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 نحو قراءة كونية لكتاب هللا

 (*) حممد السيد اجلليند الدكتور 

حتتاج األمة اإلسالمية إىل مؤلفات ترشدها إىل العلوم الكونية اليت نبه إليها القررن   

ابتبارهررا بلوملررا شررربية  الكررر ب عابتبارهررا مفتاللررا للنهتررة االتقرردم ا تررار   اع  

إ  اهتمام القرن  ععامل الشهادة  عترب دبوة رعانية لكل ذ  بقرل   ..نتقرب عها إىل اهلل

 البشر ة .يبحث ا كتشف احيسن توظيف الكو  أداءل ألمانة االستخالفل

  :تمهيد
 إنهررا صر ررة  يبررة أ   ررن هرر   اىناسرربة  بلررو موبررد مرر  ال ررحوة الرريت          

كرررد صعررل  الررة االستتررعاف اى ررالبة لالسررتعمار    ميةسررالتعيشررها األمررة اإل

األمرل   يحنير  ينعب إنها صر رة  يبرة لكر   ا؛ ا اغرعلشرًق يمسالللعامل اإل يالغرع

أ  تعيرد األمرة قرراءة كتاعهرا     عالر ات اىسرتلبة     يانعيد إىل األمة الروب   اىفقود

 .اتدعر اصقه ىا تقرأ يالكر ب عوب

  القرننيررة  إىل بررامل الشررهادة  بلررو اإلشررارات   كلمرريتيف  اسرروف أقت ررر 

نقررأ القررن     يإنهرا دبروة لكر     م  غفلة اىسلمني بنها  اكثرة ه   اإلشارات

الكررر ب  قررراءة كونيررة نقررف  النرررا بلررو بنا ررة القرررن  الكررر ب عرررالكو          

ا عراألمر  شرربيل  اعابتبرار  تكليفراً    لنهترة األمرة   ًاامفرداته عابتبار ذلك مفتالر 

ءة الكررو  ااكتشرراف قوانينرره مقررام مررن مقامررات     بررن أ  قرررا  صترراًل  اإلنرري

برررامل الشرررهادة تت لرررو  فررري صاة  التعبرررد االتقررررب إىل اهلل كال رررالة اال كررر  

ااىسررلب  ؛شرركل القرروانني اا قررالم العلميررة يف ( كررن)كلمررات اهلل الكونيررة 

                                                 

 .(مصر) اذ الفلسفة اإلسالمية جامعة القاهرةأكاديمي، أست باحث (*)
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 .شربلا عالكشف بنها ااإلصادة عها مكلٌف

 ؛ك اانهيارهررررا انتظررررام اىمالرررر يف بررررامل الشررررهادة تت لررررو سررررنن اهلل    يف ا

ليعررف    عاكتشراف هر   السرنن مرن اقرال  الترار         اا اكب اىسلب مكلٌف

تدار عني حتقيم العرد  اانتفراء   هي أسباب انتظام اىمالك اأسباب انهيارها  ا

 .اىظامل ا و  ا قوق اأدالها أل حاعها اا فاظ بليها

ارهررا برامل الشرهادة تت لرو للمفكررر ن االفالسرفة  رفات اثرالم ان       يف ا

معهررا القررو   فرري ممررا  نت...  ررنعته مررن ا كمررة ااإلتقررا  االقرردرة االعلررب   يف 

 .عال دصة أا العبثية

ارمحترره عرره    بررامل الشرهرررادة تت رررلو مظراهرررر بنرا رررة اهلل عاإلنسرررا   يف ا

  اكلَّرف اىسرلب رعرصتره كمرد ل     هكلر  اقد أشار القرن  الكر ب إىل ذلرك 

 .للتعرف بلو اهلل يااقع

بقررل أ    ام القرررن  ععررامل الشررهادة  عترررب دبرروة رعانيررة لكررل ذ     إ  اهتمرر

ر ا عمرر احيسرن توظيرف الكرو  أداءل ألمانرة       تأمل ا بحث ا كتشف ا سرخ  

 االستخالف  ااظيفرة  
صهرل أاراب اىسرلمو  دبروة اهلل نرب      ..   

 ؟بامل الشهادةيف  يللبحث العلم

يف انها تكمرن هاهنرا     نشرد الريت  أال صليعلب اىسلمو  أ  مفاتيح النهترة  

 .كونيإااعة الدبوة القرننية للعلب ال

دبوة القررن  لخ ر    يف   أال صليعلب اىسلمو  أ  قا رة التقدم تكمن هنا

 .اإنتاج اىعرصة كونيرفاهيب العلب ال

نرر   عرره كترراب ي الكترراب اىنظررور أمررر إنرر  قررراءةأال صلرريعلب اىسررلمو  أ  

 ...اهلل اىسطور 

  كروني برن قرراءة هر ا الكتراب ال     اىسرلمو  ىراذا للرو    :االسؤا  احملري

 صقرأا  االتكراا قراءته الرموا بلينا اإلصادة منه؟  اتركو  لغريهب

نتسو  منه  لقمة اثبر ؟  رتحكب عهرا      ىاذا تركنا أنفسنا بالة بلو غرينا
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 ؟م رينا كما نتسو  منه العلوم الكونيةيف 

 نفثهررا العليررل  الرريت  أشرربه عااهررات  إ  هرر   الدراسررة اىتواوررعة االسررر عة    

 علمري مية اللفهرا ال سرال تعبريلا بن إلساسره عراألمل  عت رر  مرن اور  األمرة اإل      

الرر     د ن عررد ن العلررب  اتقرررأ صيرره كترراب رعهرراتررالرر   الوقرر  يف  تررار اا 

مقومرات النهترة مرن العقرو  الوابيرة ااألر        جيعل العلب صر تة  امتتلك صيره 

ملة  ام  كل ه   اىقومات ا تار ة  ؤ را  التسرول   مرن   العا  االثراة ااأل د

 !بلو موالد اللئام  اعتداءل من رغيف اثب  البة القمح  اانتهاءل عاالة ااى ن 

ه أ رحاب األمروا  إىل تأسريس مراكر       وا ر   األمة رارل رشريد  يف أليس 

 بلمية تقود األمة إىل اىستقبل؟

ابلة لتحو ل اثطب الع ماء اقرارات األمة من ميلك اإلرادة الفيف أليس 

 األمة مثرته؟  ين بلمياىؤمترات إىل بمل 

  إرادة العلمرراء ااهررودهب إىل  اقررة صابلررة    األمررة مسررؤا  حيررو  يف ألرريس 

 صنأكل مما ن رع  انلبس مما ننسج  ان ن  أدااتنا عأ د نا؟

 اليتها أ ررحابؤأ   تحمررل مسرر يإنهرا قتررية أمررة اليسرر  قتررية صرررد  ا نبغرر 

 .اأ حاب الكلمة من العلماء يالقرار السياس

 .ااهلل من اراء الق د

 بين آيات هللا القولية وآياته الفعلية
هررر   الدراسرررة أ  نعرررر  موقرررف القررررن  الكرررر ب مرررن العلررروم     يف نر رررد 

لد ثه بن بامل الشهادة  انقرار  عينره اعرني برر      يف اسدها اليت الكونية 

إىل بررامل  يكلررها مسررالل تنتمرر  هرري   االقرررن  ىسررالل االبتقرراد بلررو اىررؤمن   

 رب نر ل للقرار     . مسالل العلوم الكونية إىل بامل الشرهادة  يالغيب عينما تنتم

 .أراها ورار ة عني اىوقفنياليت اىقارنة يف ا ر ة 

موقررف القرررن  مررن بررر  قتررا ا العقيرردة امق ررود  منهررا     -أ
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عرات  اكيف كا  بروره نرا المراًل ععيردلا برن التف ريالت االتفر       

 .بلب الكالم   ب مقارنة ذلك روقف اىتكلمنييف اادناها اليت 

موقررف القرررن  الكررر ب مررن بررامل الشررهادة امق ررود  مررن     -ب

ا د ث بن مفردات ه ا الكو  ابْروها بلو بقرل اىرؤمن  اىراذا    

: ررتب ن اترره الكونيررة عقولرره 
 

.
 (223:البقرررة) 

 
  

       (99:األنعررام)   

 ب مقارنة ذلك روقف اىتكلمني أ تلرا   . (11: األنعام)  

لنرى الفرق الكربري عرني اىروقفني  كيرف كرا  لرد ث القررن  برن         

برررامل الشرررهادة أكثرررر تف رررياًل الرررد ث اىرررتكلمني بنررره أكثررررر        

إمجررااًل  اكيررف كررا  لررد ث القرررن  بررن مسررالل العقيرردة المرراًل   

 بنهرا أكثرر   ععيردلا برن التف ريالت  عينمرا كرا  لرد ث اىرتكلمني       

 .تف ياًل اتفر علا

لاارة إىل إبرادة القرراءة    يف ألسرنا   : ب العد من  رح السؤا -ج

لعلب الكالم بلو حنو حيقم مقا د القرن  اأهداصه من لد ثه برن  

 ؟برررامل الشرررهادة الد ثررره برررن برررامل الغيرررب امسرررالل االبتقررراد معلرررا   

 اكيررف ارراء لررد ث القرررن  بررن مسررالل االبتقرراد المرراًل ععيرردلا بررن 

كررا  لد رررررث الرر   الوقرر  يف التشررقيم االتفر رر  اإ ررارة اثالصررات  

أ ررارت  الرريت  اىتكلميرررن بنررررره مييررررل إىل التف يررررررالت االتفر عررات      

 مية؟سالالشقاق ااثالف عني الفرق اإل

إ  مطلوب القرن  اأهداصه من ا د ث برن برامل الغيرب بموملرا امسرالل      

تقراد صيهرا ااالسرتدال  بلرو  رحتها دا       العقيدة  ا رة هرو اإلميرا  عهرا ااالب    

البحث صيها أا تف يل القو  صيها لعلب اهلل السراعم أ  العلرب عتف ريالتها صروق     
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مدارل العقو   الر لك مل  طلرب القررن  مرن اىرؤمن أ   بحثهرا رنطرم العقرل         

ليعرررف كنهررا أا كيفهررا أا لقيقتهررا  اكفررا  مررن العقررل أ   سررتد  عرره بلررو  

بنها  صإذا ما  ح لره اثررب برن ذلرك الغيرب       يعه الولااء ال    حة اثرب 

 . نفسهيف صقد ااب اإلميا  عه  ما دام قد  ح بند  دليل  حة اثرب 

الرريت هرر   األسررئلة اغريهررا متثررل احملررور األسرراة نرر   الدراسررة اىتواوررعة 

أرارو مرن  رلهرا أ  أصرتح البراب لطرالب العلرب أ   ناقشروها عشريء مرن األنرراة           

 .إ  شاء اهلل  هب نبل اىق د ات حيح اىسارحيدا  اال ا

 :الحاجة للقراءة -
ب رنا الراهن أ  تقررأ؛ القررن  الكرر ب قرراءة     يف مية سالحتتاج األمة اإل

  اا الرد ثل قردميل   بلماؤنرا  قرام عهرا  الريت  كونية تتاف إىل القرراءات اىتعرددة   

لقراءة اهتمرر  عررا الرريت   مية  عكتررب التفسررري سررالصلقررد امررتخت اىكتبررة اإل  

لكننا حنتراج اا  عاإلوراصة إىل     الفقهية االبالغية االنحو ة للقرن  الكر ب

مؤلفرات ترشرد األمررة إىل     هررتب عرالقراءة الكونيرة لكترراب اهلل  ذلرك مؤلفرات ت  

ا للنهتررة نبرره إليهررا القرررن  الكررر ب عابتبارهررا مفتاللرر   الرريت العلرروم الكونيررة  

انتعبرد عهرا     نتقرب عها إىل اهللا شربية اعابتبارها بلومل  تار االتقدم ا 

 . كما نتقرب إليه سبحانه عال الة اال يام  حمراب العلبيف 

 :عنوبني من اا ات بلو رسو  اهلل ولي لقد ن   ال

القرررن  الكررر ب  اكانرر  أا  ن ررة صيرره تشررري إشررارة      ن ررات اهلل اىقررراءة؛ 

. :ااوحة إىل قراءة ن ات اهلل الكونيرة 
         

: ااء األمرر عرالقراءة اىباشررة للكرو       (1رررر 3: العلم)      
.

؛ أل  اثلرررم ااىخلررروق مرررن   .اأ  تكرررو  القرررراءة عاسرررب      

. :متعلقررات الرعوعيررة  ن لرر  اا ررة األاىل مررن القرررن  الكررر ب  

 
ن ررة هرري ا
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.اهلل القوليررة لتأمرنررا عقررراءة ن ررات اهلل الفعليررة الكونيررة  
ا اتأمرنرر   

موووبلا للقراءة العقلية  مفعواًل للفعرل     لقه اهللال     عأ   كو  الكو 
ن ررات )هررو الرر   ذلررك إشررارة مباشرررة إىل ورررارة قررراءة الكررو   يف ا  .

انتقررررب إىل اهلل عقرررراءة الكرررو  متاملرررا كمرررا نتقررررب إىل اهلل    ( اهلل الفعليرررة

أ  الرعط عني القرراءتني    ا(ن ات اهلل القولية)هو ال   عقراءة القرن  الكر ب 

. :ياأمر إن قرننيمطلب 
    . 

االقرن  الكرر ب قرد  رو هر ا الكرو  ن رة  ا را  ن رات  ا رو كرل           

ا ء صيه ن ة  كما  و القرن  نفسه ن ة  ا و كل ا ء صيه ن رة  امعلروم   

  االتقررب إىل اهلل عاالسرتماع إليهرا     أ  اا ة القرننيرة حنرن مطرالبو  عتالاتهرا    

 :ِقررا   ِأ َّ ر ْسررو   اللَّرره   ع ررْن ِأع ررو ْهر ْ ررر ِة اترردعر معانيهررا  ص  السررن تالاتهررا

َوَمْن َتاَلَها َكاَنتْت  ،َمِن اْسَتَمَع ِإَلى آَيٍة ِمْن ِكَتاِب َّللاهِ َتَعاَلى ُكِتَبْت َلُه َحَسَنٌة ُمَضاَعَفةٌ »
 . (1)«َلُه ُنورًا َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

برررر  بلينرررا ن رررات اهلل الكونيرررة  اأمرنرررا الررر   هرررو االقررررن  الكرررر ب 

حبسن قراءتها االتأمل صيها عابتبارها ن رات اهلل الفعليرة  اعابتبارهرا الت رعرة     

الررتعمري يف كونرره  اعابتبارهررا الرررى قوانينرره   يف العمليررة لتطبيررم سررنن اهلل  

. :االتسررخري  تعمررري األر  كمررا أمررر عرر لك القرررن  الكررر ب    
   

. :اتسخري الكو  ل را  اإلنسرا     (13 :هود)   
  

 .(20: لقما )          

القيام عهما إال إذا ألسن  نال ميك( التعمري االتسخري)اهاتا  الوظيفتا  

اىسررلب قررراءة ن ررات اهلل الكونيررة  كمررا أمرنررا عرر لك القرررن  الكررر ب  اأ      

                                                 

  .أخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة، رضي هللا عنه( 1)
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كررو  قررراءة بررامل   لررم  أ  تالرر   تكررو  قررراءة بررامل الشررهادة عاسررب رعررك   

ب اىرادة  اال عاسرب ال ردصة     رالريس عاسر  . ب رعرك اثرالم  رهادة اىخلوق عاسر رالش

اال عاسب الطبيعة  اال عاسب األقروا  العبثيرة  اكمرا أ  قرراءة اا رات القوليرة       

كر لك   إنري نتقررب عره إىل اهلل صرإ  قرراءة ن رات اهلل الكونيرة أمرر         إنري أمر 

أ   فهررب ألررد أ  قررراءة ألرردهما    ي  اال  نبغررممارسررتها تقرعلررا إىل اهلل  ي نبغرر

نر   عهرا   الريت  تكو  عرد اًل برن اا رر إلقامرة النهترة؛ أل  ن رات اهلل اىقرراءة        

يف أمررت اىسرلب عقرراءة ن رات اهلل اىنظرورة      الريت   يه  بلو قلب النيبولي ال

هرر ا الكررو   القررد تعررددت إشررارات القرررن  الكررر ب إىل بررامل الشررهادات؛      

يف   تردعر اتر كري اتر كر اتفكرري اتفكرر  ليكرو  النظرر        ليكو  موو

  ه ا العامل اىشهود عا واة مد اًل للتعرف بلو اثالم مرن  رال  التعررف   

اهر التررردعري االتقرررد ر   رنعته امظرررربلرررو  ررر   امرررنهج دقيرررم  بلمررريلوب رعأسررر

قررانو  السررببية إشررارة إىل يف اظررواهر رعررط األسررباب عاىسررببات  ليررث  رررا   

صيمررا  لررم  السررن رعررط األسررباب عاىسررببات رفرراتيح الغيررب   لكمررة اثررالم

اىسرلب كتاعرا  للتعررف بلرو       ال  علمهرا إال هرو  اعر لك  كرو  عرني  رد      اليت 

 . اهلل  ابلو قوانينه  االتعرف بلو  ليات  فاته العليا اأ اله ا سنو

 شرري  الر    الكتاب األا  منهما القرن  الكر ب  ه ا الكتاب اىقرراء  ا 

اوررعه اثررالم؛ لتسررتقيب عرره ليرراة الرر     ين اترره الكرميررة إىل اىررنهج الرعرران يف

اىسررلب بلررو مسررتوى بالقترره عنفسرره  ابلررو مسررتوى بالقترره عررا تم   ابلررو      

مستوى بالقته عالكو  اما صيه   ب بلو مستوى بالقته عراهلل رعارا  الًقرا اإًنرا     

 رال   مرن  ا  األ القيرة  ا معبودلا  اذلك من  ال  أاامر القرن  انواهيه اا را  

؛ لنسررتخلا منهررا  يالقرررن ؛ لتكررو  رثاعررة الرردرة العملرر  يف الق ررا الررواردة 

 .نعيش عها لاورنا  انستتيء عها ىستقبلنااليت العربة التارخيية  
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  هررو كرروني  اهررو كترراب اهلل اىنظررور  هررو هرر ا العررامل ال   يالكترراب الثرران 

ن جنررروم ا ررروة اأقمرررار  ررررا صيررره مررر   مرررن  الررره إىل أروررره   برررامل الشرررهادة 

مرررن اإلنسرررا  اا يررروا    األر  عا نلرررا اظررراهرلايف اكواكرررب االررررات  اررررا 

االنبات ااجلماد اا شرات  اما بلمنا  من ه ا العامل ممرا هرو  اور  ىرداركنا     

كررل ذلررك ن ررة . ا سررية االعقليررة  امررا غرراب بنررا ممررا مل ندركرره مررن هرر ا العررامل 

ا  اكمرا أ  كتراب اهلل اىسرطور ااىقرراء ن رة      ان ات حمسوسة لنا امنظورة ألبينن

ان ررات نعيشررها عقلوعنررا ابقولنررا  صررإ  الكررو  هررو كترراب اهلل اىنظررور حبواسررنا         

اثاو  لسلطا  بقولنا  اه ا  الكتاعرا   ررتبط ألردهما عراا ر عرعراق ا يرم        

اكترراب اهلل اىقررراء  . العد ررد مررن ن اترره الكرميررة  يف أشررار إليرره القرررن  الكررر ب   

الرر   أمرنررا عترررارة قررراءة كترراب اهلل اىنظررور  اهررو   الرر     الكررر ب هررو القرررن

 ررا  ن ررة  ا ررو مررا صيرره مررن مظرراهر اظررواهر ن ررات  اأمرنررا عقررراءة هرر   اا ررات    

 .عإبما  العقل صيها تدعرلا اتأماًل؛ لنحسن تسخري  اتعمري  ل ا  اإلنسا 

 :كتاب هللا المنظور -
مكررة اىكرمررة  امكررث يف منرره  لقررد نرر   القرررن  الكررر ب أا  مررا نرر  

عهررا  ال ررة بشررر باملررا  رردبو النرراة إىل د ررن اهلل  ا رربلغهب أ ررو     الرسررو  

مكررة  اكررا   يف تأسسرر  أركانهررا اا عناؤهررا   الرريت مية  سررالالعقيرردة اإل

يف  شررغل عرره الرسررو   الرر   األكرررب  انررّبهرري تأسرريس العقيرردة ال ررحيحة  

أسرراة البنرراء السررليب هرري ؤمن قلررب اىرريف مكررة؛ أل  عنرراء العقيرردة ال ررحيحة  

  بح القلب متفتحلا لقبو  أاامر اهلل انواهيه مرن   يللفرد اللم تم  معلا؛ لك

بنرره  امررا مل هرري ال ررالة اال رريام اال كرراة اا ررج ااالنتهرراء بررن كررل مررا ن   
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إقامرة عنراء بليره  اإيرا  كرو  مىللره إىل        ي  ح أساة البناء صلن   ح عالترال 

 .صإ  م ري  إىل التياع اندم؛ أل  ما ال أساة له

يف كرا  مواهلرا    يأ  القرن  اىكيف العل من هنا نستطي  أ  نفهب السر 

بقيرردة اإلميررا   ؛الكررثري مررن اا ررات إىل ترسرري  بقيرردة اإلميررا  عرراهلل ارسرروله 

بقيردة اإلميرا  ررا  رح      ؛يبقيدة اإلميا  عالنبوة االرول  ؛عالبعث االيوم اا ر

 .ة ااإلجنيل األواح موسو ازعور داادمن كتب اهلل الساعقة كالتورا

 ا ررب القرررن  الكررر ب أهررل مكررة عأ ررو  االبتقرراد عابتبررارهب اجليررل     

ابا شرره  ولي   ابا ررر نرر ا  الرر  تلقررو اثطرراب بررن الرسررو  الرر   األا  

نبهرتهب  الريت  امن صترل اهلل ارمحتره عهرب أنره  را بهب عىل اتره القوليرة النظر رة         

أمرهب عقررراءة أصعالرره رونية  تر رعاله الكرررأصرريف ات اهلل رراءة ن ر ردتهب إىل قررراأرشر 

 :هرر ا العررامل يف هودة عررأبينهب ررررررب ااىشرورة نرررررردعر ن اترره اىنظركونرره  اترر يف 
.

                

 .(20-37: الغاشية)      

يف تشررركل رفرداتهرررا البيئرررة احمليطرررة عهرررب  الررريت اا رررات الكونيرررة هررر   

األر  ااجلبرا  االنبرات اا شررات اا يروا  ااألصرالل        حراء مكرة مرن   

تهوميررات بقليررة اال  يرراالت صلسررفية  اإيررا نبهررتهب يف صلررب تسرررح عهررب اا ررات 

 عيشونها؛ أل  القرراءة ال رحيحة نر   اا رات الفعليرة      اليت البيئة يف إىل النظر 

ميرا   إىل اإل –إ   ح  القراءة  –ه ا الكو  سوف تقودهب يف احمليطة عهب 

اهلل  نررريب  القررررن  الكرررر ب أ   ؤمنررروا عرررأ  حممررردلا  يف عىل رررات اهلل القوليرررة 

 .ارسوله  أ   ؤمنوا عالبعث ععد اىوت

هر ا العرامل أ  خيلرا العقرل     يف ااىطلوب من القار  ا ات اهلل الكونيرة  
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 :من الشكول ااألاهام لتكو  القراءة  رادقة ا رحيحة  كمرا قرا  تعراىل     
 

 
 

                 

  (1- 1:اىلك)           

 .(17: ق)             : اقا 

للو رو  إىل الفهرب ال رحيح االنترالج اىطلوعرة        ال حيحة شرٌق صالقراءة

لكرل   ياه ا كا  موو  لرص شرد د ااهتمرام كربري مرن اثطراب القرننر      

 رات القرننيرة تعردد ن رات اهلل الكونيرة      القرراءة  ص راءت اا  يف قار  أا راغرب  

مررن الشرربهات  اترر كر اىسررلب عهررا   ررب لررتب اا ررة عهرر ا    يبلررو العقررل اثررال

. : اللرو  مرن اثطراب اإلرشراد    
  (79:النحررل)      

.
.  (311:البقررررررررررررررررة)    

      

 (1:الربد)
 

.
 .(23: ال مر)       

برامل  يف رن  الكرر ب اأاامرر  للمسرلب أ   نظرر     القد تعددت إشرارات القر  

مرن    ه ا العرامل يف الشهادة  اأ   تأمل مفرداته اأنوابه  اأ  جيو  عناظر ه 

 الرره إىل أرورره  اأ   عترررب هرر ا العررامل معرولررا تعررر  صيرره ال ررنعة اإلنيررة   

عكل أنوابها امفرداتها   ب  تأملها العقرل اىسرلب  اأ   قررأ كرل بقرل منهرا       

بلرو قردر اسررتطابته مرن اىرواد للتأمررل االتردعر  اأ   قرار  عررني أاامرر القرررن         

  ن ررات اهلل الفعليررة لي ررد أ  أمرتنررا عترردعر هرر ا العررامل عابتبررار الرريت   النظر ررة

 تخ   العرامل حمراعلرا إلارراء  ارعره العلميرة؛      ال     ه ا العامل أشبه عاىعمل

 . ر د ال   لي ل من ه   الت رعة إىل اليقني 

متثررل كرل مفرداترره  رعررة ليررة  الرر     نعرب مررا أشرربه هرر ا العرامل عاىعمررل  

  حيسرن القرراءة    أا تلرك   ؤسس بليها  قني اىسلب  ابلو القار  ن   اا ة أ
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 يمعملره أ  حيسرن إارراء الت رعرة مررات امررات لكر       يف كما أ  بلو العامل 

. : طمرررئن بلرررو  ررردق معطياتهرررا  
          

 .إذا أراد أ    ل إىل نتالج  قينية (1-1:اىلك)  

مرن    إ  ما ذكر  كتاب اهلل اىسطور من  فات اثالم سبحانه اتعراىل 

درة  ااإلرادة  اا كمررة  ااىشرريئة العامررة اغريهررا مررن  ررفاته    العلررب  االقرر 

العليررا قررد صسرررها كترراب اهلل اىنظررور  قررد صسرررها بررامل الشررهادة تفسررريلا         

القررن   يف ىرا اراء ذكرر      يبمليلا  ااسدتها مفردات الكو  كتطبيرم بملر  

نظر لررا  ليكررو  كترراب اهلل اىنظررور شرراهدلا بمليلررا رررا ارراء عرره كترراب اهلل     

 .راء  صه ا ن ة كونية منظورة  اذال ن ة قرننية مسطورةاىق

اكال الكتاعني   دق ععتهما ععتلا  اكأ  كتراب اهلل اىنظرور اراء    

ت ررد ًقا بمليلررا لكترراب اهلل اىسررطور  اكانرر  العالقررة عينهمررا أشرربه ععالقررة  

ترصررر  هرري الرريت   الت رعررة اىعمليررة عالنظر ررة العلميررة  صررإ  الت رعررة ال ررادقة        

إىل مقررام ا قيقررة  الظررين علمررينظر ررة العلميررة مررن الررا  الفررر  المسررتوى ال

يف صرإ  كرالم اهلل اىقرراء لرم      –ذلرك  يف اهلل اىثل األبلرو   –العلمية اليقينية 

ذاترره سرررواء  رررح   رعررة القرررار  لعرررامل الشررهادة أم مل ت رررح  ا ررردق اهلل    

.العظيب 
 . (33: لقما )          

 :لقراءتينضرورة الجمع بين ا -
رمية إىل رن اتررره الكررر يف دنا رأرشرررالررر   ر ب هرررو رإذا كرررا  القررررن  الكررر 

فا  رك صيررره أ  إغررر  رهادة  صممرررا ال شررر  رامل الشررر رراءة بررر روررررارة االهتمرررام عقررر  

. ر القرررن  اتغرراصاًل بنهررارمااًل ألاامرررعترب إهرررونية  رررلمني نرر   القررراءة الكرررررراىس

راة من األهمية ىا لف  القررن   الو مل تكن قراءة بامل الشهادة بلو ه   الد
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هرر ا  يف الكررر ب نظررر اىسررلمني إىل أهميتهررا  امررا أمرررهب عهررا  اال التأمررل        

صرإ  كثررة األاامرر اإلنيرة      ؛العامل  اال توبدهب عالعقاب إ  هرب تغراصلوا بنهرا   

نتقررب عره   ي القرن  الكر ب ع لك تد  بلو أ  قراءة بامل الشهادة أمر إنر يف 

يام اال كراة  صهر ا أمرر    رررر الة اال ررر بحانه عال ررر إليره س  إىل اهلل كما نتقرب

نفي  اىرنهج  رتر يف ر رد اًل برن اا ر  ردهما عرركو  ألر  اال  يهراذال أمر إلي إن

لعمارة الكو  اتسخري  ل را  اإلنسرا   اال  كرو  ألردهما كاصيلرا      ي اإلن

الرر   هررو ر ب ررن  الكرررعبد هلل؛ أل  القررررب االترررن التقرررلسرريف ر رررربررن اا 

ه رم  اأنررررن  لرررورة بلررو أ  القرر رظرررات اهلل اىنرىل رررراءة عرررره اىقراترررن يف ب رسرررأق

: ه ريربرن اهلل إىلي رال
 

.

 
              

.  (10-11:ا اقرررة)
           

  .(1رررر  3: الن ب)         

قسررب إال رررا بظررب شررأنه بنررد اهلل امعلرروم بنررد كررل باقررل أ  القرررن  ال  

نره  قسرب ععظمرة    إا قسب القررن  عرالكو  بلرو مراذا؟      ..ابال قدر  بند الناة

نرره لررم مررن بنررد اهلل الرريس مررن بنررد  إنفسرره  يف الكررو  بلررو  رردق القرررن  

 .   اليس عقو  شابر اال سالر اال كاهن حممد

ادليرل بلرو    اليس ععد ه ا القسب دليل بلو اهتمام القرن  ععرامل الشرهادة  

ورارة االهتمام عه  اورارة قراءته لتقف بلرو مكنرو  أسررار اهلل صيره  إ      

الطالر  صرإ  الطرالر  ال تسرتقيب     يه  ن الكتاعني ميثال   ياة اىسلب انال

 يلكر الفتراء؛  يف انواء إال إذا استعمل اناليه معلرا  حيلرم عهمرا    يف لركته 

 رل إىل حتقيرم غا تره امق رود         ياجلبا  لكر  ي عرب مفازات ال حراء اأبال

ال تسررررتقيب أعرررردلا إال حبسررررن قررررراءة هرررر  ن   يمسررررالكرررر لك ليرررراة ا تمرررر  اإل
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اللررر  ن   ررردق ععترررهما ععتلرررا  ا عترررد ألررردهما اا رررر  ا رررأمر    الكتررراعني

 . ألدهما عقراءة اا ر

ن ات اهلل القولية اىقرراءة جيرب بلرو    يف عينهما ي اكما مج  اثطاب اإلن

مررن ارالهررا   ي  عينهمررا   قرررأ الكترراعني قررراءة توليد ررة   بتغرر     اىسررلب أ  جيمرر 

سبق  اإلشارة إليها  اظيفة التسرخري  ااظيفرة   اليت حتقيم الوظالف الكونية 

قرراءة اىسرلب نر  ن الكتراعني     يف التعمري  اما مل تكتمل ه   العنا ر كلرها  

نقرا   صإ  قراءته تكو  ناق ة  ا  تب عالتررارة بلرو هر   القرراءة الناق رة     

لياترره اليوميررة ااالاتمابيررة   يف  عيشرره اإلنسررا  الرر   الواقرر  يف ن ررر اق ررور 

يف القرراءة نقرا   يف بالقته عرالكو   اقرد   ترب بلرو هر ا الرنقا       يف انقا 

لااة اىسلب أ  ميد  د  لآل ر مرن الر  ن أاراداا قرراءة برامل الشرهادة؛ ليطلرب        

ه قراءتره القا ررة مرن    منهب ما ب   هو برن قراءتره احتقيقره  امرا أسرفرت بنر      

ب رر  برن الو رو  إليرره   الر    ا اارة إىل العلرب   يف ن رار اسرلبيات تتمثرل أليانلررا    

قررراءة ن ررات اهلل القوليررة  األيانلررا  يف عسرربب ق ررور قراءترره  أا عسرربب تق ررري   

ترر ل هرر   القررراءة القا رررة ن ارهررا السرريئة صقرررلا ااهرراًل اللًفررا بررن ركررب          

قررراءة ألررد يف ااقرر  ال حمالررة لكررل مررن ق ررر ا تررارة اإلنسررانية  اهرر ا أمررر 

صهنرال مرن ق رر     ..ليراة اىسرلب اىعا رر   يف ه  ن الكتاعني  اه ا كلره ااقر    

اهنررال مررن  ...قررراءة ألرردهمايف اهنررال مررن ق ررر   ...قررراءة الكترراعني معلررا يف 

 .ب   بن القراءة عالكلية

اًل برن  معظب األليا  صإ  اىسلمني اعلوا قراءة الكتاب اىسطور عرد  يف ا

يف قراءة الكتاب اىنظور  مكتفني عر لك لتحقيرم مقا رد القررن  الكرر ب      

العبررادات ااىعررامالت االشررعالر االطقرروة الد نيررة  ناسررني متاملررا أ  القرررن        

الكر ب أمرنا عالتعبد هلل حبسن قرراءة الكتراب اىنظرور  كمرا أمرنرا عالتعبرد       
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ألررردهما أا إهمالررره   قرررراءةيف حبسرررن قرررراءة كتاعررره اىسرررطور  اأ  التق رررري   

عالكليررة  عترررب  القرررن  نق لررا انكو لررا بررن أداء أاامررر اهلل اببادترره  ابلررو      

  : ما الفرق عرني قولره تعراىل   : بقل مسلب أ   سأ  نفسه  كل ذ

.: اقولرره سرربحانه  (11: البقرررة)     
   

.: هربحانرررس ولهراقرر  (21: برربس) 
 ؟(1: الطررارق)     

أداء ال ررالة سرروف  عاقررب بليرره إ  مل  تررب   يف إهمررا  اىسررلب أا تق ررري   إال أ  

 . اتقبل توعته  ابقاعه  كو   ا اا عه هو  اإنه بقاب صرد

ن ات اهلل الكونية سروف  نرو مثرتره    يف عالنظر ي أما إهما  األمر اإلن

الو  أمرام  ؤالردنيا للًفرا اصقررلا ااهراًل  احياسرب بليره اىسر       يف األمة كلرها  

اليته؛ ؤحاسرررب كرررل منهمرررا بلرررو قررردر مسررر   ْ    مرررن العلمررراء اا كرررام اهلل

  امن هنرا كرا     اا رة بقاب صرديف   ايالدنيا بقاب مجابيف صالعقاب 

مررن اااررب اىسررلمني أ  جيمعرروا عررني قررراءة القرررن  الكررر ب ترردعرلا اتفكرررلا   

ثو رة  ن رات اهلل اىب يف اصهملا اصقهلا اقراءة الكو  كشًفا بن قوانينه اترأماًل  

عرره الر    مفرداتره  اأ  حيسرنوا قرراءة هر ا الكررو ؛ ألنره اى ردر ااىنبر         يف 

القرررراءة يف قررروام ليررراتهب زرابرررة ا رررنابة ا رررارة  ابلرررو قررردر تق رررريهب    

لرررااتهب  ا كرررو  صقررررهب ااهلرررهب  يف الكونيرررة تكرررو  ن ارهرررا السررريئة 

 .(الغري)ا كو  بوزهب إىل 

  ال تبخررل بلررو قارلهررا   امررن صتررل اهلل بلررو اإلنسررا  أ  مفررردات الكررو    

أاود من الرر ح اىرسرلة لكرل مرن نظرر إليهرا األسرن        هي عالعطاء االسخاء  ص

ا تعررف بلرو القرانو  ا راكب       التأمل صيها ليتعرف بليها ابلو   ال رها 

نشرأتها إىل نها تهرا  اكيرف     لرني مرن    صيها االنظام العام ا اكب ىسرريتها 
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يف ؟ اكيررف  سررخرها ل ررا ه  اظالفهررا؟ اكيررف  فيررد اإلنسررا  منهررا    تررؤد

لياته اليومية؟ ذلرك أل  اهلل سربحانه اتعراىل اعرل كرل مرا بلرو األر  ذلرواًل         

.: قرا  تعراىل  يعلا له   وع إرادة اإلنسا  منره      لإلنسا 
    

اقرررررررررررا    (31: اىلرررررررررررك)          

. :سرررربحانه
               

 .(33: ص ل ) 

اقروانني العلرب     من  الره إىل أروره    صإ  مفردات بامل الشهادة من هنا

انتالج ه ا العلب تكشف بن نفسها  اتبوح عأسررارها لكرل     ععامل الشهادة

م أ  سرال القرد ابتررب اإل   ..مرن  لرب ذلرك منهرا عالبحرث االتنقيرب ا رو  النظرر        

  معملرره  لبلررا للكشررف بررن أسرررار هرر ا العررامل ببررادة هلل  يف معانرراة البالررث 

سرربيل اهلل  يف سررالة اجلهرراد  يف ااعررل مررداد العلمرراء مسرراا لا لرردم الشررهداء     

هادة مفتاللررا  بيعيلررا ثشررية اهلل   رررررععررامل الش كررونيااعررل حت رريل العلررب ال  

.: سررررربحانهصقرررررا    تعررررراىل

 
             

 
 

        
 

 
  

     
 
  

                   

أ  مرداد العلمراء  سرااى دم    »األ رر  يف اقرد ارد    (21-27:  رصا)  

 . «الشهداء بند اهلل  وم القيامة

 :إعادة القراءة -
  يمررن هنررا كانرر  ا ااررة ملحررة إىل إبررادة قررراءة القرررن  الكررر ب  عرروب 

تؤكررد ذاتيررة الرريت   ميةسررالنعيررد إليرره مررا أهملرره التررار   مررن اث و ررية اإل  

ا عررل    عررل مررن  لررب العلررب ببررادةالرريت   ر ةاألمررة اأ ررالة قيمتهررا ا تررا
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 .له اممارسة العلب تسبيحا هلل اتقد سل

ا ا قاصرررة صكررررل يمية تعررريش اا  عرررؤرة ال رررراع العررراىسرررالإ  أمتنرررا اإل

يف التارة  اما مل تتشربث األمرة و و ريتها الثقاصيرة  اتعررب برن ذلرك        

 رررية حملرررو هررر   اث و ؛ صرررإ  بوامرررل الفنررراء تتسرررارع   يصكرهرررا الفلسرررف 

 .االقتاء بليها

 ررروق صمررن اىعلررروم أ  هرر   األمرررة حتمرررل إىل العررامل كلررره رسررالة النرررور ا    

 ي صتأ ر  اتعطر    اتعيش م  ا تارات األ رى سنة التداص  الواود  الن اة

هرر   ا رروارات التداصعيررة  تنرراصس اىتناصسررو   ا تمسررك     يف اتتررأ ر اتررؤ ر  ا 

راع لكل  الب صكررة  كل صر م و و يته ا عت  عهو ته  اه ا أمر مش

احنرن أقردر النراة بلرو       ام هب  مادام ميلرك عرهرا  ا رم ادليرل ال رواب     

يف ذلررك؛ ألننررا أ ررحاب كترراب ادبرراة لررم اأهررل بقيرردة  اا ررة نررا منه هررا   

تفسري الواود ااإلنسرا  ااىبردأ ااى رري ابالقرة اإلنسرا  عرالكو  اا تمر          

فكررر اىسررلب للواررود عدا ررة   أ   تأسررس بلررو ذلررك اىررنهج حتلرريالت اى   يا نبغرر

تفسررري العالقررات السررببية   يف  يانها ررة ااظيفررة  ا سررتمد منرره نظررر  الربهرران     

 .اىتبادلة عني ظواهر الكو  ابالقة اإلنسا  ع لك

قررراءة الكررو   تميرر  بررن اىنرراهج الفلسررفية     يف  يإ  هرر ا  اىررنهج  القرننرر  

الريت   رحة العقيردة    داللله بوامل الربهنة اليقينية بلرو  يف عأنه حيمل  األ رى

يف ا للررنفس  حبيررث تكتمررل ا عالقلررب اا مئنانلررا للعقررل ااقتنابلرر تناانررا إقنابلرر

واء  راإلنسررا  قنابررات كررل إمكاناترره اىعرصيررة العقليررة االوادانيررة بلررو سرر      

كمررا  تميرر  هرر ا اىررنهج عنظرترره التحليليررة للواررود اإلنسرراني بررن الفلسررفات       

ال غا رة لره    ا باعثراً ا اكيًفر ا مؤقتلر   كمل عل من الواود ااإلنسااليت األ رى 

هري  الواود إال  ظة  عيشها اإلنسرا   شرب  صيهرا رغباتره ا يوانيرة   رب  نت      يف 
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 .أشبه عف و  اىلهاة.. الفناء اىطلم هي اىوقف كله عنها ة مأسو ة ببثية 

 عرررل للوارررود معنرررو    ي رررال  اىرررنهج القرننرررمرررن   إ  قراءتنرررا للكرررو 

عررل لرره   ا ال غا ررة لرره اال هرردف منرره خلررم ببثلررصررالواود مل ْ  الإلنسررا  اظيفررة 

مل  نف رل    قرننري اىرنهج ال يف غا ة مق ودة اهدف مطلروب  ابرامل الشرهادة    

  قرننرررياىرررنهج اليف لكمتررره الواود رررة برررن برررامل الغيرررب  اليسررر  اىرررادة  يف 

كب صيهررا  رااىتحرر  اكب نررارانونها الغيبررو ا رر رودها بررن قرر راارريف تقلة رمسرر

 .قدميها الد ثها  اى اهب اىاد ةيف هو الشأ  كما 

يف كمررا هررو الشررأ      صلسررفتنا لرريس مبترروت ال ررلة والقرره   يف االواررود 

ال  تحرررل  اإيررا هررو ن ررة دالررة بلررو  الرر     احملرررليف صلسررفة أرسررطو ارأ رره 

احتمررل مفرداترره داللررل  ررفاته  ا ليررات أ الرره ا سررنو مررن العلررب    القرره

 .اخل.... درةاا كمة ااإلرادة االق

ليقرأهرررا  اإلنسرررانيصلسرررفتنا  رررفحة معراورررة بلرررو العقرررل    يف االوارررود 

.: إنرريعتكليررف 
صرراثلم كلرره مررن باىرره   ؛(3: العلررم)     

الرريس ( رعررك)االسررفلو  ررفحة معراوررة بلررو العقررل أ   قرأهررا عاسررب   العلررو 

ا قرررأ  عاسررب اىررادة اال عاسررب ال رردصة اال عاسررب الطبيعررة أا الرردهر   قرررأ صيهررا

 . منها بلو قدر استطابته

قوانينررره عرهرررا  العقرررل بلرررو صسررراد رأى يف االوارررود يف صلسرررفتنا حيمرررل 

   لرم الررمحن مرن تفراات    يف القاللني عال دصة أا اىادة أا الدهر  صما تررى  

يف هررر   اىعررراني   يوف أ  جيلرررريء بنرررد  مقررردر  امهمرررة الفيلسررر  راكرررل شررر 

ها اىهردر يف تفسررياته العلميرة  اتلرك     حتليالته الفلسفية  ا عيد إليها ابتبار

 .مهمة ال  فطن إليها إال أالو األلباب  اأ حاب الع الب االنوا ا ال ادقة

تتمير  عأنهرا       نبهنا إليهرا القررن  الكرر ب   اليت   إ  ه   القراءة الكونية
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قراءتهررا ا ررس االعقررل االقلررب  صررالكو   ررفحة مقررراءة أمررام        يف  شرر ل 

  تنفر  الر كرى   يصحني  نظرر العقرل ا تفرتح القلرب الرواب     العقل االقلب معلا  

القلررب أ رررلا إميانيلررا  جيعررل للحيرراة معنررو اللواررود قيمررة؛ ألنهررا ت ررل يف اتثمررر 

ليررث تباشرررر    هررو موورروع اىعرصرررة  الررر     قلررب اإلنسررا  العرررارف عررالكو    

ا واة معارصها اجل لية من رؤ ة السماء سقًفا مرصوبلرا اسرقًفا حمفوًظرا مرن     

الرنفس البه رة االسررار     يف تبعرث  الريت    ا شهد السماء م  نة عاا ات اثلل

النهرار  االرن ب بالمرات اهدا رة     يف ( ورياء )الليل  االشمس يف ( نور)صالقمر 

 .الرب االبحريف للسراة لياًل 

يف  رال  مشراهد متعرددة    مرن  ه   اللولة الرالعة  قدمها القرن  الكر ب 

لريعرررط قلرررب اىسرررلب عهررر   اىشررراهدات  تناسرررم ب يرررب؛ يف   ايالقررررن  اىكررر

هرر   الظررواهر يف صتنبعررث صيرره بوامررل اإلميررا  االرريقني  اترررعط بقلرره عررالنظر  

الرردة يف  لبلررا ى  ررد مررن التعرررف بليهررا؛ لت ررل عررني اإلنسررا  اهرر   الظررواهر    

اموورروع اىعرصررة  –اإلنسررا   –معرصيررة جيمرر  صيهررا اىسررلب عررني الرر ات العارصررة 

ألنهررا مسررخرة ألالرره  اهررو    ؛ بلررا بررن هرر   الشررواهد  معلررا  صاإلنسررا  لرريس غر 

مطالب عالكشف بنهرا السرن اإلصرادة منهرا  اال تسرتقيب لياتره بلرو األر         

لتررو  وا ررل  ياىاورريف إال عرر لك  االعررد لرره مررن ا ررل مررا انقطرر  عينرره اعينهررا  

االعرد للمسرلب مرن ال رلة العلميرة       مسريته  ا لحم عركب  ا تارة اإلنسانية 

صكل معرصة عن ب من الن وم  أا صلك من األصالل أا  ا ة من  الو يقة عها 

 و ررم  علمرري  رالا الكررو  امررا صيرره جيررب أ  تتحرو  إىل موورروع للبحررث ال  

 ررلة العقررل اىسررلب عهرر ا الكررو  عررداًل مررن هرر   الغرعررة االقطيعررة العلميررة عررني    

 .ااق  اىسلمنييف أ بح  ظاهرة الصتة للنظر اليت اىسلب ابامل الشهادة  ا
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ظرل كرل   يف قررأ عكرل لغرة  ا   قاعرل أل   ْ   إ  ه ا الكو  كتراب مفتروح  

 قاصة التارة  األهل كل د ن  ا كشف بن أسرار  عكل اسريلة متالرة    

ا سررتطي  أ   قرررأ  سرراكن الكرروا اسرراكن الق ررور  اأ   طررال  مفرداترره     

كل باقل  مسلملا كا  أا غري مسرلب؛ لي نرو الثمررة ا رنعب ورياتره  صي رد       

معلررا  لررني  طالعرره عقلررب مفترروح ابقررل    يااإلميرران علمررياله زاد  كررل امررر  صيرر 

  كرررل برررامل  طالعررره عقررردر اسرررتعداد  ابلرررو قررردر    رررحيح متطلررر  إىل ا رررم 

لطالرب العلرب    ياستطابته  ال لك صإ  اا ة الوالدة حتمل معها الربها  العقل

  سرياق االرد  يف جيم  عينهمرا   قرننيلطالب ا م  ااىنهج ال يااليقني اإلميان

عل  قو ره ا رصرد  اال  رنقض الريقني      ياليقني اإلميان علميصال  نقض الربها  ال

اال  عاروره عرل  دبمره ا ؤ رد   اميرد  عنرور الب ررية         علميالربها  ال ياإلميان
.

 (.1:ق)    

الرررعط عررني اجل ليررات اىتنررا رة   يف تسررابد العقررل  الرريت   إ  نررور الب رررية  

الردة متناسرقة    يف عترها عربعض  ا ترب شرتاتها     ااىفردات اىتنوبرة صريعرط ع  

االردة اثرالم كحقيقرة      االردة النظرام ا راكب     تشري إىل الدة اى ردر 

كررربى  تسرروق إليهررا هرر   اىقرردمات اجل ليررة ااىفررردات اىتنوبررة بلررو أنهررا         

عنررواميس  ( اىتب ررر )إنهررا ت ررل القلررب     ؛ا قيقررة الكررربى ااىق ررد االغا ررة   

كرررل يف االعنا رررة اإلنيرررة اىبثو رررة   الكامنرررة الكرررو   صتررر كر  عا كمرررة   

ليسرر  معلومررات اامرردة  تلقاهررا العقررل هرري ص .ا لياترره  مررا دق منهررا امررا بظررب

ال لك صإ  القررن     دا  أ  تسرى ن ارها إىل القلب  صتثري صيه بوامل اإلميا 

  ؟(37:القمر)   اها ن ات ان ة 

 .ااهلل أبلو اأبلب
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