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 كيف يكون القرآن سبيل النهوض؟

أمحد حسن فرحاتاألستاذ الدكتور 
(*) 

إن ما كتبه العلماء واستنبطه الفقهاء، يعترب ثروة كربى هلذه األمة    اةا    

 هنفس ولكننا   الوقت. العلم واملعرف ، ال ميكننا أن نفرط فيها أو نتجاهلها

أن نعتربهةا   اال ميكننا أن نعتربها بديل  للقرآن أو مغني  عنه، كما ال ميكنن

 .الكلم  األخرية اليت ليس بعدها مقا 

 :تمهيد
من املعلوم أن هذه األم  بدأت رحلتها احلضاري  منذ أن تنزلت آيات 

: تحنث   غار حراء، حيث فجأه الوحي بقولهيوهو  القرآن على النيب 

                 
      

 
 .(5-1:العلق)

                                                 

 .أستاذ التفسير وعلوم القرآن في عدد من الجامعات (*)
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وانطلقت القافل  على ُحداء الوحي ُتَنقل خطاها   طريقها الطويل، 

مسرتشدة باهلدي اإلهلي، ومستمدة قوتها من ، املليء باألشواك والصعاب

 ...كلمات اهلل اليت حتيي موات القلوب وتبعث احلياة واألمل   النفوس

ض على هذه األم  كبري وقت، حتى غدت على اجلادة، ملتزم  ومل مي

باليت هي أقوم   كل شؤون حياتها، فمكن اهلل هلا   األرض، وآتاها من 

األسباب ما جعلها أم  شاهدة على الناس، حتمل اخلري، وتشيع اهلدى، 

وتفتح القلوب املقفل ، وتضع عن الناس اآلصار واألغال ، وسارت بدعوة اهلل 

ق  ومغرب ، فَطوي هلا الزمان واملكان، فأصبحت   أقل من مائ  عام مشر

 ...تشرق مشسها على الصني شرقًا وعلى جنوب فرنسا غربًا

، فقد وقعت   ...غري أن األم  مل تبق   هذا اخلط الصاعد دائمًا وأبدًا

مسريتها أخطاء، وتعرضت من أعدائها حلروب ونكبات، مما أفقدها 

حياتها بني مد وجزر، فمرة تنهض وأخرى تتعثر، واستمر توازنها، وجعل 

وعلى الرغم من كل ذلك بقيت األم  ... األمر على هذا فرتة طويل  من الزمان

حمتفظ  بهويتها، غري متنكرة لرسالتها إىل أن مت القضاء على الدول  

 ...آخر حلق    سلسل  اخلالف  اإلسالمي  ،العثماني 

بي، فأناخ بثقله على صدر هذه األم ، وأخذ يعمل ثم جاء االستعمار الغر 

  تقطيع أوصاهلا، وتبديد ثرواتها، وتغيري قيمها، وتوجيهها بعيدًا عن 

عقيدتها وتارخيها، فطرح هلا بدياًل عن اإلسالم، وأوهمها أن تقدمها 

ونهضتها مرهونان بقيمه وتقاليده، وأنشأ لذلك املدارس واجلامعات، وأخرج 

نخب اليت رباها على عينه، وأشربها من معني ثقافته، فجعلها اموع  من ال

حاكم  على الناس تسري   إطار ما خطط هلا، بعيدة عن اإلسالم وقيمه، 
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وهكذا نشأت . مما جعل االنتماء إىل اإلسالم موضع نظر، ومثار جد 

وأصبحت األم  أشبه بالطائرة  ،املذاهب واألفكار املغايرة لإلسالم

ويسريون بها   االجتاه الذي يرغبون،  ،حكم بها خاطفوهااملخطوف ، يت

يبهم من ةةلي ، وغري مبالني مبا يصةةةاب األصةة  الركةهةئني بوجةابةر عةغي

 ...أهوا  وأخطار

وإذ وصل األمر إىل ما وصل إليه من هذا الرتدي واالحنطاط، فكيف 

ي أن ميكن هلذه األم  أن تنهض من جديد؟ وما هي الطريق اليت ينبغ

 ...تسلكها؟ وما هي اخلطوات اليت ال بد منها لإلقالع حنو اهلدف املنشود؟

 .. هذا ما حناو  اإلسهام   اإلجاب  عليه   الصفحات القادم  بإذن اهلل

 :األمة والقرآن -
لقد بدأت هذه األم  مسريتها حنو مشرق الشمس يوم أن هبط جربيل 

 : ر حراء، وكانت كلم وهو يتحنث   غا األمني على قلب حممد 
                 
     

 
هي اإلكسري الذي بدأ يفعل فعله ، (5-1:العلق)

، ثم   حياة من استجاب لدعوته من أمته، وانتقلت هذه   حياة النيب 

فكانت أو   ،اإلسالم األم  بتأثري القرآن وقوته الفاعل ، من اجلاهلي  إىل

د من خال  نصوص كتاب، وتنبثق من بني حروفه وكلماته، وتقوم أم  تول

حيرك القلوب،   الناس وحيًا إهليًاته وتوجيهاته، ثم خترج به إىلاعلى إحياء

 .ويهز النفوس، ويعيد صياغ  احلياة وصناع  التاريخ

على هذه الطاق  اهلائل  أن تتبدد، أو يقل  حريًصا ولقد كان النيب 

أصحابه، فقصرهم على االستمداد منها، واالستقاء من تأثريها    نفوس 
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التطلع إىل سواها، ومن ثم فقد ات إىل غريها ومعينها، و نهاهم عن االلتف

التوراة   يد عمر، رضي اهلل عنه،  اشتد غضبه حينما رأى صحيف  من

نهى أصحابه أن  بل إنه  .«لو كان موسى حيًا ما وسعه إال أن يتبعني»: وقا 

ال َتْكُتُبوا َعن ِّي، َوَمْن َكَتَب َعن ِّي َغْيَر اْلُقْرآنِّ »: غري القرآن وقا  عنه شيئًايكتبوا 
 .(1)«َفْلَيْمُحهُ 

لقوة كلم  الوحي اليت ميحو اهلل بها ما يشاء  كل ذلك إدراكًا منه 

ويثبت، وحفظًا هلا من أن يشاركها ما يقلل من تأثريها، أو يضعفها   

 .مرحل  االنطالق األوىل

ولقد كان العرب   عصر نزو  القرآن   مستوى ميكنهم من التفاعل  

ومل  مع النص القرآني، واالستجاب   إلحياءاته، والتأثر ببالغته وسحر بيانه،

معانيه،  يكن هناك ما حيو  بينهم وبني ذلك، فقد كانوا يفهمون

 ،ويتذوقون حالوته، ويعرفون أساليبه، فعكفوا على قراءته ودراسته

وأمعنوا   تدبر آياته واستكشاف أسراره، فغاصوا   أعماقه باحثني عن 

 درره، مستنبطني ألحكامه، مستلهمني لتوجيهاته، فوجدوا فيه حاًل

ملشكالتهم، وشفاًء  ملا   صدورهم، ونورًا ألبصارهم وبصائرهم، وهداي  

 .  كل شأن من شؤون حياتهم

بفعل اختالط العرب  فشيئًا ثم بدأ هذا املستوى السامق يتدنى شيئًا

، فتطرق الضعف إىل بغريهم، وبدخو  األمم والشعوب   دين اهلل أفواجًا

وإىل ضبط القراءة اللغ ، وفشا اللحن   اللسان، وظهرت احلاج  إىل ضبط 

                                                 

 .مسلم أخرجه (1)
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وصرف، من حنو،  الفهم، واالستنباط، فنشأت لذلك علوم العربي ،

اءات، وتفسري، كما نشأت ونشأت علوم القرآن من رسم، وقر... وبالغ 

إىل غري ذلك من علوم ... العلوم الشرعي  األخرى من حديث، وفقه، وأصو 

العربي  وعلوم الشريع  واليت تهدف كلها إىل خدم  القرآن الكريم 

ومتكني املسلم من أن يرتع مبستواه للتعامل مع القرآن، والتفاعل معه، 

واستنباط أحكامه، واستلهام  والتأثر به، وليكون قادرًا على فهم معانيه

 ...رضوان اهلل عليهم ،كما كان الشأن   جيل الصحاب .. توجيهاته

وسارت األمور   هذا االجتاه الصحيح فرتة من الزمن، وكانت كل 

 ....تلك العلوم   خدم  القرآن الكريم واملساعدة على فهمه

منحى  ، وتنحوفشيئًا ثم بدأت هذا العلوم مع الزمن تتسع شيئًا 

وأصبح   كل علم من العلوم ما ال حيصى من الكتب  االستقال ،

واملؤلفات، وغدت الثروة العلمي  والفقهي  اليت خلفها لنا علماؤنا ينوء بها 

العصب  أولو القوة  وتفنى األعمار دون اإلحاط   بها، وإدراكها، ومتثلها، 

عن اجلادة  ، وبعدًاوشذوذًا ، وخطًأوضعفًا على الرغم من أنها تتفاوت صحً 

ومع تطاو  الزمن، واتساع العلوم، وتنامي استقالليتها . واستقام  عليها

وختصصها، أصبحت هذا العلوم حمور الدراس ، وموضع االهتمام، فبعد أن 

ومن ثم . كانت وسيل  مساعدة على فهم القرآن غدت غاي  حبد ذاتها

تمامهم، ويوجهون إليها انصرف إليها الدارسون وطلب  العلم يولونها كل اه

 .معظم نشاطهم،  وينفقون   سبيلها جل أوقاتهم وأعمارهم
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ومل يعد االهتمام بالقرآن والسن    املقام األو  وإمنا أصبح   املقام 

الثاني، ومن ثم ضعفت الصل  بالقرآن والسن ، ومل يعد هلما ذلك األثر 

لسابق ، فتوقف العقل الفعا    تغيري السلوك الذي عرفناه   األجيا  ا

من فاعليته اليت أفاضها عليه القرآن نتيج   املسلم عن النشاط، وفقد كثريًا

تفاعله معه، وظهر من ينادي بإغالق باب االجتهاد نتيج  العجز العقلي الذي 

 .....ألقى بظالله على اجملتمع اإلسالمي

بعض ثم   مرحله من مراحل تاريخ هذه األم  يغدو القرآن   واقع 

املنتسبني إىل العلم وسيل  يستعان بها على إيضاح بعض العلوم اليت كانت 

وسيل  إليضاحه، فكأن مهمته تقصر على تقديم شواهد لتوضيح القواعد 

النحوي  والبالغي  وغريها من العلوم األخرى، ولو طلب إىل من يقرر هذه 

يستشهد بها لالستدال  القواعد البالغي  أو النحوي  أن يعرفنا مبعنى اآلي  اليت 

إن اختصاصه : على قاعدته لوقف أمامنا فاغرًا فاه متعجبًا، وأللفيناه يقو 

 ....إمنا هو  النحو أو البالغ ، وأنه  ال يعرف من اآلي  إال موضع الشاهد

اموع  من الشواهد -  نظر أمثا  هؤالء-وهكذا يغدو القرآن  

 .... قواعدهماليت يستخدمها علماء هذا الزمان لتوضيح 

ومثل هذا الذي قيل   شأن علوم العربي ، ميكن أن يقا    بعض 

الذي تأثر مبنطق أرسطو « علم التوحيد»العلوم الشرعي ، كعلم الكالم 

وفلسف  يونان، وحتو  إىل مدارس فكري  واجتاهات مذهبي ، تنحو مناحي 

ن شاهد فغدت كل فرق  تبحث   القرآن ع. خمتلف ، وتتخذ طرائق قددًا
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ت األم    داء الفرق  يؤيد وجه  نظرها ويشهد لقوهلا ومذهبها، وبذلك وقع

 ....إليه هو الذي جاء به القرآن بوكل يريد أن يقو  بأن ما ذهواالختالف، 

أما ما انتهى إليه األمر   شأن هذه العلوم فقد جتاوز ذلك كله، حيث 

 غيابه و  منأى عنه، أصبحت كثري من هذه العلوم بدائل للقرآن، تدرس  

فردت خرجت منه، وُأمنهم أن كل العلوم اليت حواها القرآن قد اسُت ظنًا

بالتأليف بكتب مستقل ، ومن ثم مل يعد   القرآن إال نصوص تتلى بقصد 

 ....الربك  والثواب األخروي

إن ما آلت إليه األمور من احنطاط   العقل، ومجود   الفهم، 

ًا، ةةارًا وتلخيصةةميعًا، واختصةةرين حفظًا وتسةتأختب املةوعكوف على ك

أو شرحًا وحتشةي ، أو صياغ  عل طريق  النظم، أو غري ذلك مما شغل به 

الناس  أنفسةهم   العصور املتأخرة، لن حيل مشةكل ، ولن يبعث نهض ، 

وال ميكن أن يكةون سةبياًل الستنةقةاذ أمة ، وال بةاعةثةًا علةى اسةتئناف حياة 

  إن احلياة ال ميكن أن تدب   هذه األم  إال بوحي اهلل.... جديدة

 .(53:الشورى)             

   : وال ميكن أن تكون إال   االستجاب  هلذا الوحي

      
 

فكلمات اهلل ، (٤٢:األنفال)

ما القادران ووحيه هما القادران على بعث احلياة من جديد   هذه األم ، وه

 ...على إمدادها مبا حتتاجه من القوة والطاق 

إن نصوص القرآن الكريم غني  باملعاني اليت ال حتد، والتوجيهات اليت 

ال تنفد، واألحكام اليت تليب حاج  األم  إىل يوم القيام ، ومن ثم فال بد من 
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جل  العودة إليها ودراستها   سياقها واستلهامها   حل مشكالتنا، ومعا

قضايانا، وبدون ذلك ال ميكننا أن نفهم حكم  األمر اإلهلي بكثرة قراءة 

القرآن، وتدبر معانيه والتفكر   آياته، واستخالص عربه وعظاته، وليس 

من حقنا أبدًا أن ننهي مهم  القرآن ووظيفته األساسي  بقصره على ارد 

اء عنه مبا كتبه ثم االستغن... التالوة واحتساب الثواب على ذلك عند اهلل

 ...الناس، واستبدا  الذي هو أدنى بالذي هو خري

إن ما كتبه العلماء واستنبطه الفقهاء، يعترب ثروة كربى هلذه األم    

ولكننا   نفس . اا  العلم واملعرف ، ال ميكننا أن نفرط فيها أو نتجاهلها

أن  اال ميكنن كما ،عتربها بديل  للقرآن أو مغني  عنهنالوقت ال ميكننا أن 

 .نعتربها الكلم  األخرية اليت ليس بعدها مقا 

وإمنا ينبغي دراستها   ضوء النصوص القرآني  واحلديثي ، وليس مبنأى  

عنها، وهذه الدراس    ضوء النصوص كفيل  بتوسيع دائرة الرؤي ، 

وص، ةح   غيب  النصةوتوضيح كثري من اجلوانب اليت ال ميكن أن تتض

أو ظهور فهم جديد نتيج   ىل ترجيح بعض األقوا  على بعض،مما يؤدي إ

ي ، ةةضةوص الواردة   القةةراعاة اموع النصةالم، أو ملةةياق الكةةملراعاة س

 .أو غري ذلك من املقتضيات اليت حتكم الفهم واالستنباط

ثم إن هناك جوانب كثرية مما عرض له القرآن، ال تزا  بكرًا حتتاج 

ذلك فيما يتصل بالدراسات النفسي  واإلنساني ، واليت مل إىل حبث ودرس، و

تأخذ حظها الكا  من البحث والدرس   تراثنا الثقا  والعلمي، وما مس 

منها مس مسًا رفيقًا، وما يزا  حباج  إىل مزيد من البحث والنظر، 
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وخباص    ضوء الدراسات احلديث  اليت توسعت كثريًا   هذه اجلوانب، 

 ...ودراسات مستفيض ... ا علوم مستقل وأصبحت هل

إن على الباحثني اإلسالميني أن يأخذوا هذا كله بعني االعتبار، وأن 

تكون اجتهاداتهم   ضوء النصوص، وأال يكتفوا من النص باجلزء 

الظاهر الدالل  على الغرض، وإمنا عليهم أن يوسعوا نظرهم   سياق 

ته اليت نز  بها، ويراعوا مقاصده الكالم وسباقه، وأن يتعرفوا على مناسب

وحكمه، ويضموا إليه أشباهه ونظائره، إىل غري ذلك من األمور اليت البد 

 .من مراعاتها ملن أراد أن جيانب اخلطأ ويقارب الصواب

هذا باإلضاف  إىل ما سبق أن أشرنا إليه من ضرورة االطالع على كتب  

واجملتهدون السابقون، وتفهم الرتاث والتعرف على ما قاله األئم  العلماء 

وجه  نظرهم وطريق  استنباطهم، فإنهم القدوة لنا   أصو  الفهم ومناهج 

االستدال ، وإن اختلفنا معهم   االستنتاجات واملسائل، كما اختلفوا هم 

 ...فيما بينهم

 :القرآن والعلوم الشرعية -

ا تهدف إىل من املعلوم أن العلوم الشرعي  وثيق  الصل  بالقرآن، وأنه

ولكن ال بد لنا من أن نبني كيف نشأت هذه العلوم، ... خدمته وتوضيحه

وما البس هذه النشأة من أمور أدت إىل نوع من اخللل والقصور   بناء هذه 

 وخري من تعرض ملعاجل  هذا املوضوع العالم  عبد احلميد الفراهي، ؛العلوم

 :ك يقو إىل بيان وجه  نظره، و  ذل-هنا-وحنن مضطرون 
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ال خيفى أن الدين معظمه ترقي  النفوس وتربي  العقو  وإصالح األعما  » 

 .«األخالق والعقائد والشرائع: الظاهرة، أي

والقرآن قد تكفل بكل ذلك على أحسن ما يكون، وكل ذلك متصل 

 .بعضه ببعض وجبميعه حتصل التزكي  وهي الغاي  واملطلوب

ملواعظ؛ وعلم الكالم؛ األخالق وا علم: وهلذه الثالث نشأت ثالث  علوم

 ...وعلم الفقه

وملا كان القرآن مصدر هذه العلوم، كان البد ألصو  تأويله أن تكون 

شامل  لكل هذه العلوم، ولكن ما حدث هو أن جعل علم التأويل مقصورًا 

ومن ثم أصبح علم األخالق وعلم « أصو  الفقه»على الفقه وهو ما عرف بعلم 

 .نه فال جنده مستعماًل فيهماالكالم بعيدين ع

أما علم األخالق فاتسع بأهله حتى تشبثوا بكل ما راقهم وأعجبهم، 

فمنهم من بناه على احلكم  العملي  اليت تلقوها من الفالسف ، ومنهم من 

اعتمد على جتاربه، ومنهم من بناه على الروايات الضعيف ، ورمبا أخذوا من 

ذلك لظنهم بأنه ال حاج  إىل صح  القرآن حسب تأويالتهم الركيك ، و

 .االستدال    الرتغيب والرتهيب، ومدح احلسن، وذم القبيح

ومنهم طائف  من املتصوف  تكلموا   العقائد يؤولون القرآن إىل ظنونهم 

جلهلهم بالعربي  وحبقيق  هذا الدين، ويزعمون أنهم أعرف بالقرآن 

 .وأسراره، وجتد أمثل  ذلك   كالم ابن عربي

وأما علم الكالم فأصحابه الشتغاهلم باملالحدة قل اعتمادهم على 

النقل، وكان معظم احتجاجهم مبا جتنح إليه العقو  لكي يسلم هلم 
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ات املعاند، ةرآن إىل غري مراده فرارًا من اعرتاضةم، ورمبا يؤولون القةاخلص

ال نقو  ل، عقو  باملنقو  فجعلوا للتأويإذ مل يهتدوا لصحيح التأويل وتوفيق امل

 .خيرجون منه حني ال ميكنهم الدفاع على وجه مستقيمبًا بل ثلمًا، أبوا

إنه ال اعتماد على ظاهر »: قا  بعضهم، كالرازي عفا اهلل عنهحتى 

 .«القرآن لعله يكون من املتشابهات

فجعل القرآن كله ملتبسًا، ومل يكن ذلك إال لعدم تأسيس أصو  

ليها   كل ما يستنبط من القرآن، سواء كان التأويل العام ، اليت يعتمد ع

 .من فروع الشرائع أو األخالق والعقائد

صار -كما هو   احلقيق -فإن جعلت القرآن أصاًل لتمام علم الدين 

من الواجب أن يؤسس أصو  للتأويل حبيث تكون علمًا عامًا لكل ما يؤخذ 

 .(1)«من القرآن

 :القرآن وعلوم اللسان -
اهي نظراته النقدي ،   بناء العلوم الشرعي ، كذلك وكما كانت للفر

كما أن اهلل تعاىل وعد »: كانت له نظراته   علوم اللسان، و  ذلك يقو 

        : حبفظ منت القرآن حيث قا 
    : فكذلك وعد ببيانه حيث قا  ،(٩:احلجر)

ي من االندراس ومن بعض إجناز وعده، حفظ اللسان العرب؛ (٩٩:القيام )

 .واحملو، وجعله حيًا باقيًا

                                                 

 .3-9، التكميل في أصول التأويل الفراهي، (1)
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« الزكاة»و« الصالة»وكذلك حفظ االصطالحات الشرعي  كة  

 «املروة»و« الصفا»و« املسجد احلرام»و« احلج»و« الصوم»و« اجلهاد»و

وأمثاهلا، وما يتعلق بها من األعما  املتواترة املتوارث  املأثورة « مناسك احلج»و

 ...الختالف   اليسري فيها ال اعتبار لهوا. من السلف إىل اخللف

فإذا نظرت إىل ألفاظ مصطلح    الشةرع، وال جتد حدها وتصويرها   

بل اقنع بالقدر الذي ... القرآن، فال جتمد على أخبار اآلحاد فتسقط   الريب

اجةتمعت عليه األمة ، وال تةؤاخذ إخةوانةك فيما ليةس فيه نص صريح وال عمل، 

ثور، من غري خالف، فهذا هو السبيل الوسيع واملعنى الواضح من وال عمل مأ

فأما   سائر األلفاظ، وأساليب حقيقتها ... القرآن   اصطالحاته الشرعي 

 . واازها، فاألصل فيه كالم العرب القديم، والقرآن نفسه

وأما كتب اللغ  فمقصرة، فإنها كثريًا ما ال تأتي حبد تام، وال متيز 

فال يدرى ما األصل . القح واملولد، وال تهديك إىل جرثوم  املعنى بني العربي

 وما الفرع؟ وما احلقيق  واجملاز؟

فمن مل يتمرس بكالم العرب، واقتصر على كتب اللغ ، رمبا مل يهتد 

 ... لفهم بعض املعاني من كتاب اهلل

وأما باقي علوم اللسان كالنحو واملنطق واألصو  والبيان والبالغ  

أشد تقصريًا من دون  فيها، مع كثرة فوائدها، في ، فةالكتب املوالقا

 .كتب اللغ  لفهم القرآن

أما النحو فيحتاج إىل زيادات، بل ليس من شأنه إال تأسيس أصو  

كالم وسيط بني السقط والرفيع، فال ينبغي للمفسر أن يبالغ   تطبيق 

ان أنه جائر عن فريممه ويؤوله فيظن الظ.... كالم اهلل على أصو  النحو
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بل عليه أن يأتي بشهادة من أشعار العرب ليعلم اجلاحد إنه هلو . قصد السبيل

 .«األسلوب األعلى

أساليب »وقد ذكر الفراهي بعضًا من هذه اإلضافات   كتابه 

املنطق فمداره التدقيق   استعما  ألفاظ التحديد والنفي وأما »: «القرآن

ا علم البيان فحاله كحا  النحو، ال يتصدى وأم ...واالستثناء وسوق الدليل

لكالم يتفجر من صدوع القلب احلي، وما أبعده مما يتصبب من مساء 

نفث ما   قلبه ي-بل كل داع إىل احلق-فرتى صاحب الوحى  الوحي،

كيف ما دعته احلاالت، فطورًا يأتي باجملاز، وطورًا باحلقيق ، وال يراعي 

 .بفيفهمه املخاَط... جلاري    لسانهبني والعادة اإال فهم املخاَط

ولكن الذي جيمد على علم البيان فإنه يدب كالنمل، وخيبط 

كاألعمى، ومن رأى الزبور وكتب األنبياء السابق  علم أن اجملاز له اا  

 .«وسيع   الوحي

وقد وضح الفراهي كثريًا مما أراده   علم البيان   كتابه الذي 

فال جنحد فضل من : وأما األصو »: «لبالغ مجهرة ا»خصصه لذلك وهو 

أسس هذا الفن، فإنهم مل يأخذوه من اليونان وال من اهلند، وال من غريهما، 

بل دعت احلاج  إىل وضع أصو  الستنباط األحكام من الكتاب والسن ، 

ولكن اخللف مل يهتدوا إىل تهذيبه . فهم قدوة   هذا الفن الشريف

اهي القوى ضعيف األركان، وملا يبلغ مبلغًا وإصالحه، فبقي هذا الفن و

يستحق به اسم الفن، فرتى فيه اختالفًا كثريًا ينجر إىل اختالف األحكام، 

 ...وليس األمر كذلك   النحو واملنطق وغريهما من الفنون

وأما البالغ  فاستخرجوها من أشعار العرب، واألشعار لضيق ااهلا 

اق  اللفظ والبديع، أما حسن كانت مقتصرة على جودة السبك، ورش
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االستدال  ورباط املعاني وضرب األمثا ، واالعتبار من القصص، وجر 

الكالم ثم العودة إىل عموده، والوعد والزجر، والتأكيد بشدة يقني 

ح، ةاصةرة حسرة املعلم النةةةرفع، واحلسةاملتكلم، واإلعراض إعراض الت

روه   ةةةةاء، فلم يذكةي األنبيةحلغاء ووةب البةطةر ذلك مما جتده   خةوغي

 .(1)«علم البالغ 

 :لسان القرآن -
 :الكتب املتعلق  بلسان القرآن من حيث داللته على معانيه ثالث »

 .«أصو  التأويل»وكتاب « األساليب»وكتاب « املفردات»كتاب 

ففي كتاب املفردات يبحث عن األلفاظ املفردة، ويكشف عن معانيها 

ضح هلا احلدود واللوازم، وما يتصل بها وما يفرتق عنها، اخلاص ، حبيث تت

 .وما يشابهها وما يضادها فيحيط العلم بدالل  األلفاظ املفردة

و  كتاب األساليب يبحث عن دالل  الرتاكيب املختلف  الوجوه اليت 

تد  عليها األساليب املتنوع ، فيحيط العلم مبا يد  عليه الكالم من املعاني 

 .ما ال دالل  عليهحتى حيفظ ع

و  كتاب أصو  التأويل يبني ما يؤخذ من املعاني املختلف  وما اليؤخذ، 

 .وما ميكن بينها اجلمع

 .(2)«ثم بعد ذلك يستوي السبيل إىل فهم رباط معاني القرآن من القرآن

 :علم الحديث والقرآن -

                                                 

 .13-13،الفراهي، فاتحة نظام القرآن (1)
 .1،مفردات القرآن ،لفراهيا (2)
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ويرى الفراهي أن السبيل السوي إمنا يكون بتعلم اهلدي من القرآن، 

فإن وجدت ما كان : وأن تبين عليه دينك، ثم بعد ذلك تنظر   األحاديث

حسب بادي النظر أولته إىل كالم اهلل، فإن تطابقا -شاردًا عن القرآن 

قرت عيناك، وإن أعياك توقف   أمر احلديث واعمل بالقرآن وقد أمرنا 

مل يرد  أواًل بإطاع  اهلل ثم بإطاع  رسوله، وال شك أن األمرين واحد، فإن

 .(1)اهلل أن نقدم كالمه على ما روي عن رسوله فماذا إذن أراد بهذا احلكم

 :أصول التأويل -

قد جعل العلماء طرفًا من أصو  التأويل جزءًا ألصو  الفقه، أي فروع 

تقل، ومل يعط من االهتمام واإلمتام ةرائع، فلكونه جزءًا صار غري مسةالش

 .ما يعطى لفن مستقل

عماًل للفروع، مل يعط من التيقظ واالحتياط ما يعطى ثم لكونه مست

 .ألصو  الدين، ومعلوم أن االختالف   فروع املسائل هني فهان أمره

وكذلك لكونه مشرتكًا بني الكتاب والسن  مل خيتص مبا هو أهله؛ 

إذ السن  معظم العناي  فيها نقد الرواة، فال يتعمق   متونها من قبل خواص 

 .-إذ الروايات أكثرها باملعنى-بها ألفاظها وتراكي

فيحافظ على حروفه وحركاته،  ،وأما القرآن فيعض عليه بالنواجذ

ويعتمد على ما يستنبط من نظمه وإشاراته، وتنفى االحتماالت الضعيف  عن 

تأويل آياته، ويرد ما اشتبه منه إىل حمكماته، فال يغتفر فيه األخذ 

 .يلهباهلوينى، ال   تأويله وال   تنز

                                                 

 . 33-35 التكميل في أصول التأويل، (1)
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فلو جعل هذا الفن من علم التفسري لعظم حمله   الدين، وألفرغ له 

اجلهد التام، وأخذ فيه باالحتياط من اآلراء الضعيف ، وبعد ذلك يكون 

 .استعماله   احلديث وسائر الكالم على التبع والتطفل

مبعنى علم املسائل -وباجلمل  فإدخا  أصو  التأويل   أصو  الفقه 

 :عن حمله ومكانته بثالث مراتب لعلم التأويحط -الفرعي 

 .كان حريًا بالبحث املستقل فصار له شركاء، فغدا مغمورًا معها: األوىل

رآن، ةواًل لفهم القةه أصةري، لكونةأنه كان معظم علم التفس: اني ةوالث

وإذ جعل من علم الفروع مل يبالغ   تنقيحه حتى يصري لعلم التأويل كاملعيار 

مثل علم النحو والعروض، فما بلغ مبلغ الفن املنقح، بل كان  وامليزان،

 .قصاراه أن يكون أصواًل خاص  مثل قوانني األمم املختلف 

والشافعي،  ؛إن أبا حنيف ، رمحه اهلل، جرى على هذه األصو  :فيقا 

 .رمحه اهلل، على تلك

قائد أن القرآن ليس مقصورًا على الفروع، بل معظمه يتعلق بالع: والثالث 

 .وبواطن األخالق

ومن هذه اجله  وقع خلل . وإذ جعل من أصو  الفقه صار مقصورًا عليه

 .(1) «...فاحش   بناء العلم الذي يهدي إىل فهم القرآن

وهكذا نرى أن تدارك اخللل   بناء العلوم الشرعي  ينطلق من إعادة 

ومن أجل  «علم أصو  التأويل»النظر   بناء علم أصو  الفقه حبيث يكون 

 .«التكميل   أصو  التأويل»: ذلك وضع الفراهي مشروع كتابه

                                                 

 .، بشيء من التصرف9-3، التكميل في أصول التأويل ،لفراهيا (1)
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 .لتدارك قصور علم الكالم« القائد إىل عيون العقائد» :ثم وضع كتابه

، «مفردات القرآن» :منها ،كما وضع كتبًا لتدارك تقصري علوم اللسان

 .«مجهرة البالغ »، و«أساليب القرآن»و، «إمعان   أقسام القرآن»و

 «فاحت  نظام القرآن»و، «دالئل النظام» :أتبع ذلك بكتب متمم  منهاو 

وهي مقدم  تفسريه الذي طبع منه عدد من  ،«تفسري الفرقان بالفرقان»و

كما وضع مذكرات خطي  بني يدي تفسريه، وأشار بها إىل . .السور القرآني 

 .ما ينبغي أخذه بعني االعتبار واالهتمام عند تأليف هذا التفسري

تعترب جهود الفراهي   هذه العلوم حماول  جادة   إعادة بنائها على و

 .أسس راسخ  لتكون منطلقًا إىل مستقبل أفضل هلذه العلوم

 :هيمنة القرآن -
لقد وصف اهلل القرآن بأنه املهيمن على الكتب اإلهلي  السابق ، وذلك 

          :   قوله تعاىل

 (.33 :املائدة)  

عنى أن ما جاء   القرآن أوىل باالتباع ألنه الصورة األخرية للوحي مب

والناسخ ملا خالفه من الشرائع السابق ، اليت جاءت لفرتات زمني   اإلهلي،

أما الصورة األخرية فهي الصورة املتوافق  مع الفطرة . حمدودة وألقوام معينني

 ...ان واملكانالبشري ، واملتناسب  مع عموم الرسال ، وامتداد الزم

ما خالف القرآن من الرساالت السابق ، ألن القرآن  لوإذا كان ال يقب

مهيمن عليها، فكذلك ينبغي أن تكون للقرآن اهليمن    مصادر الشريع  

انه، ةيحه وبيةته وتوضةل خلدمةأت   األصةلوم اليت نشةالمي ، و  العةةاإلس

آن وسيل  لتوضيح تلك وال جيوز أبدًا أن تعكس القضي ، فيصبح القر
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العلوم، كما الجيوز أن تكون تلك العلوم هي املهيمن  على النص القرآني، 

 .ولو كانت احلج  أن هذه العلوم مستمدة   األصل من القرآن

ذلك أن دراس  هذه العلوم مبعز  عن القرآن أوجد خلاًل   تصور بعض 

. القات بني مفرداتهااملفهومات والقيم اإلسالمي ، كما أوجد خلاًل   الع

وبذلك تضخمت بعض القيم على حساب البعض اآلخر، مما أفقد التصور 

اإلسالمي توازنه وتناسبه، وانعكس كل ذلك   سلوك املسلم الذي ما زا  

 .يعاني من أثر ذلك

إن دراس  قيم اإلسالم ومفهوماته، ومفرداته من خال  النص القرآني 

وهو أمر -يكشف عن سر احلسن وسحر البيان  وترتيب آياته وسوره ال

فحسب، وإمنا يتعدى ذلك إىل دالالت مج ، فكم من املعاني -مطلوب

والواجب على املتأمل   القرآن أن . الدقيق  واحلكم الغامض  مودع  فيه

يتدبره كلم  كلم ، ويؤمن بأن حتت كل منها حكمًا و  نظمها سرًا، 

 .(1)«..ملكنون حسب استعدادهوإذن يوشك أن يتجلى عليه بعض ا

حقيق  الدراس  لإلسالم وقيمه ، ولقد أدرك أهمي  هذه احلقيق 

وما يرتتب على ذلك من تصور صحيح متوازن  ،ومفهوماته من خال  القرآن

ونرى أمنوذجًا . بعض علماء النهض  املعاصرين ،بعيد عن اإلفراط والتفريط

ي اهلندي، وما كتبه بديع هلم   ما كتبه العالم  عبد احلميد الفراه

الزمان سعيد النورسي، وما كتبه سيد قطب   معظم مؤلفاته وخباص  

، وسنقتطف فيما يلي «  ظال  القرآن»و« مقومات التصور اإلسالمي»

 :فقرات مما كتبه هؤالء األعالم عن هذه احلقيق 

                                                 

 .بشيء من التصرف 50ص ،جمهرة البالغة ،لفراهيا (1)
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 :مع بديع الزمان النورسي -
لى التوازن   بيانه حافظ عأن القرآن الكريم قد »يرى النورسي 

التوحيد جبميع أقسامه، مع مجيع مراتب تلك األقسام ومجيع لوازمه، ومل 

ثم إنه قد حافظ على املوازن  املوجودة بني .. خيل باتزان أي كان منها

ومجع األحكام اليت تقتضيها األمساء اإلهلي  . .احلقائق اإلهلي  السامي  كلها

ثم .. تناسب والتناسق بني تلك األحكاماحلسنى مجيعها، مع احلفاظ على ال

 .إنه قد مجع مبوازن  كامل  شؤون الربوبي  واأللوهي 

خاصي  ال توجد قطعًا   أي أثر كان « احملافظ  واملوازن  واجلمع»فهذه 

من آثار البشر، وال   نتاج أفكار أعاظم املفكرين كاف ، وال توجد قط 

 عامل امللكوت، وال   كتب   آثار األولياء الصاحلني النافذين إىل

اإلشراقيني املوغلني   بواطن األمور، وال   معارف الروحانيني املاضني إىل 

 .عامل الغيب

بل كل قسم من أولئك قد تشبث بغصن أو غصنني فحسب، من أغصان 

الشجرة العظمى للحقيق ، فانشغل كليًا مع مثرة ذلك الغصن وورقه، دون 

وكأن  ،غصان؛ إما جلهله به أو لعدم التفاته إليهأن يلتفت إىل غريه من األ

 .هناك نوعًا من تقسيم األعما  فيما بينهم

إذ تلزم نظرًا  ،إن احلقيق  املطلق  ال حتيط بها أنظار حمدودة مقيدة! نعم

 فكل ما سوى القرآن الكريم  .كليًا كنظر القرآن الكريم ليحيط بها

رفًا ةدود إال طةي احملةزئةله اجلةبعق امًاةرى متةةةال ي-لقى الدرس منهةولو ت-

أو طرفني من احلقيق  الكامل ، فينهمك بذلك اجلانب ويعكف عليه، 
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وينحصر فيه، فيخل باملوازن  اليت بني احلقائق ويزيل تناسقها إما باإلفراط 

 .(1)«أو بالتفريط

إن من يتأمل   كتب حكماء »: ويقو  النورسي   مكان آخر

املتصوف  الذين اعتمدوا على مشهوداتهم وكشفياتهم، اإلشراقيني، وكتب 

إذًا فعلى . دون أن يزنوها مبيزان السن  املطهرة يصدق حكمنا هذا دون تردد

الرغم من أنهم يسرتشدون بالقرآن ويؤلفون   جنس حقائق القرآن، إال أن 

 .(2)«النقص يالزم آثارهم، ألنها ليست قرآنًا

 :مع سيد قطب -
للمنهج القرآني   عرض مقومات التصور اإلسالمي  يرى سيد قطب أن

 :وقد ذكر منها اخلصائص التالي , خصائص متيزه عن أي منهج آخر

كما هي   عامل الواقع،   األسلوب الذي « احلقيق »إنه يعرض : أواًل»

.. .مقتضياتها يكشف كل زواياها، وكل جوانبها، وكل ارتباطاتها، وكل

قد هذه احلقيق ، وال يلفها بالضباب، بل خياطب وهو مع هذا الشمو  ال يع

 ..بها الكينون  البشري    كل مستوياتها

« العلمي »إنه مربأ من االنقطاع والتمزق امللحوظني   الدراسات : ثانيًا

مجيعًا، فهو ال يفرد كل جانب « الفني »، والومضات «الفلسفي »والتأمالت 

ث مستقل، كما تصنع أساليب اجلميل املتناسق حبدي« الكل»جوانب  من

وإمنا هو يعرض هذه اجلوانب   سياق موصو ، يرتبط فيه .. األداء البشري 

عامل الشهادة بعامل الغيب، وتتصل فيه حقائق الكون واحلياة واإلنسان 

                                                 
 .513 الكلمات، (1)
 .519 الكلمات، (2)
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حبقيق  األلوهي ، وتتصل فيه الدنيا باآلخرة، وحياة الناس   األرض حبياة 

 ...ر ااراته أو تقليده  أسلوب تتعذ.. املأل األعلى

إنه مع متاسك جوانب احلقيق  وتناسقه حيافظ متامًا على إعطاء : ثالثًا

مساحته، اليت تساوي وزنه -  الكل املتناسق-كل جانب من جوانبها 

« حقيق  األلوهي »ومن ثم تبدو ...... -وهو امليزان-ميزان اهلل   

مسيطرة حميط  شامل ، بارزة « األلوهي  والعبودي »وخصائصها، وقضي  

حتى ليبدو أن التعريف بتلك احلقيق ، وجتلي  هذه القضي  هو موضوع 

 ...القرآن األساسي

وتشغل حقيق  عامل الغيب مبا فيه القدر والدار اآلخرة، مساح  بارزة، 

ثم تنا  حقيق  اإلنسان، وحقيق  الكون، وحقيق  احلياة أنصب  متناسق ، 

 ...الواقع تناسق هذه احلقائق   عامل

وهكذا ال تدغم حقيق  من احلقائق، وال تهمل، وال تضيع معاملها،   

 ...املشهد الكلي الذي تعرض فيه هذه احلقائق

مع الدق  -إنه يتميز بتلك احليوي  الدافق  املؤثرة املوحي  : رابعًا

قائق حيوي  وإيقاعًا ةح هذه احلةوهي متن-مةةديد احلاسةوالتح ريرةوالتق

ااًل، ال يتسامى إليها املنهج البشري   العرض، وال األسلوب وروع  ومج

ثم هي   الوقت ذاته تعرض   دق  عجيب  وحتديد ... البشري   التعبري

ديد ةما ، وال جيور التحةوي  واجلةور الدق  على احليةجةم، ومع ذلك ال تةحاس

 ..قاع والروع ةعلى اإلي

ري، مالمح املنهج القرآني، وال ميكن أن نصف حنن،   األسلوب البش

كما أنه ال ميكن أن نبلغ بهذا ... فنبلغ من ذلك ما يبلغه تذوق هذا املنهج
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شيئًا مما يبلغه « خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته»البحث كله عن 

 .(1)«...القرآن   هذا الشأن

 :مع الفراهي -
ها وذلك ظم الديان  كلأما الفراهي فريى   نظم القرآن دلياًل على ن

الشرائع والعقائد، : القرآن هو األصل لإلسالم واإلميان، أي» :حينما يقو 

             : قا  تعاىل
              »

 .(٢٥:الشورى)

وإذا كان القرآن على املطابق  التام  للدين صار النظر   نظامه باعثًا على 

فما كان أصاًل وأساسًا نّبه القرآن على كونه  النظر   الشرائع والعقائد،

 .(2)«كذلك، فإذا تدبرت   القرآن هديت إىل حكم  الدين ونظام أموره

وهكذا يظهر لنا من خال  هذه الفقرات املقتبس  ألعالم النهض  

املعاصرة مقدار اخللل الذي حصل   املفهومات والقيم اإلسالمي  نتيج  

، األمر الذي يستوجب تصحيحًا، بالعودة بها لدراستها مبعز  عن القرآن

إىل القرآن الذي يعيد إليها توازنها، ويعطي كاًل منها نصيبه الذي 

يستحقه   ميزان القرآن، فال تطغى حقيق  على أخرى، وال تدغم حقيق  

 .  حقيق  غريها

 :منهجية دراسة القرآن -
                                                 

 .33-35 مقومات التصور اإلسالمي، (1)
 .33 ،دالئل النظام (2)
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من االعتماد على إذا كان ال بد لنا   فهم اإلسالم وقيمه ومفهوماته 

القرآن، واالرتكان إليه، ليكون فهمنا صحيحًا، وقيمنا متوازن ، 

ومفهوماتنا سديدة، فإن هذا األمر يستدعي منهجي  موحدة وأصواًل متفقًا 

عليها، ليكون القرآن حكمًا يفصل بني الناس فيما اختلفوا فيه، كما أراده 

         ...: اهلل أن يكون

يف ميكن أن ةرآن، فكةلفنا   القةأما إذا اخت. (.٥٩٢:رةةلبقا) ...

 يكون حكمًا؟

 .ومن ثم فال بد لنا من منهجي  موحدة، متكننا من حتقيق هذا اهلدف

ولكن أنى لنا ذلك مع اختالف العقو ؟ واختالف املشارب؟ واختالف 

 ومن الذي ميلك أن يضع هذه األصو  والقواعد؟ !!..الدراسات والثقافات؟

 .وكيف ميكن أن تكون وسيل  لاللتزام فضاًل عن اإللزام؟

إن القضي  كبرية وحتتاج إىل جهود مجاعي  متضافرة، وميكن أن يعقد 

وذلك نظرًا ألهميتها وما ميكن أن ينبين عليها، مؤمترات،  أو ألجلها مؤمتر

فهي تستحق أن تبذ  فيها األوقات واألموا ، وأن تكد من أجلها القرائح 

و  وقواعد لفهم كتاب اهلل، ةو ، ألنها جتمع علماء األم  على أصوالعق

بعيدًا عن الزيغ واتباع األهواء، وبذلك تلتقي كلم  األم  على نهج سديد 

 . وكلم  سواء

أن نطرح بعض األفكار  وريثما يتم مثل هذا املؤمتر نرى لزامًا

ها تسهم   للمناقش  حبيث ميكن البناء عليها فيما بعد، ولعل واملالحظات

 . بيان املراد وإضاءة الطريق

 هل القرآن حمال أوجه؟ -
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ال يفقه اإلنسان كل الفقه حتى يرى » :من األقوا  املأثورة   تراثنا

 .«اللقرآن وجوًه

وقد تركت هذه الكلم  آثارها   كتب التفسري، وكتب العقائد 

خمتلف ،  وهًاعدة، ووج ما جيد القارئ لتفسري آي  أقوااًل والفرق، فكثريًا

يقف حياهلا حريان، ال يدري ماذا يأخذ، وماذا يدع، وكذلك اآلي  الواحدة 

تستشهد بها الفرق املختلف ، وكل منها حتملها املعنى الذي تريد، وهي تود 

عند الناس، ال اا   نصرة قوهلا وتأييده بآي  من القرآن، ليكون مقبواًل

 :لالعرتاض عليه، حتى قا  بعضهم

ألن كل فرق  حتاو   ع الفرق اإلسالمي  كلها، نظرًاِسن قد َوإن القرآ

 .ملا ذهبت إليه من القرآن جاهدة أن جتد مستندًا

ال يفقه اإلنسان كل الفقه حتى يرى » :واحلقيق  إن هذا القو  املأثور

وحتى يستطيع » :ميثل نصف احلقيق ، والنصف اآلخر هو، «للقرآن وجوهًا

ذلك أن رؤي  وجوه عدة ملعنى اآلي ، يد  ، «وجوهمن هذه ال أن يرجح واحدًا

 .ع  املعرف  األفقي ةةعلى التبحر وس

ولكن ترجيح واحد من هذه املعاني يد  على الرسوخ   العلم والتعمق 

بني الناس فيما اختلفوا فيه،  والقرآن نز  ليكون حكمًا.   الفهم

 .لتنفيذل واحلكم البد أن يكون له قو  واحد ليكون حج  وقاباًل

، فكيف ميكن اأما إذا تعددت أقوا  احلكم ومل ميكن الرتجيح بينه

 ؟تكون حكمًا أن

من أن حيكم القرآن بني الناس فيما اختلفوا فيه، خيتلف  وهكذا بداًل

 ،وينشأ عن ذلك فرق  وخصام، ومذاهب واجتاهات. الناس   فهم القرآن
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: وينهانا عن التفرقعلى حني جند القرآن يأمرنا باالعتصام حببل اهلل 

     
 

 .(٩٠٢: آ  عمران)

بني لنا املخرج حني نزو  الفنت مبا رواه علي، رضي  كما أن الرسو   

يا رسو  اهلل، ستكون فنت، فما املخرج : قلت: قا  اهلل عنه، عن النيب 

الفصل كتاب هللا، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو »: منها؟ قا 
. ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه هللا، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله هللا

وهو حبل هللا المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي ال تزيغ به 
األهواء، وال تختلف به اآلراء وال تلتبس به األلسن، وال يخلق عن كثـرة الرد، وال 

يشبع منه العلماء، من قال به صـدق، ومن حـكم به عـدل، ومن  تنقضي عجـائبه، وال
 .(1)«عـمل به أجـر، ومن دعـا إليه هـدي إلى صراط مستقيم

 ،و  اهلل، ستكون فنتةيا رس: قلت: ديث قولهةاهد   هذا احلةوالش 

 وهو الصراط المسـتقيم، وهو الذي ال»: ثم قا . «كَِّتاُب ّللَاِّ »: فما املخرج منها؟ قا 
 .«...تزيغ به األهواء، وال تختلف به اآلراء وال تلتبس به األلسن

كما يبني لنا القرآن الكريم أن سبب اختالف الناس منشؤه البغي 

      : بينهم مع وجود البينات والعلم والكتاب

            

                

               

 (.٥٩٢:البقرة)

                                                 

، وفيههه عههن علههي بههن أبههي االههن، ر ههي   عنههه الترمهه و والههدارمي وغيرهمهها مههن اريههأل الحههار  ا عههور أخرجههه (1)
؛ وسهنن الهدارمي، بتحقيهأل ح أ مهد 1/35 ؛ وكنه  العمهال،1/5 ا، انظهر تفسهير القرابهي،كال، ويميهل القرابهي ىلهو توهيقهه

 .هه 1903 ،، ابع دمشألدهمان
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أي على شريع  من احلق فاختلفوا،     : معنى اآلي   

 ، فكان أو  نيب بعث نوحًا،     

              

أي من بعد ما قامت عليهم         

 .احلجج، وما محلهم على ذلك إال البغي من بعضهم على بعض

: خنتلف كما اختلف أهل الكتاب إذ قا كما ينهانا أن نتفرق و
 
 

                        
 .(٩٠٢: عمرانآ  ) 

       : وخاطب نبيه   شأن أهل الكتاب 
  (.٩٢٩: األنعام)            

    : وبني سبب العداوة والبغضاء بينهم بقوله 

           

          

 .(٩١: املائدة)

فتحصل من ذلك كله أن منشأ االختالف ال يرجع إىل أصل الكتب 

املنزل ، وإمنا يرجع إىل سلوك الناس جتاهها نتيج  بغيهم بينهم أو نسيانهم 

 .مما ذكروا به حظًا

وقد بني لنا القرآن الكريم أن كونه من عند اهلل يقتضي عدم وجود 

          ...: االختالف فيه

 (.٢٥: النساء)
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فد  ذلك على أن االختالف فيه ال يرجع إليه وإمنا يرجع إىل ما عند  

ومن ثم البد أن حتكم آراء الناس بالكتاب، وال حيكم الكتاب . الناس

 .بآراء الناس

 :منهج صارم في التفسير -
رم   اوللوصو  إىل فهم موحد لكتاب اهلل البد من التزام منهج ص

 :التفسري يقوم على أمرين

 : األمر األول

مراعاة نظام الكالم الذي يشمل تسلسل املعاني وترابطها الوثيق، 

والتناسب بني السابق والالحق   نطاق اآليات والسور، فتظهر بذلك وحدة 

 القرآن املوضوعي ، وتتضح قاعدته البياني ، ويبدو القرآن بذلك كاًل

 .، وال اختالف   معانيهبانيه، ال تفاوت   مموحدًا

 :األمر الثاني

اعتبار تفسري القرآن بالقرآن أصاًل   بيان معاني الكلمات القرآني ،  

واعتبار أسلوب القرآن قاعدة حاكم    اختيار املعاني وترجيح بعضها على 

بعض، وذلك ألن تفسري القرآن بالقرآن تفسري صاحب الكالم لكالمه، وال 

 .عليه أي تفسري مهما كانميكن أن يقدم 

ومثل هذا املنهج الصارم ال ميكن الوصو  فيه إىل نتائج قاطع  حامس  

     الفهم، وتدقيقًا إال إذا أخذ مأخذ اجلد   التطبيق، وهو يتطلب تعمقًا

ولكن الثمرة لذلك . على التأمل الطويل، والتدبر الواعي النظر، وصربًا

عن التكلف والتعسف، وتصحيح  كله فهم صحيح لكتاب اهلل، بعيد

لألخطاء املتوارث ، ونظرات جديدة تدفع باملسلمني خطوات واسع  إىل 
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لنهض  إسالمي  حقيقي ، حيث تؤدي إىل توحيد  األمام، وتكون منطلقًا

الفهم الذي جيمع املسلمني على صعيد واحد وكلم  سواء،  وبذلك يكون 

بني الناس فيما اختلفوا فيه،  مًاةرآن، كما أراده اهلل أن يكون حاكةالق

فال يقدمون بني يديه آراءهم، وال حيملونه ماال حيتمل، وإمنا يستلهمون 

 .مراده، وينتهون إىل حيث ينتهي بهم

وهذا الكالم الوجيز   املنهج حيتاج إىل شرح وتوضيح ال يتسع له 

 :اجملا  هنا، وسنكتفي   هذه العجال  بضرب بعض األمثل  الدال  عليه

:قوله تعالى: المثال األول -
 

 
 

 (.١: املاعون)

: عن مالك بن دينار قا  ،  رسالته عن إعجاز القرآن ،ذكر اخلطابي

مجعنا احلسن لعرض املصاحف أنا وأبا العالي  الرياحي ونصر بن عاصم 

 :يا أبا العالي  قوله تعاىل   كتابه: الليثي وعاصما اجلحدري فقا  رجل

ما هذا ، (٢-١:املاعون)       

فقا  . عن شفع أو عن وتر الذي ال يدري عن كم ينصرف، :السهو؟ قا 

 .مه يا أبا العالي ، ليس هذا بل الذين سهوا عن ميقاتهم حتى تفوتهم: احلسن

  ؟... : لأال ترى قوله عز وج :قا  احلسن 

ا حيث مل وإمنا أتي أبو العالي    هذ»: ويعلق على ذلك اخلطابي بقوله

 : أال ترى قوله: فتنبه له احلسن فقا «  »و «عن»يفرق بني حرف 
يريد أن السهو الذي هو الغلط   العدد، إمنا هو يعرض   .. ...
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 ..اهونةالتهم سة  ص: تها، فلو كان هذا املراد لقيلةالة بعد مالبسةةالص

 !!!(1)تد  على أن املراد به الذهاب عن الوق. ... : فلما قا 

وهذا الكالم الذي يقوله احلسن إمنا قاله ألنه مل يتنبه لسياق اآلي  

ذلك أن التوعد   اآلي  ،        

أي املتلبسني بالصالة، وهم قد سهوا عن حقيقتها  ...إمنا هو 

وبالتالي فال ترتتب على مثل هذه الصالة آثارها العملي  ، وخشوعها

      : لهالسلوكي ، بدالل  قو
فهذه الصالة قصد بها املراءاة، ومن ثم فليس فيها معنى ، (3-3:املاعون)

اإلخالص هلل، واخلشوع بني يديه، ومن ثم فصاحبها مينع املاعون، وال 

يسعى إىل فعل اخلري، وهذا املنكر من املراءاة ومنع املاعون مل حتل مثل 

 : قيقي  متنع فعل ذلكهذه الصالة دون وقوعه، على حني الصالة احل

 .(35:العنكبوت)       

     : فإذا أضفنا إىل ذلك أن أو  السورة

          
 

 

 .عرفنا أن هذه األوصاف إمنا تنطبق على املنافقني، (9-1:املاعون)

ثم إن هذه الصالة اليت ال تؤثر   سلوك صاحبها، وجودها وعدمها 

وصف اهلل الذين ال يصلون مبثل ما وصف به الذين يصلون  سواء، ومن ثم

         : هذه الصالة حينما قا  عن أهل النار

                                                 

 .99-93از القرآن، هال  رسائل في ىعج (1)
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 (.١٤-١٥: املدثر) 

أكثر فإننا حنتكم إىل أسلوب القرآن وبيان  وإذا ما أردنا تأكيدًا

       : قا  تعاىل ؟فماذا جند ،القرآن بالقرآن
               

              
                 

                
               

       
 

 .(٢١-٩٩: ملعارجا)

          : ويقو  اهلل تعاىل

             

              

              

    
 

  : ويقو  أيضًا ،(3-1:املؤمنون)
 .(٥٢٢: البقرة)      

 :ى ما يليوبالنظر   اآليات السابق  وسياقاتها نر

املعةارج و  سةةةياق ورة ةةةياق سةةالة   سةف بالصةةةالوصتةكةرار -

 .سةةةورة املؤمنون
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كما  ،  : أنهم «املعارج»وصف املصلون بسورة -

 .    : بأنهم وصفوا بسورة املؤمنون

 : أما الوصف املكرر   السورتني فقد جاء بصيغ  واحدة وهو-
   . 

 :فلو وضعنا هذه اآليات على صورة معادل  رياضي  لرأينا ما يلي

 .(املؤمنون)           

 .(املعارج)            

كان البد للطرف  وملا كان الطرف الثاني لآليتني واحدًا 

 وهذا يعين أن املراد بة أن يكون متساويًا، ،، : األو 

 .أي دائمو اخلشوع   صالتهم 

 .فاملراد به احملافظ  على وقت الصالة وعدم تضييعه  أما قوله

جاء بلفظ « وقت الصالة»وهكذا نرى أن القرآن إذا أراد التعبري عن 

 .احملافظ 

« دوامةال»أو « وعةاخلش»ظ ةاء بلفةالة جةة  الصةيقةعبري عن حقةوإذا أراد الت

 .أو ما شابه

     : وهذا ينطبق على قوله تعاىل
أما اخلشوع فقد عرب . حيث يراد بها الوقت (٥٢٢:البقرة)   

 .  : كما هو تتم  اآلي « القنوت»ه بة عن
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      : وصف اإلنسان   سورة املعارج بقوله-

                

 (.٤٢-٤٢:املعارج)         
  : كما وصف املؤمنون اخلاشعون   سورة املؤمنون بقوله

 
 

 (.١:املؤمنون)

  : الواردة   سورة املاعونوهذه الصفات هي ضد الصفات  

            

             

   
 

فانظر إىل هذا التوافق  .(٧-٩:املاعون)

           : وصدق اهلل. العجيب

 
 

 .(٢٥:النساء)

 : قوله تعالى: المثال الثاني -
           

              

 
 (.٧٢- ٧١:القصص)

ويوم ينادي ربك يا حممد هؤالء  :يقو  الطربي   تفسري هاتني اآليتني

أيها القوم      : املشركني فيقو  هلم

   الدنيا أنهم شركائي؟
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وأحضرنا من كل مجاع   :    : وقوله

تاهم به عن اهلل شهيدها وهو نبيها الذي يشهد عليها مبا أجابته أمته فيما أ

 ...........من الرسال 

، اليت فقلنا ألم  كل نيب منهم: يقو  ،  : وقوله

بت مبا جاءها به من عند ربهم، إذ شهد نبيها عليها ردت نصيحته وكذ

 . : «بإبالغه إياها رسال  اهلل

هاتوا حجتكم على إشراككم باهلل ما كنتم : يقو  فقا  هلم

 .«.. إليكم بالرسل وإقامته عليكم باحلججتشركون مع إعذار اهلل

فعلموا حينئذ أن احلج  البالغ  هلل : يقو      :وقوله

 .عليهم، وأن احلق هلل والصدق خربه، فأيقنوا بعذاب من اهلل هلم دائم

واضمحل فذهب الذي كانوا : يقو  ،    

 . (1).....يشركون باهلل   الدنيا، وما كانوا يتخرصون ويكذبون

 .هذا ما قاله الطربي   هذه اآلي ، ومبثل هذا القو  أخذ معظم املفسرين

ثم ...»: «مفردات القرآن»غري أن الفراهي اهلندي يقو    مقدم  كتابه 

سوء فهم الكلم  ليس بأمر هني فإنه يتجاوز إىل إساءة فهم الكالم، وكل 

 يبني بعضها بعضًاما يد  عليه من العلوم واحلكم، فإن أجزاء الكالم 

 .للزوم التوافق بينها

، هناك ،«الشهيد»تبني معنى ،   سورة القصص، «النزع»كلم  : مثاًل 

 .(1)«..فسوء فهمها صرف عن معنى غريها

                                                 

 .، ابع دار الفكر105-11/103 جامع البيان، (1)
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باإلحضار وما شابهه، كما ذهب إىل  «النزع»يريد بذلك الذين فسروا 

قارها جذب األشياء من م: ، واملعروف أن أصل النزعذلك الطربي وغريه

 جعل من املمكن تفسري «النزع»ومثل هذا اخلطأ   معنى  .(2)«بقوة

وبذلك اضطر املفسرون إىل التكلف   معنى اآلي ، . «النيب»بة « الشهيد»

 .«الشهيد»ومعنى « النزع»نتيج  اخلطأ   معنى 

لعرفوا « جذب األشياء من مقارها بقوة»ولو أنهم متسكوا بأصل املعنى 

وأنه البد للشهيد -الذي هو النيب-« الشهيد»سب مع مقام أن هذا ال يتنا

 .من معنى آخر

 :فقا « مفردات القرآن»وقد بني الفراهي معنى الشهيد   كتابه  

 :وحيمل على وجوه. الذي يشهد وحيضر: «الشهيد»

من يشهد املشاهد العظيم  من القوم ويتكلم عن القوم، فهو لسان -1

 ....القوم، فهو رئيسهم وهم يذعنون ملا قا  القوم، فما قا ، كان ذلك قو 

       : وهذا كما قا  اهلل تعاىل

 .(٧٢:القصص)           

« الشهيد»وقد فسر الفراهي   مذكراته اليت وضعها بني يدي تفسريه 

 .بأنه إمامهم   الكفر-  اآلي  -

   : تعاىل ويؤيد هذا التفسري ما جاء   سورة مريم   قوله
حيث استعمل نفس فعل  (. ٤٩:مريم)       

                                                                                                                            

 .3مفردات القرآن،  (1)
 .3/133 فاظ،عمدة الح ،السمين الحلبي (2)
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أشدهم على »بد  األم ، وبني معنى الشهيد بأنه  « الشيع »واستعمل « النزع»

 .«الرمحن عتيا

إمامهم - ونزعنا من كل أم  شهيدًا: وبناء على هذا يستقيم معنى اآلي 

هاتوا برهانكم : -عتاةهلؤالء األئم  ال-فقلنا -   الكفر وأشدهم عتوًا

فعلموا أن احلق هلل وضل عنهم -على ما كنتم تزعمون لي من الشركاء-

 .-من الشركاء-ما كانوا يفرتون 

         : ويؤيد هذا املعنى قوله تعاىل
              
                 
 (.33-33:فصلت) 

    : اآليات اليت تنتهي بقوله تعاىلولو أننا تتبعنا 

ح  ةك   صةللش ؤيد هذا املعنى، مما ال يدع اااًلةلرأيناها ت، 

 .هذا التفسري

أما التفسري الذي ذهب إليه معظم املفسرين، فقد اضطروا إليه 

:   اآلي  هو كالشهيد   قوله تعاىل« الشهيد»اضطرارًا، حيث ظنوا أن 

            

ال يتناسب مع مقام    : وملا كان قوله ،(١٩:النساء)

الشهيد الذي هو النيب، جعلوا اخلطاب لألمم بداًل من األنبياء، غري أن األمم 

فيها املؤمن والكافر، وحتى يصح اخلطاب البد من ختصيصه بالكفار، 

 .وكلها تكلفات وجتوزات
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لعلموا أنه ال يتناسب مع مقام على أصل معناه « النزع»ولو أنهم أخذوا 

األنبياء ومن ثم حبثوا عن املعنى اآلخر، والذي تكرر   عدد من اآليات 

       : ومنها قوله تعاىل   سورة البقرة

ونكتفي بهذين املثالني على ما أردنا شرحه  ،(39:البقرة) 

 .وتوضيحه ألن املقام ال يسمح بأكثر من هذا

أكثر فبإمكانه أن يرجع إىل ما كتبناه حو  مفهوم ومن أراد أمثل  

  افتتاحي  العدد الرابع عشر من ال  « القضاء والقدر»و« إرادة اهلل»

، 3/33ي  الكةةويةتةي ، الصةةةادرة   شةةهر المةةات اإلسةةريع  والدراسةةالش

مشيئ  اهلل »وما كتبناه   افتتاحي  العدد اخلامس عشر من نفس اجملل  عن 

وما كتبناه   العدد السابع عشر عن التحقيق   معنى  «   اهلداي  والضال 

 .«املسكني»و«  الفقري»

وغري ذلك من الدراسات   عدد من املفهومات واملصطلحات 

الذين   »و  ؛«فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها»و؛ «اخلالف    األرض»كالة

تأويل ثالث آيات »و ؛«والقرآني األم    داللتها العربي  »و ؛«قلوبهم مرض

قل إن كان للرمحن ولد »: تأويل آي  الزخرف»و«  آيات الصابئني»: متشابهات

خون   العلم منهم ةةلكن الراس»: اءةةوتأويل آي  النس، «فأنا أو  العابدين

الة ةةةون مبا أنز  إليك وما أنز  من قبلك واملقيمني الصةواملؤمنون يؤمن

 .«....واملؤتون الزكاة

من  ومن خال  هذه التجرب  أرى أن هذه املنهجي  حتل كثريًا

املشكالت، وتؤصل لفهم موحد ينفي التخاصم والتشاكس، ويؤدي إىل 

 .. االئتالف والتعاون
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وهكذا نرى أن نهض  هذه األم  البد أن تنطلق من القرآن، وأن تعو  

قد قا  اهلل تعاىل   يصلح آخر هذه األم  إال مبا صلح به أوهلا، و عليه، إذ ال

: ماضي هذه األم 
 

         
              

 .(٢٠١:آل عمران)          

           :ا نبيه وقا  خماطًب
 .(٢١:األنفال)          

       : وقا    مستقبل هذه األم 

           

              

 (.٢٢:النور)       

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

 


