من الفاظ القرآن الكرمي  -31
، وهي من أعظم األدلة على أنه تنزيل من حكيم محيد. واألمثلة على األلفاظ القرآنية هي جوامع املعاين

َها َوَما َربَُّك  اليت فيها: جوامع املعاين، نذكر قوله تعاىل: ﴿َمْن َعِمَل َصاحِلًا فَِلنَ ْفِسِه َوَمْن َأَساَء فَ َعَلي ْ
ٍم لِْلَعِبيِد﴾،]فصلت:  ْحَسان ﴾،]الرمحن:[. وقوله تعاىل: ﴿ َهْل جَ ٤٦ِبَظالَّ ْحَساِن ِإالَّ اإْلِ [، 60زَاء  اإْلِ

ْحَساِن﴾،] [، وقوله: ﴿ َوتَ َعاَون وا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوىَٰ َواَل تَ َعاَون وا 90وقوله:﴿ ِإنَّ اَّللََّ أَيْم ر  اِبْلَعْدِل َواإْلِ
نَ ه ْم ﴾، ] الشورى:[، وقوله تعاىل: ﴿ َوأَ 2َعَلى اإْلِمثِْ َواْلع ْدَواِن ﴾، ] املائدة: [. 38ْمر ه ْم ش وَرىَٰ بَ ي ْ

 900فهذه اآلايت الكرميات وما أشبهها كل منها قاعدة، وأصل كبري حتتوي على معان كثرية، وهللا أعلم
. 

 
  

                                                 
 وميكن أن ندرج يف هذه املسألة الدميوقراطيني وامللحدين واالشرتاكيني والعلمانيني والرأمساليني وغريها، وهللا أعلم.  899
، للشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه هللا، فالباحث اقتبس من هذا سان لتفسري القرآنالقواعد احللالستزادة والتفصيل...انظر:    900

 230 - 7الكتاب اجلليل إحدى وأربعني قاعدة من جمموع  احلادي والسبعني قاعدة تفسريية..بتصرف، ص 
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 عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين رمحه هللا،  اثنياً: دراسة الشيخ

 
للقرآن الكرمي. إال أنه عند النظر  تدبر األمثلقواعد ال عنواهنا املستفيضة والدقيقة حولهذه الدراسة 

 للقرآن الكرمي واألمثل لتفسري األقومل والتحقيق فإن هذه القواعد واألسس جيوز أن تكون قواعد وأسساً 
كتاب هللا تعاىل. ونظراً فهم  ، حيث ذكر فضيلته أربعني قاعدة علمية حيتاج إليها املتدبر واملفسر لأيضاً 

. ونظراً لضيق املساحة الدراسية أجدين مضطراً املدعمة ابألدلة يف هذا السفر العظيملكثرة هذه القواعد 
 فمن هذه القواعد: لذكر بعض العناوين فقط دون األمثلة التطبيقية. 

 
 ارتباط اجلملة القرآنية مبوضوع السورة. -1

 وارتباطها املوضوعي مبا تفرق يف القرآن. -2

 وحدة موضوع السورة القرآنية. -3

 ل النص البشرية والزمانية واملكانية والنفسية والفكرية الفردية واالجتماعية.بيئة نزو  -4

 التفسريات اجلزئية و املعين الكلي.  -5

 تكامل النصوص القرآنية يف املوضوعات اليت اشتمل عليها القرآن واستبعاد التكرير جملرد ما أمكن.  -6

امل وعدم اللجوء إىل احلكم ابلنسخ تكافؤ النصوص القرآنية ووجوب اجلمع بينها يف نسق فكري متك -7
 إال فيما ثبت نسخه بدليل صحيح صريح.

 احلكمة من وضع آايت مدنية التنزيل يف سورة مكية. -8

 ووضع آايت مكية التنزيل يف سورة مدنية. -9
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 لزوم فهم اآلية وفق ترتيب َنْظِمها. -10

 .مية الثابتةاختالف فيه وال تناقض، وأنه ال تناقض بينه وبني احلقائق العل ال القرآن -11

 اقتضاء النص ولوازمه وروابطه الفكرية وحماذيفه اليت حذفت لإلجياز والتضمينات اليت يضمها.   -12

 التكرير وأغراضه. -13

 الربط بني اآلايت وخواتيمها. -14

 النظر يف األلفاظ املتقاربة املعىن أو املرتادفة. -15

 تردد النص بني داللتني فأكثر. -16

 لهدف منه.النظر يف مالئمة األسلوب البياين ل -17

 التنويع يف أساليب األداء البياين. -18

 البحث عن أغراض االختالف يف التعبري يف خمتلف النصوص. -19

 استعمال الكالم أكثر من معىن. -20

 التعليل أبْن املصدرية وما بعدها يف اآلايت القرآنية ولزوم تقدير احملذوفات قبلها. -21

ما حصل فعاًل، وفيما هو مقضي مقدر، استعمال الفعل املاضي: فيما له الكينونة الدائمة وفي  -22
 و فيما هو معلوم هلل وقوعه يف املستقبل.

 كلمة ﴿ لعلَّ ﴾ الواردة يف القرآن. -23

 كلمة )﴿ بلى ﴾ يف القرآن. -24
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 صيغة ﴿ وما أدراك ﴾ يف القرآن. -25

 يريد ﴾ يف القرآن. -تعدية فعل ﴿ أراد  -26

 تعبريات ﴿ من بني يديه ومن خلفه﴾ و حنومها يف القرآن.  -27

 بريات اأَلمام و الوراء.تع   -28

 االستثناء املنقطع.  -29

 لفظ ﴿ كذلك ﴾ يف القرآن. -30

 
وال دراسته. هللا يف  رمحه امليداين اليت ذكرها العالمة الشيخ عبد الرمحن حسن حبنكة بعض قواعدهذه 

، شك أن هذه القواعد كما ذكر فضيلته استنبطها من التدبر الطويل يف معاين اآلايت القرآنية، وهي تصلح
بل وجيب أن تكون نرباساً يهتدي هبا ويسري على هديها كل من نصب نفسه على منرب تفسري وبيان املراد 

جهداً  امن كتاب هللا تعاىل. فجزى هللا عز وجل علماءان وأئمتنا السابقني ومشاخينا  املعاصرين الذي مل أيلو 
  وجل. هللا عز 901يف توضيح وتسهيل السبل املوصلة إىل معرفة معاين كتاب

 
 إليها فضيلة الشيخ مناع القطان رمحه هللا: األسس والقواعد اليت أشارومن اثلثاً: 

 معرفة الضمائر.  -1

 التعريف والتنكري.  -2

 اإلفراد واجلمع. -3

                                                 
، دمشق، 1989، 2ار القلم، ط؛ عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، دأتمالت -قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا عز وجل انظر:   901

 ، الرايض.2004، 1؛ د/ خالد بن عبد الكرمي الالحم، طمفاتيح تدبر القرآن و النجاح يف احلياة؛ وانظر:  800-13سوراي، ص: 
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 السؤال واجلواب. -4

 العطف. -5

 الفرق بني اإليتاء واإلعطاء.  -6

 . 902لفظ ﴿ كان، كاد، جعل، لعل، عسى﴾ يف القرآن الكرمي   -7

 
اليت ذكرها فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور فهد بن عبد الرمحن الرومي  واألسس لقواعدومن ااثلثاً: 

 حفظه هللا أن: 
 كل عام يبقى على عمومه حىت أييت ما خيصصه.   -1

 اختالف القراءات يف اآلايت يعدد معانيها. -2

 املعىن خيتلف ابختالف رسم الكلمة. -3

 التفسري يكون ابألغلب الظاهر يف اللغة. -4

ألن القرآن الكرمي نزل لبيان الشرع ال لبيان اللغة، إال إذا  ؛ىن الشرعي على املعىن اللغويتقدمي املع -5
اِبَّللَِّ  دل دليل، مثل قوله تعاىل: ﴿ َواَل ت َصلِّ َعَلىَٰ َأَحٍد ِمن ْه ْم َماَت أَبًَدا َواَل تَ ق ْم َعَلىَٰ َقرْبِِه ِإهنَّ ْم َكَفر وا

نازة على امليت، فيقدم هذا على األخري. واملثال على تقدمي املعىن َوَرس ولِِه َوَماشرعي مثل صالة اجل
ر ه ْم َوت  زَكِّيِهْم هِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصاَلَتَك سَ  َكٌن هَل ْم اللغوي قوله تعاىل: ﴿خ ْذ ِمْن أَْمَواهِلِْم َصَدَقًة ت َطهِّ

يٌع َعِليٌم ﴾، عليهم هنا، أي أدع هلم، كما جاء يف احلديث يف  [،  ومعىن صلِّ ١٠٣]التوبة:  َواَّللَّ  مسَِ

                                                 
، ص: 1، ج التفسري واملفسرون؛ وانظر: حممد حسني الذهيب؛ 210-198، ص: مباحث يف علوم القرآنانظر: مناع القطان؛   902

229-234 
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صحيح مسلم. قال اإلمام ابن تيمية: " كان النزاع بني الصحابة يف تفسري القرآن قليالً جداً. واخلالف 
بني السلف يف التفسري قليل، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف 

 .903تضاد "

 
األستاذ فضيلة الشيخ  اللغوية املعينة على تدبر القرآن وتفسريه، واليت ذكرها ومن القواعد رابعاً: 

 :ما يلي ذكرحفظه هللا، ن 904 الدكتور خالد عثمان السبت
 

 القول يف األسباب موقوف على النقل والسماع. -1

 سبب النزول له حكم الرفع. -2

 نزول القرآن اترة يكون مع تقرير احلكم، واترة يكون قبله، والعكس. -3

 األصل عدم تكرر الن زول. -4

 قد يكون سبب النزول واحًدا واآلايت النازلة متفرقة، والعكس. -5

إذا تعدد املروايت يف سبب النزول، ن ِظر إىل الثبوت، فاقت صر على الصحيح، مث العبارة، فاقت صر  -6
 يح.على الصريح، فإن تقارب الزمان محل على اجلميع، وإن تباعد ح ِكم بتكرار النزول أو الرتج

 إمنا يعرف املكي واملدين بنقل من شاهدوا التن زيل. -7

                                                 
 143-136، ص صول التفسري ومناهجهفهد بن عبد الرمحن الرومي؛ أ  903

 904  أستاذي وشيخي يف موسوعته القواعدية للتفسري يف اجمللدين اثنني يف أطروحاته للدكتوراه، ونظراً لكثرة هذه القواعد وتشعبها فإنين 
ه، نظراً للمساحة احملددة يف هذه الدراسة. وقد قمت جبرد سأذكر بعضاً تلك القواعد فقط دون ذكر لألمثلة التطبيقية اليت ذكرها فضيلت

 ونقل أهم القواعد املوجودة يف اجمللد األول فقط، وأما اجمللد الثاين فموضع بسطه يف دراسة أخرى إن شاء هللا.
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املدين من السور يكون من ّزاًل يف الفهم على املكي، وكذا املكي بعضه مع بعض، واملدين بعضه  -8
 مع بعض، على حسب ترتيبه يف التن زيل. 

سندها  كل قراءة وافقت العربية وله بوجه، ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتمااًل، وصح -9
 فهي القراءة الصحيحة.

 تنوع القراءات مبن زلة تعدد اآلايت. -10

القراءاتن إذا اختلفت معنامها، ومل يظهر تعارضهما، وعادات إىل ذات واحدة كان ذلك من  -11
 الزايدة يف احلكم هلذه الذات.

 القراءات يبني بعضها بعضاً. -12

 خرب اآلحاد. تن زيالً هلا منزلة –إذا صح سندها  –يعمل ابلقراءة الشاذة  -13

 القراءة الشاذة إن خالفت القراءة املتواترة اجملمع عليها ومل ميكن اجلمع فهي ابطلة.  -14

 وال فشوُّ لغة. فإذا ثبتت مل يردها قياس عربية القراءة سنة متبعة يلزم قبوهلا واملصري إليها -15

ها، ومن  البسملة نزلت مع السورة يف بعض األحرف السبعة، فمن قرأ حبرف نزلت فيه عدَّ   -16
 قرأ بغري ذلك مل يعدَّها.

ترجيحًا يكاد ي سِقط األخرى، واذا   –يف التوجيه  -إذا ثبتت القراءاتن مل ت  َرجَّْح إحدامها -17
 اختلف اإلعراابن مل ي  َفضَّل  إعراب على إعراب،كما ال يقال أبن احدى القراءتني أجود من األخرى. 

 الرتتيب توقيفي يف اآلايت دون السور.  -18

 سري إما بنقل اثبت أو رأي صائب وما سوامها فباطل.التف -19
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 اذا عرف التفسري من جهة النيب صلى هللا عليه وسلم فال حاجة اىل قول من بعده. -20

 ألفاظ الشارع حممولة على املعاين الشرعية، فإن مل تكن فالعرفية، فإن مل تكن فاللغوية. -21

 السياق ال يدل عليه. قول الصحايب مقدَّم على غريه يف التفسري وإن كان ظاهر -22

إذا اختلف السلف يف تفسري اآلية على قولني مل جيز ملن بعدهم إحداث قول اثلث خيرج عن  -23
 .905 قوهلم

 فهم السلف للقرآن حجة حي ْتَكم إليه ال عليه. -24

عن بعض السلف تفسريان أو أكثر لآلية الواحدة مع كوهنما خمتلفني،  –ويثبت  –قد يرد  -25
 رَّجاً على قراءة.ويكون كل واحد منهما خم

 .يف فهم القرآن مبقتضى اللغة يراعى املعىن األغلب واألشهر واألفصح دون الشاذ أو القليل -26

ي ني يف اخلطاب. -27  حتمل نصوص الكتاب على معهود األ مِّ

 كل معىن مستنبط من القرآن غري جار على اللسان العريب فليس من علوم القرآن يف شيء . -28

 على اصطالح حادث. ال جيوز محل ألفاظ الكتاب -29

 القرآن عريب في ْسَلك  به يف االستنباط واالستدالل مسلك العرب يف تقرير معانيها.  -30

 صيغة املضارع بعد لفظة " كان " تدل على كثرة التكرار واملداومة على ذلك الفعل. -31

                                                 
آنية والنبوية الصحيحة فال والذي يبدو يل وهللا أعلم أنه إذا وافق تفسري اخللف لتفسري السلف مجلة وال يتعارض مع املسلمات القر   905

 مانع من احداث تفسري اثلث وال مانع من االستفادة منها، وال سيما يف القضااي املسجدة اليت مل تكن يف عصر السلف وهللا أعلم.
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 اجلملة االمسية تدل على الدوام والثبوت، والفعلية تدل على التجدد. -32

 املعطوفني يدل على اختالف معنييهما.املخالفة بني إعراب  -33

 صيغة التفضيل قد تطلق يف القرآن واللغة مراداً هبا االتصاف، ال تفضيل شيء على شيء. -34

 تفهم معاين األفعال على ضوء ما تتعدى به. -35

 التعقيب ابملصدر يفيد التعظيم أو الذم. -36

از فيها ثالث أوجه: ما يف جسم اإلنسان من أجزاء مفردة ال تتعدد، إذا ضم إليها مثلها ج -37
 اإلفراد. األول: اجلمع. وهو األكثر واألفصح. الثاين: التثنية. الثالث:

من شأن العرب أن تبتدئ الكالم أحيااًن على وجه اخلرب عن غائب مث تعود إىل اخلرب عن  -38
 املخاطب، والعكس. واترة تبتدئ الكالم على وجه اخلرب عن املتكلم مث تنتقل إىل اخلرب عن الغائب
والعكس. وأحياانً تبتدئ الكالم على وجه اخلرب عن املتكلم مث تنتقل إىل اخلرب عن املخاطب، كما تنتقل 
من خطاب الواحد أو االثنني، أو اجلمع إىل خطاب اآلخر، وتنتقل من اإلخبار ابلفعل املستقبل إىل 

 األمر، ومن املاضي إىل املضارع والعكس.

ة، وأراد هللا أن حيكم عليها، وذلك احلكم ال خيتص هبا، إذا كان سياق اآلايت يف أمور خاص -39
 بل يشملها وغريها: جاء هللا ابحلكم العام.

 سبيل الواجبات اإلتيان ابملصدر مرفوعاً، وسبيل املندوابت اإلتيان به منصوابً. -40

 العرب قد تعلق األمر بزائل واملراد التأبيد. -41

 د املخاطب دون ما يف نفس األمر.على اعتقا –يف القرآن  -قد يرد اخلطاب ابلشيء  -42
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 قد يرد الشيء منكراً يف القرآن تعظيماً له. -43

 من شأن العرب التعبري عن املاضي ابملضارع إلفادة تصوير احلال الواقع عند حدوث احلدث. -44

 ن تعرب ابملاضي عن املستقبل تنبيهاً على حتقق الوقوع.أمن شأن العرب  -45

َاَطَب العرب يف صفة  -46  شيء إال مبثل ما تفهم عمن خاطبها.غري جائز أن خت 

إذا دل تعاىل على وجوب شيء يف موضوع، فإن ذلك يغين عن تكريره عند ذكر نظائره حىت  -47
 يرد ما يغريه.

 العرب ال متتنع خاصة يف األوقات ان تستعمل الوقت وهي تريد بعضه. -48

رَه غلَّبت فيه الليايل. وإذا ا العرب اذا اهبمت العدد )يف األايم والليايل( -49 ظهروا مع العدد مفسِّ
 اسقطوا من عدد املؤنث " اهلاء" و أثبتوها يف عدد املذكر. 

غائباً فأرادت اخلرب عنه أن ت  َغلَِّب املخاطب، 7 من شأن العرب إذا خاطبت إنساانً وضمت إليه -50
 فيخرج اخلرب عنهما على وجه اخلطاب.

أحياانً،  -َسبَّبه غري الذي وجد منهوان كان م   -من شأن العرب إضافة الفعل إىل من و ِجَد منه -51
 وأحياانً اىل مسبِّبه، وإن كان الذي و جد منه الفعل غريه.

 من شأن العرب حتويل الفعل عن موضعه إذا كان املراد به معلوماً. -52

 من شأن العرب ان خترب عن غري العاقل خبرب إذا نسبت إليه شيئاً من أفعال العقالء. -53
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لف والالم  " يف خرب " ما " و " الذي" إذا كان اخلرب عن من شأن العرب أن تدخل " األ -54
معهود قد عرفه املخاِطب واملخاَطب. وإمنا أييت بغري " األلف والالم" إذا كان اخلرب عن جمهول غري معهود 

 وال  مقصود  قصد شيء بعينه.

 العرب قد خترج الكالم خمرج األمر ومعناه اجلزاء . -55

أن حيكي ما قيل له عن نفسه، أن خترج فعل املأمور مرة من شأن العرب إذا أمرت أحًدا  -56
ْخرب عن نفسه ) املتكلم ( ومرة مضافاً إىل ضمري املخاطب.

 
 مضافاً إىل ضمري امل

 قد يرد اللفظ يف القرآن متصاًل ابآلخر واملعىن على خالفه. -57

به من فعل  العرب إذا افتخرت  قد خترج  اخلرب خمرج اخلرب عن اجلماعة، وإن كان ما افتخرت -58
 واحد منهم.

من شأن العرب إضافة أفعال األسالف إىل األبناء، وخطاب األبناء وإضافة الفعل إليهم وهو  -59
 آلابئهم.

من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد، االعرتاض ابملدح والذم، ابلنصب أحياانً، وابلرفع  -60
 أحياانً.

. وختاطب الواحد بلفظ التثنية من شأن العرب أن تذكر الواحد واملراد اجلميع، والعكس -61
 والعكس؛ كما ختاطب الواحد وتريد غريه، وقد خترج الكالم إخباراً عن النفس واملراد غريها.

من شأن العرب إذا أرادت بيان الوعد أو الوعيد على فعل أن خترج أمساء أهله بذكر اجلميع  -62
 أو الواحد دون االثنني، إال إذا كان الفعل إمنا يقع من اثنني.

 من شأن العرب أن تستكره اجلمع بني تثنيتني يف لفظ واحد. -63
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 وضع الظاهر موضع املضمر وعكسه إمنا يكون لنكتة.  -64

 أحسن من اإلضمار.  وإعادته ظاهراً بعد الطول إعادته بلفظه، من إعادة الظاهرة مبعناه أحسن -65

 ه".من شأن العرب أن يضمروا لكل م َعاَيٍن )نكرة كان أو معرفة( "هذا" و "هذ -66

كل فعل هلل تعاىل مذكور يف القرآن، فإنه يصح فيه إضمار لفظ اجلاللة " هللا " وإن مل يسبق  -67
 ذكره، لتعينه يف العقول.

 زايدة املبىن تدل على زايدة املعىن. )قوة اللفظ لقوة املعىن(. -68

 ال زائد يف القرآن. -69

 حيصل مبجموع املرتادفني معىن ال يوجد عند انفرادمها. -70

  الكالم العرب )للتأكيد( فهو قائم مقام إعادة اجلملة مرة أخرى.كل حرف زيد يف -71

 العرب حتذف ما كفى منه الظاهر يف الكالم إذا مل تشك يف معرفة السامع مكان احلذف. -72

 الغالب يف القرآن ويف كالم العرب أن اجلواب احملذوف يذكر قبله ما يدل عليه. -73

تعلق اجلواب وليس قبلها ما يصلح أن يكون "بلى" أو "نعم" بعد كالم يتعلق هبا  ءتمىت جا -74
 جواابً له، فاعلم أن هناك سؤااًل مقدراً، لفظه لفظ اجلواب.

إذا كان ثبوت شيء أو نفيه يدل على ثبوت آخر أو نفيه، فاألوىل االقتصار على الدال  -75
 منهما، فإن ذ ِكرا فاألوىل أتخري الدال. 

  مقامات الوعيد.حذف جواب الشرط يدل على تعظيم األمر وشدته يف -76
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 قد يقتضي الكالم ذكر شيئني فيقتصر على أحدمها ألنه املقصود. -77

 قد يقتضي املقام ذكر شيئني بينهما تالزم وارتباط في ْكَتفى أبحدمها عن اآلخر. -78

 ت إال أفصحها وأشدها موافقة للغرض.اال يقدَّر من احملذوف -79

 قلَّل املقدر مهما أمكن لتقل خمالفة األصل. -80

 لكالم وجه مفهوم على اتساقه على كالم واحد، فال وجه لصرفه إىل كالمني.إذا كان ل -81

 التقدم يف الذكر ال يعين التقدم يف الوقوع واحلكم. -82

 العرب ال يقدمون إال ما يعتنون به غالباً. -83

إذا جاءت ﴿ ِمْن ﴾ قبل املبتدأ، أو الفاعل، أو املفعول، فهي لتأكيد النفي وزايدة التنكري،  -84
 العموم. والتنصيص يف

إذا وقعت ﴿ ِإْذ ﴾ بعد  ﴿ واذْك ْر ﴾  فاملراد به األمر إىل ما اشتمل عليه ذلك الزمان لغرابة  -85
 ما وقع فيه.

 إذا دخلت ﴿ َقْد ﴾ على املضارع املسند إىل هللا فهي للتحقيق دائماً. -86

 االسم املوصول يفيد ِعلَِّية احلكم. -87

مذكور، وأمكن احلمل على اجلميع، محل  إذا كان يف اآلية ضمري حيتمل عوده إىل أكثر من -88
 .عليه

 إذا اجتمع يف الضمائر مراعاة اللفظ واملعىن ب ِدئ ابللفظ مث ابملعىن. -89
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 بذكره عن اآلخر، مع كون اجلميع مقصوداً. ءذكر شيئان ويعود الضمري على أحدمها اكتفاقد ي   -90

 قد ي ثىنَّ الضمري مع كونه عائداَ على أحد املذكورين دون اآلخر. -91

إذا تعددت اجلمل، وجاء بعدها ضمري مجع، فهو راجع إىل مجيعها. فإن كان مفرداً اختص  -92
 ابألخرية.

 .إذا تعاقبت الضمائر فاألصل أن يتحد مرجعها -93

ل يف كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق. -94  إذا كان لالسم الواحد معان عدة مح 

 .عطف العام على اخلاص يدل على التعميم، وعلى أمهية األول -95

عطف اخلاص على العام منبِّه على فضله أو أمهيته، حىت كأنه ليس من جنس العام، تن زياًل  -96
 للتغاير يف الوصف من زلة التغاير يف الذات.

عند عطف صفة على صفة ملوصوف واحد فاألفصح يف كالم العرب ترك إدخال الواو. وإذا  -97
 أريد ابلوصف الثاين موصوف آخر غري األول أ دخلت الواو.

الواحد إذا ذكر بصفتني خمتلفتني جاز عطف إحدامها على األخرى، تن زياًل لتغاير  الشيء -98
 الصفات من زلة تغاير الذوات.

العطف يقتضي املغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه، مع اشرتاكهما يف احلكم الذي ذكر  -99
 هبما.

 عطف اجلملة االمسية على الفعلية يفيد الدوام والثبات. -100

 رب العطف ابلكالم على معىًن نظرٍي له قد تقدمه وإن خالف لفظ ه لفظَه.من شأن الع -101
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 كل ما كان من األوصاف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ. -102

حة. -103 َصة، و إن جاءت للمعرفة فهي موضِّ  الصفة إذا وقعت للنكرة فهي خمصِّ

لنسب، جّرِدت األوصاف املختصة ابإلانث إن أريد هبا الفعل حلقها " التاء " وإن أريد هبا ا -104
 من " التاء ".

 األصل يف صفات املدح أن ينتقل فيها من األدىن إىل األعلى، وصفات الذم بعكس ذلك. -105

 التوكيد ينفي احتمال اجملاز. -106

 كلما عظم االهتمام كثر التأكيد. -107

األصل أن الكالم يؤكد إذا كان املخاطب منِكرًا أو مرتدداً، ويتفاوت التأكيد حبسب قوة  -108
 فه.اإلنكار وضع

 وقد يؤكد واملخاطب غري منكر لعدم جريه على مقتضى إقراره، فين زَّل منزلة املنِكر. -109

 وقد يرتك التأكيد مع إنكار املخاطب لوجود أدلة ظاهرة، لو أتملها لرجع عن اإلنكار.  -110

 مهما أمكن محل ألفاظ القرآن على عدم الرتادف فهو املطلوب.  -111

 .906  يوجد عند انفراد أحدمهااملعىن احلاصل من جمموع املرتادفني ال  -112
  

                                                 
  455- 45، ص 1، ج مجعاً ودراسة –قواعد التفسري انظر: السبت، عثمان خالد؛   906
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فضيلة الشيخ  املعينة على تدبر القرآن وتفسريه، واليت ذكرها  شرعيةومن القواعد ال خامساً:

 نذكر ما يلي: األستاذ الدكتور خالد عثمان السبت
 

أبن القرآن الكرمي من حيث التشريع لألحكام الشرعية  ؤمنومبا أن املفسر لكتاب هللا عز وجل ي
من الفائدة ذكر بعض  أرىلقة ابملعامالت والعبادات والعقائد واألخالق.. يعترب املصدر األول، املتع

 ثناء تدبره وتالوته لكتاب هللا عزأالقواعد الفقهية املعينة على حسن استنباط تلك األحكام الضرورية 
ها فقط. فمن أراد اإلشارة إلياملقصود  وجل. وابلطبع ليس هذا موضع بسط وشرح تلك األحكام، وإمنا

ا.  ومن هذه القواعد الفقهية اليت وضعها الفقهاء نذكر:   االستزادة فعليه مراجعتها يف مظاهنِّ
 األمور مبقاصدها.  -1

 اليقني ال يزول ابلشك.  -2

 الضرر ال يكون قدمياً. -3

 األصل براءة الذمة.   -4

 الضرر وال ضرار.  -5

 املشقة جتلب التيسري.  -6

 الضرورات تبيح احملظورات. -7

 صل بقاء ما كان على ما كان.األ -8

 الضرر يزال. -9

 الضرر ال يزال ابلضرر. -10
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 درء املفاسد أوىل من جلب املصاق. -11

 ما أبيح للضرورة تقدر بقدرها. -12

 إذا تعرضت مفسداتن روعي أعظمها ضرراً ابرتكاب أخفهما. -13

 العادة حم كَّمة. -14

 بت ابلنص.التعيني ابلعرف كالتعيني ابلنص، ويف معناها: الثابت ابلعرف  كالثا -15

 ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان. -16

 ال مساف لالجتهاد يف مورد النص. -17

 إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام. -18

 تصرُّف  اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة. -19

 احلدود تسقط ابلشبهات. -20

 ما ثبت ابلشرع مقدم على ما ثبت ابلشرط. -21

 ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. -22

 املشغول ال ي شغل. -23

 من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب حبرمانه. -24

 الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة. -25
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 ال عرب ابلظن البنيِّ خطؤه. -26

 امليسور ال يسقط ابملعسور. -27

 ما كان أكثر فعاًل كان أكثر فضاًل. -28

 يلزم مراعاة الشرط قدر اإلمكان.  -29

 ال جيوز ألحد أن يتصرف يف ملك الغري إال إبذنه. -30

 ىل الفاعل ال اآلمر ما مل يكن جمرباً.يضاف الفعل إ -31

 الثابت ابلربهان كالثابت ابلعيان. -32

 إذا تعذر األصل يصار إىل البدل. -33

 إذا سقط األصل سقط الفرع. -34

 إذا بطل الشيء بطل ما يف ضمنه. -35

 إعمال الكالم أوىل من إمهاله. -36

 األصل يف األبضاع التحرمي. -37

 ال عربة للداللة يف مقابلة التصريح. -38

 اكت قول، ولكن السكوت يف معرض احلاجة إىل البيان؛ بيان.ال ينسب لس -39
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 .907خيتار أهون الشرين  -40

  
مثل كتاب:الفروق، لإلمام القرايف،  سائليف هذه امل العلماء القدامى رمحهم هللا مؤلفات وقد ألف 

عدلية يف الدولة واألشباه النظائر، لإلمام السيوطي، والقواعد النورانية، لإلمام ابن تيمية، وجملة األحكام ال
 وهللا أعلم. .908العثمانية..ا  

 
  

                                                 
 بتصرف شديد. 540 – 81، دار احلديث، القاهرة، ط.د، ص القواعد الفقهيةمد؛ انظر لالستزادة...عزام، عبد العزيز حم  907
 214-210،  : مباحث يف أصول التفسري و املنهجيةالصباف، لطفي  908
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 على اتفاق املفسرين يف املقدمات واختالفهم يف النتائج املبحث الثالث: أمثلة تطبيقية

يف هذا املبحث سنذكر بعض املفسرين املعاصرين واملتقدمني لكي نرى أبعاد هذه احلقيقة العلمية، 
عبد الرمحن بن انصر  دراسة الشيخ العالمةملعاصرين أال وهي فوقع اختياران على أحد أعالم التفسري ا

وقبل أن نذكر هذه التفاسري  نود أن السعدي رمحه هللا بعنوان: ) القواعد احلسان يف تفسري القرآن (. 
نؤكد على مسألة مهمة أال وهي: أننا هبذه املقارنة ال نقصد الطعن وال النيل من املفسرين املتقدميني أو 

ين، كال!! ايس ذلك من منهجنا وال من شيمناً، وإمنا القصد بيان هذه احلقيقة العلمية اليت حنن املتأخر 
 بصددها، أي بيان أتثري اخللفية الفكرية والثقافية للمفسر على التفسري أو التأويل. 

 
 املطلب األول: الثناء على جهود املتقدمني احملققني واملتأخرين املدققني

 
يف هذا الصدد أرى من املفيد اإلشادة والثناء على جهود املتقدمني واملتأخرين يف التفسري،  وقبل ذكر األمثلة

إذ ال يليق بطالب العلم فضالً عن الباحث يف الدراسات القرآنية والتفسريية نسيان أو جتاهل جهود الذين 
األخالق، أي هناك  سبقوان يف هذا اجملال، ألننا دخلنا يف هذه الدراسة من ابب: بعثت ألمتم مكارم

مفسرون وعلماء كبار فضالء بذلوا أقصى ما امتلكوا من العلم يف بيان املراد من كتاب هللا عز وجل، ويف 
 هذا الصدد ذكر القاضي املفسر العالمة أبو السعود رمحه هللا حيث قال:

توىل لتيسري " ولقد تصدى لتفسري غوامض مشكالته أساطني أئمة التفسري يف كل عصر من األعصار و  
عويصات معضالته سالطني أسرة التقرير والتحرير يف كل قطر من األقطار فغاصوا يف جلجه وخاضوا يف 

فنظموا فرائده يف سلك التحرير وأبرزوا فوائده يف معرض التقرير وصنفوا كتبا جليلة األقدار وألفوا  ،ثبجه
متهيد املعاين وتشييد املباين وتبيني املرام وترتيب  فاقتصروا على أما املتقدمون احملققون مجيلة اآلاثر. زبراً 

فراموا مع  وأما املتأخرون املدققوناألحكام حسبما بلغهم من سيد األانم عليه شرائف التحية والسالم. 
ذلك إظهار مزاايه الرائقة وإبداء خباايه الفائقة ليعاين الناس دالئل إعجازه ويشاهدوا شواهد فضله وامتيازه 

ا ابرعة جامعة لفنون احملاسن الرائعة الكتب الكرمية الرابنية والزبر العظيمة السبحانية فدونوا أسفارً عن سائر 
يتضمن كل منها فوائد شريفة تقر هبا عيون األعيان وعوائد لطيفة يتشنف هبا آذان األذهان ال سيما 
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كال منهما قد أحرز قصب   فإن ،املتفردان ابلشأن اجلليل والنعت اجلميل (أنوار التنزيل)و (الكشاف)
وسطورمها عقود  ،صحائفهما مرااي املزااي احلسان ،كأنه مرآة ال جتالء وجه اإلعجاز  ،إحراز السبق أيّ 

 909 .. ".اجلمان وقالئد العقبان
ويف ذكران لبعض األمثلة والنماذج اآلتية نقصد منها توضيح وإثبات حقيقة الظاهرة اليت طرحناها يف هذه 

، اتفاق املفسرين يف املقدمات التفسريية ) القواعد واألسس واملناهج واآلداب بشكل عام. الدراسة للنقاش
وليس من الضروري يف كل جزئية...أي أنه مل يالحظ يف مناهج يف مفسري أهل السنة واجلماعة خمالفة 

يف التفسري أبداً  صرحية أو شذوذ عن تلك القواعد اللغوية أو التفسريية أو املناهج واآلداب العامة املتبعة
وهلل احلمد واملنة. ولكن التساؤل الوارد هنا هو: ملاذا مل يتوحدوا / يتحدوا يف تفسري أو أتويل التزيل؟ ولعلنا 

 من خالل األمثلة سنتعرف على اجلواب لذلك السؤال املطروح وهللا أعلم.

                                                 
 إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي، أبو السعود حممد بن حممد العمادي، ت 951 ، عدد األجزاء 9 ، دار إحياء الرتاث 909

– العريب 7-3ص:  1بريوت . ج:    
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 لنتائج التفسرييةاملطلب الثاين: أمثلة تطبيقية على اتفاقهم يف املقدمات وتنوعهم يف ا

 األستاذ سيد قطب الشيخ عبد الرمحن السعدي   
أعد هللا هلم ...﴿ِإنَّ اْلم ْسِلِمنَي َواْلم ْسِلَماِت َواْلم ْؤِمِننَي َواْلم ْؤِمَناتِ قوله تعاىل:-أ

 ٣٥ ، األحزاب﴾مغفرة وأجراً  عظيماً 
...أعد هللا م ْؤِمِننَي َواْلم ْؤِمَناتِ ﴿ِإنَّ اْلم ْسِلِمنَي َواْلم ْسِلَماِت َوالْ قوله تعاىل: 

 ٣٥ األحزاب ﴾هلم مغفرة وأجراً عظيماً 
ملا ذكر تعاىل ثواب زوجات الرسول صلى اَّلّل عليه وسلم، وعقاهبن ]لو قدر عدم  

وأنه ليس مثلهن أحد من النساء، ذكر بقية النساء غريهن. وملا كان   االمتثال[
كم مشرتًكا، فقال:}ِإنَّ اْلم ْسِلِمنَي حكمهن والرجال واحًدا، جعل احل

َواْلم ْسِلَماِت{ وهذا يف الشرائع الظاهرة، إذا كانوا قائمني هبا.}َواْلم ْؤِمِننَي 
َواْلم ْؤِمَناِت{ وهذا يف األمور الباطنة، من عقائد القلب وأعماله.} َواْلَقانِِتنَي {أي: 

اِدِقنَي{ يف مقاهلم وفعاهلم }َوالصَّاِدقَاِت{ املطيعني َّلّل ولرسوله }َواْلَقانَِتاِت{}َوالصَّ 
} َوالصَّاِبرِيَن { على الشدائد واملصائب} َوالصَّاِبرَاِت َواخْلَاِشِعنَي { يف مجيع 

خصوًصا يف عباداهتم، خصوًصا يف صلواهتم، }َواخْلَاِشَعاِت{  أحواهلم،
صَّائِِمنَي َوالصَّائَِماِت{ مشل ذلك، َوال }َواْلم َتَصدِّقَاتِ  ونفالً  }َواْلم َتَصدِِّقنَي{ فرًضا

الفرض والنفل. }َواحْلَاِفِظنَي ف  ر وَجه ْم{ عن الزان 
اِكرِينَ  أكثر األوقات، خصوًصا  يف اَّللََّ َكِثريًا{أي: ومقدماته،}َواحْلَاِفظَاِت{}َوالذَّ

اِكرَ  اِت أوقات األوراد املقيدة، كالصباح واملساء، وأدابر الصلوات املكتوابت} َوالذَّ
{}أََعدَّ اَّللَّ  هَل ْم { أي: هلؤالء املوصوفني بتلك الصفات اجلميلة، واملناقب اجلليلة، 
اليت هي، ما بني اعتقادات، وأعمال قلوب، وأعمال جوارح، وأقوال لسان، ونفع 
متعد وقاصر، وما بني أفعال اخلري، وترك الشر، الذي من قام هبن، فقد قام ابلدين 

 (325) تفسري السعدي، ، ابإلسالم واإلميان واإلحسان.كله، ظاهره وابطنه

---------------- 

إن الناظر يف هذه املقارنة التفسريية يرى أن كال املفسرين ال إشكال  :أقول
. عليهما من حيث التزامهم ابلقواعد العلمية واألصول التفسريية رمحهما هللا

لمية والفكرية والثقافية لِكال ولكن عند التدقيق والتحقيق والنظر يف األبعاد الع
املفسرَين يظهر جلياً هذا االختالف أو التنوع يف التحليل والطرح واالستنباط 

العلمية والظروف  والنظر يف دالالت اآلايت، حيث إن الثقافة الفكرية واخللفية
وبطبيعة احلال . كل منهما خمتلفة عن اآلخر  االجتماعية والسياسية اليت عاشها

 .النتيجة خمتلفة، وهللا أعلمأن تكون 

وهذه الصفات الكثرية اليت مجعت يف هذه اآلية تتعاون يف تكوين النفس  
فهي اإلسالم ، واإلميان ، والقنوت ، والصدق ، والصرب ، . املسلمة

.. واخلشوع ، والتصدق ، والصوم ، وحفظ الفروج ، وذكر اَّلّل كثريا 
االستسالم ، : واإلسالم . مةولكل منها قيمته يف بناء الشخصية املسل

وبينهما صلة وثيقة أو أن أحدمها هو الوجه الثاين . واإلميان التصديق
والتصديق احلق ينشأ عنه . فاالستسالم إمنا هو مقتضى التصديق.لآلخر

الطاعة الناشئة من اإلسالم واإلميان، عن رضى : والقنوت. االستسالم
صفة اليت خيرج من ال هو ال: والصدق داخلي ال عن إكراه خارجي،

هو الصفة اليت ال : والصرب ،.يتصف هبا من صفوف األمة املسلمة..
وهي حتتاج إىل . يستطيع املسلم محل عقيدته والقيام بتكاليفها إال هبا

الصرب على شهوات النفس ، وعلى . الصرب يف كل خطوة من خطواهتا
فها واحنرافها وعلى التواء النفوس وضع. مشاق الدعوة ، وعلى أذى الناس

وعلى السراء والضراء، والصرب . وعلى االبتالء واالمتحان والفتنة. وتلوهنا
صفة القلب واجلوارح الدالة على : واخلشوع. على كلتيهما شاق عسر

وهو داللة : والتصدق. أتثر القلب جبالل اَّلّل، واستشعار هيبته وتقواه
لتكافل يف اجلماعة التطهر من شح النفس ، والشعور مبرمحة الناس ، وا

والنص : والصوم .وشكر املنعم على العطاء. والوفاء حبق املال.املسلمة
وهو استعالء على . جيعله صفة من الصفات إشارة إىل اطراده وانتظامه

وتقرير لإلرادة، وتوكيد . الضرورات، وصرب عن احلاجات األولية للحياة
وما : وحفظ الفرج. نلغلبة اإلنسان يف هذا الكائن البشري على احليوا

فيه من تطهر، وضبط ألعنف ميل وأعمقه يف تركيب كيان اإلنسان، 
وتنظيم . وسيطرة على الدفعة اليت ال يسيطر عليها إال تقي يدركه عون اَّللّ 

للعالقات ، واستهداف ملا هو أرفع من فورة اللحم والدم يف التقاء الرجل 
 ، وللحكمة العليا من خلق واملرأة ، وإخضاع هذا االلتقاء لشريعة اَّللّ 
وهو حلقة : وذكر اَّلّل كثريًا . اجلنسني يف عمارة األرض وترقية احلياة

واستشعار القلب َّلّل . االتصال بني نشاط اإلنسان كله وعقيدته يف اَّللّ 
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وإشراق . يف كل حلظة فال ينفصل خباطر وال حركة عن العروة الوثقى
هؤالء الذين . النور واحلياةالقلب ببشاشة الذكر ، الذي يسكب فيه 

تتجمع فيهم هذه الصفات، املتعاونة يف بناء الشخصية املسلمة الكاملة 
ج : يف ظالل القرآن ) «..أََعدَّ اَّللَّ  هَل ْم َمْغِفَرًة َوَأْجراً َعِظيماً »هؤالء .. 
5 ،2863) 
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 األستاذ سيد قطب الشيخ عبد الرمحن السعدي   
لَِّذيَن آَمن وا اْسَتِجيب وا َّللَِِّ َولِلرَّس وِل ِإذا َدعاك ْم ِلما اي أَي َُّها ا» -ب

 .َوأَنَّه  ِإلَْيِه حت َْشر ونَ . حي ِْييك ْم َواْعَلم وا َأنَّ اَّللََّ حَي ول  َبنْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبهِ 
 (24: األنفال) 

س وِل ِإذا َدعاك ْم اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اْسَتِجيب وا َّللَِِّ َولِلرَّ » -ب 
َوأَنَّه  إِلَْيِه . ِلما حي ِْييك ْم ، َواْعَلم وا أَنَّ اَّللََّ حَي ول  َبنْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبهِ 

 (24) األنفال: .حت َْشر ونَ 
أيمر تعاىل عباده املؤمنني مبا يقتضيه اإلميان منهم وهو االستجابة َّلّل 

بادرة إىل ذلك والدعوة إليه، وللرسول، أي: االنقياد ملا أمرا به وامل
ِإَذا َدَعاك ْم )واالجتناب ملا هنيا عنه، واالنكفاف عنه والنهي عنه. وقوله: 

وصف مالزم لكل ما دعا اَّلّل ورسوله إليه، وبيان لفائدته ( ِلَما حي ِْييك ْم 
وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية اَّلّل تعاىل ولزوم طاعته وطاعة 

مث حذر عن عدم االستجابة َّلّل وللرسول فقال:  لدوام.رسوله على ا
َواْعَلم وا أَنَّ اَّللََّ حَي ول  َبنْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه فإايكم أن تردوا أمر اَّلّل أول ما 
أيتيكم، فيحال بينكم وبينه إذا أردمتوه بعد ذلك، وختتلف قلوبكم، فإن 

 اء ويصرفها أىن شاء.اَّلّل حيول بني املرء وقلبه، يقلب القلوب حيث ش
فليكثر العبد من قول: اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك، اي 

َوأَنَّه  ِإلَْيِه حت َْشر وَن أي:  مصرف القلوب، اصرف قليب إىل طاعتك.
 جتمعون ليوم ال ريب فيه، فيجازي احملسن إبحسانه، واملسيء بعصيانه.

 )تفسري الشيخ السعدي، ص 

ا الشيخ عبد الرمحن السعدي بشكل خمتصر يف ومن القواعد اليت ذكره
 تقال ما يلي:

ذا أطلق إف ذاحذف املتعلق املعمول فيه يفيد تعميم املعىن املناسب هل" 
الفعل أو ما يف معناه فمىت ما تقيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه هللا تعاىل 
وحذف املتعلق فعمم ذلك املعىن، ويكون احلذف هنا أحسن وأفيد (، 

[، فحذف املتكاثر ١له تعاىل ﴿ أهَْلَاك م  التََّكاث  ر ﴾، ]التكاثر: مثل قو 
به ليعم مجيع ما يقصد الناس فيه املكاثرة من الرايسات واألموال واجلاه 
 والضيعات واألوالد وغريها مما تتعلق به النفوس ويلهيها عن طاعة هللا.

إمنا يدعوهم إىل ما حيييهم  -صلى اَّلّل عليه وسلم  -إن رسول اَّلّل 
إنه ..إهنا دعوة إىل احلياة بكل صور احلياة، وبكل معاين احلياة.. 

يدعوهم إىل عقيدة حتيي القلوب والعقول، وتطلقها من أوهاق 
اجلهل واخلرافة ، ومن ضغط الوهم واألسطورة ، ومن اخلضوع 

ذل لألسباب الظاهرة واحلتميات القاهرة ، ومن العبودية لغري اَّلّل امل
ويدعوهم إىل شريعة من عند ..واملذلة للعبد أو للشهوات سواء 

وتكرميه بصدورها عن اَّلّل وحده ، « اإلنسان»اَّلّل تعلن حترر 
ووقوف البشر كلهم صفا متساوين يف مواجهتها ال يتحكم فرد يف 

ة ، وال جنس يف جنس ، وال قوم يف قوم شعب ، وال طبقة يف أم
ولكنهم ينطلقون كلهم أحرارا متساوين يف ظل شريعة صاحبها .. 

ويدعوهم إىل منهج للحياة، ومنهج للفكر، ومنهج . اَّلّل رب العباد
للتصور يطلقهم من كل قيد إال ضوابط الفطرة، املتمثلة يف 

هذه الضوابط الضوابط اليت وضعها خالق اإلنسان، العليم مبا خلق 
اليت تصون الطاقة البانية من التبدد وال تكبت هذه الطاقة وال 

ويدعوهم إىل القوة . حتطمها وال تكفها عن النشاط اإلجيايب البناء
والعزة واالستعالء بعقيدهتم ومنهجهم، والثقة بدينهم وبرهبم، 

جبملته وإخراجه « اإلنسان»كلها لتحرير « األرض»واالنطالق يف 
ية العباد إىل عبودية اَّلّل وحده وحتقيق إنسانيته العليا اليت من عبود

ويدعوهم إىل اجلهاد يف سبيل ! وهبها له اَّلّل، فاستلبها منه الطغاة
يف األرض ويف حياة الناس  -اَّلّل ، لتقرير ألوهية اَّلّل سبحانه 

وحتطيم ألوهية العبيد املدعاة ومطاردة هؤالء املعتدين على ألوهية 
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) حذف جواب الشرط يدل على تعظيم األمر وشدته يف مقامات 
وعيد(، مثل قوله تعاىل:﴿ َوَلْو تَ َرىَٰ ِإْذ و ِقف وا َعَلىَٰ َرهبِِّْم ﴾، ] األنعام: ال

[، فحذف اجلواب من هذه اآلية وشبهها أوىل من ذكره ليدل على 
ذلك على عظمة املقام وأنه هلوله وشدته وفظاعته اليعرب عنه وال يدرك 

: َم اْلَيِقنِي﴾،]التكاثرابلوصف، وكقوله تعاىل: ﴿ َكالَّ َلْو تَ ْعَلم وَن ِعلْ 
[،  أي ملا أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة ٥

 واللهو.
إن الناظر يف هذه املقارنة التفسريية يرى أن كال املفسرين ال  :أقول

إشكال عليهما من حيث التزامهم ابلقواعد العلمية واألصول 
والنظر يف ولكن عند التدقيق والتحقيق . التفسريية رمحهما هللا

األبعاد العلمية والفكرية والثقافية لِكال املفسرَين يظهر جليًا هذا 
االختالف أو التنوع يف التحليل والطرح واالستنباط والنظر يف 
دالالت اآلايت، حيث إن الثقافة الفكرية واخللفية العلمية 
والظروف االجتماعية والسياسية اليت عاشها كل منهما خمتلفة عن 

قد رأيت أن أغلب هذه القواعد اليت ذكرها الشيخ وهذا و  .اآلخر
التفسري للقرآن الكرمي هلا طابع أصويل فقهي شرعي. بينما جند 
األستاذ سيد قطب رمحه هللا قد غلب على تفسريه الطابع الفكري 

متعددة،  العلمي والثقايف املعاصر والشرعي العميق ذي دالالت
 . لفة، وهللا أعلموبطبيعة احلال أن تكون النتيجة خمت

وحاكميته وسلطانه حىت يفيئوا إىل حاكمية اَّلّل  -سبحانه  -اَّلّل 
حىت إذا أصاهبم املوت يف هذا . وحده وعندئذ يكون الدين كله َّللّ 
، استجيبوا له طائعني خمتارين ...اجلهاد كان هلم يف الشهادة حياة

قادرا على قهركم على اهلدى لو أراد  -سبحانه  -وإن كان اَّلّل 
َ حَي ول  َبنْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبهِ َواْعَلم وا أَنَّ :» .واي هلا من صورة رهيبة «..اَّللَّ

فيفصل « حيول بني املرء وقلبه.. »خميفة للقدرة القاهرة اللطيفة 
بينه وبني قلبه ويستحوذ على هذا القلب وحيتجزه ، ويصرفه كيف 

وصاحبه ال ميلك منه شيئا وهو قلبه الذي . شاء ، ويقلبه كما يريد
إهنا صورة رهيبة حقاً يتمثلها القلب يف النص القرآين، ! يهبني جنب

ولكن التعبري البشري يعجز عن تصوير إيقاعها يف هذا القلب، 
إهنا صورة تستوجب ! ووصف هذا اإليقاع يف العصب واحلس

، إهنا صورة ...اليقظة الدائمة، واحلذر الدائم، واالحتياط الدائم
فة يف كيانه حني خيلو إليها هتز القلب حقا وجيد هلا املؤمن رج

حلظات، انظرا إىل قلبه الذي بني جنبيه، وهو يف قبضة القاهر 
اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اْسَتِجيب وا »اجلبار وهو ال ميلك منه شيئا...، 
إن اَّلّل قادر : ليقول هلم « ..َّللَِِّ َولِلرَّس وِل ِإذا َدعاك ْم ِلما حي ِْييك مْ 

وعلى االستجابة  -لو كان يريد  -على اهلدى على أن يقهركم 
يكرمكم  -سبحانه  -اليت يدعوكم إليها هذه الدعوة ، ولكنه 

فيدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها األجر وعن إرادة تعلو 
هبا إنسانيتكم وترتفع إىل مستوى األمانة اليت انطها اَّلّل هبذا اخللق 

املختارة وأمانة اخلالفة الواعية،  أمانة اهلداية.. املسمى ابإلنسان
« َوأَنَّه  إِلَْيِه حت َْشر ونَ . »وأمانة اإلرادة املتصرفة عن قصد ومعرفة

فما لكم منه . وأنتم بعد ذلك حمشورون إليه. فقلوبكم بني يديه..
وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا . ال يف دنيا وال يف آخرة. مفر

يف ظالل . العبد املقهوراستجابة احلر املأجور، ال استجابة 
 1496: ، ص  3القرآن ، ج 
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 اإلمام ابن كثري رمحه هللا يف تفسريه لقوله تعاىل:
] احلَْجُّ َأْشه ٌر َمْعل وَماٌت َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ َفاَل َرَفَث َواَل 

ه  اَّللَّ  ف س وَق َواَل ِجَداَل يف احلَْجِّ َوَما تَ ْفَعل وا ِمْن َخرْيٍ يَ ْعَلمْ 
َوتَ َزوَّد وا فَِإنَّ َخرْيَ الزَّاِد الت َّْقَوى َوات َّق وِن اَي أ ويل اأْلَْلَباِب [، 

 197البقرة:

اإلمام الفخر الرازي رمحه هللا يف تفسريه لقوله 
 تعاىل:

] احلَْجُّ َأْشه ٌر َمْعل وَماٌت َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ َفاَل َرَفَث 
اَل ِجَداَل يف احلَْجِّ َوَما تَ ْفَعل وا ِمْن َخرْيٍ يَ ْعَلْمه  َواَل ف س وَق وَ 

اَّللَّ  َوتَ َزوَّد وا فَِإنَّ َخرْيَ الزَّاِد الت َّْقَوى َوات َّق وِن اَي أ ويل اأْلَْلَباِب 
  197[، البقرة:

وقوله: ) فال رفث ( أي : من أحرم ابحلج أو العمرة، فليجتنب "...
كما قال تعاىل: ) أحل لكم ليلة الصيام الرفث   الرفث ، وهو اجلماع ،

[ ، وكذلك حيرم تعاطي دواعيه من  187إىل نسائكم ( ] البقرة : 
قال ابن  املباشرة والتقبيل وحنو ذلك، وكذا التكلم به حبضرة النساء.

جرير: حدثين يونس، أخربان ابن وهب، أخربين يونس: أن انفعا أخربه: 
ول: الرفث إتيان النساء، والتكلم بن عمر كان يقأن عبد هللا 

دونه من ، وما الرفث: اجلماعوقال عطاء بن أيب رابح: ..، بذلك
كانوا يكرهون ، وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: قول الفحش

أن هو  وقال طاوس: رم.وهو حم   العرابة، وهو التعريض بذكر اجلماع
وقال علي  لية.وكذا قال أبو العاتقول للمرأة: إذا حللت أصبتك. 

 ،الرفث: غشيان النساء والقبل والغمزبن أيب طلحة، عن ابن عباس: 
وقوله: )وال ..، ، وحنو ذلك.وأن يعرض هلا ابلفحش من الكالم

وقال ...، هي املعاصيفسوق( قال مقسم وغري واحد، عن ابن عباس: 
الفسوق: ما أصيب حممد بن إسحاق، عن انفع، عن ابن عمر قال: 

وكذا روى ابن وهب، عن يونس،   به صيد أو غريه.من معاصي هللا
عن انفع أن عبد هللا بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان معاصي هللا يف 

، قاله ابن عباس، وابن الفسوق هاهنا السبابوقال آخرون:  احلرم.
عمر، وابن الزبري، وجماهد، والسدي، وإبراهيم واحلسن. وقد يتمسك 

...، " سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر " هلؤالء مبا ثبت يف الصحيح
والذين قالوا: الفسوق  .الفسوق: التنابز ابأللقابوقال الضحاك: 

"...املس               ألة الثالثة: احلكمة يف أن هللا تعاىل ذكر هذه األلفاظ 
وَق  الثالثة ال أزيد وال أنقص ، وهو قوله : } َفالَ َرَفَث َوالَ ف س               
َداَل يف احلج { هي أن    ه ق    د ثب    ت يف العلوم العقلي    ة أن  َواَل ج    ِ

وقوة غضــبية  ...،قوة شــهوانية هبيميةاإلنس   ان فيه قوى أربعة : 
وقوة عقليــــــة ...، وقوة ومهيــــــة شـــــــــــيطــــــانيــــــة..، ســـــــــــبعيــــــة

واملقص       ود من مجيع العبادات قهر القوى الثالثة، أعين .،..ملكية
} َفالَ َرَفَث { إش  ارة إىل :الش  هوانية ، والغض  بية ، والومهية، فقوله

وَق { إش       ارة إىل قهر القوة الشـــــهوانية.قهر  .. وقوله:} َوالَ ف س        
وقوله : } َواَل ِجَداَل ،  توجب التمرد والغض      ب...اليتالغضــــبية 

اليت حتمل اإلنس          ان على اجلدال يف  الومهية{ إش          ارة إىل القوة 
ذات هللا ، وص               فاته، وأفعاله، وأحكامه ، وأمسائه، وهي الباعثة 
لإلنس     ان على منازعة الناس ومماراهتم ، واملخاص     مة معهم يف كل 

اً يف هذه األمور الثالثة ال فلما كان منش  أ الش  ر حمص  ور ، ش  يء...
وَق َواَل ِجَداَل يف احلج { أي  جرم قال : } َفاَل َرَفَث َواَل ف س                
فمن قصد معرفة هللا وحمبته واالطالع على نور جالله ، واالخنراط 
يف س        لك اخلواص من عباده ، فال يكون فيه هذه األمور، وهذه 

ال ينبغي أن أسرار نفسية هي املقصد األقصى من هذه اآلايت، ف
.." يكون الع   اق   ل غ   افاًل عنه   ا ، ومن هللا التوفيق يف ك   ل األمور

 (183/ ص  3)ج  -تفسري الرازي 
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هاهنا هو مجيع املعاصي، معهم الصواب، كما هنى تعاىل عن الظلم يف 
األشهر احلرم، وإن كان يف مجيع السنة منهيا عنه، إال أنه يف األشهر 

ربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا وهلذا قال : ) منها أ ؛احلرم آكد
أن الفسوق واختار ابن جرير ...، [ 36فيهن أنفسكم ( ] التوبة : 

هاهنا : هو ارتكاب ما هني عنه يف اإلحرام ، من قتل الصيد ، 
وما ذكرانه أوىل ، وهللا ...وحلق الشعر ، وقلم األظفار ، وحنو ذلك 

حازم ، عن أيب هريرة وقد ثبت يف الصحيحني من حديث أيب  أعلم .
قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " من حج هذا البيت فلم 
يرفث ومل يفسق ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " .وقوله : ) وال 

: وال جمادلة يف وقت احلج ويف  فيه قوالن :أحدمهاجدال يف احلج ( 
كما قال وكيع،   مناسكه ، وقد بينه هللا أمت بيان ووضحه أكمل إيضاح .

عن العالء بن عبد الكرمي: مسعت جماهدا يقول:) وال جدال يف احلج( 
عن جماهد يف ...، و قد بني هللا أشهر احلج، فليس فيه جدال بني الناس

. قال: قد استقام احلج، فال جدال فيهقوله: )وال جدال يف احلج( 
 وقال هشيم: أخربان حجاج، عن عطاء، عن ابن وكذا قال السدي.

وقال ابن وهب، ..، قال: املراء يف احلجعباس:) وال جدال يف احلج( 
عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف خمتلفة يتجادلون، 
كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه هللا حني أعلم نبيه 

وقال ابن وهب، عن أيب صخر، عن حممد بن كعب، قال: ، ابملناسك
حجنا أمت من حجكم. اجتمعت مبىن قال هؤالء: كانت قريش إذا 

وقال محاد بن سلمة عن جرب بن  .وقال هؤالء: حجنا أمت من حجكم
أن يقول حبيب، عن القاسم بن حممد أنه قال: اجلدال يف احلج 

وقد اختار ابن جرير  .بعضهم: احلج غدا. ويقول بعضهم: اليوم
 حلج .مضمون هذه األقوال، وهو قطع التنازع يف مناسك ا

 : أن املراد ابجلدال هاهنا : املخاصمة . والقول الثاين
قال ابن جرير: حدثنا عبد احلميد بن بيان حدثنا إسحاق، عن شريك، 
عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبد هللا هو ابن مسعود يف 

أما قوله تعاىل:} َوتَ َزوَّد واْ فَِإنَّ َخرْيَ الزاد التقوى {، ففيه قوالن 
أن املراد: وتزودوا من التقوى، والدليل عليه قوله بعد  أحدمها:

: أن هذه والقول الثاينالزاد التقوى {.. ذلك : } فَِإنَّ َخرْيَ 
اآلية نزلت يف أانس من أهل اليمن كانوا حيجون بغري زاد 

ويقولون: إان متوكلون، مث كانوا يسألون الناس ورمبا ظلموا الناس 
وغصبوهم، فأمرهم هللا تعاىل أن يتزودوا فقال: وتزودوا ما تبلغون 

لسؤال وأنفسكم به فإن خري الزاد ما تكفون به وجوهكم عن ا
عن الظلم.. وحتقيق الكالم فيه أن اإلنسان له سفران :سفر يف 
الدنيا..وسفر من الدنيا .. فالسفر يف الدنيا ال بد له من زاد 
وهو الطعام والشراب واملركب واملال.. والسفر من الدنيا ال بد 
فيه أيضاً من زاد، وهو معرفة هللا وحمبته واإلعراض عما سواه.. 

:  أن زاد الدنيا األول  زاد خري من الزاد األول لوجوه:وهذا ال
خيلصك من عذاب موهوم وزاد اآلخرة خيلصك من عذاب 

:  أن زاد الدنيا خيلصك من عذاب منقطع، وزاد واثنيها .متيقن.
 اآلخرة خيلصك من عذاب دائم..

أن زاد الدنيا يوص      لك إىل لذة ممزوجة ابآلالم واألس      قام  :واثلثها
وزاد اآلخرة يوص               لك إىل لذات ابقية خالص               ة عن والبليات، 

أن زاد  :ورابعها ..ش             وائب املض             رة، آمنة من االنقطاع والزوال
الدنيا وهي كل ساعة يف اإلدابر واالنقضاء، وزاد اآلخرة يوصلك 
 ..إىل اآلخرة ، وهي كل س               اعة يف اإلقبال والقرب والوص               ول

والنفس، وزاد : أن زاد الدنيا يوصلك إىل منصة الشهوة وخامسها
 ...اآلخرة يوصلك إىل عتبة اجلالل والقدس

إذا عرفت هذا . فثبت مبجموع ما ذكران أن خري الزاد التقوى 
فلنرجع إىل تفس               ري اآلية ، فكأنه تعاىل قال : ملا ثبت أن خري 
الزاد التقوى فاش      تغلوا بتقواي اي أويل األلباب ، يعين إن كنتم من 

حقائق األمور وجب عليكم حبكم أرابب األلباب الذين يعلمون 
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...، وال جدال يف احلج ( قال : أن متاري صاحبك حىت تغضبه قوله: )
ال جدال يف احلج ( قال اجلدال : املراء واملالحاة عن ابن عباس : ) و 

وقوله : ) ...، ، حىت تغضب أخاك وصاحبك ، فنهى هللا عن ذلك
وتزودوا فإن خري الزاد التقوى ( قال العويف ، عن ابن عباس : كان 

حنج بيت هللا أانس خيرجون من أهليهم ليست معهم أزودة ، يقولون : 
وقال  زودوا ما يكف وجوهكم عن الناس.. فقال هللا: ت !! وال يطعمنا

ابن أيب حامت: حدثنا حممد بن عبد هللا بن يزيد املقري، حدثنا سفيان، 
عن عمرو بن دينار، عن عكرمة: قال: إن انسا كانوا حيجون بغري زاد، 

كذا رواه ابن جرير عن عمرو   فأنزل هللا: )وتزودوا فإن خري الزاد التقوى(
وأما حديث ورقاء فأخرجه ...، وهو الفالس عن ابن عيينة

عن ابن عباس ، قال : كان أهل اليمن حيجون وال يتزودون ...البخاري
، ويقولون : حنن املتوكلون . فأنزل هللا: ) وتزودوا فإن خري الزاد 

وقوله : ) فإن خري الزاد التقوى ( ملا أمرهم ابلزاد للسفر ...، التقوى(
..، وهو استصحاب التقوى إليهايف الدنيا أرشدهم إىل زاد اآلخرة ، 

وقال مقاتل بن حيان: ملا نزلت هذه اآلية: ) وتزودوا ( قام رجل من 
فقراء املسلمني فقال: اي رسول هللا، ما جند زادا نتزوده. فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: " تزود ما تكف به وجهك عن الناس، وخري ما 

 ، 1) تفسري ابن كثري، ج ...تزودمت التقوى ". رواه ابن أيب حامت

عقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد ملا فيه كثرة املنافع ، 
 وقال األعشى يف تقرير هذا املعىن:    

 
إذا أنـت مل ترحـل بزاد من التقى ... وال قيــت بعــد املوت من 

 قد تزودا
ندمت على أن ال تكون كمثله ... وأنك مل ترصـــــــــــد كما كان 

 أرصدا
 

 187-186/ ص :   3)ج  -الرازي  تفسري
 

----------- 
أقول: إنه يظهر لنا بعد هذ املقارنة بني التفسريين واملفسَرين 
مسات ومالمح منهجهما يف التفسري مخ اخللفية الفكرية 
والثقافية اليت كان ميتع هبا كل من املفسَرين الفاضلني رمحهما 

ت الفكرية هللا. فمن اطلع على الظروف العلمية و التيارا
الفلسفية اليت رافقت أو ظهرت يف عصر اإلمام الفخر الرازي 

عصر ترمجة املصادر الفلسفية اإلغريقية إىل اللغة العربية  –
يرى  -وأتثري ذلك على الفكر اإلسالمي الطائفي أو الصويف 

جلياً  أثر ذلك على فكر وكتاابت اإلمام الفخر الرازي، وهو 
ن تقريبًا كل ما ذكره يف تفسريه من يف هذا الصدد ال يالم، وأ

املعاين والدالالت واالستنباطات الفكرية والفلسفية والعلوم 
الطبيعية ال ليس فيها خمالفة للقواعد أو املبادئ التفسريية، فهو 
اتفق مع سائر املفسرين من أهل السنة واجلماعة على احرتام 

ن من أهل القواعد، ولكنه رمحه هللا اختلف عن أقرانه املفسري
السنة واجلماعة فيا ذهب إليه فتفسريه من التفاسري ابلرأي 

 اجلائز احملمود، وهللا أعلم.
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بينما نرى يف تفسري اإلمام بن كثري أيضاً مالمح ومسات منهجه 
يف التفسري قد تغلبت عليه، وهو واضح بني. فهو رمحه هللا من 

يث جتد رواايته رواد أئمة التفسري ابملأثور أو التفسري ابلرواية، ح
الشخصية أو الرواايت املسندة إىل شيخ املفسرين اإلمام بن 
جرير الطربي أو املصادر األخرى، كما أنه اترات كثرية حيلل 
ويرجح وال يسندها مطلقاً، ويفسر القرآن ابلقرآن..إخل. وال 
شك أنه من اطلع على عصر وظروف اإلمام بن كثري من انتشار 

ة الصوفية يف ذلك الوقت، وكان من للبدع واخلرافات وغال
نتائجه أن انقسم الناس يف حق اإلمام بن تيمية إىل قسمني: 
قسم ضده و قسم معه، فكان اإلمام بن كثري من الذين وقفوا 

 معه..وهللا أعلم.
 اإلمام أبو السعود يف تفسري قوله تعاىل:

  أََفح ْكَم اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْغ ونَ 
 
 اَّللَِّ ح ْكًما لَِّقْوٍم َوَمْن َأْحَسن  ِمنَ  ۚ

 آل عمران  ﴾٥٠﴿ ي وِقن ونَ 

 اإلمام بن تيمية يف تفسريه لقوله تعاىل:
  أََفح ْكَم اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْغ ونَ 

 
َوَمْن َأْحَسن  ِمَن اَّللَِّ  ۚ

  آل عمران ﴾٥٠﴿ ح ْكًما لَِّقْوٍم ي وِقن ونَ 
 لت  أكي  د التح  ذير ح  ذرهم خم  اف  ة أن يفتنوك وإع  ادة م  ا أنزل هللاا" أي 

بتهويل اخلطب. روي أن أحبار اليهود قالوا اذهبوا بنا إىل حممد فلعلنا 
نفتنه عن دينه فذهبوا إليه وقالوا اي أاب القاس               م قد عرفت أان أحبار 

ن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم وأن بيننا وبني قومنا خص    ومة إاليهود وأان 
فأىب  ،بك ونص            دقك فنتحاكم إليك فتقض            ي لنا عليهم وحنن نؤمن

(  أي أعرض   وا عن احلكم مبا أنزل  ) فإن تولواذلك رس   ول هللا فنزلت 
 فاعلم أمنا يريد هللا أن يصيبهم ببعض ذنوهبمهللا تعاىل وأرادوا غريه ) 

 (  أي بذنب توليهم عن حكم هللا عز وجل وإمنا عرب عنه بذلك إيذاانً 
( أي متمردين س لفاسقونوإن كثريا من النا، ) ...أبن هلم ذنواب كثرية

قول  ه ) ...، يف الكفر مص               رون علي   ه خ  ارجون عن احل  دود املعهودة
ـــة يبغون (  إنك    ار وتعجي    ب من ح    اهلم وتوبيخ هلم أفحكم اجلـــاهلي

أي يتولون عن حكم ك  ،والف اء للعطف على مق در يقتض               ي ه املق ام

ا صلى هللا عليه وسلم أن حيكم مبا أنزل مدً " فقد أمر نبيه حمأي 
هللا إليه وحذره اتباع أهوائهم وبني أن املخالف حلكمه وهو حكم 

أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن اجلاهلية حيث قال تعاىل :)
(، وأخربه تعاىل أنه جعل لكل من من هللا حكمًا لقوم يوقنون

وأمره تعاىل ابحلكم أهل التوراة واإلجنيل والقرآن شرعة ومنهاجا. 
ليس ألحد يف  ،مبا أنزل هللا أمر عام ألهل التوراة واإلجنيل والقرآن

والذي أنزله هللا هو  ،وقت من األوقات أن حيكم بغري ما أنزل هللا
دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل وهم متفقون يف أصول 
خ الدين وقواعد الشريعة وإن تنوعوا يف الشرعة واملنهاج بني انس

فإن املسلمني كانوا أوال  ،ومنسوخ فهو شبيه بتنوع حال الكتاب
مأمورين ابلصالة لبيت املقدس مث أمروا أن يصلوا إىل املسجد 

ويف كال األمرين إمنا اتبعوا ما أنزل هللا عز وجل، وكذلك  ،احلرام
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فيبغون حكم اجل   اهلي   ة وتق   دمي املفعول للتخص               يص املفي   د لت   أكي   د 
ألن التويل عن حكم   ه وطل   ب حكم آخر منكر  ،التعج   باإلنك   ار و 
وطل  ب حكم اجل  اهلي  ة اقبح وأعج  ب ، واملراد ابجل  اهلي  ة إم ا  ،عجي  ب

امللة اجلاهلية اليت هي متابعو اهلوى املوجبة للميل واملداهنة يف األحكام 
ا لليهود أبهنم مع كوهنم أه     ل كت     اب وعلم يبغون حكم فيكون تعيريً 

وجه  ل ال يص                در عن كت  اب وال يرجع إىل اجل  اهلي  ة اليت هي هوى 
وحي، وإما أهل اجلاهلية وحكمهم ما كانوا عليه من التفاض               ل فيما 

حيث روى أن بين النض        ري ملا حتاكموا إىل رس        ول هللا يف  ،بني القتلى
خصومة قتل وقعت بينهم وبني بين قريظة طلبوا إليه أن حيكم بينهم مبا 

قال : القتلى س        واء فقال بنو كان عليه أهل اجلاهلية من التفاض        ل ف
 ،( أي عندهم لقوم يوقنون) ...، النض  ري حنن ال نرض  ى بذلك فنزلت

أي هذا االس     تفهام هلم فإهنم الذين يتدبرون  ،لك والالم كما يف هيتَ 
األمور أبنظارهم فيعلمون يقينا أن حكم هللا عز وجل أحسن األحكام 

كم  ه ك  اف  ة املؤمنني خط  اب يعم ح... أييهـا الـذين آمنواوأع  د هل  ا .) 
 منهم كما س  يأيت، من املخلص  ني وغريهم وإن كان س  بب وروده بعض  اً 

ووص     فهم بعنوان اإلميان حلملهم من أول األمر على اإلنزجار عما هنوا 
( فإن  ال تتخذوا اليهود والنصـــــــــــارى أولياءعنه بقوله عز وجل : ) 

هتما، تذكري اتصافهم بضد صفات الفريقني من أقوى الزواجر عن مواال
ال تص                  افوهم وال مبعىن  ا منهم ولي   اً أي ال يتخ   ذ أح   د منكم أح   دً 

ومعاشرهتم ال مبعىن ال جتعلوهم أولياء لكم   تعاشروهم مصافاة احلباب،
بعضــــــهم أولياء حقيقة فإنه أمر ممتنع يف نفس        ه ال يتعلق به النهي، ) 

( أي بعض ك  ل فريق من ذين  ك الفريقني أولي  اء بعض آخر من  بعض
فريق ال من الفريق اآلخر وإمن  ا أوثر اإلمج  ال يف البي   ان تعويال ذل  ك ال

على ظهور املراد لوض          وح انتفاء املواالة بني فريقي اليهود والنص          ارى 
رأس   ا واجلملة مس   تأنفة مس   وقة لتعليل النهي وأتكيد إجياب االجتناب 

متفقون على كلمة واحدة  ،أي بعض          هم أولياء بعضعن املنهي عنه، 
ومن ض  رورته إمجاع الكل على مض  ادتكم  ،ون وما يذرونيف كل ما أيت

عليه ما حرمه هللا  ماً موسى عليه السالم كان مأمورا ابلسبت حمرَ 
واملسيح  صلى هللا عليه  ،متبع ما أنزله هللا عز وجل وهو ،يف التوراة

وسلم  أحل بعض ما حرمه هللا يف التوراة وهو متبع ما أنزل هللا عز 
وجل، فليس يف أمر هللا ألهل التوراة واإلجنيل أن حيكموا مبا أنزل 

كما أنه ليس يف أمر أهل القرآن أن حيكموا مبا ،سخ مبا ن   هللا أمرٌ 
فالذي أنزل هللا  إذا كان انسخ ومنسوخسخ بل مبا ن   أنزل هللا أمرٌ 

فمن حكم ابملنسوخ فقد حكم ، هو احلكم ابلناسخ دون املنسوخ 
قل اي أهل بغري ما أنزل هللا، ومما يوضح هذا قوله تعاىل:  ) 

الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل 
أنزل إليك من ربك منهم ما  إليكم من ربكم وليزيدن كثرياً 

( فإن هذا يبني أن ا فال أتس على القوم الكافرينوكفرً  طغياانً 
حملمد  صلى هللا عليه وسلم  أن يقول ألهل الكتاب الذي  هذا أمرٌ 

عث إليهم أهنم ليسوا على شيء حىت يقيموا التوراة واإلجنيل وما ب  
زل أنزل إليهم من رهبم، فدل ذلك على أهنم عندهم ما يعلم أنه من

من هللا وأهنم مأمورون إبقامته إذا كان ذلك مما قرره حممد  صلى 
هللا عليه وسلم  ومل ينسخه، ومعلوم أن كل ما أمر هللا به على 

به على  اً لسان نيب ومل ينسخه النيب الثاين بل أقره، كان هللا آمر 
لسان نيب بعد نيب ومل يكن يف بعثة الثاين ما يضاد وجوب اتباع 

لنيب األول وقرره النيب الثاين. وال جيوز أن يقال إن هللا ما أمر به ا
ينسخ ابلكتاب الثاين مجيع ما شرعه ابلكتاب األول إمنا املنسوخ 

ففي  وأيضاً  .قليل ابلنسبة إىل ما اتفقت عليه الكتب والشرائع
التوراة واإلجنيل ما دل على نبوة حممد  صلى هللا عليه وسلم،  

إلجنيل مبا أنزل هللا فيهما حكموا مبا فإذا حكم أهل التوراة وا
والعلم ...، أوجب عليهم اتباع حممد  صلى هللا عليه وسلم

ببعض معاين الكتب ال ينايف عدم العلم ببعضها، وهذا متفق عليه 
يف املعاين فإن املسلمني واليهود والنصارى متفقون على أن يف 

وأنه أرسل إىل ، الكتب اإلهلية األمر بعبادة هللا وحده ال شريك له
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ومض   ارتكم حبيث يس   ومونكم الس   وء ويبغونكم الغوائل فكيف يتص   ور 
(  ومن يتوهلم منكم فــإنــه منهموقول  ه تع  اىل )   بينكم وبينهم مواالة.

حكم مس    تنتج منه فإن احنص    ار املواالة فيما بينهم يس    تدعي كون من 
اد يف الدين الذي عليه يدور أمر املواالة يواليهم منهم ض         رورة أن االحت

حي    ث مل يكن بكوهنم ممن يواليهم من املؤمنني تعني أن يكون ذل   ك 
بكون من يواليهم منهم. وفيه زجر ش     ديد للمؤمنني عن إظهار ص     ورة 

) إن هللا ال . وقول   ه تع   اىل: وإن مل تكن مواالة يف احلقيق   ةاملواالة هلم 
لكون من يتوالهم منهم أي ال  ، تعلي     ليهــــدي القوم الظــــاملني ( 

يهديهم إىل اإلميان بل خيليهم وش  اهنم فيقعون يف الكفر والض  اللة وإمنا 
وضع املظهر موضع ضمريهم تنبيها على أن توليهم ظلم ملا أنه تعريض 

تفســري   ألنفس   هم للعذاب اخلالد، ووض   ع للش   يء يف غري موض   عه ".
 47ص:  3أيب السعود ج: 

 

وأنه أوجب العدل وحرم الظلم والفواحش  ،من البشر اخللق رسالً 
وأن فيها الوعد ابلثواب  ،والشرك وأمثال ذلك من الشرائع الكلية

والوعيد ابلعقاب بل هم متفقون على اإلميان ابليوم اآلخر وقد 
دقائق  تنازعوا يف بعض معانيها واختلفوا يف تفسري ذلك.."

 59-56ص:،2التفسري، ج
---------- 

أقول: إنه من الواضح البني الفرق بني تفسريَي هذين الَعَلمني. 
مل نالحظ عندمها اختالفاً يف القواعد واألسس التفسريية، وإمنا 
املالحظ هو التفســري والتأويل لآلية الســابقة. فشــيخ اإلســالم 
اإلمـــام بن تيميـــة معروف من منهجـــه يف التفســـــــــــري مؤلفـــاتـــه 

ناقش كربى القضـــــــــااي الشـــــــــرعية يف العقيدة، وال األخرى أن ي
ســـيما عقائد اليهود والنصـــارى وحتريف كتبهما والشـــرك الذي 
وقعوا فيه وعدم اعرتافهما بنبوة نبينا حممد صـــــــــــلى هللا عليه 
وســلم. بينما مل نر ذلك يف لدى املفســر أيب الســعود رمحه هللا! 

ق إىل فما السبب يف ذلك؟ هو كما أسلفنا أن كل مفسر ينطل
تفســـــــــــري اآلايت القرآنيــة بنــاء على اخللفيــة الفكريــة والعلميــة 
والثقافية اليت ميتع هبا، وبطبيعة احلال ســـــــــــينعكس ذلك جلياً 
على تفســــــريه للقرآن الكرمي، وال حرج وال إشــــــكال يف ذلك، 
فما دامت املنطلقات التفســـــــريية واألســـــــس والقواعد العلمية 

ل والعقد واملنطق من واملنهجية صـــــحيحة معتربة لدى أهل احل
أهل الســنة واجلماعية، فما دامت اللغة العربية والبنية الرتكيبية 
لآلية القرآنية حتتملها وفقاً ما أسلفنا، فيا مرحبا هبذه التعددية 

 يف تفسري كالم هللا تبارك وتعاىل، وهللا أعلم. 
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سس العلمية اليت ذكرها العلماء وال شك هذا ما وفقت عليه يف اختيار بعض القواعد املنهجية واأل     
أن هذا االستنتاج هلذه القواعد وهذا التفسري انتج عن فهم صائب مبارك للكتاب والسنة وطول جتربة 
ومعايشة لآلايت القرآنية تالوة وتعليمًا وتعلمًا ومطالعة ملصادر التفسري املختلفة، وهللا أعلم، وصلى هللا 

 آله وأصحابه أمجعني، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.  على سيدان ونبينا حممد وعلى
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 اخلامتة والتوصيات
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وتتحقق األهداف النبيالت وتنال الرمحات ورضا رب الربابت، 

وأزواجه  والصالة والسالم على أشرف الورى واملخلوقات سيدان ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه األطهار
 الطاهرات النقيات ومن سار على هديه إىل أن يقوم الناس لرب األرض والسموات.

لقد رأينا يف هذه الدراسة اهتمام العلماء القدامى واملعاصرين مبسألة تفسري القرآن الكرمي على الوجه 
هجية بكيفية فهم الذي يرضي هللا رب العاملني من خالل بيان وشرح هذه اخلطوات والقواعد العلمية واملن

اآلية القرآنية فهماً منضبطاً سليماً. و أثبتت هذه الدراسة أن الذي يريد أن يفسر كالم الباري عز وجل 
ال بد من التحلي وااللتزام هبذه الشروط والقواعد، وإال كان من اآلْثني والقائلني على هللا بغري علم. 

تعاىل ال بد أن يكون قد اطلع على املؤلفات املتعلقة ومتخضت من الدراسة أن املفسر لكتاب هللا تبارك و 
بعلوم القرآن للمتقدمني واملعاصرين. ولقد رأيت أن املتقدمني هلم طريقتهم اخلاصة والفريدة يف العرض 
والبيان هلذه املسائل املتعلقة بكيفية تفسري القرآن الكرمي، كما أن املعاصرين هلم طريقتهم اخلاصة من حيث 

لتبسيط ملا كتبه القدامى يف علوم اللغة والقرآن جزاهم هللا خرياً، فال بد من االطالع على أعمال التسهيل وا
الفريقني وبناء جسور حسن الفهم بني املاضي واحلاضر. وأثبتت هذه الدراسة أن هذه األسس والقواعد 

وإال فهو آمث، ألن القرآن الكرمي أكثرها توجبها علينا قواعد اللغة العربية وال جيوز اخلروج عنها أو خمالفتها 
نزل بلسان العرب وال يفهم إال من خالل القواعد العربية. كما أن من هذه القواعد مسائل اجتهادية 
وليست توقيفية، وهللا أعلم. كما أثبتت الدراسة أن املفسرين املتقدمني واملتأخرين اتفقوا مجلة وتفصيالً يف 

القرآين، ولكنهم اختلفوا يف خمرجات التفسري ونتائج بناء على اخللفية القواعد واألسس والتفسريية للنص 
الفكرية والعلمية والثقافية اليت كان يتمتع هبا كل مفسر أو غلب عليه طابع لغوي أو أثري أو فقهي أو 
أصويل أو سياسي أو دعوي أو عقدي أو غري ذلك وهللا أعلم. وأرى من الفائدة يف هذه املناسبة املباركة 

 أن أوصي ببعض التوصيات املتعلقة بتفسري القرآن الكرمي. 
جيدر بطلبة العلوم الشرعية أن يكون كتاب هللا هو أول ما يعتنون به حفظًا وفهماً  -1

 وعمالً به ودعوة إليه وحمبة له. وتفسرياً وتدبراً 
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لتدريس التفسري وعلوم القرآن يف اجلامعات أو املعاهد أو  نفسه على كل من نصب -2
 .وتفسريه القرآندراسة  ه املنهجية يفاجد أن حييوا هذاملس

تعىن بقواعد  –ختصيص مادة مستقلة يف الكليات واألقسام املتخصصة ابلقرآن وعلومه  -3
 والتدبر، ملالحظة هذه االتفاقيات يف املقدمات واختالفهم يف النتائج. التفسري

طاً أن يزودين به تكملة وأخرياً أدعو كل من وقف على هذه الدراسة فوجد نقصاً أو غل -4
 للنفع على عنوان بريدي أو موقعي الشخصي وأان له من الشاكرين سلفاً:

drhafezi68@gmail.com 
 

 
، ويقوم بقسطه، ويفى بشرطه، فسريهحق تويفسره جعلنا هللا ممن يرعى القرآن حق رعايته، ويتدبره   

وأحكامه القاطعة الباهرة، ومجع لنا به خري الدنيا  اهلدَي يف غريه، وهداان ألعالمه الظاهرهوال يلتمس 
واآلخرة، فانه أهل التقوى وأهل املغفرة، وهللا تعاىل أعلى وأعز وأكرم. مت بعون هللا وتوفيقه وهلل احلمد 

نا به يوم الدين إنه تعاىل مسيع واملنة، وأسأل هللا تبارك وتعاىل أن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي وأن ينفع
 قريب جميب، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 قال ذلك وكتبه ومجعه الفقري إىل هللا يف كل أحواله

 د/خريالدين خوجة ) الكوسويف (

 

قطر –الدوحة   

2022فرباير  23  

mailto:drhafezi68@gmail.com
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 الدكتور خريالدين خوجة الكوسويف
 كلية اجملتمع بقطر  –أستاذ التفسري وعلوم القرآن والثقافة اإلسالمية املشارك 

Assoc.Prof.Dr.Hfz.Hajredin Hoxha 
 

مجهورية  1/10/1968، عام Prizrenين بن ابفيت خوجة من مواليد مدينة بريزرن خريالد
، أهنى  املرحلة اإلعدادية والثانوية الشرعية مبعهد الفرقان بدمشق، سوراي Kosovaكوسوفا 
. واصل تعليبمه اجلامعي بكلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية ابجلامعة 1983-1989

. ختصص يف اإلقراء بعد التخرج وحصل على 1994-1990ملنورة اإلسالمية ابملدينة ا
يف تالوة القرآن الكرمي برواية حفص عن  اإلجازة يف اإلقراء ابلسند املتصل إىل رسول هللا 

عالء عمل إماما وخطيبا يف مسقط رأسه ومدرسا ملادة التالوة يف فرع الثانوية الشرعية  عاصم.
املاجستري يف التفسري وعلوم القرآن من كلية معارف رجة مبدينة بريزرن. حصل على د الدين

،  2003-2000ماليزاي  -اجلامعة اإلسالمية العاملية بكواالملبور  -الوحي والعلوم اإلنسانية 
دراسة حتليلية   –منهج األستاذ الشهيد سيد قطب يف فهم آايت الدعوة عنوان الرسالة: " 

دكتوراه يف التفسري . "  سورة األنعام منوذجاً  –نقدية يف تفسريه  " يف ظالل القرآن " 
اجلامعة اإلسالمية العاملية  –والدراسات القرآنية من كلية معارف الوحي و العلوم اإلنسانية 

االجتاهات الفكرية والدينية يف الدراسات القرآنية ماليزاي، عنوان األطروحة: "  –بكواال ملبور 
". دّرس ابجلامعة اليت خترج منها   20و 19القرن - لدى علماء األلبان يف العصر احلديث

وبكلية اجملتمع جبامعة طيبة ابملدينة املنورة  وبكلية أصول الدين جبامعة السلطان الشريف علي 
اإلسالمية بسلطنة برواني  وبكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر، وحاليا يعمل 

مجات ابللغة العربية واأللبانية واإلنكليزية. وجبانب بكلية اجملتمع بقطر. له مؤلفات والرت 
اختصاصه يف التفسري وعلوم القرآن له اهتمام خاص بطرق الرتبية والتعليم وإصالح املناهج 
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التعليمية والرتبوية يف املدارس واجلامعات، مع الرتكيز على تعلم اللغات األجنبية واالستفادة 
يف تدريس علوم الشريعة. جييد مخس لغات. يتمتع بفكر من التكنولوجيا املعاصرة وتوظيفها 

معتدل ميسر مبين على املنهجية القرآنية وهدي السنة النبوية الصحيحة ومنهج السلف الصاق 
يف معاجلة املشاكل الدينية والفكرية واالجتماعية. حريص على بناء جسور احلوار والتفاهم 

وض يف القضااي السياسية. حضر عشرات الدورات وتضييق دائرة اخلالف مع املخالفني دون اخل
والندوات والورش العلمية واملهنية والتكنولوجية بلغات خمتلفة، كما أنه شارك وقدم أحبااث علمية 
يف عشرات املؤمترات العاملية يف الوطن العريب  واإلسالمي والياابن ابللغة اإلنكليزية والعربية. له 

 العامل اإلسالمي والعريب، وقام بتحكيم عدد كبري من عدة عضوايت علمية واستشارية يف
البحوث العلمية ابللغة العربية واإلنكليزية وأشرف وانقش عددا من حبوث التخرج ورسائل 
املاجستري والدكتوراه. له حضور مميز يف وسائل اإلعالم احمللية يف كوسوفا ويف اخلليج. أب 

أوىف جتدون يف موقعه الشخصي على اإلنرتنت: تفاصيل ربعة أوالد ومقيم يف دولة قطر. أل
www.drhafezi.net 

 
 


