عالمية الخطاب القرآن
الشيخ الدكتور نارص بن سليمان العمر
بحث ر
نش يف كتاب

"رسالة القرآن"
بمشاركة نخبة من الباحثي والكتاب
وتنسيق إدارة البحوث والدراسات اإلسالمية بوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية بدولة قطر

الطبـعة األولـى ربيع األول 1341ـه  -شباط (فبارر) 0212م
نشه ر
أعيد ر
إلكبونيا رمضان  1341ـه 0212 /م

عالمية الخطاب القرآني
الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر
إن نفوووب بووم متن عت وتووة

تلفووةف بووو ال و فو الواأوودل خمتووون وووا اأوووا

اخلطاب القرمني مبا يوافق هذه ال فوب األأووا ييعو وا ي يو

(*)

تلفووةف وود ووا

تلو نقوق اأودف ف فود فيو

الرتغيب جند الرتهيبف جند الوتد جند الوتيدف جند خطاباو للعقو باحلفج الرباهنيف جند
خطاباو للقلب املشاتر األأاسيوف جند الثواب جند العقابف جند املثو القصة احلتمة.

 مقدمة:احلمد هلل رب العاملنيف الصالل القالن تل املبعوث رمحة للعاملنيف
بعد:
فقد بعث اهلل تز و نبي حممداو  تل أني فرتل عن الرسوف ففعل
خامت ال بيني املرسلنيف انوز تلي القرمن التريم عهيم او تل التتاب
بل ليخرج ال اب عن الظلما إىل ال ور بإذن ربهم يهديهم إىل صراط
عقتقيم؛ خال عدل يزل عن تمر األعم ال خمتعدى عائة تانف صار هذا
التتاب ع هاج اعة تظيمة ميتد افراتها عن الصني شر او إىل املغرب
األندلو غرباوف طوا اربعة تشر رناو نيف عن الزعان ظو هذا التتاب
العزيز عصدر هداية إرشات ملاليني البشر الذين انتشر ا يف ار ا العاي
القديمف ثم يف العصر احلديث اعتد خم ثريه ليشمو كو ار ا املعمورل.
(*) داعية وباحث أكاديمي ،المشرف العام على موقع المسلم (السعودية).
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إن هذه احلقيقة اليت ال يقتطيع اأد رتها لوضوأها ثبوخمهاف مية تظيمة
الداللة تل ان هذا التتاب ليو ك ي كتابف ان عا أواه عن خمعاليم
ليقت ك ية خمعاليمف أق ل ذلكف فتيف يتون لتتاب عهما تال ش ن ف
بلغت أفة صاأب
أوى كالن اهلل تز

ول تبارخم

زالة بيان ف ان يضاهيف بو يقارب كتاباو

و الذي ال ي خمي الباطو عن بني يدي ال عن خلف !

(البقرل.)30 -39:
فإذا اضيف إىل عا سبق ان هذا التتاب د نوز يف اجلزيرل العربيةف
هي يوعئوذ يف ذيو األعووم أضووووارياو ثقافوياو تلمياو ا تصواتياو سوياسوياوف
ثم محل العلما الدتال إىل شت بقاع األرض فخضعت لقلطان الر أي
اآلسر  -يف خملك املدل الو يزل -اعم تريقة يف احلضارل التقدن مبقياب
ذلك الزعانف ايق ا ان هذا التتاب حيمو يف طياخم

يماو عثالو خمعاليمف

خمتفا ز أد ت اإل ليم الذي نوز في ف ان خمعاليم تاملية مبقاييو ذلك الزعان
زعان ا هذاف بتو عا خمع ي التلمة عن عع .
إن اخلطاب القرمني صاحل ملخاطبة ال اب إ اتهم إخضاتهم لقلطان
التقوليم حلفت يف كوو زعوان عوتوانف خمعواليم كوفويلة إن طوبقوت يف
اي عتان بإصالأ يف كو زعان.
عا اوزا اال تصاتية املعاصرل إالّ تالعة بهاخمة خمد العاعة تل هذا
املع

يف هذا الزعان.
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يف هذه التلما

سوف اأا ف بإذن اهللف جتلية شي عن وانب

تاملية اخلطاب القرمنيف تموع مشول لتو زعان عتانف تل اختالف
انتما ا البشر العر ية اجل قية الثقافية الدي يةف سوف يد ر البحث
أو احملا ر التالية:
ا الو :أا ة البشرية خلطاب تاملي.
ثانياو :اتلة تاملية اخلطاب القرمني.
ثالثاو :سبب تاملية اخلطاب القرمني.
رابعاو :عالعح تاملية اخلطاب القرمني.
خاعقاو :شبها أو تاملية اخلطاب القرمني.
ال يفوخمم بو الشر ع إثبا الث ا تل اإلخول يف املتتب العلمي تل
عا بذلوه عن هد يف يع عاتخم

إتداتهاف ففزاهم اهلل خرياو كو عن

اسهم يف هذا العمو.

أولا :حاجة البشرية لخطاب عالمي
لقد صار العاي اليون كالقرية الصغريل ا كاتف بقبب التطور اوائو
يف سائو االخمصاال

سرتة سهولة خمبات املعلوعا

املعارف؛ هو عا افرز

نوتاو غري عقبوق عن خمقابق الزعنف أيث صار البشرية خم تج يف س وا
ععد تل عا كانت حتتاج كي خم تف فيما عض لعشرا الق ني بو القر ن.
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هذه احلا اجلديدل بد ع اسبة لظهور تتوا

افتار ختاطب اجملتمع

اإلنق اني كل ف ال خم حصر يف أد ت اإل ليمف فظهر الشيوتية العلمانية
الليربالية غريهاف بو ظهر الدتول للعوملةف الغرض ع ها ان خمصطبغ كو
األعم الشعوب بصبغة اأدل خمذ ب ععها كو الفر ق الثقافية احلضارية
كو املميزا

اخلصوصيا اليت بني الشعوبف حنن ه ا لق ا يف ععرض

ع ا شة هذه الدتوا

بيان عا فيها عن عقا ئ ع ا ضة لشرع اهللف فهذا

خير ا تن املقصوتف لت ا نبني مبا سبق ان العاي يف ضع يؤهل لتقبو
تتول تاملية ختاطب اجل و البشري تموعاو.
إن املذاهب القابقة ال خمصلح ت د التحقيق لتلبية طموأا البشر حتقيق
سعاتخمهمف ففي ظو تايٍ سريعِ التغري التحو ميوج بتثري عن القيم
األفتار املباتئ املتصارتة املتدافعة كاليت سبق ذكرهاف يف ظو
اعواج عتالطمة عن الفنت احملن املشتال

اليت خمعصف ب فرات األسرل

اإلنقانية ييعاو تل كافة الصعد؛ القياسية اال تصاتية اال تماتية
الدي ية القِيَمية غريهاف خمربز احلا ة املاسة إىل عصباح ي ري الدرب
للحيارى التائهني يف زمحة األأداثف إىل ع هاج يعتصم ب ال اب ليخر هم
عن ظلما

احلريل الشك االضطراب الصراتا

اليت حترق األخضر

اليابو إىل نور الطم ني ة اليقنيف إىل بر األعان الذي خمقتقر في أياخمهم
خم تظم ععايشهم.
إن هذا امل هاج ال ميتن ان يتون عن ضع البشرف ألن عا ملت إلي
أاوم عن اضطراب ليو إال انعتاساو ملا افرزخم تقووم عن افتار رؤى
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عتصارتةف سع كو فريق ع هم مبا ا خمي عن ول لبقط عا يراه ع ها
حتتيم ف فقاو ملا خيدن اهوا بم

و ا طن يعزز عصاحل فئة ا بلد
(األنعان)453 :ف اعا امل هج

الرباني فال اب في سواسية عهما خمشعبت بهم األهوا حتت تدالة دسية
األأتان امليزانف ثم إن امل هاج الربواني انووزل خوالق هوؤال البشوور العالِمُ
مبا يُصلِحهم عا يفقدهمف عا يَصلُح وم عا ال يصلحف فإن عن ا د شيئاو
ص ع ركب  -هلل املثو األتل  -اترى مبا ي اسب عا ال ي اسب .
عن خصائص ع هج اهلل امل وز عن لدن أتيم تليم عققط تد ان
ع هج تاملي يف طرأ ال يراتي اأوا اعة عن األعم ت ن غريهاف ال ع طقة
غرافية وا خصوصياخمها ت ن غريها إالّ ملع

ي اسبها متيز ب تن غريهاف

كو ذلك عقتض العدالة التاعة احلتمة البالغة.
إن هذا اجلمع بني إوية امل هج تامليت ف ال يتحقق إال يف رسالة اأدل
صلت اهو األرض بالقما ف هي رسالة اإلسالن اخلالدل اليت اعنت اهلل بها
تل تباته يون بعث نبي حممداو  هاتياو عبشراو نذيراو لإلنو اجلن
كلهمف عن عبعث إىل يون الدين:
اعا الرساال

(التتوير)32:ف

اإلوية القابقة فلم يبق ع ها تل

األرض اليون سوى

اليهوتية ال صرانية بقايا اتتيا ف اليهوتية ال صرانية كلتاهما كانت
لبم إسرائيو ت ن غريهم عن األعم؛ اعا اليهوت فهم عقر ن بذلك ال يقعون
ل شر تي هم بني غريهمف اعا ال صارى فقد نشر ا تي هم بني األعم

الفني

بذلك خمعاليم عا بني ايديهم عن انا يو خمؤكد ان ال صرانية خاصة ببم
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إسرائيو فحقب عثو اليهوتيةف فإنهم ي قبون للمقيحف تلي القالنف ول :
خرَافِ بَيْتِ ِإسْرَائِيوَ الضَّالَّةِ»()1ف
«لَمْ اُ ْرسَوْ إِالَّ ِإلَ ِ

ا يف إجنيو عت

سلَهُمْ يَقُوعُ َاَ ْصَاهُمْ َائِالوِ :إلَ طَرِيقِ اُعَمٍ الَ
شرَ اَ ْر َ
ايضاو« :ه ُؤالَ ِ االثْ َا تَ َ
خرَافِ بَ ْيتِ
حرِيِّ ِإلَ ِ
خلُوا بَوِ ا ْذهَبُوا بِا ْل َ
خمَمْضُواف َ ِإلَ عَدِي َةٍ لِلقَّا ِعرِيِّنيَ َال خمَدْ ُ
سرَائِيوَ الضَّالَّةِ»()2ف د تخو هاخمني الديانتني عن التحريف التبديو عا اهلل
ِإ ْ
ب تليمف هما ع قوختان بدين اإلسالن:
(م تمران.)55:
إن عن خم عو يف الظر ف املالبقا اليت كانت عو وتل يف العاي ب سره
بيو بعثة ال يب 

دها عتقاربة عع أا كثري عن احنا العاي املضطرب

شعِيِّف رضي اهلل ت ف ان رسو اهلل 
اليونف فعن تِيَاضِ بْنِ أِمَارٍ الْ ُمفَا ِ

ِ
ُعِل َم ُك ْم َما َج ِهْل ُت ْم ِم َّما َعَّل َم ِني
َمَرِني أ ْ
َن أ َ
ا ذا يون يف خطبت « :أَل إ َّن َربِي أ َ
ِ ِ
ِ
اء ُكَّل ُه ْمَ ،وإَِّن ُه ْم
َي ْو ِمي َه َذاُ :ك ُّل َم ٍ
ال َن َحْل ُت ُه َع ْبادا َح ٌ
اللَ ،وإِني َخَل ْق ُت عَبادي ُحَن َف َ
أ ََت ْتهم َّ ِ
اطين َفاج َتاَل ْتهم عن ِد ِ
ين ِه ْمَ ،و َحَّرَم ْت َعَل ْي ِه ْم
الشَي ُ ْ ُ ْ َ ْ
ُُ
َّللا َن َظَر ِإَلى
ُي ْش ِرُكوا ِبي َما َل ْم أُْن ِز ْل ِب ِه ُسْل َطااناَ ،وإ َّ
ِن َّ َ

َن
َمَرْت ُه ْم أ ْ
َما أ ْ
َحَلْل ُت َل ُه ْمَ ،وأ َ
َه ِل األَْر ِ
ض َف َمَق َت ُه ْم َعَرَب ُه ْم
أْ

َو َع َجم ُهم ِإلَّ َبَق َايا ِم ْن أ ْ ِ ِ ِ
الِ :إَّن َما َب َع ْث ُت َك أل َْبَتِلَي َك َوأ َْبَتِلي ِب َكَ ،وأَْن َزْل ُت
َ ْ
َهل اْلك َتابَ ،وَق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ان.)3(»...
اءَ ،ت ْقَرُؤُه َنائ اما َوَي ْق َظ َ
َعَل ْي َك ك َت اابا ل َي ْغسُل ُه اْل َم ُ

عا اشب الليلة بالبارأةف فقد انتشر التفر الظلم البغي يف ار ا

األرضف تم الفقات طمف لوال بقايا عن اهو اإلسالن املتمقتني بدي هم
( )1إنجيل متى ،اإلصحاح الخامس عشر.30 ،
( )2إنجيل متى ،اإلصحاح العاشر.
( )3صحيح مسلم ،)3585( 3432/0 ،باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار.
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القابضني تل اجلمر ألظلم
كانت احلا

األرض مبا ا رتفت ايدي بم متن .لئن

بيو البعثة د استدتت إرسا ال يب  إنوزا القرمن

التريمف فإن احلا اليون خمقتدتي نشر هذا التتاب العزيز محل للعاملني
لي هلوا عن عورته العذب يقتظلوا بظل الوارف ..فإن العاي اليون يعيش
كوارث ال كاشف وا إالّ ع هج القرمن.
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ثانيا :أدلة عالمية الخطاب القرآني

هذه األتلة خم ققم إىل قمني؛ شرتية كونية.

اعا التونية فتتمثو يف انتشار اإلسالن يف عشارق األرض عغاربهاف
تخو ال اب يف تين اهلل افوا او استفابة لدتول القرمن التريمف فاستفابة
ال اب تل اختالف ا اسهم اترا هم لغاخمهم طبائعهم وذا التتاب
العزيز تليو اكيد تل ان خطاب لقي بوالو ت د كو هؤال هذا تليو
اكيد تل تامليت ف د ا ر بهذه العاملية كثري عن عفتري الغرب
املقتشر نيف يقو «عارسيو بوازار»( )1يف كتاب «إنقانية اإلسالن»« :إن
القرمن ي يقدّر ط إلصالح اخالق ترب اجلاهليةف إن تل العتو حيمو
الشريعة اخلالدل التاعلة املطابقة للحقائق البشريةف احلا ا
اال تماتية يف كو األزع ة»()2ف يقو « اك .ب .ريقلر»( )3يف كتاب
«احلضارل العربية»« :إن القرمن جيد احللو جلميع القضاياف يربط عا بني
القانون الديم القانون األخال يف يقع إىل خلق ال ظانف الوأدل
اال تماتيةف إىل ختفيف البؤب الققول اخلرافا  .إن يقع تل األخذ
بيد املقتضعفنيف يوصي بالربف ي عر بالرمحة ...يف عاتل التشريع ضع
واتد ألتق التفاصيو للتعا ن اليوعيف نظم العقوت املواريثف يف عيدان
األسرل أدت سلوك كو فرت جتاه ععاعلة األطفا األر ا احليوانا
الصحة امللبوف إخل»(.)4

( )1مفكر ،وقانوني فرنسي معاصر.
( )2عماد الدين خليل ،قالوا عن اإلسالم.2/4 ،
( )3باحث فرنسي معاصر ،وأستاذ بالمعهد اإلسالمي في باريس.
( )4عماد الدين خليل ،قالوا عن اإلسالم.34/4 ،
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د َسِع ع هاج القرمن ترب ر ن امماو يف ا ص املشرق امماو يف ا ص
املغربف ختتلف الوانهم الق تهم اترا هم ا اسهم خلفياخمهم الثقافيةف
عع ذلك بقيت أضارخمهم خمزتهر ر ناوف رناو بعد رنف ظلت اأتان
الشوريعوة خمقووتوتوب املقووووتفدا ف خمتوفواتو عع التطووورا ف ال خموورت عقوو لة
ا خمقووتفد نازلة ليو وا أوتم يف كووتوواب اهلل ت ود العواملوني بو ابوداوف
عا انتتقت اعم اإلسالن يف عشارق األرض عغاربها إالّ بعد ان ابتعد
تن ع هاج ربهاف صراط املقتقيم.
كذلك َسِع ع هاج القرمن عن ضي تلي ب ن يعيش يف ت لة اإلسووالن
ا يف ارض العهد ا تار احلَربف َسِع األسري الطليق الصحيح املريض
تلف اأواوم تل اختالف أاالخمهم.

الغم الفقريف بو َسِع الثقلني يف

اعا األتلة الشرتية تل العاملية فمن التتاب الق ة اإلياع:

أ -أدلة الكتاب:
هي كثريلف ع ها ول خمعاىل:
(األتراف)455:ف ول خمعاىل:
(الفر ان)4:ف

ول :
(سوووب )35:ف تاللووة هوذه اآليووا

عا شووابهها تل املرات ظواهورلف ا ابن كثري يف خمفقوري اآليوة األخيورل:
«اي :إال إىل ييع اخللق عن املتلفني»(.)1

( )1تفسير ابن كثير.545/8 ،
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ع ها ول خمعاىل:
الداللة ان اهلل سبحان خمعاىل د تد

(األأزاب )04:اآليةف

ان يرسو لبم متن عن يهديهم إلي ف اال يرتكهم همالوف فيلزن عن ختم ال بول
عع انتشار ال اب يف األرض استمرار احليال تليها ازع ة تديدل إىل عا شا
اهللف ان يتون مخر نيب نبياو وم ييعاو.
عن األتلة الظاهر ول خمعاىل:
(القلم)53:ف ول :

(األنبيا )442:ف ول :
(ص.)52:

ب -أدلة السنة:
رت تن ال يب  العديد عن األأاتيث الدالة تل هذه احلقيقةف فم ها
ول ف تلي الصالل القالنف يف احلديث الذي ر اه ابو هريرلف رضي اهلل

اء ِب ِس ٍت ،أ ِ
يت جو ِ
ت ُ « :ف ِضْل ُت عَلى األَ ْن ِبي ِ
الر ْع ِب ،وأ ِ
ُحَّل ْت لِي
ام َع اْل َكلِمَِ ،وُن ِصْر ُت ِب ُّ
ْ
َ
َ
َ
ُعط ُ َ َ
َ
ور ومسـ ِجادا ،وأُرسـِْل ُت ِإَلى اْل َخْل ِق َك َّ
افةاَ ،و ُخ ِت َم ِبي
ض َ
اْل َغَن ِائ ُمَ ،و ُج ِعَل ْت لِ َي األَْر ُ
ط ُه اا َ َ ْ
َْ
َ
َّ
الن ِبُّيو َن»()1ف ع ها ول ف تلي الصووالل القووالنف يف أديث ابرف رضي
ِ
َح َمَر َوأ َْس َوَد»()2ف
ان ُك ُّل َن ِب ٍي ُيْب َع ُث ِإَلى َق ْو ِم ِه َخ َّ
اص اة َوُبع ْث ُت ِإَلى ُك ِل أ ْ
اهلل ت َ « :ك َ
ا ال و يف رمح اهللف يف الشرح « :يو :املرات باألمحر البيض عن العفم

غريهمف باألسوت العرب  -لغلبة القمرل فيهم -غريهم عن القوتان؛
يو :املرات باألسوت القوتانف باألمحر عن تداهم عن العرب غريهمف
( )1صحيح مسلم ،)539( 924/4 ،كتاب المساجد ومواضع الصالة.
( )2صحيح مسلم ،)534( 924/4 ،كتاب المساجد ومواضع الصالة.
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يو :األمحر اإلنوف األسووت اجلن؛ اجلميع صحيح فقد بعث إىل
ييعهم»(.)1

ج -أدلة اإلجماع:
اعا اتلة اإلياعف فقد ا ابن أزنف رمح اهللف يف عراخمب اإلياع:
«باب عن اإلياع يف االتتقاتا يتفر عن خالف بإياع»ف فذكر ع ها:
« ان حممد بن تبد اهلل القرشي اوامشي املبعوث مبتة املها ر اىل املدي ة
رسو اهلل  إىل ييع اجلن اإلنو إىل يون القياعة»()2ف فهذا عن املعلون
عن الدين بالضر رلف حبيث يتفر عن ي تره إن ا ر ب بوخم ف تلي
القالنف بتو اأتان تي ف ا ابن كثريف رمح اهلل « :اآليا يف هذا
كثريلف كما ان األأاتيث يف هذا اكثر عن ان حتصورف هو ععلون عن
تين اإلسوووالن ضوور رل ان ف صوولوا

اهلل سووالع تلي ف رسووو اهلل إىل

ال وواب كلهم»(.)3

( )1شرح النووي على مسلم.5/5 ،
( )2ابن حزم ،مراتب اإلجماع.432/4 ،
( )3تفسير ابن كثير.053/9 ،
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ثالثا :سبب عالمية الخطاب القرآني

عن املعلون ان اهلل تز

و تد بم متن ع ذ اخرج ابويهم عن اجل ة

اهبطهما األرض اال يرتكهم خيبطون فيها خبط تشوا ف بو يرسو وم
هدال ععلمني عبشرين ع ذرينف يدلونهم تل

طريق اهلل املوصلة إىل

رضوان ف اليت يف سلوكها ا بة محيدل إىل تيارهم األ ىلف اليت اخرج ع ها
األبوان مبترٍ عن الشيطان ضعف ع هماف ا خمعاىل:
(البقرل)95:ف
ايضاو:
(ط .)439:
عصدا او وذا الوتد كان اهلل تز

و يرسو لل اب رسالو انبيا

يصلون اهو األرض بالقما ؛ أيث إن بم متن د كثر ا انتشر ا يف بقاع
األرض املختلفةف خمباتد ع ازوم خم وتت بيئاخمهم اختلفت الق تهمف فقد
كان يرسو لتو ون رسوالو ع هم يتتلم بلقانهم يعاجل احنرافاخمهم
خباصةف ا خمعاىل:
(إبراهيم)0:ف

د

كانت عهمة كو نيب يف البالغ ع حصرل يف القون ا األ وان الذين يرسل
اهلل تز

و إليهم ت ن غريهمف لذا ي خمتن ه اك أا ة لعاملية يف
(األتراف)53:ف

اخلطابف ا خمعاىل:

ا :

(األتراف)85:ف
ا :
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(األتراف)29:ف

ا :
(األتراف.)55:

فلما ا تضت أتمة اهلل سبحان

خمعاىل ان يرسو رسوالو خامتاو لتو

اخللق كان عن لوازن ذلك ان يتون اخلطاب خطاباو تاملياو غري حملي حبيث
بوالو خمفهماو عن كو اعم األرض؛ ه ا د يثور سؤا هو :عا الداتي

يلق

خلتم الرساال برسالة اأدل إىل كو األعم  -خالفاو ملا ر تلي س ة
اهلل تز

و-

عن ثم حتو اخلطاب عن احمللية اإل ليمية إىل العاملية؟

إن اجلواب الرئيو الذي ي بغي ان يقتصحب املقلم عع وذا القؤا
غيوره عن األسووئلة املشووابهةف ان اهلل سوبحوان خمعوواىل فعووا ملا يوريودف انو
ال يق

تما يفعو هم يق لونف ف فعا اهلل سبحان خمعاىل ال يُق

بو«ي»ف «كيف»ف بو يقلم ل سبحان

ت ها

خمعاىل يقلم حلتمت ف فهو تز

و أتيم ال يصدر ت فعو إال حلتمةف تلمها عن تلمها
هلها؛ اعا بعد التقليم وذه القاتدل فال ب ب عن خملمو

هلها عن

وه احلتمةف فإن

ععرفة احلتمة خمزيد اليقني حتفظ لوب كثري عن ال اب عن الفنتف يرت
بها تل كثري عن الشبها .
د ذكر اهو العلم بعضاو عن الو وه احملتملة للحتمة عن ذلكف ع ها ان
األعم القابقة كانت خمعيش فيما يشب العزلة تن بعضهاف ان التواصو بني
األعم احلضارا كان يتم ببط شديدف ملا كان تصر البعثة يشهد نوتاو عن
االستقطاب بني وخمني تامليتني فقط هما الفرب الر نف كان التواصو بني
األعم  -نتيفة ذلك -يقري بصورل اسرع مما عض ف كان عن امل اسب ان
خمعم البشرية رسالة اأدل؛ ع ها ان هذا التواصو املتقارع بني اتضا األسرل
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البشرية كان يؤتي إىل شي عن التشاب يف املشتال

اآلفا اليت خمعاني

ع ها البشريةف خبالف عا كان سائداو فيما سبقف أيث خمبني ميا التتاب
العووزيووز ان كوو اعوة عن اعوم املرسوولني كوان لديووها عن االحنورافا

اآلف وا

عا خمتميز ب تن غريهاف إن ا تمعت عع اآلخرين يف غريهاف هو عا كان
يقتلزن ان ي خمي كو نيب بعالج مفا

وع اخلاصة؛ إن هذه ال قطة بالذا

خمظهر اكثر عا يتون يف تصرنا احلاضرف أيث كان لثورل املعلوعا
االخمصاال اثرها التبري يف هذا األعرف هو عا ي يتن ائماو فيما عض .
لعو عن الطف
حممداو  تل

وه احلتمة احملتملة ان اهلل سبحان خمعاىل اصطف

لد متن ايعنيف مخماه خري كتب اأقن شرائع ف فتان

عن امل اسب اال يتون يف زعان ا بعده شريعة ال خمصو يف احلقن ملا اعتاز
خصت ب شريعت ف كان عن تد اهلل تز

و رمحت باخللق ان عو

هذا ال يب هذا التتاب هذه الشريعة تاعة وم ييعاو ع ذ بعثت ف عصدا او
(األنبيا .)442:

لقول خمعاىل:

ع ها كذلك ان األ وان القابقة كانت خم اسبهم تتوا خاصة خمتعلق
بظر ف شت

اأوا عت وتة كانوا يتقلبون فيهاف اعا هذه الشريعة ففا

ع اسبة كذلك لقائر اخللق يف مخر الزعانف كما كانت خملك ع اسبة
لألعوم يف أي هاف شورح هذا ا االتتوراض تلي ال يت خم إالّ مبعرفة أقيقة
عا كان عا سيتون تل الو

الذي يفهم عن تايش ف فال سبيو ل قض ف

اعا إثباخم فبعمون ال صوص اليت خمثبت احلتمة العد .

رابع ا :مالمح عالمية الخطاب القرآني
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املتدبر آليا التتاب العزيز يقتطيع ان يتلمو كثرياو عن عالعح هذه
العامليةف فم ها:
 -4ان اهلل تز

و كان يعطي كو نيب عن املعفزا عا ي اسب وع ؛

د كانت كو ععفزا األنبيا القابقة أقية عاتيةف فلما كان القحر
د انتشر يف زعن عوس ف تلي القالنف ايده اهلل سبحان

خمعاىل بالعصا

مبا يبطو سحر القحرل؛ ملا كان ون تيق ف تلي القالنف د برتوا يف
الطب كانت ععفزخم ان يربئ األكم

األبرص حييي املوخم بإذن اهلل؛

اعا نبي ا حممد  فقد كانت ل ععفزا أقية كانشقاق القمر أ ني
اجلذع غريهاف لتن ععفزخم التربى هي هذا التتاب العزيزف ا تلي

ِ
ِ
اء ِم ْن َن ِبي ِإل َق ْد أ ِ ِ
الصالل القالن« :ما ِمن األَ ْن ِبيـ ِ
آم َن
ْ
َ َ
ُعطـ َي م َن َ
ٍ
َ
اآليات َما م ْثُل ُه َ
ِ
ِ
َكو َن أَ ْك َثَرُه ْم َتا ِب اعا
َن أ ُ
َّللا ِإَل َّي َفأَْر ُجو أ ْ
ان َّالذي أُوِت ُ
َعَلْيه اْلَب َشُرَ ،وإَِّن َما َك َ
يت َو ْحايا أ َْو َحى َّ ُ
ِ
ام ِة»(.)1
َي ْوَم اْلقَي َ

لئن كان العرب اهو فصاأة بالغة ففا

فصاأة القرمن بالغت

ععفزل وم ان ي خموا مبثل بو بعشر سور بو بقورل عن عثل ف فإن ععفزخم ي
خمتو ف ت د ذلك ال خمو فت ت د أد إتفاز العربف بو اعتد إلتفاز اإلنو
تل اختالف ا اسهم خم وع الق تهمف كذلك إتفاز اجلن ععهم تل ان
ي خموا مبثل مما يود تل تاملية خطوواب ف ا خمعووواىل:
(اإلسرا )55:؛ ياع القو يف إتفاز القرمن التريم :إن كووالن اخلووالق
( )1صحيح البخاري)0838( 4345/0 ،؛ صحيح مسلم.)453( 490/4 ،
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وف فال ميتن ان يشووبه كووالن اي

تووز

وولوقف ال ميتن ألي عن

اخللق ان يعارض ا ي خمي مبثل .
 -3ان ا

ميا نوزلت تل رسو اهلل  حتدثت تن اإلنقان عطلقاوف

ا خمعاىل:
(العولق)2 -4:ف فذكور اعتو وانو تل

و اإلنوقووان باخلولوق التوعوليم ثوم

عوا كان ع عن طغيان يف عقابو اإلنعانف ك ن يف هذا إشارل عبترل
لعاملية اخلطابف اهلل اتلم.
 -9ان ميا القرمن التريم اليت خمتحدث تن

و اإلنقان تن تمون

ال ابف ميا كثريل داو خمقرتب مبفموتها عن ثالمثائة ميةف بي ما ال جند
لفظ العرب كقون ي خمي ال عرل اأدل رغم ان نوز بلغتهمف هذا عؤشر
شديد الوضوح تل تاملية اخلطاب خر
 -0ان اهلل تز
ال ظر تن

تن أد ت احمللية اإل ليمية.

و خاطب البشر تموعاو يف كثري عن اآليا ف بغض

قهم لونهم اصلهم بو بغض ال ظر تن تي همف سوا كانوا

عقلمني عوأدين ان كفاراو عن اهو التتاب غريهمف ذلك ول خمعاىل:
أيث رت هذه اللفظة يف تشرين مية( )1خبطاب عباشر عن
اهلل تز

( )1جاء لفظ

و ا عقبو ة بلفظ

.

في آية أخرى ولكن على لسان سليمان ،عليه السالم.
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 -5ان القرمن التريم يف خطاب لعمون ال اب ي يفرق بني األعم
الشعوب األ ابف ي يص فها خمص يفاو ت صرياو إمنا

عو التقوى

االلتزان بامل هج الرباني هو ععيار التفاضو بني البشرف ا خمعاىل:
(احلفرا )49:ف هو عا اكده ال يب  أيث خطب
ال اب يف اكرب يع للمقلمني يف ايان التشريقف فقا « :يا أيها الناس ،أل إن
ربكم واحد ،وإن أباكم واحد ،أل ل فضل لعربي على عجمي ،ول لعجمي على عربي،
ول أحمر على أسود ،ول أسود على أحمر ،إل بالتقوى .أبلغت؟ قالوا :بلغ رسول

هللا»( )1ف فهذا العد

هذه املقا ال املقيدل علمح عهم عن عالعح تاملية خطاب

القرمن.
 -8ان اهلل سوووبحان

خمعوواىل تتا يف كوثري عن اآليووا

إىل إتوموا

العقو الفتر ال ظر يف ميا التون امل شور ميا التتاب املقطورف
مما يتوافق عع عا سوبق بيان عن صوو البشورية ملرألة ال ضوج العقليف
هذه األت ا ف اليت تتا القرمن التريم إلتماوا عشورتكة بني كو البشرف
ال ختتص ب عة ا شعب ا ترق ا لونف ا خمعاىل:

(البقرل.)480 :
( )1مسند أحمد ،)39053( 020/95 ،قال األرنؤوط :إسناده صحيح.
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و تتا يف القرمن التريم لالتتبار مبا أو باألعم

 -2ان اهلل تز

القابقةف لئن كان األنبيا القابقون د تتوا وعهم لذلك ايضاوف فإنهم
إمنا تتوهم لالتتبار حبا عن ا رهم عن األعم اليت يعرفونها خلفوهاف
فهوتف تلي القالنف ا لقوع :
(األتراف)83:ف صاحلف تلي القالنف ا لقوع :
(األتراف.)20:
اعا تتول القرمن التريم فتانت لتو ال اب للقري يف األرض الضرب
فيها االتتبار حبا كو األعم القابقةف ا خمعاىل:
(م تمران.)495 -492:
-5

عن هذه املالعح الد ر الذي ناط القرمن التريم باألعة

اإلسالعيةف فهي ال خمقف بعيدل تن املشهد العاملي عتفر ة تلي ف لت ها اعة
رائدل فاتلة عتفاتلةف يوضح هذا املع

(ال ور)55:ف
(البقرل)409:ف

ميا كثريلف ع ها ول خمعاىل:

ول :
ول :
(يوسف.)445:
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 -3ان البشر أيا

ضية اإلميان باهلل ي ققمون إىل اص اف؛ فم هم

امل تر لو وت الصانعف ع هم املؤعن بو وته امل تر نبول حممد ف ع هم
املؤعون بو وووته املشوورك عع يف العباتل غريهف ع هم اهو التتواب املتبعون
ملا أرف عن كتب ف ع هم املؤع ون املوأد نف

د خم وع خطاب القرمن

التريم ليشمو هذه األص اف ييعاو.
فخاطب ع تري الصانع يف اكثر عن مية عثو ول خمعاىل:
(الطور.)95:
خاطب ع تري نبول حممد  يف غري مية عثو ول خمعاىل:
(يونو.)48:
خاطب املشركني يف كثري عن اآليا عثو ول خمعاىل:
(األنبيا .)33 :
خاطب اهو التتاب يف كثري عن اآليا عثو ول :
(م تمران.)24:
خاطب اهو اإلميان يف ميا كثريل داو عثو ول خمعاىل:

(م تمران.)449 -443:
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 -44ان نفوب بم متن عت وتة
اأوا

تلفةف

ييعاو ي ي

تلفةف بو ال فو الواأدل خمتون وا

د ا اخلطاب القرمني مبا يوافق هذه ال فوب األأوا
تل نقق اأدف ف فد في الرتغيب جند الرتهيبف جند

الوتد جند الوتيدف جند خطاباو للعقو باحلفج الرباهنيف جند خطاباو
للقلب املشاتر األأاسيوف جند الثواب جند العقابف جند املثو القصة
احلتمةف جند التالن تن تاي الغيب تاي الشهاتلف جند تتول للزهد
يف الدنيا إىل انب الدتول لألخذ ب سباب القول فيها؛ ب ا تلي فإن نفوب
بم متن ييعاو إذا سلمت عن اووى جتد األنو الراأة القر ر يف هذا
اخلطاب الذي ال يشبه خطاب.
 -44ان القرمن التريم خم ا

كو عا حيتاج إلي البشر عن اعور تنياهم

اخراهمف ذلك ببيان عا ي فعهم يف وانب االتتقات التشريع األخالق؛ فقد
ا اب اإلنقانَ تن كثري عن األسئلة اليت خمؤر مما يتعلق ب صو

وتهف عن

ا دهف لِمَ ا دهف عاذا يريد ع ف عا عآل بعد املو ؟ بني ل عا ي بغي
تلي ان يعتقده يف ابواب اإلميان املختلفةف عا ي بغي ان يقون ب عن تباتا
فرائض ياعاو حبق العبوتية هلل تز
مياخم الترمية تل

خمشريعا

و تل الو

كاعلة يف

الالئق؛ كما اشتملت

وانب القياسة اال تصات

اال تماعف بي ت اصو األخالق الفاضلة التاعلة كثرياو عن خمفصيالخمهاف
فتان القرمن التريم بشمول لتو هذه اجلوانب ع هج أيال عتتاعو.
 -43عن عالعح تاملية اخلطاب القرمني ان صاحل لتو زعان
عتانف فإن خمشريعاخم

خمعاليم احلتيمة كانت خملق القبو يف عشارق
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األرض عغاربها ع ذ العصر األ

إىل يوع ا هذا إىل عا شا اهللف عا زل ا

كو يون نقمع تن تخو عزيد عن ال ابف عن
الطبقا

تلف األ اب عن

تلف

املقتويا العلمية اال تماتية يف تين اهلل سبحان خمعاىلف خم ثراو

ا ت اتاو مبا ا يف القرمن التريم كالن الرب تز
يليب أا وا

خموطولعا الشووعوب األعم املختلفة ملا

ملا حتقق ل هذا االنتشار تل ارض الوا ع.
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وف لو ي يتن
د ل هذه املتانة

خامسا :شبهات حول عالمية الخطاب القرآني
ع ذ اليون األ

عن تتول ال يب  و َع ُ

عن الشوبها اليت خمهدف للصود ت و

القرمن التريم بالعديد

تن سووبيو اهلل؛ فقويو :إن عن ت د

ال يب ف يو إن يعلم بشرف يو إن اجلن يوأون ب إلي ف إىل غري ذلكف
د كان عن بني الشبها اليت اثري عن زعن بعيد يف
تتول اإلسالن شبهة خم في تامليت

القرمن التريم

مشول للف و البشري بزتم ان خاص

بالعربف هذا و طائفة عن اليهوتف ا ال يقابوري يف خمفقري ول خمعاىل:
« :في تليو تل ان حممداو
صل اهلل تلي مل عبعوث إىل اخللق كافةف خالفاو لطائفة عن اليهوت يقا
وم العيقوية اخمباع تيق األصفهانيف زتموا ان حممداو  رسو صاتقف
لت عبعوث إىل العرب خاصة»(.)1
يف تصرنا احلاضر يثار يف
االترتاضا  :األ

تاملية اخلطاب القرمني نوتان عن

ي في هذه العاملية ابتدا ف الثاني يقر بها لت حيرفها

تن عع اها الصحيح .سوف نت ا

فيما يلي هذين ال وتني بال قد التحليو:

أ -نفي عالمية الخطاب القرآني:
كما سبق فإن هذه الدتوى دميةف أيث ا بها بعض اليهوت زاتمني
ان ال يب  ي يبعث لل اب كافة إمنا للعرب خاصةف لرمبا الوا :إن بم
إسرائيو بعي هم ليقووا تاخلني يف تتوخم ف الثابت ت ف تلي الصالل
( )1تفسير النيسابوري.40/0 ،
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القالنف خالف ذلك...

د رت الرازيف رمح اهللف هذه الدتوى بقول « :إن
ب اجلزن بتون صات او يف كو

كان رسوالو أقاو اعت ع التذب تلي ف

عا يدتي ؛ فلما ثبت بالتواخمر بظاهر هذه اآلية  -اي ول خمعاىل:
 ان كان يدتي كون عبعوثاو إىلييع اخللقف

ب كون صات او يف هذا القو ف ذلك يبطو و عن يقو :

إن كان عبعوثاو إىل العرب فقط»(.)1
يف العصر احلاضر ه اك عن ي فون تاملية اخلطاب القرمني كذلكف
سوا ا ر ا ب بول حممد  ا الف عن اتظم أففهم عا يلي:
 -4ان القرمن التريم نوز باللغة العربية ي خمتن زعن نوز ل لغة
تامليةف ألن العرب ي يتن وم زن يذكر يف العايف ي خمتن وم عدنية
ا أضارل خمقاتد تل انتشار لغتهمف ان احلا اليون كحا األعوف
يؤكد هذا املع

ان القرمن التريم ال خمرت م الفاظ إىل بقية اللغا

خبالف اإلجنيو عثالو.
اجلواب :إن للغة العرب عن امليزا

اخلصائص اليت خمفوق بها غريها عن

اللغا عا هو ععلون للباأثني الدارسنيف عن أيث غزارل املفرتا ف اخمقاع
اللغةف إجيازها يف التعبري تن املقصوتف كثرل املرتاتفا

اليت خمراتي

الفر ق الد يقة يف املعانيف إىل غري ذلك؛ هي يف الفصاأة البالغة خمرتبع
تل ترش اللغا ييعاوف هذا عا يؤهلها كي خمتون لغة تاملية إن ي نقو
اللغة العاملية األ ىل.
( )1الرازي ،تفسير مفاتيح الغيب.324/2 ،
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اعا تودن خمر ومة الفواظ القورمن التوريم مبعو
بلغوة اخرى ال نقو ععاني  -مبع

خمفقوريه-

ضوع عوراتف ملع واه

فهذا اعر يؤكود تاملية

خطواب ال العتوف ألن با ي اللغا ال خمقتطيع ان خمعطي ععاني عفرتاخم
تل

الد ةف اللفظ الواأد عن اي لغة د يعطي عع

اأداو عن املعاني

التثريل احملتملة للفظ القرمنيف فتضيع كثري عن الفوائد إن عو هذا
اللفظ بد لفظ القرمنف مما يؤكد تل خمفوق اللغة العربية عن هةف تل
ضر رل تدن خمرية الفاظ القرمن التريم عن هة اخرى.
يقو « ب»( )1يف كتاب «االجتاها احلديثة يف اإلسالن» ت د خمعرض
مل ع خمرية الفاظ القرمن التريم« :إن هذا املو ف يقت د تل حماكمة
شرتية عتماستة خمصوغ أففها إىل أد عا بشتو تقالني عقوت دل يف
ذلك تول اتوتوبوارا بعيدل تن هوذا الشووتو العقووالني .الوا وع ان القورمن
ال ميتن خمريت بشتو اسواسي كما هي احلا بال قوبة للشوعر الرفيع.
إذ ليو باإلعتان التعبري تن عت ون القرمن باللغة العاتيةف ال ميتن ان
يعرب تن صوره اعثال ف ألن كو تطف ا جماز ا براتة لغوية جيب ان
خمدرب طويالو بو ان ي بثق املع

للقارئ .القرمن كذلك ل أال ل طال ل

نظم بديع عرخمب ال ميتن حتديده ألنها خمعد بقوحرها افتار الشخص
الذي يصغي إىل القورمن لتلقوي خمعاليم  .ال شووك ان خمو يو كولما القورمن
إىل لغة اخرى ال ميتن إال ان يشوهها حيو الذهب ال قي إىل فخار»(.)2

( )1سييير هيياملتون الكسيياندر روسيينين جييب ( ،)4382 - 4535يعييد إمييام المستشيرقين اإلنكليييز المعاصيرين ،أسييتاذ اللغيية
العربية في جامعة لندن سنة 4394م.
( )2قالوا عن اإلسالم.95/4 ،
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عن هة اخرى فمعلون عن خماريخ اإلسالن ان اللغة العربية صار اللغة
األ ىل لتثري عن األعم الشعوب اليت ي خمتن خمتتلمهاف

د اتت

املقلمون عن العرب غريهم بهذه اللغة اميا اتت ا أت إن كثرياو عن
اساطني اللغة كانوا عن غري العرب كما هو ععلونف هذا مما يد تل
تامليتها يبطو هذه احلفةف يقو «سارخمون» ( )1يف كتاب «الثقافة الغربية يف
رتاية الشرق األ سط»(« :إن) لغة القرمن تل اتتبار انها اللغة اليت اختارها
اهلل

و تال للوأي كانتف بهذا التحديدف كاعلة ...هتذا يقاتد

القرمن تل رفع اللغة العربية إىل عقان املثو األتل يف التعبري تن املقاصد...
( عو ع ها) سيلة ت لية للتعبري تن امس عقتضيا احليال»(.)2
اخرياوف فإن االترتاض باللغة احمللية تل تاملية الرسالة اترتاض غري
صحيحف فمن اين عن ذا الذي شرط يف اخلطاب أت يتون تاملياو ان
جيي بقائر اللغا ؟!
إذا كان التورال اإلجنيو انوزلت لبم إسرائيو بالقريانية د انقرضت
خملك اللغة فهو عن ا بعد عن بم إسرائيو غري

اطبني ب أتاعهما ألن

لقانهم د خمغري؟
هو عقوررا األعوم املتحودل يف نصووصها امللوزعة احملوتمة ت د الت ازع
 -هي يف الغالب الصاترل باإلجنليزية الفرنقية ت ن املرتية ألغلب اللغا

( )1جورج سارتون (4358-4550م) ،دكتور بلجيني في العليوم الطبيعيية والرياضيية (4344م) ،درس العربيية وألقيى فيي
عددا من البلدان العربية.
بيروت محاضرات ممتعة لتبيان فضل العرب على التفكير اإلنساني ،زار ً

( )2قالوا عن اإلسالم.33/4 ،
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األخرى -ال سلطان وا تل بقية ت

العاي حبفة اختالف اللقان؟ ان هي

عقررا تاملية إن صدر باللغة اإلجنليزية ا الفرنقية!
 -3ان القرمن التريم يركز يف ذكر نعيم اجل ة تل عا يعد عوضع
اهتمان العرب ت ن غريهم عن األعمف فالتالن تن األنهار الزرع ال خيو
األت اب الغرف املب ية اللحم الفواك ع اسب لبيئة الصحرا القاألة
اليت خمفتقر للمياه الزر ع اخلريا ف اليت متثو األت اب ال خيو فيها مثاراو
ععر فة ع لوفة ومف كذلك احلديث تن احلور العني هي متثو بال قبة
للعرب مة اجلما بال قبة لل قا ف بي ما هذه األعور د ال خمتون عوضع
اهتمان غريهم عن األعم اليت خمعيش يف بيئا

غ ية باملياه الزر ع أيث

خيتلف ععيار اجلما تما هو عو وت ت د العرب.
اجلواب :ال شك ان اي خطاب تاملي ال بد ان يراتي البيئة األ ىل اليت
يلق فيها كي جيد بيئة أاض ة خمقاتده تل البقا

االنتشارف فعل

التقليم مبا ذكر يف الشبهة فإن هذا أده ال يتفي كي ي وزع تن
اخلطاب القرمني صفة العامليةف فتيف إن ك ا ال نقلم مبا فيها!
إن عا ا ذكره عن نعيم اهو اجل ة ل يمة تالية ت د العربف ال شك
يف ذلكف إال ان ل
اخلضرل الو

يمة كبريل ت د غريهم ايضاوف فإن االستمتاع باملا
احلقن مما خمتفق تلي طباع البشر القوية يف ار ا

املعمورل ليو اعروا خاصاو بالعرب.
عن هة اخرى فإن نعيم اجل ة احلقي كما بي القرمن التريم ي
يقتصر تل عا ذكرف بو هذه اعثلة ل عيمهاف ففيها عن انواع الزي ة الفاخرل
كالق دب احلرير اإلستربق اللؤلؤ الذهب الفضة غري ذلكف عا خيلب
لب اكثر اهو األرض نعيم وا تل اختالف ا اسهم.
-80-

عن هة ثالثة فإن نعيم اجل ة ي يقتصر تل هذه األعور احلقيةف بو إن
فيها عن ال عيم املع وي اضعاف ذلكف عن ا تماع األهو األأبة عن املؤع نيف
خم وزه األمساع تن اللغو التذبف األبصار تن كو بيحف فيها عا اهو
اتظم عن كو ذلك؛ األنو بالقرب عن اهلل تز

و نيو رضوان كراعت .

بعد كو عا سبقف فإن القرمن التريم د بيَّن ان املؤع ني الذين
يترعهم اهلل تز

و بدخو اجل ة يتونون يف نعيم عقيم ان كو اأد

ع هم جيد فيها عا يشا يشتهيف ا خمعاىل:
(ق.)95:

(الزخرف)24:ف ا :

 -9ان اهلل سبحان خمعاىل ذكر يف اكثر عن مية ان القرمن نوز بلقان
تربي عبنيف عثو ول خمعاىل:
(يوسف )3:ان حتدى العرب ان ي خموا مبثل يف الفصواأة البالغةف فمثو
هذا التحدي ال يتو

لغري العرب مما يد تل حملية اخلطاب القورمني

تدن تامليت .
اجلواب :إن هذه الشبهة رغم انها اراب شبهاخمهم إال انها شبهة بارتل
أفة سخيفةف فمن املعلون ان اي تتول تاملية إمنا خم ش يف بيئة حمدتل ثم
خم طلق ع ها إىل با ي البقاع األعاكنف كو التيارا العاملية اليون عر
مبثو ذلكف عن امل طقي احلا كذلك ان ختاطب الدتول الوليدل البيئة
األ ىل بلغتها إال عاخمت الدتول يف ارضها لعدن خمقبلها عن البيئة احلاض ةف
هذا اعر بدهيف وذا التالن تليو شرتي كذلكف ا خمعاىل:
(فوصوولت)00:ف ا
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ابن كثري« :اي :لقالوا :هال انوز عفصالو بلغة العربف ألنتر ا ذلك
الوا :اتفمي تربي؟ اي :كيف ي وز كالن اتفمي تل
ال يفهم ف هتذا رُ ي هذا املع

اطَب تربي

تن ابن تبابف جماهدف تترعةف

سعيد بن بريف القديف غريهم.
ف اي :هال انوز

يو :املرات بقووم:

بعضها باألتفميف بعضها بالعربيف هذا و احلقن البصريف كان
يقرؤها كذلك بال استفهان يف ول

هو ر اية تن سعيد بن بري

هو يف التع ت الع ات ابلغ»(.)1
هذا إن حتدي القرمن التريم ي يقتصر تل حتدي العرب يف اإلخميان
مبثل يف البالغة الفصاأةف بو التحدي يشمو كو البشر ب ن ي خموا بتالن
عثل ألن كالن اهلل سبحان خمعاىل الذي ال يشبه كالن البشرف فهو تل
طوولو ال اخوتوالف فوي

ال خمو وا وضف هوو صوودق كوول

ابن كثري« :عن خمدبر القرمن

د في عن

تود كل ف ا

وه اإلتفاز ف ونًا ظاهرل خفية

عن أيث اللفظ عن هة املع ف ا اهلل خمعاىل:
(هوت)4:ف ف أوتمت الفاظو فصولت ععاني ا
بالعتو تل اخلالفف فتو عن لفظ عع اه فصيح ال جيارى ال يدان ف
فقد اخرب تن عغيبا عاضية مخمية كانت

عت طبق عا اخرب سوا بقوا ف

اعر بتو خريف نه تن كو شر كما ا :
(األنعان )445:اي :صود وا يف األخوبار تدالو يف األأتانف فتل
أق صدق تد

هدىف ليو في جمازفة ال كذب ال افرتا كما يو د

( )1تفسير ابن كثير.450/2 ،
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يف اشعار العرب غريهم عن األكاذيب اجملازفا اليت ال حيقن شوعرهم
إال بهاف كما يو يف الشعر :إن اتذب اكذب  ...اعا القرمن ففميع فصيح
يف غاية نهايا البالغة ت د عن يعرف ذلك خمفصيالو إياالو ممن فهم كالن
العرب خمصاريف التعبريف فإن إن خم علت اخباره
سوا كانت عبقوطة ا

دخمها يف غاية احلال لف

يزلف سوا خمترر ان الف كلما خمترر أال

خلَقُ َتلَ كَ ْثرَلِ الرَّتِّف ال ميو ع العلما ف إن اخذ يف الوتيد
تالف ال يَ ْ
التهديد ا ع عا خمقشعر ع اجلبا الصم الراسيا ف فما ظ ك بالقلوب
الفاهما ف إن تد اخم مبا يفتح القلوب اآلذانف يشوق إىل تار القالن
اآليا يف األأتان األ اعر ال واهيف

جما رل ترش الرمحن ...إن ا

اشتملت تل األعر بتو ععر ف أقن نافع طيب حمبوبف ال هي تن كو
بيح رذيو تني  ...إن ا

اآليا يف صف املعات عا في عن األهوا ف يف

صف اجل ة ال ار عا اتد اهلل فيهما أل ليائ اتدائ عن ال عيم اجلحيم
املالذ العذاب األليمف بشر ب أذر
ا ت اب امل ترا ف زهد

انذر ؛ تتت إىل فعو اخلريا

يف الدنيا رغبت يف األخرىف ثبتت تل

الطريقة املثل ف هد إىل صراط اهلل املقتقيم شرت القويمف نفت تن
القلوب ر و الشيطان الر يم»(.)1
فيدخو ضمن كالع ف رمح اهللف عا ميتن ان نقمي إتفازاو تقدياو
خمشريعياو اخال ياو ا تماتياو ا تصاتياوف كذلك عا يعرف يف هذا العصر
باإلتفاز العلمي شريطة ان يتون ع ضبطاو بضوابط أدتها اهو العلمف
( )1تفسير ابن كثير.344-433/4 ،
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فهذه التحديا

ائمة ألهو هذا العصر كو تصرف غري العرب ا ىل بها

عن غريهم ملا أاز ه عن خمقدن تلمي تنيوي كبري.
اخرياوف فإن اإلتفاز اللغوي اأد عن انواع إتفاز القرمنف ال يزا
إتفازه التشريعيف العلمي ي سر الباب امل صفني عن الغربيني الذي خمقدعوا
يف خملك املياتين اكثر عن غريهم.
 -0اأتفوا كذلك تل اختصاص اخلطاب القرمني بالعرب ت ن
(الزخرف)00:ف

غويورهم بقول خمعاىل:
عا اشبه عثو ول :
(األنبيا .)44:

اجلواب :ليو يف هذه اآليا تليو تل عراتهمف إذ ا ص عا فيها ان
اهلل سبحان خمعاىل د اختص العرب بشي عن الفضو تمن سواهم عن اعة
الدتولف ليو في انهم

تصون بالدتول ت ن غريهمف بدليو عا دع ا عن

اآليا الدالة تل تاملية تتول اإلسالنف ا ابن كثريف رمح اهلل:
يو :عع اه لشرف لك لقوعكف ال ابن تبابف جماهدف
تاتلف القديف ابن زيد .اختاره ابن ريرف ي حيك سواه...
عع اه:

يو:

ف اي :لتذكري لك لقوعك .ختصيصهم

بالذكر ال ي في عن سواهم»(.)1

( )1تفسير ابن كثير.333/2 ،
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 -5اأوتوفوا كوذلك ب ن أفت ال خمقوون إال تل عن يؤعن ب ف ألن عن
ال يؤعن ب ال يلزع ان يصدق مبا في يقر ب ف فتيف يتون أفة تلي ؟
فبهذا يثبت ان خطاب ليو تاملي وا إمنا ي حصر يف املؤع ني.
اجلواب :د ختدع هذه احلفة كثرياو عن اهو اإلميان رغم انها أفة
سا طةف ذلك ان عن ميا القرمن التريم عا خياطب العقو عطلقاو بغض
ال ظر تن تين صاأب ف فهذه ال يقع اأداو ان يقو إنها خاصة باملؤع نيف
د أا ج القرمن التريم عن يتفر ب عن املشركني اهو التتاب ب تلة
ا لتو عن الفريقني:

تقلية اطعة باهرلف

(البقرل)444:

(ال مو)80:ف فلم يقتطيعوا ان

يصمد ا يف عيدان احلفاجف ا ان ي خموا برباهني أقيقيةف ي جيد ا سبيالو
للرت سوى االستهزا التتذيب االستتبار الع ات.
هو واك ميا

اخرى أو

أقوائوق كانت غائبة تن اذهان ال اب ا

امساتهم ابصارهم ثم اظهرها اهلل وم فيما بعدف فهذه ال ميلك امل صف عن
كو تين إال ان يذتن وا لصد هاف فليقت خاصة باملؤع ني بإطالق.
ه اك ميا اخرى كثريل أو عن بدائع احلتم األخالق التشريعا
يف كوو اجملووواال عا يظوهور للبشر بومور ر الوزعون انوها خموقدن احلولو املثول
ملا يوا ههم عن عشتال

عصاتب انها خمرسم وم طريقاو اضحة جللب

كو عا يصلح ش نهم تر عا يفقدهف فهذه ايضاو تاملية يف خطابها.
تل ان اصو الشبهة باطوف فحفة القرمن ائمة تل عن معن ب تل
عن كفر ب ف فالتافر حمفوج بالقرمنف عتلف ب أتاع تل الصحيح
إن ي خمقبو ع

بو إميان .
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ب -تحريف عالمية القرآن الكريم:
يقون هذا ال وع تل اإل رار باللفظ حتريف املع ف فتفد احملرف املبد
يقر بلقان بعاملَية القرمن التريمف يزتم بلفظ ان يصلح لتو زعان
عتانف لت إ رار زائفف ألن يفرغ العبارل عن عع اها الصحيحف الذي
هو ان خمعاليم القرمن التريم بقواتده العاعة التلية اأتاع التفصيلية
اليت اراتها اهلل سبحان خمعاىل ليقت

تصة بزعان ت ن غريه ال مبتان

ت ن غريهف بو هي صاحلة للتطبيق كما ارات اهلل يف كو من عتانف ان
يف خمطبيقها صالح للزعان املتان؛ فهذا هو املع

الصحيحف لتن احملرف

املبد ال يريد بو يريد ان ععاني القرمن حترفف نصوص خملوى ات ا هاف
حبيث خم اسب ا عاو خاصاو ا تاعاوف فت قفم عع ال خم ترهف فيلغي واتد
ال ظر اصو االستدال

عدلو اخلطاب العربيف بدتوى ان لتو زعان

عتان عفاهيم يماو ظر فاو عصاحل ختتلف تن غريهاف في بغي ان يفقر
القرمن التريم خمفقريا

تلفة خمقتمد ع اأتان

تلفة مبا يوافق

كو بيئة ا عتوان زعوانف مبا حيقق عصووواحلهما اليت ختتلف تن
عصوواحل غريهماف إذ أيث خمو د املصلحة فثم شرع اهلل! فإن اختلفت
املصواحل يف الو ت الواأدف فالوا ب اختالف التفقوووريا ف القو بها
ييع وا إن خمعارضت!
عن خم عو هذه الدتول تلم ان ظاهرها الرمحة باط ها عن بل العذابف
ذلك انها خمقضي تل عيزل تظيمة عن مميزا هذا الدين احل يف هي ثبا
اأتاع خمشريعاخم ف فتفعلها ترضة للتبد
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االختالف التعارض عع نقبة

كو ذلك للشرع املطهر لتالن اهلل سبحان

خمعاىلف هو عا يفتح الباب

للطات ني في تل عصراتي ليعارضوا ول خمعاىل:
(ال قا .)53:
ووم أيث

د املصلحة فثم شرع اهلل كلمة أق اريد بها باطوف

فمن ا هذه العبارل عن العلما ي يرت باملصلحة عا يتخيل هؤال مما خمزي
وم اهواؤهم انفقهم األعارل بالقو ف بو املرات باملصلحة ه ا املصلحة
املعتربل شرتاو اليت ت ال ص تليهاف ال جيوز ليّ ال صوص لتوافق عا خمراه
األهوا ُ عصاحلف فال جيوز عثالو خمعطيو أتم الربا حبفة ان املتعا ِعلَني بالربا
يرى كو ع هما يف هذا التعاعو عصلحةف فيصرف تاللة اآليا تن عدلوالخمها
اليت خمقتضيها األصو

اللغة القواتدف ليحملها تل عع

خصص بهواه

تقل القاصرف كذلك يقا يف حتريم اخلمر فال خملوى ات اق ال صوص
حبفة ان يف بيعها االجتار بها عصاحل ا تصاتية عثالو ع افع اخرىف حيمو
التحريم تل عع خيتاره احملرف املبد للشرع!
باجلملةف فتو عصلحة تلت ال صووص تل إهدارها فقاو لقواتد
ال وظور االسووتدال فال تبورل بهاف ال جيووز حتوريف التولم عن بعد
عواضع لتعترب.
هذه الدتول إىل خمفريغ تاملية القرمن عن حمتواها بتبديو تاللت لي قفم
عع اهوا ال اب مرائهم خموىل كربها بعض عن يتقربو باإلسالن عن
العلمانيني عن يقمون ظلماو تد اناو بالت ويرينيف برغم خطورخمها ضررها
إال ان عا هو اشد خطورل ع ها هي الدتول اليت يطلقها بعض الليرباليني
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بإطالق الدتول األ ىل عن كو تقا حبيث يتون لتو إنقان علم بالعربية
را خم اخلاصة فهم اخلاص للقرمن التريم برغم االشرتاك عع غريه يف
نفو البيئة املتان الزعانف خمصحيح هذه القرا ا ييعاوف هذا عا يعم
ان سيتون ه اك عئا املاليني عن «اإلسالعا » إن از التعبريف فيتون
لتو إنقان إسالع اخلاص اأتاع اخلاصة ب ف انطال او عن نقبية
املفاهيم املعايري اليت ي طلقون ع ها! عؤتى هذا القو

الذي بل كذلك

خمصحيح املت ا ضا ف اجلمع بني الشي ضدهف فإسالن اجل دي الذي يقاخمو
يف صفوف ت لة كافرل د خمفقر نصوص ت د هؤال مبا يقوغ ل

تا

عقلمني ععتدى تليهم لصاحل عصلحة بلده! فيصحح ص يع كما يصحح
ص يع عن يقا ن العد ان!
ه ا حيق للمر ان يتقا  :كيف يتون القرمن التريم احلا
كذلك:

(اإلسورا )3:؟ عا الفائدل عن إرسوا الرسو

إنوزا التتاب إن كان احلق يتعدت بهذه الطريقة املريعة حبيث خمصوب
كو األ وا تل عا فيها عن خمضات خم افر؟ هو يعقو ان يرسو اهلل تز

و

رسوول ف تلي الصووالل القووالنف بهذا التوتاب العوزيز ال يطلب عن اخللق
ان يصولوا إىل عراته ع ف بو كو ع هم يبحث في تن عراته هو عا ي اسب
ت ن غريه!
إن عن مثرا هذه الدتول اخلبيثة ان خمصحح كو التفقريا الباط ية
للقرمن اليت تد اهو العلم كثرياو ع ها تل عر الزعان عن الزند ة اليت
خترج صاأبها تن امللةف عن مثراخمها اخلبيثة ايضاو اال حيو ال واب احلال
ال حيرعون احلرانف ان خمبد اأتان املواريث ال تاح الطالقف عن
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مثراخمها ان خملغ احلد ت متاعاو عواكبة للعصر عفاهيم

يم ف عن مثراخمها

ان حيقن ال اب يقبحوا بعقووم املطلقة ت ن الر وع لشرع يضبط املفاهيم
القيمف فال يعرف ال اب ععر فاو ال ي تر ن ع تراو.
إن العقال ال يشتون ان هذه الدتول اعتدات أقويقي لدتوول الفووض
 -غري-

اخلال ة اليت اراتها اتداؤنا يف بالتنا بالتدخو العقتري

املباشرف بيد ان هذه الدتول اشد اخطر افتك ألنها خمعمو تل اودن عن
الداخوف متاعاو كما كانت أا امل افقني تل عر العصورف وذا اشتد
حتذير القرمن التريم ع هم
(امل افقون)0:ف وذا كان تقووابهم تظيوماو در تظوم الذنوب خطوورخمو :
(ال قا .)405:
فهذه الدتول املتقوربلة برتا اإلسالن تتول عاكرل خبيثة للقضا تلي
عن الداخووف خالصوتها حتوريف القورمن خمبديو ععاني بدتوى خمفقووريه عع
عا يتال ن عع الوا ع املعنيف فرقٌ بني التفقري التحريفف لتن املبطلني
يقمون األعور بغري امسائها لرت ج تل العوانف اعا العاملون فيميز ن بني
التفقري الصحيح الذي جيي فق القواتد بني التحريف التغيري التبديوف
يعلمون ان اهلل تز

و أافظ تي

كتاب ف

(األنفا )94:ف فمهما سع اتدا اهلل إلطفا نوره فإن سعيهم
يف خمباب
(التوبة.)99 -93:
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هذه البشارل اإلوية هي خري عا خنتم ب هذا البحثف فإن ظهور هذا
الدين تل عا سواه عن األتيانف سوا عا كان ع ها مسا ياو يف اصل تخلت
يد التحريفف ا عا كان ارضياو عن ضع البشرف عن اتظم األتلة تل
تاملية اخلطاب القرمنيف ان اأداو عهما ا خمي عن تها

عترف عهما

استخدن عن سائو ظلم فتك لن يقتطيع ان يو ف انتشاره ظهورهف احلمد
هلل رب العاملني.
صل اهلل سلم بارك تل

تبده نبي حممد تل مل

التابعني.
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