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القرآن الكريم مصد ًار للمعرفة ومحو ًار للنشاط الفكري
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجيري

(*)

ليس القرآن كتاب علوم ومعارف عامة ،ولكنه كتاب هداية ورمحة وبشرر للملرلم  ،رث
على التفكر والتدبر وإمعان العقل؛ ولذلك يتجنب الصوابَ من يقحم القررآن البحروا العلميرة
واملخرتعررراا واشكتشررراياا ،ويرررربب بين رررا وبر ر مرررا يررراى كتررراب ا العزيرررز علرررى ررربيل
(التفلري) غري مأمون العواقب ،يالقول بأن القرآن يشرتمل علرى امللراال العلميرة الرت ش ضتعرار
مع ما وصل إليه العلم احلديث ،قول مردود ألنه يعر كتابَ ا ملا ش جيب أن يعر له.؟!

القرررآن الكرريم كرتراب ا

اخلرالرد ،املنرزل علرى ر رروله ونرربيّه حمرمررد

ابررن عبررد ا  ،عليرره الصررم ،واللررمم ،وهررو من ررايف أررامل للحيررا،
املخترلفرررررررة ،وصررفرررره ا

ضرعرالررررى بقرولرررره:

أبعادهررا

(الرواقرعررررة.)77:

كمررا وصررفه بأنرره ير رردي للترري هرري أقرروم ،قررال ضعررا :
(اإل ررراى  ،)1:وبريّن رربحانه مررا يتلررمنه القرررآن مررن ييررو
بقولررررررررررره ضعررررررررررررا :
(النحررل  .)91 :يررالقرآن من ررايف للفرررد ،يتلررمن األصررول املوي ررة
حلياضررره ،وعمقتررره برررالرب ررربحانه ،وعمقتررره برررالكون واحليرررا ،مرررن ولررره،
وعمقتررره بنفلررره ،وعمقتررره بأ ررررضه امللرررلمة ،وعمقتررره برررا

(*) المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

-91-

رين مرررن غرررري

املللم  ،ممن يلراملونه وممرن

اربونره ،كمرا أنره د رتور لحمرة و برل ا

()1

الذي ش ينفصم

والقرآن الكريم كتاب هداية للبشرية ،كل زمران ومكران .ومف روم
اهلدايررة أررامل وعمي ر  ،ومررن معرراني اهلدايررة أن الكترراب العزيررز يشررتمل علررى
األصول اإلميانية والقواعد التشريعية الكلية ،واملبادئ القوميرة العامرة حليرا،
الفرد واجملتمع ،ويوامع احلكرم الرت ضرنري اللربيل أمرام اإلنلران وض ديره إ
ما ييه ري الدارين.
لقررد ا تررو القرررآن الكررريم مررن الفلرراال اخللقيررة وا داب اشيتماعيررة
واأل كام التشريعية ،آياضه البيناا على:
 -9العباداا (على حنو مااة وأربع آية).
 -0األ وال الشخصية من زوايف وطمق ووصية وإرا وغري ذلرك (علرى
حنو بع آية).
 -3اجملررموعة املدنيررة مررن بيررع وإيررار ،ورهررن وأررررركة وتررار( ،علررى
حنو بع آية).
 -4اجملموعة اجلنااية من عقوباا ويناياا (على حنو ثمث آية).
 -5القلاى والش اد ،وما يتعل ب ما (على حنو عشرين آية).
والقرررآن الكررريم هررو د ررتور احليررا ،اإل ررممية كل ر ا ،واملصرردر األول
لل دايرة اإلهليرة

ضوييرره ضلرك احليررا ،إ احلر ّ واخلرري .وباهلرردي القرآنري بنررى

املللمون لارض م الشاخمة الت امتردّ نفع را إ البشررية قاطبرة ،وإ ذلرك
ب مرن ذاا أنفلر م أو مرن دواارر أعرداا م،
اهلدي يفزعون كلما رزب م راز م
يحرّف ملار ياض م عن طري احل  ،يبغون ييه ضقويرة مرا ضعف من اهلم،
( )1يوسف القرضاوي ،كيف نتعامل مع القرآن العظيم ،ط( 9.القاهرة :دار الشروق9111 ،م) ص.499
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وضعررديل مررا احنرررف مررن ررريهم .وكمررا كرران امللررلمون يعلمررون أنّ

هدايررة

الررذكر احلكرريم ررداد يرراض م وأ ر ود لررارض م وق روّ ،أرروكت م ،كرران
أعرردامهم يعلمررون ذلررك ،يررات وا مررن برر مررا ضوي رروا،
مع ررم ،إ ذلررك املصرردر اهلررادي،

رراولون النيررل منرره واحلررب مررن قرردر

عيون م ،وذلك بإثار ،الشبه وله ،والغمز
ذلك إ أن ي ون أمر

معررر

الترردايع

ضارخيه ومبنرا وحمتروا  ،قصردا

النفوس ،يم يبقى له يي را ضرأثري يصرحّج وي ت را

عند اشحنراف ،ويقوّي عزم ا عند اللّعف.
ومل يكن ما حل القررآن الكرريم مرن حمراوشا النيرل هرذ قاصررا علرى
جمال الدعاية التلقااية وردود األيعرال العفويرة ،وإمنرا أصربج ممتردا إ دواارر
البحث العلمي ،ومتلربا إ املو وعاا ودواار املعارف الوا عة اشنتشار بر
املللم  .وقد كانت «داار ،املعارف اإل رممية» الرت ضببرع
مدينررررة «شيرررردن» اهلولنديررررة ،وهرررري الوا ررررعة اشنتشررررار
اإل ررممية وغررري اإل رممية،
الغمز

«دار بريرل»

األو ررررا العلميررررة

مقدمررة املو رروعاا واملرايررع الررت

مررل مررن

القرآن والتشويه لصورضه والتحريف حلقيقته أيئا كرثريا ،رواى

ذلك طبعت ا القدمية وطبعت ا اجلديد.،
وم ما يكرن مرن أن القررآن الكرريم حمفروو بالوعرد اإلهلري مرن أن ضنالره
أيررردي افر ررّي كمرررا

قولررره ضعرررا :

(احلجررر ،)1 :وم مررا يكررن مررن أن بعررج مررا يلويّرره إ القرررآن الكررريم مررن
املبرراعن يصرردر عررن د يلرررة مغرضرررة أو عررن ي ررل أو عررن لررل

املقتلررياا

املن جيررة للبحررث العلمرري ،يإنرره يكررون مررن الوايررب التص ردّي هلررذ املبرراعن،
والكشرررف عرررن زيف رررا ،وضصرررحيج أ باا رررا وهفواض رررا ،إو رررارا للحقيقرررة،
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النفرروس ،يررم يكررون لرره يي ررا ضررأثري .وهررذا

و يلولررة دون أن ي ررون القرررآن

الوايرررب هرررو الرررذي قامرررت بررره املنبمرررة اإل رررممية للرتبيرررة والعلررروم والثقايرررة
«إيليلركو» ،يررث نشررا للررلة كتررب بالعربيرة واإلاليزيررة والفرنلررية،
من ا كتاب «القرآن الكرريم :درا رة لتصرحيج األ براى الروارد،
اإل رررممية الصرررادر ،عرررن دار بريرررل
بالتصررحيج مررا ورد

املو روعة

شيررردن» ،هرررذا الكتررراب الرررذي يتتبرررع

دااررر ،املعررارف اإل ررممية مررن األ برراى متعلقررة بررالقرآن

الكررريم ،وهررو الكترراب الثرراني

للررلة «ضصررحيج مررا ينشررر عررن اإل ررمم

()1

واملللم من معلوماا اطئة»

وو را بعد ذلك مو وعة أوروبية يديد ،متخصصة

البعرن

الكريم ونشر األباطيل والشب اا عنه ،هي «مو روعة القررآن
Qur’an

 »ofالصررادر ،عررن دار النشررر اهلولنديرة «إ.يف.بريررل

Brill

امللتشرقة الكندية «ي ماك أوليف  ،»Jane McAiliffeوضقع

القررآن

Encyclopedia

 ،»E.Jبإأررراف
تة أيرزاى.

وقد مجعرت هرذ املو روعة بر ديتي را مرن اشيررتاىاا واألباطيرل علرى القررآن
الكريم مما ياضت به كتاباا امللتشرق املتقدم وافدث من البعرون
والشرربه ،وقرردمت معلومررة قريبررة ومواضيررة ولكن ررا مغرضررة،

أرركل هررذ

املو وعة ذاا البابع املريعي.
يقررول الرردكتور حممررد ررعيد رملرران البرروطي

كترراب لرره رصررد ييرره

األباطيل ضرد القررآن الكرريم الت يررروي ا أعرداى اإل رررمم

مرل عنرروان:

«ش يأضيررره الباطرررل» « :وي رربّ اليررروم أامرررة هرررذ احلررررب املشرر ر ،علرررى القررررآن
( )1عبد العزيز بن عثمان التويجري ،في تقديمه لكتاب :القرآن الكريم :دراسة لتصحيح األخطاء الواردة في الموسوعة
اإلسالمية الصادرة عن دار بريل في اليدن (الرباط :منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافـة ،إيسيسكو،
0223م).
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ركرراا عشرروااية ياالررة ،آبررر القرررآن برتهرراا وأكاذيررب

ودعاض ررا،

خمتلقررة باطلررة ،مررن ررمل أقنيررة يلررااية متخصصررة ،وعررن طري ر إذاعرراا
موي ررة ،وبوا رربة صررحف وجمررما أررااعة  ..وعررن طري ر مررا ا ررتباعوا أن
يصرررلوا إليررره أ رررريا مرررن تنيرررد "الفاضيكررران" نفلررره لمأررررتاك

احلررررب

الياالة ،أما امليزانية بل امليزانياا املرصررود ،إلااح هذ احلررب الياالررة،
ي ي ر ييمرا يككرد كرثري مرن مواقرع اإلنرتنيرت ر أرقرام مرن الكثرر ،عجيبرة
ومذهلرة ،ضنرروى عن ررا الرردول احللررارية العبمرى ،إش ضلررك الررت آلررك بزمررام
القياد،
وليس

إهلاب هذ احلرب وضويي ا.
الناس اليوم من ش يعلم أن القررآن لرو كران ايتئاضرا علرى ا

مرن

قِبررل حممررد  أو أيّ مررن النرراس ،لقلرري عليرره وأصرربج أثرررا بعررد عر وجمرررد
ضاريخ يلرو  ،مبعشرار هرذ اجل رود الياالرة ،وبرأدنى مرن قردر الفاارد ،الربويّرة
الت ضلجنى من هذ امليزانياا كل ا.
ولكررن هررا هررو ذا القرررآن يعلررن عررن ويررود متألقررا صرراييا مررن الشرروااب
كل ا ،مل يتما ك على صرفحة إأرراقه أريى مرن غيروم الشرب اا والتقروشا
الباطلررة الررت ضلصر برره ،يتح رد العصررور واألييررال املتباولررة أن ضنررال منرره أي
منال ،وهرا هرم أوشى النراس الرذين

ررروا مرن رلبان الرعونراا والعصربياا

واأل رربقياا ،مل آررنع م غررربت م عنرره وا ررتغراب م لرره وي ل ر م برره ،أن يلقبلرروا
يينصررتوا إليرره ،ويلررعو مررن اشهتمررام واشعتبررار

مرروازين عقرروهلم ،دون أي

ضأثر باللحب الداكنة الت عكف على نلج ا قاد ،هذ احلررب ودعاض را ...
وإن ا لكثر ،ش

صى ضلك الت ضعتن اإل مم عن طري كرمم ا
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وبيانره،

ضلررررك اجملتمعرررراا الغربيررررة عررررن القرررررآن واإل ررررمم ،وإن الررررذين يعتنقونرررره
وميار ونه را هناك ،أضعاف الذين أعلنوا اعتناق م له وآلك م به.
يم ن أيل هذا أُعل لن وأمكد أن هرذ احلررب ضرد القررآن علرى الررغم مرن
أرا ررت ا وضررخامة األمرروال واجل ررود املرصررود ،هلررا ،رررب ياالررة قررا ،وأن
ركة قادض ا وينودها ليلت إش ركة مذبوح»(.)1
ونشررررا للمفررراهيم الصرررحيحة للثقايرررة اإل رررممية ،وضيلرررريا للوصرررول إ
املصادر األصلية للمعرية الدينية الرت ضلرتند إ القررآن الكرريم ،مرن يرث
ضررربب املصررربلحاا ،وأررررح املفررررداا ،و ليرررل املررردلوشا الرررت ضعبّرررر عرررن
احلقرررراا القرآنيررررة اللرررراطعة بدقررررة وأمانررررة ،صرررردرا «املو رررروعة القرآنيررررة:
صررااا اللررور» عررن دار التقريررب ب ر املررذاهب اإل ررممية ،وبالتعرراون مررع
املنبمة اإل ممية للرتبية والعلوم والثقاية .وهي عملم مو وعيم يديد ،يتنراول
صررااا اللررور القرآنيررة ،علررى حنررو يلرراعد

ي ررم آي الررذكر احلكرريم،

والولررويف إ ا يرراق املمتررد ،لعررامل القرررآن ،كمررا يلرراعد

ر أغرروار معانيرره

اللامية ،واإلملام بقلمااٍ مليئة من مبنا الذي مجرع البلراطة إ اإلعجراز..
مل رمون هررذ املو رروعة ماث رلم

أبررواب ضلررمى مبا ررث ،ضتنرراول ،مررن كررل

رررور :،أهرررداي ا ،وضررررابب ا يررراا يي رررا ،وأ ررررار ضرضيرررب ورودهرررا بر ر اللرررور
األ ر  ،ومكوّناض ا ،ولغة التنزيل العااد ،إلي ا ،ومعاني را اللغويرة ،ومعاني را
اجملازية ،وملاال متفرقة ضوايره القرارئ ،عنوان را

املو روعة :لكرل ركال

يررواب .وقررد انتلقِيَررت مرروادُّ هررذ املو رروعة مررن أم رراا كتررب الرررتاا العربرري
اإل رررممي ،ومرررن املكلفررراا احلديثررررة

علررروم القررررآن .واجلديرررد الميررررت

( )1دمحم سعيد رمضان البوطي ،ال يأتيه الباطل :كشف أباطيل يختلقها ويلصقها بعضهم بكتاب هللا عز وجل (دمشق:
دار الفكر0227 ،م) ص.90-99
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املو وعة :أن ا مجعت،
نبلب ررا

يّرز وا رد ،موضروعاا قرآنيرة متفرّقرة ،ضعوّدنرا أن
مررا يعرررف بررر «علرروم القرررآن» ،وأن أوث ر

مرايررع خمتلفررة ،ضنرردريف

املرايررع املتفر علي ررا ،وأوياهرررا ،قررد ا ررتريا هلررا ،يجرراىا مبا ث ررا ملررتويية
ملوضوعاض ا ،حمققة ألغراض ا(.)1
إن القرآن الكريم جة ا

البالغة وكرممه املعجز ود رتور احليرا ،،مل

يرررتك كرربري ،أو صررغري ،مررن يررا ،اإلنلرران إ قش ووضررع هلررا القواعررد الكليررة
شنتبام ا مع الفبر ،الت يبر ا

الناس علي ا.

ولقد كان الشيخ الدكتور يو رف القرضراوي بليغرا ودقيقرا ييمرا كتبره
عررن هررذا املنحررى مررن منررا ي القرررآن الكررريم ،ملررتوعبا أبعرراد

دقررة،

كتابه القيم «كيف نتعامل مع القررآن العبريم» الرذي يغرع عرن الكثرر ،مرن
املكلفرراا الررت ص ردرا ررول هررذا املوضرروا

هررذا العصررر ،لشررموله لقلررايا

عديد ،ضتصل باملوقف من القررآن ،يرث قرال « :للقررآن الكرريم وويفرة رامية
احليا ،اإل ممية ،إ يوار كونه من ايف العمل حليا ،الفررد امللرلم ،وقرانون
احلكررم والتشررريع للمجتمررع امللررلم ،أو للدولررة امللررلمة ،هررو كررذلك د ررتور
الرردعو ،إ اإل ررمم .ي ررو كترراب عرراملي ،مويرره إ النرراس كايررة:
(الفرقررران  ،)9 :وإن نرررزل بللررران العررررب .ومرررن قررررأ وضررردبر
يلحررري ييررره هرررذ العامليرررة مرررا بر ر أول آيرررة بعرررد البلرررملة :
وآ ررررر ررررور: ،
(النررررراس .)3 -9:ي رررر ررذا هررر ررو الرقررر رررآن يتحرررر رردا عررر ررن ا
( )1عبد العزيز بن عثمان التويجري ،في تقديمه للموسـوعة القرآنية :خصـائص السور ،المجلد األول ( بيروت :دار
التقريب بين المذاهب اإلسالمية واإليسيسكو9111،م).

-05-

 ،رب النررراس ش رب العررررب ،وش رب إ رررراايل! كمرررا ضقرررول
التورا.،
ونررداىاا القرررآن موي ررة مررن ا

مررل أي طررابع عنصررري أو

ضعررا  ،ش

إقليمرري أو طبقرري ،ألن ررا إمررا موي ررة إ (النرراس) كايرررة ،مثررل قولررره ضعرررا :
(البقرررررر ،)09:،و
(النلرررراى ،)9 :و
(احلجرررراا .)93:وقرررد ويررره هرررذا النرررداى الربرررانيُّ
إ رررد وعشررررين مرررر،

وقرررد ويررره مررررض

القررررآن .ومثلررره

(اشنفبررار ،)2:و

القرررآن:
(اشنشقاق.)2 :

مثررل:

ومثل ر ا مررا ويرره إ

(األعررررراف .)39:وقررررد يررراى
هرذا النداى مخس مراا

القرآن.

ومثلرررر ا مرررررا ويررررره إ العبررررراد ملررررراي إ ا

ضعرررررا بيررررراى املرررررتكلم

 ،وهي إضاية ضشرريف وضكرريم مثررل:
(العنكبرررروا .)52 :أو إضرررراية إينرررراس وضقريررررب ،مثررررل:
(الزمر .)53 :وقد ويه هذا النداى
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القرآن مخس مراا.

وإما موي ة إ أهل األديان اللماوية اللابقة من الي ود والنصار  ،وقرد
مثرل :

ا تار القرآن صيغة ضكنل م وضقرب م ،وهي

(آل عمرررررران)24:
(آل عمرررررررررران ،)79:وقرررررررررد
ضكررا اثنت عشر ،مر.،
وإمررا موي ررة إ
مل ضعررررف إش

 ..وهررذ الصرريغة

القررررآن املررردني ،بعرررد أن أصررربج للمللميررررن مجاعرررة وكيررران

ملتقرل .وقد يراىا

القرآن أكثر من ضلع مر.،

وهررذ النررداىاا الربانيررة كانررت يديررد ،علررى العررامل ،وقررد قرعررت

رع

اجلزير ،العربية ألول مر ،،بعد أن كان الناس ش يتنادون إش بر (يرا برع يرمن)
أو (يا عررب) أو (يرا عجرم) .أمرا النرداى بصريغة إنلرانية أو اإلميران ،يلرم يكرن
أل د به ع د.
وقررد أعلررن القرررآن عامليررة دعوضرره ،وأعلررن الر ررول الكررريم ( )عمرروم
ر رالته من أول يوم .ي ي ر الة عامرة

املكران ،الرد،

الزمران ،أررراملة

لكل أكون اإلنلان»(.)1
وضأكيرردا هلررذ املعرراني الررت ضككررد عامليررة الر ررالة القرآنيررة إ النرراس
كاية وضثبت صمود اإل مم

ويه أعدااره ،يقرول عبراس حممرود العقراد

يصل رر عن (القرآن والزمن) من كتابه «املرأ،

( )1يوسف القرضاوي ،المرجع السابق ،ص.430-439
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القرآن»:

«بقري القررآن الكرريم

العرامل اإل ررممي حنرو ألرف وأربعماارة رنة قررو،

عاملة يعتصم ب ا

إقباله وإدبار  ،و عزضه وانكلار  ،بل كان هرو القرو،

العاملة الت نفعته

يارقته مجيرع القرو الرت ضنتفرع ب را األمرم ،يكران لره

قو ،ضعينه على التقدم والنماى ،كما كان له قو ،ضعينره علرى الثبراا واملقاومرة،
وابتلرري املللمرررون

أيررام ضررعف م بلرربو ،البررامع يرري م ،وعررداو ،القررادرين

علي م ،يم ضعرف دولة من الدول الباغيرة مل ضفرتج بلردا مرن بلردان امللرلم ،
أو ضد له باحليلة واملكيد ،،وش ضعرف هلذ البمد املغلوبة قرو ،ضعروذ ب را ،غرري
إميان ا ب ذا الكتراب :إن اإلميران برالقرآن وقبرول اخللروا لغرري رب العرامل ،
نقيلان ش جيتمعان

قلب إنلان» (.)1

و هررذا املعنررى قررال عبرراس العقرراد أيلررا« :إنلرران القرررآن هررو إنلرران القرررن
العشرررين ،ولعررل مكانرره

هررذا القرررن أوير وأوثر مررن أمكنترره

كررثري مررن

القرررون املاضررية ،ألن القرررون املاضررية مل ضلجر اإلنلرران إ البحررث عررن مكانرره
الويود كله ،وعن مكانه ب اخلمار احليرة علرى هرذ األر  ،وبر أبنراى
نوعه وأبناى اجلمراعرة الت يعريرش يريرر ا مرن ذلرك النروا ،وبر كرل نلربة وراهر،
أو فية ينتمي إلي ا ،كما أجلأ إ ذلك كله هذا القرن العشرون» (.)2
وهذا الكمم ينبب على قرننا احلالي احلرادي والعشررين ،برل وعلرى مجيرع
القرون املقبلة إ أن يرا ا

األر

ومن علي ا.

يليس القرآن الكريم كتاب علوم ومعارف عامة .ولكنره كتراب هدايرة
ورمحة وبشر للمللم ،

ث على التفكرر والتردبر وإمعران العقرل .ولرذلك

( )1عباس محمود العقاد ،المرأة في القرآن ،ضمن موسوعة عباس محمود العقاد اإلسالمية (بيروت :دار الكتاب
العربي9179،م).591/4
( )2عباس محمود العقاد ،اإلنسان في القرآن ،المرجع السابق ،ص .099
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يتجنرررررب الصررررروابَ مرررررن يقحرررررم القررررررآن
واشكتشاياا ،ويرربب بين را وبر مرا يراى

البحررررروا العلميرررررة واملخرتعررررراا
كتراب ا

العزيرز علرى ربيل

(التفلررري) غررري مررأمون العواقررب .يررالقول بررأن القرررآن الكررريم يشررتمل علررى
امللاال العلمية الت ش ضتعار
ألنرره يعررر

كتررابَ ا

مع ما وصرل إليره العلرم احلرديث ،قرول مرردود

ملررا ش جيررب أن يعررر

لرره ،ي ررو كترراب هدايررة ورمحررة

وبشررر للملررلم  ،وكترراب ضو يررد ودعررو ،النرراس كايررة إ احلرر والعرردل
وافبة واإل اى اإلنلاني ،و رير للعقل من العبودية لغري اخلال عز ويل.
و هرررذا اجملرررال يرررردّ الشررريخ حممرررود أرررلتوا

كتابررره «ضفلرررري القررررآن

الكرررريم :األيرررزاى العشرررر ،األو » علرررى مر رن يقرررول برررربرررب القررررآن الكرررريم
بالنبرياا العلمية ،ييقول« :هذ النبرر ،للقررآن الكرريم اطئرة مرن غرري أرك،
ألن ا

مل ينررزل القرررآن ليكررون كتابررا يتحرردا ييرره إ النرراس عررن نبريرراا

العلرروم ودقرراا الفنررون وأنررواا املعررارف .وهرري اطئررة مررن غررري أررك ،ألن ررا

مررل

أصحابَ ا واملغررم ب را علرى ضأويرل القررآن ضرأويم متكلفرا يتنرايى مرع اإلعجراز،
وش يلرريغه الررذوق اللررليم .وهرري اطئررة ألن ررا ضعررر
العلررروم

القرررآن للرردوران مررع ملرراال

كرررل زمررران ومكررران ،والعلررروم ش ضعررررف الثبررراا وش القررررار وش الررررأي

يصرج اليروم
ُّ
األ ري؛ يقرد

نبرر العلرم مرا يصربج غردا مرن اخلرايراا .يلرو طبقنرا

القرررآن علررى هررذ امللرراال العلميررة املتقلبررة ،لعرضررنا للتقلررب مع ررا و مّررل ضبعرراا
اخلبأ يي ا ،وألَوقفنا أنفلرنا برذلك موقفرا ريرا

الردياا عنره .يلنردا للقررآن

عبمترره ويملترره ،ولررنحفي عليرره قد رريته وم ابترره ،ولررنعلم أن مررا ضلررمنه مررن
اإلأار ،إ أ رار اخللر ووراهر الببيعرة ،إمنرا هرو لقصرد احلرث علرى التأمرل
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والبحرررررث والنبررررر ،ليررزداد النرررراس إميررررانا مررررع إميرران ررررم .و لربنررا أن القررررررآن
مل يصادم ،ولن يصادم ،قيقة من قاا العلوم ضبمئن إلي ا العقول»(.)1
ويلتقررري عبررراس حممرررود العقررراد مرررع أررريخ األزهرررر األ رررب الشررريخ حممرررود
أرلتوا،

إببرال ربرب القررآن مبرا ضصرل إليره نبريراا العلرم احلرديث ،يرث

يقول« :كل ما جيب علرى امللرلم أن يركمن بره ،أن كتابره اإلهلري يرأمر بالبحرث
والررتفكري ،وش ين ررا عنرره ،وش يص ردّ عررن النبررر والتأمررل

مبا ررث الويررود

وأ رررار الببيعررة و فايررا اجمل ررول كيفمررا كرران ،ولكنرره ش يررأمر بالتمرراس
التويي ب نصوصه وب نبرياا العلوم كلما و را من را نبريرة بعرد نبريرة
لرب ا العرلماى ثرابتة مقررر ،،وهي عررضررة بعرد قليررل للنقررا أو التعررديل ،برل
ش يأمر الكتاب بالتويي ب الكيفياا الرت يف م را العلرم والكيفيراا الرت
يقرردرها العقررل لف ررم امللرراال الكونيررة

بررداىض ا األو ون ايت ررا األ ررري ،ب ر

طوايا الغيب اجمل ول ،ألنه ش ينبغي أن يعلم ر عقرم وإميانرا ر برأن اليروم إذا نلرب
إ اإلله أو نلب إ عمر الكون أن يف م منه أنه يروم مرن أيرام عمرر اإلنلران،
الرت لر علي را اإلنلران .يرنحن مبرالبون

قبل أن يويرد وقبرل أن ضويرد األر

بررأن نف ررم القرررآن الكررريم ،ومبررالبون بررأن نفكررر وأن نلررتفيد أليكارنررا مررن
علوم العصر الذي نعيش ييه ،ولكننا ش نبالب

عصر من العصور بأن نعلر

إمياننا بتفلري النبرياا العلمية ،وهي ش ضلتقر عصرا وا دا علرى ضفلرري غرري
قابل للنقج أو التعديل والتحوير»(.)2

( )1الشيخ محمود شلتوت ،تفسير القرآن الكريم :األجزاء العشرة األولى ،ط( 90.القاهرة :دار الشروق0224 ،م).
( )2عباس محمود العقاد ،الفلسفة القرآنية ،موسوعة عباس محمود العقاد اإلسالمية (بيروت :دار الكتاب العربي،
9179م) ص .027
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والقرآن الكريم ر رالة اللرماى اخلاآرة .وبرذلك ي رو كتراب ا

اخلالرد

إ أن ضقرروم اللرراعة .ي ررو كترراب للررزمن كلرره ،أمررس واليرروم وغرردا .وهررذا
اخللود جيعل من كتاب ا

د تورا دااما لإلنلانية يروق هرذ األر  ،ضركمن

به ،وضتف مه ،وضكتشررف قااقره ييررم بعرد ييرل .و هرذا اللررياق يعجربع
ما قاله الشيخ حممد الغزالي
نشرا

كتاب

حماوراضه مع األ تاذ عمر عبيد لنة ،الرت

مل عنوان «كيرف نتعامرل مرع القررآن» .والعجيرب أن هرذا

العنرروان هررو نفلرره العنرروان الررذي ا تررار الشرريخ الرردكتور يو ررف القرضرراوي
لكتابه ا نف الذكر ،وقد أأرار

مقدمرة ذلرك الكتراب إ هرذا التشرابه

ب العنوان .
يقول الشيخ حممرد الغزالري« :هنراك إمجراا بر امللرلم علرى أن القررآن،
من نا ية البرول ،يلرتغرق الرزمن كلره ،برل يتعرد الرزمن ،يقرول الر ررول:
ُآر ِكرُ
قُورتِلُْكماُك ْنتُترتِلُفِيُال ُّد ْنياُف ِإنَّ ُم ْن ِزلتكَُ ِِ ْنكد ِ
«يـُقـُالُ ِلص ِ
اح ِ
بُا ْلق ْر ِ
آنُا ْقرأُْو ْارت ِ

آيك تُت ْقككرأُ ِبهككا» ( . )1يكررأن القررررآن امترردادم للزمرررن ضَتجررراوز هررذ احليررا ،،إ أنرره
يقرأ

اجلنة .وامتداد العرضي يشمل األينراس كلر ا ..حنرن ا ن

اخلرررامس عشرررر للر ر جر ،،لكرررن األينررراس متفاوضرررة

القررن

ذكاا رررا ،وملرررتواها

العلمي .وممكن لكل من هذ األيناس أن يصل إليه القرآن ،ويتجراوب معره،
ويف ررم منرره .والعبرررار ،القرآنيررة يي ررا مرونررة تعررل مع راني كررثري ،جررريف من ررا أو
ضتحمل ا ا يرة ..وهرذا مرا أأررررار إليره اإلمرام علري ،رضرري ا
ابررن عبرراس ،رضرري ا

عن مررا ،ويررادل اخلررواريف « :ش

عنره ،عنرردما قرام
ررايّ م بررالقرآن ،يررإن

( )1الحديث أخرجه الترمذي في سننه ،عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،في كتاب فضائل القرآن ،باب ما جاء فيمن
ق أر حرفاً من القرآن ما له من األجر ،وقال الترمذي  :حديث حسن صحيح.
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القرآن محال أويه ..»...يكلمة «محال أويه» هري
الصياغة القرآنية ..وكان شبد أن ضكون

احلقيقرة ضشرري إ طبيعرة

الصرياغة هرذ املرونرة لكري ضبقرى

وضكون ممتد ،مع الزمن ..يفي ا مرونة وراهر ،ييرث إنره إذا ضكلرم
أو ضكلررم

وصررف أر  ،أو ضكلررم

التراريخ

أرريى ،ضنررزل عبررار ،هلررا نلرري معرر

ييررث ميكررن أن يلررتقبل ا العبقررري ويغرروك يي ررا ،وميكررن أن يصررل إلي ررا
العامي ويلتقر عند دودها األو  .ي رذا مرن صرااا القررآن الكرريم .وقرد
ش رري هررذ اخلصررااا كررل متررذوق للقرررآن .يالكترراب لكرري يكررون للزمرران
كلرره ،وللعقررول كل ر ا ،وللقلرروب كل ر ا ،كانررت صررياغته يي ررا هررذ املرونررة
العجيبة الت تعل كل الناس م ما ضفاوضوا يلرت وا إليره ،وينبعثروا عنره وهرم
راضررون ..ولررذلك ،نررر قفررز ،العلررم

عصرررنا هررذا ،وبالررذاا

اللررت

ررنة

األ ري ،،يقد ضلاعف العلم البشري أكثرر ممرا ضلراعف رمل الرزمن كلره،
ومع هذا يبقى القرآن ،ولو أن إينشتاين قرأ ملا ويد ييه ما ينراقج العلرم الرذي
اكتشرررفه

الكر ررون ،برررل لوير ررد أن ر ررال الكر ررون كمرررا رآ هرررو

ثنايرررا

البحررث املررادي ،هررو منررزل هررذا القرررآن الررذي يشررعر قارارره بأنرره كرريم وعلرريم
وعبيم ،بقدر ما ي م هو من درا ته الكونية(.)1
و صم ية القرآن لكرل زمرن ومكران ،ضقتلري أن ضكرون دعوضره دعرو،
عاملية موي ة لإلنلانية مجعراى ،وضلرتدعي إ ذلرك فري القررآن الكرريم
من لدن رب العامل  .والقرآن الكريم منذ أن نزل به الو ي على الر ول 

فبته مجوا من الناس أفاهة ،وضناقلته ييم عن ييل بالتوازي مرع النشرر
( )1الشيخ دمحم الغزالي ،كيف نتعامل مع القرآن ،في مدارسة أجراها معه األستاذ عمر عبيد حسنه ،سلسلة قضايا الفكر
اإلسالمي( )5ط( 0.المعهد العالمي للفكر اإلسالمي؛ المنصورة/مصر :دار الوفاء للطباعة والنشر9110 ،م)
ص.025-024
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الكتررابي للمصررا ف .وهررل ا ررد ع ررددا غفي رررا يفرروق احلصررر مررن ررايبي
ومرضلرري نررا ر ررالة

اويررة

كررل ييررل مررن أييررال اإلنلررانية غررري قُررراى
كل زمان يصلي بنصروك مرن

القرآن الكريم؟ .وكل ييل من املللم

ضلك الر الة .هرذا والقررآن مل ضرتغري لغتره العربيرة إ اليروم ،يلغتره مرا زالرت
جمتمعاضنا احلاضر ،اإلطما علرى

ية ب الشعوب ،وش يش على الناس

القرآن بالعربية ،أو على معانيه املرتمجة إ اللغاا األ ر (.)1
يقررول الرردكتور حممررد عبررد ا
فررري ا

كتابرره القرريم «النبررأ العبرريم» عررن

دراز

ضعرررا للقررررآن الكرررريم « :و ضلرررميته ب رررذين اش ر ر (القررررآن،

الكتاب) إأار ،إ أن من قه العناية يفبه
أعع أنه جيب فبه

موضرع ش

موضرع وا رد،

الصردور واللربور مجيعرا ،أن ضلرل إ رداهما يترذكر

إ داهما األ ر  .يم ثقة لنا يفي رايي ترى يواير الر رم اجملمرع عليره مرن
األصر حاب ،املنقول إلينرا يريم بعرد ييرل علرى هيئتره الرت وضرع علي را أول مرر،،
وش ثقرة لنرا بكتابررة كاضرب ترى يواير مرا هرو عنررد احلفراو؛ باإل رناد الصررحيج
املتررواضر .وب ررذ العنايررة املزدويررة الررت بعث ررا ا
بنبي ررا ،بقرري القرررآن حمفووررا

نفرروس األمررة افمديررة اقتررداى

رررز ريررز ،إاررازا لوعررد ا

يفبرررره يررررث قررررال :

الررذي ضكفررل

(احلجررررر ،)1 :ومل

يصبه ما أصاب الكترب املاضرية مرن التحريرف والتبرديل وانقبراا اللرند ،يرث
مل يتكفل ا

يفب ا ،وبل وكل ا إ

في الناس هلا»(. )2

( )1مجموعة من الباحثين ،لغات الرسل وأصول الرساالت (الرباط :منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،
إيسيسكو0220 ،م) ص.039-009

( )2دمحم عبد هللا دراز ،مدخل إلى القرآن الكريم :عرض تاريخي وتحليل مقارن ،ط(9.الكويت :دار القرآن الكريم ،ودار
القلم9179 ،م) ص.9
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و كتابرره املتميّررز «مررد ل إ القرررآن الكررريم :عررر
مقارن» ميحا الدكتور حممد عبد ا

ضررارخيي و ليررل

دراز هذ القلية آحيصا ويزيدها

وضو ا بعرد وضروح ،يرث يلقري نبرراا يديرد ،إ القررآن الكرريم يردير،
بالتقدير ،ييقول  « :إنه يتلرج مرن البحرث أن الرنا القرآنري الرذي بر أيردينا
اليرروم ش يريررع إ اخلليفررة الثالررث ،عثمرران بررن عفرران ،كمررا يقررال ،وش إ
اخلليفررة األول أبرري بكررر ،وإمنررا هررو مبرراب مبابقررة رييررة للررنا املكترروب
بإممى الر ول ،عليه الصم ،واللمم ،والرذي في بعناية وضقرديس يرري صرردور
الصحابة وقراا م .وبعد أن في الرنا القرآنري علرى هرذا النحرو ،بعيردا عرن
أي لب أو أكوك ،انتقل كما هو معلوم من ييل إ ييل بأمانة وضقرديس
تررى وصررل إلينررا ،والرردليل الررذي يقبررع بصررحته يكمررن

أنرره رغررم اخلررمف

الررذي نَ رزَنيَ ب ر امللررلم مبكرررا بلرربب ضباعررد آراا ررم الليا ررية ،يق رد وررل
القررررآن وا ررردا

العرررامل اإل رررممي كلررره ترررى بالنلررربة للفررررق اإل رررممية

احلانقة على اخللفاى الثمثة األول»(.)1
ولقد ررر القررآن الكرريم العقرل اإلنلراني مرن األوهرام وبردّد اللرمشا
الررت كانررت

ررول دون رميررة احلقرراا الكونيررة واللبررااف الربانيررة

وبذلك ضقوم نبرية املعرية

لقرره.

القرآن على أ راس التعرادل والتكامرل والتروازن

ب ر الكررم والكيررف والررروح واملرراد ،والغايررة واللرربب .يقررد ربررب القرررآن ب ر
احلواس والعقول والويدان ودعا إ ا تعمال اللمع والبصر(.)2

( )1دمحم عبده ،رسالة التوحيد ،ضمن األعمال الكاملة لإلمام الشيخ دمحم عبده ،تحقيق وتقديم الدكتور دمحم عمارة ،ط9.
(القاهرة :دار الشروق9113 ،م) ص.424
( )2أنور الجندي ،المصدر السابق ،ص .93
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يقرول الشريخ اإلمررام حممرد عبررد

عبراراا قويرة عميقررة مو يرة ومشرررقة:

«لقد كشف القرآن عن العقل غمة من الوهم ييما يعرر

مرن روادا الكرون

الكبري « :العامل» والكون الصغري« :اإلنلران» ،يقررر أن آيراا ا
صنع العامل إمنا جيري أمرها على اللنن اإلهلية الرت قردرها ا

الكر
علمره

األزلرري ،ش يغيرررها أرريى مررن البرروارئ اجلزايررة ،غيررر أنرره ش جيرروز أن يغفررل
أرأن ا

يي ا ،بل ينبغي أن

يى ذكرها عند رميت ا ،يقد يراى علرى للران

كانُ
انُ ِلم ْكُِِْأحكدتُو ُ ِل كـياتِ ُِهُ،ول ِكنَّهمكاُآيت ِ
النيب « :إِنَّ ُالشَّكـ ْمسُوا ْلقمكرُ ُي ْْ ِكـف ِ

َُِّللاُِف ِإذاُرأيْتمْهاُفصُـلُّْا» .وييه ضصررريج بأن مجيع آياا الكون ترري
ِم ْنُآياِ َّ
علررى نبررام وا ررد ،ش يقلرري ييرره إش العنايررة األزليررة علررى اللررنن الررت أقامت ررا
علي ا»(.)1
وملرررا كررران التقليرررد مجرررودا و جابرررا

رررول دون إعمرررال العقرررل والرررتفكري

واشيت ر راد ،ير رإن القر ررآن الكررريم ،قرر رد ن ر رى عر رن التقرر رليد .و هرر رذ املل رألر رة
يقول الشيخ حممرد عبرد « :لقرد أحنرى القرررآن علرى التقررليد ،ومحرل عليره محلرة
مل يردهررا عنر ره القر ردر ،يبررددا ييالقرره املتغلبررة علررى النفرروس ،واقتلعررت أصرروله
الرا رخة

املدارك ،ونلفت ما كان له مرن دعراام وأركران

عقاارد األمرم،

صرراح العقررل صرريحة أزعجترره مررن ررباضه وهبررت مررن نومرةٍ طررال عليرره الغيررب يي ررا،
كلما نفذ إليه أعاا من نور احل

لصت إليه هيمنة (الصوا اخلفري) مرن رد،

هياكررل الرروهم« :من يررإن الليررل الررك ،والبري ر وعررر ،والغايررة بعيررد ،،والرا ررة
كليلة واألزواد قليلة»(.)2
( )1المصدر نفسه ،صفحة  ،454والحديث أخرجه البخاري.
( )2الشيخ محمود شلتوت ،من توجيهات اإلسالم ،ط( 9.القاهرة :دار الشروق0224 ،م) ص.992
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لرر اللرررمواا واألر

و رررث القررررآن الكرررريم علرررى الرررتفكري

و

احليا ،و الكون و اإلنلان .وهذا التفكري هو مصدر املعرية .و ول هرذا
املوضوا يقول الشيخ حممود ألتوا موضحا هذ امللرألة« :لقرد كران موقرف
القررررآن

احلرررث علرررى الرررتفكري

ملكررروا اللرررمواا واألر

برهانررا واضررحا علررى مكانررة العقررل والعلررم

بأ ررراليبه

نبررر اإل ررمم ،إذ العقررل آلررة

الرررتفكري ،والعلرررم رضررره .وإذن يكرررون كرررل مرررا ورد

القررررآن ثرررا علرررى

التفكري إعمنا عن يلل العقل ،وإ اى بالعمل على ضربيته وضقويته ،وهرو
الوقت نفله إعمن وضلجيل لفلل العلرم ،وإ راى بتحصريله ،ييقرف اإلنلران
على احلقاا  ،وضزول عنه غشاو ،اجل ل ،و ررر مرن رق األوهرام واخلرايراا.
وبررذلك كرران اإل ررمم ديررن الفكررر ،وديررن العقررل ،وديررن العلررم ،و لرربنا أن
ر ررروله مل يقررردم جرررة علرررى ر رررالته إ قش مرررا كررران طريق رررا العقرررل والنبرررر
والررتفكري ،ومل يشررأ لرره ربرره أن

ق ر للقرروم مررا كررانوا يبلبررون مررن رروارق

لية جلع هلا أعناق م»(.)1
لقد ارضفع القرآن الكريم بالعقل ،و جل أن إهماله
ببا

عذاب ا

يلررتعملوا عقرروهلم

الدنيا ريكون

ر ،،يقال كاية ملا جيري على أللرنة الرذين ضرلوا ومل
معريررة احل ر والعمررل برره :

(امللررك .)92:وكررذلك ارضفررع القرررآن بررالعلم ويعررل أهلرره يررري
املرضبة الثالثرة بعرد ا

واملماكرة:
(آل عمران.)99:

( )1المصدر السابق.
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ولقد قدم القرآن الكريم من جا واييا ول الفكر والعلم واملعرية ،يقد
كانررررت دعوضرررره قاامررررة أ ا ررررا علررررى النبررررر إ مررررا
والتعرف إ قدر ،ا

ضبرارك وضعرا وعبمتره

يبدأ اخلل ثم يعيد  ،وكيف بدأ اخلل ثم ا
ا

اللررررمواا واألر ،

اخللر و ا يراق ،وكيرف
(ضبارك وضعرا ) ينشر النشرأ،

ررر .،ودعررا القرررآن النرراس كايررة ،دون مجاعررة معينررة ،إ التأمررل

اللررمواا واألر

لر

و ل ر النرراس وا ررتعمال احلررواس والعقررل والررتفكري وإ

اشهتمام الكبري باحللاب واهلند ة والفلك والتجار ،واحللاب واشنتقال مرن
النبر إ التجربة وضقديم ال هان .ومن هنا ارد هرذ األلفراو املتصرلة برالعلم
واملعرية قد وردا

مواضع كثري ،من القرآن الكريم على هذا النحو :

(رأ ) وردا  330مررر( ،،نبررر) وردا  11مررر( ،،عرررف) وردا  34مررر،،
(علررم) وردا  9232مررر( ،،ذكررر) وردا  047مررر( ،،يقرره) وردا  02مررر،،
(عقرررل) وردا  49مرررر( ،،يكرررر) وردا  91مرررر( ،،األلبررراب) وردا  92مرررر،،
(احلكررررم) وردا  91مررررر( ،،احلجررررايف) وردا  21مررررر(،،اجلرررردل) وردا 01
مر. )1(،
وهكذا ،يإن القرآن الكريم بأنوار املشعة وبفيوضراضه املتديقرة وباياضره
البررراهر ،الدالرررة علرررى كمرررة ا

لقررره والداعيرررة إ الرررتفكري والتررردبري

والتفقرره والبحررث عررن املعريررة وطلررب العلررم ،كرران وش يررزال و رريبقى مادامررت
احليرررا ،يررروق هرررذ األر  ،مصررررردرا للمعررررية وحمرررورا للنشرررا الفكرررري،
ودعرررو ،داارررمة إ اشيتررر اد ملواكررربة ضبرررور احليرررا ،وارضقررراى العلرررم وازدهرررار
املعرية اإلنلانية.
( )1أنور الجندي ،المصدر السابق ،ص .993
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ير رررالة القررررآن الكرررريم ر رررالة الرررد ،،وهررري ر رررالة ربانيرررة موي رررة
لإلنلانية مجعاى
ا

كل زمان ومكان .ولذلك يإن أمرة القررآن ملركولة أمرام

ضعررا ومرررأمور ،بتبليرررر هرررذ الر رررالة اخلالررد ،للعرررامل  ،وقبرررل ذلرررك هررري

ملرركولة ومررأمور ،بإقامررة الرردين والعمررل مبقتلررى أ كررام القرررآن الكررريم
وبتعاليمه ومباداه ،ويقا هلدي القررآن ،وطبقرا للمن رايف الرذي يراى بره ،والرذي
هو من ايف احلكمة والتبصر واشعتدال والو بية.

-39-

