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 محور النشاط الفكري  القرآن

 حممد عثمان شبريالدكتور 
(*)

 

 

ه مون  ويه املا يو ووافر الناحو وتو : مقومات وجوو  اضاوارا الحلواضه و و      القرآنن بّي 

املعنويوه  ياس ، ووجوو  الناحيوه   وام سو وظو وو  نووي، ووجوا  قوه، واقتحلواضويئه صوب

ن ةسوووبان انووود ار كموووا بوووّي ؛مووون ن وووان بووواف، وة،ووويم فاتووو ه، وقوووي  معتدلوووه 

 .اضاارات من طغيان اجلانب املا ي، والغرور الفكري واملا ي

 

والحلووويا وال ووويم ع وووم سووويدنا حممووود وع وووم آلووو        ،اضمووود ف رن العوووامل  

 :وبعد ..ت  نىل يوم الدينووصحب  ومن  عا بدع

نع  اف تعاىل  يعدُّ من ةجلِّ كري  ع م نبينا حممد نزول القرآن الفإن 

ع م الناس؛ فهو نور األبحلار والبحلائر، و و طريق اهلدايه نىل اف تعاىل؛ يهدي 

                                                 

 .باحث أكاديمي، كلية الشريعة، جامعة قطر (*)



 
 
 
 
 
 
 
 

 -584 -

وُيخرج من سار ع م  رب  من الظ مات نىل  ،ب  اف من اتبع رتوان  سبل ال يم

ول ع م ال يم، النور، و و ينبوع الع وم الدينيه والدنيويه، فمن ةرا  اضحل

القرآن  تدبربوالظفر باضقيقه، واإلطيع ع م ك يات الشريعه ومقاصد ا فع ي  

لكن  ذا الفه  ال يتحقق نال بالنظر يف ال نه النبويه؛ ألنها املفحل ه .  فهمو

 .واملبينه ل ، و   الراجعه يف  معنا ا نلي 

   : ع م تبي  ال نه ل كتان قول  تعاىل ن الشوا دفم

   :، وقول  تعاىل(55:النحل)       

            

ومما يدل ع م .. .(1)«أاَل إِن ِي أُوتِيُت اْلقُْرآَن َوِمثْلَهُ َمعَهُ »: ول  وق، (45: النحل)

رجوع ال نه نىل القرآن ةن  ال يوجد يف ال نه ةمر؛ نال والقرآن قد  لَّ ع م معناه 

 : لوق وصف  اف بالعظي  يف الذي  فخ ق الرسول . و تفحلي يه الله نمجاليه ة

 ،هوعائشيدا وال ةم املؤمون ،   والت عنوق( 5:  والق)    

ع م ةن قول  وفع   ونقراره راجع نىل القرآن  فدلَّ ،«نن ، ق  القرآن»: رت  عنها

 . تغنم عن ال نه يف فه  القرآنفي يُ . والوح 

وما ة ار  ذه  املحلدريه يف  ؟وما األ له ع م محلدريت  ؟لقرآنفما حقيقه  ذا ا

 النشاط الفكري لإلن ان؟

 . يف  ذا البحث ،نن شاء اف تعاىل ، ذا ما سأجيب عن 

 :وفيما ي   بيان لذلك

                                                 

 .ثقات صحيح ورجاله إسناده: األرناؤوط وقال شعيب( 50374) :رقم ،حنبل بن أحمد مسند (1)
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 المبحث األول
 حقيقة القرآن الكريم 

. بيان معنم القرآن، وةمسائ ، و،حلائحل ل ذا املبحث  خيحلصسوف 

 :يان ذلكوفيما ي   ب

 : تعريف القرآن الكريم: أولا 
محلدر قرة، و و يف األصل يدل ع م اجلمع والا ،  :القرآن يف ال غه   

   اكت ب  ذا ال فظ معنم اإلظهار والبيان،    ختحلص مبعنم التيوا 

     :ومن  قول  تعاىل. والرتتيل ملا فيهما من اإلظهار والتبي 

   نقل لفظ القرآن من املعنم  ،(58-50:القيامه)     

 املحلدري، وجعل ع مًا ع م كيم اف تعاىل املنزل ع م سيدنا حممد 

كيم » :االصطيحو و يف ، (1)املعجز؛ من بان نطيم املحلدر ع م مفعول 

املبدوء ب ورا  ، املكتون يف املحلاحف،اف املنزل ع م سيدنا حممد 

ملنقول نلينا بالتواتر، املتعبد بتيوت ، املعجز الفاحته واملختوم ب ورا الناس، ا

 .(2)«بأقحلر سورا من 

 :أسماء القرآن الكريم: ثانياا 

القرآن، : ُسم  القرآن بأمساء كثريا، ووصف بحلفات ةكثر؛ منها   

والكيم، والنور، واهلدى، والرمحًه، والفرقان، والشفاء، واملوعظه، 

                                                 

 .848جم مقاييس اللغة، صمع ابن فارس،: انظر (1)
 .54-5/54 ،مناهل العرفان، لزرقانيا: انظر (2)
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واضكي ، واملحلدم، واملهيمن، والذكر، واملبارك، والع  ، واضكمًه، 

واضبل، والحلراط، وامل تقي ، والقي ، والقول، والفحلل، والنبأ العظي ، 

، والتنزيل، والروح، والوح ، والعرب ،  وةح ن اضديث، واملتشاب ، واملثان

والبحلائر، والبيان، والع  ، واضق، واهلدي، والعجب، والتذكرا، والعروا 

واألمر، واملنا ي، والبشرى، واجمليد، والنور،  الو قم، والحلدم، والعدل،

والبشري، والنذير، والعزيز، والبيغ، والقحلص، والحلحف املكرمه، 

و ذه الكثرا نن  لت ع م ش ء فه  تدل ع م شرف  .(1) واملرفوعه، واملطهرا

امل مم، ةو كمال  يف ةمر من األمور، ةما ترى ةن كثرا ةمساء األسد؛  لت 

وكثرا ةمساء القيامه؛  لت ع م كمال شدتها وصعوبتها، ع م كمال قوت ، 

وكثرا  ،وكذلك كثرا ةمساء اف تعاىل  لت ع م كمال جيل عظمت 

 لت ع م ع و رتبت  ومسو  رجت ، وكذلك كثرا ةمساء  ةمساء النيب 

 : (2)وفيما ي   بيان لبعض األمساء. القرآن  لت ع م شرف  وفاي ت 

       : عاىل ل ع ي  قول  ت: الكتان-5

 .ومس  بذلك، ألن  مدون يف الحلحف. .(8-5: البقرا)  

       :  ل ع ي  قول  تعاىل: الفرقان-8

م ب  اضق والباطل، ومس  بذلك، ألن  فّر ،(5:الفرقان)  

 .والحلدم والكذن، والحلاحل والطاحل

                                                 

 .87-5/58، مناهل العرفان ،لزرقانيا (1)
 .5/99، بصائر ذوي التمييز ،مجد الدين الفيروزأبادي (2)
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       :  لَّ ع ي  قول  تعاىل :الذكر-3

ملا ل  من مكانه ومنزله عند الناس فه   مس  بذلك؛ ،(9: اضجر)

 .ر الناس بربه يذكرون ، ةو ألن  يذّك

  :اىلوول  تعوار نىل ذلك قوةش: حفواملحل-5
     

 
  

              

 .مس  بذلك؛ ألن  مدون يف صحف ،(54-55:عبس)

 :خصائص القرآن الكريم: ثالثاا 
         : عاىلقال ت   

           

فقد  ،(54 -54:املائدا)      

 : منها نذكر (1) وصف اف تعاىل القرآن بعدا صفات و،حل  بعدا ،حلائص

. نن  وح  ةنزل  اف تعاىل مبعاني  وةلفاظ  العربيه ع م رسول اف -5

     :تعاىل وقال ،(5:النج )     : قال تعاىل في 

            

:  وتواىل يف لغوال تعووق ،(873:رافواألع)
 

        

            
     :وقال تعاىل ،(594-598:الشعراء)

كالتوراا، : و و بذلك خيت ف عن الكتب ال ماويه ال ابقه ،(573:النحل)

كما ةن  خيت ف عن األحا يث النبويه؛ ألن . العربيهواإلجنيل؛ ألنها نزلت بغري 

                                                 
، ومرا 50تعامرل مرا القرر ن، ص؛ القرضراوي، كيرن ن، ومرا بعردها45 ،صالمعجرز، الببرر   لشيخ دمحم أبو زهرر،،ا: انظر (1)

 .بعدها
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بألفاظ من  من اف، ويعرب عنها الرسول  معانيها م همه ل رسول 

 . (1)عنده

و و محلون من التحريف والتبديل، نذ نقل بطريق التواتر الذي يفيد -8

مجوع من الحلحابه ي تحيل  قطعيه الثبوت، حيث نق   عن الرسول 

ذن ةو الو   ةو اخلطأ، ونق   عن  ذه اجلموع مجوع تواطؤ   ع م الك

و كذا مت نق   يف كل عحلر حتم . ة،رى ي تحيل تواطؤ   ع م الكذن

. وصل نلينا مكتوبًا يف املحلاحف حمفوظًا يف الحلدور بي حتريف وال تبديل

       :وصدم اف نذ قال ،و و مما تكفل اف حبفظ 

 ماويه ال ابقه ف   ت    من التحريف ةما الكتب ال ،(9:اضجر) 

ل حفظها ؛ ألن اف مل يتكفل حبفظها، بل وَك(2)والتبديل وانقطاع ال ند

       :ويؤيد ذلك قول  تعاىل. (3)ل ناس من األحبار

           

 .(55:املائدا)      

، بن م عو ا و و متعبد بتيوت  يف الحل وات وغري ا؛ ملا روي عن-3

ِ فَلَهُ بِِه »:  قال رسول اف: قال رت  اف عن ، َمْن قََرأَ َحْرفًا ِمْن ِكتَاِب َّللاه

م  ، َوالَولَِكْن أَِلف  َحْرف   ،َحْرف   (لمأ)ال أَقُوُل  ،َواْلَحَسنَةُ بِعَْشِر أَْمثَاِلَها ،َحَسنَة  

  .دسيهو و بذلك خيت ف عن األحا يث النبويه والق .(4)«َحْرف  

                                                 

 .539القر نية الظاهر،، ص ،مالك بن نبي (1)
 .، وما بعدها55دراسة مقارنة للبتب المقدسة، ص: العقل ،عالء الدين المدرسالظاهر، القر نية؛ و : انظر (2)
 .575والظاهر، القر نية، ص  ؛53ص  ،النبأ العظيمدراز،  (3)
حيح غريررب مررن هرر،ا رهر،ا حررديث حسررن صر :قررالو  (8957)ئل القررر ن، بررا  مرن قرررأ حرفررا، ارلترمرر،ي، كتررا  ف را سررنن (4)

 .الوجه
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و و معجزا لغويه، وع ميه، وتشريعيه، وغيبيه ل بشر ع م مر -5

ةفح  القرآن الفحلحاء، وةعجز الب غاء جمال اإلعجاز ال غوي   العحلور، فف

  :قال تعاىل .(1)ةن يأتوا مبث  ، ولو اجتمعوا، وكان بعاه  لبعض ظهريًا

               

بذلك مل خيرج عن كون  عربيًا  و و ،(88: اإلسراء)   

جاريًا ع م ةساليب كيم العرن، و و مي ر ل فه  ون راك معاني  ملن   ك 

   :قال تعاىل. امل كه ال غويه
     

  .(50:القمر)

   :قال تعاىل. و و شامل لكل قاايا الدنيا واآل،را-4

فقد  ،(89: النحل)        

لقرآن منهاج حياا كام ه  ون ةن تتعارض جزئيه واحدا من جعل اف تعاىل ا

        :قال تعاىل ذلك املنهاج مع جزئيه ة،رى؛

الفطرا اإلن انيه كما ةن  ذه اجلزئيات تن ج  مع  ،(5:  و )  

 . وال تحلطدم واحدا منها معها، ةو تقحلر عن ت بيتها

ألرض، ف يس بعده كتان و و ،امت الرساالت ال ماويه املنزله نىل ا-4

 : قال تعاىل. ةنزل؛ ألن  بنزول آ،ر آيه في  اكتمل الدين، وانقطع الوح 

ل قا ،(3: املائدا)          

 ذه ةكرب نع  اف، عز وجل، ع م  ذه » :ابن كثري عند تف ري  ذه اآليه

ال نىل نيب األمه، حيث ةكمل تعاىل هل   ينه ، في حيتاجون نىل  ين غريه، و

 .(2)«غري نبيه ، ص وات اف وسيم  ع ي ؛ وهلذا جع   اف ،امت األنبياء

                                                 

 .، وما بعدها09ص  النبأ العظيم، ،دراز (1)
 .8/53تفسير القر ن العظيم،  ،ابن كثير (2)
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نزل  اف ليكون الباق  نىل آ،ر الزمان، ة و و كتان اف اخلالد،-0

. ينهورتا معوزول  ةو بفوويل نوص جبوبه، وال خيتويال املتعاقوولألج عًاوورجوارًا ومومن

الزمان عند قيام ال اعه؛ وبعد جم ء العيمات  وال يرفع من األرض نال يف آ،ر

ط وع الشمس من مغربها، و،روج : الكربى اليت تعقبها ال اعه مباشرا مثل

. يوط والدجال، ونزول عي م ع ي  ال يم، و،روج الدابه؛ كما قال ال 

ومكارم  طبيعه آيات  وما حتوي  من العقائد الحلحيحه،: ومما يؤيد ذلك

اإلن انيه،  مع الفطرا ت املتعد ا اجملاالت واملن جمهعااأل،يم، والتشري

ومما يؤيد . ان وتنظي  عيقات  مع اآل،رينووؤون اإلن ولرتتيب ش اضهوووالحل

 مسعُت :قال ،  اف عن وورت ،ما ُروي عن ع   بن ةب  طالب: ذلك ةياًا

رج منها يا رسول ما املخ :؛ فق ت«َأل ِإنََّها َسَتُكوُن ِفْتَنة  »: يقول اف  رسوَل

ِفيِه َنَبُأ َما َكاَن َقْبَلُكْم، َوَخَبُر َما َبْعَدُكْم، َوُحْكُم َما َبْيَنُكْم، َوُهَو  ،ِكَتاُب ّللاَِّ »: اف؟ قال
ُه اْلَفْصُل َلْيَس ِباْلَهْزِل، َمْن َتَرَكُه ِمْن َجبَّاٍر َقَصَمُه ّللاَُّ، َوَمِن اْبَتَغى اْلُهَدى ِفي َغْيرِِه َأَضلَّ 

َراُط اْلُمْسَتِقيُم، ُهَو الَِّذي ل  ّللاَُّ، َوُهَو َحْبُل ّللاَِّ اْلَمِتيُن، َوُهَو الذِ ْكُر اْلَحِكيُم، َوُهَو الصِ 
َتِزيُغ ِبِه اأَلْهَواُء، َول َتْلَتِبُس ِبِه اأَلْلِسَنُة، َول َيْشَبُع ِمْنُه اْلُعَلَماُء، َول َيْخَلُق َعَلى َكْثَرِة 

، َول َتْنَقِضي َعَجاِئُبُه، ُهَو الَِّذي َلْم َتْنَتِه اْلِجنُّ ِإْذ َسِمَعْتُه َحتَّى َقاُلوا الرَّ    دِ 

َصَدَق، َوَمْن َعِمَل بِِه أُِجَر،  ، َمْن َقاَل ِبهِ        

  .(1) «...َوَمْن َحَكَم بِِه َعَدَل، َوَمْن َدَعا إِلَْيِه َهَدى إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 

قال  ،و و املحلدم واملهيمن ملا قب   من الرساالت ال ماويه ال ابقه-8

: تعاىل
 

           

 .(58:املائدا) 

                                                 

 .ه،ا حديث غريب من ه،ا الوجه :قالو  (8974)سنن الترم،ي، كتا  ف ائل القر ن، با  من قرأ حرفا،  (1)
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و و كتان عامل  النزعه، حيث نن  جاء ليخاطب بتكاليف  العقائديه -9

من عرن وعج ، وممن اعتنقوا رساله  ،واأل،يقيه والتشريعيه مجيع الناس

     : قال تعاىل ،يه سابقه، وممن مل يعتنقوامساو

        :وقال ،(88:سبأ)  

              

         

ةا »: وقال  ،(548: األعراف)  َكاَن ُكلُّ َنِبيٍ  ُيْبَعُث ِإَلى َقْوِمِه َخاصَّ
َم ِبَي ـةا، َوُختِ ـْلُت ِإَلى اْلَخْلِق َكافَّ ِـ َوُأْرس»: وقال  ،(1)«َودَ ـَوُبِعْثُت ِإَلى ُكلِ  َأْحَمَر َوَأسْ 

 .(2) «النَِّبيُّونَ 

 و كتان  دايه لإلن ان؛ يهدي ب  اف من اتبع رتوان  سبل و-57

        :قال تعاىل. ال يم الغائب يف  ذه األيام. .ال يم

      
 

 
 

      
 

. 

و   من . إلن ان شام ه لكل ما حيتاج نلي  يف الدنيا واآل،رافهدايه القرآن ل

شأنها ةن تربط ب  العقيدا والعمل، وبينها وب  النظام، و   حترر العقل 

من الو   واخلرافه، و   تقدم لإلن ان عبا ا متوازنه بعيدا عن التكاليف 

ليت اليت تعمل ع م تعذيب اجل  ، وبعيدا عن التكاليف ال ه ه ا ،الشاقه

و   تقدم ل  شريعه تت   بالوسطيه؛ . تشيع يف النفس االستهتار وعدم املباالا

 .بعيدا عن التطرف، والتأ ر باهلوى واملحل حه الشخحليه

ل ومووه ل عواضووريه الحلوشوات البواقوع الطودفودايه تو   وفه ،م هوويف اجل

 .والعطاء والبناء

                                                 

 .(485: )صحيح مسلم ، كتا  المساجد، با  ابتناء مسجد النبي، رقم (1)
 .(483: )المرجا السابق رقم (2)
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 المبحث الثاني
 األدلة على مصدرية القرآن

مل يتعرض كثري من ع ماء األصول القدامم لأل له ع م محلدريه    

باعتبار ةنها كانت يف عحلر   بد يه، ومع ومه  القرآن الكري  ةو حجيت ؛

، لكن وجد يف  ذا العحلر من ةشار نليها، وةبرز (1)من الدين بالارورا

وحنن . ؛ وذلك لتغري ا تمامات الناس وا،تيف عحلور  (2)بعض األ له

ذه األ له بش ء من التفحليل يف القرآن، وال نه، واآل ار، سنذكر  

  :وفيما ي   بيان ذلك. واإلمجاع، واملعقول

    : قول  تعاىل فمن القرآن ور ت عدا آيات منها :أولا    

            

فه  تقرر ةن اف تعاىل  و محلدر التشريع واضك   ،(57:يوسف)

نذ اضاكميه ةوىل . و   مقحلورا ع ي  حبك  ةلو يت  .والتحلرف واملشيئه

 ؛ ووكوع واضوريووق يف التشو  اضوم ةن لول من ا عوكوف. ،حلائص األلو يه

واء ةكان فر ًا، ةم مجاعه فقد نازع اف سبحان  ةوىل ،حلائص وووس

سواء تع قت  ،الدينونه ال تكون نال ف وحدهوألن العبا ا ةو  ؛(3)ةلو يت 

و ذا  و الدين القي   .عبديه، ةو بتوجي  ة،يق ، ةو بشريعه قانونيهبشعريا ت

                                                 

 .5/537التقرير ألصول البزدوي ،  ،لبابرتيا: انظر (1)
 أصررول الفقرره، ،لزحيلرريوا ؛578صتيسررير أصررول الفقرره،  ،برردر المترروليو  ؛85، صعلررم أصررول الفقرره ،خررال : انظررر (2)

 .85ص
 .379/ 5 القر ن، ظالل في ،سيد قطب :انظر (3)
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الذي  عانا نلي  اف سبحان  وتعاىل، ولكن ةكثر الناس ال يع مون حبقيقه 

 .  ذا األمر

             :قول  تعاىلو :ثانياا    

                

              

               

              

                

فاخلطان يف  ذه اآليات موج  نىل  ،(49-44: األنعام)    

؛ بعد ةن عرض ع ي  املشركون ةن يوافقه  ع م  ينه ، فيوافقوه الرسول 

 ةن يواج : فط ب اف من !. إلهل وةن ي جد آلهلته ، في جدوا ! ع م  ين 

 ؤالء املشرك ، ويفاص ه  يف ذلك األمر الذي ال يقبل امل اومه، وةمره بأن 

ألن ذلك  ؛ينته  عن عبا ا الذين يدعونه  من  ون اف، ويتخذونه  ةندا ًا ف

ال يحلدر من املشرك  نال عن اهلوى، ومن يفعل ذلك فقد تل وال 

 .(1)يهتدي

        : وقال تعاىل :ثالثاا    

           

 ذه اآليه تقرر حقيقه ةساسيه؛ و   حتديد جهه ت قم الناس  ،(853:البقرا)

تحلوراته  ومنا جه  وقيمه  وشرائعه  اليت تفحلل بينه  يف كل ما يشجر 

                                                 

 .44/  3 القر ن، ظالل في ،سيد قطب ؛845/  3كثير، ابن تفسير: انظر (1)
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 ذه اجلهه . بينه  من ،يف يف شتم صور اخليف الذي  و من طبيعه البشر

 تتعد ؛ و و اف سبحان  وتعاىل الذي ةنزل الكتان    جهه واحدا، ال

باضق ع م رس  ؛ و   يف األصل واحدا ال تتعد  لكن الكتب ال ماويه 

مثل  ذه اجلهه اليوم وف، وال يويوزيوف والتوريوحود التوها يودت نليوتوابقه اموال 

وةما ما عداه من الكتب . نال القرآن الكري  الذي تكفل اف حبفظ 

بقه فه  حمرفه، وا،ت طت فيها ك مات اف تعاىل بأقوال الناس ال ا

في حق فيها، وال ت تقي  بها . وتحلوراته  ومنا جه  وقيمه  وموازينه 

اضياا؛ وال ينته  الناس بها مما حلَّ به  من ،يف وفرقه؛ وال يقوم بها ع م 

  .(1) األرض ال يم

           :وقال تعاىل :رابعاا    

             

قال ابن كثري يف بيان معنم قول  ( 884:البقرا)    

مسعنا قولك يا ربنا، وفهمناه، وقمنا ب ، وامتث نا العمل »:  

ال مع لكل ما جاء الناس من عند اف، : ويتج م يف ذلك. (2)«مبقتااه

ا ا واضاكميه، والت ق  فهو نفرا  اف بال ي. والطاعه لكل ما ةمر ب  اف

في نسيم بي طاعه ألمر اف، وننفاذ . من  يف كل ةمر؛ كما بينا من قبل

وال ن ان ملن ةعرض عن ةمر اف يف الكبريا والحلغريا من . لنهج  يف اضياا

شؤون اضياا، وةنكره؛ ةو ةقر بغري شريعت ، ةو ت قم تحلورات  عن غري اف يف 

                                                 

 .5/595القر ن، ظالل سيد قطب، في (1)
 .5/089،كثير ابن تفسير (2)



 
 
 
 
 
 
 
                                                              

 -590 -

فاإل ان ما وقر يف الق ب، . اع واالقتحلا  وال ياسهاخل ق وال  وك واالجتم

واملنطق ال  ي  يقتا  ةن ترجع األحكام والتحلورات نىل . وصدق  العمل

محلدر  ابت ال  يل مع اهلوى حيث مال، وال تغ ب  النزوا، وال يتأرجح مع 

 .(1)والحلحه واملرض، والنزوا واهلوى ،الرتم والغاب

         :عاىلوال توقو :ااـ خامس   

: الن اء)           

الفت ، واألمور؛ ف يس ألحد خميف ةي ةمر من  ول وإذا حك  اف ورسف ،(44

فقد جاء كل » :قال سيد قطب. ونمنا ع ي  تنفيذه والت  ي  ب  ،وال ا،تيار ل 

جاء الدين ليتوىل . منهج حياا واقعيه.  ين من عند اف ليكون منهج حياا

ومل جي ء  ين من  .وصيانتها ،وتوجيهها ،وتنظيمها ،يا ا اضياا البشريهق

عند اف ليكون جمر  عقيدا يف الامري؛ وال ليكون كذلك جمر  شعائر 

 .(2) «تعبديه تؤ ى يف اهليكل واحملران

          : وقال تعاىل :سادساا    

فقد ة،رب تعاىل  ،(45: النور)        

ول ، فه  وتجابه ف ولرسوفات املؤمن  املف ح ، و   االسوفه من صوعن ص

 : ا سوى كتان اف وسنه رسول ، ويؤكدون ذلك بقوهل ال يبغون  يًن

. ؛ وذلك ألن حك  اف  و اضك  العا ل واملربة من مظنه اضيف(3)

                                                 

 .5/45القر ن،  ظالل في سيد قطب، (1)
 .8/303القر ن،  ظالل في سيد قطب، (2)
 .4/04 ،كثير ابن تفسير (3)
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ك  غري ةما ح. في يظ   ةحدًا، وال حياب  ةحدًا، وكل ، ق  ةمام  سواء

و   يشرعون  ،اف من البشر فهو مظنه اضيف؛ فه  ال   كون ةنف ه 

قه، وبورا ًا، ةم طووواء ةكانوا ةفووس. ه واضووحلوي وا نىل مومومون؛ ةن يوكووحي

وح  يشرع الفر  ةو حيك ؛ في بد ةن ي حظ يف ذلك محايه نف   . ةم  وله

. ح  تشرع  وله لدولهوكذلك ح  تشرع طبقه لطبقه، و. ومحايه محلاض 

.  حهووايه وال محلومورع اف في حووفأما ح  يش. ةو كت ه من الدول لكت ه

نمنا    العداله املط قه، اليت ال يطيقها تشريع غري تشريع اف، وال حيققها 

من ةجل ذلك كان الذين ال يرتاون حك  اف ورسول  . حك  غري حكم 

عداله ةن ت تقر؛ وال حيبون ل حق ةن    الظاملون، الذين ال يريدون ل 

  .(1)ي و 

 اا ل يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع» :ومن ال نه قول الرسول :سابعاا    
اإل ان الكامل، الذي وعد اف ة    : في يؤمن ةحدك  .(2) «به لما جئتُ 

بد،ول اجلنه، والنجاا من النار، حتم تكون نحلوص  ذه الشريعه املطهرا 

 .ن قرآن وسنه مقدمه ع م الرةي واهلوى، وما متيل نلي  النفسالكام ه م

ةن   ، رت  اف عن ،ومن اآل ار ما ُروي عن ُعَبا ا بن الحلامت :ثامناا    

ةال ةنبئك مباذا ع يك »: ل البن ة،ي  جنا ا بن ةب  ةميهملا حاره املوت قا

وي رك، فإن ع يك ال مع والطاعه، يف ع رك : قال. ب م: َوَماذا لك؟ قال

                                                 

 .4/897القر ن،  ظالل في سيد قطب، (1)
 سرررفيان برررن الحسرررن أخرجررره :(345 ص/  87 ج) حجرررر فررري الفرررتح وقرررال ابرررن. 898/  5 الببرررر ، اإلبانرررة ،بطرررة ابررن (2)

 .األربعين  خر في النووي  صححه وقد ثقات، ورجاله وغيره،



 
 
 
 
 
 
 
                                                              

 -599 -

وع يك ةن تقي  ل انك بالعدل، وةال تنازع . وَمْنَشطك ومكر ك، وة رًا ع يك

األمَر ة   ، نال ةن يأمروك مبعحليه اف َبَواحًا، فما ةمرت ب  من ش ء 

 .(1) «خيالف كتان اف، فاتبع كتان اف

وع م اجلم ه فقد ححلل » :ومن اإلمجاع ما ذكره القرطيب :تاسعاا    

 ، واليق  الاروري، ونمجاع ال  ف واخل ف ع م ةن ال طريق الع   القطع

ملعرفه ةحكام اف تعاىل اليت    راجعه نىل ةمره ونهي ، وال يعرف ش ء 

نن  ناك طريقًا آ،ر ُيعَرف بها ةمُره : ل، فمن قالومنها نال من جهه الرس

، ونهُي  غرَي الرسل حبيث ي تغنم عن الرسل فهو كافر، ُيقتل وال ي تتان

  .(2) «وال حيتاج مع  نىل سؤال وال جوان

 يمًا وومن املعقول ةن القرآن  و الكتان الوحيد الذي ظل س :راا ـعاش   

فبالرغ  من ةن . هد لذلك نعجازه البيان ووويش. و،اليًا من ةي حتريف ةو تبديل

 ذا القرآن قد تعرض يف زمن الفنت ونشوء الفرم حملاوالت التحريف والتغيري؛ 

ت كل فرقه  عوا ا، نال ةن نحلوص  ظ ت حمفوظه كما ةنزهلا اف؛ لتثب

 .(3) حجه باقيه، ومعجزا ،الدا، يتحدى ببيان  الب غاء والفحلحاء

 

 

                                                 

 .4/04 ،كثير ابن تفسير (1)
 .3544/ 5 ،القر ن ألحكام الجاماالقرطبي،  (2)
 .5/585القر ن،  ظالل في سيد قطب، (3)
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 المبحث الثالث
 آثار مصدرية القرآن الكريم في النشاط الفكري 

حيث  حتواًل  ائًي يف حياا الناس، نزول القرآن الكري شهد العامل ب

 الناس  يف متش  ب  نورًا هلا وجعل فأحيا ا، ربها نداء لبت ل  نفوس نشطت

 اضكمه، ابيعونوي  وب  رتوجوفووت ور،وون دىو   موع يااواض  هووقاف مع  وسارت

ف ار ع م النشاط الفكري طريق ، وعرف ب   املعرفه، ب  ةنهار وامتدت

 .منهج واتح، و،طوات مرتبه؛ ووصل اإلن ان نىل حد الفاع يه

بت ع م ذلك آ ار متعد ا يف اجملال الفكري منها التغيري وقد ترت

الثقافه ال ائدا، واملحلط حات املتداوله، واضاارا واملدنيه، والتشريع  يف

 . واألنظمه، وال غه احمل يه

اليت  ،ولكن املنطق يقتا  التعرض لألسبان الداعيه نىل ت ك الفاع يه

 . اكت بها اإلن ان، قبل بيان ت ك اآل ار

  ار  ذا القرآن يف صورآما ي   بيان لكل من ت ك األسبان، ووفي

 :لنشاط الفكريا

 :القرآن واألسباب الداعية لفاعلية اإلنسان في النشاط الفكري : أولا 
األسبان الرئي ه لفاع يه  تامنالقرآن الكري  جيد ةن  يالناظر يف 

وتتمثل  ذه . اإلن ان يف النشاط الفكري، والقيام بالدور اضااري املنشو 

 :األسبان يف عدا توجيهات قرآنيه و  
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 :تذكير اإلنسان بمركزه في الكون  -1
           : قال تعاىل

                

( آ م ع ي  ال يم: )فمنذ ةن ، ق اف تعاىل اإلن ان( 37:البقرا) 

ه اف يف األرض، وة بط  نىل األرض ة،رب امليئكه ةن  سيكون ، يف

لكن . فأشاروا ع ي  بعدم فعل ذلك؛ لئي يف د يف األرض، وي فك الدماء

اف تعاىل مل ي تفت نىل ت ك املشورا، وةنفذ ما قرره، وس   نىل اإلن ان منذ 

ذلك الوقت زمام  ذه األرض، وةط ق فيها يده، وطالب  بإبراز مشيئه اخلالق 

 ذه األرض من قوى وطاقات وةسرار، يف اإلبداع والتكوين، وكشف ما يف 

وزو ه ل قيام بهذه املشيئه اإلهليه واملهمه الاخمه بطاقات . وكنوز و،امات

كما ةن  تعاىل سخَّر لإلن ان . واستعدا ات وقوى قا را ع م حتقيق ذلك

 .توي   ذه األرض من غري اإلن انكل ما حت

ال يقدم اضياا و ذا نن  لَّ ع م ش ء فهو يدل ع م ةن القرآن الكري  

ا يف طريق ونمنا يقدمهما مًع. ن اضياا الدنيا، وال العكسع اآل،را بديًي

واحد، وجبهد واحد، ولكنهما ال جيتمعان كذلك يف حياا اإلن ان نال نذا 

اتبع منهج اف وحده يف اضياا؛  ون ةن يد،ل ع ي  تعدييت مأ،وذا من 

ورات  الذاتيه اليت وو،وذا من تحلةوتاع ة،رى مل تنبثق من منهج اف، ةو مأ

ق الكامل وفف   ذا املنهج وحده يت  ذلك التناس. مل تابط بهذا املنهج

 .(1)والتحلور اإلسيم 

                                                 

 .30/ 0، في ظالل القر ن سيد قطب،: انظر (1)
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اإلبداع الفكري والثقايف ما يقوم ب  من ويرتتب ع م ذلك ةن امل    يعترب 

والع م ، واإلنتاج املا ي والتنميه االقتحلا يه مما يؤ ي نىل حت   واقع 

 .من العبا ا واإل ان والتقوىب  مكمًي ملا يقوم  ضياا املا يه؛ا

 : تعريف اإلنسان بوظيفته في الحياة -2

             : اىلووال تعوق

 ،(48-44 :الذاريات)           

من ةتخ  اضقائق الكونيه اليت  ، ذه اآليات تقرر حقيقه كربى وتخمه

حياا البشر يف األرض بدون ن راكها واستيقانها، و   حتقيق ال ت تقي  

العبو يه ف تعاىل يف اضياا و   تتمثل يف توحيد ت ق  العقائد والعبا ات 

. الشرائع والقوان  والقي  واملوازين، حبيث تكون من اف تعاىل وحدهو

: نويرتتب ع م ذلك حريه امل    وانطيق  يف اضياا  ون قيو  وةغيل م

األ واء والشهوات، واألو ام واخلرافات، واألعراف والعا ات، والكهنه 

 .(1)والطغاا وغري ذلك

  : الدعوة إلى إعمال العقل والنظر والتأمل -3
 عا القرآن الكري  يف آيات كثريا نىل نعمال العقل بالنظر والتأمل 

      : منها قول  تعاىل ،التفكري واإل راكو

                

              

: ، وقول  تعاىل(545: البقرا)       

                                                 

 .5/388المرجا السابق،  (1)
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والتفكري مط ون من امل    ع م  ،(584-585: األعراف)  

استعينوا ع م » :رمح  اف ،قال الشافع  ،(1)سبيل الوجون ةو الفرض

قال  ه التفكريوويف آلي .(2)«راوتنباط بالفكومت، وع م االسويم بالحلوالك

تثمر منهما معرفه والفكر  و نحاار معرفت  يف الق ب؛ لي » :ابن القي 

ها ونعيمها، وووعيش( الدنيا) ه ور يف ق ب  العاجوونذا ةحا: ال ذلكوومث. الثهو 

   ةحار يف ق ب  اآل،را  ،اع  وزوال ن ب  من اآلفات وانقطوما يقرت

ونعيمها، ولذت  و وام  وفا   ع م نعي  الدنيا وجزم بهذين الع م ؛ ةمثر ل  

ذلك ع مًا  الثًا، و و ةن اآل،را ونعيمها الفاتل الدائ  ةوىل عند كل عاقل 

 .(3)«بإيثاره من العاج ه املنقطعه املنغحله

والتفكري نفض الغبار عن  ويرتتب ع م نعمال اإلن ان ل عقل بالنظر

الفطرا اإلن انيه، ونيقاظ املشاعر من غف تها، والبحث عن اضجج والربا   

آلباء لالتق يد األعمم ملا  و مطروح ع م اإلن ان، وعدم الركون نىل 

          : قال تعاىل .واألجدا  وغري  

              

 .(575: املائدا)

 : لدعوة إلى العلما -4
                                                 

، ومررا 0، صالتفبيرر فري رة إسرالمية ؛ العقرراد،، ومرا بعردها53لقرضراوي، العقرل والعلرم فرري القرر ن البرريم، صا: انظرر (1)
 .بعدها

 .585-5/587السعاد،،  مفتاح دار ،ابن القيم (2)
 .المرجا السابق (3)
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              : قال تعاىل

فقد كانت ك مه  ،(4-5الع ق )          

ةول ما نزل من القرآن الكري ، و   يف اضقيقه تعد مفتاح الع   ةيًا  

من قدر الع    ومل يقف القرآن عند  ذه الك مه، ونمنا رفع. كان نوع 

قال . ن شأنه ، وجع ه  يف  رجات ع يا قريبه من ربه والع ماء، وةع م م

 ،(55: جملا لها)         : تعاىل

َطَلُب اْلِعْلِم َفِريَضة  »: ط ب الع   فرياه شرعيه يف قول   وقد اعترب النيب 
 :وجعل الع ماء  ذه الفرياه ع م مرتبت  .(1)«َعَلى ُكلِ  ُمْسِلمٍ 

والعبا ا ع م القدر الذي  ةحكام العقيدا كتع   :فرض عين: األولى

امل  كيه  وتع   الع وم ،وحدو  املنكرات ،تحلح في ، وتع   ح ن املعام ه

كتع   ةحكام املعاميت املاليه التجاريه : لكل فر  حب ب ما يقوم ب 

  .وةحكام الزراعه ل مزارع وغري ذلك ،ل تاجر

 ،بقيه الع وم األ،رىويندرج حتتها  :فهي فرض كفاية: وأما المرتبة الثانية

من الطب واهلندسه والكيمياء والكهرباء والذرا والع وم الحلناعيه 

يوجد فإذا مل  و ذا يدل ع م ترورا التخحلص يف  ذه الع وم،. واضربيه

 . متخحلحل  يف اجملتمع اإلسيم  ة   مجيع ةفرا ه

ركه والنشاط فامل    حبم   الع   حييا حياا م ؤ ا اضيويه واض   

يهدي الاال، : واالستشراف ل م تقبل، و ش  ب  يف الناس وفق نور القرآن

                                                 

 .وهو صحيح( 885)كتا  المقدمة، با  ف ل العلم،  سنن ابن ماجه، (1)
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     : قال تعاىل. ويطمئن اخلائف، وحيرر امل تعبد

 .(588: األنعام)       

 : الدعوة إلى إعمال الحواس لإلثبات والتثبت -5
             : قال تعاىل

تباع ما ال نعن   النه وشبي  بهذه اآليه يف ،(34:سراءاإل)   

           : ع   لإلن ان ب  قول  تعاىل

                  

          :وقول  تعاىل، (33:األعراف)

             

ن ك مه، في يقول ال  ا ،(549-548:البقرا)      

وال يروي حا  ه، وال ينقل روايه، وال حيك  العقل حكمًا، وال يربم اإلن ان 

ةمرًا نال وقد تثبت من كل جزئيه، ومن كل ميب ه، ومن كل نتيجه، ف   

بل ال بدَّ ةن تكون م تندا نىل  ليل يبق  نالك شك وال شبهه يف صحتها، 

. الثبوتيه الحلحه وقطعيت  تكت ب القاو ومبقدار صحه الدليل ؛يدعمها

             : قال تعاىل

 .(555:البقرا)     

لكن ينبغ  ميحظه ةن لكل قايه من القاايا، ولكل  عوى من 

فالدعاوى املتع قه بطبائع األشياء  ،األ له الع ميه يناسبها الدعاوى نوع من

وةما الدعاوى املتع قه  .بالربا   التجريبيه احمل وسه املا يه ي تدل ع يها

برا ينها امل  مه، وةما الدعاوى املتع قه حبقوم  باجملر ات في يقبل معها نال
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الشها ات املثبته هلا؛ و كذا ال تحلبح  األفرا  واجلماعات في يقبل فيها نال

ويرتتب ع م استخدام  .هلا القايه حقيقه ع ميه نال بوجو  الدليل املناسب

ب والتطبيق، والوقوع يف اخلطأ والحلوان بناء وسائل البحث والتجري

وي اعده يف ذلك اجملتمع . شخحليه اإلن ان وتمريه وعق   وتفكريه

اإلسيم  الذي يعيش في ، فهو يه ء ل  كل الوسائل اليت تؤ    ل قيام 

 . بالنشاط الع م 

امل    ومما ينبغ  التنبي  ع ي  يف  ذا الحلد  ةن  ذه التوجيهات لق ب 

مثرتها نال نذا كان  ذا الق ب يرتكز ع م قاعدت  ةساسيت   مل تثمر

 . واأل،يم ،العقيدا: و ما

اليت تقوم ع م ةساس التوحيد واإل ان  ،إلهليههي العقيدة ا: القاعدة األولى

فعقيدا اليوم اآل،ر ت ق  يف روع امل    ةن  سيحاسب . بالغيب واليوم اآل،ر

. ن كان ،ريًا فخري، ونن كان شرًا فشرع م كل عمل يقوم ب  يف اآل،را؛ ن

            :قال تعاىل

    : وقال تعاىل ،(0،8:الزلزله)  

              

                

      :ل تعاىلاوق ،(4-8:الكهف)   

فإذا التقت  ذه  ،(34:حممد)       

لتوجيهات مع ت ك العقيدا انق بت نىل قوا  افعه وطاقه متفجرا تبدع كل ما ا

نذ ةن  ذه . ينفع الناس يف األرض ويعمل ع م استقرار حياته  وتقدمها
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العقيدا تربط اإلن ان بقوى الكون الظا را واخلفيه، ومتنح  الثقه 

ع يها، والطمأنينه، والقدرا ع م مواجهه الحلعان، بقوا اليق  يف التغ ب 

و   . وجتمع طاقات  وقواه ك ها، وتدفعها يف اجتاه واحد. وقوا الثقه يف اف

من الفر  واجلماعه نىل التاحيه يف كل ما   كون يف سبيل  ًيتدفع ك

 .(1)اضياا الكربى اليت ال تفنم

ليتممها،  اليت بعث النيب  ،فهي مكارم األخالق: وأما القاعدة الثانية

و   مل ت تمد من البيئه،  .(2)«عثت ألتمم مكارم األخالقا بُ إنم»: حيث قال 

وال من العرف، وال من االعتبارات األرتيه؛ ونمنا ت تمد من ال ماء ومن 

ا أَْدَرَك »: فيها اليت قال النيب و ،القرآن والكتب ال ماويه الحلحيحه إِنه ِممه

ِِ األُ النهاُس ِمْن َكال ُوه كما ت تمد من  ..(3)«تَْستَْحيِ فَاْصنَْع َما ِشئْتَ  ولَى إِاَا لَمْ ِم النُب

صفات اف تعاىل املدونه يف القرآن وال نه واملرا  حتقيقها يف البشر؛ ك  

؛  كما ت تمد  ذه األ،يم من سريا النيب ..حيققوا بها نن انيته  الع يا

    :فقال تعاىل ،ألن اف تعاىل وصف ة،يق  بأنها عظيمه

و ذه األ،يم م تقرا يف شعور اإلن ان وس وك ، ويف  ..(5:  الق) 

و   جتع   ةمينًا ع م كل ما يحلل نلي  من عقائد وتوجيهات . ةعمام تمريه

 .وتشريعات ونتائج البحوث والدراسات

 :القرآن وصور من النشاط الفكري التي تأثرت به: ثانياا 

                                                 

 .0/9 ،في ظالل القر ن سيد قطب،: انظر (1)
 .598/ 57 ،الببر   السننالبيهقي،  (2)
 .(4587) ري، كتا  األد ، با  إذا لم تستحي،البخا صحيح  (3)
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شاط الفكري  قرآن الكري  آ ار واتحه يف كثري من صور النكان ل

لإلن ان،سوف اقتحلر منها ع م املنهج الع م ، والثقافه، واضاارا، 

 :وفيما ي   بيان ذلك. والتشريع، وال غه العربيه

 : أثر القرآن في المنهج العلمي -1
يعدَّ القرآن الكري  نق ه نوعيه يف جمال املنهج الع م ، فبعد ةن كانت 

باف ع م النقل والتق يد لآلباء األم  ال ابقه تعتمد يف تقرير اإل ان 

واألجدا  جاء القرآن ليبنم اإل ان باف ع م النقل والعقل والنظر يف الكون 

نبرا ي   ،ومن األ له ع م ذلك ما جاء يف قحله. (1)وخم وقات اف البديعه

   :مع قوم  يف القرآن الكري  حيث قال تعاىل ،ع ي  ال يم

             

                 

                

                

           

من الدرس بأن  ذه  ،ع ي  ال يم ،فقد ، ص نبرا ي  ،(09-04:األنعام)

عن ةن مت ك  لغري ا، وةن هلا  من ةمر ا شيئا،فاًي العوامل ال مت ك

 .     وع م الناس ةن يتوجهوا نلي  ،ا،الًق

ومل يقف األمر عند  ذا اضد، فنجد يف القرآن ب ورا ع ميه ل منهج 

التجرييب، وبالرغ  من ةن التع   بالتجربه قدي  قدم اإلن ان، نال ةن حتول 

                                                 

مرنج  البحرث  ،لدسروقيوا ؛، ومرا بعردها877علماء المسلمين في الح ار، األوربيرة، صأحمد علي المال، أثر ال: انظر (1)
 .، وما بعدها54ص ،في العلوم اإلسالمية
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التجربه وامليحظه نىل منهج ع م ، ونبرازه نىل صوامع الع   جرى يف العهد 

لقرآن بإحياءات ل  يف اآليات اليت تتحدث عن العربا ، فبدة ا(1)اإلسيم 

نشارا نىل  ،(8: اضشر)    :فف  قول  تعاىل. واالعتبار

. ةن  ينبغ  العمل ع م ةساس ةن رصد ظا را ما لنأ،ذ منها  رسًا، ةو فكرا

ع م ف ،(555:يوسف)        :وقال تعاىل

تطيع ةن ي تنتج من جتاربه  اإلن ان ةن يعيش جتارن اآل،رين، حتم ي 

فكرًا  كن ةن يتحرك من ،يل  الستنتاج فكر آ،ر ةو إلغناء فكر 

القرآن الكري  نىل  ذا املنهج يف قحله نبرا ي  ع ي  ال يم وقد ةرشد . آ،ر

             : يف قول  تعاىل

               

 .(847:راالبق)           

الع ماء  استعململا توسعت الع وم واز  رت يف العامل اإلسيم  و

تنبطوا وتخرجوا اجملهول من املع وم، واسورييب، واسواملنهج التج  مونوامل 

ومن  .دوربه والرتصونال مبا يثبت بالتج  مواو والت، ومل ي والع ل من املع

اعتمدوا التجربه منهجًا ال ووالذين برزوا يف  ذا اجمل م  ووع ماء امل ال

 ن بن اهليث واض و ،(م854= و877:ت) جابر بن حياناسيًا يف املعرفه؛ وةس

 (.م5738 حنو=  و537حنو: ت)

يعد  ذا املنهج من ةفال منا ج البحث الع م ؛ ألن  يعتمد  ،واضقيقه

ن راك باألساس ع م التجربه الع ميه القائمه ع م قواعد املنهج الع م ، و

                                                 

، ومرا 87وقراموس القرر ن البرريم، ص ؛، ومرا بعردها90عبد البريم بكرار، مفراهيم قر نيرة فري البنراء والتنميرة، ص: انظر (1)
 .بعدها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85
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احمل وسات مما يتيح فرصه عم يه ال،تبار االستنتاجات ل تأكد من تطابقها 

لوتع القوان  عن طريق  ًامع اضقائق املوتوعيه، األمر الذي يقدم ةس 

وقد  لت الفطرا ع م ةن ن راك احمل وسات ة بت من ن راك .  ذه التجارن

 .املدلوالت الرب انيه

 :أثر القرآن في الثقافة -2
القرآن الكري  املؤ ر األول يف  قافه األمه العربيه اليت نزل فيها، كان 

ر كثريًا من مفا يمها وطبائعها ومث ها فقد صاغها صياغه جديدا، فغّي

وقيمها وعا اتها وتط عاتها، بعد ةن كانوا يعيشون حياا جا  يه، ي جدون 

فيها فيها ل حجر والشجر واضيوان، وتها  فيها حقوم الناس، وال يثان 

احمل ن ع م نح ان  وال يعاقب العاص  ع م معحليت ، وكان الدين فيها 

سطحيًا، ليس ل  س طان ع م ةرواحه  ونفوسه  وق وبه ، وال تأ ري ل  يف 

الذي رت  اف عن ، ن ذلك ربع  بن عامر، كما بّي. ة،يقه  واجتماعه 

ضرس قد بناء ع م ط ب من ، وملا  ،ل ع ي  وجد ا( رست )ذ ب نىل لقاء 

مذ َّبه، والزَّراب  اضرير، واليواقيت والآلىلء وارم الو  بالنَّمو  وزيَّنوا جم

و ،ل ربع  بثيان . الثمينه والزينه العظيمه، وقد ج س ع م سرير من ذ ب

صفيقه وسيف وترس وفرس قحلريا، ومل يزل راكَبها حتم  اس بها ع م 

وةقبل وع ي  سيُح  طرف الب اط،    نزل وربطها ببعض ت ك الوسائد، 

نن  مل آِتك ، : فقال. يحكوووتع س: فقالوا ل . و رع  وبياُت  ع م رةس 

فقال . وِنّنما جئتك  ح   عومتون ، فإما تركتمون   كذا، وِنال رجعت

فقالوا  نئذنوا ل ، فأقبل يتوكأ ع م رحم  فوم النَّمارم فخرَّم عامتها،: رست 

تعثنا لنخرج من شاء من عبا ا العبا  نىل عبا ا اف اب»: ما جاء بك ؟ فقال: ل 
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اف، ومن ِتيق الدنيا نىل سَعَتها، ومن َجْور األ يان نىل عدل اإِلسيم، 

فأرس نا بدين  نىل ، ق  لندعو   نلي ؛ فمن قبل ذلك قب نا من  ورجعنا عن ، 

: ؟ قالوما موعوُ  اف: ومن ةبم قات ناه ةبدًا حتم نفاَ  نىل موعو  اف، قالوا

 .(1)«اجلنه ملن مات ع م قتال من ةبم، والظفر ملن بق 

وبهذا استطاع القرآن الكري  مبا في  من تحلورات وة،يم وتشريعات 

ةن يغري  قافه اجلا  يه العربيه يف بنائها الروح  واخل ق  واالجتماع  

م ويتفوم ع يها، لتحل حم ها الثقافه اإلسيميه األصي ه اليت تقو ،وال ياس 

 اآل ام، فرتكون املعاص  عع م ةساس التوحيد واأل،يم الفات ه، والتورع 

الشرك، والكذن، والظ  ، ووة  البنات، وةكل الربا، واملي ر،  العرن

وشرن اخلمر وغري ذلك، وة،ذوا بالعقيدا الحلحيحه، ومقاصد الشريعه 

قتحلر  ذا ومل ي. ايه البيئه وغري ذلكرعاإلسيميه، وةقروا حبقوم اإلن ان، و

ع م العرن يف اجلزيرا العربيه، ونمنا تعدى ذلك نىل غري العرن من الفرس 

الشوا د ع م ذلك ومن . .والروم وغري  ، حيث تأ روا بثقافه القرآن الكري 

تأّ ر األ باء الفرس من الشعراء والكتان ب ، فقد كانوا يف خمت ف 

 -م مدى التاريخع -املواتيع واألطوار واألساليب الشعريه الفارسيه 

وةلف الدكتور حممد . ي جأون نىل املفا ي  والتعالي  القرآنيه لنقل ةفكار  

شهان العان  كتابًا يف ة ر القرآن الكري  يف الشعر األندل  ، حيث ة بت 

ومن ةقوى الشوا د . في  حقيقه األ ر القرآن  يف الشعر األندل   وطبيعتها

                                                 

 .5/830 ،الصحابة حيا، ،لباندهلوي ا (1)



 
 
 
 
 
 
 
 

 -458 -

ن يغري  قافه الغزاا التتار، فد،ل ع م ذلك ةن القرآن الكري  استطاع ة

 .(1) كثري منه  يف اإلسيم

 :أثر القرآن في الحضارة -3
اضاارا ك مه جامعه تعنم بنشاط اإلن ان يف جمال الع وم الطبيعيه    

فه  . والفنون واآل ان وال ياسه واضك  واالقتحلا  واالجتماع وغري ذلك

ةما ة ر القرآن الكري  يف . عامهختت ف عن الثقافه اليت تعين املعرفه بحلفه 

اضاارا فيظهر من ،يل عرض القرآن ل حاارات اليت اند رت مثل 

       : ، اليت قال اف تعاىل فيهاحاارا مثو 

             

               

 :اليت قال اف تعاىل فيها وحاارا سبأ ،(548-554:الشعراء) 
              

             

              

اليت قال  وحاارا الفراعنه ،(50-54:سبأ)     

           : اف تعاىل فيها

                  

             

              

                                                 

 .، وما بعدها50أحمد علي المال، أثر العلماء المسلمين في الح ار، األوربية، ص: انظر (1)
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: ن في  مقومات وجو  اضاارا الحلاضه و  وقد بّي ،(00-04:القحلص)

ام وظوو  نووي، ووجوا  قوه، واقتحلواضويئه صوه من بويه املا يووافر الناحوت

ياس ، ووجو  الناحيه املعنويه من ن ان باف، وة،يم فات ه، وقي  وس

ان اجلانب املا ي، في  ةسبان اند ار اضاارات من طغين بّيكما . معتدله

والغرور الفكري واملا ي، والظ   ل ناس، وف ا  نظام اضك  وغري 

 .(1)ذلك

ومل يقف األمر عند  ذا اضد، ونمنا ةسهمت اضاارا اإلسيميه يف 

تقدم البي  املفتوحه، وعم ت ع م جع ها مشاعل نور حتمل الع   واملدنيه، 

اليت كانت قبل  ،األندلس:  ومن  ذه البي .ويؤمها روا  الع   والتحار

د ذلك وا يؤيوق، وممول مطبويم  امس وجهوش يف ظويم  هلا تعيوح اإلسوالفت

يف القرن الرابع  ،ما ذكره الرحاله األندل   نبرا ي  بن يعقون الطرطوش 

نوا ي كنون مشال يف وصف اجليلقه الذين كا (العاشر امليي ي) اهلجري

 :ه وةسبانيا بأن

را وام نال موو ون يف العو ووتوغوون وال يوفويم، ال يتنظوو ناءا ة، در،ول غوة »

وال يغ  ون  يابه  منذ ي ب ونها نىل ةن تنقطع ع يه ، . ةو مرت  باملاء البار 

ويزعمون ةن الوسخ الذي يع و ا من عرقه  َتنُع  ب  ةج امه  وتحلح ةبدانه ، 

 .(2)«..ه ور ةبدانوها ةكثوارجيودو من تفورجه يبويق الثيان و   مفويابه  ةتوو 

ةما بعد الفتح اإلسيم  لألندلس فقد ظ ت بقيه ةوربا تز،ر باجلهل 

. واألميه واضرمان، بينما ةصبحت األندلس حتمل نمامه الع   ورايه الثقافه

                                                 

 .وما بعدها 35ح ارات ورد ذكرها في القر ن البريم والسنة النبوية، ص عبد الحكم الصعيدي، (1)
 .37عبد الرحمن الحجي، الح ار، اإلسالمية في األندلس، ص  (2)
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يف ( م5885: ت) « وزي»رم اهلولندي وتشوذلك ما قال  امل ومما يدل ع م 

د رجل ةم ، ووجون يوكوس مل يول األندلويف ك نن»: هويوي  األوربوف البووص

بينما مل يكن يعرف القراءا والكتابه يف ةوربا معرفه ةوليه نال الطبقه الع يا 

 .(1)«من الُق س

وقد از  رت الع وم يف جامعات األندلس يف كل من قرطبه وةشبي يه، 

ع ي  ومالقه وغرناطه كما از  رت يف غري ا من البي  اإلسيميه، وكان الت

يف األندلس شامًي لكل ةنواع املعرفه من الرياتيات، والفيزياء، 

والكيمياء، والعمارا واهلندسه، والحلناعه، والف ك، والطب، والحليدله، 

وقد ةصبحت جامعات األندلس منارا لطين الع  ، . والزراعه وع   النبات

من ب  وكان  ،حيث يفدون نليها من كل ةحناء ةوربا حتم ب غوا عدا آالف

الذي تق د منحلب البابويه يف  «جربرت» ؤالء الطين الرا ب الفرن   

، حيث قام  يث سنوات يف جامعات «س ف رت الثان »الفاتيكان حتت اس  

األندلس يدرس ع م ةيدي الع ماء امل  م  الرياتيات، والكيمياء، والف ك 

مب غًا ،يل لعامه  وموتوعات ة،رى، وحينما عا  نىل وطن  بعد ةن ب غ من الع  

ومن األندلس انتق ت اضاارا اإلسيميه نىل باق  . فرن ا نذ ذاك ةن  ساحر

 .(2)الدول األوربيه

 : أثر القرآن في التشريع -4
وتع ةحكام : التشريع محلدر شرَّع كالشرع محلدر شَرع، املرا  ب 

ل ناس ليعم وا بها، ولتطبق ع م ما يحلدر عنه ، فإن كان واتع  ذه 

                                                 

 .المرجا السابق (1)
 .وما بعدها 45خالد العبيدي، القر ن منجل العلوم، صو  المرجا السابق؛ (2)



 
 
 
 
 
 
 
                                                              

 -454 -

كام  و اف تعاىل مس  شرعًا ةو تشريعًا نهليًا، ونن كان الواتع هلا األح

واألحكام اليت جاءت يف القرآن . الناس مس  شرعًا ةو تشريعًا وتعيًا

العقائد، والعبا ات، واأل،يم، : الكري  تتنوع نىل ةربعه ةنواع و  

 األفرا  والنوع األ،ري  و ما يتع ق باالرتباطات التعام يه ب . واملعاميت

واجلماعات، و و الذي يط ق ع ي  التشريع، و و يقابل القوان  الوتعيه 

وقد جاء القرآن الكري  يف جمال التشريع بعدا . ع م ا،تيف ةنواعها

 :مبا يء ةساسيه كان هلا تأ ري واتح يف التشريعات اليحقه، ومن ذلك

وص، جاء القرآن الكري  مبنهج ل تشريع يتامن الر  نىل النحل-ة

       :قال تعاىل. وبالقياس واالجتها  فيما ال نص في 

                

فه  تقتا  ر  املتنازع  ،(49:الن اء)        

. في  من قاايا التشريع نىل نحلوص القرآن وال نه اليت تنطبق ع ي  تمنًا

الك يه  املبا ئفري  نىل  فإن مل توجد النحلوص اليت تنطبق ع م  ذا النحو،

و   تغط  كل جوانب اضياا . العامه املوجو ا يف الكتان وال نه

  .(1)األساسيه

القرآن يف تشريع  يقرر امل اواا ب  الناس، في حماباا في  لفر ، -ن

وال لطبقه، وال لشعب، وال جلنس، وال جليل من البشر ع م جيل؛ ألن واتع  

: قال تعاىل. ا من مجيع الناس م م افه واحدالذي ع ، و اف رن اجلميع

             

                                                 

 .545/ 8، في ظالل القر ن سيد قطب،: انظر (1)
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و و بذلك خيت ف عن القانون الرومان   ،(53:اضجرات)   

بات فتكون ع م ووم، ةما الواجوان  ون غري   اضقورر ةن ل روموذي يقوال

 . مجيع ال كان

رةا، ول واملولرجانيه ب  اوام  اإلن وكووي يف ةحورآن ي وريع القوتش-ج

فهو يعرتف . نال ما يوجب  النظام االجتماع  من تفرقه جزئيه؛ لي ت بك يه

. بالشخحليه اإلن انيه الكام ه ل مرةا، وهلا ذمه م تق ه عن والد ا ةو زوجها

            : قال تعاىل

                

-583:الن اء)         

و و بذلك خيت ف عن القانون الرومان  الذي ال يعرتف ل مرةا  ،(585

ه يف بيت ةبيها،    َمفه  َة ،هوخحليه الناقحلوبالشخحليه الكام ه وال بالش

 .تحلري ةمه يف بيت زوجها

   : قال تعاىل. تشريع القرآن يبيح البيع وحيرم الربا- 

                

          

  .(804:البقرا)

تشريع القرآن يعرتف بالواليه الكام ه لكل من ب غ الرشد،  - و

: قال تعاىل. وكمل عق  
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يف ح  ةن القانون الرومان  ال يعرتف ل رجل بالواليه ما  ام   ،(4:الن اء)

 .قيد اضياا؛ نال نذا منح  ةبوه الواليه ةبوه ع م

تشريع القرآن جاء بتوزيع عا ل لرتكه املتوفم، و و ين ج  مع  -و

الفطرا اإلن انيه، وحيقق تفتيت الثروا ب  قرابه املتوفم مجيعه ،  ون  

        :قال تعاىل. ححلر ا يف بعاه 

               

                 

                

               

و و بذلك خيت ف عن القوان  اليونانيه اليت جتعل  ،(55:الن اء) 

 .الرتكه ليبن األكرب فقط

 :أثر القرآن في اللغة العربية -5
 ال غه العربيه    ةقدم ال غات ع م اإلطيم، كما رجحت نن   

اليت عّ   اف بها آ م األمساء ك ها، و    الدراسات اضديثه، وةنها ال غه

قال : قال  ،رت  اف عنهما ،لغه ة ل اجلنه؛ كما ُروي عن ابن عباس

ألني عربي، والقرآن عربي، وكالم أهل الجنة : أحبوا العرب لثالث»: رسول اف 
 .(1)«عربي

                                                 

 .55/ 4،التلخيص في ال،هبي تعليقات ما الصحيحين على المستدرك ،لحاكما (1)
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نذكر من  ،ل غه العربيهوقد كان ل قرآن الكري  آ ار كثريا يف ا

 :(1)ة مها

، و  ال غه العربيه واحملافظه ع يها من الاياع، حيث اكت بت -ة  

عدوان ع م ال غه العربيه يعترب عدوانًا  اخل و  والبقاء من ، و  القرآن؛ فكل

وقد تكفل اف حبفظ ، و يأ ل  العامه واخلاصه من الع ماء . ع م القرآن

رآن، ويت حتاك تد ال غه باعتبار ا لغه القاملؤ رات ال دي لكلول تحل

يدافعون عنها، ويذو ون عن حياتها، ولذلك فإن بقاء ال غه العربيه نىل اليوم 

  . الدفاع عن القرآن ونىل ما شاء اف راجع نىل

ال غه والرق  بها حنو الكمال؛ عن طريق  القرآن عمل ع م تقويه-ن

را، والرتاكيب اجلديدا، واألساليب واأللفاظ املتطو نتافه املعان  الفياته،

مجيع األنظار، واالقتباس منها، وغدت  العاليه الرفيعه، فأصبحت بذلك حمط

ع م غري ا من ال غات مبا حازت ع ي  من حماسن   ذه ال غه تتألق وتتبا م

نزل القرآن »: رمح  اف ،اجلمال وةنواع الكمال، ويف  ذا يقول الرافع 

وكثريه معًا، فكان ةشب  ش ء بالنور  منط يعجز ق ي   الكري  بهذه ال غه ع م

باعتبار ال خيرج  من  نذ النور مج ه واحدا، ونمنا يتجزة ،يف مج ه ن ق 

، قت مساء  طبيعت ، و و يف كل جزء من ةجزائ  مج ه ال يعارض بش ء نال نذا

 .«غري ال ماء، وبدلت األرض غري األرض

                                                 

 .، وما بعدها88أحمد حسن الباقوري، أثر القر ن في اللغة العربية، ص : انظر (1)
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ه القرآن ع م اعتبار ةنها لغه العرن ولغ»: «سارنوت جورج»وقال امل تشرم  

مرونه جع تها قا را ع م  و بها الرسول  كانت بهذا التجديد كام ه، وقد

 قائق معاني  ولغات ، وةن يعرب عن   ةن تدون الوح  اإلهل  ةح ن تدوين جبميع

القرآن ع م رفع ال غه العربيه  بعبارات ع يها طيوا وفيها متانه، و كذا ي اعد

 .«دوواملثل األع م يف التعبري عن املقاص نىل مقام

 ربيه من االت اع مدى ال تكا وت العورآن ب غول القوبفا»: « مانوبروك»وقال 

 . «تعرف  ةي لغه ة،رى من لغات الدنيا

القرآن عمل ع م توحيد هلجات ال غه العربيه وخت يحلها من ال هجات -ج

( هلجات)ه ةحرف الكثريا، فقد اقتحلر نزول القرآن ع م سبع القب يه

جبمع القرآن ُروعيت يف ةغ ب  لغه ، رت  اف عن  ،وعندما قام عثمان

وةبينها، وكانت حتتوي  قريش؛ وذلك ألنها ةسهل ال غات وةعذبها وةوتحها

ع م ةكثر لغات العرن، وقد ة ى نقبال امل  م  ع م تيوا القرآن ب غه 

  .قريش نىل توحيد  ذه ال غه وال  ان

مل ع م حتويل ال غه العربيه نىل لغه عامليه، فبعد ةن كانت القرآن ع- 

ال غه العربيه لغه حم يه، ال يتع مها غري العرن؛ ألن  مل يكن ل عرن قبل نزول 

العربيه  وقد ظ ت ال غه. القرآن شأن يذكر يف جمال اضاارا ةو الحلناعه 

يه نىل يمووكذلك، حتم جاء القرآن الكري ، فحمل امل  مون الدعوا اإلس

واجًا، وكان ةول ما جيب ع م من ون اف ةفواس يف  يود،ل النوف ،رنوالع ريوغ

عبا ت ،  يححوحلتاإلسيم  و تع   ال غه العربيه إلقامه  ين ، و يد،ل يف

تع   ال غه العربيه،  فأقبل الناس يف مجيع البي  املفتوحه يف العامل ع م
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حلون من وفيها ع ماء متخحل حتم برز ،ووجدت فيها مراكز ع ميه لتع يمها

 .غري العرن

 .وآ،ر  عوانا ةن اضمد ف رن العامل    

 .وص م اف ع م نبينا حممد وع م آل  وصحب  وس  

 

    

 

 


