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  القرآني الخطاب عالمية 

حامدي الكريم عبد الدكتور
 (*)

 

القننننر    ُيلنننن  فلننننم واالنغنننن    واالسنننت    االسننننت وا  الننننوح  عاملينننن  تعننن   ال

 ومتطّلبننا  أعننراف م علنن  حنناف  بنن  واللغوينن   الثقافينن  الّشننعو  خصوصننيا 

 يف واإلبندا   واالبتكنار  النتكك   أبنوا   وفنت   دنينامم   بأمور ّلقيتع فيما بيئات م

 .معايش م وطبائع وبيئات م يت ءم مبا والّتجار  والّصنائع العلوم خمتلف

 ومن نا  نعمه  عظيم ويكافئ جب له  يليق محدًا العاملني  ر  هلل احلمد

 شننر وب ورمحن   ومنند  شن ء  لكن    تبيانننًا أنزلنه  النيي  الكننريم  القنر    نعمن  

 الكتنن  منن  يديننه بننني ملننا مصنند  ًا للعنناملني جنناء الننيي القننر   مننيا. للمسننلمني

 وانتشنر   عْميناً  وعيونناً  صنماا   و  انناً   غْلكناً   لوبناً  به اهلل فكت  عليه  وم يمنًا

 وكالبندر  الّن نار  رابعن   يف كالّشمس املعمورة نوُره عمَّ حت  وغربًا شر ًا ُمداه

 بنننني فنننر  ال الّنننا   لكنننّ  خطابنناً  جننناء الننيي  لقنننر  ا إنننه . الظلمننناء الّليلنن   يف

                                                 

 (.الجزائر) باتنة جامعة ،اإلسالمية والعلوم االجتماعية العلوم بكلية محاضر أستاذ (*)
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 زمنا   كن ّ  يف والوجدا  والّضم  العق  خياط  واأل وام  والّشعو  األجنا 

 إعجنننازه ويف دعوتنننه  يف عنننامل  خطنننا  ف نننو. البسنننيط  وجنننه علننن  ومكنننا 

 حكمنننننه ويف وتكليكنننننه  تشنننننريعه ويف ومدايتنننننه  رمحتنننننه ويف وحتّدينننننه 

 . وش وده ظ وره ويف وحاكميته 

 اخلطننا  عاملينن  مظننامر والّت لينن  بالّتوضنني  سننأتناو  الّدراسنن  مننيه ويف

 :اآلتي  احملاور خ   م  القر ن 

 .إليه العامل وحاج  القر   نعمُ  :أواًل

 .القر ن  اخلطا  يف الّدعوة عاملي  :ثانيًا

 .القر ن  اخلطا  يف والت ّدي اإلعجاز عاملي  :ثالثًا

 .القر ن  اخلطا  يف الّرمح و اهلداي  عاملي  :رابعًا

 .القر ن  اخلطا  يف والّتكليف الّتشريع عاملي  :خامسًا

 .القر ن  اخلطا  يف والّت اكم احلكم عاملي  :سادسًا

 .القر ن  اخلطا  يف والّش ود الّظ ور عاملي  :سابعًا
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 :إليه العالم وحاجة القرآن نعمة :أولا 
 أسبا  م  فيه ملا اإلنسا ؛ أوتي ا ليتا الن عم أكرب م  القر   أّ  شك ال

 حياته يف اإلنسا  تسعد اليت والصَّ ح اخل  معامل إىل واإلرشاد اهلداي 

 دالئ  إىل وأْرشده وصكاته  وأمسائه برب ه اإلنساَ  عرَّف فقد. واآلخرة األوىل

 اد الّص الربما  عل  القائم  اإلمياني  املعرف  م  ومكََّنه واإلميا   الّتوحيد

 الّشك نوازغ وعقله  لبه ع  وأزا  اليقني  إىل املوص  القاطع والّدلي 

 ةواملط  ر لنكسه املزّكي  العبادا  بأنوا  عّرفه كما. واألومام والّظنو 

 عل  القائم  العبادة ألوا  م  وغ ما وصيام وصلوا  أ كار م  لروحه 

 والُعْج  الّشرك ّن وجت والقْرب   الّطاع  يف اإلخ ص إىل ودعاه احلق  

 األخ   حماس  إىل مداه كما. الكامل  العبودي  لت قيق والّرياء

 اجملتمع أفرد م  غ ه مع ليعيش اجلماعي ؛ أو الكردي  من ا سواء ومكارم ا

 السّيئ  األخ   ع  ون اه ام  ننوالتس او ننوالتع التآخ  ل ننع  نن ائم حياة

  ننيعنالقط إىل مننب  ؤدينوت ا نالن بني اءننضنوالبغ اءنننالّش  ل نجت اليت

 يف الرّب   ي  جمتمع  املعان  ميه عل  دّلت  ي  أمجع ولع َّ. واخلصام والتدابر

  :تعاىل  وله

               

           

           

            

 (.511:البقرة)    
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   (1) باإلنسا  الّرمح   نرمح هنفي ّلتنجت اليت رب نالك  نالّنعم ونم ر  نفالق

           :تعاىل  ا 

 يف اإلنسا   وخلق القر   تعليم بني اآلي   رنت فقد  (5-5:الرمح )

 الكو   وانني عل  خ هلا م  اإلنسا  تعّرف اليت الّنعم  ميه إىل إشارة

 وسّخر  واملعارف  العلوم أنوا  عل  اإلنسا  عق  توفت  الوجود  ونواميس

 بأنوا  تنزلت اليت الّنعم  مو والقر  . األرض يف وما الّسموا  يف ما له

 والّتكريم اجملد بألوا  وأفاضت  (11:الوا ع )    :الكرام 

           :اإلنساني  عل 

 . (17:اإلسراء)        

 الغرائز وطغيا  اجل    وطأة حتت يعيش كا  القر   نزو   ب  فالعامل

 االعتقاد  وصد  اإلميا  حقائق معرف  م  حرمته فاألوىل: (2)والّش وا 

 احلّق ع  صدَّته والثاني  واخلرافا   األومام وعبادة الّشرك َض   يف فعاش

   ب النا  يسعد ومل واالستع ء  الّظلم وطأة حتت فعاش والقسط  والعد 

 اجل   فَساَد جميئه  بعد م  ب ا سعدوا اليت الّنعم  ب يه القر   جم ء

  ب  النا  يعيش أ  املمك  م  وكا . القبلي  واحلمي  والعصبي  والّظلم

 أصو  عل  حافظوا الكتا  أم  أّ  لو عاشوا مما بأحس  الوح  جم ء

 عل  اب اأص ما لك  والّتزييف  الّت ريف ميّس ا ومل واإلجني   الّتوراة

 بيلك فكقد  مداي   وال ُنور ب  كُتًبا جعل ا والقّسيسني األحبار أيدي

 رمحته وجم ء القر   نزو  م  بّد يك  ومل والّدنيوي  الّدي  سلطان ا

                                                 

 .1/5551 (م5891/هـ5571 الشروق، دار: القاهرة) 52.ط ،القرآن ظالل في قطب، سّيد: انظر (1)
 .587: ص (الشهاب دار: باتنة) القرآن في نظرات لغزالي،ا (2)
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 والعد  اخل  وينشر احلّق ويقيم القبي   ويقب   احلس  لي س   للعاملني

 .اإلنسان  واإلخاء

 م  وغ مم للعر : للعاملني ورمحً  نعمً  ا ك القر   نزو  أّ  ري  وال

 كتا  أّو  القر   كْو  يف الّنعم  تلك فتجّلت العرُ  أما الكتا   أم 

 يعّلم م كتا  في م نز  أ  يسبق فلم عليم  حكيم لد  م  يصل م مداي 

 :جمتمع م ويب  ويرشدمم
 

         

 وأموائ م أعراف م إىل حيتكمو  كانوا إمنا  (59:العنكبو ) 

 القر   فكا  الكتا  أم  م  غُ مم أما. رؤسائ م كلم  عليه اجتمعت وما

 يعتقدو   كانوا ما وزيف أباطي  كشف ألنه هلم؛ ورمحً  علي م نعمً 

 م  الّت ريف  ب  كتب م يف جاء ما أ ّر اليي القر   إىل بالّرجو  فأمرمم

 واملعام   العبادا  يف إليه امواالحتك الّص ي   االعتقاد و واعد األصو 

 للمرحل  يستجي  ال أصب  كتب م يف جاء ما لكو  والتشريع؛ والقضاء

 جاء اليت و ناألص ل نع  ن ائم ديني  دةنوح إىل ر  نالق اندع وبيلك. دةنديناجل

            :  ب  م  األنبياء ب ا

. (55:الشور )            

 واحلرص واألد  باإلنصاف ميتاز القر   به انكرد اليي اجلديد املسلك وميا

 واألعرا   ا ناألجن ّ نك م  نيناملتدّين بني (1)ي ننق  نديني ّوةنأخ  نإ ام عل 

 بالّطائكي  وال والعنصري   بالّتمييز وال واالخت ف  بالكر   يشعرو  ف 

 .من م أحد بني تكّر  وال مجيعًا تسع م القر   رمح  ألّ   لك املقيت ؛ والعر ي 

 روينت  نننرَسال إىل مننالننعنال ُ نناجننح ر  ننالق إلنزا   ننالّدواع  ننوم

                                                 

 . 551ص نفسه، المرجع (1)
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 الّسابقُ  اُ نالّديان تنلسنأف أ  بعد (1) نالّروح انأمنوظم و نالّنك شننطنع

 واإلفساد  الكساد حنو البشري بالعق  زاغ اليي والّتأوي  الّت ريف بكع 

 مواكب  عل   ادر  نتشريع امننظ إىل اإلنسان  عناجملتم ُ حاج وكيا

 الّديانا  إمكا  يف يك  مل إ  والككري؛ واملعيش  اإلنسان  التطّور

 القر ُ  ف اف . واملكاني  الّزماني  حمدوديت ا بكع   لك استيعاُ  الّسابق 

 يف أفاض كما حلقته  اليت الّشوائ  م  تنقيت ا مع الّتوحيد أصو  عل 

 م  مجل  وشرَّ  به  واإل نا  إلثباته والعقلي  الكوني  الّدالئ  أوُجه

 الوا ع مع تكييك ا مع الّسابق  الّديانا  يف األصو  ثابت  العبادا 

 واألخ   املعام   با  يف واحلرام احل   و نأص وبني ديد ناجل

 .البشري واالجتما 

 ق نالّساب  نتنالك هنل تنضتعرَّ مما امل نالع الوْح  يانم اهلل  نحك دنو 

 :العملي  والّشرائع العقدي  احلقائق خامت  ليكو  والّتبدي ؛ الّت ريف م 

 التغ  يكو  ال وك   (8:احلجر)        

 فجاء املتنّبئو   ويتنّبؤه املّدعو   يّدعيه  د  خر لكتا  داعًيا والتطّور

 اهلل فمراد. والّدمور العصور ّرم عل  وحاجات م النا  مبصاحل وافيًا خطابه

 اإلهلي  الّنعم  ومتت الّدي   بيلك وكم  النزو   بتمام مّت  د وحيه م  إً ا

           :العاملني عل 

 .بعده ألحد معّق  ف   (5:املائدة) 

 مو لعباده  اهلل م  (2)واحدًا خطابًا إال حيوي ال اليوم العامل فإ َّ ومكيا

                                                 

 .257 ص نفسه، المرجع (1)
 .275ص (المعارض دار: عنابة) ديننا هذا لغزالي،ا (2)
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 بالتواتر  املنقو    حممد النيب عل  القد  روح م  املنّز  ملسطور ا الكلم

 :الّدوام عل  احملكوظ الّشريف  املص ف دفيت بني اجملمو  بت وته  املتعبَّد

 يسمع وال. (551:األنعام)        

 القّراء حناجر م  املتعالي  الّشجي   الوح  نداءا  إال اخلمس القاّرا  يف اليوم

 .الرّباني  اهلداي  أنوار وتنشر اإلهلي   احلقائق العاملني عل  تتلو الّزكي  

 للّشعو  الد ي  والقْ ر راهناإلك تع  ال القر ن  اخلطا  عاملي  إّ 

       :األّفاكو  يّدعيه  كما(اآلخر) وإلغاء

 وترك م اهلداي  أبوا  للنا  فت  ب   (1:الك ف)   

  (88:يونس)         :يشاءو  ما خيتارو 

 ُيل  فلم واالنغ    واالست   االست وا  الوح  عاملي  تع  ال كما

 ومتطّلبا  أعراف م عل  حاف  ب  واللغوي   الثقافي  الّشعو  خصوصيا 

 واإلبدا  واالبتكار التكك  أبوا  وفت  دنيامم  بأمور يتعّلق فيما بيئات م

 معايش م  وطبائع وبيئات م يت ءم مبا والّتجار  لّصنائعوا العلوم خمتلف يف

 عل  وحيّث البشري  التاريخ عرب اإلنسان  العق  به جاد ما يبارك ف و

     :العمرا  كما  إىل املوص  احلضاري التَّواص 

 التناكر  ال الّتعارف عل   ائم  القر   فعاملي   (55:احلجرا ) 

 .الّتدابر ال الّتعاو و التقاطع  ال والّتواص 

 :القرآني الخطاب في الّدعوة عالمية: ثانياا 
 دو  جنس عل  تقتصر مل اليت دعوته يف القر ن  اخلطا  عاملي  جتّلت

   :للكّ  وشامً  مستوعبًا خطابًا جاء ب   وم  دو   وم وال جنس

 خطا  خب ف  (5:الكر ا )        
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. واملكا  الزما  خمصوص  وشعو  أل وام اّص خ جاء  اليت السابق  الكت 

   نألّم أو  ننلنلقبي انفي  ّص نعنت ال اني ننإنس ي ناملنالع هنوتندع انتنك انمن  نوم

 جتمع اليت (1)والعصبي  القومي  والّرابط  اآلصرة م  وحدما العقيدة إمنا

  (17:األحزا )      :النا  م  وغ مم به املؤمنني

 بالتقو  أيضًا النا  خطا  يستث  ومل للمؤمنني  اآلي  يف بالّتقو  فاخلطا 

 .  بالّتقو  خماطبو  كل م فالنا   (5:النساء)     :فقا 

 نز  اليت بالبيئ  وال ب ا  نز  اليت بالّلغ  العاملي  القر   دعوة تتأثر ومل

 اّم لع بالّنسب  احلا  مو كما في م  نز  اليي  باألشخاص وال في ا 

 امل يم  م  وحدما واجملّردة املطلق  احلقيق  كانت ب  واملؤّلكا   الكت 

 .اخللق  أو التشريع   أو العقدي  اخلطا   لك يف سواء خطابه  عل 

 ج   بني متييز دو  كّله للعامل عاّم  دعوة جاء العقدي فاخلطا 

     :فقا   خري   دو  أل وام ختصيص ودو  وأخر  

         :و ا   (5:الكاحت )

 البيئا  اخت ف عل   رسوله ببعث  العاملني وخاط   (51:اجلاثي )

  (519:األعراف)         :واجل ا 

 األعرا  اخت ف إىل نظر غ  م  العاملني ر  هلل اإلنسا  عبودي  و ّرر

 ودعا  (11:الياريا )        :واألجنا 

 ووحدانيته عظمته أدّل  يف والّنظر الب ث إىل واألفكار نظارواأل العقو 

 واألم   والقارئ واجلام   العامل بني متييز غ  م  وألوميته  وربوبيته

                                                 

 .5/2587 ،القرآن ظالل في ،قطب سيد (1)
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        :والكافر واملؤم  واحلضري  والبدوي

               

 (.58-51:الغاشي )

 القوانني خب ف البشر  لكّ  ّم عا دعوة أيضًا الّتشريع  اخلطا  وجاء

 أّي يف الّسائدة واحلاجا  واألعراف البيئ  طبيع  لتعكس توَضع الوضعي 

 يف إنسانيًا فجاء القر ن  التشريع أّما  لك  وراء ما إىل نظر دو  جمتمع

 الّنساء  سورة يف جاء ما  لك ومثا  وأحكامه  ومبادئه وأغراضه  نزعته

 ونظام اليتام   وحقو  الزواج  بنظام املتعّلق  الّتشريع اخلطا  جند حيث

 دعوة جاء  لك كّ  احلكم  ونظام القراب   وحقو  املرأة  وحقو  اإلرث 

 فجاء   في م  نز  اليي  واألشخاص في ا  نز  اليت البيئ  ع  جمّردة عاملي 

 اليت والبيئ  الزم  خصوص إىل اإلشارة م  خالي  األحكام تلك نصوص

 أو ا  يف اإلنسا  وختاط  متعّددة  أزما  يف نزلت وكأن ا في ا  نزلت

              : متباعدة

               
 (.5:النساء)

 أفرادًا إنساني   عاّم  دعوة جاء القر   يف األخ    اخلطا  وكيلك

 ا نكنامل أو  نالّزم  نامنبع رنأثنيت مننول   نبائنو  وبًانعنوش ا نناعننمنوج رًاننوأس

 والّسلم والّتكاف  واملساواة واإلحسا  العد   يم فجاء  األشخاص  أو

 ختاط  ومطلق  القر   دعوة يف عام  واإليثار  والّصك  والعكو والّس م

   .(1) والوجدا  والّضم  والّروح العق 

                                                 
 .251 ص (م5888/هـ5527 الرسالة، مؤسسة: بيروت) القرآن روائع من لبوطي،ا: انظر (1)
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 الّنا   ملطال حتقيق م  الوح  يف ملا ؛أيضًا عاملي  القر   دعوة وجاء 

 يف حاجته جيد اإلمياني  احلقيق  فطال  ومكا   زما  كّ  يف وحاجات م

 والبّينا   الّشوامد عل  القائم الّصاد  اإلميا  به حيّقق ما القر   خطا 

 القر   يف حاجته جيد الّروحي  احلقيق  وطال  واالرتيا   الّشك به ويدفع

 إىل يرجع األخ  ي  يق احلق وطال  وأ وا ه  وأشوا ه رغباته حيقق ما

 العلم ع  والباحث األرجا   م  وتتطّ ر نكُسه به تزكو ما فيجد القر  

 اهلل خلق مما الكوني  املعرف  أصو  إىل يرشده ما القر   يف جيد واملعرف 

 حاّسته ينّم  ما القر   يف جيد اجلمالي  القيم وطال  والّسماوا   األرض يف

 .(1) كّني ال مشاعره ويغّيي اجلمالي 

 الزما  يف بعد له النا   لكّ  عامليًا دعويًا خطابًا القر   كا  منا م 

 العامل ليشم  ميتّد حيث املكا  يف بعد وله واملستقب   واحلاضر املاض 

 عل   ائم  دعوة لتأسيس من جًا يشّك  النزول  ترتيبه يف ف و .(2)كله

 يف ومو واإلحلاد  الككر  شب ا ودفع واإلنيار  والتبش  واإل نا   احلج 

 م  كب ة وال صغ ة يرتك مل (3)عامليًا دستورًا يشّك  املص ك  ترتيبه

   :تعاىل لقوله مصدا ًا ب ا  أحاط إال ومطالب م النا  حاجا 

 (.98:الّن  )         

 :القرآني الخطاب في والتحّدي اإلعجاز عالمية :ثالثاا 
 واحلاضر املاض  يف وحتّديه إعجازه يف مليًاعا القر ن  اخلطا  جاء

 مّر عل  مثله حبديث يأت  أ  اإلنسان  العق  أعجز كتا  ف و واملستقب  

                                                 
 .11ص (م2777/هـ5527 الشروق، دار: القاهرة) 2.ط، القرآن مع نتعامل كيف لقرضاوي،ا: انظر (1)
 . 255 ص ،القرآن مع نتعامل كيف لغزالي،ا: انظر (2)
 .552 ص( العلمية الكتب دار: بيروت) القرآن عظمة عطا، القادر عبد :انظر (3)
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              :العصور

               

 وإ  فاآلي   (25-25:البقرة)      

 زما   لكّ  عاّم  أن ا الإ القر    في م نز  اليي  العر  تت ّد  نزلت

 بعدم واجلزم  ومتواص  مستمّر حتّد ف و       :بدلي 

 يف كا  أنه ولو مجيعًا للنا  واخلطا  أعج   الزما  عرب إمكانيته

 تعاىل اهلل ك م بني ليْكِص  جاء فالقر   (1) .النزو  و ت العر  مواج  

 الّنص يف سواء متاث  الو تشابه ف  اخللق  م  غ ه ك م وبني املعجز

        :لقوله مصدا ًا واملعن   الّدالل  يف أو والعبارة

  ائم منا فالت ّدي  (55-55:الطور)       

 (2) :عظيمني أمري  عل 

 سبق مطلق  حلقائق املتضّم   الك م تع   (حديث) كلم  أّ  :األو 

 يف احلاص  االخت ف أّ  لك  حماكات ا؛ ع  العق  ويعجز القر    ب ا

 حيّده اليي والعجز  بعضًا ي دم بعضه جيع  اليي والّتداع  البشر  ك م

 وإدراك معرف  يف الّنس  به تتكاو  اليي والّتكرار القاطع  البيا  ع 

 -بشري ك م أّي يف ظ ر  إْ -احلقيق  جيع   لك كّ  احلقيق  

 . القر ني  باحلقيق  دائمًا سْبقًا مسبو  

 صد ًا صاد ًا كا  إ ا إال حديثًا يكو  ال حديث كّ  أّ  :والثان 

 أ  بشري لك م وأّن  مطلق  علم ع  وصادرًا  مطلقًا عداًل وعاداًل  مطلقًا

                                                 

 .5/58 القرآن ظالل في: انظر (1)
 .555ص (م5891/هـ5571،السالسل دار: الكويت) البشر وكالم هللا كالم بين الفصل القول القرآن العفيفي، دمحم (2)



 
 
 
 
 
 
 
 

 -155 -

 .البشر أحاديث ع  القر   حديث انكراد يثبت وب يا اخلصائص  ميه حيم 

 فكيف بلسان م  القر   نز  اليي  العر  أعجز القر   كا  وإ ا

  الّلسا ؟ ميا يعرفو  ال الدي  العر  غ  أعجز

 جييدو  ألن م ؛معًا واملعن  بالّنص القر   أعجزمم العر  أّ  :واجلوا 

 ويتيّو ون ا  الّنص معان  أيضًا ويعقلو   البيا  أسالي  ومعرف  الّنص  راءة

 أن م غ  العجمي   بسب  الّنص  راءة جييدوا مل وإْ  فإن م العر  غ  أّما

 م  النا  إخراج ومو القر   ألجله أنز  اليي العظيم املغز  أدركوا

 وكيف القر  ؟ جم ء  ب  العر  حا  كا  كيف. الّنور إىل الظلما 

 دّكت   االّش عظيم  البنيا   متماسك   ّوي  أّم  من م وبن  ب م ارتق 

 اليي القر   بكع   لك كّ . والّروم الكر  حضارة: مما مينيعظ حضارتني

  يم الوجود إىل أعاد  العدم م  أّم  وأنشأ البناء وأْحَكم التغي  أْحدث

 يف فقط يك  مل القر   فإعجاُز. اإلنسان  واإلخاء واملساواة واحلّق العد 

 يف وحتّ  العر   غ  عل  متعّير ميا أل  (1)وبيانه؛ وب غته وألكاظه عباراته

 ومقاصده معانيه يف األكرب اإلعجاز كا  وإمنا  لك  يتق  ال َمْ  العر 

 .العاملني عل  ختك  ال وم  الكرب  

 ألوا  إىل تعّداه ب  ف س   لغويًا يك  مل القر   إعجاز فإّ  منا وم 

 :من ا  أخر 

  (2) :اجملّرد الّنص إعجاز -

 ا  نكنوامل ا ننالّزم دودننح  ننع لقًاننطنوم ّردًاننجنم اءننج ر ن نالق صنننالّنننف

 داث ننواألح ائعنالو  أمساء وال الّيوا   وأعيا  األشخاص أمساء ييكر ومل

                                                 

 . 81:ص ،القرآن عظمة عطا، القادر عبد (1)
 .1/2951 ،القرآن ظالل في: انظر (2)
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 البا ي   والّسن  الّثابت  القيم بتصوير امتم وإمنا واألعراف  الطبائع أحوا  وال

 تنقض  وال األشخاص  بيما  تنقطع وال احلوادث  بانت اء تنت   ال اليت

.  بي  ولكّ  جي  لكّ  وماثل  و ائم  شامدة تبق  ثم وم  امل بسا   بانقضاء

 ولكّ  األو ا  كّ  يف به للعم  وجمّردًا مطلقًا جاء الّنص أّ   لك وسب 

 فالّنصوص. الطوي  املد  عل  والو ائع األحداث تلك مث  واج وا مت  النا  

 الك م متجّددة مت ّرك  معان  م  ب  جامدة  و وال  عبارا  ليست

 الكام  رصيدما ع  له فتكتُ  حاورما  كّلما والككر العق  يستنطق ا

 واملعان    باملعن مكعم  طا ا  إىل مسطورة كلما  م  وتت ّو  امليخور 

 فيأت  الّزما   يف متباعدة  راءا  ُيْقَرأ الّنص فإّ  وهليا. واألحكام واحلكم

 وميا  بُ   م  به يوح مل مبا ويوح   ضي   ولكّ  جي  لكّ  جديدة مبعان 

 جامدًا الّنص كا  فلو العصور  عرب وتكاس ه القر   معان  تعّدد سّر مو

 .القر ن  الّنص إعجاز عاملي  م  لْو  وميا املزيد  ع  املعن  لتوّ ف

  :(1)االخت ف وعدم الّتناسق إعجاز-

 م  أكثر يف ن ايته إىل النزو  بداي  م  منسجمًا القر ن  الّنص جاء

 مع والو ائع  باألحداث وال كا  وامل الّزما  باخت ف يتأثر فلم سن   عشري 

    :السابق  كالكت  جمموعًا ينز  ومل متكّر ًا نز  أنه
 

    
 االنسجام ظامرة وتتجّل   (571:اإلسراء) 

 فيه فتجد البشر ك م خب ف الكّني   وطرائقه األداء  ناحي  م  والّتناسق

 واهلبوط  والت ليق  والضعف والقّوة والتعثر  والتوفيق والسكوح  القمم

 مسا  يف تظ ر اليت الّظوامر  خر إىل واالنطكاء  واإلشرا  والثقل   والّرفرف 

                                                 

 .2/125، نفسه المرجع (1)
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 د ننالواح األدي  ا نمنأع يف رننالّنظ   ننخ م   لك بدونوي. منن م نوك البشر

 القائد أو الواحد  الّسياس  أو الواحد  الكّنا  أو الواحد  املكّكر أو

 البشري  الوسم في ا يبدو اليت صناعته يف كا  أّي أو الواحد  العسكري

 وصنع  اهلل صنع  بني الكار  كا  وإ ا. االنسجام وعدم واالخت ف التغ  ومو

 يف  لك م  أوض  فإن ا الك  واألداء اللكظ  التعب  جان  يف واض   البشر

 سرة األ كنظام اجملتمع  لبناء القر   ب ا جاء اليت واألنظم  الّتشريع جان 

 م  لو  وميا.  لك غ  إىل واحلكم  السياس  ونظام واال تصاد  املا  ونظام

     :تعاىل لقوله مصدا ًا القر ن   اخلطا  يف اإلعجاز عاملي 

 (.92:النساء)       

  :والتأث  التأثر إعجاز

 ك ال والتعب  الّنص عل   اصرًا للعاملني وحتّديه القر   إعجاز يك  مل

 تأثر يف  لك ويتجّل  واملعان   املعن  إىل  لك جتاوز ب  الب غ   واألسلو 

 أيقظه  غاف  م  وكم مداه  ضاّ  م  فكم فيه  وتأّم  و رأه ت ه م 

 طاغي  م  وكم صراطه  عل  استقام الّسبي  سواء ع  من رف م  وكم

 يف لكام ا وسّره الروح   القر   سلطا  إنه. حكمه إىل رجع مواه مّتبع

        :والقلو  النكو  عل  وأثره معانيه 

              

 . (25:الزمر)      

 مبجّرد والّشعور احلّس يف ينسك  القر ن   الّنص وراء سّرًا مناك إّ  

 ويصع   غامضًا اآلخر البعض ويدركه  واض ًا البعض يدركه مساعه 

 اليت والظ   الّصور أمو في ا؟ الكام  املعن  أمو  ات ا؟ رةالعبا أمو :حتديده
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 أم  الّلغ ؟ يف املصوغ القو  إيقا  م  املميز اخلاص القر ن  اإليقا  أمو تشّع ا؟

  حمدود؟ غ  وراءما  خر وش ء م  إن ا أم جمتمع ؟ كّل ا العناصر ميه

 صنصو يواجه م  كّ  به يشعر  ر ن  نّص كّ  يف موَد  سّر  لك

 والّنظر بالتدّبر واخلكي  الكامن  األسرار تلك تتض  ثم  ابتداًء القر  

 يف املطلق القر ن  اإلعجاز مسا  م  وم  كّله  القر   بناء يف والّتكك 

  (1) .نكسه وحيرتم حّسه حيرتم إنسا  في ا مياري ال واليت العصور  مجيع

  :التغي  إعجاز-

 التغي  عل   درته الّزم   عرب املمتّد  القر ن اإلعجاز أنوا  أمم م  إّ 

 حيتوي ف و القر    لطبيع   لك ويرجع الكما   سّلم إىل باإلنسا  واالرتقاء

 غ  فكم وإدراك  وبصر  و  له م  كّ  حيّس ا نافية  خار    ّوة عل 

. الوجود ائقنوحق التاريخ وجه م  غ  ما ان نج إىل األرض  هننوج م  ر  ننالق

 :اإلنسان  التاريخ  اكرة م  مت  مل أجمادًا وبغ مم بالعر  القر   صنع لقد

              

 يصنعه  مننل انم منينظنالع  نالوح يانب   لهنوأم القر   عنصن دنلق  (55:الرعد)

 ومو اجلبا   م  أصل  مو م  به  طعوا بعد  م  حضارة وال  ب   م  كَتا 

 ومو  بورمم  يف األموا  م  أمخد مو ما به وأحيوا ليد والتقا األفكار مجود

 سّر مو والتغ  الّت ّو   لك إّ . واألومام الطغياُ  روَح ا  ت  اليت الشعو 

 واأللبا   البصائر بيوي األّخا  وتشريعه  الّسم  وتعاليمه القر   إعجاز

 ع  األرض وحتّو  رسوخ ا  ع  اجلبا  حتّو  م  أضخم حتّواًل وكا 

 األخي سو  ينقص م ال اليوم والعر  (2) .املوا  ع  املوت  وحتّو  مجودما

                                                 

 . 1/5588، نفسه المرجع (1)
 .5/2715، نفسه المرجع (2)
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 والّش ود الّضائع واجملد املكقودة املكان  السرتجا  ومديه القر   بتعاليم

 حمكوظًا القر   دام ما القر   الّنص يف زالت ما التغي  فقّوة الغابر  احلضاري

 .تعاىل اهلل حبك 

 :القرآني الخطاب في والّرحمة الهداية عالمية :رابعاا 
  جل م يف البشر ص ح م  فيه ملا للعاملني؛ ورمح  مداي  القر   جاء

 جاء  ب  زما   دو  لزما  وال وحدمم  للعر  مدايته تك  فلم وعاجل م 

 ثم القدم  مني اإلنسان  العامل ص بت اهلل مداي  إّ . الّنا  لكّ  عاّم 

 ةاألخ  صيغت ا إىل انت ت أ  إىل عّددة مت ومراح  شتّ  أطوار يف تدّرجت

 فُ د   (1).الكريم القر   يف الثابت األخ  وضع ا يف واكتملت استو  اليت

    :القر   بنزو  إال يكتم  ومل نا صًا كا  الّسابق  الكت 

               

 ل متمام    عل    فتقديم  (5-5:عمرا    ) 

 واإلجني  التوراة مد  أّ  إنسا  يتوّمم ال فلك  القيد ميا  كر أماو به 

 القر    جمل ء كاملقّدما  أن ا إىل إشارة وفيه القر    نزو  بعد مستمّر

 عل  دلي  بن القر   ع  التعب  ويف. تاّم غ  عليه الّسابق فاهلد 

 أنه قر  ال صكا  م  ألّ  واإلجني ؛ الّتوراة ُمد  عل  مدايته تكضي 

 م  فيه ملا اهلد  أحوا  أعظم ومو والباط   احلّق بني مكّر  أي  

  (2) .العقو  تعرتض اليت والّشب ا  الّشكوك وإزال  والبّينا  الربما 

  (87:األنعام)       :تعاىل  وله أما

                                                 

 .55ص ،القرآن في نظرات لغزالي،ا: انظر (1)
 .5/558( م5895 للنشر، التونسية الدار: تونس) والتنوير التحرير تفسير عاشور، بن الطاهر دمحم: انظر (2)
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 وإىل الّتشريع  أصو  إىل راجعًا كا  ما مو اّتباعه الواج  باهلد  فاملراد

  ب  الّسماوي  األديا  في ا ختتلف مل اليت اخللق وُحس  الّنكس زكاة

 لكون ا العملي ؛ الّتشريع أحوا  يف اال تداء اآلي  م  يرد ومل الّت ريف 

  (1) .واملكا  بالّزما  مرتبط  كانت

 :تعاىل  وله الّسابق   الكت  م  غ ه عل  القر   أفضلي  يؤّكد ومما

 اآلي  ميه جاء  حيث  (8:راءاإلس)       

 القر   مد  أّ  لبيا  ؛(2:اإلسراء)    :  وله عقي 

 (2):واملعن  القويم  تكضي : واألْ وم. اهلدايا  م  واإلجني  الّتوراة يف مما أ وم

 يرتك مل فالقر  . إسرائي  ب  كتا  مد  م  أ وم م  لليت ي دي أنه

 وميا  حتييرًا أو حتريضًا  سلكه إال والطبائع خ  األ مسالك م  مسلكًا

 فك   مجيعًا للبشر مدايته عاملي  عل  الداّ  اإلعجاز معان  م  فيه وصف

 . القر   إليه مد  فقد أ وم مو ما

 به االمتداء أراد  ننمم دًاننأح تستث  ال  ننعام  ننورمح داي نم فالقر  

          :هنننرمحت   نننظ يف و نننوالّدخ

 يدّ  ال باملؤمنني فالّتقييد  (11:يونس)       

 أن م عل  للّدالل  املؤمنني  كر ب  الّنا   م  غ مم ومنع الّتخصيص  عل 

 الّنا  خاط  فالقر  . لرمحته واستجاب  بالقر    امتداء الّنا  أكثر

 ارمقد يف والخت ف م هلم  الّصاحل  املنافع م  فيه ملا إشارة يف مجيعا

 وداللته أبعاده له بالقر   االمتداء يف اإلميا   يد أ  كما (3) .به االنتكا 

                                                 
 . 1/511 ،نفسه المرجع (1)
 . 51/55 ،نفسه المرجع (2)
 .55/277 ،نفسه المرجع (3)
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 املؤمنني ختصيص فك  القر    خطا  يف متدّبر كّ  عل  ختَك  ال اليت

 كغ ه ليس القر   أّ  ومو  (1)عميق  ضخم  حقيق  تْكُم  به باالمتداء

 ويستوع  يقرؤه م  كّ  به ينتكع والتطبيقي  والعلمي  الّنظري  الكت  م 

 َك َّ .الّن ار وأطراف الّلي   ناء يقرؤونه اليوم فالّنا  وإال وأفكاره  معانيه

 اإلميا  بنور  لُبه امتأل م  إال وأسراره ب داياته ينتكع ال كتاٌ  فالقر ُ 

 وح وته أشوا ه زاد  باإلميا  طرّيًا ندّيًا القل  كا  وكّلما واليقني 

 اجلاّف  الّصلد الغلي  القل  منه يدرك ماال معانيه م  وأدرك للقر   

 كنوزًا القر   يف إّ . واألفاكو  اجلاحدو  إليه ي تدي ال ما بنوره وامتد 

 ولقد اإلميا   مو ومكتاُح ا والّتوجيه  واحلرك  واملعرف  اهلد  م  ضْخم 

  اإلميا متّك  عندما ومداياته القر   فتوحا  املؤمنني أيدي عل  حتّققت

 أصب  وملا األرض  يكت وا أ   ب  والعقو  القلو  به فكت وا  لوب م  م 

 تتمّك  ومل مدايته ضاعت وأصواته  وحروفه بآياته رتمنُي كتابًا القر  

 .جمّددًا الّتاريخ إىل الّدخو  م  القر   أّم 

 رمحٌ  فإنه بأحكامه  والعاملني به للمؤمنني رمحً  جاء وإْ  والقر ُ 

 فالقر ُ  ألحكامه  اخلاضعني األديا  أص ا  م  به املؤمنني لغ  كيلك

 يف أحرارًا ويكونو  وأعراض م  أنكس م يف والّس م األْم  هلم يوّفر

 يف ميا. ومعام ت م حقو  م يف للمؤمنني مساوي  وعبادات م عقائدمم

 املوعودي  املؤمنني خب ف اهلل  إىل مص مم فإ  اآلخرة يف أما الّدنيا 

 (2) .معًا واآلخرة الّدنيا مح بر

                                                 

 .1/2121، القرآن ظالل في: انظر (1)
 .9/271 (المعرفة دار: بيروت) المنار تفسير رضا، رشيد: انظر (2)
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 ف و (1) :والباطن  الّظامرة األمراض مجيع م  ورمحٌ  شكاٌء القر   ويف

 القلو  تصي  أمراٌض وم  والّشك  واحل ة والقلق الوسوس  م  شكاء

 وم  الّشيطا   ونزغا  واحلسد والطمع والّدنس اهلو  م  شكاٌء ومو. فُتوِمُنَ ا

 شكاء ومو. واالن يار البل  إىل ب ا وتدفع وتتعُب ا  لقلو ا تضعُف اليت اآلفا  م 

 م  للعق  عاصم فالقر   واملن رف   الشاّ ة والّشعوري  الككري  االجتاما  م 

 ومو. تعاىل اهلل إال يعلمه ال مما فيه اخلوض ع  يعجز فيما والّزل  الّشطط

 االجتماع  نظامه ظّ  يف اجملتمعا  بناء ختلخ  اليت االجتماعي  العل  م  شكاء

 مجيع م  حكظ م ألنه للمؤمنني؛ رمح  فالقر   ثم وم  الّشامل   وعدالته

 .واالجتماعي  الكردي  والعقلي   الّنكسي  والباطن   الّظامرة األمراض

  :نزوله م  اإلط   عل  مقصد أكرب للّنا  القر   مداي  إّ 

             

 دلي  الّنور إىل الظلما  م  باإلخراج اإلنزا  علي فت  (5:إبراميم)  

 ض هلم  يف يرتك م مل وأنه النَّا   م  تعاىل اهلل ُمراد م  اهلداي  أّ  عل 

 للّنا ؛ وعموم ا اهلداي  عاملي  وَمردُّ (2) .فعلي ا ضّ  وم  فلنكسه امتد  فم 

    :عن ا للبشر غن  ال اليت املصاحل ألوا  م  القر   يف ملا

 كّ »فن  (98:الن  )         

 واسع بيا  هفكي واملصاحل  اخل  م  القر   يف ما عموم عل  يدّ  «ش ء

 واملزّك  للّنكو  املصل  الّتشريع م  ألوا  وفيه ألدّلته  وتكصي  للّتوحيد

. النا  حيتاجه مما  لك وغ  املدن   اجملتمع ألركا  واملقيم لألخ   

                                                 

 .1/2121، القرآن ظالل في: انظر (1)
 .55/518 ،والتنوير التحرير: انظر (2)
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 ب دايا  أخي م  أّ  عل  دلي  اهلداي   م  القر   يف ملا مح الّر وت زم

   .(1) واألخروي  الّدنيوي  الّسعادتني يف املتمّثل  اهلل رمح  نا  القر  

 :القرآني الخطاب في والّتكليف التشريع عالمية :خامساا 
 به تقوم ما هلم شر  ثم وم   كره  سبق كما  للّنا  ماديًا القر   جاء

 الّنا  حباجا  وافيًا تشريعه فجاء والقوانني  كامنناألح م  مدايت م

 حيتاجونه  مما بش ء يضيق ال ومكا   زما  كّ  يف واالجتماعي  الكردي 

 القر   شر  و د. محيد حكيم م  تنزي  ألّنه حبقو  م؛ الوفاء ع  يعجز وال

 والعبادا   العقائد : مث  األساسي   اجلوان  يف الّنا  حيتاجه ما

 احلكم  و ؤوش واجلنايا   املالي   واملعام   األسرة  و ؤوش واألخ   

 وافي  جاء  اليت والّتكصيلي  الكّلي  األحكام م  وغ ما واجل اد 

 بأوض  خلقه  م  اهلل ُمراد عل  داّل  واآلج   العاج  يف الّنا  مبصاحل

 .بيا  وأحس  أسلو   وأدّ  عبارة

     :النا  لكّ  عاّمًا الّتكليف جاء وكيلك
 للّنا  فاخلطا   (25:البقرة)       

 بعبادة مأمور فالكّ  وغ مم  القر   في م نز  م  بني فر  ال كّل م

 (2) .مرضاته وحيققوا تقواه لينالوا واإلجياد؛ باخللق دتكّر اليي اخلالق

      :تعاىل اهلل بعبادة مكّلكو  كّل م واجلّ  فاإلنس
 معّين  غاي  مناك أّ  إىل إشارة الّنص فك   (11:الياريا )  

 حّقق فقد ب ا  ام فم  تعاىل  اهلل بعبودي  القيام وم  واإلنس اجلنس لوجود

                                                 

 .55/215 ،نفسه المرجع (1)
 .5/51، القرآن ظالل في: انظر (2)
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 ب  وأصب  الغاي   تلك أبط  فقد عن ا أعرض وم  وجوده  م  الغاي 

   .(1)القصد م  فارغ  حياته وباتت وظيك  

 بالقر   العم  وجو  عل   وخلكًا سلكًا  املسلمني كلم  اّتكقت و د

 القر   أّ  عل  املسلمني إمجا  انعقد  د » أنه حت  ألحكامه  واالمتثا 

 الّدي  م  علم مما عندمم  لك صار حتّ  والشريع  الّدي  أسا  مو الكريم

 اهلل حّج  ف و وإ ليم  وإ ليم وعصر  عصر بني  لك يف فر  ال بالّضرورة 

 وأحكامه عقائده يف ومكا   زما  كّ  يف أمجعني ّنا ال عل  العام 

 عصر  دو  بعصر أو  وم  دو  بقوم خاص  حج  أنه زعم وَمْ  وأخ  ه 

 (2)«اإلس م ربق  ع  خارج ف و
 عل  حلّث م خمتلك  بأسالي  الّنا  مجيع القر   يف تعاىل اهلل ناد  و د

 وامتمامًا وتكرميًا ي عنا الّنداء أسلو  م  ونّو  القر    يف مبا العم 

  مجيعًا النا  وناد  والّشعو   والطوائف  األشخاص فناد  باملناد  

. ن   ترك أو فع  بطل  إما تكليك   نداء مجاعا  أو أفرادًا للعق ء ونداؤه

 فيما أكثره كا     : اإلنساني  بوصف الّنداء أّ  وامل ح 

 م  إلي ا يرجع وما والعقائد  يدالّتوح م  للّدي   العاّم  باألصو  خيتّص

 سبًعا بل  إ  غ ه م  أكثر فكا  اإلميا  بوصف الّنداء وأما. تعاىل اهلل عبادة

. مّك  يف واحٌد نداٌء من ا يقع ومل املدين   يف نزلت كّل ا نداء  ومثانني

 تكاليف  م  القر   يف مبا مكّلكو  أن م عل  تنبيً ا اإلميا  بوصف ونادامم

  .(3) مجيعًا واألحكام واألخ   والعبادا  العقائد يف الوصف  ياب نادامم

                                                 

 .1/5591، نفسه المرجع (1)
 .85ص( م2775/هـ5525 الشروق، دار: القاهرة) 52.ط الكريم، القرآن تفسير شلتوت، محمود (2)
 .85 ص نفسه، المرجع (3)
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 كتابًا وليس ف س   ومواع  وتراتي  أ كار كتا  ليس القر ُ  إّ 

 والقوانني الّتشريع فيه جمتمع كتا  ف و كّ  األفراد  خلصوص جاء

 الّشريف للمص ف  ارئ أّي ويستطيع. سواء حّد عل  واجلماع  للكرد امللزم 

 العاّم  احلياة ينتظم اإلس م أّ  بيقني يدرك أ  األرض ظ ر عل   ارة أّي م 

 زاعم يزعم أ  املص ف مطالع  بعد اجل   وم  .واجملتمع والّنكس واخلاّص  

 ختاط  جاء  ونواميه تعاىل اهلل فأوامر حمدودة  نكسي  مواع  كتا  أنه

. سواء حّد عل   اإلنسا في ا يعيش اليت البيئ  ختاط  كما نكسه اإلنسا 

 الكرد إىل فيه  األولني وأخبار القصص حتّ  ونواميه بأوامره يّتجه والقر  

 ص ة م  فالعبادا  القر    منظور يف بين ما انكصا  ف   معًا واجملتمع

 اب ا نألص  ول نموك فردي  أعمااًل أن ا الظاّنو  يظّن ا وحّج وزكاة وصيام

 الّص ة إ ام  فإّ  ص ي   غ  وميا رك ا ت أو بإ امت ا للّدول  ع    ال

 .الطريق كانس عل  مكروض  م  كما ديوانه يف احلاكم عل  مكروض 

 نرض  حكم فيه وليس ت در  وأخر  تؤثر سورة املص ف يف وليس (1)

 متكام  إهل  نظام كّله فالوح  ك  .ون جره نسخطه و خر به  ونعم 

       (2) .يلهوتكص مجلته يف والعصم  بالقداس  يّتسم

 منه تؤخي مصدر أّو  يكو  أل  بّوأته, تشريع  بن ج القر   انكرد و د

 يضْق فلم, والّدنيوي  الّديني : اجملاال  خمتلف يف القوانني وتسّ , األحكام

 والّنكسي  العقلي   متطلّبات م وككاي  الّنا  حاجا  سّد ع  الّتشريع  بثرائه

 عشر أربع  عل  يزيد ما مرور ومع. والعاملي  واالجتماعي  الكردي , واجلسمي 

 الّضروري  الّنا  مبصاحل وافيًا طرّيًا غّضًا يزا  ما, القر   نزو  م   رنًا

                                                 
 .51 ص (لإلعالم العالمية منشورات هومة، دار: الجزائر) المصحف معركة لغزالي،ا: انظر (1)
 .557 ص نفسه، المرجع (2)



 
 
 
 
 
 
 

 -155 -

 إجياد يف امليم  احلضاري التطّور أمام يعجز ومل, والّت سيني  واحلاجي 

 .واملستجّدا  الطارئ  واألحداث للو ائع املمكن  احللو 

 املؤّلكني عند له نظ  ال اليي, الكريد الّتشريع  لّن جا إىل يرجع  لك كّ 

 القوانني واضع  عند وال واالجتماعي  الّتربوي  لألغراض يكتبو  اليي 

 راع  حيث ون م ؤش خمتلف يف  وانني م  النا  حيتاجه ملا يقّننو  اليي 

 أحوا  اختلكت م ما, ومكا  زما  لكّ  صلوحيته يضم  ما تشريعه يف

 وامليزا  اخلصائص ميه وم  ..والبيئي  واالجتماعي  والعمراني  لعلمي ا الّنا 

 :  نيكر

 :يتغير مال وتفصيل يتغير ما إجمال -
 مجيع يكّص  مل حيث, متمّيزًا لوبًانأس امناألحك ريعنتش يف ر ُ نالق لكننس

  يكّص ومل امنكنناألح مننمعظ يف ا نناإلمج  ثر ب , ًاننجزئي ً ننتكصي امنناألحك

 . من ا القلي  يف إاّل

 أمرننف, وهلاننأص القر   رنن ك حيث  العبادا : اجململ  األحكام فم 

 إال, وأفعاهلا, وأ واهلا, وأعدادما, أو ات ا ا نلبي التعّرض دو  الّص ة بإ ام 

. الّصلوا  بعض وأو ا , القبل  استقبا  ع  اآليا  بعض يف لطيك  إشارا 

 وبعض, تارك ا وجزاء, كوجوب ا ,أحكام ا عضب مبّينا بالّزكاة وأمر

, وجوب ا شروط يف الّتكصي  دو  إنكا  ا و دا  ومصارف ا , مواردما

 عل  كوجوبه أحكامه بعض مبّينًا باحلّج وأمر. ومقاديرما, وموانع ا

 باملشعر والو وف, والّسع , كالطواف ,شعائره وبعض, وموا يته, املستطيع

 بعض مبّينًا بالّصيام وأمر. كاحللق ,ورا ظاحمل بعض وترك, واهلدي, احلرام

 واملسافر للمريض اإلفطار وجواز الّزمان  وميقاته, كوجوبه أحكامه

 أنه غ , الّن ار دو  الّلي  يف الّنساء وغشيا  والّشر  األك  وإباح , والعاجز
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 . وراتهظوحم, وموانعه وجوبه شروط يف يكّص  مل

 باإلشارة اكتك  القر   جند حيث   املعام  :اجململ  األحكام وم 

 األحكام فك , الكق اء واجت اد, للسّن  والّتكصي  البيا  تاركًا, أصوهلا إىل

 وحرم  البيع ك ّ  ,العاّم   واعدما القر   وضع, املالي  كالتصّرفا  املدني 

 وجع , بالباط  النا  أموا  كأك ,املشرو  غ  الكس  ع  والّن  , الّربا

 الّرشوة ع  ون  , والع ود بالعقود بالوفاء وأمر, الّتراض  بادال امل أسا 

 حلك   واعد وضع كما ,احلقو  وجْ د والغْص  واخلديع  واخليان 

 .ورم  وإش اد كتاب  م  التوثيق  كطر  احلقو  

 يف القصاص أوج  حيث, أصوهلا القر   وضع: اجلنائي  األحكام ويف

 كما,العكو وعند اخلطأ القت  يف الّديا  وأوج , الّنكس دو  وفيما الّنكس

 إىل التعّرض دو , والقيف, والّزنا, واحلراب , السر   احلدود ك ّد أوج 

 . ومسقطات ا وشروط ا أركان ا

 القر   أمر, البّينا  وإ ام , الّدعاو  كرفع:املرافعا  أحكام ويف

 ون  , الّش ود  م العدو  واختيار األخبار م  والتثّبت املتخاصمني بني بالعد 

 .والقراب , والكقر, كالغن :ظامري  ألسبا  الّنا ؛ بني التمييز ع 

 كبدء,واحلر  الّسلم  واعد إىل القر   أشار: الّدستوري  األحكام ويف

   الّسلم واتكا يا , احلربي  باملعامدا  الوفاء إىل وأرشد, وانت ائه القتا 

 .األسر  كأحكام احلر  و ثار

  لك فم , اجململ  باألحكام مقارن   ليل  ف   :التكصيلي  كاماألح أّما   

 فرّغ , الغال  يف القر ُ  في ا فّص  حيث, والّط   كالّزواج,األسرة أحكام

 وبني, واالجتماعي  الّنكسي  ومقاصده الّديني  منزلته مربزا, إليه ودعا الّزواج يف
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 كما,الّنساء م  ّرما احمل وأصناف, والعّدة, والّرضا, كاخلطب  أحكامه بعض

  يام إىل دعا كما. والّسك , والنكق , الّصدا  كوجو  ,الّزواج  ثار إىل أشار

 وأرشد, باملعروف والّتعاو , احلسن  والعشرة والّرمح  املوّدة عل  الّزوجي  احلياة

 الّصل  إىل فدعا, الّزوجني أحد نشوز بسب  الّزوجي  اخل فا  حّ  سب  إىل

 كما و ثاره  وشروطه أنواعه فبّي , واحلاج  الّضرورة عند ّط  ال أباح كما,

 مو  عند, كافيًا بيانًا وبّين ا, أنصبت م وحّدد, والوارثا  الوارثني عدد إىل أرشد

   (1) .الّزوجني أحد

 :أما احلكم  م  إمجا  العبادا  ف جع إىل

صل   الّرسو  م  عمل  بيا  إىل حتتاج عملي   ربا  العبادا  كو -

 ببيا  الرسو  فقام, واال تداء التَّعّبد حمض عل  مبني  وألن ا اهلل عليه وسلم

 ليأخيوما  عن م اهلل رض   الّص اب  ومنظر مرأ  أمام وكيكيات ا أحواهلا

 املنافي , االبتدا  ملكسدة درءا و لك, واملشامدة بالّسما  االّتبا  طريق ع 

 عّن  خيوا»و (2) «َكَما َرأَْيتُُمونِي أَُصل ِيَصلُّوا » : فقا  تشريع ا  م  للمقصد

 التعّبد عل   ائم  العبادا  أّ  عل  يدال  فاحلديثا , (3) «مناسككم

 .واالّتبا  باال تداء اخلالص

 واالجت اد للعق  جما  ال اليت, الّثابت  األحكام م  العبادا  كو -

  اّرة وأحوا  أشكا  ل ع وثبات ا دوام ا ألّ  والّنقصا ؛ بالّزيادة نصي  في ا

 ميا ويف, والّدمور العصور توال  مع, املكّلكني عل  ضرر وال فيه حرج ال

  الّرسو  زم  يف الّشريع  عيتكر تتّبعت  د» :عاشور اب  يقو  الّشأ  
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 يف العبادا  أبوا  لتجد أنك حت , العبادا  أحكام يف معظمه فوجد 

 املعام  ؛ أبوا  خب ف صنيفالّت م  األعظم اجلزء م  السّن  مصّنكا 

 لألمم ولزوم ا دوام ا يف حرج ف ,  اّرة مقاصد عل  مبني  العبادا  ألّ   لك

       .(1) «الّرخص  حكم حتت تدخ  نادرة أحوا  يف إاّل والعصور

 :  سببني إىل ف جع املعام   إمجا  م  احلكم  أّماو

, الّزم  امتداد مع ثابت  وأحوااًل أشكااًل تأخي ال املعام   ميه كو -

 م  فكا , واالجتماعي  والعمراني  العلمي  النا  أحوا  باخت ف ختتلف ب 

 حبس  الكق اء الجت اد تكصيل ا تاركًا أمجل ا أ  باخللق تعاىل اهلل رمح 

 املنافيني, والّضيق احلرج يف النا  لو ع فّصلت فلو وأحداث و ائع م  جيّد ما

 .العام   اوروح الشريع  ملقاصد

 يف ضرر ف , االجت اد يسع ا مما, املعن  معقول  املعام   ميه كو  -

 اخت ف إىل فب اج  املعام   فأّما» :عاشور اب  يقو , في ا االخت ف

 حرج يتغ  ال حكم عل  في ا فاحلم , والعصور األحوا  باخت ف ع ايتكار

 العبادا  يف قيا ال دخو  كا  ليلك األم ؛ طبقا  م  كث  عل  عظيم

   .(2) «املعام   يف داخ  معظمه وكا , نادرًا  ليً 

 كون ا مع, القر   يف املعام   أحكام بعض تكصي  م  احلكم  أما  

 وامل اث والط   الزواج كأحكام  العبادا  م  وليست, املعن  معقول 

- :سببني إىل فرتجع, واحلدود

 االخت ف ألّ  القر  ؛ شرع ا ماك ودوام ا ثبات ا يف املصل   كو -
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 األمم لقيام األوىل بالّلبن  لتعّلق ا و لك, واجملتمع للكرد وَمضّرة مكسدة في ا

 .األسرة: وم , واجملتمعا 

 أثر ال العمرا  وتقّدم اجملتمعا  أحوا  واخت ف البيئا  تعّدد وأل  -

 ألحد ب   ال,  اّرة أحكامًا بيلك فكانت, تشريع ا م  املقصود يف له

 ييكر مكّصً  أحكامه أكثر يف القر   يك  مل» :شلتو  يقو . بتغي ما

 الّشأ  أغل  يف ويكتك , اإلمجا  يوثر ولكنه, واجلزئيا  والّصور الو ائع

 فرص  للمجت دي  يرتك ثم, الكّلي  و واعده الّتشريع مقاصد إىل باإلشارة

 تساعد ما وكث ًا, اصداملق وتلك القواعد ميه ضوء عل  واالستنباط الك م

 أنه عل , تركه ما تشريع أو أمجله ما بيا  يف  حادي  كانت وإ  السّن  

 اخل ف مواط  ع  ب ا مسّوًا, التكصي  م  في ا البّد نواح فّص 

 اليي الوضع مستمّرة انندمنيري  انألن أو, ادا نبنوالع ائدنالعق يف انكم,واجلد 

 كما واألمكن  األزمن  بتغ  تتغ  وال تلفخت ال أسبا  عل  بتنائ ا ال حّدده

 غ  ويف. اجلرائم بعض وعقوب , النكاح وحمّرما , املواريث تشريع يف نراه

 دائرة يف الّرأي أم  فيه لي كم التكصي  وترك اإلمجا   ثر الّنوعني ميي 

  .(1) « واعد م  إليه أشار أو مقاصد م  هلم بني ما
 :ظنية صيغ في المتغيرة واألحكام قطعية يغص في الثابتة األحكام ورود -

 إىل املعن  دالل  باعتبار تنقسم نصوصه أّ  ير  القر   ألحكام املتتّبع إّ 

- : سمني

 املبّين  كالّنصوص,واحدًا معن  إال حتتم  ال اليت وم :  طعي  نصوص

 املبّين  وكالّنصوص, وج اد وحّج وصيام وزكاة ص ة م , للكرائض
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, والقيف الّزنا ك ّد,احلدود ومقادير, امل اث أنصب ك ,للمقّدرا 

 أك  وحرم , الّربا وحرم , البيع ك ّ  ,واحلرام لل    املبّين  وكالّنصوص

 صيغت الّنصوص ف يه. الّزنا وحرم , القت  وحرم , بالباط  الّنا  أموا 

 الثابت  األحكام م  كانت وليلك, الّرأي الخت ف فيه جما  ال بشك 

 .علي ا قاملتك

 الّرأ  مس  كمقدار ,معن  م  أكثر حتتم  اليت وم  :ظني  نصوص 

, احملرم الّرضا  ومقدار, التيّمم أج  م  الطّي  الّصعيد ومك وم, الوضوء يف

. دالل  م  أكثر حيتم  مما وغ ما, القرء ومقدار, الّسر   نصا  ومقدار

 وتعّدد , راؤمم  فتباينت, والكق اء املكّسري  اخت ف جما  مو ف يا

 .أصوهلم الخت ف تبعًا, ميامب م

 العم  جي  ب , االخت ف حيتم  ال األّو  أّ : القسمني بني والكر 

 الّثان  وأما. بالّضرورة الّدي  م  ًامعلوم أنكر م  مبنزل  ويكو , مبدلوله

 يراه مبا يأخي أ  وللمجت د, فيه اآلراء تعّدد يف حرج وال, ل خت ف فقاب 

   (1) .ًاصواب

 :ومقاصدها وأسبابها بعللها مقرونة الغالب في األحكام ورود -
 القواعد بوضع ي تّمو  اليي  املقّننني سلوك تشريعه يف القر   يسلك مل

, مغايرًا من جًا ن ج ب  ومقاصدما وأسباب ا علل ا بيا  ع  جمّردة القانوني 

 يف نّو  ب , واحد شك  عل  الّتعلي  يف يسر ومل,  لك ببيا  فيه اعتن 

 الّنصوص م  منا ج وميه ..تشريعه م  املقصد مع يت ءم مبا التعلي  أسالي 

 :الّتوضي ي 

                                                 

 .591:ص نفسه، المرجع: انظر (1)



 
 
 
 
 
 
 

 -117 -

      :تعاىل  وله, بأسباب ا املقرون  األحكام فم 

 مو, أنكس م ع  بالّدفا  للمقاتلني اإل   سب  أّ  فبني, (58:احلج)  

: هو ول ؛أعدائ م م  علي م املسّلط الّظلم
       

               

  
 ما بت ريم عقاب م سب  أّ  اآلي  بّينت حيث,(517:النساء) 

 والتعام  اهلل سبي  ع  والّصّد الّظلم مو, الطّيبا  م  علي م اهلل أحّ 

 : و وله ؛(1)والعّلي  للّسببي  فالباء, بالباط  الّنا  أموا  بالّربا وأك 

               

 زين  م   الّرسو  زواج إباح  عّل  حيث, (51:األحزا )   

 برفع رض  اهلل عنه  حارث   ب  زيد عصم  حتت كانت اليت, ج ش بنت

 :و وله ؛املتبن  بزوج  الزواج حرم  م  اجلاملي  يف متعارفًا كا  عما احلرج

 بالّدعاء ألمرا عّل  حيث  (575:لتوب ا)       

 وعّل  (2)النكس   نوطمأني بالّسكين  علي م يعود  لك بأّ  أمواهلم للمزّكني

 واألمر  (5:التوب )       :بقوله واملواثيق الع ود بإمتام األمر

 األمر وعّل   (1:التوب )     : بقوله التائبني سبي  بتخلي 

     :بقوله تعاىل اهلل ك م لسما  املستج  املشرك بإجارة

 :بقوله للع د الّناكثني املشركني بقتا  واألمر, (1:التوب )  
  (3) .(52:التوب )  
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 ودرء للمصاحل جل  م  مقاصدما ببيا  املقرون  األحكام وأما

 الّط ارة م  الكروج وحك  األبصار غّض يف ما بيا  فمثاهلا, للمكاسد

          : وله يف وزكات ا

 الّدخو   ب  اإل   طل  يف ما وبيا , (57:النور)       

       : وله يف واملصل   اخل  م  األجان  عل 

             

, منه املنع بعد الّدخو  طل  يف اإلحلاح وعدم الّرجو  يف ما وبيا , (21:النور)

         : وله يف وخ  زكاة م 

 يف واألضرار املكاسد م  امليسر ولع  اخلمر شر  يف ما وبيا , (29:النور)

              : وله

 القّوة إعداد يف ما وبيا , (85:املائدة)        

     : وله يف األعداء وإرما  اهليب  مصل   م  للج اد

  (17:األنكا )          

  : وله يف النكو  حياة عل  احلكاظ م  القصاص تشريع يف ما  وبيا

 يف ما وبيا   (518:البقرة)        

    : وله يف والّشك الّريب  دفع م  البيع عل  واإلش اد التوثيق

 (.292:البقرة)      

 :تي اآل األغراض لت قيق الّتشريع يف واألسلو  الّن ج ميا القر ُ  وسلك

 نعلم وحن » :رضا رشيد الشيخ يقو , النكو  وإص ح اإلميا  تقوي -

 كا  وليلك, النكو  وإص ح اإلميا  لتقوي  تشر  إمنا العملي  األحكام أّ 
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 تقوي  يف وفائدته, تشريعه حكم  حكم كّ  مع يبّي  أ  القر   سّن  م 

 مرا بته عل  ويعني, تعاىل اهلل بعظم  ييّكر مبا فيه الك م وميزج, اإلميا 

 فلم القر   ب دي ا تدوا فق اءنا ليت ويا ... به اإلميا  ويثبت إليه والتوّجه

 كأ ,البدني  األعما   كر عل  مقصورة جاّف  األحكام كت  جيعلوا

 .(1)«فيه واألرواح للقلو  غرض ال, جسمان  ماّدي دي  الّدي 
 يقو , الّشرعي  تكاليفبال العم  ودوام والّتنكيي االمتثا  إىل املسارع 

 يف يك  مل إ - تشريعاته معظم يف القر   جند ومكيا» :شلتو  الشيخ

 الّتشريع ألجل ا كا  اليت احلكم  إىل اومرشًد ومعّلً  اموّجً  -كّل ا

 . (2)«واالمتثا  الّتنكيي يف املسارع  إىل الّنا  تدفع واليت
 بتوجيه اهلل عناي  يف» أّ   لك التشريع؛ ب يا املخاطبني عل  احلّج  إ ام     

 فيما الّنا  عل  احلّج   يام متام م  بأّ   وّي إمياء حكمته وبيا  الّتشريع ميا

 حكمته ببينا  مص وبًا إلي م التشريع يقّدم أ  تشريع م  علي م يكرض

 ويكو , منه ترج  اليت الّثمرا  أو إليه  وتدعو تقتضيه اليت والّدواع 

 اهلل وأْردفه إال القر   يف تشريعًا جند نكاد ال منا وم ,  اإلي وسيل  الّتشريع

   .(3)«ونظام م حيات م يف الّنا  عل  تعود اليت فائدته إىل وأشار حبكمته

 :والترهيب بالّترغيب األحكام اقتران -
 االمتثا  عل  حيّكز مبا يقرن ا أ  األحكام تشريع يف القر   أسلو  م 

 :وترمي  ترغي  م 

  كر عق , الّصاحل بالعم  إليه الوسيل  وابتغاء اهلل تقو  يف ي كالّترغ
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        : وله يف احملاربني أحكام

 حّيرمم أ  بعد بالرتغي  املؤمنني خاط » حيث  (51:املائدة) 

 والّترغي  باملوعظ  األغراض ختّل  يف القر   عادة عل  املكاسد م 

  .(1)«النكو  صطيادال اخلطاب  يف طريق وم , والّترمي 
 يف واملرابني  الّربا أحكام  كر عق , اآلخرة عقا  م  وكالّترمي 

               : وله

 هلاته تيييً  -يومًا واتقوا -بقوله ج ء» حيث, (295:البقرة) 

 فع  يف والّترغي  عنه  ن  ما ارتكا  م  للرتمي  احلننص ألنه األحكام؛

 املطلوبا  فع  ويف,  ثام ا م  س م  املن يا  ترك يف أل و به؛ أمر ما

 فيه تكثر اليي اليوم  لك اتقاء إىل يرجع والكّ , ثواب ا م  استكثار

    .(2)«الّنجاح أسبا  وكثرة الّس م 

 ب ا؛ األخي يف والّترغي  تعاىل اهلل بأحكام االست زاء م  وكالّترمي 

 : وله يف الط   أحكام  كر عق  جاء كما,واملصاحل الكوائد م  في ا ملا

              

  (255:البقرة)            

 اهلل بأحكام العابث وجع  الّنساء حبقو  الّت او  م  الّت يير» جاء حيث

 أ  تعاىل أراد مافيه  والرتمي  الوعيد م   لك ويف بآياته  مست زئا في ا

 بكوائدما بالتيك  في ا الرتغي  بباعث الّنكو  يف األحكام ميه يقّرر
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 .(1)«من ا م  اليت الّدي  مداي  يف املّن  ببيا  ومزاياما
 أحكام يف تعاىل اهلل شرعه ما حدود ع  اإلعراض م  وكالّترمي 

            : وله يف العّدة

 راجع الّت يير ميا» إّ   (251:البقرة)      

  ر  يف القر   أسلو  عل  جاء, وغ ه الّتعريض م  تقّدمت اليت ملألحكا

 وااللتكا  علي ا للم افظ  تأكيدًا وترميبًا ترغيبًا باملوعظ  األحكام

 .(2)«إلي ا
  : وله يف احلقو  يف املشاّح  يف والّترمي  العكو يف وكالّترغي  

             

 جريًا      : بقوله ي اآل ختمت» حيث, (251:البقرة)

 مقرون  لتكو  األحكام؛ تقرير بعد والّت يير بالّتيك  اإلهلي  السّن  عل 

 اهلل باط   الّتيك  ويف, االمتثا  عل  وتبعث اإلميا  تغّيي اليت باملوعظ 

 وترمي  احملاسن  يف ترغي , بعض م األزواج به يعام  مبا بصره وإحاطته

   .(3)«جل  وا املخاشن  ألم 

 يف سلك حيث, الكريم القر   يف الّتشريع ب ا انكرد اليت امليزا  أمّم ميه

 وثباته خلوده مع يّتكق, واملقّننني املؤّلكني لن ج مغايرًا ن جًا األحكام تشريع

 . والعاملي  واالجتماعي  الكردي  اإلنسا  حلياة الّشامل  وصلوحيته وعامليته

 :القرآني الخطاب في لّتحاُكموا الحْكم عالمية :سادساا 
ّ  إّ  اخلطا  القر ن  عامل  الّتشريع والّتكليف  وإ :فرغنا م  القو 
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وم  املعلوم أّ  .   التكليف ب ا عام أيضًاإشريعته عاّم  لك  النا   كما 

 : األحكام الّشرعي   سما 

  موكو  إىل الواز  الّدي  للكرد  خاط  القر   به القل  والعق   :األو 

ورّغ  يف االمتثا  ورّم  م  العصيا   و لك كاألوامر الواردة يف طاع  

الوالدي   واإلحسا  إىل اجلار و وي القرب  واليتام  واملساكني  واإلنكا  يف 

أوجه الرب  وصل  األرحام  والوفاء بالع ود واملواثيق  واالستئيا  عند الّدخو   

بناء  وغ ما م  املأمورا  واملن يا  وحس  العشرة بني الّزوجني  والعناي  باأل

يف القر   املوكول  إىل دي  الكرد وأمانته  ف  يقاض  علي ا يف الّدنيا وإ  

 .كا  يل قه اإلثم يف اآلخرة  وميا مو نصي  الكرد م  اخلطا  القر ن 

ف و موكو  إىل أول  األمر  كالعقوبا  املتعّلق  بالقصاص  :أما الثان 

سائر األحكام القضائي  اليت حيتاج تنكييما إىل الّسلط  وإ ام  احلدود  و

القضائي  يف با  النزاعا  بني الّنا   ورّد املظامل  وإ ام  العد   وحك  

فالكرد ال ميلك . ف يه القضايا وأمثاهلا حتتاج إىل حكم احلاكم. احلّريا 

ك مما منا الّسلط  القضائي  يف  طع يد الّسار  ورجم الّزان   وما شابه  ل

مو  م  ص حيا  الّدول   وميا مو نصي  ُوالة األمر واحلّكام م  اخلطا  

 :تعاىل  ا . (1)القر ن 
          

    
 والة يا يأمركم اهلل إّ » :واملعن   (19:النساء) 

 وأ  حقو  م توفومم وأ  رعيتكم  أمور م  عليه ائتمنتم ما تؤّدوا أ  األمور

 لتلّق  يصل  م  لكّ  اخلطا » :أّ   لك عام  واآلي  (2).«ن مبي تعدلوا

                                                 
 .555ص (االنتفاضة دار: الجزائر) هحسن عبيد عمر األستاذ مع رسةامد ،القرآن مع نتعامل كيف لغزالي،ا (1)
 .5/158 (الحلبي البابي مطبعة: القاهرة) التنزيل معاني في التأويل لباب لخازن،ا (2)
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 احلكم توّل  م  كّ  وم  ش ء عل  مؤمت  كّ  م  به والعم  اخلطا  

 .(1)«احلقو  يف الّنا  بني
            :تعاىل و ا 

 وطاع  ونواميه  أوامره امتثا  م  -وج  عّز- اهلل فطاع   (18:النساء)

 األئّم  مم: األمر وأول  عنه  ون   به أمر فيما اتباعه  م  رسوله

 طاغوتي   والي  ال شرعي  والي  له كانت م  وكّ  والقضاة والّس طني

 معصي   فيه يك  مننل اننم هننعن و ننوين  به رو ننيأم انفيم ب نواج منناعت ننوط

 الّصري  طو  امبن تش  اآلي  أّ  كما (2) .اخلالق معصي  يف ملخلو  طاع  ف 

 الوالة تنصي  وجو  عل  االلتزام بدالل  وتدّ  األمر  أول  طاع  وجو  إىل

 .الّطاع  هلم وجت  النا   بني حيكمو  اليي  واحلّكام

            :تعاىل و ا 

               

 عل  القر   يف اهلل أنز  مبا احلكم وجو  يف صرحي  فاآلي   (59:املائدة)

 عاملي  إىل تش  وم  (3) .وكتابي م أّمي م وعجم م  عرب م  عام  النا 

 ناهلا اليت الكت  م  سبقه ما عل  هليمنته القر ن  اخلطا  يف احلكم

 ومصاحل م النا  حباجا  وافي  غ  ولكون ا ج    م  والّتبدي  الّت ريف

 . أخر  ج   م  العصور مّر عل 

 :فقا  غ ه  حكم ومكاسد تعاىل  اهلل حكم س حما القر    وبيَّ
 ويف  (17:املائدة)           

                                                 
 .1/85 ،والتنوير التحرير ،عاشور ابن (1)
 .5/595 (م5815/هـ5595 الحلبي، البابي مصطفى مطبعة) 2.ط ،القدير فتح الشوكاني، علي بن دمحم (2)
 .2/15( م5899/هـ5579 الحديث، دار: القاهرة) 5.ط ،القرآن تفسير كثير، ابن (3)
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 كّ  عل  املشتم  اهلل حكم ع  خرج م  كّ  عل  تعاىل اهلل ينكر» اآلي 

 واألمواء اآلراء م  سواه ما إىل وعْد  شّر كّ  ع  الّنام  خ  

 .(1)«يكعلو  املي اجل أم  كا  كما الّرجا   وضع ا اليت واالصط حا 
  وله القر    اخلطا  يف والّت اكم احلكم عاملي  عل  يدّ  ومما

             :تعاىل
 ولوالة  للرسو  عام فاخلطا   (571:النساء)    

 فيه اهلل أوح  مبا الكريم القر   إىل بالّت اكم األمر وفي ا بعده  م  األمر

 جلميع عام و ضاءه حكمه وأّ  النا   أحوا  تضبط تشريعي   وانني م 

           :تعاىل و ا . اخللق
 ومو  حاكمًا لكم أطل  اهلل أفغ » :واملعن   (555:األنعام) 

 الكتا  م  إليكم أنز  مبا اآليا  يف املسأل  مؤن  ككاكم اليي

 ما  واخلصو القضايا يف يكص  اليي احلاكم مو فاحلَكم (2).«املكص 

 حيُكم م  إال باحلَكم الّتسمي  يست ّق ال إ  احلاكم؛ م  أبل  واحلَكم

 يف احلكم ابتغ  م  عل  االستك ام موضع يف تستنكر واآلي  (3) .باحلّق

 م  النا  حيتاجه ما كّ  يف فّص  القر   بأّ   لك وعّللت اهلل  شريع  غ 

 لفنتنخي  ءننش  ننم اننم أّ   نلننع دّ  ر  نننقنال إّ  ب  ا  نزئيننواجل الكّليا 

       : فيه حكمه وجيدو  إال النا  فيه
 وتنازعتم ش ء م  فيه اختلكتم وما» :واملعن   (57:الشور ) 

                                                 

 .2/15المصدر نفسه،  (1)
 .1/17( م5891 للكتاب، المصرية الهيئة :القاهرة) 5.ط، القرآن ألحكام الجامع لقرطبي،ا (2)
 .521ص (المعرفة دار: بيروت) المفردات ،األصفهاني لراغبا: انظر (3)
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 عل  غ ه حكوم  تؤثروا وال  والّرسو  اهلل إىل فيه فت اكموا

 ي اآل ميه ورد  احلكم أصو  م  أصً  الّشور  كانت وملا .(1)«حكومته

 .الّشور  عل  القائم  اإلس م يف احلكم سياس  إىل تنبي ًا الّسورة  ميه يف

 عليه دّلت القر ن   اخلطا  يف والّت اكم احلكم عاملي  فإّ  ومكيا

 ظامرما ع  تأويل ا أو إلنكارما جما  ال الّدالل   و اطع  صرحي  نصوص

 عقيدة م  له والّتسليم بيلك اإلميا  إّ  ب  أخر   معا  عل  ومحل ا

 جيل  مل البشر بقوانني واستبداله القر   حتكيم ع  اإلعراض إّ . املسلمني

 أمام واالستكبار واالستع ء الّش وا   أمام واليّ  االنكسار سو  للعامل

 يبتغ  مل  املوعود األم  م  القر   إىل العودة وإّ  األرض  يف املستضعكني

 .  ومسّلمًا ضيًارا وعدالته  بعدله مو نًا اهلل حكم

 :القرآني الخطاب في والظهور الّشهود عالمية :سابعاا 
 حكمه يف وعامليا أمجعني الّنا  عل  حاكمًا القر   كا  ملا

 كتا  ف  الّساع    يام إىل والّظ ور الّش ادة له اهلل كت  وأحكامه 

. وينازعه ينافسه حكم وال حياكيه  تشريع وال القر    خطا  عل  يعلو

 يأتيه ال اليي احلّق اخلالد  امل يم   املطلق  األبدي  اخلطا  مو قر  فال

  :بنوره الظامر اخل ئق  عل  الّشامد خلكه  م  وال يديه بني م  الباط 
              

 بإمتامه القر   يف ترمجه اليي الّدي  هليا اهلل وْعد ميا  (8:الصف)

  اَ  الوْعد ميا حتّقق ولقد أمجعني  اخللق عل  شامدًا ليكو  وإظ اره

 الّزم   م  حقب  بعدمم م  جاء وَمْ  وخلكائه  اهلل رسو  يد عل   مّرة

                                                 
 .21/558( العلمية الكتب دار: بيروت) الكبير التفسير الرازي، لفخرا (1)
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 باهلد  فأضاءما األرض عّم اليي وعْدله ونوره للقر   في ا الّسلطا  كا 

 مستمسكني الّدي   ميا عل  املسلمو  بق  ما با  الوْعد وميا. واخل 

     : ب ديه مستن ي  حببله  نيمعتصم بالقر   
          

           
 القر   ألم  و ت أّي يف  ادم والّتمكني االستخ ف ف يا  (11:النور)

 إىل األّم  بعودة  مشروط الّظ ور إىل القر   وعودة. شروطه حتّققت إ ا وأّمته

  وأخ  ًا وشريع  عقيدة القر   امأحك جبميع فيه تأخي كامً  عودًا دين ا

 اهلل  عند م  فالكّ   خر  عل  حلكم خ ة وال انتقاء ف . وحكًما  ضاًء

 .  به والعم  إليه االحتكام يف واج  والكّ 

 بالقر   حكمت أن ا عل  الّش ادة حتّم  ع  مسؤول  القر   أّم  إ 

 األرض؛ يف كامهوأح وعلومه أنواره ونشر  القر   وبّلغت إليه  وحتاكمت

      : اخللق عل  شامدة بيلك لتكو 
 م  الوسط فاألّم   (555:البقرة)      

 للمشاعر احلياة تد  ال والب غ  والقسط بالعد  مجيعًا النا  عل  تش د اليت

 إىل الّنا  تك  ف  بين ما  تزاوج إمنا والتأدي   للتشريع تدع ا وال والّضمائر 

 بش ادة الوسط فاألم  .(1)الوجدا  وح  إىل كيلك تكل م وال لطا  الس سوط

 مبوازي  النا  عل  الوصّي  وم  نبّي ا  بعد البشري  عل  القوام  م  القر  

 ميه حتّم  ع  الّنكوص فإ  ثم وم . القر   من ج عل  استقامت إ  شريعت ا

                                                 

 .5/552، القرآن ظالل في (1)
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 جسام  مسؤوليا  هعلي يرتت  العي  األداء ميا ع  والقعود الواجب   الش ادة

 .(1) احلضاري واخلرا  األرض  يف الكساد إلشاع  سبيً  ويكو 

 : به إال أمرما يعّز ول  القر   غ  بش ء األم  ميه يرفع ل  اهلل إّ 
 فإّ  اهلل  وعُد وصد   (55:الزخرف)      

 ألسنت م عل  ميكور البشر  م  امل يني  لو  يف مرتكع  الّرسو   ْكر

 اللي   ناء املشتق احمل   كر ييكرونه عليه  والّس م بالّص ة وشكام م 

  ومه وأّما (2)علي ا  وم  األرض اهلل يرث أ  إىل مبعثه مني الّن ار وأطراف

 عْداًل  وحْكمًا رايً  ومحلوه  كروه ملا وغربًا شر ًا  كرمم رفع القر   فإّ 

 و  انًا  عميًا وأْعينًا  غلكًا  لوبًا به فكت وا للعاملني  ورمح  خ ًا  وإنصافًا

 . بالقر   الدنيا هلم ودانت  صّمًا

 حدوده  وضّيعت أحكامه يف وفّرطت أماناته القر   أّم  تركت وملا

 أعرضت كما القر   عن ا أعرض  وأحلانًا وأنغامًا تراتي  القر   وأصب 

 لتبع   اوإن الناظري   أعني يف ومانت انسلخت  كما من ا وانسلخ عنه 

     : للعامل كب ة وخسارة عن ا  تسأ  ضخم 
            

 .(511-511:األعراف)       

 وألنه   ناملينللع اهلل اهنارتض اليي ّقن نال هنألن ادم؛ن  الّدي  ميا ظ ور إّ 

 تتغ  ال اليت لثابت ا املطلق   ناحلقيق وألنه ه نداياتنب  منالعال اءننأض يينال الّنور

       :ورعايته اهلل حبك  املوعودة تتبّد   وال
                                                 

 .59ص( م2775/هـ5522 اإلسالمي، المكتب: بيروت) 5.ط وآفاق، مالمح: الشهود يقطر  على ،هحسن عبيد عمر (1)
 .1/5585، القرآن ظالل في (2)
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 عل  فس ٌم  (52:التوب )         

 .أمله وناَصر القر   نَصر م  عل  وس ٌم عليه  وحاَف  القر   حِك  م 


