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  . والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله،احلمد هللا

  :وبعد

 هذا ما أمجعت عليه األمة ،لقد جاء القرآن الكرمي هلداية النوع البشري بأمجعه
رآن الكرمي يرى بأنه ال خياطب إالّ من وجد من  إن الدارس للق: إال أنه قيل،اإلسالمية

 فإن معظم ما يقول يرجع ، وإذا كان يدير وجهه أحياناً إىل كافة الناس،العرب حني نزوله
  .إىل ما خيتص بذوق العرب وحدهم وبيئتهم وتارخيهم وتقاليدهم

 إن كان الكتاب الذي أنزل هلداية كافة :واإلنسان حني يرى ذلك يبدأ يتساءل
 بل رمبا يقع بعض الذين ؟ فلماذا يعىن عناية كبرية بعناصر وقتية وحملية وقومية،شرالب

 ربما نزل هذا الكتاب الستصالح من يعاصره من :جيهلون حقيقة األمر يف شك ويقولون
  .العرب مث محل فيما بعد ما ال حيتمله من دعوة عاملية وهداية لكافة الناس إىل األبد

مبادئ أساسية لفهم "المة حول هذه النقاط وغريها بكتابه هلذا أجاب أستاذنا الع
 والنظام املؤقت ، بأن اخلصائص األساسية اليت متيز النظام القومي من النظام العاملي،"القرآن

 هي أن النظام القومي إما أن يدعو إىل تفضيل شعب على غريه ويطالب ،من النظام اخلالد
ؤمن مببادئ ونظريات ال تستطيع أن تربع وتزدهر يف  وإما أن ي،له حبقوق ومميزات خاصة

 وعلى العكس من ذلك فإن النظام العاملي يؤمن باملساواة بني الناس ،الشعوب األخرى
 عاملية األهداف ، وتكون مبادئه عاملية الصبغة،ويعطي اجلميع حقوقهم بدرجة متساوية

 بينما ،د قابليتها للعمل مبرور األيام مث إنّ النظام املؤقت ينشئ بناءه على قواعد تفق.واملثل
  .النظام اخلالد تنطبق مبادئه على مجيع الظروف املتطورة

 ،لذلك فالقرآن الكرمي هو نظام متكامل خالد عاملي الصبغة واألهداف واملثل
  .أنزله اهللا تعاىل هلداية البشر كافة بلسان عريب مبني
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j 
{ : القائل يف كتابه الكرمي،رب العاملنياحلمد هللا       {، 

  .والصالة والسالم على خامت النبيني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  ؛وبعد

 
ت وأفكار ودالئل إن الكتب اليت ندرسها عامة جند أن مجيع ما فيها من معلوما

 وألجل ذلك فالدارس . بأسلوب تأليفي وبصورة منسجمة،يدور حول موضوع بعينه
 إذا أراد أن يدرسه أول مرة يف حياته فإمنا يتناوله وهو على ،الذي ليس له عهد بالقرآن

 قد حدد ،سيكون على غرار عامة الكتب اليت تعود قراءا" كتاباً"ظن أنه باعتباره 
 وكذلك يظن أن هذا . مث قسم هذا املوضوع إىل أبواب وفصول،نشودموضوعه امل

الكتاب قد تناول كل شعبة من شعب احلياة اإلنسانية على وجه االستقالل بالبحث 
 إال أن الدارس إذا بدأ .والعرض ليسرد ما يتعلق ا من أحكام وتعاليم بترتيب متسلسل

 إذ أنه ،يجد أسلوباً مل يألفه من قبل ف،يتصفح هذا الكتاب يفاجأ بعكس ما كان يتوقعه
 ، والدعوة والنصيحة، واألحكام الشرعية،يرى فيه املسائل العقائدية والتعاليم اخللقية

 ، والقصص التارخيية، واحلجج والشواهد، والزجر والتخويف والترغيب،والعربة والنقد
 ويبدأ ويعاد ،حني كل ذلك يتكرر بيانه بني حني و.واإلشارات إىل آيات اهللا يف الكون

 كما أنه بينما يطرق موضوعاً فإذا به يويل وجهه شطر .بوجوه متباينة وأساليب منوعة
 حني يبتدئ موضوع مث يتخلله ، بل يكون األمر أغرب من ذلك.موضوع ثان وثالث
 وتتجه وجهة احملاورة ، كما يتبدل املخاطب واملتكلم بني حني وآخر.موضوع آخر بغتة

  .لفة مرة بعد أخرىإىل جهات خمت

وإذا نوقش . .أما تقسيم املواضيع واملباحث إىل أبواب وفصول فال عني له وال أثر
 وإذا سيقت البحوث حول .فيه التاريخ مل يناقش على األسلوب السائد لكتابة التاريخ

 مل تسبق يف مصطلحات ختتص ببحوث الفلسفة ،الفلسفة وما يتصل بأمور ما وراء الطبيعة
 وإذا ذكر اإلنسان وما يف العامل من موجودات مل يذكر على منهج للعلوم .واملنطق
 وإذا تطرق املوضوع إىل شؤون املدنية أو السياسة أو االقتصاد أو االجتماع مل .الطبيعية

 وإذا أتى على ذكر من األحكام .يسلك مسالك علم االجتماع يف البحث والتمحيص
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غة يعتادها أصحاب التشريع وعلماء التقنني يف هذا القانونية وأصول التشريع مل يأت بصيا
 وإذا عرض تعاليمه يف األخالق وإستقامة السلوك رأيته خيتار هلا النمط الذي يغاير .اال

  .سائر ما كُِتب ودون يف هذا الباب

إن الدارس إذا وجد هذا وأمثاله على غري ما ألفه من أساليب الكتابة وأمناط 
عوده من مناهج التعبري تأخذه الدهشة ويبدأ يستشعر أن هذا الكتاب  وعكس ما ت،البيان

 ويشكِّل من أوله إىل آخره جمموعة من شذور متناثرة .ينقصه الترتيب ويعوزه التنسيق
  .وقطع مبعثرة جمعت يف عبارات متسلسلة وحلقات متماسكة

 ،ارة الشبهات وال يريد من دراسته إال إث،أما الدارس الذي مل يؤمن ذا الكتاب
 وأما .فهو جيد يف فقدان الترتيب والتنسيق متسعاً إلثارة االعتراضات املنوعة حول الكتاب

  .املؤمن به واخلاضع له فتتجاذبه املواقف واألطوار

 وأخرى يطمئن قلبه بتفسريات . يغمض نظره عن املطالب خالل دراسته؛فمرة
  .عديدة النعدام التناسق الظاهري

ائج غريبة حملاولته إجياد وجوه للتناسق وذلك باجتهاد شخصي  يأيت بنت؛وثالثة
  .متكلف

فتصبح كل آية من آياته معزولة عن " شذور متناثرة" يستسلم لفكرة ؛ورابعة
  . وتعود مسرحاً البتكار املعاين اليت ختالف ما يريده العزيز احلكيم.السياق العام
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 من الضروري جداً أن يكون ،دة لكتاب من الكتبولكي تتحقق دراسة جدي

 وعلى علم مسبق مبقاصده وغايته ،الدارس قبل كل شيء على معرفة مبوضوع الكتاب
 وعلى خربة مبصطلحات لغته ، وعلى اطالع بطرائق أسلوبه،املتوخاة والبحث الرئيسي فيه

اليت تكمن وراء ومنطه اخلاص يف التعبري وأن ال يغيب عن نظره األوضاع واملالبسات 
  .ألفاظه ونصوصه

 ،إن عامة الكتب اليت ندرسها جند فيها اجلوانب اليت أشرت إليها بكل سهولة
 ولكننا ال نعثر عليها يف .ولذلك ال نالقي صعوبة يف استكناه أسرارها وبلوغ مغزاها

مة ولذلك إذا بدأ يدرسه أحد منا كعا، القرآن بالشكل الذي تعودناه يف غريه من الكتب 
 وسيستغرب أسلوب بيانه ،الكتب فلن يستطيع التعرف يف موضوعه وغايته وحبثه الرئيسي

  . ويغرب عن نظره املالبسات الكامنة وراء ألفاظه يف معظم املواضع،وطراز تعبريه

 ورغم استفادته قليالً أو ،ونتيجة لذلك فإنه حيرم من التوصل إىل روح كالم اهللا
 وبالتايل يضطر إىل االكتفاء حبفنة من حكم .لقرآنية املشرقة املتناثرةكثرياً من آلِلئ اِحلكَِم ا

 وإىل اقتطاف قبضة من زهور متناثرة بدالً من أن يلم بعلم الكتاب ويطول فيه ،مبعثرة
 يعزى سبب ، بل إن بعض الناس الذين يقعون يف شبهات وأخطاء بعد دراسة القرآن.باعه

ون سابق إملام بالقواعد الالزمة لفهمه فصادفوا املباحث ضالهلم إىل أم قرأوا القرآن د
 ورأوا العديد من ، ومل يظهر هلم مغزى كثري من آياته،املختلفة املتنوعة متناثرة يف صفحاته

 ولكنها فيما يبدو غري منسجمة مع ،اآليات كأا جواهر تتألأل بنور من احلكمة الربانية
 ،اً ما قذفهم جهلهم بأساليب القرآن التعبريية وكثري.سياق العبارة السابقة والالحقة

 كما وقعوا يف ضروب من سوء الفهم لكثري من .وأمناطه البيانية إىل معان غري مقصودة
  .اآليات ألم ما عرفوا أسباب نزوهلا

 وما هو ؟ وما هو سر ترتيبه؟ وما هي كيفية نزوله؟القرآن من أي أنواع الكتب
 وما هو ؟ وما هي الغاية اليت يتوخاها من حبثه؟نقاشهاملوضوع الذي يدور حوله كل 

 وأي ؟البحث الرئيسي الذي حيوم حوله مجيع ما فيه من مباحث منوعة ومواضيع خمتلفة
  .لون من االستدالل وأي منط من البيان اختاره للتعبري عما يهدف إليه

يف مطلع هذه وأمثاهلا من األسئلة املهمة إذا وقف اإلنسان على الردود عليها 
 كما .األمر فإنه يستطيع أن يتفادى كثرياً من املخاطر واملزالق وهو بصدد دراسة القرآن
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 ومما ال خالف فيه أن الذي يريد يف القرآن الترتيب .تتوسع يف وجهه سبل فهمه وتدبره
 فإن مبعث ختبطه ،التأليفي املتداول مث يتخبط يف صفحاته خبط عشواء إذا مل يبلغ ما يريد

ثار حريته ليس إال أنه مل يتعلم ما لدراسة القرآن وفهمه من أصول وقواعد وألنه بدأ وم
و " للكتاب"ويكون يف تصوره " الدين"موضوعه " كتاباً"يطالع القرآن ظناً منه أنه يطالع 

بيد أنه حني " للكتاب"و " للدين"على ما يكون يف أذهان عامة الناس من تصور " للدين"
 ويظل يتيه بني .تاب ما خيتلف عن تصوره الذهين جيد نفسه ال تأنس إليهيواجه يف هذا الك

 ويكون مثله يف ذلك كمثل الرتيل .دفيت الكتاب لعجزه عن معرفة نقطة االنطالق يف حبثه
 وميكن أن يتفادى هذا الضياع لو .الغريب الذي يهيم على وجهه يف دروب مدينة كبرية

" تأليفه" ومت . دراسته هو نسيج وحده يف عامل التأليفأخرب مقدماً بأن الكتاب الذي يريد
 كما أنه فذٌّ فريد باعتبار موضوعه وحبثه .على منط مل يتم عليه تأليف الكتب األخرى

  .وترتيبه

فالقالب العامل للكتاب كما تتصوره نتيجة دراستك للكتب واملؤلفات حىت اليوم 
 وإذا أحببت أن .واجز دون طريقك بل يثري احل،ال يسعفك يف تفهم هذا الكتاب أبداً

 وأن تدرك ما ، عليك أن تبعد عن ذهنك كل ما أثبت فيه من تصورات وقياسات،تفهمه
  .هلذا الكتاب من خصائص بديعة ومزايا رائعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٦( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 
 سواء آمن به أو ،القرآن" أصل"جيب على قارئ القرآن أن يعرف قبل كل شيء 

دام يريد فهم هذا الكتاب فال بد له أن يقبل ابتداء أصله كما ورد فيه  ألنه ما .مل يؤمن به
  .غوكما بينه الذي أنزل عليه هذا الكتاب وهو رسول اهللا حممد 

 

خلق اإلنسان يف ،إن اهللا سبحانه وتعاىل خالق هذا الكون ومالكه وحاكمه 
 وأودعه قوى العامل ،من أجزاء مملكته اليت ال اية هلا" كب األرضيالكو"بـ جزء يسمى 

 ، وأعطاه حرية يف اإلدارة واالختيار، وأهلمه متييز اخلبيث من الطيب،والتفكري واإلدراك
] Autonomy[ وخوله نوعاً من االستقالل ،ومنحه سلطة للتصرف يف األمور كما يشاء

.واستخلفه يف األرض 

ذا املنصب اخلطريوحينما عهد أثبت يف قرارة نفسه ، اهللا تعاىل إىل اإلنسان 
 وحاكمك وحاكم هذا . وإهلك وإله هذا العامل، إين أنا ربك ورب هذا العامل،هذه املعاين

 فال أحد ، وال تكن عبداً لغريي، فال تكن يف مملكيت هذه حرا طليقاً تركب رأسك.العامل
 وإن احلياة الدنيا اليت أعطيت فيها نوعاً من .ضع أمامهغريي يستحق أن تطيعه وتعبده وخت

 وأفصل يف ،االستقالل إمنا هي فترة امتحان ترجع إيلَّ بعد انتهائها فأفحص ما عملت فيها
 أن تتخذين إهلك الواحد : وأصح منهج ختتاره يف هذه الدنيا.أمر من جنح ومن رسب

 تعيش وأنت تشعر بأن الدنيا دار  وأن، وتعمل حسب ما أُنزل من هدى،وحاكمك الفرد
 وعليك ان تعلم أيضاً أن كل . وأن غرضك احلقيقي هو أن تنجح يف اآلخرة،لالمتحان

وأنت حر يف أن ( وأنك إن اتبعت املنهج األول .منهج خيالف هذا املنهج هو خطل وخطأ
 ، إيلَّ بل سأنعم عليك حني ترجع، فلن تتمتع يف الدنيا فحسب باألمن واالطمئنان)تتبعه

 . وال ميسك فيها نصب وال لغوب.جتد فيها نعيماً مقيماً وراحة أبدية" اجلنة"بدار امسها 
 فلن تذوق يف الدنيا )وأنت حر يف أن تسلكه(وإن سلكت منهجاً آخر غري هذا املنهج 

 بل حينما تعرب هذا العامل إىل عامل اآلخرة سيكون ،فحسب وبال الفساد والقلق والدمار
  . هاوية النار فيها عذاب خالد وأمل دائم وغم أبديمصريك إىل

 ت يف قرارة نفسهأسكن اهللا مالك الكون النوع البشري يف األرض بعد أن ثب
 آدم وحواء عليهما - كما أنه جلّ شأنه آتى اإلنسان األول وزوجه .املعاين السابقة
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 خيلق اإلنسان األول يف  ومل. مها وذريتهما يف األرض، هدى من عنده ليتبعاه-السالم 
 بل إن اهللا سبحانه وتعاىل خلق آدم وحواء ليبدآ حياما يف األرض .حالة اجلهل والظالم

 ويعلم ما ينبغي له ، فكان اإلنسان األول يعرف ما هو احلق.على حالة من النور والعلم
ى بدوره  ووص.)أي اإلسالم( وكان منهجه يف احلياة طاعة اهللا ،علمه من قانون للحياة

 إال أن اإلنسان قد حاد عن .ذريته بأن ال يطيعوا إال اهللا وال ميوتوا إال وهم مسلمون
 واتبع السبل املعوجة ، يف القرون املتعاقبة رويداً رويداً)أي الدين القيم(املنهج الصحيح 

حود  وضلّ عن الطريق السوي بعدم املباالة به مرة ومبسخه جب.واملناهج املنحرفة املتضاربة
 ومهية ، فأشرك باهللا يف ذاته وصفاته ذواتاً عديدة من السماء واألرض.ومكابرة مرة أخرى

 وخلط أنواعاً من األوهام وضروباً من النظريات وألواناً من . بشرية وغري بشرية،ومادية
 وصنع من ذلك مذاهب ال ، الذي آتاه اهللا)أي علم احلق(الفلسفات بنبع طاهر من العلم 

أي ( ونبذ وراء ظهره ما قرره اهللا من مبادئ عادلة لألخالق واملدنية ، وال حصرعد هلا
 مث وضع كما أوحى له هواه وعصبيته نظماً ومناهج للحياة مألت . أو مسخها)الشريعة

  .أرض اهللا ظلماً وفساداً وبوراً وشقاء

 بصفة- مل يتدخل ،إن اهللا الذي أعطى اإلنسان ذلك االستقالل احملدود  
 . يف رد من ضلّ وغوى من الناس إىل املنهج الصحيح بالقهر والقسر-كونه تعاىل خالقاً 

 مل يكن ليناسبها أن يأخذه ،كما أن املهلة اليت منحها اهللا لإلنسان ليعمل يف الدنيا حبرية
 مث إن اهللا سبحانه وتعاىل قد أوجب .ويهلكه مبجرد شقّه عصا طاعته واتباعه طريق البغي

 نفسه منذ بدء اخلليقة أن يدبر لإلنسان طرق هدايته مع إقرار استقالله يف فترة املهلة على
 اصطفى اهللا من ، وحتقيقاً ملا أوجبه اهللا تعاىل على نفسه بإرادته املطلقة،اليت أعطاه إياها

م  وأوحى إليهم عل، واتخذَهم مبعوثني له،النوع البشري رجاالً آمنوا به وابتغوا مرضاته
 وأمرهم بأن يدعوا الناس إىل الصراط املستقيم ، وأنزل عليهم منهجاً صحيحاً للحياة،احلق

  .الذي عدلوا عنه

 بعث هؤالء الرسل إىل خمتلف األمم وخمتلف األقطار واستمرت سلسلة بعثهم
 وكانوا على دين واحد أي نفس املنهج الصحيح . وكانوا آالفاً مؤلفةً،آالفاً من السنني

 أي نفس . وكانوا يتبعون هدياً واحداً. علمه اهللا اإلنسان منذ هبط إىل األرضالذي
 ،املبادئ اخلالدة العادلة لألخالق واملدنية اليت قررها اهللا تعاىل لإلنسان يف بداية األمر

 مث إن الذين .وكانوا يرمون إىل غرض واحد أي دعوة النوع البشري إىل دين اهللا وهدايته
 تتبع أحكام ربها وتطيع املنهج اإلهلي يف ،موهم وجعلوهم أمة واحدةقبلوا دعوم نظّ

 إن رسل اهللا قاموا بتحقيق ما أُرسلوا به . وتسعى ملنع الناس من خمالفة هذا املنهج،الدنيا
 إال أن الذي حصل على مدار التاريخ هو أنه مل يلتفت العدد الكثري من .على أكمل وجه



 

)٨( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

لذين آمنوا بدعوم واتبعوهم وأصبحوا أمة مسلمة قد أخذوا  كما أن ا،الناس إىل دعوم
 ، فمنهم من ضل عن احلق كل الضالل.يف الفساد والضالل على مر األيام وكر الليايل

  .ومنهم من مسخ تعاليم اهللا وحرف الكلم عن مواضعه وكتب فيها بيده

 ًا من  يف أرض العرب بنفس املهمة اليت بعغوأخرياً بعث اهللا حممدا ث
 لكافة الناس مبا فيهم ألتباع األنبياء الذين غ فكانت دعوته .سبق من األنبياء والرسل

 وتبليغهم هداية ، دعوة الناس كافة إىل املنهج الصحيحغ كانت مهمته .خلوا من قبله
 تقيم نظام حياا على هدى من ، وجعل من آمنوا ذه الدعوة أمة واحدة،اهللا من جديد

 وإن هذا القرآن هو كتاب الدعوة وسفر اهلداية الذي .رج هلداية الدنيا وإصالحهااهللا مث خت
  . يهدي به من يشاء من عباده، فيه هدى ونورغأنزله اهللا تعاىل على حممد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٩( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 
 ميكنه أن يفهم ما هو موضوع هذا ،القرآن" أصل"واآلن وقد عرف القارئ 

  : وما هو هدفه املنشود، وما هو حبثه الرئيسي،تابالك

 

  .ما هو مدار جناحه وسعادته وما هو مدار خسرانه وشقائه؛ "اإلنسان "

 

أن النظريات اليت وضعها اإلنسان عن نفسه وعن احلياة الدنيا وعن نظام الكون 
 ، اخليالية وخضوعه لسلطان األهواء مدفوعاً بدراسته السطحية وتقديراته،وعن ذات اإلله

 فإا كلها يف حقيقتها باطلة ومهلكة ،مث املواقف اليت اختذها على أساس تلك النظريات
 وإمنا احلق هو الذي علَّمه اهللا اإلنسان حني جعله خليفة .لإلنسان نفسه من ناحية املصري

لى الصحة ويتوصل  ومبوجب ذلك احلق ليس من منهج من املناهج يقوم ع.له يف األرض
  ."املنهج الصحيح ":إىل العاقبة احلسنة إال املنهج الذي ذكرناه فيما سبق ومسيناه

 

 وتبيان هلدى اهللا الذي ضل عنه اإلنسان ،دعوة اإلنسان إىل هذا املنهج الصحيح
  . أو شوهه بدافع من غروره ومكابرته،بعدم املباالة

اط الثالث األساسية أمام عينيه يتبني له والذي يدرس القرآن واضعاً هذه النق
 ، أن هذا الكتاب مل حيد عن موضوعه وحبثه الرئيسي وهدفه املنشود،بدون ما غموض

 وجتد مباحثه املنوعة تلتئم مع حبثه الرئيسي التئام الدرر امللونة الصغرية .حىت وال قيد شعرة
 وعن اإلنسان ،يف صنعت إنه حيدث عن السماء ك.والكبرية يف مسط القالدة السندسي

ِلقإنه ينتقد . وعن األمم اخلالية وقصصها، وعن املشاهدات يف آثار الكون،كيف خ 
 إنه يوضح الشؤون واملسائل اليت هي وراء .أعمال خمتلف األمم وسلوكها وعقائدها

 ال ليدرس اإلنسان علوم الطبيعة أو .إنه يتناول أموراً كثرية غري ما ذكرناها .الطبيعة
 بل لكي يزيل ما عليه الناس ،التاريخ أو الفلسفة أو أي فن من الفنون أو أدب من اآلداب

 ويشعرهم مبا يؤدي إليه ، ويقرر يف أذهام احلقيقة الواقعية،من خطأ وسوء فهم عن احلق



 

)١٠( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 ويدعوهم إىل املنهج الذي يالئم ،املنهج الذي خيالف احلق من مصري بئيس وعاقبة وخيمة
 وهلذا السبب نفسه هو ال حيدث عن كل هذه األمور إالّ . إىل حسن املآباحلق ويأخذهم

 ومن دأبه أنه يذكر هذه األمور بقدر . وإىل حد يلزم له،يف أسلوب يتناسب مع هدفه
احلاجة مث يعود إىل بيان هدفه وحبثه الرئيسي بغض النظر عن التفاصيل اليت ال عالقة هلا 

  .بدون التواء وبكل اتزان" الدعوة " حول  ولذلك ترى حديثه يدور ،بالبحث

غري أنه من الصعب على اإلنسان أن يفهم األسلوب البياين للقرآن وترتيبه وأكثر 
  .مباحثه ما دام ال يعرف كيفية نزوله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١١( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 
 مجلة واحدة مث أمره بنشره غليس القرآن بكتاب أنزله اهللا تعاىل على حممد 

 كما أنه ليس بكتاب عرض فيه .الناس إىل ما فيه من منهج خاص للحياة البشريةودعوة 
 وألجل ذلك ال جتد فيه .موضوعه وحبثه الرئيسي على غرار أسلوب التأليف الشائع

 وال األسلوب البياين الذي هو من شأن ،الترتيب الذي هو من شأن املؤلفات اإلنسانية
  ..ألمر من نوع فريد وهذا الكتاب يف حقيقة ا،كتب الدنيا

 

 إحدى مدن جزيرة -وقصته أن اهللا تعاىل قد اصطفى عبداً من عباده يف مكة 
 وقد لقنه التعاليم ،)قريش( وأمره أن يبدأ بدعوته يف مدينته ويف عشريته ، لرسالته-العرب 

يف معظمها حتتوي  وهذه التعاليم االبتدائية كانت .اليت ال بد منها للشروع يف هذه املهمة
  :على ثالث نواح

 نفسه لتحقيق هذا األمر اجلليل وعلى أي طراز تعليم الرسول كيف يعد 
  .يسعى سعيه

والرد اإلمجايل على ما كان يف أذهان الناس ، املعلومات األولية عن احلق 
 عمى الذين يعيشون حوله من مغالطات وأخطاء عن احلق جعلت منهجهم يف احلياة يف

  .وضالل

وإيضاح مبادئ األخالق الرئيسية اليت ، دعوة الناس إىل املنهج الصحيح 
  .حيتضنها اهلدي اإلهلي واليت يف اتباعها جناح اإلنسان وسعادته

كانت هذه املعاين األولية حتتوي على شذور موجزة تناسب مرحلة انطالق 
 ويف تأثريها البالغ ، ويف حالوا املتناهية، ويف معانيها السامية،الدعوة يف لغتها الرفيعة

وهي يف أعلى درجات الذوق األديب الذي كان يساير مستوى ذوق املخاطب لتنطبع هذه 
 ولتميل إليها .الشذور الزمردية من النغم اإلهلي يف قلوب القوم انطباع السهم يف الصدور

ملا فيها من مجال التناسب  ولتجري األلسن بترديدها ،اآلذان مستجيبة لترنمها الساحر
  .وحالوة التنسيق



 

)١٢( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 وإن .مث إن هذه الشذور كانت مصطبغة بصبغة األوضاع احمللية إىل حد كبري
 ،كان احلديث فيها يدور حول احلقائق الكونية اخلالدة ولكن الدالئل اليت كانت تساق هلا

تلتقط كلها من  كانت ، والنظائر اليت كانت تؤتى ا،والشواهد اليت كانت تشري إليها
 وما قص فيها من ، فما جاء فيها من التاريخ فهو تارخيهم.البيئة ااورة املألوفة للناس

 وما ذكر فيها من اآلثار فهي مما كانوا يشاهدونه بأم ،األحداث فهي أحداثهم وتقاليهم
 وعيوم ، ومساوئهم اخللقية، وما ردد فيها من القول فهو عن مفاسدهم العقائدية،أعينهم

  . وذلك لكي تصري هذه الدعوة أوقع يف نفوسهم وأقرب إىل أذهام.االجتماعية

 ورد .استغرقت هذه املرحلة االبتدائية من الدعوة حوايل أربع أو مخس سنوات
  : كان يتجلى يف ثالثة أشكالغالفعل الذي ظهر يف هذه املرحلة من دعوة النيب 

 ذه الدعوة الكرمية واستعدوا ليكونوا أمة مسلمةآمن مجاعة من خيار الناس.  

ض العدد الكبري من الناس يناوئون هذه الدعوة، إما جلهلهم أو اجنرافهم 
  .وراء األهواء واألغراض أو ولوعهم مبا وجدوا عليه آباءهم

 بدأت هذه الدعوة اجلديدة تتعدى حدود مكة وأهلها من قريش وتنتشر يف
  .نطاق أوسع نسبياً

 

 وقد نشأ يف هذه املرحلة صراع عنيف بني ،مث بدأت املرحلة الثانية من الدعوة
 ال ، وامتدت سلسلته قرابة مثاين أو تسع سنوات،احلركة اإلسالمية وبني اجلاهلية السائدة
 بل كل من كان يريد بقاء اجلاهلية األوىل يف ،يف مكة فحسب أو بني قريش فحسب

 مشَّر عن ساقه وكشر عن أنيابه للقضاء على هذه احلركة مبا ،يرة العربمعظم أقطار جز
  .ميلك من قوة

 قاموا بدعاية ؛استخدم املعارضون مجيع الوسائل واملكايد لقمع هذه الدعوة
 وقذفوا الوساوس املنوعة يف . وألقوا بوابل من االامات والشبهات واالعتراضات،كاذبة

 واالوا ،الذين كانوا جيهلون أمر النيب عن استماع ما يقوله وحاولوا صد ،قلوب الناس
 وقاطعوهم مقاطعة ،على الذين آمنوا باهللا ورسوله بألوان من الظلم وأنواع من التنكيل

 ونغصوا عليهم العيش حىت اضطر كثري منهم إىل اهلجرة من ديارهم إىل بالد ،اقتصادية
 وعلى رغم هذه .)املدينة املنورة(ىل يثرب  وآخر األمر هاجر مجيعهم إ.احلبشة مرتني



 

)١٣( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 ومل . بقيت احلركة يف انتشار وازدهار،املعارضة الشديدة واليت كانت يف ازدياد مستمر
 وكان مما يزيد املعارضني عداء .يكن بيت من بيوت مكة إال وقد آمن فرد من أفراده

م وحنقاً هلذه احلركة أن أصبح أشقاؤهم وأحفادهم وأبناؤهم وأخوام وأزواج أخوا
 بل أصبحوا يسترخصون كل نفس ونفيس يف سبيله ، وليس ذلك فحسب.يتبعون دين اهللا

  .مث ضوا يقاتلون ذوي قرباهم

ومن الطريف أن الذين كانوا يقطعون صلتهم باجلاهلية األوىل وينضمون إىل هذه 
نما كانوا ينخرطون  وحي،احلركة الناشئة كانوا ممن يعتربون خيار جمتمعهم وزبدة قومهم

يف سلك الدعوة اجلديدة كانوا يبلغون يف صالحهم وصدقهم واستقامة أخالقهم الشأو 
 حيث مل تتمالك الدنيا إال االقتناع بسمو الدعوة اليت كانت تستميلهم بشدة مث ،البعيد

  .تصنع منها ما تصنع

ه حبسب  كان اهللا تعاىل يرتّل على نبي،ويف غضون هذا الصراع العنيف الطويل
 هياجة يف جرياا كالنهر اجلاري ويف قوا )آيات( كلمات ،املناسبات واقتضاء احلاجة

 أخرب املؤمنون بواجبام "اآليات" ويف هذه .كالفيضان اهلائل ويف تأثريها كالنار املضطرمة
ق  وعلِّموا الورع والتقوى ومكارم األخال، وبعث فيها الوعي اجلماعي احلركي،االبتدائية

 وشجعوا على مواصلة ، ولقِّنوا مناهج تبليغ الدين القيم وطرق إقامته،وطهارة السلوك
 واستحثوا على اجلهاد يف .الدعوة بوعد غري مكذوب بالفوز باجلنة اليت فيها نعيم مقيم

 وعبئت قلوم بشوق دافق إىل جنة عرضها .سبيل اهللا بصرب واستقامة ومعنوية عالية
 وملئوا حبماسة دفعتهم إىل مواجهة أقسى حمنة والوقوف يف وجه ،السماوات واألرض

  .أعىت عاصفة من املعارضة

 ويف اجلانب اآلخر أنذر الذين كفروا باهللا ومتردوا على ،هذا يف جانب املؤمنني
 مبا صارت إليه األمم اليت خلت من قبلهم ، وحاربوا دعوته وأعرضوا عن احلق،رسوله

 ودعوا لالعتبار بآثار املؤتفكات اليت كانوا ميرون على .رخيهاوكانوا يعرفون قصصها وتا
 وعرضت عليهم أدلة التوحيد واآلخرة املستندة .أنقاضها مصبحني وممسني أثناء أسفارهم

 ،على اآليات اليت كانوا يشاهدوا يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار
 كما بني هلم بطالن موقف .حيام يف كل آنوكانوا يروا ويشعرون ا يف أنفسهم ويف 

 وجحود اآلخرة واإلصرار على اتباع ما وجدوا ،اإلشراك باهللا واالدعاء باالستقالل املطلق
 . وبدالئل ناصعة تستقر يف القلوب وتنفذ إىل األعماق البعيدة من العقول،عليه آباءهم

 ،خر اعتراض منهم برد معقول ورد آ،وأزيلت آخر شبهة عالقة بأذهام عن صحة الدعوة
  .وحلَّ آخر تعقيد ذهين كانوا قد وقعوا فيه أو كانوا يوقعون غريهم فيه



 

)١٤( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

وخالصة القول أن اجلاهلية حوصرت وضيق عليها خناقها بشكل مل تبق معه أية 
 بغضب اهللا وأهوال يوم - مع ذلك - مث أُنذروا .مكانة يف عامل العقل واحلصافة واجلدية

 ومنهج احلياة ، ووبخوا على ما كانوا عليه من رذالة األخالق،ذاب جهنمالقيامة وع
 وعرضت عليهم املبادئ األساسية ، ومعاداة احلق وإيذاء املؤمنني، وتقاليد اجلاهلية،الباطل

 حضارات صاحلة طاهرة يف العامل - وستنشأ -لألخالق واملدنية اليت نشأت عليها 
  .ار التاريخ البشريكسبت رضى اهللا يف كل دور من أدو

 ويف كل من هذه ،هذه املرحلة نفسها كانت حتتوي على عدة مراحل جزئية
 ونار املعارضة ، وبالتايل ظلّ النظال يشتد.املراحل ظلت الدعوة تتوسع وميتد نطاقها

 وظلت الدعوة تواجه كل يوم شكالً جديداً من العقائد واألفكار وتناضل نوعاً .تستعر
 ومن مث فإن آيات اهللا كذلك زادت . املختلفة يف أخالقها ومواقفهاجديداً من الفئات

  . وهذا هو السياق التارخيي للقرآن املكّي.تنوعاً يف حبثها وتلوناً يف عرضها

 

 وإذا ا تفوز مبقر هلا يف .مضت على هذه احلركة ثالثة عشر عاماً تكافح وجتاهد
 لتكون جمتمعاً ،عت أتباعها من أحناء جزيرة العرب إىل هذا املقر ود)املدينة املنورة(يثرب 

 ومعظم أصحابه الذين اتبعوه غ فهاجر النيب .مستقالً وتستجمع طاقاا يف مركز واحد
  . وبذلك دخلت الدعوة اإلسالمية املرحلة الثالثة.بإحسان إىل املدينة املنورة

فاألمة املسلمة متكنت من تأسيس  ،انقلب الوضع يف هذه املرحلة رأساً على عقب
 وبدأت الدعوة تواجه ، وبدأ النضال املسلح من أصحاب اجلاهلية القدمية،دولة مستقلة

 كما بدأت تتخلّص كذلك من ،)أي األمة اليهودية واألمة املسيحية(أمم األنبياء السالفة 
اساة الصراع العنيف  وبعد مق.املنافقني الذين تسربوا إىل الكيان الداخلي لألمة اإلسالمية

والكفاح املديد عشر سنوات بلغت احلركة اإلسالمية يف اية املطاف من القوة والسلطان 
 وانفتحت أمامها أبواب بثّ الدعوة ،درجة أصبح معها العرب كلهم خاضعني مستسلمني

  وقد اشتملت هذه املرحلة أيضاً. والقيام حبركة إصالحية عرب احلدود،على الصعيد العاملي
 وحتقيقاً .على عدة مراحل جزئية واجهت الدعوة يف كل مرحلة منها حاجات ختتص ا

 ما كان أسلوا يتنوع بتنوع )اآليات( من الكلمات غهلذه احلاجات أنزل اهللا على نبيه 
 وأخرى ، فمرة كان أسلوا أسلوب اخلطاب الجل الرنان املتأجج بنار املشاعر.احلاجة

 ورابعة أسلوب تذكري ، وثالثة أسلوب دروس املعلِّم،راسيم امللكيةأسلوب األوامر وامل
 وعلى . وجاء فيها كيف ينشأ اتمع وتؤسس الدولة وتبىن املدنية الصاحلة.املصلح الناصح



 

)١٥( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 وبأي طريق يتعامل مع املنافقني ومع أهل .أي املبادئ واألنظمة تقام خمتلف نواحي احلياة
 وماذا خيتار من ، لون توطد العالقات مع أهل الكتاب وعلى أي.الذمة من الكافرين

 وكيف تعد هذه اجلماعة املؤمنة املنظمة .السلوك مع األعداء احملاربني واألقوام املعاهدين
  .نفسها للقيام مبهمة خالفة اهللا يف األرض

 ،هذه الكلمات أو اآليات كانت تقوم بتوجيه املسلمني وتربيتهم على ما يرام
هم على مواطن ضعفهم وحترضهم على أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف وكانت تنبه

 ، وتعطيهم دروساً يف األخالق والسلوك تناسب واقعهم يف االنتصار واهلزمية،سبيل اهللا
 . ويف السراء والضراء ويف األمن واخلوف وما إىل ذلك من حاالت،ويف احملنة والراحة

 ويتابعوا مهمته يف ، حبقغفاءة ليخلفوا الرسول وكانت تصنع منهم مجاعة تتوفر فيهم ك
 جوانب الذين )اآليات( ويف اجلانب اآلخر كانت هذه ، هذا يف جانب.الدعوة واإلصالح

 وتدعوهم إىل اخلري وفق ،حرموا من اإلميان من أهل الكتاب واملشركني والكفار واملنافقني
ئل اإلقناع وبالقول اللني حالة كل منهم وحسب موقف كل منهم من الدعوة وذلك بوسا

 ، وبالتخويف من عذاب اهللا، والتقريع الشديد، وبالنصيحة البالغة،واملوعظة احلسنة
 .وباستخالص جوانب العربة والعظة من األحداث واألوضاع املتضمنة للدروس القاسية

رآن  وهذا هو السياق التارخيي للق. وتسد عليهم منافذ األعذار،وذلك لتقيم عليهم احلجة
  .املدين

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١٦( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 
 .ويتضح مما ذكرنا آنفاً أن القرآن كان نزوله مقترناً بالدعوة وتطورها وسريها

 وفق حاجات الدعوة املتجددة ومقتضاها الواقعي يف ، جنماً جنماً،فرتذلت منه قطع خمتلفة
يف فترة استغرقت ثالثة وعشرين  وذلك .كل مراحلها ومنازهلا منذ بدايتها حىت اكتماهلا

 ومن البديهي إذن أن مثل هذا الكتاب يعوزه الترتيب التأليفي من النوع الذي .عاماً كامالً
 كما أن القطع .خيتاره الطالب يف إعداد البحث ألجل احلصول على شهادة الدكتوراه

نشر يف  ما كانت ت،املختلفة األحجام اليت كانت قد نزلت منسجمة مع تطور الدعوة
 بل كانت تلقى يف خطاب من رسول اهللا مث تتناقل مشافهة وتبلَّغ من ،رسائل وكتيبات

 بل كانت تعرض يف األسلوب ، لذلك ما كانت تصاغ على أسلوب التأليف.فرد لفرد
 بل كان يشابه خطبة ،اخلطايب الذي ال ينسج على منوال حماضرات األستاذ يف اجلامعة

 وعليه أن يواجه ،هدف إثارة العواطف جبانب مناشدته العقولالداعية الذي عليه أن يست
 وعليه أن يعمل ملا تقتضيه دعوته وحركته يف ظروف متباينة ،كل نوع من أنواع العقليات

 فمن إقرار الدعوة يف سويداء القلوب إىل خماطبة العقول مبختلف .وأوضاع متضاربة
 إىل تربية األتباع ، شوكة املعارضة إىل كسر،النظريات إىل استثارة الفيض من املشاعر

 إىل إرغام ، إىل حتويل األعداء أصدقاء أوفياء، إىل نفخ احلماس يف نفوسهم،وإصالحهم
 وما إىل ذلك ، إىل دحض حجة اجلاحدين وقطع دابر نفوذهم األديب،املنكرين على اإلقرار

 أكمل وجه وأوفق من األمور اليت جيب على رائد الدعوة وقائد احلركة أن يقوم ا على
  .منهج

 غ اليت أنزهلا اهللا على رسوله )اآليات والسور( فإن الكلمات ،ونظراً لكل ذلك
فيما يتعلق مبهمته اجلليلة كانت يف أسلوب خطاا على نفس األسلوب الذي يالئم 

 ومن هنا ال حيسن بنا أن نطلب منه .ظروف الدعوة ويناسب واقعها الذي تعيش فيه
  .ص حماضرات اجلامعة ودروسهااألسلوب الذي خي

  

  

  

  



 

)١٧( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 
 . سر ترديد بيانات القرآن بكثرة،ومن هنا يتضح وضوح الشمس يف رابعة النهار

 وما ؛إذ مما تقتضيه طبيعة الدعوة أن ال تتحدث إال مبا يناسب املرحلة اليت تعيش فيها
 بل تظل تردد حديثها عن ،دامت تعيش فيها ال تتعرض حلديث خيص املراحل املقبلة

 وقد تتضجر الطبائع وتسأم األذن .املرحلة اليت هي فيها ولو استغرقت الشهور أو السنني
 لذلك فإن املباحث اليت ختص . ويف صياغة واحدةة تتردد،لو بقيت العبارة بعينها تتكرر

ل مرحلة من املراحل ومتس احلاجة إىل عرضها مرة بعد أخرى كان جيب أن تصاغ يف ك
 تشتهيها األنفس ،مرة يف ألفاظ مبتكرة وأساليب ناضرة وحماسن بيانية غضة طرية

 ، حمكمة الدعائم، وبذلك تصبح كل مرحلة من املراحل متينة القواعد.وتتلقفها القلوب
وجيب فوق ذلك أن ال يغرب عن البال تلك املبادئ العامة والقواعد اليت ، مستقيمة البناء 

 كل حني من األحيان ويف كل وضع من األوضاع منذ اخلطوة تعتمد عليها الدعوة يف
 بل ال بد من أن تلفت إليها األنظار يف مجيع مراحل الدعوة ،األوىل حىت متامها وكماهلا

 ولكن ، وهذا هو السر يف مشول مجيع سور القرآن على موضوعات ثابتة.مهما كان احلال
  .يف ألفاظ متجددة وأسلوب متنوع

 واآلخرة ومسؤوليتها وعذاا ، وصفات اهللا،فمثالً ما يتعلق بعقيدة التوحيد
 والتوكل وما إىل ذلك ، واملصابرة، وتقوى اهللا والصرب، والرسالة واإلميان بالكتاب،وثواا

من حقائق أساسية فإنك لترى القرآن يعيد ذكرها ويردد بياا يف مجيع سوره املكية 
 ال تستطيع اإلغماض عنها أو التساهل فيها يف أي مرحلة من  ألن احلركة،واملدنية
 ولو كانت هذه العقائد األساسية وهنت يف نفوس املؤمنني ملا تقدمت حركة .مراحلها

  .اإلسالم بروحها الصحيحة وطبيعتها الفذّة

  

  

  

  

  



 

)١٨( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 
يف خلدك وإذا سربت غور ما سبق قوله لتوصلت إىل جواب مقنع على ما يدور 

  .؟ القرآن حسب ترتيب نزوله عليهغ ملاذا مل جيمع النيب :من سؤال

إن القرآن كان يرتل وفق الترتيب الذي سارت عليه الدعوة منذ بدئها حى بلغت 
 ويتضح من ذلك أنه مل يكن من احلكمة يف شيء أن خيتار لتدوين األجزاء .أوج الكمال

 بل األمر كان حباجة إىل ،مع سري الدعوة وتطورهااملرتَّلة نفس الترتيب الذي كان ملتئماً 
ترتيب جديد يكون أكثر انسجاماً وأشد جتانساً وأدق ارتباطاً مع الواقع اآلين بعد اكتمال 

 ألن املخاطبني األولني هلذه الدعوة يف بداية أمرها كانوا ممن جيهلون .الدعوة ومتام النعمة
 مث ملا اكتملت .يات التعليم وبديهيات اإلميان فلذلك غشاهم الوحي بأول،اإلسالم بالكلية

الدعوة وبلغت ما شاء اهللا أن تبلغه أصبح خماطبوها األولون من الذين آمنوا ا وكونوا أمة 
 غ أصبحوا مسؤولني عن متابعة الدعوة ومواصلة احلركة اليت سلمها الرسول ،مستقلة

 ،هم هو أن يدرك هؤالء املؤمنون وهكذا صار األمر األ.هلم بعد كماهلا فكرة ومنهاجاً
 وأن يعرفوا الفنت واألمراض اليت أبتليت ا أمم ، واجبام ومناهج حيام،قبل غريهم

 قبل أن يتقدموا داية اهللا إىل البشرية اليت ترزح حتت نري الضالل ،األنبياء فيما مضى
  .والغواية واالحنراف

 .ق إىل معرفة أسلوب القرآنوهناك حقيقة أخرى تتكشف لإلنسان إذا ما وفِّ
 .وهي أن وضع اآليات املتجانسة يف املباحث يف موضع واحد ال يوافقه طبيعة هذا الكتاب

أي (بل من عني ما تقتضيه طبيعته هو أن جيد القارئ أثناء دراسته للقرآن اآليات املكية 
املواعظ االبتدائية حتف  و)اليت نزلت يف املدينة( تتخللها اآليات املدنية )اليت نزلت يف مكة

 وهكذا يلمح ،ا الوصايا النهائية وتعاليم املرحلة اخلتامية تواكبها تعاليم املرحلة االبتدائية
 وال يربز ،أمام عينيه منظر اإلسالم الكامل وختطيطه الشامل مشرقاً متأللئاً بصفة مستمرة

  .له من واجهة بعينها دون غريها

لذي نزل عليه ملا كان هذا الترتيب جمدياً ومفهوماً لو مجع القرآن على الترتيب ا
 بدون أن يضاف إىل القرآن تاريخ نزوله وتاريخ الظروف ،للعصور اليت تلت عهد النبوة

 األمر الذي كان ينايف الغرض الذي .اليت نزل فيها كل جزء من أجزائه كملحق للقرآن
بحانه وتعاىل كان يريد أن واهللا س، شاء اهللا ألجله أن يدون كالمه وحيفظ يف مصحف 

 يرتب على .جيمع كالمه خالصاً نقياً ال يشوبه شائبة من الزيادات وال ميازجه كالم غريه
 الصغري : لتتيسر قراءته لكل فرد من األفراد،ما هو عليه من اإلجياز واإلعجاز معىن وصورة



 

)١٩( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 ، يف املدن والقرى،يع الرجل العادي والعامل الضل، الرجل واملرأة، الناشئ والكهل،والكبري
 مهما - وليدرك مجيع الناس على األقل . يف كل حال وواقع،يف كل زمان ومكان

 ومن الواضح أن لو . ماذا يريد اهللا منهم وماذا ال يريده منهم-اختلفت درجات عقوهلم 
 لضاع هذا ، تارخيه املطول وجعلت تالوته أمراً الزماً مع تالوة القرآن،أضيفت إىل القرآن

  .لغرضا

ومما ال خيتلف فيه اثنان أن الذين يعترضون على الترتيب احلايل للقرآن عن سوء 
  .فهم أن هذا الكتاب قد أنزل إىل طلبة علم التاريخ وعلم االجتماع

وفيما يتعلق بترتيب القرآن جيب أن يعرف الدارس كذلك أن الترتيب احلايل ما 
 نفسه بتوقيف من جربيل غ وضعه النيب  بل هو توقيفيغقام به الذين جاءوا بعد النيب 

 أنه كلما نزلت سورة من سور القرآن كان يدعو غ وكان من عادته .عليه السالم
 ،بعض كتابه وكان يأمر بكتابتها ويأمر بوضعها عقب سورة كذا وقبل سورة كذا

 ومل يرد جعله سورة مستقلة )أي آية أو بضع آيات(وكذلك حني يرتل شيء من القرآن 
 غ ووفق هذا الترتيب نفسه كان . بوضعه يف موضع كذا من سورة كذاغالنيب أمر 

 ووفق هذا الترتيب نفسه كان أصحابه .يتلو القرآن يف الصلوات وغريها من املناسبات
 وهلذا كان من الثابتت تارخيياً أن اليوم الذي أكمل .الكرام يستظهرون القرآن ويتدارسونه

 والذي أنزل القرآن على قلبه . ومرتبه هو الذي أنزله.يبهفيه نزول القرآن أكمل فيه ترت
  . وما كان ألحد غريه أن يتدخل فيه.رتب القرآن على لسانه

  

  

  

  

  

  

  



 

)٢٠( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 
 وتعينت قراءة ما تيسر من )١(ت كتبت على املسلمني منذ البدايةومبا أن الصلوا

 مقرونة برتوله على ،الصدور فلذلك بدأت يف املسلمني حركة حفظه يف .القرآن فيها
 وكلما كان يرتل منه شيء كانوا يتلقونه .صاحب الوحي عليه الصالة والسالم

 ومل ينحصر حفظه بكتابته يف العسب وقطع األدم وكسر .ويستظهرونه عن ظهر غيب
 بل كان يرتسم كذلك ، حتت رعايتهغ اليت كان يكتب فيها كتاب النيب )٢(األكتاف

 ومن هنا ما كان ، العشرات فاملئات مث اآلالف فاملاليني من الصدورمبجرد نزوله على
  .لباطل أن يأتيه من بني يديه وال من خلفه ليغير فيه ولو كلمة

 قام الصحابة رضوان اهللا عليهم مبعارك غوملا ظهرت فتنة الردة بعد وفاة النيب 
 الصحابة الذين كانوا  فاستشهد فيها مجاعة كبرية من قراء.دامية لقمعها وقطع دابرها

 األمر الذي بعث عمر رضي اهللا عنه على القول بأنه ال ينبغي .حيفظون القرآن كله
 بل جيب االهتمام حبفظه ،االعتماد على صورة واحدة يف باب احملافظة على الذكر احلكيم

 فذكر عمر رضي اهللا عنه ضرورة هذا .يف قراطيس الصحف مع حفظه يف طيات الصدور
 فلم يزل عمر يراجعه حىت شرح ،يب بكر رضي اهللا عنه الذي تردد بدئ ذي بدءاألمر أل

 غ وكلّف زيد بن ثابت األنصاري الذي كان من كتاب النيب .اهللا لذلك صدر أيب بكر
 والطريقة اليت قررت الستكمال هذا األمر .وكان يكتب الوحي أن يتتبع القرآن وجيمعه

 من أجزاء مكتوبة يف صحف من الرقاع غ اخلطري هي أن جيمع كل ما تركه النيب
 . ويؤخذ كذلك ما يوجد عند أي واحد من الصحابة مما كتب من القرآن،واجللد وحنوها

 وبناء على شهادة إمجاعية من هذه الوسائل .مث يستعان حبفاظ الصحابة يف ضبط احملفوظ
 لفظة لفظة من الثالث وبعد التثبت من عدم وجود أية غلطة يف املكتوب واملقروء تسجل

 وأودعت ، ومبوجب هذه الطريقة احملكمة كتبت نسخة من القرآن يف الصحف.القرآن
 أُِذنَ لعامة .عند أم املؤمنني حفصة رضي اهللا عنها اليت كانت حتفظ القرآن كُلَّه يف صدرها

  .املسلمني أن ينسخوا منها أو يقابلوا ما عندهم من املكتوب عليها

                                     
 أما ، وليكن القارئ على ذكر أن الصلوات اخلمس كتبت على املسلمني بعد البعثة بسنوات )١(
 ومل متض على اإلسالم ساعة مل تكن الصلوات .لصلوات كعبادة فقد أُمر ا املسلمون منذ اليوم األولا

  .فيها واجبة مطلوبة
 كانوا يكشطون اخلوص ، العسب بضم فسكون وبضمتني أيض مجع عسيب وهو جريد النخل )٢(

 واألكتاف .و اجللد املدبوغ وه: واألدم بضمتني وبفتحتني أيضاً مجع أدمي.ويكتبون يف الطرف العريض
  . وهو عظم عريض يكون يف أصل كتف احليوان:مجع كتف



 

)٢١( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 اجلزيرة العربية ختتلف بعضها عن بعض يف القراءات وكانت لغات القبائل يف
 مع أن لسان )باكستان(واللهجات شأن اختالفها باختالف املدن واملديريات يف بالدنا 

 ولكن . والقرآن كان قد نزل بلغة قريش.مجيعها واحد أي األردو أو البنجايب أو البنغايل
 قبيلة القرآن بلغتهم ومبا جرت عليه أجيز يف أول األمر للقبائل األخرى أن يقرأ أهل كل

 بل ذلك يسهل . ألن ذلك ال يؤدي إىل اختالف معاٍن موجبة الختالف أحكامه،عادم
 وتعدى العرب ، وملا اتسع نطاق الفتوح اإلسالمية.عليهم التالوة وتلني هلم العبارة

رى يف دين  ودخلت األمم األخ، وفتحوا األقطار الشاسعة من العامل،صحاريهم القاحلة
 خشي الناس حدوث أنواع ، وتأثرت بذلك االختالط لغتهم،اهللا واختلط العرب بالعجم

 كأن ،من الفنت لو استمر الناس على تالوة القرآن بلهجام وعادام اليت درجوا عليها
 فيكفِّره ،يسمع أحدهم غريه يقرأ كتاب اهللا بلغة مل يألفها هو فيظنه حيرف القرآن معتمداً

 أو يتدرج اختالف األلفاظ والتالوة إىل فتح باب التحريف والتصحيف أو أن .قتتل معهوي
تفسد لغة بعض العرب باختالطهم مع العجم فيصرفون القرآن على لغتهم الفاسدة 

  .ويشوهون بديع كالمه ورونق قراءته

وحرصاً على إبعاد املسلمني عن تلك الفنت قرر عثمان رضي اهللا عنه على مشورة 
 أن تنسخ املصاحف من الصحف املعتمد عليها واليت ضبطت غ أصحاب الرسول من

 وتفرق يف البالد اإلسالمية ومينع من التداول ما سواه من ،يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه
 ففعل عثمان ذلك وعهد إىل مجاعة من .القرآن املكتوب بقراءة أخرى أو هلجة خمالفة

 ،تب منه نسخاً كثرية وزعت على األمصار وك،الصحابة جبمعها يف مصحف واحد
  .وبعث مع كل مصحف من يرشد الناس إىل قراءته

إن املصحف الذي بني أيدينا اليوم هو على ِطبِق رسم مصحف الصديق الذي 
 . وفرق منها يف املدن واألمصار.نسخ منه عثمان رضي اهللا عنه نسخاً عديدة حتت إشرافه

 والذي يشك يف . عليها حمفوظة بعديد من األماكن يف الدنياوال تزال هذه النسخ املعتمد
الذكر احلكيم فله أن يستوهب نسخة من املصحف الكرمي من مكتبة يف " متام حفظ"

 مث يقابله مبا يف املكتبات ،إفريقية الغربية ويقابله بسماعه مشافهة من أحد احلفاظ يف جاوا
كتبت يف خمتلف القرون منذ عهد سيدنا عثمان الكبرية يف العامل من املصاحف األثرية اليت 

 فإذا وجد فيه فرقاً ولو يف كلمة من الكلمات أو يف حركة .رضي اهللا عنه إىل يومنا هذا
  ."االكتشاف التارخيي املدهش"من احلركات فمن واجبه أن يطلع على الدنيا ذا 

ما كون ما  أ،وللمرتاب أن يرتاب يف كون القرآن مرتال من اهللا تعاىل إن شاء
 وأقرأه غبأيدينا اليوم من القرآن هو عني القرآن بنصه وفصه الذي أنزل على حممد 



 

)٢٢( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 ال جتد شيئاً مما توارثته الدنيا يف .الناس فهذه ظاهرة تارخيية ال جمال للشك واالرتياب فيها
 ومن يشك .التاريخ البشري الطويل يكون على ما عليه القرآن من الثبوت القطعي احملتوم

يف صحته فقد يشك أيضاً يف ظهور اإلمرباطورية الرومانية على األرض املعمورة يف عصر 
 أو يف وجود شخصية ، أو يف احلكم املغويل يف اهلند قبل قرون،من عصور التاريخ

وإبداء الشك يف ظواهر تارخيية كهذه ليس من خصائص العلم واملعرفة وإمنا هو " نابليون"
  .اوةمن أمارات اجلهالة والغب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٢٣( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 
إن القرآن كتاب يرد على منهله الفياض عدد ال حيصى من الناس ألجل عدد ال 

 لذلك يتعذر علي أن أقدم للدارس مقترحايت يف صدد دراسة للقرآن ،حيصى من األغراض
من هذه  وال جيذبين .تستهدف حتقيق مطالب وأغراض هذا العدد اهلائل من الواردين عليه

الكتل البشرية إال الذين أشم فيهم رائحة احلرص على فهم هذا الكتاب ومعرفة مطالبه 
 فأحب أن أعرف هؤالء منهجاً .وتوجيهاته يف شؤون احلياة اإلنسانية ومسائلها املعقدة

 مث أشاطرهم حل املشكالت واملصاعب اليت يواجهها كل دارس بصفة ،لدراسة القرآن
  .عامة

 سواء آمن به أو مل يؤمن ، على كل من يريد فهم القرآن- أوىل  كخطوة-جيب 
 ويطهره ،أن خيلي ذهنه ما أمكن من مجيع ما استقر فيه من قبل من التصورات والنظريات

 مث يكب على دراسته بقلب مفتوح وأُذن ،من سائر ما يكنه من الرغبات املوالية أو املناوئة
درسونه واضعني طائفة من التصورات يف أذهام  أما الذين ي.واعية وقصد نزيه لفهمه

 وال يصلح . وال جيدون شيئاً من رائحة القرآن.مقدماً فما بني دفتيه إال تصورات أنفسهم
 فكيف بالقرآن الذي ال يفتح كنوز معانيه أبداً ،هذا املنهج لدراسة أي كتاب من الكتب

  .للذين يدرسونه باتباع مثل هذا املنهج

 

مث إن الذي ال يريد من القرآن إال معرفة إمجالية فعسى أن يكفيه دراسته مرة أو 
 ويدرك أسراره فال يكفيه أن يدرسه أربع أو ، أما الذي يريد أن يغوص يف أعماقه.مرتني

 وال  ويقبل على دراسته إقباالً ال ملل فيه، وعليه أن يفزع إليه تكراراً ومراراً.مخس مرات
 -  كطالب من الطلبة - وأن يأخذ معه ، وأن يدرسه كل مرة من وجهة جديدة،كلل

 .األدوات الالزمة من الدفتر والقلم ليسجل ما يعن له من نقاط هامة خالل الدراسة
 عليهم أن يستوعبوا قراءته يف ختمتني ،والذين يرغبون يف دراسته على ج قومي كما قلنا

 كما عليهم .م نظامه للعقيدة ومنهجه العام الذي يفاصل الدنيا عليهرد أن يلمع أمامه
أن حياولوا خالل الدراسة األولية حتقيق النظرة اإلمجالية يف مشاهد القرآن العامة ويتبينوا 
التصورات األصلية اليت يقدمها للناس ومعامل نظام احلياة اليت يبينها على أساس هذه 

لة املمتعة إذا خطر يف ذهنهم سؤال فال يستعجلون البت  ويف خالل هذه الرح.التصورات
 فهم ، ويواصلون مطالعتهم ملتزمني جانب الصرب واجلد،يف شأنه بل يقيدونه يف مذكرة

 وإذا عثروا عليه قيدوه كذلك .سوف يعثرون غالباً على اجلواب فيما يقبل من الصفحات



 

)٢٤( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

خالل الدراسة األولية يستأنفون دراسته  وإذا مل يظفروا باجلواب .يف املذكرة أمام السؤال
 ال يكون من : وأقول بناء على جتاريب.كجولة ثانية ويكون الصرب حليفهم والتأين دثارهم

 . وما من معضلة إال وتبلغون حلّها يف دراستكم العميقة الثانية،سؤال إال وجتدون جوابه
  .الأللّهم إال يف الندرة النادرة اليت تتقاصر عنها أفهام الرج

 ، على الدارس، وبعد حتقق النظر اإلمجايل الشامل يف القرآن على ما أشرنا،هذا
 ويف هذا الصدد جيب عليه أن يثبت يف قرارة ذهنه كل .أن يبدأ بدراسة تفصيلية للقرآن

 أن يعرف ما هو املثل - مثالً - فيحاول ،ناحية من تعاليم القرآن اليت مير ا أثناء الدراسة
 . وما هو النموذج اإلنساين الذي يكرهه ويبغضه،على الذي حيبه القرآناإلنساين األ

يف نظر القرآن يف " اإلنسان املطلوب"وحتقيقاً هلذا املطلب يسجل يف مذكِّرته خصال 
 كما حياول أن .يف نظره يف عمود مماثل وجهاً لوجه" اإلنسان املرفوض" وخصال ،عمود

 ،نسان وسعادته حسب مقياس القرآن موجبات جناح اإل- كمثل آخر -يعرف 
 وأصح طريقة ،واألسباب اليت يعتربها مبعث اهلالك والدمار ومدعاة اخلسران والشقاء

 أن يقيم يف مذكرته عمودين ، بأبعاده الشاسعة وتفاصيله الشاملة،ملعرفة هذا املطلب أيضاً
كل ما يصل إليه  ويسجل ، والثاين ملوجبات اخلسران، أحدمها ملوجبات السعادة:مماثلني

 وقياساً على ذلك ينبغي له أن يقيد حسب ما ذكرنا مجيع تعاليم القرآن .يف هذا املوضوع
 ،احلكيم يف كل مسألة من مسائل احلياة من العقائد واألخالق واحلقوق والواجبات

 واحلرب واملهادنة وما ، والتشريع ونظام اجلماعة، واالقتصاد والسياسة،واالجتماع واملدنية
 مث على أي ، لكي يستبني على أي شكل تتكون كل شعبة من شعب احلياة،ىل ذلكإ

  .شكل تتكون احلياة اإلسالمية بعد توحيد هذه الشعب وتكييفها يف اإلطار العام

 

مث إذا أراد اإلنسان أن يتبني وجهة نظر القرآن يف مسألة من مسائل احلياة 
 وحيدد بوضوح ما هلذه ، ما كتب فيها قدمياً وحديثاً بكل إمعانفيستحسن له أن يطالع

 ويتعرف كذلك ما هو مبلغ تفكري اإلنسان ،املسألة من نواح أساسية ونقاط رئيسية
 وما ، وما هي جوانبها اليت تتطلب حلوالً،ومدى ما وصل إليه يف هذه املسألة عرب التاريخ

 فله أن ، وإذا حقق ذلك. ختطيها حىت اليومهي النقطة اليت مل يستطع التفكري اإلنساين
 ومما جربته أن .يدرس القرآن واضعاً أمام عينيه اجلوانب اليت تتطلب احللول يف هذه املسألة

 فإنه يفاجأ ،اإلنسان إذا درس القرآن باحثاً يف مسألة من املسائل على حنو ما ذكرت
ن قبل ومل خيطر بباله أن تلك بالردود على أسئلته يف آيات قد قرأها عشرات املرات م

  .اآليات تكمن فيها هذه الردود



 

)٢٥( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 

ومهما يتخذ اإلنسان من التدابري ويستخدم من الوسائل لفهم القرآن فإنه ال يصل 
  . ما دام هو ال يعمل وفق ما جاء به القرآن،إىل جوهر القرآن وروحه كما ينبغي

جمردة وأفكاراً حمضة حىت تدرسه جالساً على إن القرآن ليس حيوي نظريات 
 كما أنه ليس بكتاب يبحث يف الالهوت فتحل مجيع .األريكة مث تفهم مجيع مطالبه

 كما قلنا يف مستهل املقدمة كتاب ، إن هذا الكتاب.أسراره ومكنوناته يف املعاهد والزوايا
 كرمي الشيم وحمباً  سليم الفطرة،دعوة وحركة ومبجرد نزوله أخرج رجال وادعا دمثاً

 ، وأوقفه يف مواجهة العامل الذي كان قد انصرف عن احلق، من زاوية االنعزال،للسكوت
 إن هذا الكتاب .وجعله يقارع الباطل وحيارب أئمة الكفر وقادة الفسق ورواد الضالل

 من كل بيت ومجعها حتت لواء صاحب .انتزع كل روح سعيدة وكل نفس زكية
تاب أخرج غيظ كل فتان مفسد وجعله يقاتل أنصار الدعوة ليهلك  إن هذا الك.الدعوة

  .من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة

إن هذا الكتاب هو الذي قام بتوجيه احلركة اإلسالمية اهلائلة خالل مدة ثالثة 
 واليت بدأت عملها من صرخة فرد واحد وانتهت يف اية املطاف إىل إقامة ،وعشرين سنة

 وهذا الكتاب هو الذي توىل وضع خمططات اهلدم ومشاريع .اإلهلية يف األرضاخلالفة 
البناء يف كل مرحلة من املراحل ويف كل خطوة من اخلطوات خالل املعركة الضارية بني 

  .احلق والباطل

إذن فكيف يتأتى لك اليوم أن يتجلى لك مجيع ما يضمر هذا الكتاب من أسرار 
 وبدون أن ترتل إىل ميدان الصراع بني ،فه وتنطق بكلماتهوحقائق مبجرد أن متر على حرو

 وتغرب قدميك يف معركة اإلسالم واجلاهلية وبدون أن يصادفك املرور مبرتل ،الدين والكفر
  .من منازل هذا الكفاح

ال تستطيع أن تفهم مطالب القرآن ومعانيه البعيدة الغور إال حني حتكِّم هذا 
 ومن . وختطو مجيع خطواتك كما يوجهك وكيفما يعلمكالكتاب وتبدأ بالدعوة إىل اهللا

 تشاهد مشاهد مكة :هنا ال بد أن يستقبلك مجيع ما استقبل حامليه من التجارب واحملن
أيب " وتتشابك مع ، وتواجه املراحل املمتدة من بدر إىل حنني إىل تبوك،واحلبشة والطائف

وختترب كذلك كل النماذج اإلنسانية  وترى ،وتالقي املنافقني واليهود" أيب هلب"و " جهل
 ، فهذا سلوك فريد ال مياثله أي نوع من السلوك.ماراً بالسابقني األولني إىل املؤلفة قلوم

ومن شأنه أنه كلما مررت مبرتل من منازله تطالعك آيات وسور " السلوك القرآين"وامسه 



 

)٢٦( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

اءت فيه بكذا من  وج،من القرآن حتيطك علماً بأن هذا هو املهبط الذي نزلت فيه
شيء من " السالك" ويف ذلك احلني ال يستبعد أن يغيب عن نظر .التوجيهات والتعاليم

 إال أنه يستحيل أن يضن القرآن بالكشف عن .أسرار اللغة والبالغة واملعاين والبيان
  ."السالك"جوهره وروحه أمام ذلك 

 القرآن وتعاليمه ووفقاً لنفس املبدأ ال يستطيع اإلنسان أن يدرك مغزى أحكام
اخللقية وتوجيهاته االقتصادية واملدنية ومبادئه ونظمه يف خمتلف نواحي احلياة ما دام ال 

 وال يدرك مغزاها فرد يعيش يف حل منها يف حياته الفردية وال تدركه ،يطبقها يف احلياة
  .أمة تسلك مجيع مؤسساا االجتماعية مسلكاً خيالف منهجها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٢٧( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 
 يعلم أن القرآن أعلن أنه جاء هلداية النوع ، شريفاً كان أم وضعياً،وكل رجل

 ولكن إذا تناوله أحد ليدرسه يرى أنه ال خياطب إال من وجد من العرب .البشري بأمجعه
ا  وإذا كان يدير وجهه أحياناً إىل كافة الناس فإن معظم ما يقول يرجع إىل م.حني نزوله

 واإلنسان .خيتص بذوق العرب وحدهم وبيئتهم وحدهم وتارخيهم وتقاليدهم وحدهم
 إن كان الكتاب الذي أُنزل هلداية كافة البشر ملاذا يعىن عناية :حني يرى ذلك يتساءل

 بل يقع بعض الذين جيهلون حقيقة األمر يف شك ؟كبرية بعناصر وقتية وحملية وقومية
ب الستصالح من يعاصره من العرب مث محل فيما ماال  رمبا نزل هذا الكتا:ويقولون

  .حيتمله من دعوة عاملية وهداية لكافة الناس إىل األبد

 بل أراد معرفة احلقيقة ينبغي ،وأقول للذي أثار هذا االعتراض ال رد االعتراض
 ،أن يدرس الكتاب وخيط حتت النصوص اليت دعا فيها القرآن إىل عقيدة أو فكر أو تصور

 ،عرض فيها مبدأ يف األخالق أو قاعدة يف احلياة العملية ختتص بالعرب وحدهمأو 
أما جمرد كونه خياطب أُناساً عاشوا ! !وتنحصر حبكم الزمان واملكان يف حدود ال تتعداها

 ويتناول ما حوهلم من املوجودات كمواد لالستشهاد يبين عليها دالئل ،يف زمان بعينه
 ألن حيكم بأن دعوته كانت ختتص بزمن دون األزمان التوحيد فهذا وحده ال يكفي

 وبدالً من ذلك ينبغي أن يتبني مثري االعتراض .ونداءه كان موجهاً إىل قطر دون األقطار
أن الذي جاء به القرآن يف رفضه لعقيدة الشرك يصدق على كل نوع من الشرك يف الدنيا 

  .كما صدق على شرك العرب

جأ يف استصالح عقائد املشركني يف كل عصر أال حيسن بنا بعد ذلك أن نل
 أال جيوز أن نستعمل أسلوب القرآن ؟ومصر إىل نفس الدالئل واحلجج اليت جاء ا القرآن

  ؟فيما يستدل به على إثبات التوحيد يف كل زمان ومكان بعد تعديل يسري

دعوة إذا كان اجلواب نعم فليس من مربر للقول بأن دعوة القرآن اخلالدة العاملية 
 وما من فلسفة أو نظام .آنية وحملية استناداً إىل أا عرضت على قوم بأعينهم يف زمن بعينه

للحياة أو مذهب من املذاهب عرضت مجيع تفصيالته من األلف إىل الياء يف أسلوب 
  . ومل تتمثل يف أوضاع واقعية أو صور حية]Abstract[نظري حمض 



 

)٢٨( منرب التوحيد واجلهاد

  مبادئ أساسية لفهم القرآن

 وإن افترضنا وجوده .جد يف عامل النظرياتهذا النوع من التجريد ال ميكن أن يو
فإن النظرية اليت تعرض على هذه الصورة من التجريد ال تعدو حرباً على الورق ويستحيل 

  .أن تنساب يف حياة الناس وتتحول إىل نظام عملي

مث إذا أريد تعميم حركة عقائدية وخلقية ومدنية على صعيد عاملي فال يلزم لذلك 
 بل املنهج الصحيح الوحيد لذلك هو أن تنشر .وة عاملية من البدايةأبداً أن جتعل الدع

 وأن تقرها يف ،احلركة ما تدعو إليه من عقائد ونظريات ومبادئ يف البلد الذي نشأت فيه
 وأن تطبقها يف ،أذهان أناس يعرف القائمون باحلركة لغتهم وطبيعتهم وعادام وتقاليدهم

  .اً موفقاً للحياة مث تعرضه على الدنيا كنموذج حيتذى بهاحلياة العملية وتقيم عليها نظام

وذا الطريق وحده تلتفت إليها األمم األخرى ويستبق إليها أصحاب العقل 
 وعلى هذا .الراجح والرأي السديد من تلك األمم ليتلقوها ويسعوا لتروجيها يف بلدام

دئ ذي بدء وإن استنفذ هذا فمجرد عرض نظام ما للعقيدة واملنهج على أمة دون غريها با
 ليس دليالً على كون -العرض كل طاقات التدليل واالحتجاج إلقناع تلك األمة وتثبيتها 

  .ذلك النظام قومياً حمضاً

 والنظام املوقت من النظام .واخلصائص اليت متيز النظام القومي من النظام العاملي
 شعب على غريه ويطالب له حبقوق  هي أن النظام القومي إما أن يدعو إىل تفضيل،اخلالد

 وإما أن يؤمن مببادئ ونظريات ال تستطيع أن تربع وتزدهر يف الشعوب ،ومميزات خاصة
 وعلى العكس من ذلك فإن النظام العاملي يؤمن باملساواة بني الناس ويعطي ،األخرى

 مث .املثل عاملية األهداف و، وتكون مبادئه عاملية الصبغة،اجلميع حقوقهم بدرجة متساوية
 بينما النظام ،إن النظام املوقت ينِشئُ بناءه على قواعد تفقد قابليتها للعمل مبرور األيام

  .اخلالد تنطبق مبادئه على مجيع الظروف املتطورة

 مث .فهل من دارس للقرآن يدرسه واضعاً أمام عينيه اخلصائص املشار إليها
ون النظام املعروض يف كتاب اهللا نظاماً يستطيع أن حيدد لنا مآخذ يبين عليها ظنه يف ك

  !؟وقتياً وقومياً
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ومن الدارسني هلذا الكتاب من قد أُلقي يف مسعه كذلك أن هذا الكتاب عبارة 

 مث إذا انصرف إىل قراءته ال جيد ."دليل للدستور"و " مرشدات للتوجيهات التفصيلية"عن 
 بل .ية عن االجتماع واملدنية والسياسية واالقتصاد وما إىل ذلكفيه أحكاماً وأنظمة تفصيل

أن الواجبات اهلامة كالصالة والزكاة اليت يعيد الكتاب ذكرها ويؤكد عليها بشدة مل 
 ما هو املراد : ومثل هذا األمر يشوش ذهنه ويدفعه إىل التساؤل.يدون هلا أحكام تفصيلية

  .من كونه مرشداً للتعاليم اإلهلية

 ما ينشأ هنا من تشويش يف ذهن اإلنسان مرده أن يغيب عن باله إحدى وكل
 وأقول . بل أرسل معه رسوله أيضاً، وهي أن اهللا مل يرتل الكتاب فقط،نواحي احلقيقة

 إذا كان املشروع املقصود هو وضع تصميم لبناء وتقدميه للناس :على سبيل التمثيل
الصورة ال بد لنا من ختطيط مطول يرشدنا إىل  ففي هذه .لينشئوا البناء وفق هذا التصميم

 أما إذا ويل أحد املهندسني من قبل احلكومة ومعه التوجيهات .كل جزء من أجزاء البناء
 - إذن - ومن اخلطل ، فإن هذا املهندس يشيد البناء وفق هذه التوجيهات،املعمارية العامة

ننشد تفصيالت اجلزئيات يف  مث ،أن نصرف أعيننا عن املهندس وما شيده من البناء
  .التصميم ونشكو نقصه إن مل جندها فيه

 بل هو كتاب املبادئ والقواعد ، ليس هو بكتاب اجلزئيات،وكذلك القرآن
 ومهمته احلقيقية أن يعرض األسس الفكرية واخللقية للنظام اإلسالمي بوضوح مث .الكلية

 أما ما يتعلق بالصورة .ي والتحريض العاطفي التدليل العقل:يثبتها تثبيتاً قوياً بكال الطريقتني
العملية للحياة اإلسالمية فإنه ال يرشد اإلنسان إليها بوضع قوانني وأنظمة تفصيلية عن كل 

 ، بل إنه حدد احلدود األساسية لكل شعبة من شعب احلياة،ناحية من نواحي احلياة
 أن تؤسس عليها هذه ونصب معامل جلية يف بعض النواحي تشري إىل خطوط عريضة جيب

  .النواحي وفق مرضاة اهللا
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 ومل . تكييف احلياة اإلسالمية يف ضوء هذه التعاليمغوكان من مهمة النيب 

 إال ليحقق منوذجاً من السلوك الفردي ومن اتمع والدولة يكون ترمجة حية غيبعث 
  .تتمثل فيها املبادئ اليت قررها القرآن

 القرآن أحنى بالالئمة على الذين اختلفوا بعد :وهنا سؤال آخر خياجل أذهان الناس
 ويف اجلانب اآلخر ، هذا يف جانب. وتفرقوا يف الدين،أن جاءهم اهلدى من اهللا تعاىل

 بل بني التابعني ،توجد خالفات يف تفسري أحكام القرآن وتأويلها ال بني املتأخرين فحسب
 إىل درجة أنك ال جتد آية من آيات القرآن اتفق ،الصحابة أنفسهمومن تبعهم حىت بني 

 أليس هؤالء الناس يستحقون نفس اللوم الذي ورد .املفسرون على قوٍل واحد يف تفسريها
 فأي اختالف وأي فرقة تلك اليت ينكرها القرآن وينحي ، إذا كان اجلواب ال؟يف القرآن

  .بالالئمة على أصحاا

كثرية اجلوانب ال جيدر بنا يف هذا املقام أن نتناوهلا بالبحث هذه قضية متشعبة 
 وحالً ملا يساور ذهن عامة الناس من التعقيد يكفي اإلشارة إىل أن القرآن ال مينع .املبسط

 بناء على ،اخلالف الرتيه البناء الذي يقع بني القائمني على تفسري األحكام والقوانني
نما هم يلتقون فيما يرجع إىل أصل الدين ويتفقون فيما يتعلق  بي،دراسام اجلدية املخلصة
   .بنظام اجلماعة اإلسالمية

أما اخلالف الذي يذمه القرآن فهو الذي نشأ من نفوٍس ذات هوى وعقول 
   . وأى به املطاف إىل التكتل والطائفية املمقوتة والرتاع الداخلي،معوجة

ال يتشاان يف نتائجهما فكيف حنكم وهذان اخلالفان ال يتجانسان يف أصلهما و
   .عليهما حبكم واحد

 .أما اخلالف من النوع األول فهو جوهر الرقي والتطور ومصدر احلياة ونضارا
   .وال بد من أن يوجد يف كل جمتمع مكون من أهل الرأي والفكر

ون  وال خيلو منه إال جمتمع يتكون من أناس ال يتمتع،ووجوده دليل احلياة واحليوية
   .برجاحة العقل ووفرة الذكاء بل هم متاثيل خشبية ودمى ال حياة فيها
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وأما اخلالف من النوع الثاين فيعلم مجيع أهل األرض أنه ما ظهر يف كتلة بشرية 
   .إال ومزقها شر ممزق وحطمها أشنع حتطيم

 ومل تكسب أمة من األمم إال ،فظهوره من أمارات املرض ال من بشائر الصحة
  .خيمة وعواقب مؤملةنتائج و

  :ويتجلى ما بني هذين النوعني من اخلالف من فروق يف الصورتني التاليتني

 

 ويعتقدون يف الكتاب والسنة مصدرين ،يجمع مجيع الناس على طاعة اهللا ورسوله
 مث خيتلف إمامان من أئمة االجتهاد يف حتقيق إحدى املسائل .لألحكام والتشريعات

 وال جيعل أحدمها املسألة اليت اختلف فيها أو .رعية أو قاضيان يف فصل إحدى الدعاوىالف
   . وال يعترب الذي خيالفه يف ذلك خارجاً عن دائرة الدين،الرأي الذي يراه عماداً للدين

بل كالمها يشبع رأيه مبا عنده من الدالئل واملراجع إىل أقصى ما يستطيع مث 
 والقضاء العايل يف البالد إن كان املوضوع .ن رأيه يتعلق مبصاحلهيتركه للرأي العام إن كا

 فيقبل ، ولنظام اجلماعة اإلسالمية إن كانت القضية قضية اجتماعية،يرجع إىل التحكيم
  .رأي أحدمها أو كليهما

 

 أو خيتار عامل أو متصوف أو مفت أو جمادل ،جيري اخلالف حىت يف أسس الدين
 مث جيعله ،عيم رأياً يف مسألة مل جيعلها اهللا ورسوله من مسائل الدين األساسيةأو ز

 وحيكم على كل من خيالفه يف ذلك خبروجه ،بتأويالت بعيدة من املسائل األساسية للدين
 ويشكل من أنصاره عصبة ويقول إن هذه هي أمة مسلمة أصيلة ومن ،عن دائرة اإلسالم

ة إن كنت مسلماً عليك االنضمام إىل هذه العصب" : صارخاً وينادي،شذ عنها شذ يف النار
  ."وإال فلست مبسلم

 أما .والقرآن حينما يذم االختالف والتكتل والطائفية والعصبية يذم الصورة الثانية
 مل يقره غ وأنه غاخلالف يف الصورة األوىل فنجد له أمثلة عديدة حىت يف عهد النيب 

   .فقط بل استحسنه
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ف كان يبشر بوجود طاقات وكفاءات من التفكري والتأمل ألن هذا اخلال
 وكان يدلل .والتحقيق والتحري والتحسس والفهم والفقه يف كيان اجلماعة اإلسالمية

 وإن .على أن أصحاب الرأي والكفاءة يف اجلماعة يولون اهتمامهم الكبري للدين وأحكامه
 وإن .دين بل تتلمسها يف داخلهكفاءام ال تتلمس حلوالً ملسائل احلياة من خارج ال

 وهو االلتقاء على مبادئ :اجلماعة جبملتها تأخذ مببدأ جديد بأن يكتب بالترب بدل احلرب
 مث إعطاء أهل العلم وقادة الرأي حريتهم يف االجتهاد ،الدين لكي حتافظ على وحدا

  . التقدمواالستنباط والتحقيق يف حدود سليمة لكي توفر لنفسها فرص التطور وجوانب
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دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجرة  •
  .  بتجريد املتابعة لهغإىل رسوله 

  
 حممد دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع مبلة اخلليلني •

وإبراهيم عليهما السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء الرباءة من الشرك 
  . وأهله

  
دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان،  •

إلخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور املناهج والقوانني 
  . ونور اإلسالمواألديان إىل عدل 

  
دعوة إىل طلب العلم الشرعي من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء  •

   .وا الدين، ولبسوا على املسلمنياحلكومات، بنبذ تقليد األحبار والرهبان الذين أفسد
  

  وأحبار سوء ورهباا             وهل أفسد الدين إال امللوك 
   

بانة سبيل ارمني، كل ارمني على دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل است •
قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين  {اختالف مللهم وحنلهم

  .}وسبحان اهللا وما أنا من املشركني
  

دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسعي يف قتال  •
تحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم الطواغيت وأنصارهم واليهود وأحالفهم ل

  . واحتالهلم
  

ودعوة إىل اللحاق بركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين اهللا، الذين ال يضرهم من  •
  . خالفهم وال من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا
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