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يوّزع جّمانا عرب الربيد األلكرتوني
****

الكتاب الثامن  - نوفمرب 2015 



اإلهداء

أهدي هذا الكتاب إلى هذا الجيل من الشباب الذي يتقد حيوية وتطّلعا إلى 

األفضل وأدعوه أن يتّقدم نحو كتابه العزيز الذي أعّز اهلل به األمة جمعاء. 

وال أقول أن نرجع إلى الكتاب فهو ليس ورائنا ولكن أمامنا دائما متقّدما 

علينا في األسرار التي احتواها والمضامين التي أراد إيصالها وفي الجوانب 

الصلوات والسالم  الحبيب عليه أفضل  تنّزل على قلب رسولنا  كّلها. فهو 

قبس األنوار والسراج المنير لألمة ما انفّك يلهمها نحو التوثب إلى األعلى 

إن شاء اهلل وشئنا  نقلع  عّلنا  الساطع  والنور  الشماء  القّمة  واألجدى. هو 

نحو التقّدم من أجل قيادة اإلنسانية مّرة أخرى نحو التألق والفعل الحضاري.

حب  داخلي  في  زرعت  التي  العزيزة  أمي  إلى  الكتاب  هذا  أهدي  كما 

الكتاب بالدرجة الكافية التي جعلتني أنجز بعض ما حلمت به. وأهدي أيضا 

كتابي هذا إلى زوجتي الوفية التي ما انفكت تشجعني وبناتي العزيزات نار 

دين ولينة الماجري عسى أن يدفع فيهم هذا الكتاب حب العمل والفهم 

والتمحيص والتدقيق والتحقيق وهما ما زالتا في ريعان الصبا.

وأهدي أيضا هذا الكتاب إلى أسرة النشر باإلصالح وعلى رأسهم المهندس 

الوفي أخونا فيصل العش أدامه اهلل ونفع به األمة.
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توطئة

يتفق أغلب املسلمني يف كل أرجاء املعمورة عىل أن القرآن ككتاب مقدس 

وأن  عليه وسّلم.  الله  الكريم محمد صىل  الرسول  أنزل عىل  ما  أثمن  هو 

هذا الكتاب يمكن اعتباره أهّم كنز لألمة اإلسالمية. فهذه األمة إن أخذت 

الجهل  يف  وقعت  تناسته  وإن  ونمت  تقدمت  الكنز  الكتاب  هذا  بتعاليم 

وأحاط بها التخلف من كل جانب. ثم إن هذا الكتاب كان وال يزال مصدر 

استلهام لرجال هذه األمة اللذين ما انفكوا يجدون بني طيّاته تحفيزا عىل 

الغاصبني.  الثورة يف وجه  النهوض ضد االستعباد والقهر وتحريضا عىل 

فكان هذا القرآن صمام أمان لهذه األمة ومالذا لها سواء يف فرتات الفتن 

واملحن أو غري بعيد ضد املستعمر. 

أعدائهم  ضد  به  يتسّلحون  املسلمني  ملجأ  دوما  الكريم  القرآن  كان 

أول  ففي  واملستكربين.  الظالم  هيمنة  تحت  الّسقوط  من  لهم  ومانعا 

قلب  عىل  منّجما  مراحل  عىل  نزل  الذي  الكتاب  لهذا  كان  اإلسالم  بداية 

النبي الكريم، وقعا إيجابيا عىل من تقبّله. فساهم كثريا يف تصفية قلوب 

تعامل  ولقد  الجاهلية.  العادات  من  صدورهم  وتنقية  األوائل  املؤمنني 

القرآن مع هؤالء بطريقة جّد بيداغوجية : فكانت التعاليم القرآنية تتنزل 

 إن القرآن كان 
مصــــدر  يزال  وال 
لرجـــــال  استلهام 
اللذين  األمة  هذه 
انفكوا جيدون  ما 
حتفيزا  طّياته  بني 
ضد  النهـوض  على 
والقهر  االستعبـــاد 
وحتريضـــــا على 
فـــــي وجه  الثورة 
الغاصبني. فكــان 
هذا القرآن صمـــام 
أمان هلذه األمـــــة 
ســـــواء  هلا  ومالذا 
يف فتـــــرات الفنت 
واحملن أو غري بعيد 

ضد املستعمر

,,

,,
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إّن كتاب القرآن 
كان كتابــــــــا 
مفهوما لديهـــــــم 
الدرجة األوىل.  يف 
وبطبيعـــة األشياء 
كان فـــي جوانب 
يتطلب  عديــــدة 
شروحـــــا إضافية 
للمتعمــق الباحث 
على  سطـــوره  بني 
الفهم  مــــن  مزيد 
واإليضــاح. وكان 
الكريم  الرســـول 
الدور  بهــــذا  يقوم 
بامتياز. فكـــــان 
واملربي  املعّلم  ميّثل 
من  متميـــز  جليل 

الصحابة األبرار

وكانت  التاريخي  والظرف  املرحلة  مع  متناسبة  إسقاط،وإنما  أي  دون 

اآليات تتنزل بحسب أسباب نزولها. وكانت تخاطب الذهن البرشي ضمن 

إمكاناته وقدرات الفهم لديه: أي أّن كتاب القرآن كان كتابا مفهوما لديهم 

األوىل. وبطبيعة األشياء كان يف جوانب عديدة يتطلب رشوحا  الدرجة  يف 

واإليضاح.  الفهم  من  مزيد  عىل  سطوره  بني  الباحث  للمتعمق  إضافية 

وكان الرسول الكريم يقوم بهذا الدور بامتياز. فكان يمثّل املعّلم واملربي 

بكل صدق  كانوا  اللذين  الرجال  األبرار. هؤالء  الصحابة  لجيل متميز من 

ودون مبالغة تالميذ متميزين متلهفني للعلم ولهم شغف جد كبري للفهم 

والتطبيق السليم. هؤالء األخيار لم يكن همهم الوحيد فهم القرآن وإنما 

أيضا العمل به. ثم تال هذه الحقبة التاريخية األوىل مرحلة أخرى متطورة 

ساد فيها املسلمون بفضل الفتوحات الكبرية يف األمصار والبلدان الجديدة 

علم  وفيها  األمة  علماء  أنجبها  جديدة  علوم  فظهرت  إليها.  انتقلوا  التي 

تميّز واتخذ له رصحا كبريا وهو علم تفسري القرآن. يف الحقيقة لم يظهر 

هذا العلم وغريه من العلوم: كعلم الحديث أو الجرح والتعديل وعلم أسباب 

الدين  أصول  أو  الفقه  علوم  من  وغريه  واملنسوخ  الناسخ  وعلم  النزول 

الرفيق  إىل  النبي  انتقال  بعد  العلوم  هذه  أغلب  ظهرت  النبوية.  الفرتة  يف 

األعىل. فلم يكن للمسلمني حاجة إىل مثل هذه العلوم والرسول الكريم بني 

ظهرانيهم- إذ كان وجوده بينهم يغني عن كل هذه العلوم – فكان يتلو 

عليهم اآليات وهي تتنّزل تباعا – وكان يرشح لهم خفاياها – وكان حديثه 

الرشيف ينبعث منه إليهم مبارشة دون وسيط يفّسه – إذ كان سلوك النبي 

واقعا حيا يعيشونه ونموذجا واضح املعالم يستشّفون منه سلوكياتهم 

النبي  شخصية  وكانت  والسري.  بالتعبري  غنيّا  النبوي  الحضور  وكان   –

املستقيم عىل الرصاط أكرب مثال للصحابة يستنبطون منه الفهم والعرب. 

فهل يمكن للتالميذ أن يرسبوا يف مدرسة نموذجية كمدرسة محمد صىل 

,,
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الله عليه وسّلم وهل يمكن لهؤالء أن يتكاسلوا أو أن يفشلوا وأستاذهم 

حارض الذهن والبديهة, والذكاء واالستقامة, والتواضع والجذب, والفهم 

واملودة. يتعامل معهم بحسب حضورهم الذهني وال يسقط عليهم العلم 

و إنما يأخذ بأيديهم إىل العلم تدريجيا ويحرتم فيهم بساطتهم و يف أحيان 

عنجهيتهم محاوال تنميتها والبناء عىل أسسها.                                                                                       

 ثّم إنه كان دوما يصّفيهم وينّقيهم من املفاهيم والسلوكيات املغلوطة 

ليضع مكانها املفاهيم والسلوكيات اإلنسانية الجديدة تلك التي تنتمي إىل 

االزدواجية والخلط –  البرشية من  النفس  العقل والواجب وتريح  منطق 

وتزرع فيهم بذورا جد يدة نافعة للبرش والحيوان والشجر.                                                                               

     إذن احتاج املسلمون منذ إرساء حضارتهم بعد انتصاراتهم العسكرية 

والسلمية وبعد انفتاحهم عىل شعوب وحضارات أخرى إىل تأسيس علوم 

جديدة دينية ودنيوية – فبعد غياب النموذج وجب صياغة املنهج – فبعد 

وتفسري  القرآن  لتفسري  مناهج  تـأسيس  وجب  الكريم  الرسول  غياب 

العلمية  الدين والفقه بالدين. هذه املناهج  الحديث – ووجب بناء أصول 

التاريخية  واملرحلة  الحقبة  ضمن  صياغتها  يف  املسلمون  اجتهد  التي 

من  الرشيف(  والحديث  )القرآن  املصادر  لحفظ  رضورية  كانت  الجديدة 

سوء الفهم أو من الرصاعات حولها.

ضمن  والطائفية  السياسية  الرصاعات  أن  كان  أحد  عىل  يخفى  ال  اٍذ 

األمة اإلسالمية مرشحة ألن تنتقل يف شكل مفاهيم ونظريات مختلفة يف 

التعامل مع النص القرآني. فالنص يحتاج إىل فهم والفهم غري منعزل عن 

اٍذن كانت  الناس وتشكيالتهم السياسية وتناقضاتهم االٍجتماعية.  واقع 

العلماء  فيها  شّمر  اإلسالمية.  الحضارة  تاريخ  يف  مفصلية  املرحلة  هذه 

املسلمون واملجتهدون عن ساعد الجد من أجل اإلرساع بوضع أسس للتعامل 

  إذن احتــــــاج 
منذ  املسلمـــــــون 
حضارتهــــم  إرساء 
بعد انتصاراتهـــــم 
العسكريــــــــة 
والسلمية وبعــــد 
انفتاحهـــــم علـى 
شعــوب وحضارات 
تأسيس  إىل  أخرى 
علـــــــوم جديدة 
ودنيوية  دينيــــة 
– فبعـــــــد غياب 
وجــــــب  النموذج 
 – املنهــــج  صياغة 
فبعد غياب الرسول 
وجب  الكريـــــم 
تـأسيس مناهـــــج 
القــــــرآن  لتفسري 
وتفسري احلديـــث 
– ووجب بناء أصول 
والفقه  الديـــــــن 

بالدين

,,
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مع النص من قرآن وحديث نبوي. فوضعت مناهج وأصول ومبادئ تفس 

كيفية التعامل مع النص القرآني ومع الحديث الرشيف. وتواترت بعد ذلك 

الكنز وذلك الحديث السامي. ولقد اختلفت  الكتاب  التفاسري تتناول ذلك 

الحياد  الفكري دون  التنوع  التفاسري بعضها عن بعض ضمن متطلبات 

املسلمني. فكان  أغلب  اجتمع حولها  التي  واملبادئ  األصول  والشذوذ عن 

الجو  وكان  رصاعا.  أو  تضاربا  االختالف  يكن  ولم  وتنوعا  ثراء  االٍختالف 

الفكري السائد يتميز باالٍحرتام املتبادل بني كل العاملني يف حقل التفسري 

يأخذون عن بعضهم ويذكرون بعضهم البعض بكل خري. ويرجع بعضهم 

إىل ذكر البعض اآلخر كمراجع. 

عقبت هذه الفرتة التاريخية الشهرية فرتات أخرى يف التاريخ اإلسالمي 

ركد فيها الفكر وجمد فيها التفسري. فلم نعد نجد تفاسري جديدة للقرآن 

الكريم املتجّدد )إذ أنه يف معنى من معاني حديث للرسول صىل الله عليه 

وسّلم يبعث القرآن بكرا أي لم يتوصل اإلنسان إىل فهم كنهه كما أراده الله( 

وإنما مجرد كتب تفسري تعيد إنتاج تفاسري قديمة وليس فيها أي تجديد 

يذكر. بطبيعة الحال يعزى هذا إىل الركود العام الذي ساد األمة اإلسالمية 

ككل يف املجاالت كلها، وال يمكن استثناء علوم الدين من هذا الجو العام. 

من  الدنيوية  العلوم  يف  الطالئعي  دورهم  عن  املسلمون  استقال  فإذا 

تعطلت  والفلك  الطب  تجريبية وغريها من علوم  فيزياء وكيمياء وعلوم 

القرآن  أيضا من تفسري  الدين  الحال يف علوم  الكالم عندهم بطبيعة  لغة 

العلوم  من  وغريها  الفقه  وعلوم  والفلسفة  والحديث  السرية  تفاسري  إىل 

املتّصلة.

البحث  وعن  والعلمي  الفكري  اإلنتاج  عن  املسلمون  استقال  قلت 

والسياسية  املذهبية  الطائفية  الجانبية  الرصاعات  يف  وانهمكوا  واإلثراء 

لقد اختلفــــت 
النـــــــص  تفاسري 
القرآني واحلديــث 
بعضهــــا  الشريف 
فرتة   يف  بعض  عن 
ما بعد النبّوة  ضمن 
متطلبات التنــــوع 
دون  الفكــــــري 
احليـــــاد والشذوذ 
عن األصول واملبادئ 
حوهلا  اجتمع  اليت 
أغلـــــب املسلمني. 
ااٍلختالف  فكــان 
ثراء وتنوعـــــا ومل 
االختالف  يكــن 

تضاربا أو صراعا

,,
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واالٍنجاز-  التحفز  روح   : األوىل  الروح  تلكم  عنهم  وغابت  واالٍجتماعية. 

روح التطلع إىل األسمى – روح املودة مع الخالق- روح التواضع العلمي 

والسمو إىل الفعل والريادية – روح الجوهر التي تسمو إىل الحقائق واىٍل 

الفهم والتدبر يف هذا الكون ويف دور اإلنسان فيه وليست روح الشكل التي 

والثروات  وامللذات  الشهوات  عىل  فرتكز  اآلنية  الحياة  ويف  املادة  يف  تذوب 

وتغفل عن الجواهر واملاسات...

القرآني  للنّص  رؤية  مالمح  لتحديد  جديدة  محاولة  هو  الكتاب  هذا 

للقرآن  مطابق  وتفسري  فهم  بروز  دون  حالت  التي  املعوقات  تتجاوز 

الكريم – هو بإذن الله عمل جاد نطمح فيه إىل وضع أسس منهج جديد يف 

التعامل مع النص بعيدا عن األطر القديمة التي وجد فيها النص القرآني 

سجينا ملناهج يف الفهم عقيمة ألنها إما تسجنه ضمن ميكانيكا الحروف 

العرب  »لسان  أدبيات  يستهلك  نفسه  يجد  الذي  عموما  اللغوي  واملنهج 

الٍبن منظور« وإما سجينا ملنطق عقالني يصطدم يف كثري من األحيان مع 

حقائق الغيب فيفس الجنة عىل أنها حتمية انتصار الخري والنار عىل أنها 

هزيمة للرش )انظر كتابات حسن حنفي( محاوال إفراغ مضامني الغيب 

من صحتها وإعطائها مضمونا شكليا- وإما سجينا ملنطق روحاني يبالغ 

يف الغياب عن واقع املسلمني من أجل الدفاع عن الالهوت وعن عالم الغيب 

مهمال النّاسوت وعالم الشهادة.

بني  املصالحة  إىل  وبتوفيقه  الله  من  بإذن  نسعى  العمل،  هذا  يف  نحن 

مجمل هذه املناهج من أجل االٍبتعاد عن األحادية كمنهج يف التعامل مع 

النص. هدفنا األسايس يف كل هذا هو دفع األمة اإلسالمية إىل االٍضطالع 

بدورها الطالئعي والتقدم نحو آفاق جديدة للرقي واالٍزدهار.                      

وعىل الله كل التوفيق

هذا الكتاب هو 
جديـــدة  حماولة 
مالمــــح  لتحديد 
للّنــــص  رؤيـــــة 
القرآنـــــي تتجاوز 
حالت  اليت  املعوقات 
دون بــــــــروز فهم 
وتفسري مطابـــــق 
للقرآن الكريــــم 
بعيدا عـــــن األطر 
وجد  اليت  القدمية 
فيها النـص القرآني 
ملناهـــــــج  سجينا 

يف الفهم عقيمة.
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ايجاد منحى جديد 
للتعامل مع النص ضرورة حيوية
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إن كل متطلع إىل حال األمة العربية واإلسالمية اليوم يرى بوضوح مدى 

التأخر يف العقليات ومدى التخلف يف املمارسات – فليس هذا حال املسلمني 

الطبيعي – فلقد عرف املسلمون يف تاريخهم عصورا راقية من الحضارة 

والنضارة – يتفق الجميع يمينا ويسارا عىل أن الوضع الراهن وضع مريض 

والغرب  وضعفاء.  متصارعون  مشتتون  فاملسلمون  باملرة.  صّحي  وغري 

األوروبي واألمريكي بتحالف مع قوى أخرى طامعة له مصلحة كربى يف 

تخلف هذه األمة وتمزيق أوصالها. وهذا ليس نوعا من التفسري التآمري 

وتسارع  وهن  بعده  ليس  كبري  بشكل  وهنت  األمة  هذه  أن  عىل  نؤكد  إذ 

إن  ثم  طاقة.  مصادر  ومن  ثروات  من  فيها  تبقى  ما  التهام  إىل  اآلخرون 

إن حكوماتهم  بل  شاملة  لنهضة  جهد  بأي  يقوموا  لم  واملسلمني  العرب 

مصادرة  والرقي  للنهضة  جادة  محاولة  أي  إجهاض  إىل  دوما  سارعت 

املحارب لإلرهاب واملتخندق يف خندق  العاملي  الوضع  الحريات – وساهم 

واحد ضد كل حركة مقاومة واصما إياها باإلرهابية وبالعنف. فسارعت 

كل التكتالت العسكرية والتحالفات السياسية إىل خنق كل صوت مقاوم- 

فتالىش أمل هذه األمة يف النهوض من جديد إال من بوادر بعض اإلشارات 

ولبنان...الخ    والعراق  فلسطني  يف  وهناك  هنا  انقطعت  ما  التي  املقاومة 

حتى أن الثورات األخرية من الربيع العربي لم تؤت أكلها كما كان منتظرا 

إن كل متطلع إىل 
العربية  حال األمة 
واإلسالميـــــــــة 
بوضوح  يرى  اليوم 
التأخـــــــــر  مدى 
العقليــــــــات  يف 
يف  التخلف  ومدى 
– فليس  املمارسـات 
هذا حــال املسلمني 
الطبيعـــي – فلقد 
املسلمـــــون  عرف 
يف تارخيهم عصورا 
احلضارة  من  راقية 
والنضــارة – يتفق 
ميينا  اجلميـــــــع 
أن  ويسارا علـــــى 
وضع  الراهن  الوضع 
مرضي وغري صّحي 

باملرة

,,
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الربيع  املعادية لألمة. هذا  القوى  البعض منها من  منها ووقع استثمار 

يرتقي  ال  نأمل فهو  كنا  ليس كما  أنه  يوم  بعد  يوما  نفهم  بدأنا  العربي 

إىل مستوى الثورات التي ينتظر منها التغيري الجذري للعقليات والقضاء 

نهائيا عىل مظاهر االٍستبداد والنهوض والتنمية. فنرى يف مجمل البلدان 

التي عرفت ربيعا عربيا كتونس ومرص وبعدها بشكل مختلف ليبيا واليمن 

لم تنجح نجاحا واضحا يف رسم خطية ثورية كالقطع  أنها  ثم سوريا، 

اقتصاديا  املتعولم  العاملي  النظام  عن  واالستقالل  القديم  النظام  مع 

واجتماعيا وإنما كانت الثورة يف هذه البلدان مجرد انتفاضة للشعب عىل 

املستوى  إىل  ترتقي  ثورية  بدائل  طرح  دون  عليه  املسلط  والقهر  الظلم 

املطلوب وما زال يف هذه البلدان يرتع املستبدون وأزالم النظام القديم أو ما 

سمي بالثورة املضادة وهم يكتسحون الواقع من جديد ويتشكلون كقوة 

وتكيل  الثورة  نفس  انقطاع  عىل  تراهن  جديد  قناع  يف  جديدة  سياسية 

للدولة الناشئة اللكمات تلو اللكمات وتحاول أن تتخندق مع االٍحتجاجات 

الشعبية عن التغيري الذي تأخر اٍنجازه يف واقع الناس ومأكلهم ومرشبهم. 

واالنتصاب  العامة  الفوىض  مثل  املجتمع  يف  جديدة  مظاهر  برزت  ثم 

عىل  يخفى  ال  وأصبح  واملذهبي.  والديني  السيايس  والعنف  الفوضوي 

أحد ارتباط بعض التيارات السياسية أو املتديّنة ببعض الدول اإلقليمية 

حيث تحصل منها عىل الدعم املايل واإلعالمي واللوجيستي كما حصل يف 

سوريا حيث ينكشف يوما بعد يوم دعم بعض الدول العربية للمحاربني 

اللذين يصنفون كسلفية مجاهدة ترى يف نفسها الحل األمثل  املسّلحني 

واملتهافت  املتساهل  فكرها  يتلخص  والتي  العربية  الشعوب  ملشكالت 

أمثل  حل  الرشيعة  وتطبيق  دستور  القرآن  وأن  اإلسالم  يف  الحل  أن  عىل 

ورسيعا ما ابتدئوا يف تكفري اآلخرين من الناس وانطلقوا يف فرض أنفسهم 

بالقوة واتخذوا ألنفسهم شكال غاب عنه املعنى فحرضت اللحية الطويلة 

يوما  نفهم  بدأنا 
الربيع  أن  بعد يـوم 
الذي حدث  العربي 
يف بعـــــض الدول 
ومصر  تونـس  مثل 
وليبيـــــا  واليمــن 
وسوريا ليس كما 
ال  فهو  نأمل  كنــا 
يرتقي إىل مستوى 
ينتظر  اليت  الثورات 
التغيري  منهـــــــــا 
للعقليات  اجلـذري 
والقضاء نهائيا على 
ااٍلستبداد  مظاهــر 

والنهوض والتنمية
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,,



(8)

08اإلصالح16
2015

كتاب

هؤالء  عن  وغاب  ...الخ.  املتدلية  والقمصان  األفغاني  واللباس  والنقاب 

أن الحل ليس يف اللباس وليس يف االٍرتماء يف أحضان اإلسالم والقول بأن 

القرآن هو الدستور أو الرشيعة قانونا وإنما كان عليهم أن يربزوا للمجتمع 

رؤى علمية واضحة يف االستنباط من القرآن ما يصلح للمجتمع املعارص 

دون السقوط يف االٍختزال. وكان أجدى بهم أن يتصالحوا مع مجتمعاتهم 

عوض تخويفها والتناقض معها وكان أحرى بهم تقديم فهم مقاصدي 

للرشيعة عوضا عن التلويح بأعالم سوداء تحمل راية الرسول محمد صىل 

الرتاث  وكتب  القرآن  دراسة  عىل  االٍنكباب  عليهم  وكان  وسلم.  عليه  الله 

وكتب املفكرين املسلمني وغريهم من أجل بلورة رؤى معارصة بدال عن 

األخذ مبارشة عن مشائخ القنوات الفضائية اللذين يقولون ما ال يفعلون 

ويحرضون الشباب عىل الثورة ويف بلدانهم الغري ديمقراطية ال يخرجون وال 

يثورون. وينصحون بالنقاب حتى من املرأة يتمكنون ولنزواتهم يرضون.  

بسيط  السلفية شباب  مما يحسب عىل  الشباب  أن هؤالء  واضحا  وبات 

دينه ولكن هذا غري كاف  الهوية عطوف عىل  باحث عن  للدين  متحمس 

لبناء الحضارات وتشييد املدنية، فرتاهم يخرجون يف الشوارع والساحات 

كرد فعل عىل األفالم أو الرسوم املسيئة للنبي الكريم عليه أفضل الصلوات 

وأزكى التسليم، كما حصل يف االٍعتداء عىل السفارات األمريكية يف املنطقة، 

أو ضد الفنانني أو املبدعني وأصبح استفزازهم سهال ورد فعلهم معروفا 

مسبقا وسهل عىل أعداء الثورة إجهاض الثورة باستخدام هؤالء دون أن 

يعلموا يف إثارة العنف والفوىض يف البالد وبني العباد.

إىل جانب هذه الحالة املتمّزقة تعّطل التفكري بتعطل الحوار فال تسمع 

يصل  التي  املالحظات  أول  هذه  قلت  إذن  واحدا...  وفكرا  واحدا  صوتا  إال 

إليها كل دارس لوضع األمة الراهن فيستخلص مدى الوضع املهني الذي 

وصلت إليه يف هذا القرن من التاريخ. 

الشباب  على  كان 
يربز  أن  املسلـــــم 
رؤى  للمجتمـــــع 
واضحــــة  علمية 
من  االستنبـاط  يف 
القرآن مــــا يصلح 
للمجتمــع املعاصر 
دون السقــــــــوط 
يف ااٍلختــــــــزال. 
وكان أجـــــــدى 
مع  يتصاحل  أن  به 
عوض  جمتمعــــه 
والتناقض  ختويفه 
وكان  معـــــــــه 
بـــه تقديم  أحرى 
مقاصـــــــدي  فهم 
عوضا  للشريعـــة 
التلويح بأعالم  عن 
راية  حتمل  سوداء 
حممد  الرســــــول 
صلـــــى اهلل عليه 

وسلم
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إىل جانب هذا االٍستنتاج األول لوضعية األمة يمكننا بسهولة أن نلحظ 

إجماعا عىل مستوى علماء األمة كما عىل مستوى العامة من الناس بأن 

القرآن كتاب »جمع فأوعى« وأنه كتاب شامل لكل الحلول ملشاكل هذه 

األمة : ففيه الدواء لكل داء وفيه اإلجابة لكل سؤال وفيه الطمأنينة لكل 

حريان وفيه العلم لكل متعلم وفيه املاء لكل ظامئ وعطشان. الكل يجمع 

مفكرين وعلماء وساسة وشيوخ علم وثوار ودعاة عىل أن هذا الكتاب هو 

سبب عزة املسلمني األوىل وأنه قدم لألمة كل مصادر قّوتها وأنه ساهم يف 

حمايتها يف العصور الصعبة من التفكك واالٍندثار- فكان الحامي لها يف 

الحروب واالٍستقالل وكان الواقي لها يف فرتات النهضة واالزدهار. فماذا 

حصل إذن ؟

وال  يديه  بني  من  الباطل  يأته  لم  أيدينا  بني  مازال  املقدس  الكتاب  إن 

الزيف والبطالن، ونحن  الله وتعّهد بحمايته من  من خلفه، فقد حفظه 

نحن  فلماذا  الحضارة،  صنعوا  الذين  املسلمني  من  األولني  أحفاد  هاهنا 

مبادئ  وطرحنا  وقدمنا  اجتهدنا  نحن  فال  محنّطون؟  جامدون  هكذا 

أجل  من  الكنز  الكتاب  هذا  استخدمنا  نحن  وال  شاملة  لنهضة  وأفكارا 

القيام بدورنا يف التاريخ ؟ فهل نحن عّجز وغابت عنا مقومات النهضة 

فلسنا نحن روادها وال جنودها ولكن أقواما آخرين »َوإِن تَتََولَّْوا يَْستَبِْدْل 

َقْوًما َغرْيَُكْم ثُمَّ اَل يَُكونُوا أَْمثَاَلُكم« )1( ؟ أم أن هذا القرآن كتاب قّدم فيما 

مىض لهذه األمة طاقة عجيبة للفعل واالٍنجاز وبخل عليها اليوم فأصبح 

كلمات خالية  فأصبح مجرد   – فيها  الهمة  ودفع  تحريضها  عاجزا عن 

من أي مضمون واقعي – كلمات جوفاء )حاىش لله( ال تصدر أي صوت 

جيمـــع  الكل 
مفكرين وعلمـاء 
وساسة وشيوخ علم 
علــى  ودعاة  وثوار 
أن هذا الكتاب هو 
سبب عزة املسلمني 
األوىل وأنه قـــــدم 
لألمة كل مصادر 
قّوتها وأنه ساهــــم 
يف محايتهــــا يف 
العصور الصعبــــة 
من التفكــــــــك 
وااٍلندثــــــــــــار- 
احلامي  فكـــــان 
هلا يف احلــــــروب 
وااٍلستقالل وكان 
الواقي هلا يف فرتات 
النهضة واالزدهــار. 

فماذا حصل إذن؟
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كلمات   – واألحزان  كاملوت  مقامات  يف  إال  نحسها  ال  كلمات   – صدى  أو 

قد نحسها يف اللحظة اآلنية ورسعان ما يتالىش تأثريها بتدافع وترنيمة 

الواقع القاهر والقوي والذي تغيب تحت قوة ترنيمته وإيقاعه أي ترنيمة 

بالناس  يرمي  الذي  والهائج  العارم  السيل  ذلك  فيجرها  إيقاع  أو  أخرى 

القرآن  يصبح  الصايف-  النور  عنهم  فيحجب  الظلمة  مستودع  يف  جميعا 

فيقرؤونه  املساجد  يف  واألئمة  املشايخ  بعض  عند  محفوظ  كتاب  مجرد 

حسب طريقتهم البسيطة ويرددون كلماته التي ال يفهمون كنهها وتقوم 

الصالة تلو الصالة ويصيل مجموع املسلمني عىل ترنيمة كالمية ال يعونها 

أي فعل  فيهم  أو حرية وال تصنع  أي تساؤل  فيهم  تدفع  الوعي وال  حق 

فينامون غري مكرتثني وبدون أي أرق ويستفيقون اليوم التايل فينخرطون 

كما العادة يف سبل العجز واالٍستقالة – يستهلكون ال ينتجون ويمرضون 

فتقدم لهم أدوية أنتجها الغرب ويركبون سيارات وشاحنات صنعها الغرب 

أعطابا بقطع غيار  لم يصنعوها ويصلحون  للفالحة  آالت  ويستخدمون 

ويستخدمون   – سهلة  يوما  تكن  لم  التي  الصعبة  بالعملة  يستوردونها 

حواسيب وأجهزة الكرتونية لم يفكروا يوما يف كيفية تصنيعها ويرقصون 

هل  القرآن  هذا  كلماتها....الخ.  يفهمون  ال  غربية  الكرتونية  أغاني  عىل 

التي جعلت رجاال حول  كف نهائيا عىل إعطائنا تلكم الومضة السحرية 

الرسول يقفون وقفة رجل واحد يؤدون فيبدعون.

كل هذا الحديث يصب يف سياق واحد وهو أنه هناك إجماع عىل نقطتني:

النقطة األوىل هي أن القرآن يحتوي ككتاب عىل ثراء يف املعاني وعىل   -

غنى يف املباني وهو جامع عىل مستوى املضامني التي طرحها وعىل مستوى 

األشكال التي اعتمدها وأنه بهذا هو روح للمعاني ومنجز لألماني.

املسلمني  جميع  بني  إجماعا  هناك  أن  فهي  الثانية  النقطة  أّما   -

القــرآن  حيتوي 
ب  ككتــــــــــا
على ثــــــــــــــراء 
املعانـــي وعلى  يف 
املباني  فـــــي  غنى 
على  جامــــع  وهو 
مستوى املضاميـــن 
اليت طرحهــا وعلى 
األشكال  مستـوى 
اليت اعتمدهــــــــا 
وأنه بهذا هـــو روح 
ومنجــــز  للمعاني 

لألماني.
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صعب  وضع  اليوم  املسلمني  وضع  أن  عىل  األمم  من  غريهم  بني  وحتى 

ومهني ملكانتهم التي كانوا يف ما مىض يحتلونها بكربياء وشموخ. وأنهم 

يعيشون حالة من العطالة الفكرية ومن البطالة املمارساتية. فانقطعوا 

عن االٍنجاز وابتعدوا عن اإليجاز وتعطل عندهم الفعل وبرز عندهم القول 

مكانه فصاروا مستهدفني من أعدائهم وضلوا املنهج القويم وساروا يف 

يمكننا  إذا  إىل دروبهم.  تأخذهم  التي  املسالك  اآلخرين حتى نسوا  دروب 

القول بأن هذا الكتاب املقدس »القرآن« الذي فجر فينا يف وقت غري بعيد 

من تاريخنا األشم طاقات إبداعية عجيبة يمكنه أن يلعب نفس الدور يف 

أيامنا هذه ولكن رشيطة أن نمر إىل جزيرة اإلبداع فنجدف تجديفا قويا 

يمر بنا من ساحل العجز واملهانة إىل شاطئ آخر للفعل والكرامة.

وهذا حسب رأينا لن يكون إال إذا عدنا عودة جديدة ومختلفة إىل ذلك 

تاركني  للنجاة  جديدة  سبل  عن  فيه  نبحث   – بدقة  نتفحصه  الكتاب 

اآلليات القديمة التي اعتمدها أجدادنا. فتلك األدوات استنفذت أغراضها 

وقدمت لعموم املسلمني يف تلك العصور واألزمنة مفاهيم مطابقة للواقع 

التاريخي القديم, فكانت مستجيبة بالفعل ملتطلبات ذلك الواقع ولحيثيات 

ذلك الزمان.

وقل  وللشهوات  للمادة  فمالوا  طبائعهم  فتغريت  الناس  تغري  واليوم 

جدا  متطورة  وعلوم  تكنولوجيا  من  واقرتبوا  الروحي  األداء  عندهم 

ولم   – جديدة  رشفات  عىل  يطلون  وأصبحوا  جديدة  معارف  فاكتسبوا 

جديدة  قناعات  لديهم  أصبحت  وإنما  بسيطة  بتفاسري  يقنعون  يعودوا 

جديدة  لتحديات  معرضني  وأصبحوا  واألداء.  للفهم  معقدة  جد  وملكات 

وهم  معيشتهم-  يف  كما  سلوكياتهم  ويف  تربيتهم  يف  مستهدفون  فهم 

يقضون أكثر أوقاتهم يف مشاغل كثرية جديدة هامة وغري هامة فرضها 

الواقع الجديد الحياتي املعقد فما وجدوا وقتا للشغف الروحي أو للشحن 

إن هذا الكتاب 
»القرآن«  املقـــدس 
فينا  فجــــــر  الذي 
بعيد  غري  وقت  يف 
من تارخينا األشـــم 
طاقات إبداعيـــــة 
ميكنـــه  عجيبة 
نفـــــس  يلعب  أن 
الدور يف أيامنا هذه 
ولكن شريطــــة 
جزيرة  إىل  منر  أن 
فنجــــدف  اإلبداع 
قويـــــــا  جتديفا 
ساحل  من  بنا  مير 
واملهانــــــة  العجز 
إىل شاطئ آخـــــر 

للفعل والكرامة
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املعنوي - فصاروا كالحيوانات أو قل أضّل، يخلطون بني الحالل والحرام 

مرشبهم  يف  والرش  الخري  بني  ويمزجون  شيئا  لهم  يعني  يعد  لم  الذي 

ومأكلهم وملبسهم وكالمهم.

االٍقتصادية  واملنظومات  األنساق  بفعل  تغريوا  فعال.  الناس  تغري 

واالٍجتماعية والسياسية التي أحيطت بهم من كل جانب، فكانوا ضحية 

الليل  عندهم  فتساوى  صد  دون  ويستمتعون  حد  دون  يستهلكون  لها 

واألمنية  واآللة  واإلنسان  والغرب  والعرب  والصغري  والكبري  والنهار 

بالحقيقة وال منابع  للفكر تثريه  الناس لم يجدوا موارد  والحالة. هؤالء 

للروح تشحنها كل دقيقة وأصبح أهم عندهم شحن هواتفهم الجوالة عن 

شحن أرواحهم. فال فن مطابق لواقع الناس وتطلعاتهم وال فكر يستجيب 

لحريتهم وتساؤالتهم. إن واقع الناس هذا معقد جدا تشابكت فيه املشاكل 

مع قلة املوارد واإلمكانيات أضف إىل ذلك وجود استهداف يومي يف حياتهم 

باحثا  واد  كل  يف  يجري  اإلنسان  فأصبح  صعبة.  أصبحت  التي  املعيشية 

وكثر  فعال  نحتاجها  ال  أشياء  إىل  الحاجة  فكثرت   – يجده  ال  الزاد  عن 

املظاهر  عىل  الناس  بني  املزايدة  وكثرت  نستحقها  ال  ملنتجات  االٍستهالك 

القوي  فيدهس  املفرتسة،  الحيوانات  تنافس  فيها  يتنافسون  الحياتية 

واملثقفون  الثقافة  الفكر وزيفت  الفقري. وضاع  الغني  الضعيف ويعرص 

وساد النفاق االٍجتماعي والتملق السيايس والالتكافؤ االٍقتصادي. فمرض 

يلبسها  التي  الخرق  بعض  من  إال  أجوف  سقيما  عليال  وأصبح  اإلنسان 

وبعض األشياء التي يتقمصها.

املتشفي  أو  إليه نظرة املستقيل  أن ننظر  الناس هذا ال يمكن  إذا حال 

هذا  منابع  يف  جديد  من  البحث  علينا  وجب  وإنما  املستعيل  نظرة  وال 

القرآن نستلهم منه حلوال جديدة مغايرة للقديم وفكرا جديدا ال عالقة له 

بالقديم غري االٍحرتام وال تقديس فيه للقديم غري االستبيان. وجب علينا إذا 

تغري الناس بفعل 
األنساق واملنظومات 
ااٍلقتصاديــــــــة 
وااٍلجتماعيــــــة 
والسياسيــــــــــة 
اليت أحيطــــت بهم 
من كــــل جانب، 
فكانوا ضحية هلا 
يستهلكــون دون 
حــد ويستمتعون 
هؤالء  صــــد.  دون 
لـــــم جيدوا  الناس 
موارد للفكـــــــر 
باحلقيقــة  تثريه 
وال منابع للـــــروح 
تشحنها كـــــــل 
دقيقة وأصبــــــح 
شحن  عندهم  أهم 
اجلوالة  هواتفهـــم 

عن شحن أرواحهم
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كمسلمني أن ننجب فكرا جديدا وفهما جديدا يفجر الطاقات الكامنة فينا 

فننتقل بإذن الله إىل عملية إبداعية غري مسبوقة : عملية تغيري شاملة نبدأ 

فيها بأنفسنا نهذبها ونربيها عىل املناعة والقناعة نصفيها من األدران 

واألوهام ونزرع فيها الحب والوجدان فتنعتق من أحابيل الوثن واألصنام 

فنؤسس لعالم الفعل واإلتقان.  

.

ال ميكــــــــن 
أن ننظر إلي واقـــع 
اليــــــوم   املسلمني 
املستقيـــــل  نظرة 
املتشفـــــــــــي  أو 
املستعلي  نظرة  وال 
علينــا  وجب  وإمنا 
البحث من جديــد 
يف منابع هــــــــذا 
منه  نستلهم  القرآن 
حلوال جديــــــدة 
للقديــــم  مغايرة 
وفكرا جديــدا ال 
بالقديم  له  عالقة 
ااٍلحرتام  غيــــــــر 
تقديـــــــــس  وال 
فيه للقديــــــــــم 

غري االستبيان.
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خطاب متعدد األبعاد
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دون  التالية  الحقيقة  إىل  التوصل  يمكنه  القرآني  املنهج  يف  املتأمل  إن 

أدنى عناء وهي أن املنهج املتبع يف القرآن ليس منهجا أحاديا أي ذو منحى 

واحد وإنما هو خطاب شمويل متعدد األبعاد واملقاصد. ثم إن هذا الخطاب 

القرآني له أهداف محددة وله سياقات عدة وهو يتوجه إىل متلق معني.

  إن الخطاب القرآني له أهداف وأبعاد معينة . فالناظر إىل تفسري إبن 

عاشور »التحرير والتنوير« مثال، يرى أن املقّدمات التي افتتح بها كتابه 

)2(.  وهذا  اإلنسان  الكريم هو إصالح  للقرآن  األعىل  املقصد  أن  تؤكد عىل 

االٍصالح يتّخذ أبعادا ثالثة رئيسية :

البعد الفردي والذي يتخذ النفس البرشية واإلنسان كشخص مكّلف.  أ . 

طريق  يف  أساسية  لبنة  يكّون  الذي  الفرد  هذا  باٍصالح  البعد  هذا  ويعتني 

صالح واٍصالح املجتمع الذي يعيش فيه.

البعد الجماعي أو االجتماعي وهو الذي يؤطر الفرد ضمنه ويجعله  ب . 

فاعال داخله ضمن قانون التأثري والتأثر.

البعد العمراني وهو ذلك النسق الخارجي املحيط باالنسان من كل  ت . 

االنسان  الجانب  فيه قسط كبري. ويطبع هذا  للدولة  يكون  والذي  جانب 

إن املتأمل يف املنهج 
ميكنـــه  القرآني 
إىل  التوصـــــــــل 
التالية  احلقيقـــة 
دون أدنى عناء وهي 
يف  املتبع  املنهج  أن 
ليــــــس  القـــرآن 
أحاديـــــا  منهجا 
أي ذو منحى واحد 
وإمنا هــــو خطاب 
متعدد  مشولـــــي 
األبعـــاد واملقاصد. 
اخلطاب  هذا  إن  ثم 
أهداف  له  القرآنـي 
حمــــــددة ولــــه 
سياقات عــدة وهو 
متلق  إىل  يتوجه 

معني

]2[ فتحي حسن امللكاوي : »محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا االصالح والتجديد يف الفكر 

االسالمي املعارص- رؤية معرفية ومنهجية«. املعهد العايل للفكر االسالمي – طبعة 2011.
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بطابعه. فيتخذ كثريا من طبائعه ضمن ذلك البعد العمراني الذي ال يمكن 

التهوين من آثاره ايجابية كانت أم سلبية.

واألعىل  األسمى  املقصد  حول  تتمحور  والتي  املختلفة  األبعاد  هذه  إن 

علوم  تنطلق من  كثرية مختلفة  علوم  عنها  تنبثق  االنسان   اٍصالح  وهو 

متصلة مبارشة بالقرآن مثل علوم العقيدة –علوم  األخالق والقيم –علوم  

وعلوم  والسري  واألنبياء   – العامة  والسياسة  التاريخ  علوم   – الترشيع 

العربية والبالغة والعلوم العقلية املختلفة..

وعلوم أخرى تنبثق عن األوىل وتتأثر بالقرآن ككتاب وهي علوم الحكمة 

جاءت  أو  القرآن  اٍليها  أشار  أخرى  وعلوم  والهيئة.  املخلوقات  وخواص 

متطابقة معه كعلم الطب أو طبقات األرض أو الفلك أو املنطق. اٍن الرؤية 

يقصد  مهمني  أمرين  تحقيق  عىل  تقوم  عاشور  ابن  عند  مثال  املقاصدية 

لهما القرآن الكريم وهما :

قوله  يف  اٍليه  املشار  وهو  فاسدها  وإعالن  الفاسدة  األحوال  تغيري   .1

تعاىل »الله ويل اللذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إىل النور«)3(. وكذلك عند 

قوله أيضا : »ويخرجهم من الظلمات إىل النور باٍذنه’ ويهديهم إىل رصاط 

مستقيم« )4(.

تقرير أحوال صالحة قد اتبعها الناس من قبل وهي األحوال املعرّب   .2

املنكر  عن  وينهاهم  باملعروف  »يأمرهم  تعاىل  قوله  مثل  باملعروف.  عنها 

ويحّل لهم الطيبات ويحّرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إرصهم واألغالل 

الذي  النور  واتبعوا  ونرصوه  وعّزروه  به  آمنوا  فاللذين  عليهم  كانت  التي 

أنزل معه أولئك هم املفلحون« )5(.

]3[ سورة البقرة - اآلية 257

]4[ سورة املائدة - اآلية 16

]5[ سورة األعراف - اآلية 157

 إن اخلطاب القرآني 
وأبعـــاد  أهداف  له 
معينة. تتمحــــور 
املقصــــــــد  حول 
األمسى واألعلــــى 
وهو ٍاصالح االنسان  
تنبثق عنها علـــوم 
كثرية خمتلفـــة 
تنطلق من علــــوم 
متصلة مباشـــــرة 
مثل  بالقــــــــرآن 
علــــوم العقيدة –
علـــــوم  األخـالق 
والقيـــم – علــــوم  
التشريـــع – علـوم 
والسياسـة  التاريخ 
العامة – واألنبيــاء 
وعلـــــــوم  والسري 
والبالغــة  العربية 
العقليـــة  والعلوم 

املختلفة.
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من البعد التكويني إلى البعد االنطولوجي 
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إن الهدف األسايس من هذا الكتاب ليس البحث واإلملام بمسألة تكّون 

الذي  الوحي  حالة  من  تدريجيا  انتقل  كيف  أي  ككتاب  القرآن  وتكوين 

ينزل تنزيال عىل الرسول الكريم إىل حالة املصحف العثماني الذي هو عليه 

اآلن :  أي كيف كانت صريورة تحوله من كالم الوحي الذي تلقاه الرسول 

الكريم من األمني عىل الوحي املالك جربيل وقراءته عىل حفاظ الوحي من 

الصحابة األبرار ثم جمعه يف النهاية يف شكل مصحف عىل الرسم العثماني 

الذي بأيدينا اليوم. إنما الهدف من كتابنا هذا هو محاولة جاّدة تكّمل ما 

ابتدأه الجابري )يف كتابه مدخل إىل القرآن الكريم والذي أورد فيه دراسة 

معّمقة ومكتملة رحمه الله عن أسئلة الكون والتّكوين يف القرآن محاوال 

اإلجابة عليها من داخل الفضاء الحضاري والثقايف العربي اإلسالمي( إىل 

التي  واملفاهيم  املعاني  يف  التعّمق  محاولة  أي  انطولوجي  بعد  ذي  بحث 

تصنيف  ومحاولة  أوال  بها  اإلملام  خالل  من  وذلك  تكريسها  القرآن  حاول 

كما  الخطابي  الّشكل  يف  بينها  فيما  تتّفق  مجاميع  ضمن  املفاهيم  هذه 

يف مضمونه. هذا التصنيف له جدوى عملية فيما بعد إذ يساعدنا يف فهم 

القرآن ويقدم لنا آليات ترمينولوجية )terminologique( لدراسته دراسة 

تليق بالقرآن وبالعرص أيضا : هذا العرص الذي نعيش فيه ثورة معلوماتية 

التاريخي  سادت فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وال يمكن لكنزنا 

األساسي  اهلدف  إن 
من هـــذا الكتاب 
ليس البحـث واإلملام 
تكــــّون  مبسألة 
يـــــــــــن  تكو و
ككتاب  القرآن 
إمنا اهلدف حماولة 
التعّمق فـي املعاني 
واملفاهيم اليت حاول 
تكريسها  القرآن 
خالل  مــــن  وذلك 
اإلملام بهـــــــــا أوال 
تصنيـف  وحماولة 
ضمن  املفاهيم  هذه 
جماميع تّتفق فيما 
الّشكل  يف  بينها 
اخلطابي كما يف 

مضمونه

,,
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أن ينأى بنفسه عنها والبد لنا إذا من االستفادة من هذه اآلليات ومحاولة 

االستخدام  موضوع  خصوصية  مراعاة  مع  علميا  استخداما  استخدامها 

وهو القرآن ذلك الكتاب الذي ال ريب فيه.  

لكن قبل التعرض للبحث األنطولوجي  نوّد أن نستخلص بعض النتائج 

واملالحظات من البحث التّكويني خاصة وأن البحثني متالزمان وذلك ألنه 

للمرور إىل البحث يف مضامني الوحي املفاهيمية توجب أوال فهم صريورة 

املصدر أي النّص ومساره التكويني من أجل االنطالق فيما بعد يف أطر البحث 

األنطولوجي دونما أي ارتجال أو ترّدد، فاملصدر وقد حّقق يف مساره أي يف 

الّشكل الذي اتخذه من مكوناته من سور وآيات وترتيب زمني ومناسبات 

نزول وتنوعه من قرآن مّكي إىل قرآن مدني ومن التّسميات املتعّددة التي 

مساره  يف  املدينة  إىل  مكة  من  وانتقاله  وقراءته  جمعه  وطريقة  بها  مّر 

التّكويني. سوف نستعرض إذا يف الفقرات التّالية وبصورة مقتضبة نتائج 

البحث التّكويني معتمدين أساسا عىل العمل الفكري للمفكر محمد عابد 

الجابري وعىل مصادرنا التّاريخية من تفاسري للقرآن كالطربي والزمخرشي 

والقرطبي وغريهم وكذلك عىل كتب األّولني مّمن كتبوا يف مواضيع متعّلقة 

كابن  والفلسفة  الكالم  أو  القرآن  علوم  أو  الّدين  أصول  أو  النّبوة  كدالئل 

الله فهو ويل  ذلك عىل  النبوية، معتمدين يف  ابن إسحاق والّسرية  أو  رشد 

التوفيق وعىل منهجنا يف البحث واالستخالص من أجل االستفادة. فهدفنا 

األسايس ليس تقرير نتائج أو أخذ مواقف محّددة بقدر ما نهدف أساسا 

إىل فتح مجاالت للبحث الحظنا أنّها لم تأخذ حظها من املعارصين فنحن 

أبدا ال نّدعي التّخصص يف هذه امليادين العلميّة املعّقدة وال نّدعي اإلملام بكل 

تفاصيل البحث التّكويني وإنّما هو فتح ملجال ودعوة إىل االنخراط يف هذا 

املرشوع نظرا إليماننا بأهميته لألّمة اإلسالميّة والعربيّة التي تقف اليوم 

بعد فرتات استقاللها من االستعمار الغربي وبعد سيادة النّظم الّرسمية 

 هذا العصر الذي 
ثورة  فيــــه  نعيش 
معلوماتية ســادت 
تكنولوجيا  فيها 
املعلومــــــــــــات 
واالتصـــــــــاالت 
وال ميكـــــــــــن 
التارخيـي  لكنزنا 
بنفســــه  ينأى  أن 
عنها والبد لنا إذا من 
هذه  من  االستفادة 
وحماولـــة  اآلليات 
مهــــــــــا  استخدا
علميــا  استخداما 
مع مراعــــــــــــاة 
صيــــــــــة  خصو
موضوع االستخدام 

وهو القرآن.
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تنمية شعوبها وال يف رسم مرشوع تنموي ضخم ذي  لم تنجح يف  والتي 

عن  واستقالته  وكسله  عجزه  من  العربي  اإلنسان  تحّرر  إنسانية  أبعاد 

الفعل الحضاري إىل إنسان يبني حياته ومستقبله من خالل تناغم نشيط 

يف  لإلبحار  معارصة  آليات  منه  ويستثمر  الجديد  منه  يستنبط  تراثه  مع 

عرص شديد التّعقيد. هذه األّمة  وهي منقطعة عن تراثها الفكري والديني 

وعاجزة عن إنجاب فهم متقدم ملصادر قوتها إنّما تدفع يف االتجاه املعاكس 

الركيك  الّديني  الفهم  نوع من  ذلك  الحقيقي، فساد عىل عكس  للتجديف 

اإلملام  دون  العقيم  الحريف  وبالنّقل  املضمون  دون  بالّشكل  يكتفي  الذي 

العقيل العميق ودون فهم جيل للّظاهرة القرآنيّة والتي تعترب أهم ظاهرة 

ايجابيا  وأثّرت  تاريخها  مراحل  من  مرحلة  يف  أّمتنا  عاشتها  رأينا  حسب 

وسلبيّا يف مستوى أدائها الحضاري فانترصت ونهضت حينما استرشفت 

واتخذت  تصارعت  عندما  انتكست  ثم  وروحيا  وعقالنيا  ممارسيا  فهما 

فهما اقصائيا لآلخر وتقوقعت يف فهم رسمي غري مقنع وغري مجد.

 

هذه األّمة  وهي 
منقطعة عن تراثها 
الفكــري والديين 
وعاجزة عن إجناب 
ملصادر  متقدم  فهم 
قوتها إمّنا تدفع يف 
االجتــاه املعاكس 
يف  للتجـــــــــــد
احلقيقي، فســــاد 
على عكــــــــس 
الفهم  مـن  نوع  ذلك 
الّديين الركيــــك 
الذي يكتفــــــي 
بالّشكــــــل دون 
املضمون وبالّنقـــل 
احلريف العقيــــــم 
العقلي  اإلملام  دون 
فهــم  ودون  العميق 
للّظاهــــــرة  جلي 

القرآنّية
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الباب الرابع

في مسألة الكون والتكوين 
أو البعد التكويني للقرآن الكريم



(8)

08اإلصالح32
2015

كتاب

إن دراسة القران من الوجهة التكوينية أي البحث يف مساره التكويني 

جملة  إىل  رأينا  حسب  ذلك  ويعود  االهتمام  من  األوفر  بالجانب  تحظ  لم 

من العوائق املعرفية ضمن مجال الثقافة العربية عموما ويف إطار الفكر 

اإلسالمي خصوصا.

1. العوائق  املعرفية

يمكننا الولوج بداية اىل أربعة أنواع من العوائق الالصقة بالفكر العربي 

االسالمي عموما :

االطار  عىل  دخيال  ويعتربه  املشكل  لهذا  باحرتاز  ينظر  أول  عائق   -

الحضاري لألمة االٍسالمية. 

عائق ثان يعترب أن االسالم جاء يف فرتة استثتائية قيميا.  -

عائق ثالث يعترب أن االسالم دعوة متفردة نوعيا.  -

عائق رابع يعترب أمية النبي حجة الثبات مصداقية النّص.  -

العائق األول أو الرفض املبدئي ملشكل تكوين النّص  .1.1

أما العائق األول فهو اعتبار أن هذه األسئلة مستجلبة أصال من داخل 

الفكر الغربي وأنه فيما يخصنا فال حاجة لنا ملثل هذه األسئلة التي ال يتأتى 

 مل حتظ  دراسة 
الوجهة  من  القران 
ينيــــــــة  لتكو ا
أي البحــــــــث يف 
مســاره التكويين 
األوفر  باجلانــــــب 
من االهتمام ويعود 
ذلك حســـب رأينا 
إىل مجلـــــــة من 
العوائق املعرفيــــة 
جمـــــــــال  ضمن 
العربيــــة  الثقافة 
إطار  وفـــي  عموما 
الفكر اإلسالمــي 

خصوصا
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منها إال األذى لديننا ولكتابنا الذي جمع فأوعى وهو كتاب لم يأتيه الباطل 

تسويقه  لنا  أمكن  إن  جملته  يف  الكالم  وهذا  خلفه.  من  أو  يديه  بني  من 

يف الداخل الحضاري ال يمكننا أن نقنع به اآلخر الذي ال يرى أي مانع يف 

دراسة كتب اإلنجيل أو التوراة من الزاوية التكوينية وهذا غري غريب عىل 

الفكر الغربي وذلك لسببني أساسيني:

هو أن الكتب التي هي موضوع الدراسة التكوينية تنسجم أساسا  أ - 

من  األول  يف  كتابتها  وقعت  التوراة  فمثال  البحث  من  النوع  هذا  مثل  مع 

النبي موىس عليه السالم نفسه الذي بوحي من الله أمره أن يكتب ما سمي 

بسفر التكوين ثم واصل كتابته بالوحي أربعون كاتبا من مختلف األجيال 

وذلك ملدة راوحت األلف وستمائة سنة. يف نفس السياق ال نجد إنجيال واحدا 

السيد  سرية  من  أصحابها  نقله  ما  تروي  األقل  عىل  أناجيل  أربعة  وإنما 

املسيح عليه السالم فهي تحاكي كتب السرية النبوية عندنا وكلمة إنجيل 

من  الكثري  إليه  ذهب  الذي  املسعى  يؤيد  كله  هذا  البرشي.  أساسا  تعني 

الباحثني يف الغرب أو من املسترشقني يف دراسة تكوين هذه الكتب وكيف 

كان مسارها عرب التاريخ.

ب -  أن الفكر الغربي تكون عىل آثار القطيعة مع الكنيسة التي احتكرت 

إىل حد كبري الفهم الديني وتناقضت يف عديد املناسبات مع الفكر العلمي 

فانربى هذا األخري يبحث يف طيات الكتب السماوية طارحا أسئلة متعددة 

نسبيون  والبرش  برش  الكتبة  ألن  الكتب  لهذه  والتكوين  الكون  مسار  يف 

ومخطئون.

فهل باإلمكان التعامل مع كتابنا املجيد القرآن الكريم بنفس املنهج : لقد 

تعرض املفكر عابد الجابري ملثل هذا السؤال املنهجي واستخلص أن تنزيل 

مثل هذا التساؤل عىل القرآن ضمن الثقافة العربية اإلسالمية ال يمكن أن 

العوائـــــــق  من   
الالصقة بالفكـر 
العربي االسالمـــي 
واليت متنع  دراســـة 
الوجهـة  القرآن من 
ينّيــــــــة  لتكو ا
نذكر االحتــــراز  
من هذا املشكـــل 
دخيــــال  واعتباره 
على اإلطـــــــــــار 
لألّمــــة  احلضاري 
والثاني  اإلسالمّية. 
أن اإلسالم جــــــاء 
استثنائّية  فرتة  يف 
متفردة  دعوة  وهو 
نوعّيا باإلضافـــــة 
إىل أمّيــة النيب اليت 
إلثبات  حّجة   هي 

مصداقية النص.
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يؤدي إىل نفس النتائج معتربا أن السؤال يف حد ذاته ال بد من طرحه رغما 

عن ذلك كله ولكن ضمن آفاق مختلفة عن اإلطار الذي استعملت فيه يف 

الفكر الغربي ونحن من وجهة نظرنا نرى أن السؤال يف حد ذاته يبقى مفيدا 

ولكن ضمن آفاق مغايرة ال تسعى للتقليل من كتابنا الكنز ولكن بالعكس 

من ذلك تماما تبحث عىل دعم فهمه ضمن اإلطار التاريخي التكويني وذلك 

انطالقا من املالحظات الهامة التالية التي نسوقها هنا والتي تؤكد بما ال 

الكتب األخرى يف مساره  القران يختلف كثريا عن  أن  يدع مجاال للشك يف 

التكويني :

بالنسبة  الحال  كان  كما  سنة   1600 يف  كتابته  تقع  لم  القرآن  إن  أ - 

للتوراة مثال وإنما ضمن إطار زماني أقرص بكثري ويف أقىص الحاالت مدة 

23 سنة وهي املدة التي نزل فيها الوحي عىل قلب الرسول الكريم منجما 

أي عىل مراحل.

كتابتها  ولكن  واحدة  دفعة  نزلت  مثال  كالتوراة  األخرى  الكتب  أن  ب - 

التشكيك يف بعض  يقع  لكي  كافية  الفرتة  امتدت عىل فرتة طويلة وهذه 

النصوص وارتباطها بهوى أصحابها بينما القرآن وقع نقله مبارشة سمعا 

عن الرسول الكريم من طرف حفاظ الوحي ضمن جيل واحد من الصحابة 

هم حفاظ الوحي وهو ما يؤكد صحة نقله ألن الرسول الكريم كان حارضا 

يف التاريخ وكان هو نفسه من يتوىل إدارة العملية كلها وتبيان أين يجب 

وضع تلكم اآلية يف أي سورة من السور. 

العائق الثاني أو اعتبار اإلسالم مرتبط بفرتة استثنائية  .2.1

العائق الثاني فهو اعتبار أن اإلسالم كدين جاء يف ظرف تاريخي استثنائي 

عمت فيه الجاهلية ومظاهر التوحش اإلنساني يف أرجاء الجزيرة العربية 

وأن اإلسالم وجد أناسا ال يتميزون بأي حس أخالقي أو إنساني وإنما مجرد 

تقع  مل  القرآن  إن   
 1600 يف  كتابته 
كان  كما  سنة 
احلال بالنسبــــــة 
للتوراة مثــال وإمنا 
زماني  إطــار  ضمن 
ويف  بكثري  أقصر 
أقصى احلــــــاالت 
مدة 23 سنــة وهي 
فيها  نـزل  اليت  املدة 
قلب  علــى  الوحي 
الكريـــم  الرسول 
منجما أي علــــــى 
مراحل وهـذا دليل 
القــــــرآن  على أن 
خيتلف كثريا عن 
الكتب األخرى يف 

مساره التكويين.
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دواب تميش فوق األرض. هذا التعامل مع الفرتة التي نزل فيها الوحي فيه 

حسب رأينا الكثري من التجني ومجانبة الصواب. 

العائق الثالث أو اعتبار اإلسالم دعوة متفّردة نوعيّا  .3.1

أما العائق الثالث فهو اعتبار أن القران ككتاب تفرد يف دعوته وكان يمثل 

قطيعة مع الرشائع السماوية السابقة له : أي بعبارة أوضح كان عنوانا 

السابق  الدين  كان  حني  يف  التوحيد  عقيدة  عىل  مبني  جديد  لدين  جديدا 

)املسيحية مثال( مبنيا عىل عقيدة التثليث والتي تمثل انحرافا كامال عىل 

الوجهة الصحيحة للدين القيم. وهذا الكالم رغم صحته عموما يلغي نوعا 

ما استمرار التواجد التاريخي لعقيدة التوحيد يف الفضاء الجغرايف للجزيرة 

التوحيد تواصلت يف االنتشار رغم  العربية قبل ظهور اإلسالم وأن عقيدة 

الرسمي  الدين  طرف  من  بعد  فيما  سنبني  كما  عليها  والتضييق  القيود 

السائد وهو املسيحية : دين بيزنطيا القديمة, وأن القران ال يمثل استمرارا 

لكتب سبقته وإنما كتاب فريد من نوعه وذلك ألنه بامتياز دعا إىل عقيدة 

التوحيد حني سادت عبادة األصنام فكان مرفوضا من قريش....الخ. 

العائق الرابع أو اعتبار أّمية النبي حّجة عىل مصداقية النّص  .4.1

وسلم  عليه  الله  صىل  محمد  النبي  أن  اعتبار  فهو  الرابع  العائق  أما 

كتاب  القرآن  كون  يف  حجة  اعتبارها  يمكن  أميته  وأن  أميا  كان  بوصفه 

ذو إعجاز وذو مصداقية إذ كيف لرجل أمي ال يعرف القراءة وال الكتابة 

أن يأتي بكتاب كالقرآن. واملشكل هنا أن معنى األمية قد وقع فيه شطط 

ويثبت لنا الجابري يف بحثه أن الرسول لم يكن أميا بهذا املعنى كما نؤكد 

نحن أنه حتى يف حالة القبول فرضا بأمية الرسول فان ذلك ال يصلح أن 

يكون حجة عىل اإلعجاز اللغوي والعلمي للقرآن كون من تنزل عليه كان 

ذاته  باملحتوى  إثباته  يكون  اإلعجاز  هذا  وإنما  والكتابة  القراءة  يفهم  ال 

حالة  يف  حتى   
القبول فرضا بأمية 
ال  ذلك  فان  الرسول 
يكون  أن  يصلح 
على  حجــــــــــة 
اإلعجاز اللغـــــوي 
للقــــرآن  والعلمي 
تنــــزل  من  كون 
عليه كان ال يفهم 
القراءة والكتابــة 
اإلعجاز  هذا  وإمنا 
إثباتــــــه  يكون 
باحملتوى ذاتـــــــه 
وفــي  اهلل  لكتاب 
هذا ننح منحــــــى 
مشابها ملا ذهب إليه 
إثبات  يف  رشد  ابن 
جبـــــودة  الصحة 
الشريعـة  وجدوى 
إليهـــــا  يدعو  اليت 

القران.
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إثبات  يف  رشد  ابن  إليه  ذهب  ملا  مشابها  منحى  ننح  هذا  ويف  الله  لكتاب 

إىل  تدعو  القران كونها  إليها  يدعو  التي  الرشيعة  الصحة بجودة وجدوى 

قيم الخري والهدي والرشاد والحكمة والعدل. 

املعرفية  العوائق  هذه  كل  يف  التعمق  التالية  الفقرات  يف  نحاول  سوف 

التي سنؤكد مرة أخرى كما أكد من قبلنا املفكر الراحل د عابد الجابري يف 

معرض حديثه عن مالبسات نزول الوحي وظهور الدين اإلسالمي أن هذه 

املسائل التي أسميتها عوائق للمعرفة املحقة هي يف الحقيقة متهافتة أو 

مبالغ فيها من طرف بعض علمائنا القدامى ومسار غري دقيق انخرط فيه 

الكثري من كتابنا فيما بعد دونما تمحيص وال تعمق وإنما نقال عن من 

سبقهم دون تحقيق.

2. يف  جدوى الدراسة التكوينية للقرآن الكريم

إن دراسة القران من الوجهة التكوينية كما بينا سابقا ال يمكن أن ننظر 

إليها من زاوية االتهام: اتهامها بالسعي إىل التشكيك يف قدسية كتابنا أو 

مدى صدقه. إن هذه النظرة املبنية عىل الخوف من الدراسة هو نوع من 

الحضاري ومهاجمة كل فكر نوعي  األنا  الفكر والتقوقع داخل  هشاشة 

الخطري  املنحدر  هذا  من  اإلقالع  بنا  واألجدر  الحقيقة.  عن  باحث  علمي 

واالنطالق نحو مرشوع عميق للبحث يف مسار تكوين كتابنا حتى نكون 

بالفعل أهال له كما فعل اآلخرون مع كتبهم فتبني لهم درجة اإلضافات  التي 

وقعت عىل كتبهم وفهموا إىل حد كبري مدى التحريف الذي أصاب كتبهم. 

,نحن هنا ننطلق يف الدفع والتحريض عىل مثل هذا البحث ونحن نقف عىل 

أسس متينة من الثقة والتأكد من مدى صدقية كتابنا وأنه لم يأتيه زيغ وال 

بطالن فالله حفظه عرب السنني ويف طياته من املحتوى ما يؤكد ذلك. فنحن 

إذا يف هذا املرشوع ليست لنا نفس األهداف وال نفس الطريقة التي توخاها 

القران  دراسة  إن   
الوجهــــــــــة  من 
ينيــــــــة  لتكو ا
سابقـــا  بينا  كما 
ننظر  أن  ميكن  ال 
زاوية  مـن  إليها 
االتهام: اتهامهـــــــا 
لسعــــــــــــــي  با
يف  التشكيك  إىل 
قدسيــــة كتابنا 
إن  صدقه.  مدى  أو 
املبنية  النظرة  هذه 
من  اخلــــوف  على 
الدراسة هو نوع من 
هشاشــــة الفكر 
والتقوقـــــع داخل 
األنا احلضـــــــاري 
مجـــــــــــة  مها و
نوعي  فكـر  كل 
علمي باحـــث عن 

احلقيقة
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الدارسون الغربيون أو املسترشقون لكتب التوراة واإلنجيل وإنما نريد بهذا 

فهم العديد من الحيثيات التي ضمنها انتقل القران من حالة الوحي )الكالم 

املسموع من مالك الوحي جربيل عليه السالم أو الكالم املنزل مبارشة عىل 

قلب الرسول الكريم( إىل حالة الكتاب التام املكتوب ضمن دفتي كتاب يف 

رسم معني وضمن قراءات معينة. األهداف املرجوة متعددة :

القران عرب صريورة  اتخذها  التي  املصطلحات  أو  التسميات  ما هي   -

نزوله.

- ما هي عالقة هذه التسميات بمراحل تشكل الكتاب ومراحل تشكل 

الوعي بالكتاب لدى املسلمني األوائل.

- فهم طريقة جمع القرآن يف مصحف )من جمعه ؟ يف أي مرحلة ؟ من 

أين جمعه ؟ وكيف جمعه ؟ وكم دامت فرتة جمعه ؟( 

- ما هي مسألة القراءات املختلفة وهل لها تأثري كبري يف معاني القرآن؟

- ترتيل القرآن كطريقة محبذة للقراءة.

إن كل هذه األسئلة هامة ووجب علينا اإلجابة عنها ضمن دراسة قيمة 

يقوم بها املختصون إذ نحن ال نّدعي اإلملام بهذه املسائل التّاريخية املفصلة 

إليه  النتائج مّما توّصل  البسيط استخالص  ولكن سنحاول يف هذا الجزء 

املفكر الجابري يف بحثه القيّم، ولكن العبور من ذلك إىل الدفع نحو استكمال 

املهمة التي ابتدأها هذا املفكر الصادق وتسطري معالم هذا املرشوع األول 

وهو الدراسة التكوينية للقرآن وضبط رشوطها ورشوط القائمني بها حتى 

ال تكون مطية لغرينا من أعداء هذه األمة الذين ال هم لهم إال التقليل من 

قيمة هذا الكتاب واثبات نتائج مسبقة غري علمية أو استنساخ نتائج توصل 

إليها الغربيّون عىل كتبهم الّسماوية فيأخذها هؤالء القردة وينزلونها عىل 

كتابنا دونما مراعاة لالختالف الكبري بني مسار القرآن واملسارات األخرى.

نفس  لنا  ليست    
نفس  وال  األهداف 
يقــــــــــــة  لطر ا
اليت توخاهــــــــــا 
الغربيون  الدارسون 
أو املستشرقــــــون 
لكتب التــــــوراة 
وإمنـــــا  واإلجنيل 
فهــــــم  بهذا  نريد 
العديـــــــــــــــد 
من احليثيــــــــات 
انتقل  ضمنهــا  اليت 
القران من حالــــة 
الوحي )الكــــالم 
املسموع مــن مالك 
جربيـــــل  الوحي 
عليه الســـــــــالم 
املنزل  الكــالم  أو 
قلب  علـى  مباشرة 
الكريم(  الرسول 
الكتاب  إىل حالة 
املكتــــــوب  التام 
كتاب  دفيت  ضمن 
يف رســـــــم معني 
وضمن قـــــــراءات 

معينة.
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التسميات التي سمي بها القرآن  .1.2

إن القرآن ككتاب لم يأخذ نفس التسمية طيلة مساره التكويني بل اتخذ 

تسميات متعددة حسب املرحلة التاريخية إىل أن سمي قرآنا وهذا ما توصل 

إليه سماحة املفكر الجابري يف بحثه ونحن إذ نتفق معه يف أن القرآن أخذ 

إىل أسماء وإنّما  التّسميات ال ترتقي  تسميات متعّددة فإنّنا نعترب بعض 

أريد منها الوصف الّدقيق ال التّسمية الّرسمية.

الذكر والحديث أ - 

يف الحقيقة ال توجد تسمية رصيحة تدعو القرآن قرآنا يف الّسور األوىل 

منه حسب ترتيب النزول الزمني. وهي يف مجملها تلك الّسور التي نزلت 

قبل مرحلة الجهر بالّدعوة املحمديّة. ولم يوصف القرآن بأي نعت أو صفة 

قبل سورة التكوير وترتيبها السابعة حسب تاريخ النزول. ويف هذه السورة 

رد من القرآن عىل مرشكي قريش واتهامهم للرسول صىل الله عليه وسّلم 

بالجنون وأن القرآن قول شيطان : »إِنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم«)6(، وهو »ذكر 

للعاملني« وتكررت هذه التسميات واأللفاظ  )ذكر – ذكرى – تذكرة( مرارا 

عدة يف مواقع كثرية من الكتاب قبل تسميته قرانا وقبل املرور إيل الجهر 

إِن  »َفذَكِّْر  الثامن(  )ترتيبها  األعىل  بالدعوة. ومنها مثال ما ورد يف سورة 

نََّفَعِت الذِّْكَرى «)7( كما نجد نفس التسمية يف سورة النجم )ترتيبها 23( 

وهي  النبوية  للبعثة  السادسة   – الخامسة  السنة  يف  تقريبا  نزلت  والتي 

تمثل أول سورة تدخل بالقرآن مرحلة جديدة وهي مرحلة الصدح بالحق 

والجهر بالدعوة فقد قرأها الرسول صىل الله عليه وسّلم جهارا يف الكعبة 

]6[ سورة التكوير - اآلية 19

]7[ سورة األعىل - اآلية 9

القـــــــــرآن  إن 
ب  ككتــــــــــا
نفس  يأخــــــذ  مل 
التسمية طيلـــــة 
التكويين  مساره 
بل اختذ تسميــات 
حســـــب  متعددة 
التارخيية  املرحلة 
قرآنا  مسي  أن  إىل 
وهذا ما توصل إليه 
املفكر  مساحـــة 
اجلابري فــي حبثه 
وحنن إذ نتفق معه 
يف أن القــرآن أخذ 
تسميات متعــّددة 
بعــض  نعترب  فإّننا 
ال  الّتسميــــــــات 
إلــى أمساء  ترتقي 
منها  أريــــد  وإمّنا 
الّدقيــق ال  الوصف 
الّتسمية الّرمسية.
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ن تََوىلَّ  ألول مرة ورجال من قريش يف نواديهم يسمعون : »َفأَْعِرْض َعن مَّ

نْيَا « )8( ويف نفس هذه السورة يف أواخرها  َعن ِذْكِرنَا َوَلْم يُِرْد إاِلَّ اْلَحيَاَة الدُّ

َواَل  َوتَْضَحُكوَن  تَْعَجبُوَن *  اْلَحِديِث  ذَا  َهٰ »أََفِمْن   : الحديث  تستعمل لفظة 

تَبُْكوَن* َوأَنْتُْم َساِمُدوَن* َفاْسُجُدوا ِللَِّه َواْعبُُدوا« )9(. هذه التسمية الجديدة 

بالحديث إنما كانت ألن الرسول الكريم كان يحدث بالقرآن أصحابه وقيل 

القديم وهو ما لم تعهد  الجديد بالتناقض مع  الحديث لغة هو  أيضا ألن 

الناس سماعه فهو جديد عليها فالنبي الكريم كان يحدث بالقرآن أصحابه 

يعرفونها  يكونوا  لم  التاريخ  من  مضت  أقوام  أخبار  إليهم  ناقال  وقومه 

كما كان يحدثهم بأخبار الجنة والنار وهي أخبار حديثة لم يتعودوا عىل 

سماعها من قبله.

القرآن للذكر ب - 

التسمية  إىل هذه  تباعا  املرور  أن يقع  اإللهي  التدرج  لقد تطلب قانون 

الجديدة أوال يف شكل املصدر اللغوي قرآنا بمعنى قراءة وذلك انطالقا من 

 * ِبِه  ِلتَْعَجَل  ِلَسانََك  ِبِه  تَُحرِّْك  اَل   «  :  )  31 نزولها  )ترتيب  القيامة  سورة 

بَيَانَُه«  َعَليْنَا  إِنَّ  ثُمَّ   * ُقرْآنَُه  َفاتَِّبْع  َقَرأْنَاُه  َفِإذَا   * َوُقرْآنَُه  َجْمَعُه  َعَليْنَا  إِنَّ 

)10( ويف هذه السورة يمكننا بسهولة أن نلج إىل املعنى األويل للقرآن كونه 

صيغ هنا بمعنى القراءة إذ أن رسولنا الكريم كان يسع ويتعجل يف حفظ 

كلماته خوفا من نسيانه فيما بعد فيصعب عليه تبليغه ألصحابه. فكانت 

هذه اآلية تطمينا له بأن الله تكفل بالعملية البيداغوجية كلها : »إن علينا 

جمعه وقرآنه« )11(. ثم وقع االنتقال فيما بعد من هذا املعني األويل البسيط 

]8[ سورة النجم - اآلية 29

]9[ سورة النجم - اآلية 62-59

]10[ سورة القيامة - اآلية 19-16

]11[ سورة القيامة - اآلية 17

القـــــرآن  مسي    
باحلديــــــــــــث 
ألن الرســـــــــــول 
كان  الكريـــــم 
أصحابه  به  حيدث 
أيضـــــا ألن  وقيل 
هو  لغــة  احلديث 
اجلديد بالتناقـض 
مع القديم وهو ما مل 
تعهد الناس مساعه 
فهو جديد عليهـــا 
الكريـــــم  فالنيب 
كان حيــــــــدث 
بالقرآن أصحابــــه 
إليهم  ناقال  وقومه 
مضـت  أقوام  أخبار 
مل  التاريــــــخ  من 
يعرفونها  يكونوا 
كـــــان  كمــــا 
بأخبار  حيدثهــــم 
والنـــــــــار  اجلنة 
وهي أخبار حديثة 
على  يتعودوا  مل 

مساعها من قبله.
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القراءة إىل معنى آخر أكثر تركيبا وهو املعنى الرشعي  الذي يعني مجرد 

للقرآن  عىل أنه ذلك املقروء والذي تكون تالوته بلسان عربي مبني وذلك يف 

سورة الربوج أوال :»بَِل الَِّذيَن َكَفُروا يِف تَْكِذيٍب * َواللَُّه ِمْن َوَراِئِهْم ُمِحيٌط* 

»ق   ق:  سورة  يف  بعد  وفيما   )12( َمْحُفوٍظ«  َلْوٍح  يِف   * َمِجيٌد  ُقْرآٌن  ُهَو  بَْل 

القرآن اسما علما وكان املجيد صفة للقرآن.  )13( فكان  اْلَمِجيِد«  َواْلُقْرآِن 

أكد الله إذن أن ذلك الذي كان الرسول صىل الله عليه وسّلم يحرك به لسانه 

عجال واستعجاال خوفا من ضياعه ونسيانه والذي كذبت قريش به وادعت 

أنه ليس من عند الله هو ذلك املقروء من طرف جربيل عىل مسامع رسولنا 

الكريم وال يخىش ضياعه كما ضاع من قبله وحي أنزل إىل رسل كموىس 

وعيىس عليهما السالم وذلك لكونه محفوظا يف لوح يقرأ منه عىل نبينا. 

من  األخرى  املسميات  أصبحت  علم  كاسم  القرآن  استقر  وقد  إذن  هكذا 

)ذكر وتذكرة وذكرى وحديث...( كأسماء شارحة للقرآن أو كصفات له 

كما سنرى يف اآليات التالية من سورة ق : »َفذَكِّْر ِباْلُقْرآِن َمْن يََخاُف َوِعيِد« 

نَا اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر َفَهْل  ْ )14( ومن سورة القمر)ترتيب نزولها 37(:« َوَلَقْد يَسَّ

ِكٍر« )15( ثم يف سورة ص : »ص  َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر* بَِل الَِّذيَن َكَفُروا  ِمْن ُمدَّ

يِف ِعزٍَّة َوِشَقاٍق« )16( ثم فيما بعد يف سورة طه )ترتيبها 45( : »طه َما أَنَْزْلنَا 

« )17(. واآليات عديدة ومتعددة  َعَليَْك اْلُقْرآَن ِلتَْشَقٰى* إاِلَّ تَذِْكَرًة ِلَمْن يَْخىَشٰ

تلك التي يربز فيها لفظ القرآن كاسم علم واأللفاظ األخرى من ذكر وتذكرة 

وذكرى كأوصاف له ال يتسع املجال هنا لعرضها كلها.

]12[ سورة الربوج - اآلية 22-19

]13[ سورة ق - اآلية 1

]14[ سورة ق - اآلية 45

]15[ سورة القمر - اآلية 17

]16[ سورة ص - اآلية 2-1

]17[ سورة طه - اآلية 3-1

قانون  تطلب  لقد   
اإلهلـــــــي  التدرج 
تباعا  املرور  يقع  أن 
التسميـة  هذه  إىل 
أوال  اجلديــــــدة 
املصدر  شكل  يف 
اللغـــــــــوي قرآنا 
وذلك  قراءة  مبعنى 
انطالقا مـــن سورة 
وقع  ثــــم  القيامة 
بعد  فيما  االنتقال 
من هذا املعين األولي 
يعين  الذي  البسيط 
إىل  القــراءة  جمرد 
معنى آخــر أكثر 
كيبـــــــــــــا  تر
وهو املعنى الشرعي 
للقرآن  علــــى أنه 
ذلك املقــروء والذي 
تالوته  تكـــــون 

بلسان عربي مبني
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القرآن ككتاب  ت - 

 إن املرور من التسمية السابقة )قرآن( إىل هذا االسم الجديد وهو لفظ 

كتاب جدير بالتأني والدراسة ذلك أن هذا اللفظ أول ما برز كان يف سورة 

املدينة   إىل  الهجرة  قبل  أي  مكية  سورة  أكرب  وهي   )39 )ترتيبها  األعراف 

وهي تقريبا تعادل ضعفي كل ما أنزل قبلها مجموعا منذ البعثة النبوية 

من ناحية الكم وهي حسب رأينا تمثل أيضا نقلة نوعية من حيث الكيف 

وهي تسمية القرآن بالكتاب : »املص- كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك 

وتسمى  األعراف  سورة   –  )18( للمؤمنني«  وذكرى  به  لتنذر   – منه  حرج 

أيضا سورة »امليم صاد« ألّن فواتح السور اعتربت أسماء للسور كما نقول 

سورة طه وسورة ص وسورة الم وحم ....الخ. ويرى بعض املفسين أن 

الطربي يف  اإلمام  بذلك  قال  للقرآن مثلما  كلمة كتاب هنا جاءت كوصف 

تفسريه يف حني ذهب آخرون وهذا أرجح إىل اعتبار أن كلمة كتاب جاءت 

يف هذا السياق كوصف لسورة األعراف أي أن لفظة كتاب تعترب خربا ملبتدأ 

محذوف تقديره هو أي املص هو كتاب وبالفعل تمثل سورة األعراف من 

حيث الكّم ما يعادل الكتب الّسماوية »كالزابور« مثال أو غريه، ومن هذا 

الكتاب وهذا  الذي يرقى بها إىل درجة  املنطلق فهي تستحق هذا الوصف 

ما تؤكده نفس اآلية فيما بعد عند قوله تعاىل فال يكن يف صدرك حرج منه 

الكريم يتحرج من اإلنذار بهذه  النبي  يا ترى يجعل  الذي  لتنذر به – فما 

السورة إذا كان املقصود بالكتاب هو القرآن فالرسول صىل الله عليه وسّلم 

لم ينفك ينذر قومه بالقرآن منذ نزل عليه الوحي ومنذ األمر الذي تلقاه أي 

»قم فأنذر وربك فكرب وثيابك فطهر ...« )19( من سورة املدثر والتي هي من 

]18[ سورة االعراف - اآلية 2

]19[ سورة املدثر - اآلية 2

املـــــــــــرور  إن   
من تسمية »قرآن« 
إىل تسميــــــــــة 
»كتاب« جديـــر 
بالتأني والدراســـة 
اللفظ  هذا  أن  ذلك 
أول ما برز كــــان 
األعــراف  يف سورة 
)ترتيبهـــــــــا 39( 
سورة  أكرب  وهي 
قبــــل  أي  مكية 
اهلجرة إىل املدينة  
وهي تقريبا تعادل 
ضعفي كــــل ما 
أنزل قبلها جمموعا 
البعثــــــــــة  منذ 
ناحية  من  النبوية 
حسب  وهي  الكم 
رأينا متثـــل أيضا 
نقلة نوعيـــــــــة 

من حيث الكيف 
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أوائل السور التي نزلت عىل الّرسول الكريم. إذا يمكننا أن نقول أن الحرج 

مّرة سوف  أول  كتابا وهذه  تمثل  السورة  يأتي من كون هذه  الحرج  كل 

يدعو فيها الّرسول الكريم قومه وخاّصة اليهود والنّصارى املتواجدين يف 

قريش بكتاب وليس بمجرد كالم يقرأ عىل أسماع النّاس وإنّما كتاب عىل 

درجة من القدسية مثله مثل الكتب الّسماوية الّسابقة له كونه يعادلها يف 

الكم وذلك فيه حرج فعال ألّن اليهود والنصارى يحتكرون الحديث باسم 

الكتاب ولذلك كانوا يدعون بأهل الكتاب وهم بالتأكيد سريفضون الدعوة 

التي تسحب منهم البساط إذ ترتقي بقريش األمية التي ال تملك كتابا إىل 

أمة غري أمية لها كتاب شأنها شأن أهل الكتاب من يهود ونصارى وهذا 

فيه حرج للنبي وال بد له من االستعداد ملناظرتهم.

عالقة التسميات بالفرتة التاريخية  .2.2

التاريخية وظروف نزول  املرحلة  االرتباط بني  لقد الحظنا مؤكدا مدى 

من  نوع  فيه  وذلك  الوصف.  أو  للتسمية  املستعمل  واملصطلح  الوحي 

التماهي بني النّص والواقع التاريخي ففي فرتة الدعوة الّسية كان الهدف 

تجميع بعض النّاس حول الّرسول فيكونون أول املؤمنني برسالته. فسمي 

التذكري  أي  أساسا  بيداغوجيا  كان  فالهدف  وذكرى وحديثا  وتذكرة  ذكرا 

بقيم الخري والحق وغرس هذه املبادئ يف صدور الرجال. ثم فيما بعد عندما 

اكتمل عدد ال بأس به من الصحابة املؤمنني بالدين الجديد وأصبح الوحي 

يتضمن كمية ال بأس بها من اآليات والسور وأصبح املقروء ذا عدد تحولت 

التسمية من ذكر إىل قرآن بمعنى القراءة ثم إىل قرآن بمعنى املقروء وليس 

أهل  كتب  الكم  يف  تضاهي  التي  األعراف  سورة  نزلت  عندما  ثم  القراءة. 

الكتاب أصبح من املمكن تسمية الوحي كتابا وأصبح من املمكن لألمة أن 

تباهي به األمم األخرى من أهل الكتاب. 

بني  ارتباط  هناك   
التارخيية  املرحلة 
نـــــزول  وظــروف 
واملصطلــح  الوحي 
ملستعمــــــــــــل  ا
أو  للتسميـــــــــة 
الوصف. وذلـك فيه 
التماهـــي  من  نوع 
والواقع  الّنــص  بني 
التارخيي. ففي فرتة 
الدعــوة الّسريـــة 
كانت تسميـــــة 
الذكر والتذكرة 
الوحي  أصبــح  ومّلا 
يتضمن كمية ال 
بها مـن اآليات  بأس 
والسور وأصبــــــح 
عــــــدد  ذا  املقروء 
التسميـــة  حتولت 
من ذكر إىل قرآن 
ثم  القراءة  مبعنى 
مبعنى  قـــرآن  إىل 
وليس  املقــــــــروء 

القراءة
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مسألة جمع القرآن  .3.2

اٍنه من الثابت تاريخيا يف هذه املسألة أنها اتخذت شكال أكثر حزما يف ظل 

الحضارة اإلسالمية عىل عكس ما حدث عند األمم األخرى أصحاب التوراة 

أو األناجيل. ولعل تكّفل الله تعاىل بحفظ املصادر من الضياع والنسيان :

»ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه« )20(

»بل هو قرآن مجيد يف لوح محفوظ« )21(

قد أكدته األحداث التاريخية وما انتهى إليه النّص املصدر أي الوحي املنزل 

إىل الكتاب القرآن الذي بني أيدينا. إن الثابت أصال أن الرسول صىل الله عليه 

وسّلم كان قد اعتمد كتّابا خاّصني به وذلك حرصا منه عىل حفظ القرآن 

بالكتابة من الضياع بعد أن كان موزعا عىل صدور الرجال حفظا. وكانت 

ينزل  ما  يقرؤهم  فكان  ومراقبته.  الشخيص  إرشافه  تحت  تقوم  العملية 

آنذاك  كانت متوفرة  متنوعة  أدوات  فيكتبونه عىل  تباعا  الوحي  عليه من 

من رقاع وقطع من األديم ومن عسب ولخاف وعظام األكتاف واألضالع 

للحيوانات وكذلك يف أحيان من الورق وكان هؤالء الكتاب الذين اختصهم 

وصول  يف  الفضل  لهم  كان  والذين  السامية  املهمة  بهذه  الكريم  الرسول 

القرآن إلينا منزها من كل التشويهات يحتفظون بما كتبوه ويراكمونه كال 

عىل حدة كل حسب طريقته الخاصة ولم تكن هناك طريقة واحدة موحدة 

أن  أيضا  الثابت  أنه من  إال  الرتاكم واملحافظة عىل ما كتبوه.  يتبعونها يف 

الرسول كان يتدخل بنفسه ويبني للكتاب أين يجب وضع تلك اآلية من تلك 

السورة. فاستنادا إىل حديث الرتمذي عن عثمان جاء فيه : »كان الرسول 

]20[ سورة القيامة - اآلية 16

]21[ سورة الربوج  - اآليتني 21 و 22

أن  أصـــــال  الثابت 
صلى  الرســــول 
وسّلم  عليــــه  اهلل 
اعتمـــد  قد  كان 
كّتابـــــا خاّصني 
حرصا  وذلــــك  به 
منه علــــى حفظ 
بالكتابــة  القرآن 
بعد  الضيــــاع  من 
موزعا  كــــان  أن 
على صدور الرجال 
حفظا. وكانــــت 
العملية تقوم حتت 
الشخصي  إشرافه 

ومراقبته
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صىل الله عليه وسّلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات 

: ضعوا  إذا نزل عليه يشء دعا بعض من كان يكتب فيقول  العدد فكان 

هذه اآلية يف السورة التي يذكر فيها كذا وكذا« : مثال : السورة التي تذكر 

فيها البقرة أو املائدة أو هود ...الخ. فسميت هذه السور بتلك األسماء التي 

األنصاري  ثابت  بن  زيد  يتنزل قول  اإلطار  مثل هذا  )22(. ويف  فيها  ذكرت 

 .)23( الّرقاع«  الله نؤلف القرآن من  أشهر كتاب الوحي : »كنا عند رسول 

وبالّرغم من أّن املصادر التاريخية املتنوعة من علماء اإلسالم واملفسين 

ورواة حديث وغريهم يعرتفون بأّن ثمة آيات وربّما سورا قد سقطت بفعل 

عملية النّقل من الّصحف املتعّددة التي كانت بأيدي كتّاب وحّفاظ الوحي أو 

رفعت كما قال بعضهم  ولم تدرج يف املصحف، فذلك ال يعزو أن يكون قليال 

أن تسقط  الجمع من صحف متعّددة  وطبيعي جّدا يف عملية معّقدة من 

أجزاء طفيفة لسبب أو آلخر كموت كاتب للوحي أو مرضه أو سفره حني 

قوله  إىل  استنادا  ذلك  أراد  الله  ألّن  ذلك  من  العكس  أو عىل  الجمع  عملية 

تعاىل: »ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخري منها أو مثلها ألم تعلم أن الله 

عىل كل يشء قدير« )24( فالنقصان خري من الزيادة.

التي  الّسور  بعض  عىل  األمثلة  بعض  نسوق  أن  يمكن  اإلطار  هذا  ويف 

سقطت منها بعض اآليات قي عملية النّقل مثل سورة األحزاب التي كانت 

تعادل سورة البقرة حسب الروايات. فالقرطبي يف تفسريه يذكر أّن سورة 

األحزاب مدنيّة نزلت يف املنافقني اللذين كانوا يؤذون رسول الله ويطعنون 

فيه ويف مناكحته وغري ذلك وهي 73 آية عىل ما وصلتنا وكانت تعدل سورة 

الّرجم  آية  األحزاب تحتوي عىل  آية وكانت   286 التي تحتوي عىل  البقرة 

]22[ سنن الرتمذي )مع أحكام األلباني(; املؤلف: محمد بن عيىس بن سورة الرتمذي; املحقق: 

محمد نارص الدين األلباني - مشهور بن حسن آل سلمان – املكتبة الوقفية.

]23[  سنن الرتمذي )مع أحكام األلباني(

]24[  سورة البقرة  - اآلية 106

أّن  من  بالّرغم   
التارخيية  املصادر 
املتنوعــــــــــــــة 
اإلسالم  علماء  من 
واملفسريــــن ورواة 
وغريهم  حديــــث 
بأّن مثة  يعرتفــون 
آيات ورمّبــــا سورا 
قد سقطـــت بفعل 
عملية الّنقـــل من 
املتعّددة  الّصحــف 
اليت كانـت بأيدي 
كّتـــــاب وحّفاظ 
رفعت  أو  الوحــــي 
بعضهم   قال  كما 
يف  تـــــــدرج  ومل 
ال  فذلك  املصحف، 
يكون  أن  يعــزو 
قليــــــال وطبيعي 
فــــي عملية  جّدا 
اجلمع  من  معّقدة 
من صحف متعّددة 
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عزيز  والّله  الّله  من  نكاال  البتّة  فارجموهما  زنيا  إذا  والشيخة  »الشيخ 

حكيم« وهذا حسب القرطبي رواه أبي بن كعب أحد كتّاب الوحي وجامعي 

القرآن ويقول اإلمام القرطبي ريض الله عنه : »وهذا يحمله أهل العلم عىل 

أن الّله تعاىل رفع من سورة األحزاب إليه ما يزيد عىل ما يف أيدينا )منها( 

رواية عن عائشة  أيضا  القرطبي  لفظها«)25( ويذكر  الّرجم رفع  آية  وأن 

زوج الرسول ريض الله عنها أنها قالت : »كانت سورة األحزاب تعدل عىل 

عهد الرسول الكريم 200 آية فلما كتب املصحف لم يقدر منها إال عىل ما 

هي اآلن« )26(.

ويف نفس هذا السياق لم يتبقى من سورة براءة االّ ربعها  اىل غري ذلك 

من األمثلة األخرى التي تؤّكد أّن هناك آيات قد رفعت أو أنسيت أو سقطت 

من النّقل يف املصحف العثماني الذي هو بني أيدينا اآلن.

ونستخلص من كل ما قيل أنه ليس هناك أي دليل قطعي عىل حدوث أي 

زيادة أو نقصان يف القرآن كما ورد علينا يف املصحف العثماني منذ الجمع. 

أما قبل ذلك فالقرآن كان موزعا بني صحف كثرية ويف صدور الرجال من 

يختلف عن  الصحابي  ذاك  عليه  يتوفر  كان  ما  أن  الحفظة وطبيعي جدا 

زمن  جمعه  حني  األخطاء  بعض  تحدث  أن  وطبيعي  وترتيبا  كما  غريه 

عثمان أو من قبل زمن أبي بكر وعمر فالناس الذين قاموا بالعملية رغم 

تدارك  بالفعل  الخطأ وقد وقع  ليسوا معصومني من  رصامتهم وحزمهم 

: »انا نحن  بعض النقص. وهذا ال يتعارض مع اآلية الكريمة التي تقول 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون« )27(

]25[ تفسري القرطبي )أبو عبد الله محمد ابن أحمد(

]26[  تفسري اإلمام القرطبي

]27[  سورة الحجر  - اآلية 9

أي  هنـــاك  ليس 
دليل قطعــي على 
حدوث أي زيادة أو 
القرآن  يف  نقصان 
كما ورد علينا يف 
املصحـف العثماني 
منذ اجلمع. أما قبل 
كان  فالقرآن  ذلك 
موزعا بني صحــف 
ويف  كثيــــــــرة 
صدور الرجــال من 
وطبيعي  احلفظة 
جدا أن ما كــــان 
ذاك  عليـــه  يتوفر 
خيتلف  الصحابي 
عن غيـــــره كما 
وترتيبا وطبيعـــي 
أن حتدث بعــــض 
حني  األخطـــــــاء 
مجعه زمن عثمان 
أو من قبل زمن أبي 

بكر وعمر.
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ولعل اآليات الكريمة التالية تلقي ضوءا عىل هذا اليّشء فتجعلنا نتفّهم 

حصول  مسألة  يتقبل  نفسه  فالقرآن  عناء.  دون  املسألة  هذه  ونتقبّل 

النقص :

الله قد يكون  )28( وهذا يثبت أن  الله«  »سنقرءك فال تنىس االّ ما شاء 

شاء أن تنىس بعض اآليات.

الشيطان  ألقى  تمنى  اذا  اال  نبي  أو  رسول  من  قبلك  من  أرسلنا  »وما 

عليم  والله  آياته  الله  يحكم  ثم  الشيطان  يلقي  ما  الله  فينسخ  أمنيته  يف 
حكيم« )29(

» وما كان لرسول أن يأتي بآية اال باذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله 
ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب« )30(

إّن عملية جمع القران ابتدأت تاريخيا يف فرتة خالفة أبي بكر وليس أيام 

عثمان ريض الله عنهما. ومن الواجب تبيان أن يف خالفة أبي بكر لم يكن إال 

جمعا ماّديا أي جمع كل ما تمّكن جمعه من عند الصحابة حفاظ الوحي. 

فهناك روايات عدة وأهمها ما جاء عىل يد البخاري يف صحيحه ولقد أورد 
هنالك بابا كامال عن جمع القران رواية عن الصحابي زيد ابن ثابت )31( 

أشهر حفاظ الوحي أنه قال فيها أن أبا بكر أرسل له بعد معركة اليمامة 

وهي معركة كبرية قتل فيها مسيلمة الكذاب قائد الردة وكان أبو بكر هو 

من حارب هذه الردة من جزء من املحسوبني عىل اإلسالم والذين ارتدوا بعد 

]28[ سورة األعىل  - اآلية 6 و7

]29[ سورة الحج  - اآلية 52

]30[ سورة الرعد - اآلية 38 و 39

]31[ صحيح اإلمام البخاري 

مجع  عملية  إن 
ابتــــــدأت  القران 
تارخييا فــــي فرتة 
بكر  أبي  خالفة 
وليس أيــام عثمان 
عنهما.  اهلل  رضي 
تبيان  الواجب  ومن 
أبي  خالفة  يف  أن 
يكن  لـــم  بكر 
إال مجعـــــا ماّديا 
كــــــل  مجع  أي 
مجعه  متّكن  ما 
من عند الصحابــة 

حفاظ الوحي.
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رحيل الرسول صىل الله عليه وسّلم إىل الرفيق األعىل .لقد كان أبو بكر ريض 

انقراض حفاظ  ابن الخطاب وخشية  الله عنه حينئذ آخذ بنصيحة عمر 

اليمامة, فطلب  به يف معركة  بأس  أن استشهد منهم عدد ال  بعد  الوحي 

القران من  فيها  التي كتب  الصحف  أن يجمع  ثابت  ابن  زيد  بكر من  أبو 

جميع قراء الوحي قائال له: »انك رجل شاب عاقل ال نتهمك وقد كنت تكتب 

قال  فاجمعه«.  القران  فتتبع  وسّلم-  عليه  الله  صىل  الله  لرسول  الوحي 

فتتبعته أجمعه من السعف واللخاف والورق وصدور الرجال حتى وجدت 

لم أجدها مع أحد غريه. ثم  أبي خزيمة األنصاري  التوبة مع  آخر سورة 

الله ثم من  أن توفاه  إىل  أبي بكر  التي جمعت عند  يقول فكانت الصحف 

بعده عند عمر ابن الخطاب ثم عند ابنته حفصة بعد مماته«. ثم يف زمن 

عثمان تأخذ عملية الجمع منحى غري مادي وإنما منحى تنظيمي ترتيبي 

حيث تذكر لنا املصادر نفسها أي البخاري يف صحيحه أنه زمن عثمان وهو 

بصدد إعداد الجيش املسلم لفتح أذربيجان وأرمينية قدم عليه حذيفة ابن 

اليمان وقال له : »يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا يف الكتاب 

اختالف اليهود والنصارى« وهو أي حذيفة لم يعجبه ما رآه من املجندين 

العراقيني والشاميني وتناحرهم يف إثبات كل واحد منهم أن قراءته للقرآن 

هي األصح. فأرسل عثمان ريض الله عنه إىل حفصة بنت عمر طالبا منها 

أن تعطيه كل النسخ التي تجمعت عندها ليجعل منها نسخة واحدة. ثم 

كلف كال من زيد بن ثابت أشهر كتاب الوحي وسعيد بن العاص وعبد الله 

بن الزبري وعبد الرحمان بن الحارث فنسخوها يف املصاحف. وكان عثمان 

قد أوصاهم بأن يكتبوا بلسان قريش يف حالة وقوع أي اختالف يف نقلها 

مستندا إىل أن القرآن عندما نزل عىل الرسول الكريم إنما نزل بلسان قريش 

وليس بلسان قوم آخرين. فلما أتم هؤالء الرجال عملهم عىل أحسن وجه 

وجمعوه يف مصحف واحد أرجع عثمان الصحف األصلية إىل حفصة بنت 

عثمــــان  أرسل 
عنـــــه  اهلل  رضي 
بنت  حفصـــة  إىل 
عمر طالبـــــا منها 
أن تعطيــــه كل 
النسخ اليت جتمعت 
عندها ليجعل منها 
نسخة واحــــــدة. 
ثم كلف كــــال 
ثابـت  بن  زيد  من 
كتــــــــاب  أشهر 
الوحي وسعيــــــد 
العــــــــــــاص  بن 
اهلل  وعبـــــــــــد 
الزبيـــــــــــــر  بن 
الرمحـــــان  وعبد 
بن احلــــــــــــارث 
هــــــــــــا  فنسخو

يف املصاحف.
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اإلمام  املصحف  أسماه  الذي  الواحد  املصحف  ذلك  الكثري من  عمر ونسخ 

وأرسل منه إىل كل البلدان واألمصار وأمر بحرق ما خالفه )32(.

مسألة األحرف والقراءات املتعّددة للقرآن  .4.2

اتخذت هذه املسألة أيضا باعا كبريا من البحث والتحقيق من طرف علماء 

املسلمني انطالقا من مالحظة االختالف يف اللغات بني األقوام التي دخلت إىل 

اإلسالم تباعا وأن القرآن عندما نزل فقد نزل بلسان قريش وذلك ما تؤكده 

اآلية الكريمة : »وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني لهم«)33(. وهذا 

يشء معقول جدا فمن رشوط العملية البيداغوجية أن تكون بلسان املتلقي 

وال شك يف أن املتلقي هم قريش باعتبار أن الرسالة توجهت يف البداية لقوم 

الرسول الكريم وهم قريش كما تؤكد ذلك اآلية الكريمة : »لتنذر أم القرى 

أساسا ومن حولها هم  قريش  تعني  كانت  القرى  وأم   )34( ومن حولها« 

القبائل العربية القريبة منها. واملقصود باللغات املختلفة هنا هي اللهجات 

املحلية التي تختلف بالطبيعة من قوم إىل قوم آخرين. أسئلة كثرية تتبادر 

إىل الذهن بخصوص هذا املوضوع فالنبي الكريم كان يف بداية الدعوة إىل 

اإلسالم يعرض نفسه عىل القبائل بمناسبة األسواق التجارية التي كانت 

تقام بمكة من سنة إىل أخرى وكانت مقصدا للكثري من قبائل العرب. ومما 

ال شك فيه أن النبي كان يعرض الرسالة ويتلو القرآن عىل هؤالء القادمني 

بلسان قريش أو باألحرى بلهجة قريش ومما ال شك فيه أن هؤالء كانوا 

يسمعون له ويفهمون عنه وفيما بعد يعودون بالطبع إىل أهاليهم فينقلوا 

الجديد  للدين  دعاة  بدورهم  هم  يصبحوا  وقد  النبي  من  سمعوه  ما  لهم 

]32[ صحيح البخاري

]33[  سورة ابراهيم  - اآلية 4

]34[  سورة الشورى - اآلية 7

بلسان  القرآن  نزل   
شيء  وهذا  قريش 
معقول جـــدا فمن 
شروط العمليـــــة 
جيـــــة  غو ا لبيد ا
بلسان  تكون  أن 
شك  وال  املتلقــــي 
املتلقـــــــي  أن  يف 
باعتبار  قريش  هم 
توجهت  الرسالة  أن 
لقوم  البداية  يف 
الكريـــم  الرسول 
كما  قريش  وهم 
اآلية  ذلك  تؤكد 
الكرميــــــــــة: 
القـــرى  أم  »لتنذر 
ومن حوهلــــا« وأم 
القرى كانت تعين 
ومن  أساسا  قريش 
القبائل  هم  حوهلا 
القريبـــة  العربية 

منها.

,,

,,



49

(8)

49 اإلصالح 08
2015

كتاب

والواضح أنهم يف هذه الحالة سيبلغون بلهجة قومهم فقد تصبح األلفاظ 

مختلفة بعض اليشء كقول أحدهم تعال بدل ائت أو أقبل أو هلم....الخ. 

واملعلوم أن اللغة العربية لم تأخذ صيغة لغة فصحى مكتملة إال يف العرص 

العبايس الذي عرف بعرص التدوين والذي وضعت فيه أخريا قواعد مقننة 

وواضحة للغة وللعروض وللنحو والرصف. أما يف عهد النبي صىل الله عليه 

وسّلم يف مكة فكان الكالم بلسان قريش.

ونذكر يف هذا اإلطار حديثا رواه البخاري )35( عن عمر ابن الخطاب يقول 

الفرقان يف صالته  ابن حزام يقرأ سورة  : »سمعت هشام بن حكيم  فيه 

عىل غري ما أقرأها وكان رسول الله صىل الله عليه وسّلم أقرأنيها وكدت 

أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انرصف ثم لببته )أي أمسكته من تالبيبه( 

بردائه فجئت به رسول الله صىل الله عليه وسّلم فقلت : إني سمعت هذا 

أتركه(.  الفرقان( عىل غري ما أقرأتنيها. فقال يل أرسله )أي  يقرأ )سورة 

ثم قال له : اقرأ. فقرأ قال النبي : »هكذا أنزلت«. ثم قال يل : »اقرأ«,فقرأت 

ما  منه  فاقرؤوا  أحرف,  سبعة  عىل  أنزل  القرآن  إن  أنزلت  »هكذا   : فقال 

تيس«. وكذلك روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صىل الله 

عليه وسّلم قال : »أقرأني جربيل عىل حرف فراجعته, ثم لم أزل أستزيده 

فيزيدني حتى انتهى إىل سبعة أحرف« )36(. ويف نفس هذا السياق روي عن 

أبي هريرة  أن رسول الله صىل الله عليه وسّلم قال : »إن هذا القرآن أنزل 

عىل سبعة أحرف فاقرؤوا وال حرج ولكن ال تختموا ذكر رحمة بعذاب وال 
ذكر عذاب برحمة.« )37(

]35[ صحيح اإلمام البخاري

]36[  الصحيحني للبخاري ومسلم

]37[  صحيح البخاري ومسلم

اللغة  أن  املعلوم   
العربيـــة مل تأخذ 
صيغة لغة فصحى 
مكتملـــة إال يف 
العباســــي  العصر 
عـــــــــــرف  الذي 
التدويـــــن  بعصر 
والذي وضعـــــــت 
فيه أخريا قواعـــد 
وواضحـــة  مقننة 
للغة وللعـــــروض 
وللنحو والصـــرف. 
أما يف عهــــد النيب 
صلى اللـــــه عليه 
وسّلم فــــي مكة 
فكان الكـــــالم 

بلسان قريش.
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إن هذه املسألة إذا ليست من باب االفتعال وإنما من صميم املسائل التي 

عنها  تحدثوا  القرآن  علماء  أغلب  أن  فالواضح  القرآن  علوم  لها  تعرضت 

وأغلبهم ينح منحى تاريخيا أي أنهم يف مجملهم اعتربوا أن هذا االختالف 

يف القراءة بسبع أحرف والتي قبلها الرسول الكريم إنما كانت ظرفية أي يف 

ابتداء الدعوة اإلسالمية ألن العرب الداخلني يف الدين الجديد كانت لهجاتهم 

يقرؤوا  بأن  والسماح  لهم  التيسري  البدء  يف  الرضوري  وكان من  مختلفة 

للقرآن  بالقراءة  فشيئا  شيئا  ألسنتهم  تعودت  أن  إىل  الخاصة  بلهجاتهم 

فاقترصت فيما بعد عىل حرف واحد أي عىل طريقة لغوية واحدة وكان 

ذلك قبل وفاة الرسول الكريم وهذا ما يؤكده أكثر هؤالء العلماء كالقرطبي 

بأن هذا االستقرار  القول  إىل  ...الخ والذين ذهبوا  العربي والزركيش  وابن 

وقع يف حياة النبي الكريم.  

فما هي عالقة األحرف السبعة بالقراءات السبعة هل هي نفس اليشء 

أم أن معنى القراءة يختلف عن معنى الحرف؟

السبعة  الحروف  معنى  بني  الخلط  إىل  ذهب  العلماء  من  يسري  بعض 

ابن  الخليل  كمذهب  رأيهم  حسب  اليشء  نفس  فهي  السبعة  والقراءات 

أحمد واضع علم العروض. لكن هناك الكثري من علماء القرآن الفطاحل 

ال  السبع  القراءات  بأن   : رجحانا  األكثر  وهو  آخر  مذهبا  يذهبون  الذين 

تقبل  بداية  قد كانت يف  السبع  السبع، فاألحرف  األحرف  تكون  أن  يمكن 

القرآن عىل لهجات متلقيها من األعراب وغريهم يف حني استقرت يف النهاية 

عىل حرف واحد أما القراءات السبعة فهي يف الحقيقة ضمن حرف واحد 

أي ضمن تلك الطريقة اللغوية الواحدة التي استقرت عليها زمن الرسول 

الكريم عليه الصالة وأزكى التسليم, يف حني أن القراءات السبع وبعضهم 

عددها إىل عرش أو أربعة عرش فلم تظهر إال يف خالل القرن الثالث للهجرة. 

وهذا يؤكده اإلمام الطربي رحمه الله حينما قال : »اختالف القراء إنما هو 

العلماء  جّل  اعترب   
يف  االختالف  أن 
القراءة بسبع أحرف 
الرسول  قبلها  واليت 
الكريــــــــم إمنا 
أي  ظرفية  كانت 
الدعوة  ابتداء  يف 
اإلسالميـــــــــــة 
ألن العرب الداخلني 
اجلديد  الدين  يف 
كانــــت هلجاتهم 
خمتلفــــة وكان 
الضــــــــروري  من 
يف البـــدء التيسري 
بأن  والسمـــاح  هلم 
بلهجاتهـــم  يقرؤوا 
إلـــــــــى  اخلاصة 
ألسنتهم  تعودت  أن 
شيئا فشيئــــــــــا 
للقـــــرآن  بالقراءة 
فيما  فاقتصـــــرت 
حرف  علــــى  بعد 

واحد.
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كله حرف واحد من األحرف السبعة التي نزل بها القرآن وهو الحرف الذي 

كتب عليه املصحف« )38(.

اللهجات  تلك  هي  السبع  الحروف  أو  الحرف  مسألة  بأن  اقتنعنا  إذا 

املحلية للقبائل العربية التي اعتربت قراءاتها للقرآن مقبولة عىل لهجاتها 

بلهجاتها  القراءة  يف  عليها  والتيسري  الجديد  بالدين  قبولها  الهدف  فكان 

دون إشكال ودون تعقيد. فكانت هناك حروف سبعة منها حرف قريش 

وحرف أهل اليمن وحرف هذيل وحرف هوازن ... وهكذا بحسب القبائل 

الطبيعي  من  إذا  وكان  آلخر.  حني  من  مكة  عىل  ترد  كانت  التي  السبعة 

نفهم  فكيف  مختلفتني  قبيلتني  من  شخصني  قراءة  بني  االختالف  وجود 

إذا االختالف بني قراءة عمر ابن الخطاب وقراءة هشام ابن الحكيم وهما 

االثنان قرشيان؟.

عند  والوقوف  ما  نوعا  املعقدة  املسألة  هذه  لفهم  هنا  املهم  من  ولعله 

خفاياها التسلح بفهم ذي طابع تاريخي واجتماعي فال يمكن أن نذهب 

مذهبا يف هذا يتناقض مع مقتضيات التاريخ وطبيعة االجتماع : نفهم معنى 

أن يكون هناك يف فرتة الرسول لهجات محلية تمثل مختلف القبائل والتي 

لم ترفض قراءاتها بادئ ذي بدء وذلك من متطلبات الدعوة املحمدية وأن 

الدين دين يس وليس دين عس وهذا مقبول جدا من الناحية االجتماعية. 

القراء  القرآن من  يتقبلون  الناس  النبوية كان  الفرتة  أنه يف  أيضا  ونفهم 

مبارشة وليس من كتاب موحد مكتوب يف مصحف يقرأ فكان تاريخيا من 

الطبيعي أيضا أن يكون كل قارئ للوحي له طابع خاص يف القراءة وقد 

مرر ذلك إىل مستمعيه وذلك اعتمادا عىل أن اللغة العربية كانت تكتب دون 

]38[ تاريخ االٍمام الطربي )تاريخ االمم وامللوك(

النــــــــاس  كان   
يف الفرتة النبويــة 
القــــرآن  يتقبلون 
من القراء مباشـــرة 
وليس من كتـــاب 
مكتـــوب  موحد 
يف مصحف يقـــرأ 
فكان تارخييـــــا 
أيضا  الطبيعي  من 
كـــل  يكون  أن 
قارئ للوحي لـــــه 
طابع خاص فـــــي 
القراءة وقد مـــــرر 
ذلك إىل مستمعيه 
على  اعتمادا  وذلك 
العربيــة  اللغة  أن 
تكتــــب  كانت 
دون تنقيــــــــــط 
وال شكل فكـان 
أن  الطبيعــــي  من 
للكلمة  يكون 
أوجــــــه  الواحدة 

خمتلفة للقراءة
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تنقيط وال شكل فكان من الطبيعي أن يكون للكلمة الواحدة أوجه مختلفة 

للقراءة ومن هذا األساس أيضا نفهم كيف أن قراءة عمر اختلفت عن قراءة 

هشام وهما من قبيلة واحدة وهذا يعزى إىل أخذهم النص القرآني عن قراء 

مختلفني وكان الحرف بهذا املعني فيقال حرف نافع نسبة إىل نافع وحرف 

ابن مسعود نسبة إىل ابن مسعود وهكذا... هذا يف فرتة النبي الكريم عندما 

جمع  فعندما  القراءات.  كل  عليه  تجتمع  واحد  مصحف  للقرآن  يكن  لم 

عثمان الصحف كلها ورتبها يف مصحف واحد ثم أمر بحرق ما خالفه كان 

ذلك يعترب إذا والدة حرف واحد وانهيار كل الحروف السبعة فلم يبق لها بعد 

مصحف عثمان أي مربر. ولكن نعرف أيضا أن عثمان أمر بتوزيع النسخة 

الجديدة عىل جميع األمصار البعيدة والقريبة ولكن وهذا األهم أرسل مع 

العثماني. ومن  الناس عىل قراءة املصحف  كل نسخة قارئا للقرآن يدرب 

الناحية البيداغوجية والعلمية يمكن أن نستنتج من هذا أن كل قارئ سافر 

ومعه النسخة العثمانية ) ضامنة التوحد( ومعه طريقته يف القراءة التي 

تعودها)مؤكدة التعدد داخل الحرف الواحد( فاختلفت القراءات من جديد 

للقارئ  القراءة  املرة ولكن من ناحية  اللهجة هذه  ولكن ليس من ناحية 

وهو  الواحد  الحرف  داخل  هنا  االختالف  وسينحرص  أرسل  الذي  املعني 

مصحف عثمان يف حني كان فيما قبل دون حدود أي عىل أحرف عديدة. ثم 

أن هذا التعدد الجديد رغم أنه داخل الحرف الواحد فانه وجب تقنينه بعدئذ 

البلدان واتساع  القراء يف  التعدد بانتشار الصحابة  مخافة أن يتسع مدى 

تقنني  يف  تقدمنا  فكلما  يربره  ما  له  الخوف  وهذا  اإلسالمية  الدولة  رقعة 

القراءات  أذا  أكثر وقل مجال االختالف والتبعثر فظهرت  األشياء ضبطت 

السبعة والتي تعترب مقبولة كلها من الناحية الدينية اعتمادا عىل رشوط 

معينة منها مثال أنها وجب موافقتها للمصحف العثماني ولو تقريبيا وأن 

توافق قواعد اللغة العربية بوجه من الوجوه وأن يصح إسنادها فالقراءات 

القراءات  اختلفت   
جديـــــــــــد  من 
عثمان  مجـع  بعد 
للصحف كّلهـــــا 
واحد  مصحف  يف 
ولكن ليـــــــــس 
اللهجة  ناحية  من 
ولكن  املــرة  هذه 
القراءة  ناحيـة  من 
الذي  املعني  للقارئ 
أرسل وسينحصـــر 
هنـــا  االختـــالف 
احلــــرف  داخـــل 
الواحــــد وهــــــو 
مصحف عثمان يف 
فيما  كـــان  حني 
حــــدود  دون  قبل 
أحرف  علـــــى  أي 

عديدة
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من هذا الوجه هي توقيفية من النبي وليست اختيارية فكل قارئ بهذه 

القراءات يرد ذلك إىل أخذه مبارشة عن النبي ومن هنا فهي مقبولة أصال. 

اىٍل عيل وابن مسعود وأسند ابن كثري  ويف هذا االٍطار نسب عاصم قرائته 

اىٍل عثمان وهكذا... وكل  الله ابن عامر قراءته  اىٍل ابي وأسند عبد  قراءته 

هؤالء األسناد قالوا بأخذهم مبارشة عن النبي الكريم.

مسألة اختصاص القرآن بالرتتيل  .5.2

إّن القرآن كوحي من الله سمي يف األصل قرآنا نظرا للعالقة الوطيدة بني 

محتواه وشكل القراءة الفني. فهو كتاب يقرأ ككل الكتب السماوية من 

قبله من توراة وأناجيل ولكن يختص بشكل فني للقراءة وهو الرتتيل وقد 

الناس بشكل  أكد القرآن نفسه هذا املنحى الشكيل لعرض املضمون عىل 

فهي  وبالتايل  كتاب  آخر  فهو  معانيه  يف  التدبر  لهم  يتسنى  حتى  بطيء 

بما فيها  الله من معاني والعمل  أنزل  ما  لفهم  األخرية لإلنسان  الفرصة 

يكون من  ااٍللهي كي  الوحي  للتناغم مع  لاٍلنسان  األخرية  الفرصة  وهي 

املفلحني : »وقرآنا فرقناه لتقرأه عىل الناس عىل مكث ونزلناه تنزيال«)39(. 

فهذا القرآن الذي بني أيدينا يف كتاب لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل تنزيال 

بيس  أي  مكث  عىل  إيصاله  الكريم  للنبي  يتسنى  حتى  مراحل  عىل  أي 

العملية  البرشي وتلك متطلبات  الجنس  تربية  أجل  أجزاء وذلك من  وعىل 

الدرس عىل مراحل  الناجح هو من يقدم  الناجحة فاألستاذ  البيداغوجية 

بأيديهم  معينة ضمن بصرية وضمن فهم مسبق ملستوى تالميذه فيأخذ 

بيس وتفطن إىل مستويات علمية متقدمة فيقع البناء بحكمة عىل أسس 

التي  املسائل  من  غريها  قبل  األساسية  الكفايات  وتقدم  سليمة  للتعليم 

]39[ سورة االرٍساء - اآلية 106

كوحي  القرآن  إن 
من اهلل مســــي يف 
األصل قرآنـــا نظرا 
الوطيــدة  للعالقة 
حمتــــــــــواه  بني 
القــــراءة  وشكل 
الفين. فهو كتـــاب 
ككــــــل  يقرأ 
السماوية  الكتب 
توراة  من  قبله  من 
ولكـــن  وأناجيل 
خيتص بشكــــل 
فين للقراءة وهـــــو 
الرتتيل وقد أكـد 
القرآن نفسه هـــذا 
املنحى الشكلـــي 
املضمــــون  لعرض 
النـــــــــــاس  على 
بشكل بطــــــيء 
حتى يتسنى هلــم 

التدبر يف معانيه
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تتطلب تركيبا وتأليفا وتعقيدا أكثر. وقد تطلبت هذه العملية البيداغوجية 

رشطني أساسيني بالنسبة للكتاب الجديد أي القرآن :

البسيط  من  البداية  أي  آنفا  بينا  كما  مكث  عىل  القراءة  تكون  أن  أ - 

وهذا  والتدقيق  الفهم  يتسنى  لكي  إرساع  دون  برتيث  والقراءة  املعقد  إىل 

رشط عقيل تطلب الحضور العقالني للمتلقي أي تطلب الرتكيز عىل املعنى 

أم عىل قلوب  القرآن  يتدبرون  »أفال   : تعاىل  ذلك قوله  تبليغه ويعزز  املراد 

العاطفي  باملعنى  وليس  العقل  مركز  بمعنى  هنا  والقلب  أقفالها«)40(. 

الرصف فالقلب استعمل يف القرآن يف كثري من املناسبات بهذا املعنى العقيل 

الدرس  تبليغ  ألن  الناجحة  البيداغوجية  العملية  يف  أسايس  رشط  وهذا 

يتطلب تركيزا من التالميذ والله قد علم أن األقوام قبلنا والذين أنزلت إليهم 

عىل  وتمردوا  كفروا  وإنما  وجه  أحسن  عىل  الرسالة  يتلقوا  لم  منه  كتب 

سنن الله يف الكون وهم يف أغلب األحيان كذبوا الرسل ولم تنجح العملية 

نظرنا.  حسب  البرشي  الجنس  تربية  إىل  أساسا  ترمي  التي  البيداغوجية 

ويف الحالة الجديدة الرتبوية التي مثلها اإلسالم وكانت األداة الرتبوية فيها 

القرآن رمى الله إىل إقحام العقل يف عملية التلقي وبذلك اشرتط أن يكون 

املتلقي تام الرتكيز وأن تكون الجوارح العقلية يف حالة استنفار قصوى. 

أيضا  وأراد  التنزيل  يف  الله  أي قسمه  الله عىل مكث  فالقرآن فرقه  ولذلك 

الجنس  لهذا  الفائدة  تحصل  كي  وبتؤدة  مراحل  عىل  القراءة  يف  قسمته 

البرشي املتعنت عىل العلم الحقيقي واملتمرد عىل الرتبية.

القرآن  »ورتل   : تعاىل  قال  كما  بلحن  أي  ترتيال  القراءة  تكون  أن  ب - 

انخراط  هدفه  بلحن  والرتتيل  يفهم  كي  اإلعادة  أيضا  وهو   )41( ترتيال« 

]40[ سورة محمد  - اآلية 24

]41[  سورة املزمل  - اآلية 4

احلالــــــــة  يف 
الرتبوية  اجلديدة 
اإلسالم  مثلها  اليت 
األداة  وكانــــــت 
الرتبويــــــــة فيها 
القرآن رمـــــى اهلل 
العقل  إقحـــام  إىل 
التلقي  عملية  يف 
اشرتط  وبذلــــــك 
املتلقي  يكون  أن 
تام الرتكيـــز وأن 
اجلــــوارح  تكون 
العقلية فــي حالة 
قصــــوى.  استنفار 
ولذلك فالقــــــرآن 
علـــــى  اهلل  فرقه 
قسمه  أي  مكــث 
التنزيل  فــــي  اهلل 
قسمته  أيضا  وأراد 
على  القراءة  يف 

مراحل وبتؤدة 
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العاطفة يف العملية البيداغوجية فالواضح أنه عندما نستمع إىل القرآن يتىل 

عىل مسامعنا فذلك  له تأثري أكرب من أن يقرأ علينا رسدا وبلهجة القراءة 

الجافة. وهذا تنبيه إىل أهمية الجوارح العاطفية يف العملية فالتلميذ عندما 

يستمع إىل الدرس من أستاذه ويكون الصوت جافا نوعا ما تكون رشوط 

التلقي والفهم  النجاح يف  التبليغ عنه جد بسيطة وتكرب نسبة  النجاح يف 

عن األستاذ إذا كان صوته أكثر انسيابا وحنانا وقربا من التالميذ فعندئذ 

فقط تفتح مجاالت التلقي عىل مرصاعيها ويمرر الدرس بسالسة كبرية. 

حارضان  وقلب  فعقل  البيداغوجية  الطرق  نأخذ  وعنه  نتعلم  الله  فعن 

رشطان أساسيان يف العملية البيداغوجية. وال تكتمل هذه العملية النبيلة 

إال بالتواجد والحضور التام العقيل – العاطفي للمتلقي. فإذا حرض العقل 

دون العاطفة كان القلب غائبا وكان التفاعل والتواصل جافا وكان الدرس 

يشابه  الدروس ذات الخاصية املعقدة كالرياضيات أو الفيزياء النظرية أو 

علوم اإلعالمية الهندسية أي تلك العلوم الصحيحة التي ال تتعامل إال مع 

العقل و ال تتطلب تفاعال إنسانيا أو سلوكا برشيا. وإذا حرضت العاطفة 

دون العقل كان الدرس عبارة عن هالميات وحوارات ال ترتكز عىل منطق 

علمي وممعنة يف السفسطة الكالمية وتحتكم إىل شكل الخطاب وتأثريه 

اشرتطت  ,لذلك  الفعيل.  العلمي  مضمونه  إىل  ال  السامع  عىل  العاطفي 

العملية البيداغوجية اإللهية السامية حضورا متكامال للعقل والقلب ألن 

القلب هو حقل التلقي بدونه يرفض كل علم وألن العقل هو املمحص لكل 

حقيقة علمية بدونه يقبل كل افرتاض علمي خاطئ.

3.  يف املحيط االجتماعي لنزول الوحي

النظر  إن أهم نقطة يف هذا املسلك الجديد هي عدم االنخراط يف زاوية 

التي اتبعها القدماء واملحدثون فيما يخص املحيط الذي تنزل فيه الوحي 

العملية  اشرتطت   
البيداغوجيــــــة 
اإلهلية الساميــــة 
حضورا متكامـال 
والقلــــــب  للعقل 
ألن القلب هو حقل 
بدونـــــــه  التلقي 
علــم  كل  يرفض 
العقــــــــــل  وألن 
لكل  املمحص  هو 
علميــــة  حقيقة 
بدونه يقبل كـل 
علمــــــي  افرتاض 

خاطئ.
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ونعته بأسوأ النعوت عىل مستوى الجهل أو ما سمي بالجاهلية. لقد غاىل 

هؤالء يف وصف تلك الفرتة التاريخية ونقلوا لنا صورة جد قاتمة عن تلك 

الفرتة وكأنه ال يتأتى لنا اإليمان الصحيح والراسخ إال إذا اعتقدنا يف أن فرتة 

ظهور النبي كان الناس يعيشون فيها كالوحوش الضارية فال قوي يرحم 

ضعيفا وال غني يعطي فقريا وكان الرصاع بني القبائل عىل أشده وكان قتل 

النفس سهال وكانت املرأة مستباحة وكانت األخالق هابطة. وتذهب بعض 

يتقنون  إىل حد إظهار قريش كقوم ذوو جهل شديد ال  التاريخية  األفالم 

غري رشب الخمور ولعب القمار واملجون وما شابه ذلك. ونحن إذ ال ننزه 

الفوارق  بوجود  إقرارنا  من  انطالقا  مساوئها  من  التاريخية  الفرتة  تلكم 

بني الغني والفقري وترسب مظاهر االستعباد والعبودية ووجود كثري من 

التجاوزات األخالقية كوأد البنات وأكل الجيفة وكل ما ذكره جعفر ابن أبي 

عليه وسّلم مع  الله  الرسول صىل  أرسله  الحبشة عندما  ملك  عند  طالب 

أصحابه يف الهجرة األوىل لالحتماء به من سلط قريش عندما قال : كنا قوما 

أهل جاهلية ....الخ. ولكننا إىل جانب ذلك نرى أن هناك نوعا من املغاالة 

واملبالغة يف وصف تلكم الفرتة وكأنه ال يمكن لإلسالم كدين جديد أن يقنع 

أو أن يربر وجوده إال عىل هذا األساس من الوصف املشني للفرتة التاريخية 

التي ظهر فيها. فاملظاهر األخالقية املشينة ال يخلو منها مجتمع ورشب 

الخمور ولعب القمار يتواصل حتى هذه الساعة من تاريخنا واالستخفاف 

بحقوق املرأة ال ينقطع حتى بعد اإلعالن العاملي عن حقوق اإلنسان ووئد 

لهن  وقدر  براثنه  من  استنقذوا  نساء  فهناك  وجد  وان  تولد  التي  الفتاة 

العيش رغما عن ذلك وكانت هناك قيم وأخالق قل وجودها اليوم فالعرب 

وكانوا  الكبري  يقدرون  وكانوا  بالضيف  وبحفاوتهم  مثال  بكرمهم  عرفوا 

يحتكمون إىل رؤساء القبائل لفض النزاعات فيما بينهم وكانوا يتصفون 

الحقيقي  الحب  الشعراء بعض قصص  لنا قصائد  وتنقل  العذري  بالحب 

املرهف والذي يسمو بأشخاصه إىل درجة األبطال كعنرتة ابن شداد وعبلة 

وقيس وليىل ..الخ وكانوا يقيمون للعهد ركنا فيوفون به ويحتقرون من 

يف  نقطة  أهم  إن   
املسلك اجلديـــــد 
االخنراط  عدم  هي 
النظر  زاويــــة  يف 
القدماء  اتبعها  اليت 
فيما  واحملدثــــون 
خيص احمليـــــــط 
الذي تنــــــــــــزل 
ونعته  الوحي  فيه 
على  النعوت  بأسوأ 
مستوى اجلهل أو ما 
باجلاهليــة.  مسي 
نوعــــــا من  هناك 
واملبالغــــة  املغاالة 
تلكم  وصف  يف 
وكأنــــــه  الفرتة 
لإلسالم  ميكن  ال 
جديــــد  كدين 
أو أن يربر  أن يقنع 
وجوده إال على هذا 
األساس من الوصف 
للفرتة  املشيـــــــن 
اليت ظهر  التارخيية 

فيها
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يخل بالعهد وال يويف به و كانوا ينرصون املرأة ألنهم يعتربونها كائنا ضعيفا 

فتلك القيم ال يمكننا أن نسكب عليها الزيت ونمحوها بجرة قلم ال ليشء 

إال ألن علماءنا األوائل ومن حذا حذوهم أخذوا هذا املسلك الغريب يف رسد 

األحداث وكأنه ال يمكن للدين أن يربز إال عىل أنقاض رصح لألخالق هدم 

أو عىل اثر زلزال قيمي أخالقي. بالعكس من ذلك تماما بنى اإلسالم رصحه 

بهرجها  ليعطيها  وجاء  القيم  وتلك  األخالق  هذه  أسس  عىل  بلغه  الذي 

لها  ويصبح  فيها  لبس  ال  ثابتة  عقيدة  عىل  فرتتكز  ويصححها  وبريقها 

منبعا تستقي منه رفعتها وسموها إذ أن الدين يؤكدها ويدفعها ويحرض 

عرض  لها  املناقضة  الهابطة  بالقيم  ويلقي  شوائبها  عنها  وينزع  عليها 

 : فيه  يقول  الذي  الكريم  دعائم كالمنا هذا حديث رسولنا  الحائط. ومن 

)42( وهذا الحديث يؤكد لنا بما ال يدع  »إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق« 

مجاال للشك بأن الرسول وجد قومه عىل نسبة من مكارم األخالق وبعث 

ليتمم مرشوعا أخالقيا يكون للقيم فيه نصيب كبري وقد نجح يف ذلك أيما 

نجاح.

4. يف  املحيط الجغرا سيايس لنزول القران الكريم

اٍن دراسة خصائص املحيط الجغرايف والسيايس لفرتة نزول الوحي عىل 

الرسول محمد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم جدير بأن يخوض فيه 

الباحث حتى يتأتى له فهم تلك الحقبة من تاريخ أمتنا والتي تنزل فيها 

الوحي. فالوحي يف فهمنا ال يوجد خارج التاريخ وإنما داخله وكذلك نفهم 

ملاذا نزل هذا الوحي منجما وليس جملة واحدة. فالوحي تناغم أشد التناغم 

مع الواقع التاريخي للتماهي معه وملحاولة توجيهه نحو قيم الحق والخري 

]42[ موسوعة النابليس للعلوم اإلسالمية

فهمنا  يف  الوحي   
يوجـــــــــــــد  ال 
التاريـــــــخ  خارج 
داخلـــــــــه  وإمنا 
ملاذا  نفهم  وكذلك 
نزل هذا الوحـــــي 
منجما وليــــــــس 
مجلة واحــــــدة. 
فالوحي تناغم أشد 
التناغم مع الواقـــع 
للتماهي  التارخيي 
معه وحملاولـــــــة 
جيهــــــــــــــه  تو
حنو قيم احلـــــــق 

واخلري والرشاد.
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والرشاد. ولم يتنزل الوحي إسقاطا عىل واقع مناقض ال يتفهمه وال يمت 

له بأي صلة وإنما كانت تحدث الحادثة املعينة يف حياة الصحابة أو الرسول 

نفسه أو أزواجه أو املرشكني من حوله أو أهل الكتاب وينزل الوحي مقدما 

موقفا واضحا جليا من الوضعية التاريخية ويصدر حكما فيها أو تحريضا 

يف وجهة معينة أو استنكارا لها أو عىل العكس من ذلك دعما لها وتأييدا. 

كما نزل الوحي تدعيما معنويا للنبي أو للمسلمني يف فرتات عصيبة من 

أقلية واملرشكون  املسلمون  والغزوات عندما كان  الحروب  أو قبل  الدعوة 

من قريش أكثرية ساحقة. من هذا املنطلق وهذه النظرة التي ال تتناقض 

إذا  ننطلق  والسياسة  واالٍجتماع  التاريخ  وعلوم  الحديث  العلم  أصول  مع 

فجر  الذي  الجديد  الدين  وظهور  الوحي  لنزول  التاريخية  الحقبة  لفهم 

حسب رأينا ينابيع جد ثرية للثورة عىل واقع متخلف وإعادة إنتاج واقع 

جديد من داخل الواقع القديم.

الديني  الواقع  فهم  الصعيد هي  هذا  نعتربها هامة عىل  نقطة  أول  إن 

السائد حينئذ يف املجال الجغرايف للجزيرة العربية قبل اإلسالم. إذ أن الجزيرة 

العربية كانت تحد من شمالها الغربي بالشام وكانت إىل جانب مرص تحت 

تحت  ترزح  العراق  أي  الرشقي  الشمال  بينما  البيزنطي  الروماني  النفوذ 

باليمن  العربية محدودة  الجزيرة  الجنوب كانت  الفارسية ومن  السيطرة 

والذي كان يميل تارة إىل هؤالء وطورا إىل أولئك. اٍذا لم تكن الجزيرة العربية 

بمنأى عن التأثريات السياسية والعسكرية للقوتني العظميني آنذاك روما 

والديني  السيايس  للتجاذب  مسحا  ذلك  من  العكس  عىل  وإنما  وفارس 

عموما.

4. 1. النصارى أو املسيحيون الحقيقيون 

أو للفظة  القرآن ذكرا للفظة املسيحيني ولو ملرة واحدة  إننا ال نجد يف 

نقطــة  أول  إن   
نعتربها هامة  لفهم 
احلقبة التارخييـة 
لنزول الوحــــــــي 
الديـــــــن  وظهور 
اجلديـد الذي فجر 
حسب رأينا ينابيع 
جد ثريـــة للثورة 
متخلف  واقـع  على 
وإعادة إنتـــاج واقع 
جديد مـــن داخل 
هي  القديم.  الواقع 
الواقـــع الديين  فهم 
السائد حينئــــــذ 
يف اجملال اجلغرايف 
العربيــة  للجزيرة 

قبل اإلسالم.
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املسيحي كتسمية ملن اتبع الدين املسيحي وال نجد سوى ذكر للمسيح أي 

الحرية.  إىل  السالم. وهذا يدعو فعال  الرسول عليه  النبي  ابن مريم  عيىس 

يف مقابل ذلك يذكر القرآن النصارى بالخري وهم حسب ما ورد يف القرآن 

كما  نصارى  فسموا  ونرصوه  مريم  ابن  بعيىس  آمنوا  الحواريني  من  فئة 

الله  إىل  أنصاري  من  قال  الكفر  منهم  عيىس  أحس  »فلما   : القرآن  يقول 

 . )43( الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون«  قال الحواريون : نحن أنصار 

لله  الذين آمنوا كونوا أنصارا  أيها  : »يا  القرآن يقول  ويف موضع آخر من 

كما قال عيىس ابن مريم للحواريني : من أنصاري إىل الله قال الحواريون 

الله فآمنت طائفة من بني إرسائيل وكفرت طائفة فأيدنا  : نحن أنصار 

الذين آمنوا عىل عدوهم فأصبحوا ظاهرين«)44(. يظهر من هذه اآليات أن 

أن  إذ  اليهود املؤمنني  أو أنصار عيىس عليه السالم هم فئة من  النصارى 

عيىس أرسل إىل بني إرسائيل ال إىل غريهم, وبذلك يذكرهم القرآن بكل خري 

ويعتربهم ورثة الدين الحقيقي يف حني ال نجد أي ذكر للمسيحيني.

4. 2. عقيدة التثليث الرسمية نزعة توفيقية 

إن البحث يف املسار التاريخي للدين املسيحي سواء عرب املصادر التاريخية 

التاريخية  الروايات  يف  تقاربا  يرى  نفسها  الغربية  املصادر  أو  اإلسالمية 

حول ظروف بروز عقيدة التثليث )TRINITE( يف املسيحية الرسمية.  إن 

املالحظ للشأن املسيحي يمكنه أن يتوصل إىل حقيقة مفادها أن األناجيل 

]43[ سورة آل عمران  - اآلية 52

]44[  سورة الصف  - اآلية 14

 إن البحث يف املسار 
التارخيــــي للدين 
عرب  سواء  املسيحي 
املصادر التارخييــة 
اإلسالميـــــــــــة 
الغربية  املصادر  أو 
تقاربا  يرى  نفسها 
يف الروايــــــــــات 
خييـــــــــــة  لتار ا
حول ظروف بـــروز 
عقيدة التثليـــــث      
 )T R I N I T E (
املسيحيــــة  فـــي 

الرمسية.
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األربعة كتبت بعد قرن من الزمان من صلب املسيح وهي كاآلتي:

 )Matthieu( إنجيل متى  -

 )Marcus( إنجيل مرقص  -

 ) Luc( إنجيل لوقا  -

 )Jean(إنجيل يوحنا  -

وهذه األناجيل كلها عبارة عن روايات نقلها الحواريون أصحاب عيىس 

الدعوية وعن وصاياه فهو لم يرتك بعده كتابا  عليه السالم عن أنشطته 

وإنما سرية نقلها هؤالء وبذلك سمي اإلنجيل بالبرشي : ألن كل األناجيل 

كتبت بيد الحواريني بعد ما يناهز مئة سنة من وفاة عيىس عليه السالم 

الدين املسيحي األول  الزيادة والنقصان والتحريف. وكان  وبالتايل تحتمل 

وأمه  برش  السالم  عليه  عيىس  وأن  واحد  الله  أن  أساس  عىل  يقوم  القيم 

مريم برش ولم يكن آنذاك أي اختالف يف طبيعته البرشية. فكيف إذا برزت 

عقيدة التثليث ؟ 

تفيد جل املصادر التاريخية أن األناجيل كتبت باللغة اليونانية آنذاك وهي 

لغة الفلسفة حيث كانت تسود األفكار اليونانية وكان الدعاة املسيحيون 

األوائل يحتكون بالفلسفة اإلغريقية والتي كانت يف شقها األفالطوني أو ما 

سمي باألفالطونية املحدثة تقول بأن الله ذات متعالية عن املادة واألشياء 

ولكن كي يحدث تفاعل مادي هناك حاجة إىل وسيط بني الله املتعايل والعالم 

أي إيجاد حل للعالقة بني الالهوت والناسوت بصفة أخص وتفرق بني الله 

املتعايل والله الصانع فالله املتعايل هو من ال عالقة له باملادة مبارشة بينما 

الله الصانع هو ذلك الوسيط بني الله املتعايل والعالم الخارجي. تمثل هذه 

النظرة أقانيم ثالثة أي عنارص ثالثة متفاعلة. وتذكر املصادر أن هناك يف 

منطقة الرشق األوسط وتحديدا يف فلسطني كان هنالك أحد العلماء اليهود 

املصادر  جل  تفيد   
خييـــــــــــة  لتار ا
األناجيـــــــــل  أن 
باللغـــــة  كتبت 
آنــــذاك  اليونانية 
الفلسفة  وهي لغة 
كـــــــانت  حيث 
تسود األفكــــــار 
وكـــان  اليونانية 
املسيحيـون  الدعاة 
حيتكـون  األوائل 
لفلسفـــــــــــة  با
اإلغريقيــــة واليت 
شقها  فـــي  كانت 
ما  أو  األفالطونـــي 
مسي باألفالطونية 
احملدثة تقــول بأن 
اهلل ذات متعاليـــة 

عن املادة واألشياء 
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املتفلسفون ويدعى »شاوول« وكان من الذين يعارضون املسيح الذي ولد 

يف مدينة النارصة شمال فلسطني وكان يحارب املسيحية بكل ما أوتي من 

علم وفكر ثم بعد رحيل املسيح أصبح من أكثر الدعاة شهرة للمسيحية 

يف  األماكن وخاصة  يف مختلف  بها  املبرشين  من  وأصبح  اعتنقها  أن  بعد 

العالم الوثني اليوناني الروماني خارج املجتمع اليهودي بفلسطني. شهر 

أفكاره  ينرش  الرسول« وكان  »بولس  باسم  بعد وعرف  فيما  الداعية  هذا 

60 م.  ثم يف روما س  الصغرى  واليونان وحتى سورية وآسيا  اسبانيا  يف 

التي  املحدثة  األفالطونية  وخاصة  اليوناني  بالفكر  الداعية  هذا  احتك 

تقول باألقانيم الثالثة وكنزعة توفيقية بني املسيحية كفكر ديني والفكر 

الفلسفي أنتج إجابة عىل أسئلة تخص طبيعة السيد املسيح : فاملعلوم أن 

عيىس هو ابن مريم ومريم أمه فمن أبوه ؟ اإلجابة هي أن الله نفخ يف مريم 

من روحه وهنا يربز الروح القدس كواسطة ومن هنا تربز األقانيم العنارص 

الثالثة : األب )الله( واالٍبن )عيىس( والواسطة )الروح القدس( فالله األب 

هو الذات املتعالية يف الفلسفة واالٍبن هو الناسوت والروح القدس هو اإلله 

االٍتجاه  أحدث هذا  والعالم. وهكذا  املتعايل  اإلله  الواسطة بني  أي  الصانع 

يف الدين املسيحي بفعل عالم يهودي مسلكا جديدا خاصا للدين املسيحي 

يمثل قطيعة مع الدين اليهودي الداعي إىل التوحيد. ومن هنا برزت عقيدة 

التثليث كعقيدة رسمية للدين املسيحي.  

3.4. التثليث رسمي والتوحيد نزعة معارضة

الرسمية  العقيدة  بات  التثليث  أن  التاريخية  املصادر  نفس  لنا  تروي 

املسيحي  الفكر  داخل  الدينية من  التيارات  بعدما ظهرت بعض  للكنيسة 

تدعو إىل التوحيد كأصل ثابت يف الدين املسيحي.

 )Ebionismes( »باألبيونية«  سمي  ما  التيارات  هذه  من  ونذكر  أ - 

الّديــــن  كان   
ملسيحـــــــــــــي  ا
القيـــّم يقوم  األول 
على أســاس أن اهلل 
واحد وأن عيســـى 
بشر  الســالم  عليه 
وأمه مريـــــم بشر 
آنذاك  يكـن  ومل 
اختــــــــــالف  أي 
يف طبيعتــــــــــه 
برزت  ثّم  البشرية. 
عقيدة التثليـــــث 
مع بولس الّرســـول 
الذي حاول التوفيق 
الفلسفــــــــة  بني 
اليونانّية والّديـــن 
ونشر أفكـــــــاره 
يف روما سنـــة  60 
ميالدي ليصبـــــح 
بعد ذلك التثليـــث 
العقيدة الرمسيــة 

للكنيسة
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وهم   )Ebionistes( »باألبيونيني«  الديني  املنحى  لهذا  املتبعون  واعترب 

باملعنى اللغوي العربي الفقراء ولكن الفقراء فكريا ودينيا وليس الفقراء 

للتحقري بهم كونهم  املادي وإنما نعت ووصف  الفقر  أي  الشائع  باملعنى 

مع  متناغم  متطور  فكر  عن  يعرب  أن  منه  أريد  التثليث  ألن  نظريا  فقراء 

أي  بالتوحيد  القائلون  هؤالء  وكان  اليونانية.  الفلسفة  به  تقول  ما 

»األبيونيون« هم أناس رفضوا ما قال به بولس الرسول واتهموه بالخروج 

عن الناموس القديم ناموس موىس عليه السالم وقالوا ببرشية عيىس عليه 

السالم فهو إنسان بار وأقاموا نواميس الختان وأقاموا السبت كما كان 

بالدين  الله حينئذ واستمسكوا  نواميس  لم يخرجوا عن  أي  اليهود  يفعل 

القيم وأن املسيحية ما هي إال استمرار لدين موىس واعتمدوا عىل إنجيل 

حني  يف  األخرى.  األناجيل  وتجاهلوا  القديم  الناموس  إىل  األقرب  »متى« 

اتهمهم أعدائهم بالجهل وضيقوا عليهم تضييقا شديدا وأصبحت عقيدة 

التثليث العقيدة املعرتف بها يف الكنيسة بشقيها الكاثوليكي واألرتدوكيس.  

وإذا تأملنا يف املصادر اإلسالمية ال نجد لهذه الفرقة ذكرا مع أن املراجع 

اإلسالمية بحثت يف كل الفرق املسيحية وغريها بحثا مدققا فلماذا سكتت 

عن هذا الفريق وحسب رأينا هذا يرجع إىل كون املصادر اإلسالمية سمت 

هذه الفرقة بالنصارى )Nazaréens(  ولم تعتمد التسمية الغريبة العربية 

التي لقبوا بها من طرف أعدائهم.

الطبيعي  االٍمتداد  تعترب  والتي  »األريوسية«  الفرقة  كذلك  نذكر  ب - 

البنية  يف  تأثري  من  به  اتسمت  ملا  إشعاعا  أكثر  ولكن  السابقة  للفرقة 

آريوس  إىل  تنسب  املسيحي وهي  للمجتمع  والسياسية  والدينية  الفكرية 

مهتما  كان  270م  س  ولد  املسيحي  الدين  رجاالت  من  وهو   )ARIUS(

اليونانية وقد درس يف مدارس إنطاكية بشمال سورية  الفلسفة  بدراسة 

وقد عرفت تلك املنطقة بانتشار الفلسفة اليونانية ثم تحول فيما بعد إىل 

هم  »األبيونيون«   
مسيحّيــون رفضوا 
ما قال بـــــه بولس 
الّرســـــول واّتهموه 
باخلروج عن ناموس 
موســـــــــى وقالوا 
عيسى  ببشرّيــــة 
وأقامـــــوا نواميس 
وأقاموا  اخلتــــــان 
كمـــا  الّسبـــــت 
كان يفعـل اليهود 
واستمسكـــــــوا 
القيــــــــم  بالدين 
معتربين املسيحّية 
استمرارا  لديـــــن 
واعتمـــدوا  موسى 
على إجنيل »متى« 
األقرب إىل الّناموس 
القديم وجتاهلـــوا 
األناجيل األخرى«.
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اإلسكندرية حيث توجد أهم كنيسة قبطية قديمة والتي تأسست منذ 42 

م أي أقدم كنيسة يف املنطقة فاحتل مكانة كبرية فيها وأصبح أسقفا وهي 

 185 أوريجان من س  التي ظهر فيها من قبل األسقف  الكنيسة  نفسها 

الفلسفي  بالفكر  الذي احتك من قبل  254 م وهو ذلك األسقف  إىل س  م 

اليوناني وتعاطف مع الفكر األفالطوني القديم الذي ظهر قبل األفالطونية 

املتعايل عن كل يشء  باإلله  القديم  األفالطوني  الفكر  ذلك  املحدثة ويقول 

الوسيط  بوجود  املحدثة  األفالطونية  قالت  املادة يف حني  وباستقالله عن 

بني الله والعالم. ولقد تأثر أوريجان بهذه النظرة وقال باستقالل الله عن 

األشياء وأنه املطلق الذي ليس كمثله يشء وأن عيىس ابن مريم ال يمكن من 

هذا املنطلق أن يكون ذا طبيعة إلهية. لقد تأثر آريوس بفكر أوريجان فهو 

دارس للفلسفة اليونانية كما أوريجان وهو أكثر حدة من أوريجان كونه 

تبنى فكر أوريجان وانتقل به إىل مساحات أوسع ونرش فكره بني رجال 

الرسمية.  الكنيسة  يف  حقيقية  أزمة  أفرز  أن  حد  إىل  كبريا  نرشا  الكنيسة 

انقسم الناس )323 م( آنذاك إىل مؤيد للفكر األريويس واىٍل رافض له تطلب 

قرارا رسميا من طرف الكنيسة وكان ذلك زمن حكم قسطنطني العظيم 

م(   325 )س  كبري  كهنوتي  مجمع  فانتظم   )Constantin Le Grand(

ملناقشة هذه األزمة التي استمرت طيلة سنتني )من 323 إىل 325( يف داخل 

عقيدة  التثليث  عقيدة  اعتبار  إىل  املجمع  هذا  انتهى  واملجتمع.  الكنيسة 

رسمية والفكر التوحيدي عموما شيئا مرفوضا واعترب أتباع آريوس مارقني 

مواصلة  عن  آريوس  املوقف  هذا  يثن  لم  ضالة.  وفرقة  الصايف  الدين  عن 

الدعوة التوحيدية داخل الدين املسيحي ولقد كثر أتباعه فاجتمع من جديد 

مجمع كهنوتي )س 381 م( يف قسطنطينية واعتمد قانونا لإليمان ينبني 

آريوس من  األخرى وطرد  الفاسدة  العقائد  التثليث ومحاربة  عىل عقيدة 

سورية  يف  الرشق  مجال  يف  خاصة  أفكاره  نرش  آريوس  واصل  الكنيسة. 

املصادر  لنا  تروي   
لتارخيّيـــــــــــة  ا
بات  الّتثليـــــث  أن 
العقيدة الّرمسيــة 
بعدمـا  للكنيسة 
ظهرت بعـــــــــض 
الّتيارات الّدينيـــة 
من داخل الفكــر 
تدعـــــو  املسيحي 
الّتوحيــــــــد  إىل 
كأصل ثابـــــــت 
يف الّدين املسيحي. 
انتظم جممع  حيث 
كهنوتي كبيـــر 
وانتهى  م(   325 )س 
عقيدة  اعتبار  إىل 
التثليث عقيـــــدة 
والفكـــر  رمسية 
عمومـا  التوحيدي 
شيئا مرفوضــــــــا 
واعترب أتبـــــــــاع 
آريوس مارقيــــــن 
الصايف  الدين  عن 

وفرقة ضالة.
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الزمن  االٍسبانية مرحلة من  الكنيسة  والعراق ونجح يف كسب  وفلسطني 

ولعل ذلك يفس نوعا ما كيف أن اسبانيا دخلت يف الدين اإلسالمي بطريقة 

أسهل من غريها عىل يد طارق ابن زياد )س 711 م أي 92 هجري(. لقد 

بتعاطف ودفاع  اآلريوسية  الفرقة  اإلسالمية هذه  العربية  املصادر  ذكرت 

عنها وسمي أتباعه باملوحدين إىل حد أن بعض العلماء املسلمني كابن كثري 

أسماه عبد الله ابن آريوس يف كتابه »البداية والنهاية« كنوع من التقدير 

لهذا الرجل املسيحي.

املسيحي  الفكر  داخل  من  ظهرت  ثالثة  فرقة  ذكر  أيضا  يمكننا  ت - 

وبالتحديد من داخل عقيدة التثليث. فإذا كانت عقيدة التثليث تنبني عىل 

وجود ثالثة أقانيم وهي األب )اإلله( واالٍبن ااٍلله وبينهما الوسيط الروح 

القدس ومريم األم التي اعتربت أما لاٍلله عيىس. فاٍن العقيدة »النسطورية« 

نسبة إىل »نسطوريوس« الذي تويف س  451 م ترفض اعتبار مريم العذراء 

أما لإلله وإنما برشا كالبرش جميعا. وهكذا تسقط هذه العقيدة أقنوما من 

األقانيم الثالثة وتحافظ عىل أقنومني اثنني هما األب واالٍبن. انترشت أفكار 

نسطوريوس والقت رواجا ورسعان ما قوبلت بالرفض من طرف املجمع 

الكنيس الذي انعقد يف س 431 بأفسوس )AFSUS( وقرر نفي نسطوريوس 

إىل بالد العرب يف مدينة البرتاء. وواصل هذا الفكر انتشاره خاصة يف شمال 

والدين.  والفلسفة  للفكر  مركزا  تمثل  كانت  التي  إنطاكية  أي  سورية 

وكنتيجة لهذا االٍنتشار السيع نجحت النسطورية يف اكتساح واستقالل 

الكنيسة الرشقية يف تقابل واضح مع الكنيسة الغربية التي كان مركزها 

يف قسطنطينية. 

ظهرت أيضا فيما بعد الفرقة »اليعقوبية« نسبة إىل يعقوب الربادعي  ث - 

فيه  غرق  مشكال  مثلت  التي  املسيح  طبيعة  لتفسري  جديدا  قوال  وقالت 

الفكر املسيحي سنني عدة وأدت إىل انقسامه. هذه الفرقة اليعقوبية )وهي 

إذا كانت عقيدة   
على  تنبين  التثليث 
وجود ثالثـة أقانيم 
وهــي األب )اإللــه( 
وااٍلبن ااٍلله وبينهما 
الـــروح  الوسيـــط 
ومريــــم  القــدس 
األم اليت اعتبـــــرت 
لاٍلله عيســـى.  أما 
فٍان العقيـــــــــدة 
»النسطوريــــــة« 
نسبـــــــــــــــــة 

»نسطوريوس«  إىل 
الذي توفـــــــــــي 
ترفــض  سنة451م 
اعتبار مريم العذراء 
أما لإلله وإمنا بشرا 

كالبشر مجيعا
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ما يسمى اليوم باألرثوذكسية(  ترى باألقنوم الواحد بدل الثالث )عقيدة 

أي  الجوهرين  باتحاد  تقول  وهي  )النسطورية(  األقنومني  أو  التثليث( 

اتحاد طبيعة ااٍلله بطبيعة البرش وهكذا يكون املسيح هو طبيعة واحدة 

متكونة عىل أساس االٍتحاد بني طبيعتني إحداهما برشية واألخرى إلهية. 

من  عليها  والتضييق  للمحارصة  أيضا  الفرقة  هذه  تعرضت  كسابقاتها 

طرف الدين الرسمي املسيحي املنادي بالتثليث ومنعت منعا باتا يف املجمع 

الكهنوتي املنعقد يف كليدونيا س 451 م. وانترشت هذه العقيدة يف الشام 

أيضا  انترشت  أين  أثيوبيا  يف  الحبشة  حد  وصلت  ولقد  العراق  ويف  شماال 

بفضل رجلني مسيحيني )من املذهب اليعقوبي( القائل باألقنوم الواحد أي 

بوحدة الجوهرين  Le  Monophysisme( ( أنقذا ملك الحبشة من الغرق 

يف البحر األحمر.هذه العقيدة التي تنح شيئا فشيئا نحو التوحيد أصبحت 

عقيدة ألهل الشام والعراق ولقد قابلوا بعد ذلك الفتح اإلسالمي بنوع من 

تختلف  عقيدتهم  وكون  محتال  البيزنطية  الدولة  اعتربوا  كونهم  االٍرتياح 

كثريا عىل املركز الديني.     

4.4. موقف القرآن من التيارات املسيحية

اٍنه من الرضوري الوقوف عند موقف اإلسالم كدين جديد من كل هذا 

وذلك انطالقا من القرآن الذي أسس مواقف مختلفة من كل هذه التيارات 

التوحيد صافية ناصعة  يلتزم بموقف واضح وجيل وهو عقيدة  أن  وأراد 

الكتب  للقرآن كونه مهيمنا عىل ما قبله من  ال غبار عليها وهذا يحسب 

قبل  السماوية  الكتب  عن  نتحدث  الحال  بطبيعة  فيها  جاء  ملا  ومصدقا 

تحريفها وقبل أن يدخل عليها الزيف والبطالن.

الكنيس  الرسمي  املوقف  اليوم  إىل  مثلت  التي  التثليث  عقيدة  فإزاء  أ - 

كان موقف القرآن صارما وواضحا ولم يكن مهادنا فكذب هؤالء تكذيبا 

كان موقف القرآن 
وواضحـــــا  صارما 
إزاء عقيدة التثليث 
اليوم  اليت مثلت إىل 
الّرمســـــي  املوقف 
الكنســـــــــــي، 
ومل يكن مهادنـــا 
هــــــؤالء  فكذب 
تكذيبا ووصفهـم 
وهــــــذا  بالكفر 
 : أشــده  يف  موقف 
الذين  كفر  »لقد 
قالوا ٍان اهلل ثالــــث 
من  ومـــــــا  ثالثة 
واحــد«  اله  ٍاال  ٍاله 
الطبيعة  عن  ودافع 
البشرية للمسيــح 

وألمه مريم .
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ووصفهم بالكفر وهذا موقف يف أشده : »لقد كفر الذين قالوا اٍن الله ثالث 

ااٍل اله واحد« )45( ودافع عن الطبيعة البرشية للمسيح  اٍله  ثالثة وما من 

وألمه مريم : »ما املسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 

صديقة كانا يأكالن الطعام« )46( وهكذا يثبت القرآن أن املسيح عيىس هو 

برش تام الرشوط وهو رسول كغريه من الرسل الذين سبقوه وقد خلوا أي 

انتهوا باملوت الذي هو النهاية الطبيعية للبرش وأن أمه أيضا ذات طبيعة 

كونها  برشا  تبقى  ولكنها  صُديقة  فهي  الله  عند  راقية  ومرتبتها  برشية 

وابنها عيىس يأكالن الطعام فمن يأكل الطعام كان دون ريب برشا وليس 

اٍله فاإلله ال يحتاج للطعام وال يحوزه املكان وال الزمان املحدثني. 

القرآن  رد  فكان  باألقنومني  القائلة  النسطورية  العقيدة  إزاء  أما  ب - 

عليها يف نفس جنس الرد عىل من قال من اليهود بأن عزير ابن الله فهم 

كذلك مسيحيون قالوا بأن املسيح ابن الله رغم تغييبهم للطبيعة اإللهية 

ملريم األم : »وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى املسيح ابن الله 

ذلك قولهم بأفواههم يظاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى 

يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله واملسيح ابن مريم 

وما أُمروا إال ليعبدوا اله واحدا, ال اله إال هو سبحانه عما يرشكون« )47(.

وهي  أيضا  القرآن  رفضها  فقد  اليعقوبية  العقيدة  من  موقفه  أما  ت - 

التي تقول بأقنوم واحد فيه توحد األب واالٍبن يف جوهر واحد قائال : »لقد 

كفر الذين قالوا إن الله هو املسيح ابن مريم« )48(. فال يمكن لاٍلله الواحد 

]45[ سورة املائدة  - اآلية 73

]46[  سورة املائدة  - اآلية 75 

]47[  سورة التوبة - اآلية 30 و 31

]48[  سورة املائدة  - اآلية 17

القـــــرآن  رفض 
العقيــــــــــــــدة 
وهــــي  اليعقوبية 
اليت تقول بأقنــــوم 
واحد فيه توحـــد 
األب وااٍلبن فـــــــي 
جوهر واحد قائال : 
»لقد كفر الذيـن 
إن اهلل هـــــو  قالوا 
مريم«. ابن  املسيح 
فال ميكن لاٍللـــه 
املتصـــــف  الواحد 
نيــــــــة  ا حد لو با
واملختلف عن كل 
يكون  أن  سواه  ما 
هو ذاته متحـــــدا 
يف شخص املسيــح  
بالتوحيـــد  ونادى 

والتنزيه 
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املتصف بالوحدانية واملختلف عن كل ما سواه أن يكون هو ذاته متحدا يف 

شخص املسيح فرفض القرآن يف آن واحد التوحد والتجسد واملانوية وغريها 

من العقائد الفاسدة ونادى بالتوحيد والتنزيه فالله ذات متعالية وكل ما 

خطر ببالك فهو خالف ذلك.  فالله أحد صمد أي هو واحد وليس جوهرا من 

طبيعتني فهو بهذا املعنى صمد أي غري منقسم ولو تجريديا, ال يمكن له 

أن يكون أبا للمسيح أو لغري املسيح وذلك جوهر سورة االٍخالص:»قل هو 

الله أحد *الله الصمد *لم يلد ولم يولد *ولم يكن له كفؤا أحد« )49(.   

5.4. إرهاصات ما قبل البعثة النبوية

لقد سبقت البعثة النبوية الكثري من اإلشارات سواء عىل مستوى الكتب 

السماوية السابقة للقرآن أو عىل مستوى مقوالت وشهادات أهل الكتاب 

من الرهبان واألحبار أو عىل مستوى االٍنتظار لظهور دين جديد والبحث 

عنه.

الكتب السماوية: لقد ذكر لنا القرآن أن الرسول محمد صىل الله عليه  أ - 

وسلم جاء ذكره والتبشري به يف الكتب السابقة وبصورة ثابتة يف التوراة 

عليهما  وعيىس  موىس  عىل  أنزلت  التي  السماوية  الكتب  وهي  واإلنجيل 

السالم. فلقد جاء يف القرآن قوله تعاىل يف سورة األعراف : »الذين يتبعون 

الرسول النبي األمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيل« )50( 

ابن  عيىس  قال  »وإذ   : الصف  سورة  يف  القرآن  من  آخر  موضع  يف  وقوله 

مريم يا بني إرسائيل إني رسول الله إليكم مصدقا ملا بني يدي من التوراة 

]49[ سورة اإلخالص

]50[ سورة األعراف اآلية 157

 لقد سبقت البعثة 
الكثري  النبويـــة 
اإلشـــــــــارات  من 
مستوى  على  سواء 
السماوية  الكتب 
السابقة للقـــــرآن 
أو على مستـــــوى 
مقوالت وشهـــادات 
أهل الكتــــــــاب 
من الرهبـــــــــــان 
واألحبــــــــــــــار 
أو على مستـــــوى 
ااٍلنتظار لظهــــــور 
دين جديــــــــــد 

والبحث عنه.
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قالوا  بالبينات  فلما جاءهم  أحمد  اسمه  بعدي  يأتي من  برسول  ومبرشا 

الكتاب  أهل  من  واملعارصون  القدماء  جادل  ولقد   .)51( مبني«  سحر  هذا 

من يهود ومسيحيني يف هذه املسألة ورفضوا أن يكون هناك ذكر ملحمد يف 

كتبهم وعزوا ذلك )52( إىل أن اآلية األوىل »الذين يتبعون الرسول النبي األمي 

الذي يجدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالٍنجيل« )53( ال تدل عىل أن التوراة 

الكاتب املسيحي يف  ااٍلنجيل احتويا أي دليل عىل هذا وهي حسب رأي  أو 

صفحة األنرتنيت التي ذكرنا اٍنما نقلت خطأ عن التوراة والتي ذكر فيها 

النبي اآلتي أي تقصد النبي اآلتي بعد موىس أي عيىس عليه السالم وليس 

محمدا وذلك الخطأ حسب قوله يعود إىل أن الكتابة العربية فرتة جمع القرآن 

كانت غري منقوطة فنقلت هكذا من التوراة »النبي اآلـى« ولم تنقط التاء 

وقرأت فيما بعد »األمي« ثم يضيف أن العادة يف القرآن أنه يتصف بالتكرار 

واملفروض أن نجد هذا اللفظ »األمي« مكررا والحال أننا ال نجد ذكر هذا 

اللفظ »األمي« ااٍل يف هذه اآلية وهي عىل هذا األساس أدخلت يف القرآن زمن 

جمعه. والرد عىل هذا التجني سهل جدا ويسري إىل أبعد الحدود وهذا الكالم 

مناسبة  يف  تربز  لم  اللفظة  أوال هذه  قلبه مرض.  يف  كان  ااٍل من  يقنع  ال 

واحدة يف قرآننا الكريم واٍنما يف العديد من املناسبات واآليات سواء يف صيغة 

املفرد أو الجمع. نذكر مثال قوله تعاىل يف نفس سورة األعراف :«فآمنوا بالله 

ورسوله النبي األمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون« ويف 

سورة آل عمران يقول تعاىل : »وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني أآمنتم فاٍن 

البقرة  )54( ويف سورة  آمنوا فقد اهتدوا واٍن تولوا فاٍنما هم يف شقاق...« 

]51[ سورة الصف - اآلية 6

]52[ .انظر صفحة اإلنرتنيت املخصصة للمسيحيني 

 http://www.mutenasserin.net/arabic/fq/mohamed.htm

]53[ سورة األعراف اآلية 157

]54[  سورة البقرة اآلية 137

 لقد سبقت البعثة 
الكثري  الّنبويـــة 
اإلشـــــــــارات  من 
سواء علـى مستوى 
الّسماوّية  الكتب 
للقرآن  الّسابقــــة 
أو علـــــى مستوى 
مقوالت وشهـــادات 
أهل الكتــــــــاب 
الّرهبـــــــــان  من 
واألحـبـــــــــــار، 
القدمــــــاء  لكّن 
يــــــــن  صر ملعا ا و
الكتاب  أهل  من 
من يهــــــــــــــود 
جادلوا  ومسيحّيني 
هــــذه  يف  كثريا 
ورفضـــــوا  املسألة 
أن يكون هنـــاك 
ذكر حملمــــــــد 
كتبهــــــــــم  يف 
وأنكروا ذلـــــــك 

مجلة وتفصيال
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يقول تعاىل جل شأنه »ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب ااٍل أماني واٍن هم 

القرآن فنرٌد بهذا عىل حجة  )55(...الخ وقد وردت وتعددت يف  ااٍل يظنون« 

عدم التكرار فها هي قد تكررت الكثري والكثري. أما قوله بأن اللفظة نقلت 

من التوراة وأضيفت إىل القرآن زمن جمعه فهذا نرد عليه بأنه ال يوجد أي 

العربية  اللغة  يف  التنقيط  القول بحجة عدم  اٍن  ثم  النقل  دليل علمي عىل 

املكتوبة تلك الفرتة فذلك يصح عىل كل الكلمات وليس عىل لفظة »األمي« 

فقط وال نفهم ملاذا وقع االٍختصار عىل هذه اللفظة دون غريها ٍفاذا قبلنا 

جدال هذا القول فاملفروض أن نجد كثريا من األلفاظ املنقولة من التوراة أو 

غريها وقع نقلها خطأ إىل القرآن والسبب هو الكتابة الغري املنقوطة ولكن 

هذه حجة واهية أيضا كغريها تتهافت بسهولة ويظهر للعيان تهافتها. 

أما أن النقل لهذه اللفظة »األمي« وقع أيام جمع القرآن فقراءتنا للفرتة 

التاريخية تثبت لنا أنها تقابل حقبة االٍنتصارات والفتوحات اإلسالمية وال 

حاجة ملحة للمسلمني حينئذ للنقل من التوراة أو غريها من الكتب فهم 

لم يكونوا مستضعفني أو يف مواجهة فكرية مع أهل الكتاب يف حني كانوا 

يف الفرتة املكية قبل الهجرة أو إبان الهجرة إىل املدينة يف مواجهة ومناظرة 

مع يهود املدينة. وهذا يسقط أيضا هذا االٍتهام الذي ال مؤيد علمي له.

أما فيما يخص اآلية الثانية ففيها بوضوح ذكر ألحمد الرسول النبي الذي 

به برش عيىس عليه السالم الحواريني. وفيها تحد كبري ألصحاب اإلنجيل. 

لقد أنكر أكثر املسيحيني الدارسني لهذه املسألة أن يكون اإلنجيل فيه ذكر 

ملحمد صىل الله عليه وسّلم. إن هذا الحوار الحضاري بني األديان إن شئنا 

تلقيبه بهذا النعت هو يف الحقيقة تكرب وتجرب وعدم قبول باآلخر من طرف 

]55[ سورة البقرة - اآلية 78

أنكـــــــر  لقد 
املسيحيني  أكثــر 
هلــــــذه  الدارسني 
يكون  أن  املسألة 
اإلجنيل فيه ذكر 
حملمد صلـــى اهلل 
عليه وسّلم. إن هذا 
احلوار احلضــــاري 
بني األديان إن شئنا 
النعت  بهذا  تلقيبه 
هو يف احلقيقــــة 
تكبـــــــر وجترب 
باآلخر  قبول  وعدم 
من طــرف أصحاب 
األخـــرى  الكتب 
املوقــــف  بهذا  وهم 
منـــــــا  يصادرون 
حقنا يف جمادلتهم 
والربهــان  باحلجة 
ينكرون  كونهم 
مجلــــــــــة  ذلك 

وتفصيال
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أصحاب الكتب األخرى وهم بهذا املوقف يصادرون منا حقنا يف مجادلتهم 

بالحجة والربهان كونهم ينكرون ذلك جملة وتفصيال. ولكن الذي زاد الطني 

يف  أدق  وبصورة  البعيد  اإلسالمي  تراثنا  يف  نعثر  كوننا  الجدال  هذا  يف  بلة 

سرية ابن إسحاق )الذي تويف س 152 هجرية( وهي كتبت مبكرا بالنظر إىل 

ظهور اإلسالم نصا يقول فيه : »إن يوحنس الحواري ناسخ اإلنجيل أثبت يف 

نسخته قوال لعيىس عليه السالم هو التايل : »من أبغضني فقد أبغض الرب. 

لهم  كانت  ما  قبيل  أحد  لم يصنعها  أني صنعت بحرضتهم صنائع  ولوال 

خطيئة، ولكن من اآلن بطروا وظنوا أنهم يعُزونني )أي يغلبونني( وأيضا 

الناموس: إنهم أبغضوني مجانا  التي يف  الكلمة  للرب. ولكن ال بد أن تتم 

)أي دون داع لذلك(. فلو قد جاء املنحمنا، هذا الذي يرسله الله إليكم، من 

عيل  شهيد  فهو  خرج،  الرب  عند  من  الذي  هذا  القدس،  وروح  الرب  عند 

وأنتم أيضا، ألنكم قديما كنتم معي يف هذا، قلت لكم لكيال تشكوا«)56(. وقد 

ذكر ابن إسحاق يف سريته التي كتبت مبكرا قبل سرية ابن هشام ويعترب 

تعني  املنحمنا  لفظة  أن  إسحاق  ابن  عىل  آخذا  هشام  ابن  أي  األخري  هذا 

محمد باللغة السيانية كما تعني الربقليطس عليه أفضل الصلوات وأزكى 

التسليم أي الفرقليط باللغة الرومية. ويرد الكاتب يف اإلنرتنيت مفسا هذه 

اللفظة بتجن دونما أي قبول رافضا أن تكون اسما ملحمد صىل الله عليه 

وسلم وإنما كلمة تعني باليونانية )Paracletos( أي املشري واملدافع وليس 

كلمة )Periklutos( وتعني حسبه املحمود والنبيل واملشهور واملمتاز وهي 

إنجيل  املسلمون. ونجدها يف  ذلك  إىل  اسما علما كما ذهب  صفة وليست 

ابن إسحاق نجد  يوحنا. ولو تثبتنا يف صيغة خطاب عيىس كما ورد عند 

أنه يتحدث بما ال يدع مجاال للشك عن اسم وليس عن صفة »فلو قد جاء 

]56[ سرية ابن إسحاق

ذكر ابن إسحاق 
يف سريتـــــــه اليت 
مبكــــرا  كتبت 
ظهـــور  إىل  بالنظر 
اإلسالم أن لفظـــة 
ملنحمنــــــــــــــا  ا
تعين حممد باللغة 
السريانيـــة كما 
الربقليطـــس  تعين 
أفضـــــــــل  عليه 
الصلوات وأزكــى 
أي  التسليــــــــــم 
باللغة  الفرقليــط 

الرومية.
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املنحمنا« فهو شخص مبعوث من الرب  وهذا إثبات ثان أن ما ذكره القرآن 

حق ال ريب فيه. فحتى أن قبلنا جدال بأنها صفة فهي نعت ملنعوت حذف 

وتقديره شخص محمود فنقول املحمود جاء. ولكن قد أكد لنا القرآن أن 

قوم  يف  الفرقان  سورة  يف  تعاىل  قال  وقد  بالحق.  القبول  يرفضون  هؤالء 

اتهموا  أنهم  واألرجح  املرشكني  من  بمكة  وسّلم  عليه  الله  صىل  الرسول 

الرسول بناء عىل ادعاءات بعض أهل الكتاب حينئذ وهم يرتابون : »وقال 

الذين كفروا إن هذا إال اٍفك افرتاه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما 

وزورا. وقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي تمىل عليه بكرة وأصيال«. 

أن  النبوية  السرية  أحداث  لنا  ذكرت  لقد   : الكتاب  أهل  شهادات  ب - 

الله عليه وسلم ملا التقى جربيل عليه السالم يف أول  الرسول محمد صىل 

وأنت رسول  أنا جربيل  »يا محمد   : يناديه  وذلك عندما سمع صوتا  مرة 

خديجة  زوجته  إىل  عاد  مرة  وذات  معه  الحادثة  وتكررت  هاربا  وىل  الله« 

ثم أخربها بما شاهد وسمع فنقلت هي بدورها الخرب إىل أبي بكر وكان 

صديقا مقربا له يف الجاهلية، فأخذه أبو بكر وانطلق به إىل ورقة ابن نوفل 

بال  الرسول  فأجاب  ؟  ذلك  عند  يرى شيئا  وهو قس نرصاني فسأله هل 

ولكني أسمع النداء وال أرى شيئا فأجري هاربا من الصوت فأجده عندي 

من جديد يناديني، فقال له ورقة: إذا ناداك الصوت من جديد فاثبت له وال 

تهرب واسمع ما يقوله لك. فعمل بنصيحة ورقة ابن نوفل القس النرصاني 

فثبت للنداء قائال: لبيك، قال له جربيل: »قل أشهد أن ال اٍله إال الله وأشهد 

أن محمدا عبده ورسوله«. فأتى ورقة فروى له ما حدث فقال: »أبرش ثم 

أبرش ثم أبرش أشهد أنك أحمد وأنك رسول الله. يوشك أن تؤمر بالقتال وإن 

أمرت بالقتال وأنا حي فألقاتلن معك« )57(.

]57[ نفس املرجع

 قال تعاىل يف سورة 
الفرقان فـــــي قوم 
اهلل  صلى  الرســول 
عليه وسّلم مبكة 
من املشركيــــــن 
أنهم  واألرجــــــــح 
بناء  الرسـول  اتهموا 
على ادعاءات بعض 
أهل الكتــــــــاب 
حينئــــــــــذ وهم 
يرتابـــــون : »وقال 
إن  كفــروا  الذين 
افرتاه  ٍافك  إال  هذا 
وأعانه عليـــه قوم 
جاؤوا  فقد  آخرون 
ظلمــا وزورا. وقالوا 
األوليـــــن  أساطري 
كتتبهـــــــــــــا  ا
عليه  متلــــى  فهي 

بكرة وأصيال«
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شهادة أخرى نسوقها هنا وهي للراهب بحريا وكان الرسول صىل الله 

عليه وسّلم ال يزال فتى يافعا لم يبلغ الثانية عرشة من عمره. كان بحريا 

هذا راهبا يقيم يف صومعته  يف برُصى من أرض الشام. فلما سافر محمد 

نزل هذا  الشام  إىل  التجار  أبي طالب يف موكب من  الله مع عمه  عبد  بن 

الراهب  الراهب بحريا. وملا تعرف هذا  املوكب يف برُصى واستضافهم هذا 

الله عليه وسّلم وأخذ يلقي عليه األسئلة املتتالية  عىل الفتى محمد صىل 

حول حياته الشخصية والفتى محمد يجيب بكل عفوية وتلقائية التفت 

الراهب إىل أبي طالب قائال : »ارجع بابن أخيك واحذر عليه يهود فوا لله 

لنئ رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبُغنه رشا, فاٍنه كائن الٍبن أخيك هذا شأن 

عظيم« )58(.

كما يضيف ابن إسحاق يف سريته فيقول : »زعموا يف ما روى الناس أن 

زريرا وتماما ودريسا وهم نفر من أهل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول الله 

صىل الله عليه وسّلم مثل ما رأى بحريا يف ذلك السفر الذي اصحبه فيه عمه 

أبو طالب فأرادوه فردهم عنه الراهب بحريا« )59(. هذه إذا بعض الشهادات 

من طرف بعض أهل الكتاب املعارصين لبعثة النبي الكريم.

املتنوعة  التاريخية  الروايات  لنا  تثبت  الجديد:  الدين  اٍنتظار ظهور  ت - 

واملتعددة أن اإلسالم كدين جديد مصدق ملا سبقه من األديان كان منتظرا 

من الكثري من الناس حتى أن بعضهم سافر للبحث عنه من بلد إىل آخر. 

فاىل جانب كل التنبؤات التي ذكرنا كان بعض الناس قد سمعوا بقروب 

ظهور نبي جديد بعدما برش بذلك الكثري من أحبار اليهود والنصارى. ولقد 

تميزت تلك الفرتة بظهور بعض من سموا بالحنفاء أي أولئك الباحثون عن 

]58[ سرية ابن هشام

]59[ نفس املرجع

الروايات  لنا  تثبت   
التارخيية املتنوعة 
واملتعــــــــــــددة 
أن اإلسالم كدين 
جديد مصـــدق ملا 
األديان  مــن  سبقه 
من  منتظرا  كان 
الكثري مــن الناس 
حتى أن بعضهــــم 
عنه  للبحث  سافر 
من بلد إلـــــــــــى 
جانب  فالــــى  آخر 
التنبــــــؤات  كل 
اليت ذكرنا كــان 
بعض النــــــــــاس 
قد مسعــوا بقروب 
جديـــد  نيب  ظهور 
بذلك  بشــر  بعدما 
أحبار  من  الكثري 

اليهود والنصارى
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الدين الحق دين إبراهيم عليه السالم أب األنبياء وكان ذلك نوع من التجميع 

الذي يلغي الفوارق والنزاعات بني األديان دين اليهود ودين املسيح ذلك أن 

إبراهيم أب األنبياء. ولم تكن مكة بمعزل عن هذا الحراك فهي توجد عىل 

أهم الطرق التجارية العاملية وكانت صدى للتجاذب العسكري والسيايس 

كما  الفارسية  واإلمرباطورية  البيزنطية  اإلمرباطورية  العظمتني  للقوتني 

قلنا ذلك آنفا. ثم اٍن بروز دين جديد يعني يف جملة ما يعني سقوط الدولة 

أساسه  عىل  تقوم  كانت  والتي  للدين  سابق  فهم  عىل  قائمة  كانت  التي 

وقيام دولة أخرى عىل أنقاضها. وبالتايل تكون الدعوة لدين جديد كوسيلة 

إلسقاط منظومة سائدة مبنية عىل القهر واالٍستبداد وفهم تحريفي للدين 

الواحد دين الله يف األرض. ويف هذا اإلطار تذكر مصادر السرية والتاريخ أن 

املناسبات عن رفضهم لألصنام وأنهم  أناس قد عربوا يف كثري من  هنالك 

نادوا بالحنيفية أي دين إبراهيم قبل بعثة النبي :

تذكر هذه املصادر ومنها سرية ابن هشام مثال )60( أن أربعة أشخاص 

بأصنامها  احتفال  عن  عبارة  وهو  لقريش  عيد  بمناسبة  بمكة  اجتمعوا 

فتعاهدوا عىل نبذ عبادة األصنام وطلب دين جدهم ابراهيم. هؤالء األربعة 

هم : ورقة ابن نوفل وعبيد الله ابن جحش وعثمان ابن الحويرث وزيد ابن 

عمرو ابن نفيل وقد تفرقوا يف البلدان بحثا عن الدين الحنفي. أما زيد ابن 

عمروا ابن نفيل فقد كان ابن عم لعمر ابن الخطاب وكان يرفض عبادة 

األصنام فأمر عمه الخطاب سفهاء قريش بأن يؤذوه كلما رأوه فهرب إىل 

كهف بحراء صار يتعبد فيه ويأتي مكة متخفيا من حني آلخر ثم سافر 

بحثا عن دين الحنفاء دين ابراهيم إىل أن وصل إىل بالد الشام فتعرف إىل 

راهب ببيعة واسعة فسأله عن دين ابراهيم فأجابه الراهب بأن ليس هناك 

]60[ سرية ابن هشام

ديـــــن  بروز  ٍان   
يعين  جديــــــــد 
يف مجلــة ما يعين 
الدولـة اليت  سقوط 
كانت قائمة على 
فهم سابــــق للدين 
واليت كــانت تقوم 
على أساســه وقيام 
دولة أخــــــــــرى 
على أنقاضهـــــــا. 
وبالتالي تكــــون 
الدعوة لديــــــــن 
جديد كوسيلــة 
منظومــة  إلسقاط 
سائدة مبنيــــــــة 
على القهــــــــــــر 
وااٍلستبــــداد وفهم 
حتريفي للديــــن 
الواحد ديــــن اهلل 

يف األرض.
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من بقي عىل دين ابراهيم حتى يتعلم منه ولكن قال له : »أن هذا العرص 

هو عرص ظهور نبي جديد يأتي بدين ابراهيم فرتقبه« وكان يروى عنه 

فيما يروى أنه كان اٍذا دخل الكعبة قال : »لبيك لبيك حقا تعبدا ورقا عذ 

صاغر(  )أي  راغم  عان  لك  أنفي  قال  اذ  قائم  وهو  ابراهيم  به  عاذك  بما 

: »هذه  يقول  ثم  » فيصيل ركعة بسجدتني  فاٍني جاشم  مهما تجشمني 

قبلة ابراهيم واسماعيل ال أعبد حجرا وال أصيل له وال آكل ما ذبح له وال 

أستقسم باألزالم واٍنما أصيل لهذا البيت حتى أموت«. وقد روى البخاري 

قبل  وسّلم  عليه  الله  صىل  الرسول  قابل  قد  كان  نفيل  ابن  عمرو  أي  أنه 

الدعوة املحمدية ثم سئل يف كثري من األحيان عنه من طرف أصحابه فكان 

يقول : »يبعثه يوم القيامة أمة وحده« )61(.

الله ابن جحش فقد أسلم عند ظهور الدعوة املحمدية وهو  وأما عبيد 

عند  النرصاني  الحبشة  ملك  إىل  الكريم  النبي  بعثه  الذي  املسلم  الوفد  من 

الهجرة األوىل فلما وصل إىل الحبشة تنرص وبقي عىل نرصانيته حتى مات 

بالد  إىل  سافر  فقد  حويرث  ابن  عثمان  وأما  النرصانية.  عىل  وهو  هنالك 

الروم وتنرص عند ملكها وعىل شأنه عنده. أما ورقة ابن نوفل عم خديجة 

كتب  قراءة  يف  تعمق  فقد  وسّلم  عليه  الله  صىل  النبي  زوجة  خويلد  بنت 

وتقول  الكتاب  أهل  كتب  عىل  تعلم  فقد  نرصانيا  قسا  وصار  النرصانية 

الروايات أنه كان يكتب الكتاب العرباني أي ينسخه من العربانية ويقصد 

بذلك كتاب اإلنجيل العرباني أي إنجيل يوحنا.

النبوية قصة رحلة سلمان الفاريس الباحث عن  كما تروي لنا السرية 

التي  سلمان  قصة  عباس  ابن  عن  اسحاق  ابن  نقل  فلقد  الجديد.  الدين 

]61[ صحيح البخاري

مصادر  تذكـر   
والتاريــــخ  السرية 
قد  أنـاس  هنالك  أن 
عربوا فــــي كثري 
عن  املناسبــات  من 
رفضهــــــــــــــــم 
نادوا  وأنهم  لألصنام 
باحلنيفية أي دين 
بعثة  قبل  إبراهيم 
بينهم  ومــــن  النيب 
الفارسي  سلمــــان 
و عبيــــــــــد اهلل 
ابن جحــش وورقة 
ابن نوفـل و زيد ابن 

عمروا ابن نفيل
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سمعها منه مبارشة ولقد وجدنا أثرها يف سرية ابن هشام الذي نقلها عن 

اصبهان  من  مجوسية  عائلة  من  أنه  سلمان  ويقول  اسحاق.  ابن  سرية 

الذكر  أصوات  إىل  استمع  كنيسة  بقرب  مار  وهو  يوم  ذات  وأنه  بايران 

للمصلني بتلك الكنيسة فاستهواه هذا الصوت فدخل الكنيسة وتحدث إىل 

القيم عليها ولقد أثر هذا الحديث عليه فعرب عن رغبته يف اعتناق هذا الدين 

وكذلك رغبته يف السفر إىل الكنيسة املركزية وكانت يف الشام فرتجى من 

ذلك القيم أن يسفره يف أول قافلة تجارية ترحل إىل الشام. وكان له ذلك 

ولكنه  عنه  وتعلم  األسقف  خدمة  يف  ودخل  الشام  يف  الكنيسة  إىل  فوصل 

حسب ما جاء يف روايته الحظ أن هذا األسقف »رجل سوء« كان يستغل 

الناس فيأخذ الصدقات التي تأتي إىل الكنيسة ويكنزها ذهبا وفضة فقرر 

الرحيل. وعندما مات ذلك األسقف جاء رجال الكنيسة بأسقف آخر ولكن 

هذا األخري كان رجال نظيفا زاهدا يف املال والدنيا إىل حد كبري فتعلم منه 

آخر  أسقف  عىل  يدله  أن  سلمان  فرجاه  املوت  حرضه  أن  إىل  معه  وأقام 

تواصلت  اٍليها وهكذا  املوصل فسافر  اىٍل  فأرشده  والتقوى  الزهد  يف  مثله 

رحلة سلمان من أسقف إىل آخر إىل أن وصل بالدا يقال لها عمورية فأقام 

عند أسقفها إىل أن أتته املنية وقبل موته سأله الفتى املولع بالحقيقة أن 

ينصحه بأسقف آخر يرحل اٍليه فأجابه بأن ذلك صعب يف هذا الزمن الذي 

انقطع فيه أهل هذا املذهب من الدين املسيحي ولكن قال له يف جملة ما 

قال أنه أطل زمن ظهور نبي جديد يأتي بدين إبراهيم يف جزيرة العرب. عىل 

اٍثر ذلك سافر سلمان مع ركب من التجار من عمورية قاصدا بالد العرب 

آخر من  يهودي  إىل  بدوره  باعه  يهودي  تاجر  إىل  باعه هؤالء  الطريق  ويف 

يهود بني قريظة بالجزيرة العربية. قدم به ذلك اليهودي إىل مدينة يثرب 

فصار بها عبدا إىل أن بعث الرسول صىل الله عليه وسّلم برسالته اإللهية 

ثم قدم النبي الكريم مهاجرا إىل املدينة فلما تعرف إليه ووجد أوصافه هي 

سلمــــان  كان 
جموســي  الفارسي 
اقتنــــــــع  لكّنه 
باملسيحّيـــــــــــة 
وبقـــــي  فاعتنقها 
ينتقــــــــــــــــل 
من كنيســــــــة 
إىل أخرى يتعّلـــم 
االساقفــــــــة   من 
أن  إلـــى  وخيدمهم 
أعلمه أحدهم بأنه 
نيب  ظهور  زمن  أطل 
جديد يأتي بدين 
جزيرة  يف  إبراهيم 
فتــــــــرك  العرب 
الكنيسة وسافــر 
النيب  للبحث عــــن 
اجلديد وقـــــد مّت 
اسرتقاقـه من طرف 
فــــي يثرب  اليهود 
النيب  قـــــدم  حّتى 

مهاجرا فآمن به.
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نفسها التي حدثه عنها أسقف عمورية روى للرسول صىل الله عليه وسّلم 

قصته فرحب به وجمع له املال الذي به يشرتي حريته فكان له ذلك والتحق 

بالصحابة الكرام.

 4. 6. الجزيرة العربية والتيارات الرافضة للتثليث

من  وخالية  مفتوحة  كمنطقة  وجودها  باعتبار  العربية  الجزيرة  إن 

بني  السيايس  للتجاذب  مجاال  كانت  أراضيها  عىل  رسمية  دولة  وجود 

البيزنطيني والفرس أي تلكم الدولتني العظمتني اللتان ما انفكتا تتناحران 

بينهما لكسب نفوذ أكرب واستعملت يف هذا الهدف كل األسلحة العسكرية 

الرافضة  الدينية املسيحية  التيارات  والفكرية والدينية أيضا. وبما أن كل 

للتثليث أجهضت يف املركز فإنها حاولت التنفس واالنتشار يف أرجاء الجزيرة 

العربية ومنطقة الرشق بصفة عامة من تيار آريويس خاصة وغريه من 

مكانا  العربية  الجزيرة  بذلك  وأصبحت  واليعقوبية.  النسطورية  التيارات 

خصبا لربوز حركات التبشري املسيحية الغري رسمية. ونحن هنا ال نفكر 

العرب  املفكرين  من  الكثري  تحتها  انضوى  التي  املؤامرة  نظرية  ضمن 

القائل أساسا  التآمري  التفسري  املعارصين والتي يسقطون فيها ضحية 

الرسالة املحمدية هي من اصطناع املسيحية الرشقية كرد فعل عىل  بأن 

املسيحية الغربية املركزية والتي انبنت عىل التثليث فكان الرد بإنشاء دين 

النبي  وأن  اإلسالم  هو  الدين  هذا  وكان  التوحيد  عقيدة  عىل  يرتكز  جديد 

محمد صىل الله عليه وسّلم هو شخص أتى بالقرآن بإعانة أناس آخرين 

يف  بحريا  كالراهب  عليهم  تعرف  الذين  والرهبان  األحبار  من  وخصوصا 

الرسول  زوج  خديجة  عم  ابن  نوفل  ابن  ورقة  الراهب  أو  التجارة  طرق 

النظرة  هذه  نرفض  إذ  ونحن  التسليم.  وأزكى  الصلوات  كل  عليه  الكريم 

التي تختفي تحت غطاء العلم لتمرر لنا إحساسا بالذيلية للغرب حتى يف 

 إن اجلزيرة العربية 
باعتبار وجودهــــا 
كمنطقــــــــــة 
مفتوحة وخاليــة 
من وجود دولـــــة 
علــى  رمسيــــــة 
أراضيهـــــا كانت 
جمـــــاال للتجاذب 
بني  السياســـــــي 
البيزنطيني والفرس 
أي تلكم الدولتني 
لعظيمتـيــــــــن  ا
اللتان مـــا انفكتا 
بينهما  تتناحـــران 
نفـــوذ  لكســـب 
أكرب واستعملــت 
اهلدف  هـــــذا  يف 
كــــــل األسلحة 
العسكريــــــــة 
والفكريـــــــــة 

والدينية أيضا.
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ديننا الذي به عصمة أمرنا وهي ال ترى العرب أمة تستحق أن يكون لها 

الدين فعال خطابا  أو أكثر من ذلك أن يكون هذا  دين بلسان عربي مبني 

مرتق عما سبقه مصدقا له ولكن يف نفس الوقت مهيمنا عليه وهي ترى 

أن اإلسالم ال يعدو أن يكون غري نتاج للمسيحية يف شقها الرشقي وكأننا 

أمة تستهلك كل يشء حتى الدين وكأن الدين هو عبارة عن سلعة تستورد 

فتستهلك يف حني أن هذا التصور ال يحرتم حتى أبسط مبادئ العلم والتي 

تقول بخصوصية كل واقع اجتماعي وثقايف وأن الدين من هذا املنطلق هو 

استجابة حقيقية ومطابقة لواقع ثقايف واجتماعي وحضاري ولقد كان 

اإلسالم بالفعل استجابة حقيقية لواقع استوجب ظهور دين جديد. ونحن 

إذ نتطرق لوصف الفرتة التاريخية التي سبقت ظهور الدين الجديد وأنها 

من  بنوع  املنادية  املسيحية  والدينية  الفكرية  التيارات  بانتشار  اتسمت 

الوحي  أن  أو املشبوهة فذلك إلثبات  الصافية  التوحيدي يف أشكاله  الفكر 

ال يوجد خارج التاريخ وإنما داخله وهو استجابة لواقع وليس عىل الله 

بعزيز أن يخاطب الناس بلسانهم لغة أو معنى فهو الناظر لعباده الحارض 

املستمر القريب : »وإذا سألك عبادي عني فاٍني قريب« )62( وهذا لن يتأتى 

قدم  أن  بعد  للقرآن  األنطولوجي  للفهم  مرشوع  إطار  يف  إال  نثبته  أن  لنا 

البحث التكويني كل املؤكدات عىل تفرد مسار القرآن التكويني عن غريه 

من الكتب السابقة وبأنه تنزه عن الزيف والبطالن. إن البحث األنطولوجي 

 Le(والذي يبحث أساسا يف محتوى الخطاب ومضامينه ومبادئه القيمية

Contenu du discours(  منطلقا من شكل الخطاب وليس بحثا يف مستواه 

الكتاب  هذا  مع  التعامل  وإنما  كتابا  أصبح  كيف  أي  الرسمي  التكويني 

 principes( مبارشة ومناظرته يف محتواه فاٍن كان هذا املحتوى متناقضا

]62[ سورة البقرة  - اآلية 186

  وحنن إذ نتطــرق 
لوصف الفتـــــــرة 
خييـــــــــــة  لتار ا
اليت سبقت ظهــــور 
الدين اجلديد وأنها 
بانتشــــار  اتسمت 
التيارات الفكرية 
والدينيــــــــــــة 
املسيحية املناديــة 
بنوع من الفكــــر 
التوحيـــــــــــدي 
يف أشكالـــــــــه 
الصافيــــــــــــــة 
أو املشبوهــــــــــة 
أن  إلثبــــات  فذلك 
الوحي ال يوجــــد 
التاريـــــــخ  خارج 
وإمنا داخلـــه وهو 

استجابة لواقع.
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d’incohérence(  أو غري متكامل)principes de non complétude(  أو 

متهافتا )principes de légèreté( أو داعيا إىل قيم الظلم والرش عموما أو 

إىل قيم العنرصية واالٍنتقام )valeurs de racismes et de vengeance( أو 

إىل قيم الرذيلة والفساد أو إىل قيم اللذة والشهوة واالٍستبداد...الخ حق ملن 

إليه من حجة عىل برشيته والبحث األنطولوجي هو  يثبت ذلك ما يصبو 

الخطاب  أشكال  القرآن عن غريه من  تعايل  تبيان مدى  القادر عىل  وحده 

وأنه ليس بكالم برش وإنما خطاب للبرش. 

5. يف مسألة النّبي األمّي

مجال  يف  املعرفية  العوائق  من  عائقا  رأينا  حسب  تمثل  أخرى  مسألة 

الفكر اإلسالمي عموما وكما بني األستاذ العابد الجابري يف كتابه مدخل 

إىل القرآن الكريم )63(  قد ساهمت طيلة ردهات من الزمن يف تخبط اآلراء 

واملواقف التاريخية والفكرية ملجمل الباحثني املسلمني أو املؤرخني للسرية 

النبوية خصوصا هو الرتكيز عىل أن النبي صىل الله عليه وسّلم كان أميا 

بمعنى أنه ال يعرف القراءة والكتابة. ال يمكن يف هذا اإلطار تجاهل اآليات 

الكريمة من القرآن التي وصف فيها النبي باألمي. فإذا أمكن تجاوز نظرة 

النبي أمي  أن  اتفقوا فيها دون تدقيق عىل  القدماء يف هذه املسألة والتي 

باملعنى املتداول فاٍنه ال يمكن أن نمر مرور الكرام عىل تلك اآليات البينات 

من الذكر الحكيم والتي ذكرت فيها لفظة األمي يف صيغة املفرد أو الجمع 

»األميني«. 

يقول الله تعاىل جل شأنه وعاله يف األعراف: »الذين يتبعون النبي األمي 

الذي يجدونه عندهم مكتوبا يف التوراة واإلنجيل« )64(.

]63[ مدخل اىل القرآن الكريم ملحمد عابد الجابري 

]64[ سورة األعراف اآلية 157

أخــرى  مسألــة   
متثـــــل حســــب 
رأينا عائقــــــا من 
العوائــــق املعرفية 
الفكر  جمــال  يف 
اإلسالمـــي عموما  
قد ساهمــت طيلة 
ردهات مــــن الزمن 
يف ختبـــــط اآلراء 
التارخيية  واملواقف 
والفكرية جململ 
املسلمني  الباحثني 
للسرية  املؤرخني  أو 
النبوية خصوصــا 
هو الرتكيــز على 
أن النيب صلــــــــى 
اهلل عليـــــه وسّلم 
مبعنى  أميا  كان 
أنه ال يعرف القراءة 

والكتابة
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يعلمون  ال  أميون  »ومنهم   : البقرة  أخرى يف سورة  مناسبة  يف  ويقول 

الكتاب ااٍل أماني واٍن هم ااٍل يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 

لهم مما كتبت  ثمنا قليال فويل  به  الله ليشرتوا  ثم يقولون هذا من عند 

أيديهم وويل لهم مما يكسبون« )65(.

هذه اآليات تتعرض بالوصف للنبي الكريم باألمي يف األوىل ولجمع من 

قليال  ثمنا  الله  بآيات  يشرتون  كانوا  الذين  والنصارى  اليهود  من  الناس 

وكانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون أنه كالم الله بأنهم أميون.

توجب  بالتفصيل  الكريمة  اآليات  هذه  مجمل  إىل  نتعرض  أن  قبل  لكن 

علينا الغوص يف بحور السرية النبوية العطرة نستقي منها الدالئل ونلتمس 

ال  كان  الكريم  نبينا  أن  عىل  براهني  عىل  ونبحث  املسألة  هذه  فهم  منها 

يعرف القراءة وال الكتابة. إن هدفنا يف هذا املسار هو معرفة الحقيقة ال 

أكثر وال أقل وليس هدفا لنا إثبات يشء مسبق فاٍن ثبت لنا أن النبي يعرف 

بني  الذي  القرآن  الكتاب  أن  نظرنا من  يقلل يف  لن  فذلك  والكتابة  القراءة 

أيدينا فيه من اإلعجاز اللغوي والعلمي والقيمي ما يجعله يف قمة الكتب 

التي ظفرنا بها نحن كمسلمني وتوجب علينا الرجوع نهائيا عن اعتماد 

الكثري من  إىل ذلك  القرآن كما ذهب  النبي كدليل عىل إعجاز  أمية  مسألة 

القدماء واملحدثني من الدارسني. ونؤكد من جديد أننا نرفض أن ننخرط يف 

أحابيل التفسري التآمري الذي يرمي إىل إثبات عدم أمية النبي واملرور بذلك 

إىل القول خطأ بأن القرآن كالم برش والسقوط يف تحاليل غري علمية وغري 

تاريخية وغري متفهمة للمحتوى القرآني الناصع واملتعايل عن كالم البرش 

لغة ومضمونا مبنى ومعنى ظاهرا وباطنا. 

]65[ سورة البقرة - اآليتني 78 و 79

ننخرط  أن  نرفض   
يف أحابيـــــــــــل 
التفسري التآمــــري 
يرمــــــــــي  الذي 
إىل إثبات عدم أمية 
النيب واملرور بذلـــك 
القول خطـــــأ  إىل 
كــالم  القرآن  بأن 
يف  والسقوط  بشر 
حتاليل غري علمية 
تارخييــــــة  وغري 
وغري متفهمـــــــة 
للمحتوى القرآنــي 
الناصع واملتعالــــي 
عن كالم البشـــر 
لغة ومضمونـــــــا 
مبنى ومعنى ظاهرا 

وباطنا.
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ابن  سرية  يف  ورد  ما  وأهمها  التاريخية  املصادر  إىل  بالنظر  إذا  لنبدأ 

بني  لقاء  أول  بإسهاب  لنا  تروي  والتي  الكريم  النبي  بعثة  عن  إسحاق 

الرسول املالك جربيل عليه السالم والرسول اآلدمي الكريم محمد ابن عبد 

الله عليه صلوات الله وسالمه وعن تلك التجربة الصعبة والشاقة نتحدث. 

152 للهجرة  أوال نذكر بأن ابن إسحاق ولد سنة85  للهجرة وتويف سنة  

رواياته  تكون  وبالتايل  السرية  رواة  من  األول  يعترب  املعيار  هذا  من  وهو 

أقرب يف التاريخ للبعثة املحمدية والتي تكون أبعد عن النسيان الذي يشوب 

الروايات املتأخرة تاريخيا عن الحادثة والواقعة املروية. يقول ابن إسحاق 

يف سريته )66(: »كان رسول الله صىل الله عليه وسّلم يجاور يف حراء شهرا 

من كل سنة )أي كان يتخذ غار حراء وهو عبارة عن كهف بجبل حراء 

غري بعيد عن مكة( وكان ذلك مما تحنث به قريش يف الجاهلية )أي كان 

ذلك عادة املتعبدين من قريش يف الجاهلية(........حتى إذا كان ذلك الشهر 

الذي أراد فيه الله تعاىل ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله فيها 

– وذلك الشهر هو شهر رمضان – خرج رسول الله إىل غار حراء كعادته 

برسالته  فيها  الله  أكرمه  التي  الليلة  كانت  إذا  حتى  أهله.  ومعه  لجواره 

ورحم عباده بها جاءه جربيل عليه السالم بأمر من الله. قال رسول الله 

صىل الله عليه وسّلم : »جاءني جربيل وأنا نائم )أي رؤيا املنام( بنمط من 

ديباج فيه كتاب )أي وعاء من قماش فاريس مزركش( فقال : اٍقرأ فقلت: 

ما أقرأ ؟ فغتني به حتى ظننت أنه املوت )أي ضمني بشدة( ثم أرسلني 

)أي تركني( فقال : اٍقرأ. قال النبي : قلت ماذا أقرأ ؟ قال :  فغتني به حتى 

ظننت أنه املوت ثم أرسلني فقال : اٍقرأ. قال النبي : قلت ماذا أقرأ ؟ قال 

النبي : ما أقول ذلك إال افتداء منه أن يعود يل بمثل ما صنع بي فقال : اٍقرأ 

]66[ سرية اإلمام ابن إسحاق

ابن  بأن  نذكر   
إسحاق ولد سنة85  
وتويف  للهجــــــرة 
سنــة  152 للهجرة 
املعيار  هذا  من  وهو 
يعترب األول من رواة 
وبالتالي  السيــــرة 
رواياته  تكــــون 
التاريخ  فــي  أقرب 
للبعثــة احملمدية 
أبعد  تكون  واليت 
الذي  النسيان  عن 
الروايات  يشــــوب 
تارخييـــا  املتأخرة 
احلادثـــــــــة  عن 

والواقعة املروية.
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باسم ربك الذي خلق-خلق اإلنسان من علق- اٍقرأ وربك األكرم الذي علم 

بالقلم – علم اإلنسان ما لم يعلم. قال النبي: فقرأتها ثم انتهى فانرصف 

عني .وهببت من نومي فكأنما كتبت يف قلبي كتاب«.

هذا عن رواية اٍبن إسحاق ولكن لإلحاطة باملوضوع توجب علينا ذكر 

رواية أخرى مختلفة نوعا ما عن األوىل وهي رواية للبخاري يف صحيحه. 

ولد البخاري سنة 194 للهجرة وتويف سنة 256 هجرية وبذلك تكون روايته 

أيضا عىل قدر هام من الناحية التاريخية. يروي البخاري عن عائشة زوجة 

النبي صىل الله عليه وسّلم أنها قالت: »أول ما بدأ به رسول الله من الوحي 

الرؤيا الصادقة يف املنام فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح. ثم 

العدد  ذوات  الليايل  فيه  فيتحنث  حراء  بغار  يخلو  وكان  الخالء  إليه  حبب 

قبل أن ينزع إىل أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إىل خديجة فيتزود ملثلها, حتى 

جاءه الحق, وهو يف غار حراء. فجاءه امللك فقال : اٍقرأ. قال : ما أنا بقارئَ. 

قال النبي فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني’ فقال: اٍقرأ. 

قلت ما أنا بقارئ ’ فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني’ 

فقال: اٍقرأ. قلت ما أنا بقارئ ’ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني’فقال: 

اٍقرأ وربك األكرم الذي  اٍقرأ باسم ربك الذي خلق-خلق اإلنسان من علق- 

علم بالقلم – علم اإلنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صىل الله عليه 

وسّلم يرجف فؤاده فدخل عىل خديجة بنت خويلد ريض الله عنها فقال : 

زملوني’ زملوني )أي غطوني( فزملوه حتى ذهب عنه الروع« )67(.

تتفق الروايتان السابقتان يف مجمل حيثيات الواقعة التاريخية التي مثلت 

أول لقاء بني جربيل عليه السالم ونبينا الكريم املصطفى فهما ترويان لنا 

]67[ صحيح البخاري

روايـــــــة   تتفق   
ابن إسحـــــــــــاق 
مع رواية البخــاري 
عائشـــــة  عـــــن 
يف جممل حيثيات 
التارخيية  الواقعـة 
لقاء  أول  مثلت  اليت 
عليه  جربيـل  بني 
ونبينـــــــا  السالم 
املصطفى  الكريم 
فهما ترويـــــــــان 
كانت  كيف  لنا 
قبل  نبينـــــا  سرية 
بعثته بالرسالة من 
أنه كـــان يتعبد 
حراء  غــــــــار  يف 
الناس  عن  وينعزل 
على تقاليد قريش 
وهو  اجلاهلية  يف 

التحنث أي العبادة
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كيف كانت سرية نبينا قبل بعثته بالرسالة من أنه كان يتعبد يف غار حراء 

وينعزل عن الناس عىل تقاليد قريش يف الجاهلية وهو التحنث أي العبادة. 

ثم تقول الرواية الثانية عن عائشة ريض الله عنها أن النبي كان يرى الرؤيا 

الصالحة يف املنام وكانت تصدق فيما بعد دون استثناء فثبت عنه ذلك. ثم 

تمر الروايتان يف رسد الحوار الذي دار بني النبي وجربيل وذلك عىل لسان 

نبينا صىل الله عليه وسّلم وعن تجربته الشاقة يف لقائه األول بجربيل حيث 

يظن  يغطه ويضمه ضمة شديدة حتى  مرة  كل  كان يف  املالك جربيل  أن 

النبي أنه قبض إىل خالقه ثم يرتكه ليعود من جديد بعد عدم استجابة النبي 

لألمر بالقراءة : فقال : اٍقرأ قلت : ماذا أقرأ ؟ يف الرواية األوىل ’ وما أنا بقارئ 

يف الرواية الثانية للبخاري عن عائشة. اٍن اختالف الروايات يشء طبيعي 

يف السرية النبوية فهو تأكيد للحدث املروي فاٍذا وجدنا حدثا روي بأشكال 

مختلفة وتحصلنا عىل العديد من الروايات فذلك تأكيد للحدث التاريخي يف 

حني أننا إذا وجدنا رواية واحدة لحدث ما كالحديث اآلحاد فذلك ينقص من 

مصداقية الحدث أو الواقعة ويشكك يف وجودها أصال. ولهذا نرى أنه من 

الطبيعي بروز روايات مختلفة نوعا ما يف أشياء بسيطة ولكن يف جوهرها 

قد  أقرأ(  )ماذا  األوىل  الرواية  ولكن  الوحي.  حادثة  هنا  أي  الحادثة  تؤكد 

نفهم منها:

- أن النبي الكريم يتساءل عن املحتوى: ماذا أقرأ بالضبط ؟ أي ما الذي 

القراءة  النبي قد قصد  الحالة يكون  أقرأه كمحتوى. ويف هذه  أن  تريدني 

باملعنى الضعيف أي بمعنى اإلعادة ملا سيسمع أو ملا سمع من قبل أو أن 

يعرف  ال  النبي  أن  الحالة تصح فرضية  بعد حفظه. ويف هاته  يردد قوال 

القراءة من مكتوب وإنما فقط القراءة عن سمع.

- أَن النبي الكريم تساءل عن املصدر للقراءة أي من أي مصدر أو كتاب 

كان  النبي  أن  فرضية  يدعم  القبيل  هذا  من  الفهم  وهذا  أقرأ.  أن  تريدني 

اختــــــالف  ٍان 
الروايـــــــــــــات 
شيء طبيعــــــــي 
النبوية  السرية  يف 
تأكيـــــــــد  فهو 
للحدث املـــــــروي 
فٍاذا وجدنـــا حدثا 
بأشكــــــال  روي 
وحتصلنا  خمتلفة 
العديــــــــد  على 
فذلك  الروايات  من 
تأكيــــد للحدث 
حني  يف  التارخيي 
أننا إذا وجدنا رواية 
واحـــدة حلدث ما 
كاحلديث اآلحاد 
ينقــــص  فذلـــك 
من مصداقيـــــــة 
احلدث أو الواقعــة 
يشكـــــــــــك  و

يف وجودها أصال
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يعرف القراءة من مكتوب.

إذا قراءتنا البسيطة للرواية األوىل الٍبن إسحاق تنح منحى يحتمل تأويلني 

يكن  لم  أو  كان  الكريم  النبي  أن  السواء  عىل  منهما  يفهم  فقد  مختلفني 

يحسن القراءة من مكتوب.

أما الرواية الثانية للبخاري عن عائشة أم املؤمنني فهي مبنية عىل صيغة 

أخرى للخطاب وهي ما أنا بقارئ. وهذه الصيغة اللغوية تحتمل التآويل 

التالية :

أنه ليس  الله عليه وسّلم قد قصد بكل بساطة  النبي صىل  - أن يكون 

بقارئ أي أن يكون نفى عن نفسه القدرة عىل القراءة من مكتوب أي أنه ال 

يحسن القراءة من كتاب. وتكون »ما« هنا هي »ما« النافية لليشء. ولكن 

هذا التفسري ال يليق بالسياق الذي تنزل فيه الحوار ألن جربيل عليه السالم 

ما كان ليطلب من الرسول صىل الله عليه وسّلم القراءة من كتاب اٍذا كان 

الرسول ال يعرف القراءة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ال يظهر لنا من 

السياق أن جربيل قصد القراءة من كتاب ولكن القراءة بمعني الرتديد ملا 

سيقوله للنبي.

ما  كنه  يعرف  أن  يريد  بأنه  بكالمه  قصد  قد  الكريم  النبي  يكون  أن   -

يقرأ أي ماذا أنا بقارئ؟ كأن تقول ما أنا بفاعل اآلن ؟ أي ما أنا فاعل اآلن 

أنا بقارئ  الحالة. وعىل هذا األساس تؤول ما  زائدة يف هذه  الباء  وتكون 

عىل املقصد التايل بحذف الباء الزائدة يف املعنى وكأن النبي الكريم قائل ما 

أنا قارئ؟ أي تساءل عن موضوع القراءة أو األداة التي منها سيقرأ وهذا 

يفرتض أيضا أن النبي كان يعرف القراءة من مكتوب.

إذا التدقيق يف الروايتني رغم االٍختالف يف املبنى يقصد منهما عىل األرجح 

نفس املعنى أي االٍستفهام وليس النفي كما ذهب إىل ذلك األستاذ العابد 

أنا  »ما  تفسري  إن   
النيب  بأن  بقارئ« 
نفسه  عن  نفى 
القدرة على القراءة 
ال  مكتــــوب  من 
يليق بالسياق الذي 
تنزل فيــــه احلوار 
عليه  جربيــل  ألن 
كان  مـــا  السالم 
الرسول  من  ليطلب 
عليه  اهلل  صلــــى 
وسّلــــم القراءة من 
ٍاذا كـــان  كتاب 
يعـــرف  ال  الرسول 
من  هـــــذا  القراءة 
ناحية ومن ناحية 
أخرى ال يظهــــــر 
لنا من السيـــــــاق 
قصـــد  جربيل  أن 
كتاب  من  القراءة 
القـــــراءة  ولكن 
الرتديــــــد  مبعين 

ملا سيقوله للنيب

,,

,,



(8)

08اإلصالح84
2015

كتاب

الجابري رحمه الله.

نذكر أيضا أن هناك روايات أخرى كتلك التي أوردها الطربي يف تاريخه 

وهي رواية من صنف ماذا أقرأ. والرواية الوحيدة التي هي من صنف ما أنا 

بقارئ هي تلك التي أوردها البخاري يف صحيحه والتي بينا آنفا أن تأويلها 

يمكن أن يستقيم مع معنى االٍستفهام أيضا. 

هذا عىل مستوى السرية النبوية. فلنعد اآلن إىل املصدر القرآني الذي ال 

فيها وصف  التي ورد  القرآنية  اآليات  لنعرض  األمر؟  نتبني هذا  فيه  ريب 

للرسول صىل الله عليه وسّلم باألمي ولتلك اآليات األخرى املتصلة بلفظة 

األمي يف صيغة املفرد أو الجمع أيضا لعلنا نعثر عىل خيط يؤدي بنا إىل فهم 

املعنى الذي وراء كلمة األمي : أهو املعنى املتداول واملألوف الذي تعودناه 

الذي  آخر غري  له معنى  أم  القراءة والكتابة  أي عدم معرفة  الكلمة  لهذه 

عهدناه؟

يقول الله تعاىل يف كتابه العزيز:

التوراة  يف  مكتوبا  عندهم  يجدونه  الذي  األمي  النبي  يتبعون  »الذين 

واإلنجيل« )68(.

ااٍل يظنون. فويل  واٍن هم  أماني  ااٍل  الكتاب  يعلمون  ال  أميون  »ومنهم 

للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشرتوا به ثمنا 

قليال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون« )69(.      

»ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه 

]68[ سورة األعراف - اآلية 157

]69[ سورة البقرة - اآليتني 78 و 79

روايـــات  هناك   
كتلــــــك  أخرى 
الطربي  أوردها  اليت 
يف تارخيــــه وهي 
صنف  مـــن  رواية 
والرواية  أقرأ.  ماذا 
اليت  الوحيــــــــدة 
هي من صنــــف ما 
تلك  هي  بقارئ  أنا 
اليت أوردهـا البخاري 
صحيحــــــــه  يف 
واليت بينا آنفــــــــا 
ميكن  تأويلها  أن 
يستقيــــــــــم  أن 
مع معنى ااٍلستفهام 

أيضا.
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بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا يف 

األميني حرج ويقولون عىل الله الكذب وهم يعلمون« )70(.      

»وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني أأسلمتم فاٍن أسلموا فقد اهتدوا واٍن 

ضلوا فإنما هم يف شقاق فسيكفيكهم الله« )71(.   

ويزكيهم  آياته  عليهم  يتلو  منهم  رسوال  األميني  يف  بعث  الذي  »هو 

ويعلمهم الكتاب والحكمة« )72(.      

اٍذا دققنا النظر وفحصنا هذه اآليات وغريها التي ذكر فيها لفظ األمي 

اليهود  الكتاب من ناحية أي  أو األميني نالحظ نوعا من املقابلة بني أهل 

والنصارى الذين نزل اٍليهم كتاب سماوي من توراة واٍنجيل واألميني من 

ناحية أخرى أي العرب الذين لم يكن لهم كتاب سماوي وبالفعل هم بصدد 

تلقي كتاب جديد سماوي وبالتايل سريتقون إىل درجة أهل كتاب ويصبحوا 

بذلك غري أميني. 

يف اآلية األوىل يصف الله النبي باألمي أي باالٍنتماء اىٍل أمة أمية أي ليس 

لها كتاب فمن غري املمكن القبول بأن كل أمة محمد صىل الله عليه وسّلم ال 

يعرفون القراءة وال الكتابة واملصادر التاريخية تثبت لنا عكس هذا وأقلها 

الله  كتاب الوحي وحفظته الذين كانوا يكتبون الوحي عن الرسول صىل 

عليه وسّلم فهؤالء يمكن استثنائهم من هذه الصفة باملعنى اللغوي الحريف 

لكلمة أميني. 

]70[ سورة آل عمران اآلية 75

إِن تََولَّْوا َفِإنََّما ُهْم يِف  ]71[  سورة البقرة اآلية 137 » َفِإْن آَمنُوا ِبِمثِْل َما آَمنتُم ِبِه َفَقِد اْهتََدوا وَّ

ِميُع اْلَعِليُم   البقرة )137( الرجاء اصالح اآلية ِشَقاٍق َفَسيَْكِفيَكُهُم اللَُّه َوُهَو السَّ

]72[  سورة الجمعة اآلية 2

النظر  دققنـــا  ٍاذا   
وفحصنــــــــا هذه 
وغريهــــــا  اآليات 
اليت ذكر فيها لفظ 
األمـــي أو األميــني 
نوعــــا  نالحــــظ 
من املقابلـــــــــــة 
بني أهـــل الكتاب 
من ناحيــــــــــــة 
أي اليهود والنصارى 
ٍاليهم  نــــزل  الذين 
مســـــاوي  كتاب 
من تـــوراة وٍاجنيل 
واألميني من ناحية 
العــرب  أخــرى أي 
لــــم يكن  الذين 
هلم كتاب مساوي
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يف اآلية الثانية يتحدث الله عن بعض أولئك الذين اعتنقوا اليهودية وهم 

بالتوراة  دقيقة  معرفة  لهم  تكن  لم  أنه  أي  أماني  ااٍل  الكتاب  يعلمون  ال 

ولكن رغما عن ذلك انهمكوا يف الكتابة والقول واالٍدعاء بأن ما يكتبون هو 

كالم الله ليشرتوا به ثمنا قليال. وهذا دليل آخر واضح عىل أن هؤالء الذين 

وصفهم الله باألميني لم يكونوا يجهلون القراءة وال الكتابة بل بالعكس من 

ذلك فهم يؤلفون الكتب ويزعمون صلفا أنها من عند الله بينما وصفهم 

القرآن رغما عن معرفتهم القراءة والكتابة باألميني نظرا لجهلهم بالكتاب 

السماوي وهو التوراة يف هذه الحالة.

اليهود  من  أي  الكتاب  أهل  من  نوعا  تعاىل  الله  يذكر  الثالثة  اآلية  ويف 

والنصارى الذين ال يجدون أي حرج يف عدم الوفاء باألمانة إن كانت تجاه 

باألميني  هنا  بوضوح  واملقصود  غريهم  تجاه  كانت  إن  أي  األخرى  األمم 

هم العرب وقد تعلل هؤالء من أهل الكتاب يف عدم تأديتهم األمانات واٍن 

كانت تساوي قنطارا أن األمانة مع األميني غري مستحبة وأنه ال حرج يف 

خيانتهم فهم من مستوى ثان وليسوا يف مستوى يعادل أهل الكتاب الذين 

هم وحدهم من مستوى راق بينما غريهم من األمم األخرى من مستوى 

أقل. ويف هذا كرب واستعالء عىل األمم األخرى.

أما اآلية الرابعة فهي تفرق بني أهل الكتاب من ناحية واألميني من ناحية 

أي  الجديد  بالدين  اإليمان  إىل  االٍثنني  بدعوة  الكريم  النبي  وتطالب  أخرى 

اإلسالم )أأسلمتم؟( فأمة الرسول صىل الله عليه وسّلم من األميني الذين 

ليس لهم كتاب سماوي مدعوون لإليمان بكتابهم الذي ينزل عليهم تنزيال 

بالكتاب  واإليمان  الجديد  الدين  نرصة  عليهم  توجب  الكتاب  أهل  وكذلك 

يف  االٍثنان  يتساوى  هذا  ويف  كتب.  من  سبقه  ملا  تصديق  هو  الذي  الجديد 

أنهما مستهدفان بالدعوة املحمدية.

 أمة الرسول صلى 
اهلل عليـــــه وسّلم 
الذين  األميني  من 
ليس هلــــم كتاب 
مدعـــوون  مساوي 
بكتابهـم  لإلميان 
عليهم  ينــزل  الذي 
يــــــــــــــــال  تنز
أهــــل  وكذلـــك 
الكتاب توجــــب 
عليهم نصرة الدين 
اجلديد واإلميـــان 
بالكتاب اجلديـد 
الذي هو تصديق ملا 
سبقه من كتــب. 
ويف هذا يتســاوى 
أنهمــــا  يف  ااٍلثنان 
مستهدفان بالدعوة 

احملمدية.
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األساسية  املحمدية  الدعوة  بوجهة  تعريف  ففيها  الخامسة  اآلية  أما 

وهم األميون فهذا الكتاب الجديد القرآن تنزل بلسان عربي كونه موجها 

الذين  األميون  أولئك  أي  أوىل  الله عليه وسّلم يف درجة  الرسول صىل  ألمة 

ال يملكون كتابا سماويا إىل حد تلك اللحظة التاريخية ثم إىل أهل الكتاب 

للتصديق به ونرصته يف درجة ثانية كونه من عند الله الواحد الذي هو ذاته 

من أنزل التوراة واإلنجيل من قبل واىٍل الناس أجمعني يف درجة ثالثة.

اللفظ معنى  بهذا  القرآن قصد  أن  السابقة  اآليات  لنا من جملة  يتبني 

املعرفة  بها عدم  لم يقصد  الكلمة فهو  لهذه  ملا ورثناه من معنى  مغايرا 

بالقراءة والكتابة وإنما الجهل بالكتب السماوية وعدم التواصل مع الله 

عرب رسالة سماوية يحملها الرسل إىل أقوامهم مبرشين ومنذرين.

التي ليس لها  وبهذا تبني لنا أن املقصود من األميني هم األمم األخرى 

إرسائيل  بنو  وهم  الكتاب  أهل  بأن  القول  إىل  الباحثون  ذهب  وقد  كتاب 

كانوا ينعتون األمم األخرى باألميني كما ينعت الروم األمم األخرى بالرببر 

أي املتوحشون وكما ننعت نحن العرب األمم األخرى التي ال نفهم لغتها 

بالعجم ألننا ال نفقه لسانهم. 

لفظة  إىل  املسند  اللغوي  املعنى  عن  معاجمنا  يف  للبحث  اآلن  فلنرجع 

»األمي«. فإذا رجعنا إىل كتاب لسان العرب ألبن منظور وجدنا هذا التعريف 

 : السابقة  اآليات  إليه  ذهبت  الذي  املقصد  مع  يتفق  ال  رأينا  حسب  الذي 

»األمي الذي عىل خلقة األمة لم يتعلم الكتاب فهو عىل جبلة أمه’ أي ال يكتب 

فكأنه نسب إىل ما يولد عليه أي عىل ما ولدته أمه عليه« )73(. ويف موضع 

أو  فيهم عزيزة  كانت  الكتابة  األميون ألن  للعرب  »قيل  يقول:  نجده  آخر 

]73[ لسان العرب البن منظور

املقصود من األميني 
األخرى  األمـــم  هم 
ليـــــــــس هلا  اليت 
كتاب وقــد ذهب 
الباحثون إىل القول 
بأن أهـــل الكتاب 
إسرائيل  بنـــو  وهم 
ينعتون  كانــــوا 
األخـــــــرى  األمم 
كمـــــا  باألميني 
ينعت الـــروم األمم 
األخرى بالرببــر أي 
وكما  املتوحشون 
العرب  حنـن  ننعت 
األمم األخرى اليت ال 
بالعجم  لغتها  نفهم 
ألننا ال نفقه لسانهم
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عديمة« )74(. ويقال أيضا : »األمي هو العيي الجلف الجايف القليل الكالم ’ 

قيل له أمي ألنه عىل ما ولدته أمه عليه من قلة الكالم وعجمة اللسان«)75(. 

هذا اٍذا مجمل التعريف اللغوي للكلمة مجال البحث لدينا ونالحظ أن هذا 

التعريف اللغوي دخيل عىل اللغة العربية ألنه يف حقيقة األمر وقع إيجاد 

تعريف لكلمة غري عربية يف األصل وإنما مستعربة أي أخذت من غري لغتنا 

ووقع تعريبها فأضيفت إىل املعجم العربي بذلك املعنى السائد والذي ورث 

ببساطة عن املفسين األوائل الذين حملوا الكلمة معنى زائدا عىل معناها 

الحقيقي يف حني يكشف لنا القرآن عن معناها األصيل والصحيح. 

األلفاظ  معاني  يف  التحقيق  يف  منهج  املسلمني  العلماء  عن  فلقد عرف 

بالرجوع إىل األصل أي إىل القرآن اٍذا وجد هنالك اختالف يف التفسري فالقرآن 

األصدق عندهم فكان يستعمل من طرف علماء  اللغوي  املرجع  كان هو 

اللغة واملفسين يف رشح معاني الكلمات وسياقها وبالتايل يتوجب علينا 

األخذ باملعنى القرآني لكلمة األمي وليس باملعنى الذي سيق يف لسان العرب 

ألبن منظور وهذا ليس تقليال من القيمة العلمية لهذا الكتاب فهو بالعكس 

من ذلك كتاب قيم وله مكانة علمية كبرية يف املراجع اللغوية العربية ولكنه 

تداولها  والتي وقع  األمي  للفظة  نقليا سهال  اتخذ منحى  يف مشكلنا هذا 

بشكل تبسيطي اختزايل ذلك الوقت وتناقلها العلماء عىل املعنى البسيط الذي 

توارثوه وهو املعنى السلبي الذي يعني بكل بساطة عدم املعرفة بالقراءة 

والكتابة ووصف العرب بأنهم كانوا أجالفا وكانت الكتابة والقراءة عندهم 

عديمة فكيف اٍذا ظهر يف هذه األمة عديمة القراءة علماء كبار أجلة أخذ 

منهم القايص والداني من األمم األخرى فيما بعد عىل شاكلة ابن منظور 

]74[ لسان العرب البن منظور

]75[  نفس املرجع

عــــــــرف  لقد 
العلمــــــــــاء  عن 
املسلمني منهـج يف 
التحقيق يف معاني 
بالرجـــوع  األلفاظ 
إىل األصــــــــل أي 
ٍاذا وجد  القرآن  إىل 
يف  اختالف  هنالك 
فالقرآن  التفسيـــر 
املرجع  هـــو  كان 
اللغوي األصـــــدق 
فكـــــان  عندهم 
يستعمــــــــــــل 
علماء  طــــرف  من 
واملفسرين  اللغـــة 
يف شــــرح معانـي 
وسياقها  الكلمات 
يتوجب  وبالتالــي 
علينـــــــــا األخذ 
باملعنـــــى القرآني 
األمـــــي  لكلمة 
وليس باملعنى الذي 
لســــــان  يف  سيق 

العرب ألبن منظور
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وسيبويه وغريهم كثري. ويف هذا السياق نجد تعريفا اصطالحيا أقرب اىٍل 

ما ذهبنا اٍليه وهو مرفق يف كتاب امللل والنحل للشهرستاني يقول فيه : 

»أهل الكتاب كانوا ينرصون دين األسباط ويذهبون مذهب بني إرسائيل’ 

واألميون كانوا ينرصون دين القبائل ويذهبون مذهب بني إسماعيل« )76(. 

الكتاب واألميني.  التقابل بني أهل  اٍليه  من  التعريف يوافق ما ذهبنا  هذا 

ويتعرض االٍصبهاني لهذا اللفظ نفسه قائال : »األميون هم العرب الذين 

ليس لهم كتاب« )77(. وكل هذه التفاسري االٍصطالحية تتفق مع ما ذهبنا 

اٍليه من املعنى الذي قصده الله تعاىل من لفظة األمي. فال يمكننا أن نصف 

العرب  لسان  يف  منظور  ابن  قدمه  الذي  باملعنى  باألمي  الكريم  رسولنا 

هذه  بمثل  الكريم  نبينا  نصف  أن  بنا  يليق  وال  الجايف  الجلف  العيي  وهو 

الصفات السلبية وقد قال فيه الله : »ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا 

من حولك«)78( فالرسول كان حسن الحديث’ طيب الخلق’ ال يجايف حتى 

من عاداه. 

أما يف السرية النبوية فقد عرف عن الرسول أنه كتب كثريا من الرسائل 

إىل امللوك واألباطري يف أواخر حياته وال يعني اتخاذه ملن يكتب بدال عنه أنه 

ال يعرف الكتابة وإنما جرت العادة عند العرب بأن يتخذ الرشيف من القوم 

زعيما كان أم قائدا أم أمريا للمؤمنني كاتبا يكتب ما يمليه عليه. ونجد يف 

كثري من الروايات عن الصحابة يف عرص النبوة أو يف الجاهلية أنهم كانوا 

يعرفون القراءة والكتابة. فمثال عندما دخل عمر ابن الخطاب عىل حفصة 

وكانت آمنت رسا ووجد عندها حباب ابن األرت يتلو عليها من اآليات ما نزل 

]76[ امللل والنحل للشهرستاني

]77[  االصبهاني دالئل النبوة

]78[  سورة آل عمران اآلية 159

الرسول  عن  عرف   
أنه كتــب كثريا 
من الرسائــــــــــل 
إىل امللوك واألباطري 
يف أواخـــر حياته 
اختــــاذه  يعين  وال 
بدال  يكتـــب  ملن 
يعرف  ال  أنه  عنه 
وإمنا  الكتابـــــة 
العـــــــــادة  جرت 
العــــــــــرب  عند 
بأن يتخذ الشريف 
زعيما  القــــوم  من 
قائدا  أم  كــــــان 
للمؤمنني  أمريا  أم 
يكتــــب  كاتبا 

ما ميليه عليه
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مؤخرا عىل النبي الكريم أخفت الصحيفة عنه فأخذها عنوة وكان شديدا 

الطباع فقرأ من الصحيفة فأحدثت فيه تأثرا بالغا. وهذا يؤكد أن  قايس 

عمر ابن الخطاب كان يعرف القراءة وغريها من األحداث يف نفس السياق. 

فليس معقوال أن تكون أمة محمد صىل الله عليه وسّلم وكل قريش أميون 

باملعنى السلبي وفيها كان يقرأ الشعر وتعلق املعلقات عىل أستار الكعبة 

وفيها تعقد الندوات الشعرية والفكرية واللغوية الكربى.

ويجدر بنا الوقوف عند الكثري من الروايات التاريخية التي تبني لنا بأن 

الله عليه وسّلم  الرسول صىل  الكايف زمن  الكتابة كانت منترشة بالشكل 

للنبي  كتبوا  وعثمان  وعيل  وعمر  بكر  أبو  مقدمتهم  ويف  الصحابة  فأكثر 

صىل الله عليه وسّلم وأن فيهم من كان يقرأ التوراة و االٍنجيل ففي رواية 

مالك عن عمر ريض الله عنه قال : »رآني رسول الله صىل الله عليه وسّلم 

؟  هذا  ما   : قال  بليت(  قد  )أي  حواشيه  ترّشمت  قد  مصحفا  أمسك  وأنا 

قلت: جزء من التوراة. فغضب وقال : والله لو كان موىس حيا ما وسعه 

ااٍّل إتّباعي«)79(. وهذا يثبت لنا أن عمرا كان يحسن القراءة من الكتب وله 

اطالع عىل كتاب التوراة.

صىل  للرسول  األول  الجد  أن  التاريخية  املصادر  تؤكد  املنحى  نفس  يف 

الله عليه وسّلم وهو »قيص ابن كالب« كان يقرأ وكذلك جده املبارش »عبد 

املطلب«)80(. تروي املصادر التاريخية)81( أن »عبد املطلب« جد الرسول صىل 

الله عليه وسّلم كان قد نذر نذرا أنه اٍن أوتي عرشة أوالد لينحرن أحدهم 

]79[ صحيح البخاري 

]80[ انظر ابن النديم يف الفهرست عن  غوستاف فلوغل

]81[ انظر سرية ابن اسحاق

الوقوف  بنا  جيدر   
من  الكثري  عنــد 
الروايات التارخيية 
بأن  لنا  تبني  اليت 
كانت  الكتابة 
بالشكل  منتشرة 
فـــــــــــــي  لكا ا
زمن الرســول صلى 
اهلل عليـــــه وسّلم 
الصحابة  فأكثــر 
ويف مقدمتهـــــــم 
أبو بكـــــر وعمر 
وعثمــــــان  وعلي 
صلى  للنيب  كتبوا 
اهلل عليه وسّلم وأن 
فيهم من كان يقرأ 

التوراة و ااٍلجنيل
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عند الكعبة الرشيفة. فلما أجتمع لدية عرشة أوالد جمعهم وأخربهم عن 

نذره الذي نذر فأجابوه بالطاعة. فأمرهم أن يكتب كل واحد منهم اسمه 

عىل قدح ثم يأتونه لكي يتسنى له القرعة عليهم ففعلوا«. يثبت هذا أيضا 

أن أبناء عبد املطلب العرشة ومن بينهم عبد الله أب الرسول صىل الله عليه 

وسّلم كان يحسن الكتابة. 

ثم أن الرسول كان مسؤوال مبارشة عن تجارة خديجة بنت خويلد يف 

الشام التي كان يرتدد عليها وال يمكننا أن نتقبل بسهولة كونه كان جاهال 

لجاهل  يمكن  وال  تجارتها  يف  ناجحا  كان  فقد  املايل  والتعامل  بالحساب 

الكريم  أن نسلب من رسولنا  يمكننا  التجارة. وال  يف  ينجح  أن  بالحساب 

كل املهارات التي تميز بها أنداده وهو صبي وقد كان أبرز منهم وأحسن 

منهم يف الشكل واألداء. وال يمكننا أن نتقبل نعته بصفات الجهل بالقراءة 

والكتابة والحساب وهو ذلك النبي الراقي الذي أحسن التسيري للبرش وحل 

النزاعات بني األقوام وخطط ألشياء يعجز الحكيم عن تسطريها والذي قال 

فيه الفيلسوف املعارص برنادشو وهو يمسك غليونا بني يديه : »لو كان 

محمد رسول العرب حيا اآلن لتمكن من حل كل مشاكل العالم املستعصية 

وهو يدخن غليونه عىل كريس« )82(.

فيما  الرباء  بحديث  ماسمي  أو   )83( أيضا  التاريخية  املصادر  لنا  تروي 

يخص صلح الحديبية الذي وقعه الرسول صىل الله عليه وسّلم مع قريش. 

يروي هذا الحديث أن النبي صىل الله عليه وسّلم كلف عليا ابن أبي طالب 

بكتابة عقد الصلح مع قومه قريش فقال له : »اكتب الرشط بيننا : بسم 

]82[ املسيح ليس مسيحيا لجورج برناردشو – مكتبة األدب العاملي

]83[ انظر رواية مسلم يف صحيحه عن الرباء

الرســــول  كان   
مسؤوال مباشـــــرة 
عن جتارة خدجية 
خويلـــــــــد  بنت 
يف الشام اليت كان 
يرتدد عليهـــــا وال 
نتقبل  أن  ميكننا 
كونه  بسهولــــة 
كــــــــان جاهال 
والتعامل  باحلساب 
كان  فقـــد  املالي 
جتارتها  يف  ناجحا 
جلاهل  ميكن  وال 
باحلساب أن ينجح 
يف التجــــــــــارة. 
وال ميكننـــــا أن 
نسلب مـــن رسولنا 
كل  الكريـــــم 
املهــــارات اليت متيز 
بها أنداده وهو صيب 
وقد كــــــان أبرز 
منهم  وأحسن  منهم 
يف الشكل واألداء
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الله الرحمان الرحيم هذا ما قاىض عليه محمد رسول الله....« فاعرتضت 

قريش عىل ذلك وقال ممثلها: »لو كنا نعلم أنك رسول الله لتابعناك ولكن 

اكتب محمد ابن عبد الله«. فأمر النبي عليا أن يمحاها فقال عيل: »ال والله 

ال أمحاها.  فطلب الرسول من عيل أن يريه مكانها فأراه فمحيها وكتب 

بدلها محمد ابن عبد الله«. وهذه الرواية ألبن الرباء تثبت قيام النبي بالكتابة 

بنفسه إن اقتىض األمر بدل اتخاذ كاتب له كما جرت العادة يف قريش عند 

الزعامة. وقوله  أو  القبائل واألعيان وغريهم من أصحاب الرشف  رؤساء 

معرفة  عىل  قادر  غري  وأنه  بالقراءة  معرفته  عدم  يعني  ال  مكانها  أرني 

اإلرساع  عىل  الحرص  وإنما  البعض  لذلك  يذهب  قد  كما  بنفسه  مكانها 

بتتمة املهمة وعدم إضاعة الوقت يف البحث عن مكانها يف ذلك الرقاع الكبري 

وكون الرسول صىل الله عليه وسّلم كان حريصا عىل إنجاح عملية الصلح 

مع قومه خشية تراجعهم عنه لسبب رآه النبي تافها وهو وصفه برسول 

الله يف العقد أو بمحمد ابن عبد الله هذا غري هام بالنسبة إليه ولكن األهم 

هو عقد هذا الصلح وتجنيب قومه إسالة الدماء الربيئة.

ونجد نفس الرواية يف صحيح البخاري ولكن أضيفت له كلمة »وليس 

يحسن يكتب«. فجاءت عىل الصيغة التالية: »فأخذ رسول الله صىل الله 

عليه وسّلم الكتاب وهو ليس يحسن يكتب فكتب: هذا ما قاىض به محمد 

ابن عبد الله....الخ« )84(. وهذا ال يعني حسب رأينا عدم معرفته بالكتابة 

وإنما قد يكون مجرد إضافة يف الرواية فيما بعد أو بكل بساطة أن خط 

يف  أبي طالب خاصة  ابن  يفضل خط عيل  وكان  يرضيه  يكن  لم  الرسول 

كتابة وثيقة ذات قيمة. وعلق القرطبي يف تفسريه عن هذه الرواية قائال: 

]84[ صحيح البخاري

الرسول  لعلّي   قول 
مكانهــــا«  »أرني 
رسول  كلمــة  أي 
وثيقة  فـــــي  اهلل 
صلح احلديبيــــة  
يعين  ال  ليمحوهــا 
عدم معرفتــــــــه 
بالقراءة وأنـــه غري 
قادر علـــى معرفة 
بنفســــه  مكانها 
كما قد يذهــــب 
البعــــــــض  لذلك 
وإمنا احلــــــــرص 
اإلســــــــراع  على 
بتتمة املهمة وعدم 
يف  الوقـت  إضاعة 
البحث عن مكانها 
الرقاع  ذلــــــك  يف 
الكبري وكــــون 
الرسول صلــــــــى 
اهلل عليـــــه وسّلم 
حريصــــــا  كان 
على إجناح عملية 

الصلح مع قومه 
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»قال علماؤنا ريض الله عنهم : وظاهر هذا أنه صىل الله عليه وسّلم قد محا 

تلك الكلمة التي هي رسول الله صىل الله عليه وسّلم بيده وكتب مكانها 
محمد ابن عبد الله« )85(

فكيف ضمن هذا السياق أن نفهم اٍذا اآلية الكريمة يف القرآن من سورة 

العنكبوت : »وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك اٍذا الرتاب 

املبطلون« )86(.

هذه اآلية الكريمة  ال تدل وال تعني أن الرسول صىل الله عليه وسّلم كان 

الكتابة كما ذهب إىل ذلك الكثري من علمائنا األجالء  القراءة وال  ال يعرف 

املخيال  ضمن  جهدهم  قصارى  يجتهدون  علماء  فهم  نحرتمهم  واللذين 

املوقف  هذا  فيه  ساد  والتي  عاشوها  التي  التاريخية  للفرتة  االجتماعي 

يف  املسلك  نفس  اتخاذ  أنفسنا مجربين عىل  نجد  ال  اليوم  ولكننا  الشائع. 

اآليات  من  غريها  كما  تتحدث  الكريمة  فاآلية  املوقف.  نفس  وال  الفهم 

عليه وسّلم  الله  أمة محمد صىل  واحد وهو وضع  السابقة ضمن سياق 

األميني يف مقابلة مع أهل الكتاب من يهود ونصارى كانوا يعيشون ضمن 

الكريمة  اآلية  وتدل  اإلسالم.  ظهور  إبان  العربية  للجزيرة  الجغرايف  األفق 

عىل أن رسولنا صىل الله عليه وسّلم لم يكن يتلو الكتاب أي كتاب الله من 

توراة وال أناجيل وال يخطها بيمينه أي ال يكتبها كما كان يفعل مثال ورقة 

يكتب  أي  كذلك  وسّلم  عليه  الله  صىل  النبي  كان  فلو  املسيحي  نوفل  ابن 

التوراة واألناجيل أو يتلوها : يقرأها ويرددها إذن يف تلكم الحالة وحدها 

صدق  يف  ويشككوا  يتشككوا  أي  يرتابوا  أن  للمبطلني  يحق  القرآن  يقول 

النبي صىل الله عليه وسّلم.

]85[ تفسري القرطبي

]86[  سورة العنكبوت - اآلية 48

أنفسنـــا  جند  ال   
جمربيـــــــن على 
املسلك  نفس  اختاذ 
الذي اتبعـه األولون 
يف فهم اآلية :»وما 
من  تتلــــو  كنت 
قبله من كتاب وال 
ٍاذا  بيمينـك  ختطه 
املبطلـــون«  الرتاب 
فهي تتحدث كما 
غريها مـــن اآليات 
السابقــــــة ضمن 
وهو  واحـــد  سياق 
أمـــة حممد  وضع 
عليه  اللــــه  صلى 
وسّلــــــــم األميني 
يف مقابلة مع أهل 
الكتــاب من يهود 
ونصـــــارى كانوا 
يعيشـــــون ضمن 
األفق اجلغرافـــــي 
العربيــة  للجزيرة 

إبان ظهور اإلسالم
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1.5. مدخل لألنطولوجيا 

وهو  الفلسفة،  مباحث  أحد  الوجود،  علم  أو   Ontology األنطولوجية 

عن  مستقالً  موجود،  هو  بما  الوجود   بذاته،  الوجود  يدرس  الذي  العلم 

أشكاله الخاصة، ويُعنى باألمور العامة التي ال تختص بقسم من أقسام 

من  املوجودات  جميع  عىل  تعمم  بل  والعرض،  والجوهر  الواجب  الوجود، 

حيث هي كذلك، وبهذا املعنى فإن علم الوجود  معادل للميتافيزيقا أو ما 

بعد الطبيعةmétaphysique . فهو نسق من التعريفات الكلية التأملية يف 

أّول من أدخل  الرابع ق.م،  القرن  نظرية الوجود  عامة. وكان أرسطو يف 

مفهوماً عن مثل هذه النظرية التي عنى بها العلم حول أعم قوانني الوجود  

»علم الوجود  بما هو موجود«.

يعود مصطلح األنطولوجية إىل أصل يوناني من onto وتعني الوجود، و

logie أي العلم. وقد ورد هذا املصطلح أول مرة سنة 1613، يف القاموس 

استخدم  من  وأول   .Rudolf Goclenius غوكلينيوس  رودولف  ألفه  الذي 

 )1754-1679( وولف  فون  كريستيان  هو  لكتاب  عنواناً  املصطلح  هذا 

تحديد  صعوبة  تكمن  وال  عرش.  الثامن  القرن  يف   ،Christian Von Wolf

الشكوك  إىل  ترجع  وإنما  وحدها  املصطلح  حداثة  يف  األنطولوجية  مجال 

األنطولوجيـــة 
مباحـــــــث  أحـد 
وهو  الفلسفــــــة، 
العلــم الذي يدرس 
بذاته،  الوجــــــود 
الوجود  مبــــــا هو 
موجود، مستقـــاًل 
عن أشكالــــــــه 
اخلاصة، وُيعنـــى 
باألمور العامـة اليت 
بقســـم  ختتص  ال 
من أقسام الوجـود، 
واجلوهـــر  الواجب 
والعـــــــــــــرض، 
على  تعمــــــم  بل 
املوجــودات  مجيع 
هي  حيـــــــث  من 

كذلك،
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وقد   Parménideبَرمنيدس استخدمها  أن  منذ  الوجود  كلمة  ترافق  التي 

حاول أفالطون أن يبحث عن الوجود  الثابت والخالد يف امُلثُل ideas، مضحياً 

لم يوافق أفالطون عىل  أن أرسطو  املتغري والزائل. ومع  بالوجود  الحيس 

بل  باملعرفة،  الوجود   كأستاذه  ربط  فإنه  امُلثُل  به  تتصف  الذي  التجريد 

أصبح تعريف الوجود  لديه مدخالً لكل علم ممكن.

إىل جانب الصعوبات اللغوية التي تثريها كلمة الوجود  يف اللغة اليونانية 

ومعناه  الوجود  مفهوم  فإن  األوربية،  واللغات  الالتينية  اللغة  يف  وكذلك 

يثريان مع تقدم العلم إشكاالت جديدة. ويذهب »بول ريكار« إىل َعّد السؤال 

املنصّب عىل الوجود  سؤاالً متجدداً، ينهل من معني ال ينضب، ألن السؤال 

يظل أبداً أكرب من كل اإلجابات.

 essence نجت فلسفة أفالطون من مشكلة التفريق بني الوجود واملاهية

هذه  املسلمون  العرب  الفالسفة  ورث  وقد  الحقاً،  أرسطو  ابتكرها  التي 

املشكلة، مشكلة أصالة املاهية والوجود، عن الفلسفة اليونانية، وخضعت 

لها فيما بعد الفلسفة الوسيطة يف الغرب الالتيني.

يف البداية، الحظ أرسطو أن » الوجود  يقال عىل أنحاء متفرقة«، واضطر 

إىل التفريق بني الوجود  واملاهية للوصول إىل ما هو »جوهر« يف األشياء وما 

هو »عرض«. كذلك فرق بني الوجود  بالفعل وبني الوجود  بالقوة، وتوصل 

إىل أن الفلسفة األوىل هي التي تتناول بالدراسة »الجواهر املفارقة للمادة«، 

وأعىل أنواعها الجوهر األول، الله.

اليونانية  الحقبة  يف  األنطولوجية  لها  تعرضت  التي  الصعوبات  وأهم 

تعود إىل االستخدام غري الدقيق لفعل الكون être. فمنذ أن وضع أرسطو 

التفرقة  إىل  املناطقة  أي فعل(، اضطر  الكون يف كل مكان )بدالً من  فعل 

املعاني  وبني  جهة  من  منطقية  رابطة  بوصفه  الكون  فعل  وظيفة  بني 

إىل جانــــــــب 
الصعوبات اللغوية 
اليت تثريها كلمـة 
الوجود  فـــي اللغة 
وكذلك  اليونانية 
يف اللغة الالتينية 
األوربية،  واللغــات 
فإن مفهــــــــــــوم 
الوجود ومعنــــــاه 
يثريان مــــع تقدم 
العلم إشكــــاالت 
جديـــدة. ويذهب 
»بول ريكـار« إىل 
املنصّب  السؤال  َعّد 
على الوجـــــــــود  
متجـــــددًا،  سؤااًل 
ينهل من معيـــــن 
ال ينضـــــــب، ألن 
السؤال يظـــل أبدًا 
أكرب مـــــن كل 

اإلجابات.
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اللغوية العادية من جهة أخرى. فقد رأى »َكانت« يف القرن الثامن عرش أن 

هناك نوعني من استخدام فعل الكون، فإضافة إىل استخدامه رابطة يمكن 

استخدامه »محموال« predicate كذلك فرق »الالند Lalande« حديثاً بني 

معنى مطلق لفعل الكون وبني معنى نسبي، ولكن هذا لم يمنع الفلسفة 

من استخدام فعل الكون.

االنطولوجيا والفلسفة العربية ـ اإلسالمية  .2.5

إن مصطلح »الوجود« طارئ عىل الفكر العربي اإلسالمي، ذلك أن »فعل 

الهندية  اللغات  يف  الحال  هي  كما  العربية  اللغة  يف  موجود  غري  الكون« 

لذلك  الكالم.  علم  يف  ومشتقاته  »الوجود«  استخدام  شاع  وقد  األوربية. 

ظهرت لدى »الكندي« محاولة الشتقاق كلمة من أصل عربي لرتجمة كلمة 

»الفارابي«  دخل  العدم. ومع  »الليس« وهو  الوجود هي »األيس« مقابل 

بعد  اإلسالمية، وترسخ فيما  العربية  الفلسفة  إىل  بقوة  الوجود  مصطلح 

مع »ابن سينا« ، حتى شاع وانترش وأصبح يف كتب املتكلمني، من أمثال 

»الجويني« يف كتابه »اإلرشاد«، مرادفاً للفظ الجاللة الله.

كتابه  يف  عالج  حني  لألنطولوجية  األساسية  املشكالت  الفارابي  طرح 

يف  نشأت  التي  الصعوبات  تجاوز  بها  يمكن  التي  الكيفية  »الحروف« 

التي  الفيض«  »نظرية  وكانت  الوجود.  مشكلة  حول  اليونانية  الفلسفة 

الذي  األنطولوجي  املرشوع  لهذا  تتويجاً  »أفلوطني«  من  مبادئها  اقتبس 

حل به العالقة بني الواحد والكثري: الوجود املطلق والعالم املتغري. وقامت 

العقول املفارقة للمادة بردم الهوة بني املطلق والنسبي.

الذي  سينا  ابن  عرص  يف  ذروتها  والكالمية  الفلسفية  العلوم  بلغت  لقد 

الرابع  القرن  يف  الفكر  تطوير  يف  اإلسهامات  أعظم  عىل  مؤلفاته  انطوت 

فصوالً  »الشفاء«  كتابه  يف  سينا  ابن  وخصص  للميالد  للهجرة/العارش 

مصطلــــــح  إن 
»الوجـــــــــــود« 
طارئ على الفكر 
اإلسالمـي،  العربي 
ذلــــك أن »فعــــل 
الكـــــــــــــون« 
موجـــــــــود  غري 
العربية  اللغة  يف 
كما هي احلــــال 
يف اللغات اهلندية 
األوربية. وقد شــاع 
استخدام »الوجود« 
علم  يف  ومشتقاته 

الكالم. 
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كثرية لدراسة »اإللهيات«، وهي الدراسة التي أثرت تأثرياً حاسماً يف تطور 

وعند  املسلمني  عند  والكالمي  الفلسفي  الفكر  يف  األنطولوجية  مستقبل 

توارثها  التي  املشكالت  أشهر  بعده. ومن  الغرب من  يف  الالتني  املسيحيني 

من  فبتأثرٍي  واملاهية،  الوجود  بني  العالقة  مشكلة  وغرباً  رشقاً  الفالسفة 

الوجود يف نظامه  أعىل من منزلة  للماهية منزلة  ابن سينا  أرسطو جعل 

الفكري. ويدرك املرء وفق تصور ابن سينا، ماهية املثلث دونما حاجة إىل 

أو صورة حسية  املرء شكل هنديس  أمام  فإذا حصل  الخارج.  يف  تحققه 

تجسده، فهذا يعني أن هذا الوجود املضاف إليه زائد عىل املاهية. وينفي 

املاهية  أن تسبق  الوجود«  »الواجب  أو  الله  ابن سينا عىل مستوى وجود 

أما  الوجود، ذلك أن هذه القسمة ال تصح إال عىل املوجودات املحسوسة، 

عىل صعيد الذات اإللهية فالوجود  عني املاهية.

ظل رأي ابن سينا يف أفضلية املاهية عىل الوجود سائداً، وناقضه يف ذلك 

فريق األشاعرة الذين وحدوا بني الوجود  واملاهية.

وقد انتقلت مشكلة الوجود من ميدان الفلسفة وعلم الكالم إىل ميدان 

هذه  وتعززت  والجنيد.  الحالج  مع  للهجرة  الثالث  القرن  منذ  التصوف  

ري« من صوفية القرن الرابع للهجرة، إال أن »الوجود« ظل  املشكلة مع »النفَّ

يف هذه املرحلة مرتبطاً بفكرة »الوجد« الصويف. وياُلحظ عند »ابن عربي«، 

يف القرن السادس و السابع للهجرة، والدة انطولوجيا جديدة قائمة عىل 

الجمع بني العقل الفلسفي والذوق أو الكشف الصويف.

وفّرق صدر الدين الشريازي يف القرن الحادي عرش للهجرة بني »الحصول« 

عربي  ابن  تأثري  وتحت  عربي.  ابن  متابعاً  الصويف  و»الحضور«  العقالني 

خطا صدر الدين الشريازي خطوًة جريئًة عىل صعيد األنطولوجية، فقال بـ 

»أصالة« الوجود، أي أسبقية الوجود  وتعاليه عىل املاهية.

مشكلة  انتقلت   
ميـدان  من  الوجود 
لفلسفـــــــــــــة  ا
وعلم الكـــــــالم 
إىل ميدان التصوف  
منذ القـــرن الثالث 
للهجرة مــع احلالج 
واجلنيــد. وتعززت 
هذه املشكــــــلة 
ــــــــري«  »النفَّ مع 
القرن  صوفية  من 
الرابع للهجـــرة، إال 
أن »الوجـــود« ظل 
املرحلة  هـــذه  يف 
مرتبطًا بفكــــرة 

»الوجد« الصوفـي
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بعد  فيما  تبناها  التي  عربي  ابن  إىل  املنسوبة  الوجود«  »وحدة  وتعد 

تالمذته مثل صدر الدين القونوي وابن سبعني، ذروة األنطولوجية القائمة 

عىل الكشف الصويف. وقد فهم ابن تيمية ناقد ابن عربي هذه الوحدة عىل 

أنها وحدة مادية تُذَكِّر بالنظريات الفلسفية اليونانية. لذلك اضطر بعض 

عرش  الحادي  القرن  يف  هندي  الس  أحمد  أمثال  من  املتأخرين  الصوفية 

الذين  الفقهاء  هجوم  من  تخوفاً  الشهود«  »وحدة  بـ  القول  إىل  الهجري 

كّفروا القائلني بوحدة الوجود، واقرتاباً من التصوف املعتدل.

أما يف علم الكالم فقد لجأت مباحث الوجود بعد »موت الفلسفة العربية 

الذين  أولئك  والسيما  املتكلمني.  كتب  إىل  رشد،  ابن  بموت  اإلسالمية«  ـ 

اإليجي  الدين  عضد  أمثال  من  العجم«  »علماء  خلدون  ابن  عليهم  أطلق 

صاحب كتاب »املواقف«، وشارحه السيد الرشيف الجرجاني وسعد الدين 

التفتازاني يف كتابه »رشح املقاصد«. وقد نجم عن تدارس هذه املؤلفات 

من القرن التاسع للهجرة بروز مفكرين اهتموا بمشكلة الوجود  اهتماماً 

العجم«  »علماء  مؤلفات  عىل  علقت  التي  والحوايش  الرشوح  يف  يتجىل 

وسادت العرصين اململوكي والعثماني.

االنطولوجيا يف الفلسفة الغربية  .3.5

الفكرة  الوسطى  العصور  أواخر  يف  الكاثوليك  الفالسفة  استخدم 

فلسفياً  برهاناً  تصلح  الوجود  يف  نظرية  لبناء  امليتافيزيقا  يف  األرسطية 

عىل حقائق الدين. وتطور هذا التيار يف أتم صوره يف مذهب توما األكويني 

واملاهية،  الوجود  ابن سينا يف  آراء  الذي اعرتض عىل  الالهوتي،  الفلسفي 

إليها من  يكون مضافاً  أن  أو  املاهية  عىل  زائداً  الوجود  يكون  أن  ورفض 

الخارج. ومال األكويني إىل رأي توفيقي يجعل العالقة بني الوجود واملاهية 

عالقة تركيبية، مع أن كل موجود يحتاج إىل علة خارجية كي يتحقق يف 

 استخدم الفالسفة 
الكاثوليـــــــــك 
يف أواخر العصــور 
الوسطى الفكــرة 
سطيـــــــــــة  ر أل ا
يف امليتافيزيقــــــا 
لبناء نظريـــــــــة 
تصلح  الوجود  يف 
فلسفيــــــًا  برهانًا 
حقائــــــــق  على 
الدين. وتطـــــــور 
هذا التيار فـــي أمت 
مذهب  فـــي  صوره 
توما األكوينــــي 
الفلسفي الالهوتي
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الوجود، إال الله، فوجوده مستغٍن عن املوِجد. وهكذا فالوجود ليس زائداً 

عىل املاهية لديه، إنما يتأسس بحسب مبادئها.

فلسفة وولف  بسبب  لتغيريات جوهرية،  األنطولوجية  تعّرض مفهوم 

يف دراسته مبدأين  االستداليل مطبقاً  املنهج  لها عىل  اعتمد يف فهمه  الذي 

إىل  الوصول  بغية  الكايف  السبب  ومبدأ  التناقض  عدم  مبدأ  هما  أساسيني 

عىل  الوجود  علم  ارتكز  بهذا  املوجودات.  ماهيات  حول  رضورية  حقائق 

واإلمكان  الوجود،  مثل  ملفهومات  املجرد  والنحوي  االستنباطي  التحليل 

وغريها.  واملعلول،  والعلة  والعرض،  والجوهر  والكيف،  والكم  والواقع، 

وظهر اتجاه معارض لهذا يف النظريات املادية عند هوبز واسبينوزا ولوك، 

الوضعي  للمضمون  نتيجًة  الفرنسيني،  عرش  الثامن  القرن  ماديّي  وعند 

لهذه النظريات، التي كانت تقوم عىل أساس العلوم التجريبية، وأدى ذلك إىل 

تدمري موضوعي ملفهوم علم الوجود بوصفه موضوعاً فلسفياً من أسمى 

املراتب، أي بوصفه »فلسفة أوىل«. فكان نقد املثاليني الكالسيكيني األملان 

)َكنت وهيغل وغريهما( لعلم الوجود نقداً ثنائياً: فقد عّدوا علم الوجود، من 

ناحية، لغواً وخالياً من أي معنى، وأتاح هذا النقد من ناحية أخرى فرصة 

عنه  االستعاضة  أو  امليتافيزيقا(  )هو  كماالً  أكثر  جديد  وجود  علم  قيام 

بالفلسفة املتعالية )َكنت(، أي بمنظومة املفهومات واملبادئ العقلية التي 

توجد ما قبل التجربة، أو بمذهب يف املثالية املتعالية )شيلنغ( أو باملنطق 

الذي فهم به هيغل األنطولوجية عىل أنها العلم الديالكتيكي حول املاهيات 

املجردة املحددة.

الوجود  ثنائية  محلها  لتحل  والوجود  املاهية  ثنائية  غابت  هيغل  فمع 

هو  جديد  تركيب  عنهما  ينجم  ونقيضها  أطروحة  بوصفهما  والعدم 

ما  عىل  النهاية  يف  يعثر  أنه  الهيغيل  الجدل  خصوصيات  ومن  الصريورة. 

كان حارضاً يف البداية. فاألول هو اآلخر واآلخر هو األول. وأرص هيغل عىل 

غابت  هيغل  مع 
ثنائيـة املاهيــــــة 
والوجــــــــــــــود 
لتحــــــــل حملهـا 
الوجـــــود  ثنائية 
والعدم بوصفهمـــا 
ونقيضها  أطروحة 
ينجم عنهمـــــــــا 
جديـــد  تركيب 
الصريورة.  هـــــــو 
خصوصيــات  ومن 
اجلدل اهليغلي أنه 
النهاية  فــي  يعثر 
علـــــــى ما كان 
حاضرًا يف البداية. 
اآلخر  هـــو  فاألول 

واآلخر هو األول
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نفسها  تقي  ألنها  الخالد  الوجود  وحدها  هي  املطلقة  الفكرة  أن  التأكيد 

»كل  والعقل:  الوجود   بني  املحكم  الربط  إىل  وانتهى  وجودها.  وتؤسس 

موجود معقول وكل معقول موجود«.

أما يف الفلسفة املعارصة فقد جرت محاوالت إلقامة »علم وجود جديد« 

موضوع  يكون  بحيث  العرشين  القرن  يف  موضوعي  مثايل  أساس  عىل 

األنطولوجية األشياء نفسها، كرد فعل إزاء انتشار التيارات املثالية الذاتية 

وباملقابلة مع امليتافيزيقا النقدية التي فحواها أن الفكر حاصل بذاته. ويف 

النظريات الجديدة يف علم الوجود  )األنطولوجية املتعالية الظواهرية عند 

هورسل واألنطولوجية النقدية عند ن.هارتمان، واألنطولوجية األساسية 

الوجود   يف  الكلية  املفهومات  من  نسقاً  الوجود   علم  يَُعّد  هيدغر(  عند 

فكرة  تلقف  وقد  العقل.  وفوق  الحواس  فوق  حدس  بمساعدة  متصورة 

»أنطولوجية جديدة« عدد من الفالسفة الكاثوليك الذين يحاولون تركيب 

الَكنتية  الفلسفة  مع  أرسطو  فلسفة  النابع من  التقليدي  الوجود«  »علم 

الجدلية،  املادية  فلسفة  ضد  بهم  خاص  وجود  علم  واستخراج  املتعالية 

التي قلما تستخدم مصطلح األنطولوجية وإن استخدمته ففي ارتباط مع 

نظرية املعرفة.

الفلسفة  يف  أما   
فقد  املعاصـــــــرة 
حمـــــاوالت  جرت 
إلقامـــــــــة »علم 
وجود جديــــــد« 
على أســاس مثالي 
موضوعي يف القرن 
العشريــــن حبيث 
موضوع  يكـــون 
جيــــــة  لو نطو أل ا
األشياء نفسهــــــا، 
كرد فعـــــــــــل 
التيارات  انتشار  إزاء 
الذاتيـــــة  املثالية 
بلـــــــــــة  ملقا با و
مع امليتافيزيقــــــا 
اليت  النقديــــــــة 
الفكر  أن  فحواها 

حاصل بذاته
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خطاب تربوي أساسا  .1.6

إن املتأمل يف خفايا الخطاب القرآني يجد أن هذا الخطاب يتميز بتنوع 

يريد  التي  واألهداف  املضامني  تنوع  بحسب  وذلك  االٍستعراضية  األشكال 

البعثة  )بداية  الزمان  جغرافيا  حيثيات  ضمن  عليها  الرتكيز  أو  تبليغها 

( واملخاطب  املدينة   – واملكان )مكة  لها(  التمكني   – انتشارها   – النبوية 

)النبي ذاته – مجموع املؤمنني – املسلمون – أهل الكتاب عمومـا – بني 

ثم  ,,,الخ(.  جميعــا  الناس   – املرشكون   – املنافقون   – خاصة  إرسائيل 

إن أبرز ما توصلنا إليه من خــالل هذا البحث املستفيــض هو أن أهم 

أنواع هذا الخطاب هو ما أسميناه فيما بعد الخطاب الرتبوي والذي رمى 

هذا  أن  باعتبار  البرشي  الجنس  تربيــة  اىٍل  الرازق  الخالق  خاللــه  من 

وجهته  إن  بل  غريهم  عن  دونا  للمسلمني  خاصــة  ملكية  ليس  الكتاب 

عموما  اإلنسانيـــة  والوضعية  اإلنسان  تزال  وال  كانت  األساسيـــة 

انطالقا من الحادثــة األوىل والتي اقتضت فيها املشيئة اإللهيــة إىل انتقال 

الوضعية  إىل  آدم وزوجه حواء عليهما السالم   اإلنسان األول والذي مثله 

اهبطوا  »قلنا  نفســه  القرآن  حسب  االختبارية  الوضعية  أي  األرضية 

منها جميعــا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم 

إن املتأمـــــــــل 
يف خفايـا اخلطاب 
القرآني جيـــــد أن 
هذا اخلطاب يتميز 
األشكـــال  بتنوع 
ااٍلستعراضيــــــة 
تنوع  حبسب  وذلك 
املضامني واألهـداف 
اليت يريد تبليغهــا 
عليهـا  الرتكيز  أو 
ضمن حيثيــــــات 
جغرافيا الزمـــــان 
واملكان واملخاطب 
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والهم يحزنون«)87(. فكان الخطاب القرآني يؤكد يف مناسبات عديدة انه 

يتوجه لإلنسانية جمعاء وال إىل قوم دون قوم. »إنا أرسلناك للناس بشريا 

ونذيرا« - »يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم واللذين من قبلكم لعلكم 

ربكم  اتقوا  الناس  أيها  »يا   – العاملني«)89(  رب  لله  »الحمد  تتقون«)88(-  

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا 

ونساء«)90(- »إن الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني 

الناس أن تحكموا بالعدل )91(- »يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق 

السماوات واألرض  لله ما يف  فاٍن  من ربكم فآمنوا خريا لكم واٍن تكفروا 

وكان الله عليما حكيما« )92(- »يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 

وأنزلنا إليكم نورا مبينا« )93( .

تربوية  يف وجهة  لإلنسان  دافعا  يكون  أن  يمكن  الرتبوي  الخطاب  إن   

الفعل  عىل  بالتحريض  أو  حينا  والرتغيب  وبالدعوة  حينا  باألمر  معينة 

أحيانا أخرى. ثم اٍنه يمكن أن يكون مانعا لإلنسان من الوقوع يف الخطاٍ 

الفعل  تارة أخرى. هذا قبل وقوع  تارة وبالتنفري والرتهيب  بالنهي  وذلك 

إىل  وجل  عز  الله  وهو  األول  املعلم  فيه  يرمي  قبيل  خطاب  فهو  اإلنساني 

احتواء الفعل اإلنساني وتوجيهه نحو الخري والرشاد. من الزاوية األخرى 

يمكن للخطاب القرآني أن يكون بعديا ال قبليا أي بعد حدوث الفعل البرشي 

]87[ سورة البقرة اآلية 38

]88[ سورة البقرة اآلية 21

]89[ سورة الفاتحة اآلية 1

]90[ سورة النساء - اآلية 1

]91[ سورة النساء - اآلية 58

]92[ سورة النساء - اآلية 170

]93[ سورة النساء - اآلية 174

 إن اخلطاب الرتبوي 
ميكن أن يكون 
لإلنســـــــان  دافعا 
تربوية  وجهـة  يف 
باألمر  معينـــــــة 
وبالدعـــــوة  حينا 
حينـــــا  والرتغيب 
أو بالتحريـــــــض 
على الفعـل أحيانا 
ٍانه  ثـــــــم  أخرى. 
ميكن أن يكون 
مانعا لإلنســـــــان 
من الوقــــــــــــوع 
يف اخلطـــــــــــــٍا 
تارة  بالنهــي  وذلك 
وبالتنفري والرتهيب 

تارة أخرى
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ويكون يف هذه الحالة ذو منحى تقييمي : داعما للسلوك البرشي القويم 

أوبالعكس من ذلك تصحيحيا ملسار من  املتميزين  للناجحني  أو ترشيفيا 

السياق  عن  منحرفة  برشية  لسلوكيات  أوكاشفا  اإلنسانية  املسارات 

الطبيعي للسلوك اإلنساني املستقيم أو أيضا تهكميا يتهكم فيه  الخالق 

كتاب رشعوا  أهل  أو  أشخاص  أو  أقوام  بعض ترصفات  األول من  املربي 

للناس ما لم يويص به الله أو اتخذوا ألنفسهم أدورا ليست لهم بل للخالق. 

وهو  القرآني  الرتبوي  الخطاب  تمظهرات  من  أخريا  وجها  هناك  إن  ثم 

الخطاب التاريخي ببعديه القصيص من ناحية والسنني من ناحية أخرى.

نعرض فيما ييل بعض نماذج من الخطاب القرآني عىل أن نتوىّل يف أعمالنا 

أنواع الخطاب والتعّمق يف كل نوع منها عىل  القادمة الرتكيز عىل مجمل 

حدة لتبيان مدى تنّوع أشكال الخطاب القرآني وكونه يشّكل انطولوجيا 

كاملة للخطاب الذي هو باألساس خطاب تربوي.

 .2.6 الخطاب اآلمر

أوال  التايل وهو  النموذج  الخطاب حسب  أشكال  لكل شكل من  نعرض 

ذلك  بعد  ثم من  الخطاب،  النماذج من  تقديم بعض  ثم  الخطاب،  تعريف 

الكلمات  بتقديم  ننتهي  ثم  فمستلزماته  الخطاب  مقومات  إىل  الولوج 

املفاتيح التي تخترص شكل الخطاب يف االنطولوجيا.

تعريف الخطاب أ - 

هذا النوع من الخطاب هو عبارة عن مجموعة من األوامر اإللهية التي 

الله يف حق اإلنسان ويف توجيهه له يف سلوكه وعالقاته املتنوعة  أصدرها 

مع الكائنات األخرى وضمن الوجود اإلنساني برمته – هذه األوامر تتمتع 

بنوع من اإللزامية بحيث أن تجاهلها يؤدي إىل فساد كبري يف األرض واىٍل 

اآلمـــر  اخلطاب 
عبـــــــــــــارة  هو 
عن جمموعـــــــة 
اإلهليـة  األوامر  من 
اليت أصدرهــــا اهلل 
يف حـــــق اإلنسان 
ويف توجيهه له يف 
سلوكه وعالقاته 
مع  املتنوعـــــــــة 
األخرى  الكائنات 
وضمن الوجــــــود 
اإلنساني برمتــه – 
تتمتع  األوامر  هذه 
بنوع من اإللزاميــة 
حبيث أن جتاهلهــا 
يؤدي إىل فســـــاد 
كبري فـــي األرض 
نوع  إشاعـــة  وٍاىل 
من عدم التوازن يف 

حياة البشر
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إشاعة نوع من عدم التوازن يف حياة البرش. ومنها أوامر توجه بها الله إىل 

قوم دون آخرين. ومنها أوامر تتجه إىل كل الناس وأخرى يختص بها الله 

الذين آمنوا من دون غريهم أو يختص بها األنبياء أو نساء النبي أو آل بيت 

النبي. فاألمر من مقوماته تبيان وجهته أي الفئة أو الرشيحة االٍجتماعية 

التي يتوجه لها الله يف األمر اإللهي.

نماذج من الخطاب ب - 

نعرض هنا لبعض األمثلة لهذا النوع من الخطاب القرآني والتي تختص 

حماية  األسايس  هدفه  الخطاب  من  النوع  هذا  ولعل  الله  أوامر  تبيان  يف 

تتجه  األوامر  هذه  فجل  ونسب.  ومال  نفس  من  اإلنساني  الوجود  أسس 

إال  القتل  من  النفس  بحماية  مثال  الله  فأمر  النفس  حماية  إىل  خصوصا 

بالحق. وحرم االٍعتداء عىل أموال الناس وحرم الزنا لحماية النسب وجعل 

األمر كله يف كنف الدين ألنه الواقي من كل ذلك. فأكد عىل عبادة الله وحده 

واقامة الصالة والزكاة وأمر باملعروف.

»ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله اٍن الله غفوررحيم«)94(

»ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد الحرام واٍنه للحق من ربك 
وما الله بغافل عما تعملون« )95(

»ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد الحرام  وحيث ما كنتم 

ظلموا  اللذين  ااٍل  حجة  عليكم  للناس  يكون  لئال  شطره  وجوهكم  فولوا 
منهم« )96(

]94[ سورة البقرة - اآلية 199

]95[ سورة البقرة - اآلية 149

]96[ سورة البقرة - اآلية 150

القرآني  اخلطاب   
جمموعة  هو  اآلمر 
من األوامــــــــــــر 
منها أوامــــر توجه 
بها اهلل إلــــــى قوم 
دون آخـرين. ومنها 
إىل  تتجــــه  أوامر 
كل الناس وأخرى 
اهلل  بهـــــا  خيتص 
الذين آمنوا من دون 
خيتــص  أو  غريهم 
بها األنبياء أو نســاء 
النيب أو آل بيت النيب. 
فاألمر من مقوماته 
تبيان وجهتــــه أي 
الفئة أو الشرحيــة 
ااٍلجتماعيــــــــة 
اليت يتوجه هلا اهلل 

يف األمر اإلهلي
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»حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى وقوموا لله قانتني« )97( 

والفتنة  أخرجوكم  حيث  من  وأخرجوهم  ثقفتموهم  حيث  »واقتلوهم 

أشد من القتل« )98( 

يحب  ال  الله  اٍن  تعتدوا  وال  يقاتلونكم  الذين  الله  سبيل  يف  »وقاتلوا 
املعتدين«)99( 

»قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل عىل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب واألسباط« )100( 

»وآتوا اليتامى أموالهم« )101( 

منه  فارزقوهم  واملساكني  واليتامى  القربى  أولوا  القسمة  حرض  »واٍذا 
وقولوا لهم قوال معروفا« )102( 

القربى  وبذي  اٍحسانا  وبالوالدين  شيئا  به  ترشكوا  وال  الله  »واعبدوا 

واليتامــى واملساكيــن والجــار ذي القربى والجــار الجنب والصاحب 

بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم اٍن الله ال يحب من كان مختاال 
فخورا«)103(

]97[ سورة البقرة - اآلية 238

]98[ سورة البقرة - اآلية 191

]99[ سورة البقرة - اآلية 190

]100[ سورة آل عمران - اآلية 84

]101[ سورة النساء - اآلية 2

]102[ سورة النساء - اآلية 8

]103[ سورة النساء - اآلية 36

أوامر  جل  تتجه   
اهلل خصوصــــــــا 
النفس  إىل محاية 
فأمــــــر اللــــــــه 
حبمايـــــــة  مثال 
القتل  مـــن  النفس 
وحرم  باحلـــق.  إال 
ااٍلعتداء على أموال 
الزنا  الناس وحـــرم 
حلمايــــــــــــــة 
النسب وجعل األمر 
كنف  يف  كله 
الدين ألنــه الواقي 
ذلك.  كــــــل  من 
عبادة  على  فأكد 
واقامة  وحده  اهلل 
والزكاة  الصـــالة 

وأمر باملعروف.
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ت -    مقومات الخطاب

هذا الخطاب يرتكز أساسا عىل مفهوم تربوي مهم وهو أن الرتبية ال 

يمكن أن تقوم أو تنجح بدون اللجوء إىل األمر كصيغة من صيغ التعامل 

مع الجنس البرشي. هذا الجنس البرشي الذي أثبت يف مناسبات عدة أنه 

ينىس وليس له عزم : »...فنيس ولم نجد له عزما«. فكانت األوامر تتنزل 

إليها مرارا وتكرارا حتى ال  العودة  التاريخي وتقع  الظرف  تباعا وحسب 

ينساها اإلنسان ولذلك نفهم ملاذا نجد يف القرآن الكثري من اآليات التي تؤكد 

عىل األمر برب الوالدين مثال أو عبادة الله أو العدل الخ...

ث - مستلزمات الخطاب

هذا النوع من الخطاب القرآني يستلزم أحد الرشوط التالية كي يتنزل :

أن األمر فيه حفظ لإلنسان لنفسه وماله ونسبه.   -

أن األمر فيه نوع من االٍستعجال يف التطبيق ألن عدم األخذ به يؤدي   -

إىل املهالك.

أن األمر ال يحتمــل الحوار لاٍلقتناع وإنما يتطلب التنفيذ الفوري   -

وااٍللتزام. فاألستاذ يحتــاج يف كثري من األحيان إيل صيغ األمر لكي يقع 

بالهدوء  فيأمر  الضجيج  يف  مثـــال  يدرس  أن  يمكنه  وال  الدرس  تمرير 

والهدوء يطلبه األستاذ وال يحتاج لإلقناع به ألنه إن أراد اإلقناع برضورة 

ااٍللتزام  الدرس وال يقــع  أكثر ويتأخــر  الهــدوء سوف يضيع وقتــا 

بالربنامج.

أن األمر فيه طلب للطاعة بغض النظر عن محتوى األمر خصوصا   -

أن اآلمر هو املوجد الذي أوجد اإلنسان من عدم. فالطاعة هنا تعبري عن 

االٍنصياع لآلمر الذي يعرف مصلحة املأمور.

اآلمـــر  اخلطاب   
يرتكز أساســــــا 
على مفهـوم تربوي 
مهم وهـو أن الرتبية 
ال ميكـن أن تقوم 
أو تنجــــــح بدون 
إلـــــــــــى  اللجوء 
كصيغــــة  األمر 
التعامل  صيــغ  من 
مع اجلنس البشري. 
اجلنــــــــــس  هذا 
أثبت  الذي  البشري 
يف مناسبــات عدة 
وليس  ينســى  أنه 
له عـــزم، فكانت 
األوامر تتنزل تباعا 
الظــرف  وحســـب 
وتقـــــع  التارخيي 
العودة إليهـــا مرارا 

وتكرارا
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الكلمات املفاتيح ج - 

يف هذا املجال يمكن القول بأنه ال توجد كلمات مفاتيح بقدر ما توجد 

أو  »أقم«  أو  »قل«  مثل  األمر  صيغة  يف  الفعل  وجود  باألساس  هي  صيغ 

»اٍنحر« أو »صل« ,,الخ فهي أفعال وقعت اإلشارة إليها يف صيغة األمر وهذا 

طبيعي يف قواعد اللغة العربية.

3.6.  الخطاب الرتغيبي

أ- تعريف الخطاب

إن هذا الخطاب الرباني هو يف األصل يعود إىل منهج تربوي بيداغوجي. 

إن الله يف هذا اإلطار يستعمل أسلوب الرتغيب يف الكثري من املناسبات. ولعل 

هذا الخطاب الرتغيبي ينبني أساسا عىل ترغيب املؤمن يف العمل الصالح 

لإلنسان  دفع  فيه  الرتغيبي  الخطاب  إن  بالحسنى.  الجزاء  لبلوغ  والخري 

عموما عىل السلوك القويم وإتباع الرصاط املستقيم أي ذلك الطريق املؤدي 

حتما إىل الحق واىٍل النجاح يف الدارين.

مقومات الخطاب ب . 

هذا الخطاب يرتكز عىل مجموعة من املقومات تتلخص أساسا يف:

سيكسب  وأنه  الدنيا  الحياة  هذه  يف  اإلنسان  هذا  عىل  الله  مراهنة   1-

الرهان يف معركته مع الشيطان الرجيم وأن اإلنسان يمكنه أن يفوز يف هذا 

االٍمتحان الرئييس.

ولها  واملكان  بالزمان  محدودة  ظرفية  حياة  هي  الدنيا  الحياة  أن   2-

اإلنسان  الغرض األسايس منها هو إعطاء  بداية – وأن  لها  أن  بما  نهاية 

فرصة فريدة إلثبات جدارته بالجزاء األبدي يف اآلخرة.

الرتغييب  اخلطاب   
األصل  فـــــــي  هو 
يعود إلـــــى منهج 
بيداغوجي  تربوي 
وينبين أساســــــــا 
املؤمن  على ترغيب 
الصاحل  العمـل  يف 
لبلــــــــوغ  واخلري 
اجلزاء باحلسنـــى. 
فهو خطـــــاب  فيه 
دفع لإلنسان عموما 
السلــــــــوك  على 
وإتبـــــــاع  القويم 
الصراط املستقيـــم 
أي ذلك الطريـــــق 
املؤدي حتمـــــــــا 
احلـــــــــــــق  إىل 
وٍاىل النجــــــــــاح 

يف الدارين
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أن النجاح يف هذا االٍمتحان مرهون بما كسب اإلنسان يف هذه الحياة   3-

كله  الصعب  واالٍمتحان  كلها  العملية  جوهر  أن  أي  يده  عملت  وما  الدنيا 

هو االٍرتماء يف أحضان العبودية الحقة للخالق الرازق واالٍنكباب يف العمل 

الصالح املؤدي بالرضورة إىل الفالح يف الدنيا واآلخرة.

الرصاط  وإتباع  لله  الحقة  والعبودية  الدنيا  يف  الصالح  العمل  أن   4-

يؤدي  عنه  الله  نهى  عما  واالنتهاء  به  الله  أمر  بما  ااٍللتزام  أي  املستقيم 

بالرضورة ويستتبع منطقيا الجزاء األمثل من الخالق. وهذا الجزاء يكون 

الله عىل عبده ويف اآلخرة عرب  التي ينعم بها  الهبات والنعم  الدنيا عرب  يف 

الجزاء بالجنة التي وعد بها املتقون.

أن الجنة هي مآل املؤمنني املتقني والصادقني املخلصني الذين نجحوا   5-

يف االٍمتحان الصعب والذين امتثلوا بقلوبهم وجوارحهم وأعمالهم لبارئهم 

, فاستحقوا بذلك الفوز والتميز درجات ومقامات يف الجنة التي تجري من 

تحتها األنهار.

أن هذه الجنة التي وعد بها الناجحون املتقون تحوي ما ال عني رأت   6-

وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش- أي أن كل ما سمعناه عنها وما 

رأيناه من نعم ولذات يف الدنيا ال يمثل إال تقريبا للفهم ال أكثر وال أقل وال 

يعرب ولو جزئيا عن حقيقة الجنة وما فيها من نعم ورفاه وسؤدد. فهي 

تفوق كل ما قيل عنها للتقريب والفهم وتتجاوزه بشكل فائق ال نظري له- 

يتعودها  لم  معاني  إىل  للتقريب  ومباني  وألفاظا  تركيبات  استعمل  فالله 

األنهار«  تحتها  من  »تجري  كـ  ألفاظ  فمثال  األرضية-  حياتهم  يف  البرش 

و»خمرة«  و»كؤوس«  و»تفاح«  املكنون«  اللؤلؤ  كأمثال  عني  و»حور 

و»أرائك« و»غلمان« وغريها من األشياء استعملت منه جل جالله ملجرد 

التقريب للذهن البرشي الذي تعود عىل أنواع من النعم واللذات الدنيوية يف 

هذا اخلطـــــاب 
يرتكــــــــــــــز 
على جمموعــــــة 
املقومـــــــــات  من 
احلياة  أن  بينها  من 
حياة  هــــي  الدنيا 
ظرفية حمــــدودة 
بالزمان واملكــــان 
وهلا نهاية مبـــــــا 
– وأن  أن هلا بداية 
األساســـي  الغرض 
منها هـــــــو إعطاء 
فرصـــــة  اإلنسان 
إلثبـــــــات  فريدة 
باجلــــزاء  جدارته 

األبدي يف اآلخرة.
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األرض التي بوأت له ال أكثر وال أقل فالله الحكيم استدعى نفس املفردات 

أخراه.  يف  ينتظره  ما  ليحدثه عن  دنياه  يف  اإلنسان  ألفها  التي  واملسميات 

وهذا منهج متطور جدا يف البيداغوجيا يستعمله األستاذ لتقريب األشياء 

البرشية  والله مربي  األداء.  الفهم ويحسن  لطلبته كي يحصل  واملفاهيم 

هو واضع أسس الرتبية وهو أجل من رشح فأفهم وهو أحسن من فس 

فأوضح وأبان. فقد قال الله جل شأنه وعىل : »وبرش الذين آمنوا وعملوا 

من  منها  رزقوا  كلما  األنهار  تحتها  من  تجري  جنات  لهم  أن  الصالحات 

فيها  ولهم  متشابها  به  وأوتوا  قبل  من  رزقنا  الذي  هذا  قالوا  رزقا  ثمرة 
أزواج مطهرة وهم فيها خالدون« )104(

أي قالوا هذا الذي رزقنا يف الدنيا من قبل – وأوتوا به متشابها – قال أبو 

جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية قال : »يشبه بعضه بعضا 

الجنة  ثمر  أن  غري  الدنيا  ثمر  »يشبه   : عكرمة  وقال  الطعم.  يف  ويختلف 

أطيب. وقال سفيان الثوري عن األعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس : 

»ال يشبه يشء مما يف الجنة ما يف الدنيا إال يف األسماء. وقال عبد الرحمان 

التفاح بالتفاح  الدنيا  : »يعرفون أسماءه كما كانوا يف  ابن أسلم  ابن زيد 

والرمان بالرمان, قالوا يف الجنة هذا الذي رزقنا من قبل يف الدنيا وأوتوا به 
متشابها يعرفونه وليس هو مثله يف الطعم أو الرائحة.... )105(

ث. مستلزمات الخطاب

أن الله رغب اإلنسان يف إتباع سننه وإتباع الحق يف كل يشء. مستلزمات 

هذا الخطاب أن الله يبتغي يف األساس النجاح لإلنسان ال الفشل وهو يف غنى 

عن تعذيبه وإنما يريد له السعادة يف الدارين. ويف الحقيقة لو علم اإلنسان 

]104[ سورة البقرة - اآلية 25

]105[ تفسري الجاللني

 اهلل مربي البشرية 
أسس  واضـــــع  هو 
الرتبية وهــــــــــو 
أجل مـــــــن شرح 
أحسن  وهــو  فأفهم 
فأوضح  فســــر  من 
وأبان. فقد قال اهلل 
جل شأنـــه وعلى : 
آمنوا  الذين  »وبشر 
الصاحلات  وعملوا 
أن هلم جنات جتري 
من حتتهــــا األنهار 
كلمـــا رزقوا منها 
قالوا  رزقا  مثرة  من 
هذا الــــــذي رزقنا 
من قبـــل وأوتوا به 
متشابها وهلــم فيها 
وهم  مطهــرة  أزواج 

فيها خالدون
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وفهم أن يف عمله الصالح خري له يف حياته وحياة اآلخرين من حوله الكتفى 

بذلك عن الجزاء يف اآلخرة- ألنه فعال بالعمل الصالح الذي يعم ويصدر من 

الجميع تتحقق سعادة الجميع. فاٍن انتهيت عن القتل كأمر جاءني من 

ربي وانتهى الجميع عنه ونفروه وقع حفظ النفس البرشية من العدوان 

للجزاء  انتظار  الفائدة دون  للجميع وحصلت  األمن  الخوف وتحقق  ومن 

وانزلق  بذلك  اإلنسان  يأتمر  لم  واٍن  اإلضافية.  بالجوائز  الله  ذلك من  عىل 

الله إال بالحق رشع منذ ذلك  يف أحابيل الشيطان فقتل النفس التي حرم 

حماية  من  يتمكن  ولم  للخطر  عرضة  وأهله  نفسه  وجعل  للقتل  الحني 

نفسه أو ذويه. ومثل آخر يمكن سياقه يف هذا املجال وهو النهي من الله 

عن الزنا فهو فاحشة وساء سبيال. فاٍن اعتديت أيها اإلنسان عىل رشف 

نساء أخريات أفشيت ذلك السلوك املشني يف املجتمع الذي تعيش فيه ولم 

يأمن أخواتك أو زوجتك أو بناتك وأقربائك عىل رشفهم املثل باملثل ومن زرع 

حصد. فالتلميذ الذي يتابع الدروس من أستاذه ويأتمر بأوامره يتفوق يف 

االمتحان ويفوز فعند ذلك تكون الجائزة املهداة له من إطار التدريس هي 

عبارة عن تشجيع له ال أكثر وال أقل يف حني أن مجرد اكتسابه لتلك املهارات 

واملعارف التي تحصل عليها متعة يف حد ذاتها تمكنه من االٍرتقاء يف املستوى 

فإذا اكتسب نموا يف اللغة العربية مثال تمكن التلميذ من مستوى يخول له 

مطالعة كتب ممتعة لم يكن ليستسيغها من قبل باملستوى الرديء الذي 

كان عنده وليست الهدية أو الجائزة هي التي ستسبغ عليه تلك املتع وإنما 

مجرد إضافة.

إذا يف السلوك الخري سعادة للجميع يف هذه الدنيا أوال، فإذا وعدنا ربنا 

الجزاء يف اآلخرة كان ذلك منة منه أخرى وجزاء أوىف ثم سعادة أبدية أخرى 

بجانب السعادة الدنيوية التي حصلنا عليها قبل ذلك.

ت  مــــــا مستلز
اخلطاب القرآنــــي  
الرتغيبــــي أن اهلل 
اإلنســــــــان  رّغب 
يف إتبــــــاع سننه 
احلـــــــــق  وإتباع 
يف كل شيء وأنه 
األساس  يف  يبتغي 
النجاح لإلنســـــان 
يف  وهو  الفشل  ال 
غنى عــن تعذيبه 
يريــــــــــد  وإمنا 
له السعـــــــــــادة 

يف الدارين.
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نماذج من الخطاب ج . 

نسوق يف ما ييل بعض النماذج القرآنية للخطاب الرتغيبي الذي اعتمده 

الخالق عز وجل :

»اللذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار رسا وعالنية فلهم أجرهم عند 
ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون« )106(

لهم  الزكاة  وآتوا  الصالة  وأقاموا  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين  »اٍن 
أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون« )107(

»وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت 
للمتقني« )108(

األنهار  تحتها  من  تجري  وجنات  ربهم  من  مغفرة  جزاؤهم  »أولئك 
خالدين فيها ونعم أجر العاملني« )109(

»لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها 

نزال من عند الله وما عند الله خري لألبرار« )110( 

وأوذوا يف سبييل وقاتلوا وقتلوا  ديارهم  »فالذين هاجروا وأخرجوا من 

ألكفرن عنهم سيئاتهم وألدخلنهم جنات تجري من تحتها األنهار ثوابا من 

عند الله والله عنده حسن الثواب« )111( 

]106[ سورة البقرة - اآلية 274

]107[ سورة البقرة - اآلية 277

]108[ سورة آل عمران - اآلية 133

]109[  سورة آل عمران - اآلية 136

]110[ سورة آل عمران - اآلية 198

]111[ سورة آل عمران - اآلية 195

السلــوك  يف  إّن   
سعــــــــادة  اخلري 
هذه  يف  للجميـــع 
الدنيـــــــــــا أوال، 
فإذا وعدنا ربنــــــا 
اجلزاء فـــي اآلخرة 
كان ذلك منة منه 
وجزاء  أخـــــــرى 
سعادة  ثــم  أوفى 
أبديــــــــة أخرى 
جبانب السعـــــادة 
اليت  الدنيويـــــــة 
عليهـــــــا  حصلنا 

قبل ذلك
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»إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخال 

كريما« )112( 

الكلمات املفاتيح ح . 

هنالك عىل هذا املستوى الكثري من الكلمات التي يمكن اعتبارها مفاتيحا 

ملثل هذا الخطاب أي أن وجودها يدل عىل تواجد لهذا النوع من الخطاب 

الرتغيبي وهذه الكلمات يمكن يف املستقبل استعمالها كأدوات بحث ضمن 

قواعد للمعطيات وضمن منظومة برمجية إعالمية تستخدم التكنولوجيات 

املتطورة لتبويب الخطاب القرآني لم ال-

نعرض هنا عىل سبيل الذكر ال الحرص بعض هذه املفردات املفاتيح وعىل 

كلها.  املفردات  هذه  مجال  حرص  أجل  من  املهمة  إتمام  املتعمق  الباحث 

الرتغيب تدل عليه الكلمات التالية :

الجنة )جنات( – تجري من تحتها األنهار – لهم أجرهم عند ربهم – ال 

تفلحون – ألكفرن عنهم  لعل)كم/هم(   – خوف عليهم وال هم يحزنون 

سيئاتهم – حسن الثواب – الفوز العظيم – مدخال كريما – أزواج مطهرة 

– ظال ظليال – أجرا عظيما – وعد الله الحسنى – لهم مغفرة – الفردوس- 

وعد الله الحق -  يف رحمة الله – فضل من الله – ليتم نعمته عليكم – وعد 

الله الذين آمنوا ...- 

.4.6. الخطاب الداعي

أ- تعريف الخطاب

اعتماد  إىل  جالله  جل  الله  يسعى  القرآني  الخطاب  من  الشكل  هذا  يف 

]112[ سورة النساء - اآلية 31

الكثري  هنالــك   
من الكلمـــــــات 
اليت يــدّل وجودها 
على تواجـــد هلذا 
النوع مــن اخلطاب 
الرتغييب وهـــــــذه 
الكلمات ميكـن 
يف املستقبـــــــــل 
هلـــــــــــا  استعما
كأدوات حبــــــث 
ضمن قواعـــــــــد 
للمعطيات وضمـن 
منظومة برجميــة 
تستخدم  إعالمية 
التكنولوجيـــات 
لتبويـــب  املتطورة 

اخلطاب القرآني
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صيغة ألطف من األمر وهذه الصيغة هي صيغة الدعوة إىل السلوك الخري. 

فإذا  األمر  جدوى  تؤكد  فهي  األمر  لصيغة  داعمة  تكون  الصيغة  هذه  إن 

ونظرا  باالٍنجاز  اإلرساع  لرضورة  واإلقناع  التفسري  إىل  يفتقد  األمر  كان 

ألن مكانة اآلمر قد تعفيه من التعليل فأمره طاعة ألنه سبق نفعه ولعدم 

استغناءنا عن مده وإمداده  كانت الدعوة صيغة اإلقناع واإلدماج يف الفعل. 

فالله موجد اإلنسان وعلة الوجود اإلنساني لم يكتف باألمر وإنما استخدم 

الخطاب الداعي وذلك تنازل منه جل جالله عن التنازل وإنما محبته لهذا 

البرش العنيد جعلته يدعوه بلطف إىل سبل النجاة والسعادة لعلم سبق عنده 

واملعلم  األستاذ  فعىل  والتعنت.  النسيان  عىل  املبني  اإلنسان  هذا  كنه  عن 

االٍستفادة واالٍستزادة من هذه األشكال الرتبوية فهذا الخالق املكتف بذاته 

عن خلقه يدعو اإلنسان بلطف وود إىل السلوك املعتدل.  

اٍن املنهج الداعي هو منهج خطابي استعمل يف القرآن كشكل للخطاب 

يتوجه فيه الخالق مبارشة إىل البرش أجمعني داعيا إياهم إىل إتباع الرصاط 

إىل  األنبياء متوجهني  الخطابي يف خطاب  الشكل  املستقيم. كما نجد هذا 

أقوامهم بالدعوة إىل الخري والصالح. هذا املنهج يتشابه بدرجة كبرية مع 

الصالح  وللعمل  للخري  يدعو  ذاته منهج  الذي هو يف حد  ألرتغيبي  املنهج 

إال أن الفرق بني املنهجني يكمن أساسا يف أن املنهج الرتغيبي يعتمد عىل 

التي وعد  وبالجنة  بالجزاء  بالرتغيب  الخري  اإلنساني  الفعل  التحفيز عىل 

بها املتقون. يف حني أن املنهج الداعي ال يرتكز عىل التحفيز بالجنة أو بحور 

العني واألرائك والكؤوس والثمار الطيبة مما ال عني رأت وال أذن سمعت وال 

خطر عىل قلب برش وإنما ألن العمل الصالح له مقّوماته اإلنسانية التي 

تجعل منه مقنعا يف حّد ذاته دون ترغيب اٍضايف. 

ب. مقومات الخطاب

هذا الخطاب يرتكز عىل مجموعة من املقومات تتلخص أساسا يف:

الداعي  املنهج  ٍان   
خطابي  منهــج  هو 
يف  استعمـــــــــل 
كشكـل  القرآن 
يتوجـــه  للخطاب 
فيه اخلالق مباشرة 
البشر أمجعني  إىل 
داعيا إياهـــــم إىل 
الصـــــــراط  إتباع 
كمــــا  املستقيم. 
جند هذا الشكـل 
اخلطابـــــــــي يف 
خطاب األنبيــــــاء 
متوجهيــــــــــــن 
إىل أقوامهـــــــــــم 
بالدعوة إىل اخليـر 

والصالح
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قد  الدنيا  الحياة  هذه  يف  اإلنسان  هذا  بأن  الله  من  يقينية  )1( معرفة 

يف  السعي  عن  لها  يتعّرض  التي  الكثرية  واملشاغل  املغريات  بفعل  يسهو 

املنحى الصحيح الذي أريد له أن يسلكه وعليه فاٍن الله يدعوه بكّل سالسة 

ولطف إىل تقويم فعله.

ولها  واملكان  بالزمان  محدودة  ظرفية  حياة  هي  الدنيا  الحياة  أن   )2(

نهاية بما أن لها بداية – وأن الغرض األسايس منها هو دعم اإلنسان يف هذا 

الظرف الصعب كي ينترص عىل عدّوه األبدي ابليس.

)3( أن النجاح يف هذا االٍمتحان مرهون بتقويم سلوكات اإلنسان يف هذه 

الحياة الدنيا أي أن جوهر العملية كلها واالٍمتحان الصعب كله ال نجاه فيه 

ااٍل بتوفيق الله ودعمه واٍمداداته التي ال تنفك.

الرصاط  وإتباع  لله  الحقة  والعبودية  الدنيا  يف  الصالح  العمل  أن   )4(

غري  عنه  الله  نهى  عما  واالنتهاء  به  الله  أمر  بما  ااٍللتزام  أي  املستقيم 

العزم. وبالتايل يكون الخطاب  الغافل وقليل  العنيد  مضمون من االنسان 

الداعي إىل املعروف هو السبيل لتصحيح اعوجاجه.

لتشجيع  األستاذ  يستعمله  البيداغوجيا  يف  جدا  متطور  منهج  وهذا 

األداء  تحسني  أجل  من  راقية  بأساليب  بدعوتهم  آلخر  حني  من  تالميذه 

املربي األول للبرشية وهو واضع  النتائج املرجّوة والله هو  للحصول عىل 

فأوضح  فس  من  أحسن  وهو  فأفهم  رشح  من  أجل  وهو  الرتبية  أسس 

وأبان. 

ث. مستلزمات الخطاب

وإتباع  سننه  إتباع  اىٍل  مختلفة  وطرق  بأشكال  اإلنسان  دعا  الله  أن   

هذا  مستلزمات  يشء.  كل  يف  والبغي  املنكر  قيم  مع  بالتناقض  املعروف 

الخطاب اٍذن أن الله يبتغي يف األساس النجاح لإلنسان ال الفشل وهو يف 

يتشابـه  املنهج    
بدرجة كبرية مع 
املنهج ألرتغييب الذي 
هو يف حـــــد ذاته 
للخري  يدعو  منهج 
الصاحل  وللعمــــل 
بني  الفــــرق  أن  إال 
املنهجني يكمـــن 
املنهج  أن  يف  أساسا 
الرتغييب يعتمــــد 
على  التحفيز  على 
الفعل اإلنسانـــــي 
اخلري بالرتغيـــــب 
وباجلنــة.  باجلزاء 
يف حني أن املنهـــج 
الداعي يرتكــــز 
على أن العمــــــل 
الصاحل له مقّوماته 
اليت  اإلنسانيـــــــة 
جتعل منــه مقنعا 
دون  ذاتــه  حّد  يف 

ترغيب ٍاضايف.
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الدعوة دفع نحو  غنى عن تعذيبه وإنما يريد له السعادة ال الشقاء. ويف 

الحقيقة ولو علم اإلنسان وفهم أن الله محب لعباده يرجو لهم السعادة 

يعانق  تجديفا كبريا كي  اٍليه مجّدها  الصالح لسعى  العمل  والنجاح عرب 

خالقه يف النهاية عندما ينتهي عمل ابن آدم وينتهي الكدح إىل الله. فالله 

ولكي  النجاح  نسب  من  يكثر  كي  والتذكري  والدفع  بالدعم  االنسان  يزّود 

ينقذ عباده من براثن الشيطان الذي يعمل جاهدا الٍثنائهم عن طرق النجاح 

ويدفعهم بكل ما أوتي من قوة إىل مسالك الفشل والسقوط.

نماذج من الخطاب ج . 

اعتمده  الذي  الداعي  للخطاب  القرآنية  النماذج  نسوق يف ما ييل بعض 

الخالق عز وجل :

عن  وينهون  باملعروف  ويأمرون  الخري  إىل  يدعون  أمة  منكم  »ولتكن 
املنكر واولئك هم املفلحون« )113(

»واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفّرقوا«)114(

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق معها  اتقوا ربكم  الناس  أيّها  »يا 

زوجها وبّث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا الله الذي تّسائلون به واألرحام 
اٍن الله كان عليكم رقيبا« )115(

لعّلكم  قبلكم  من  واللذين  خلقكم  الذي  ربّكم  اعبدوا  الناس  أيّها  يا   «
تتّقون« )116(

]113[ سورة آل عمران - اآلية 104

]114[سورة آل عمران - اآلية 103

]115[ سورة النساء - اآلية 1

]116[ سورة البقرة - اآلية 21

االنســان  يزّود اهلل 
والدفــــــع  بالدعم 
كـــي  والتذكري 
نسب  مـــن  يكثر 
ولكـــــي  النجاح 
عبـــــــــاده  ينقذ 
الشيطان  براثن  من 
الذي يعمل جاهدا 
اٍلثنائهم عــن طرق 
ويدفعهـــم  النجاح 
بكل ما أوتــــــي 
من قوة إىل مسالك 

الفشل والسقوط
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»يا أيّها اللذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومّما أخرجنا لكم من 
األرض والتيّمموا الخبيث منه تنفقون...« )117(

» يا أيّها اللذين آمنوا ادخلوا يف الّسلم كاّفة وال تتّبعوا خطوات الشيطان 
اٍنّه لكم عدّو مبني« )118(

الكلمات املفاتيح ح . 

هنالك عىل هذا املستوى الكثري من الكلمات التي يمكن اعتبارها مفاتيحا 

ملثل هذا الخطاب أي أن وجودها يدل عىل تواجد لهذا النوع من الخطاب 

الداعي.

نعرض هنا عىل سبيل الذكر ال الحرص بعض هذه املفردات املفاتيح وعىل 

الباحث املتعمق إتمام املهمة من أجل حرص مجال هذه املفردات كلها. من 

بني الكلمات التي تدل عىل هذا النوع من الخطاب :

يا أيّها الناس- يا أيها اللذين آمنوا – ولتكن منكم - ...الخ

.4.6. الخطاب الرتهيبي

تعريف الخطاب أ . 

إن هذا النمط من الخطاب القرآني هو نقيض الخطاب الرتغيبي ولكنه 

يف الحقيقة مكمل له يف أهداف الرتبية. فالله عز وجل كما استعمل الرتغيب 

لحث الهمم إىل الكدح إىل قيم الحق والعدل والحرية والخري والصالح أيضا 

رّهب وأرهب وخّوف من العذاب والعقاب املتأتي عن أعمال املنكر والّزور 

]117[ سورة البقرة - اآلية 267

]118[ سورة البقرة - اآلية 208

من  العديد  هناك   
ت  لكلمـــــــــــا ا
تـــدّل  اليت  املفاتيح 
على اخلطــــــــاب 
الّداعـــــي   القرآني 
نعرض هنــــا على 
ال  الذكـــر  سبيل 
احلصر بعــض هذه 
املفاتيـــح  املفردات 
وعلى الباحـــــــث 
املتعمق إمتــــــــام 
أجل  مـــــن  املهمة 
هذه  جمــال  حصر 
املفردات كلهـــــا. 
الرتغيب تدل عليه 
الكلمات التالية :

يا أّيها النــــاس- يا 
أيها اللذيـــن آمنوا 
– ولتكن منكم - 

...اخل
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والنّفاق والكذب والقتل والّسقة وغريها من األعمال املشينة واملتناقضة 

مع األهداف اإللهية الّسامية. وإذا كان الرتغيب بالجنة كان الرتهيب من 

النار والجحيم األبدي الذي وعد به الكافرون بنعم الله.

نماذج من الخطاب ب . 

الذي  القرآني  الخطاب  من  النمط  هذا  عىل  األمثلة  بعض  هنا  ونسوق 

يرّهب فيه الله عباده من العذاب:

ويوم  الدنيا  الحياة  يف  خزي  ااٍل  منكم  ذلك  يفعل  من  جزاء  »فما  أ -   
القيامة يردون إىل أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون« )119(

»أولئك الذين اشرتوا الضاللة بالهدى والعذاب باملغفرة فما أصربهم  ب - 
عىل النار« )120(

»أولئك الذين اشرتوا الحياة الدنيا باآلخرة فال يخفف عنهم العذاب  ت - 
وال هم ينرصون« )121(

»بىل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم  ث - 
فيها خالدون« )122(

قردة  كونوا  لهم  فقلنا  السبت  يف  منكم  اعتدوا  الذين  علمتم  »ولقد  ج - 
خاسئني. فجعلناها نكاال ملا بني يديها وما خلفها وموعظة للمتقني« )123(

»فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي قيل لهم فأنزلنا عىل الذين ظلموا  ح - 
رجزا من السماء بما كانوا يفسقون« )124(

]119[ سورة البقرة -  اآلية 85

]120[  سورة البقرة - اآلية 175

]121[  سورة البقرة - اآلية 86 

]122[  سورة البقرة - اآلية 81

]123[  سورة البقرة - اآلية 65 و 66

]124[  سورة البقرة - اآلية 59

اخلطـــاب الرتهييب 
اخلطاب  نقيض  هو 
الرتغييب ولكنـــه 
احلقيقــــــــة  يف 
لــــــــــه  مكمل 
الرتبية.  أهداف  يف 
وجــــــل  عز  فاهلل 
استعمـــــل  كما 
الرتغيـب حلــــــث 
اهلمم إلــى الكدح 
إىل قيــــــــم احلق 
والعدل واحلريـــة 
والصــــالح  واخلري 
وأرهب  رّهـب  أيضا 
وخّوف مـن العذاب 
والعقـــــاب املتأتي 
املنكر  أعمال  عن 

والّزور.
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من  اآلخرة  يف  وهو  منه  يقبل  فلن  دينا  االٍسالم  غري  يبتغ  »ومن  خ - 
الخارسين« )125(

»ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك  د - 

فليس من الله يف يشء ااٍل أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه واىٍل الله 
املصري« )126(

ث. مستلزمات الخطاب

من  مجموعة  عىل  ينبني  أيضا  أنه  ألرتهيبي  الخطاب  هذا  من  يتبني 

املستلزمات التي تستدعيه:

أي  اإلنسان  أعرج من هذا  لسلوك  قبليا  يتطلب وجودا  هو خطاب   1-

أن الله يسوق هذا الخطاب إذا تبني أن املخاَطب قام بسلوك مشني كاآلية 

»ح« والتي بّدل فيها أهل الكتاب محتوى األمر اإللهي والذي كان يف األصل 

»وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب 

أن  أي   )127( املحسنني«  لكم خطاياكم وسنزيد  نغفر  سجدا وقولوا حطة 

محتوى األمر اإللهي كان بأن يدخل بنو إرسائيل القرية من بابها سّجدا أي 

غري متعالني ومعرتفني لله بفضله عليهم ويقولون حّطة أي تلك املفردة 

التي تدّل عىل التّواضع لله بعد أن فتح عليهم ولكن عوضا عن ذلك بّدلوا 

النّاس  الله ولم يدخلوا ساجدين وإنّما رافعي رؤوسهم متعالني عىل  أمر 

تبديل  وذلك  التفاسري  من  الكثري  يف  حنطة  قالوا  وإنما  حّطة  يقولوا  ولم 

لكالم الله فاستحّقوا العذاب. كما نجد مثاال آخر يف اآلية ج عندما اعتدى 

]125[  سورة آل عمران - اآلية 85

]126[   سورة آل عمران - اآلية 28

]127[   سورة البقرة - اآلية 58

ألرتهييب  اخلطاب   
هو خطاب يتطلـب 
قبليـــــــــا  وجودا 
لسلوك أعــــــــرج 
اإلنســــان  هذا  من 
أي أن اهلل يســـوق 
هذا اخلطـــــــــاب 
إذا تبني أن املخاَطب 
قام بسلـــــــــــوك 
كتبديــل  مشني 
اإلالهــــــــي  األمر 
أو  معالضتـــــــــه 

بالقول والعمل.
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للعبادة  يوما  أنفسهم  هم  أرادوه  الذي  الّسبت  يحرتموا  ولم  إرسائيل  بنو 

والتقّرب إىل الله فأجابهم الله إىل طلبهم وجعل لهم السبت عيدا يف األسبوع 

وحّرم عليهم صيد الحيتان يف ذلك اليوم للتفّرغ للعبادة ولكن قام بعضهم 

فكانوا  الله  أمر  عىل  بالتّحايل  البحر(  جانب  ديارهم  كانت  الذين  )أولئك 

يرمون شباكهم ليال أي ليلة السبت وال يخرجونها إال صبيحة األحد كي ال 

يقال أنهم انتهكوا أمر الله ولكن الله ال يخفى عليه يشء يف األرض وال يف 

السماء فأنزل الله عقابه عليهم ومسخهم قردة خاسئني.

عمل  من  لإلنسان  وتجنيب  استرشاف  فيه  يكون  قد  خطاب  وهو   2-

مشني قبل وقوعه فعال. يف هاته الحالة يكون الخطاب كنوع من التهديد 

اإللهي باستحقاق العقاب يف صورة وقوع العمل املشني كمثل اآلية د.

مقومات الخطاب ج . 

من مقومات هذا الخطاب أنه يمكن تربيره بفائدته الواقعية فهو ينتج 

تصويبا للسلوك البرشي من االٍنحرافات املمكنة فالتخويف آلية ال يستغني 

عنها املربي أبدا ألنها أثبتت نجاعتها يف تصويب السلوك ويف تجنيب اإلنسان 

الوقوع يف مسالك الهوى والشيطان. مقّوم أسايس لهذا النوع من الخطاب 

القرآني هو منع وقوع السلوك املشني بالرتهيب من العقاب ويف ذلك حفظ 

للبرش من آفات السلوك البرشي املختل.

الكلمات املفاتيح ح . 

هنالك عىل هذا املستوى الكثري من الكلمات التي يمكن اعتبارها مفاتيحا 

الكلمات  يف  تلخيصها  يمكن  الكلمات  وهذه  الرّتغيبي  الخطاب  هذا  ملثل 

التالية نظرا ألنها تحوي مجمل املعاني التي تكون الخطاب الرّتهيبي املبني 

عىل تخويف املتلقي من العقاب الشديد الذي ينتظره يف حال انتكس عن 

فعل الخري وانغمس يف الرش :

– من  فيها-   يف جهنم  – جهنم خالدين  )أليما/شديدا/مهينا(  عذابا 

مقومــــات  من   
هذا اخلطـــــــــاب 
تربيره  ميكن  أنه 
بفائدتــه الواقعية 
تصويبا  ينتـج  فهو 
البشري  للسلـــوك 
ااٍلحنرافــــــات  من 
ملمكنــــــــــــة  ا
آليــــة  فالتخويف 
عنهــــا  يستغين  ال 
ألنهـــــا  أبدا  املربي 
جناعتهـــــا  أثبتت 
يف تصويــــــــــب 
السلـــــــــــــــوك 
جتنيـــب  وفــــــي 
اإلنســــــان الوقوع 
اهلوى  مسالــك  يف 

والشيطان. 
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يعمل سوءا – الخسان املبني – وساءت مصريا – وبئس املصري – غضب 

الله عليه – عليهم لعنة الله – لعنه الله – مأواهم جهنم – سوف نصليهم 

نارا – بئس املهاد –  أخذهم الله بذنوبهم – فذوقوا العذاب بما كنتم ...- 

املسكنة –  الله – رضبت عليهم  باؤوا بغضب من  الذلة –  رضبت عليهم 

الخارسين  من  اآلخرة  يف  وهو   – توبتهم  تقبل  لن   – نارصين  من  مالهم 

– ال يكلمهم الله يوم القيامة وال يزكيهم – ال ينظر اٍليهم يوم القيامة – 

ويحذركم الله نفسه - ......الخ

5.6. أشكال أخرى متعّددة للخطاب القرآني

أشكال أخرى متعّددة جّدا للخطاب القرآني تلّمسناها يف مضامني الوحي 

نخّصص  سوف  بدّقة.  كّلها  لعرضها  هنا  املجال  يتعّذر  الخطاب  وصيغ 

ضمن  ومدلوالتها  مضامينها  وصياغة  وتفسريها  لرشحها  القادم  العمل 

انطولوجيا عاّمة بإذن الله تعاىل. نذكر منها هنا عىل سبيل املثال ال الحرص:

* الخطاب الناهي يف تناقض مع الخطاب اآلمر.

* الخطاب التحرييض.

* الخطاب التذكريي.

* الخطاب املتحّدي.

* الخطاب الترشيعي والتقنيني.

* الخطاب النايف والتحديدي.

* الخطاب التقريري.

* الخطاب العقالني واملحاججي واالستداليل املنطقي.

* الخطاب الكشفي أو الكاشف.

* الخطاب املتعايل.

* الخطاب االستنكاري.

* الخطاب القيايس والتشبيهي....الخ.

الكثري  هنــــاك   
من الكلمــات اليت 
اعتبارهـــا  ميكن 
مفاتيحا ملثـــل هذا 
الرتهييب  اخلطاب 
منهـــــا : عذابـــــا 
/ ا يــد شد / ليما أ (

مهينا( – جهنــــــم 
خالدين فيهــا-   يف 
يعمل  من   – جهنم 
سوءا – اخلســــران 
املبيـــن – وســـاءت 
مصيـــرا – وبئــس 
املصيــر – غضـــب 
اهلل عليـه – عليهم 
– لعنه  اللــه  لعنة 
اهلل – مأواهــــــــم 
جهنـــــــم – سوف 
نصليهم نارا – بئس 
–  أخذهــــــم  املهاد 
اهلل بذنوبهم .... اخل
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الخاتمة

لقد تعّرضنا يف هذا الكتاب إىل مالمح مرشوع ضخم له رضورة قصوى 

نري  تحت  بعيد  أمد  منذ  ترزح  والتي  واإلسالمية  العربية  ألّمتنا  بالنسبة 

إذا  االستبداد والظلم والجهل والتخّلف وال يمكن لهذه األّمة من قومة إال 

واملفاهيمي.  والثقايف  الفكري  ثرائها  مواطن  وجّمعت  قّوتها  بناء  أعادت 

األّمة وترميم  إحياء  األّول يف  الّدور  القرآن  لكتاب  يكون  أساس هذا  وعىل 

الهّمة. من هنا يتنّزل هذا املرشوع الثقايف والحضاري من أجل صياغة فهم 

أنطولوجي ملضامني الوحي وألشكال الخطاب. هذا الفهم املتجّدد والجديد 

الناس يجعلهم يتغرّيون نحو األفضل فاألفضل من أجل تقويم  يف أذهان 

املسارات وتركيز املقامات الحريّة بالفعل واالٍنجاز. إن الفهم االنطولوجي 

هو محاولة متطّورة لتجاوز معوقات األشكال من أجل الولوج إىل املضامني 

ال  البرشي  الجنس  فرتبية  كتابه.  يف  الله  قصدها  التي  العميقة  الرتبويّة 

االقتصار عىل املؤمنني هو من جوهر النص القرآني. ويكون هذا املرشوع 

ألشاطبي  اإلمام  بنيانه  أّسس  الذي  أملقاصدي  الفهم  إطار  لبنة جديدة يف 
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رحمه  عاشور  ابن  الطاهر  محمد  الزيتوني  الجليل  الشيخ  أسواره  ورفع 

الله وأسكنه فردوس جنانه. نحن نريد بهذا العمل فتح الباب لعمل يؤسس 

لتكوين انطولوجيا للخطاب وللمضامني التي يحتويها الوحي لتكون محّل 

الشاسع.  الحضاري  الفكري  اإلسالمي  الحقل  يف  للعاملني  وتوحيد  اتفاق 

فمن فوائد االنطولوجيا هي توحيد املفاهيم ثم املضامني لكي نمّر من بعد 

القرآنية تخّزن يف  ذلك إىل عمل ينجز بنوكا مفاهيمية وقواعد للمعطيات 

الحواسيب ولكن واألهم تخّزن يف رؤوس بني البرش. وعىل الله كل التوفيق 

عليه توّكلت واٍليه أنيب.  
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مراجع لالستزادة

*  القرآن الكريم، املصحف العثماني.

فتحي حسن امللكاوي : »محمد الطاهر بن عاشور وقضايا االصالح   *

املعهد  ومنهجية«.  معرفية  رؤية  املعارص-  االسالمي  الفكر  يف  والتجديد 

العايل للفكر االسالمي – طبعة 2011.

85-151 ه.  ابن اسحاق : محمد ابن اسحاق بن يسار ابن خيار-   *

كتاب »املبتدأ واملبعث واملغازي«. معهد الدراسات واألبحاث للتعريب.

ابن هشام : عبد امللك بن هشام بن أيوب الحمريي. سرية ابن هشام   *

»السرية النبوية«.  تحقيق مصطفى السقا وابراهيم األبياري وعبد الحفيظ 

وأوالده  الحلبي  البابي  مصطفى  مطبعة  القرآن.  علوم  مؤسسة  الشلبي. 

بمرص. ط 2 . 1955.

دراسات  الكريم«.مركز  القرآن  اىٍل  »مدخل  الجابري:  العابد  محمد   *

الوحدة العربية. الطبعة 3. 1 جانفي 2010.

البخاري : محمد البخاري. »صحيح البخاري«. سنة 854.  *

الطربي: أبو جعفر محمد ابن جرير الطربي.«تاريخ الرسل وامللوك«.  *

تاريخ الطربي.224-310ه.
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ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محّمد ابن مكرم )ابن منظور(   *

املتويّف سنة 711ه. »لسان العرب«. الطبعة الثالثة.1414ه.

الشهرستاني : محّمد ابن عبد الكريم أبو الفتح. تحقيق أحمد فهمي   *

محّمد. »امللل والنحل«. دار الكتب العلمية. 1992.

1038 م(.   - أبو نعيــم أحمــد بن عبدالله )948 م   : االصبهاني   *

»دالئل النبّوة«. 

م(.   1038  - م   948( عبدالله  ابن  أحمد  نعيــم  أبو   : االصبهاني   *

»منتخب من كتاب الشعراء«.

ابن النديم : »الفهرست« مكتبة األلوكة تقديم أحمد رشدي أحمد.   *

معهد البحوث والدراسات العربية.990 م.

مسلم : مسلم ابن الحجاج. »صحيح مسلم«.رشح النوري.  *

ابن أنس: مالك ابن أنس.«موطأ مالك«.  *

أبي داود : االٍمام الحافظ أي داود سليمان ابن األشعث السجستاني   *

)202-285 ه(. »سنن أبي داود«.خّرج أحاديثه الحافظ أبو طاهر الزبري 

عيل زئي.

البّسام : الشيخ عبد الله البّسام. »بلـوغ املــرام«. النارش التوبــة.   *

3 مجّلدات.

ـّي.  الجاللني: محمد جالل الدين األسيوطــي وجالل الدين املحلــ  *

»تفسري الجاللني للقرآن الكريم«.1505م.

ابن خلدون : عبد الرحمان ابن خلدون. »املقّدمة«. 1377 م.  *

باريس  للفلسفة«.  والنقدية  التقنية  »اللغة  الالند.  أندري   : الالند   *

ألكان. )1963-1867(.

طالب: احسان طالب. »تأمالت فلسفية يف االنطولوجيا والحقيقة   *

واالنسان«. نرش يف 2015-05-01.



(8)

08اإلصالح128
2015

كتاب

الفيفي: محمد بن سالم بن سليمان. »اٍطاللة عىل االنطولوجيــا«  *

www.faifa.online.net/faifa/articles-action-show-id-2011 htm .

سارتر : جون بول سارتر. »الكينونة والعدم. بحث يف االنطولوجيا   *

الفينولوجيا«. ترجمة نقوال متيني. النارش املنظمة العربية للرتجمة.

ريكور: بول ريكور. »التفكري. االنطولوجيا والفعل«.   *

العرب  فيلسوف  »الكندي  االلويس.  الدين  محي  حسام   : االلويس   *

واإلسالم«. 1-1-1984. دار الطليعة للطباعة والنرش.

الرشق،  )دار  مهدي  محسن  تحقيق  الحروف،  كتاب  الفارابي،   *

بريوت1969(.

الفارابي، كتاب األلفاظ املستعملة يف املنطق  *

قنواتـي  جــورج  األب  تحقيق  اإللهيات،  جزء  الشفاء،  سينا،  ابن   *

ود. سعيد زايد، مراجعة د.إبراهيم مدكور، )القاهرة 1960(.

وتحقيق«،  بحث  سني  »ابن  كتــاب  يمــي،  الطر  كاظــم  محمد   *

طبعة 1949.

تحقيق  اإلرشــاد«.  »كتاب  يني.  الجو  الحرمني  إمام   : الجويني   *

الحميــد. مطبعــة  املنعم عبــد  محمــد يوســف موىس وعيل عبــد 

السعادة. مرص 1950.
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بصدر  امللّقب  الشريازي  إبراهيم  ابن  محمد  الدين  صدر  الشريازي:   *

املتأّهلني. »الحكمة املتعالية«.  

الحّراني : أحمد ابن الحليم الحّراني. »فقه التصّوف لشيخ اإلسالم   *

اإلمام ابن تيمية« . دار الفكر العربي. بريوت 1993.

الس هندي: لإلمام الرباني أحمد الس هندي. »شمس الشموس«.  *

اإليجي : عضد الدين عبد الرحمان ابن أحمد اإليجي. »كتاب املواقف«.   *
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دار الجيل – بريوت. الطبعة 1. 1997.

التفتازاني : سعد الدين مسعود ابن عمر بن عبـد الله التفتازانــي.   *
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االكويني: توما االكويني. »الخالصة الالهوتية«. 3 مجلدات. ترجمه   *
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يف بريوت. 1881.



الكتاب الثامن - نوفمرب 2015

المؤلف

* من مواليد 10 ديسمرب 1964 بتونس

* زاول تعليمه الثانوي بمعهد الوردية بتونس أين تحصل عىل شهادة البكالوريا 
يف العلوم والرياضيات سنة 1984.

* تحصل عىل شهادة مهندس أول باالعالمية بتونس باملدرسة الوطنية لعلوم 
االعالمية سنة 1990

* زاول أبحاثه العلمية يف ميدان هندسة املعارف والذكاء االصطناعي بجامعة 
فالنسيان بفرنسا أين تحصل عىل شهادة الدكتوراه سنة 1995.

نفس  من  املؤسسات  تسيري  يف  املتخصصة  الدراسات  شهادة  عىل  تحصل   *
الجامعة سنة 1996.

2013 طبعة دار افريقية  * أصدر كتابا تحت عنوان الوهم وسوء الفهم سنة 
للنرش.

* له مقاالت عديدة تصدر بانتظام يف جريدة األنوار ومجلة االصالح وغريها..

* هو حاليا أستاذ جامعي بجامعة قرطاج )كلية العلوم(

mejrilassad@yahoo.fr

 978 - 9938 - 14 - 320 - 1 ISBN: ر.د.م.ك:


