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 الفكر الحنيف؛ القرآن من الهجر إلى التفعيل

 حوار مع الباحث والمحاضر سامر إسالمبولي

الدراسات القرآنيةـ تستوقفنا  عندما نرغب يف االطالع على ما وصلت إليه   
احلاج محد، وأمحد صبحي  الكثري من األمساء كمحمد شحرور، وأيب القاسم

ًجعلوا من القرآن هدفا  منصور، وطليعة من املفكرين والباحثني والكتاب، الذين
هلذا احلوار يندرج ضمن  وضيفنا. نا من أزماتتيبحثون من خالله ما أصاب ثقاف

مستويات الدراسة، ومن  ب على دراسة القرآن مبختلفهذا اإلطار الذي انك
ّإنه الباحث سامر  .خالل العديد من املؤلفات والكتب اليت ناهزت العشرين

 .إسالمبويل

كيف تقدم نفسك . الباحث األستاذ سامر إسالمبويل :يوسف هريمة - 1
 لقراء املوقع؟

  سامر إسالمبولي-ج
         سوري اجلنسية1963   سامر بن حممد نزار إسالمبويل ، والدة دمشق  •
  .   باحث وحماضر يف الفكر اإلسالمي املعاصر •
 م2008عضو يف احتاد الكتاب العرب يف سوريا منذ عام  •
 :ًبلغت مؤلفايت حوايل عشرين مؤلفا يف خمتلف املواضيع القرءانية  من أمهها •

  علمية اللسان العريب وعامليته - 
 دراسة إنسانية يف الروح والنفس والتفكري - 
 القرءان من اهلجر إىل التفعيل - 
 حترير العقل من النقل - 
 اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتماعي - 
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اتك جيدها تتمحور حول مركزية القارئ ملختلف كتاب :يوسف هريمة - 2
فهل هذا يضعكم ضمن التوجه السائد لدى . القرآن الكرمي يف املعرفة اإلسالمية

؟ وإذا كان "أو أهل القرآن " القرآنيون " طائفة من املسلمني تطلق على نفسها 
األمر كذلك فما هو موقع هذا االجتاه الفكري يف الساحة الفكرية املعاصرة؟ وما 

 اته وخصائصه؟هي أهم مس
  سامر إسالمبولي-ج

 مجاعة القرءانيني أو أهل القرءان كما هي مشهورة هو اسم أطلقه الدكتور -     
على موقعه يف النت ومنه اشتهر هذا االسم يف الزمن " أمحد صبحي منصور"

ََاملعاصر، وتناوله اإلعالم املصري وروجه، وانتشر يف الوسط اإلسالمي كاسم علم 
لدكتور، وحصل التباس يف اإلعالم وعند معظم املسلمني إذ عدو على مجاعة ا

كل من يدعو للتمسك بالقرءان كمصدر تشريعي إهلي وحيد، وكمصدر 
للمفاهيم الغيبية الدينية هو قرءاين لوجود التماثل مع دعوة مجاعة أهل القرءان يف 

صواب يف واقع تلك املسألة، وبالتايل هو تابع جلماعة الدكتور منصور، وهذا غري 
ًاحلال، ورغم أن هذه الفكرة قدمية تارخييا وهلا تيارات سابقة، ولعل من أبرزها يف 

اهلندي،ورغم أن تلك الدعوة " أمحد خان" الزمن املعاصر السابق دعوة السري 
ًالقرءانية مهمة جدا وحمورية يف الفكر ، ورغم أن هذه التسمية مدحا وليس ذما  ً ً

  :وتنا للتمسك بالقرءان كمصدر ديين إهلي؛ نقولإال أننا من منطلق دع
   إن أول قرءاين هو النيب حممد وهو أول من أسس تلك الدعوة وكان يتخذ 

 ويتبع ،ًالقرءان مرجعا يف أموره الدينية ويتفاعل مع نصوصه حسب معطيات زمانه
  وال يوجد عنده مراجع أخرى حتت أي مسمى يرجع ،األحسن مما نزل عليه
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وار كتاب اهللا، ومل يقدم نفسه أو دعوته إال باسم اإلسالم احلنيف كما إليها جب
  :أمر الرب يف كتابه 

َقل صدق الله فاتبعوا ملة إبـراهيم حنيفا وما كان من المشركني { ِ ِ ِ ِِ ْ َُ َْ َ َ ََ ًَ َ َ َِ ِْ  ْ ُ َِ َ ُُ ّ َ   95آل عمران}ْ
َومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو { ُ َ َ َُ َْ ْ َْ َ َ َْ ْ َ ً ِ ُ ًحمسن واتـبع ملة إبـراهيم حنيفا َ ِ ِ َِ َ ٌَ َِ ِْ َ  َ  ُْ
  125النساء}..
َمث أوحيـنا إليك أن اتبع ملة إبـراهيم حنيفا وما كان من المشركني { ِ ِ ِ ِِ ْ َُ َْ َ َ َ ًَ َ ََ َِ ْ ْ ِْ ِ ْ ِ ِ َ ََ َ َ ْ ُ{123النحل  
َقل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم دينا قيما ملـة{  ٍ ً ًَِ ِِ َ ْ َ ٍ َ ِ َ ِ ِِ َ َ ِ ْ َ إبــراهيم حنيفـا ومـا كـان مـن ُ ِ َِ َ ًَ ََ َ َِ ِْ

َالمشركني  ِِ ْ ُ   161األنعام}ْ
ِفـأقم وجهــك للـدين حنيفــا فطــرة اللـه الــيت فطـر النــاس عليـهــا ال تـبـديل خللــق اللــه { ِ ِ ِ ْ َِْ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ ََ َِ َِ ً َ َ َ ْ
ين القيم ولكن أكثـر الناس ال يـعلمون  َذلك الد ُ ََ َْ َ ِ  ََ َُ َْ  ِ َ َْ ُ   30الروم}َِ

َومـا أمـروا إال ليـعبـدوا اللـه خملـصني لـ{ َ ِ ِ ُِْ َ  ُ ُ َ َْ ِ ُ ُِ َه الـدين حنـفـاء ويقيمـوا الـصالة ويـؤتـوا الزكــاة َ َ َ ُ َُْ ُ َُ ُ ََ  ِ َ َ ُ
ِوذلك دين القيمة  َ ََْ ُ ِ َ   5البينة}َِ

ين مـن حـرج { ٍوجاهدوا يف الله حق جهـاده هـو اجتبـاكم ومـا جعـل علـيكم يف الـد َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِْ ُْ ْ ََْ َ َ ََ َُ َ َ ُ ِ ِ ِ ِ  ُ
ُملـة أبـيكم إبــراهيم هـو مسـاك َ َ ُ َ َِ ِْ ْ ُ َِ َ  ًم المـسلمني مـن قـبـل ويف هـذا ليكـون الرسـول شــهيدا َِ َ ُ ُ  َ ُ َِ َِ َ َِ ْ ُُ ْ ِ َ ْ ُ

َعليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصالة وآتـوا الزكـاة واعتـصموا باللـه هـو  ُ ِ  ِ ُ َ َ ُ َِ َْ َ َ َ ُ ُ ََ  َ ََِ َ ِ َ ََ َ ُ ُ ُْ ْ
ُموالكم فنعم الموىل ونعم النصري  ِ  َ َْ ِْ َِ ََ ْ ْْ َ ْ ُ َ   78احلج}َ

ْومن{ َ أحسن قـوال ممن دعا إىل الله وعمل صاحلا وقال إنين من المسلمني ََ ِ ِِ ِْ ُ َ َْ َ ُِ ِِ ِ َِ َ ًَ ًَ َ َ َ َ َ  ْ َ ْ   33فصلت}َ
ِْأولــئك الـذين هـدى اللـه فبهـداهم اقـتـده {ونتخـذه قـدوة لنـافنحن نتبع الرسـول  َِ َْ ُ ُ ََ َُ َِ ُ ّ َ   األنعـام}َُِْ

َلقد كان لكم يف رسول الله أسـوة حـسنة لمـن كـان يـرجـو اللـه {ونأتسي به ،  90 ْ  ُ َ َْ َْ َ َْ ََ ٌَََ ٌَ ُ ِ ِ ُ ِ ُ َ ََ
ــــوم اآلخــــر وذكــــر اللــــه كثــــريا  ًواليـ ِ َِ ََ  َ ََ َ َْ َ ْ و نــــدعوا إىل اإلســــالم احلنيــــف، ، 21األحــــزاب}َْ

وال نتبــع مجاعــة وال حــزب وال شــخص بعينــه، " املــسلمون احلنفــاء"ونــسمي أنفــسنا 
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يعة أحد من البشر بيعة دينية قط، وإمنا نـدعوا إىل اهللا علـى بـصرية مـن وال ندعوا لب
ِقـل هــذه سـبيلي أدعـو إىل اللـه علـى بـصرية أنـا ومـن { :األمـر كمـا أتـى يف القـرءان َ ََ ْ ََ ٍَ َِ ِ َ ََ ُِ ّ ِ ْ ِ ِِ َ َ ْ ُ

َاتـبـعــين وســبحان اللــه ومــا أنــا مــن المــشركني  ِ ِ ِِ ْ َُ َ َْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ِ َ {وكــل إنــسان مــسؤول 108يوســف ،
ٌَبل اإلنسان على نـفسه بصرية {عن نفسه  ِ َ َِ ِ ْ َ ََ ُ َ ِْ   .14القيامة}ِ

لـذلك؛ حنـن نـرفض تلـك التـسمية ألـا تـوهم احلزبيـة والفرقـة جبـوار الفـرق األخـرى، 
وهكــذا نقــدم دعوتنـــا " املــسلمون احلنفـــاء"ونــصر علــى التــسمية القرءانيـــة لنــا وهــي 

  .وأنفسنا
يتحــرك باســم الفكــر اإلســالمي املعاصــر وهــذا التيــار اإلســالمي الثقــايف الــذي  -  

احلنيف له وجود ثقايف قوي وإقبال شديد عليه من قبل اجليل احلايل، وخاصـة بعـد 
ُأحـــداث مـــا يـــسمى بـــالربيع العـــريب، الـــذي ســـاهم إىل حـــد كبـــري يف تـــسريع الـــوعي 
وبــدء التفكــري ممــا أدى إىل فقــد الثقــة بــاملراجع الدينيــة الكهنوتيــة لوقــوف معظمهــم 

لسلطات اجلائرة والظاملة ضـد الـشعوب والعـدل واحلريـات ،وصـار اجليـل يفكـر مع ا
ِبنفــسه وبــدأ يرجــع حيــاكم الــرتاث الــديين احلــديثي املعــروف باســم الــصحاح، وهــي 

جمموعــة مــا اســتكتب النــاس مــن األفهــام والروايــات التارخييــة املنــسوبة للنــيب وزامحــوا 
" املثنــاة " ًهــي معروفــة تارخييــا باســم ــا كتــاب اهللا وصــدوا النــاس عــن ســبيل احلــق و

  :كما أتى يف الرواية املنسوبة للنيب 
 -  ويف روايــة أشــراط - مــن اقــرتاب (( ":قــالاهللا بــن عمــرو بــن العــاص  عبــدعـن 

ول وخيــزن العمــل، ويقــرأ ،ويفــتح القــ أن ترفــع األشــرار وتوضــع األخيــار: الــساعة
بــالقوم امل
َ

ملثنــاة ؟ قــال ومــا ا قيــل. ثنــاة لــيس فــيهم أحــد ينكرهــا 
َ

ب ِكتُمــا اســت: 
 : 774 / 6" السلسلة الصحيحة " قال األلباين يف   ))سوى كتاب اهللا عز وجل

، يرويــه عنــه عمــرو ابــن قــيس عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص و هــو مــن حــديث 
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الكندي ، رواه عنه مجع رفعه بعضهم و أوقفه بعضهم ، و هـو يف حكـم املرفـوع 
  .ألنه ال يقال مبجرد الرأي

 وهذا على صعيد احلـراك امليـداين بـني املـسلمني ، أمـا علـى صـعيد الفكـر الثقـايف 
ًفهــو يتبــوأ حمــال رياديــا يف الفكــر وبــدأ يثبــت ذاتــه بقــوة علــى كافــة األصــعدة والعلــوم  ً

ـــاريخ  ـــدبر القـــرءان إىل علـــوم اللـــسان واملنطـــق واملعرفـــة و الت اخل، ..اإلســـالمية مـــن ت
ة تعيــد تدشــني أصــول تــدبر القــرءان واللــسان وبــدأت تــصدر دراســات عميقــة أوليــ

العــريب والتــاريخ وتــضع النقــاط علــى احلــروف وتؤســس مــن معظــم أتبــاع هــذا التيــار 
مــشروع باحــث مــستقبلي ســوف يلــد ويــساهم يف دفــع عجلــة التحــديث والتجديــد 

  .وفق منهج القرءان احلنيف
  
  خصائص المنهج القرءاني الحنيف -

ًقــل يــا أيـهــا النــاس إين رســول اللــه إلــيكم مجيعــا {ً خطــاب القــرءان هــو للنــاس مجيعــا َِ ْ ُ َِْ ِِ ّ ُ ُ َ ُ  ََ  َ ْ ُ
ِالذي لـه ملـك الـسماوات واألرض ال إلــه إال هـو حييــي ومييـت فـآمنوا باللـه ورسـوله  ِ ِ ِِ ُ ََ َ َ َ َّ ِ ْ ُ َ ُ ُ ُِْ َ ُ  ِ َِ َُ َِ َْ ِ  ُ ُْ ِ 

ــؤمن باللــه وكلماتــه وا َالنــيب األمــي الــذي يـ َِ ِ ِ ِِ ََِ ّ ِ ُ ْ ُ   ُ ِ  َتبعــوه لعلكــم تـهتــدون ُ َ ْ َ ْ ُ َ َُ ُ ِ{158األعــراف ،
وهــذا يعــين أنــه ال يوجــد طبقــة كهنوتيــة تــسمى رجــال ديــن حتتكــر العلــم الــديين هلــا 
ومتنـــع النـــاس عـــن دراســـته أو التعامـــل معـــه، فكـــل إنـــسان يـــستطيع أن يتعامـــل مـــع 

  .القرءان وفق قدراته العلمية و الفهمية وإمنا العلم بالتعلم 
ف مــن حنــف وهــي تــدل علــى امليــل ذات اليمــني وذات الــشمال وفــق وكلمــة حنيــ

ًحمــور ثابــت ترجــع إليــه دائمــا مــع االســتمرار بالــسري إىل األمــام، وهــذا مــنهج النــيب 
ًإبـــراهيم وبـــه صـــار إمامـــا للنـــاس حيـــث أنـــه يتحـــرك بـــني املتغـــريات وفـــق حمـــور ثابـــت 

تطــور لألمــام ًوحيــدث أفكــاره دائمــا حــسب املــستجدات الــيت حتــصل معــه نتيجــة ال
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ثبــات اخلطــاب القــرءاين كمبــىن صــويت : (وفــق القاعــدة القرءانيــة املنطقيــة الــيت تقــول
ومفاهيم ثابتة وأحكام مربمة، وحركته كمعىن ومفـاهيم جزئيـة متغـرية وحركـة سـلوكية 

وهـــذا يوصـــلنا إىل وجـــوب القـــراءة املعاصـــرة ) متطـــورة  وفـــق حمـــور الثابـــت و املتغـــري
  .سب أرضيته املعرفية املتجددةللقرءان يف كل جمتمع ح

ــــسيبة ال ضــــوابط هلــــا، ُقــــد يظــــن بعــــض البــــاحثني أن القــــراءة املعاصــــرة للقــــرآن م  ت
 بــل تنفــي ،وبالتــايل فممكــن أن تظهــر قــراءة وجوديــة للقــرآن تنفــي مــصدريته اإلهليــة

ً وتـعد هذه القراءة رأيـا،اإلله نفسه  َ صان حـسب الـذين يـدعون ُ لـصاحبها جيـب أن يـُ
 مــن هـذا املنطلــق رفــضوا القـراءة املعاصــرة مــن أساسـها، ومــنهم مــن !للقـراءة املعاصــرة

عيـــد تأســـيس الـــرتاث وتعطيـــه احليـــاة مـــرة ثانيـــة، ولـــست يف صـــدد ُقبلهـــا بـــشرط أن ت
نقـــاش الـــرأيني وإمنـــا ســـأكتفي باإلشـــارة إىل أهـــم األســـس الـــيت جيـــب أن تقـــوم عليهـــا 

  .لقرآن، ومن خالهلا وما سبق ذكره يظهر افت الرأيني السابقنيالقراءة املعاصرة ل
أســـاس القـــراءة المعاصـــرة للقـــرآن ومنطلقهـــا هـــو اإليمـــان بمـــصدريته : ً  أوال
ــة ً  تارخييــاً نــصاري ألن انتفــاء هــذه املــصدرية ينفــي عنــه القــراءة املعاصــرة ويــص،اإللهي

  .ُ غري ملزم بقراءته ملن سبق من اتمعاتًوتراثا
الـــنص القرآنـــي نـــزل باللـــسان العربـــي وهـــذا يقتـــضي أن نتعامـــل معـــه : ًثانيـــا   

  . املوجودة يف اخلطاب ذاتهوقواعدهحسب بنية اللسان العربي 
   المبينأهم مفاهيم اللسان العربي                              

  .نشأة اللسان نشأة علمية وليست اعتباطية أو توقيفية -1
  . اختلف املعىنإذا اختلف املبىن -2
  .أسلوب الرمز استخدمه القرءان بشكل عريب -3
ًنفي ااز وما مسي خطأ بالرتادف عن اللسان العريب -4 ُ.  
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ــــني  -5 ــــشائع ب ــــضمائر يف القــــرءان خيتلــــف عــــن االســــتخدام ال نظــــام اســــتخدام ال
  .الناس
 أي تغيـري يف بنيـة اجلملــة مـن زيــادة أو نقـصان أو تقـدمي أو تــأخري يـؤثر بــاملعىن -6
  .املفهومو

  . العطف يقتضي التغاير-7
  . العالقة بني اللسان العريب والواقع جدلية-8
  . األلفاظ العربية أجسام تقوم ا املفاهيم-9

  . األلفاظ العربية حقل وميدان للتفكري-10
  . العريبسانور املتعلقة باللإىل غري ذلك من األم

ًوسأضـرب مــثال علـى أمهيــة معرفــة اسـتخدام الــضمائر وعــدم شـرطية رجوعــه ألقــرب 
  .مذكور قبله
وأعـد{ :��ل������� ِ وا هلـم مـا اسـتطعتم مـن قــوة ومـن ربـاط اخليـل تـرهبـون بـه عـدو ََ ْ ََ ِ ِ ِِ ُ َِ ُْ ِ َْ ْ  َ ٍ ُ  ُْ ََْ ْ  َُ

ِالله وعدوكم وآخرين من دوـم ال تـعلمـونـهم اللـه يـعلمهـم ومـا تنفقـوا مـن شـيء يف  ٍ
ْ َ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َِ َِِ ََ ُ ُ َ َْ ْ ُْ َُ َْ ُْ ّ ُّ َ ُُ َ ِ َ  ُ َ

َسبيل الله يـوف إليكم وأنـتم ال ْ ُْ ََ ُ َِْ  َُ ِّ ِ َ تظلمـون َِ ُ َْ ْوإن جنحـوا للـسلم فـاجنح هلـا وتـوكـل { }ُ َ َ َ َََ ْ َ َْ َ ِ ْ  ِ ْ ُ َ ِ

ُعلى الله إنه هو الـسميع العلـيم  َِ ْ ُ ِ  َ ُ ُِ ِّ  )لهـافـاجنح ( جملـة فـي فالـضمير�61�−62א����ل}ََ
فــــــي الــــــنص الــــــذي ســــــبق، ألن الــــــضمير أتــــــى بــــــصيغة  )قــــــوة( يعــــــود لكلمــــــة

والمقـــصد هـــو أن  مؤنـــث،) قـــوة( مـــذكر بينمـــا كلمـــة) لمالـــس( المؤنث،وكلمـــة
ًأعداء اهللا إن ارتهبوا من قوتكم وجنحوا للـسلم، ويكـون ذلـك عـادة  اضـطرارا  

تجنحــــوا للدعــــة والراحــــة  وال فحــــافظوا علــــى قــــوتكم الرادعــــة، ،ولــــيس ثقافــــة
ألن اتخــاذ موقــف  فتعطــوا بــذلك للعــدو مبــرر الرجــوع إلــى العــدوان واإلرهــاب،

  . فيهممن قبل العدو مناورة وليس ثقافةّالسلم 
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إن كتــاب اهللا عــز وجــل مل تنــزل مواضــيعه بــشكل مرتــب ومتسلــسل، وإمنــا : ًثالثــا  
 ومثــل ذلــك كمثــل  حلكمــة أرادهــا اهللا عــز وجــل،ًتوزعــت وتــداخلت ببعــضها بعــضا

بنيــة اجلــسم البــشري مــن تــداخل أعــضائه ببعــضها بــشكل منــسجم وفــق منظومــات 
ال ميكـن عـزل أي جهـاز عـضوي يف اجلـسم ودراسـته مبعـزل عـن حتكم اجلسم كله، و

ًنظــام اجلــسم عمومــا، فوظيفــة اجلهــاز تظهــر ضــمن حركتــه يف نظــام اجلــسم كلــه مــع 
 ممـــا اقتـــضى ضـــرورة أن أيـــة دراســـة للقـــرآن ال ميكـــن أن تـــتم علـــى األجهـــزة األخـــرى 

 مــــع  الــــذين يتعــــاملونشــــكله احلــــايل كمــــا هــــو معهــــود بطريقــــة املفــــسرين التقليــــدين
 فهــم نظــام القــرءان كلــه الكلــي واظهــاره  بــل البــد مــنالنــصوص بــشكل معــضوض،

  عمليـة ترتيـل اآليـات ذات املوضـوع الواحـد وإخراجهـا مـن القـرآنواستحضاره حـني
 حـسب منظـور علمـي ومـن ً أولويـابرتـُ لتـشكل مـع بعـضها منظومـة واحـدة وتًنظريا

ـــــق النظـــــام العـــــام القـــــرءاين والكـــــمث تـــــتم دراســـــتها وين، وهـــــذا معـــــروف بالدراســـــة  وف
  .املوضوعية للقرءان

يـــات يف القـــرآن علـــى صـــعيد اآلفـــاق واألنفـــس ليـــتم فهـــم لُاستحـــضار الك: ًرابعـــا   
  .األمر اجلزئي ضمن منظومته من خالل الكليات واملقاصد

كون النص القرآين إهلـي املـصدر يعـين ضـرورة نفـي صـفة احلـشو واللغـو : ًخامسا   
  .والكذب وأية نقيصة عنه ألن ذلك يؤثر على فهمه ودراستهواخلطأ والتناقض 

اســتبعاد الفهــم الــسطحي الــسريع للــنص القــرآين الــذي يــأيت مــن عامــة : ًسادســا   
وإمنــــا جيــــب الغــــوص يف . النــــاس ومــــا تعــــارفوا عليــــه مــــن دالالت الســــتخدام الكــــالم

أعمـــاق الـــنص الكتـــشاف أغـــواره ومقاصـــده للوصـــول إىل اجلديـــد والبـــديع يف فهـــم 
  .النص
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ُالرجـال{ :يف نـص) ضـرب(انظروا مثال لكلمـة  َ  َقـوامـون ُ  ُ علـى النـساء مبـا فـضل اللـه َ ّ َ  َ َِ َ  ََ
ٍبـعضهم على بـعض ْ َْ َََ ْ ُ ٌومبا أنفقوا من أمواهلم فالصاحلات قانتـات َ َِ َِ َُ َ ِْ ِ ْ ِ َ َْ َْ ُ َ َِحافظـات للغيـب مبـا  ََِ ِ َْ ْ ٌ َ ِ َ

َحفـظ اللـه والـاليت ختـافون ُ ََ ِ َ ُ ّ َ ِ ِنـشوزهن فعظـوهن واهجـروهن يف المـضاجع َ ِ َ ََ َْ ِ   ُ ُ ُُ ُ ْ ُ ِ َ ُ ضـربوهن َوا ُ ُ ُِ ْ
ًفإن أطعنكم فال تـبـغوا عليهن سبيال َِ َِ  ْ َْ ََ ْ ُ ََ َ َْ ُ ْ َ ْ ًإن الله كان عليا كبريا  ِ ِ َ ً ََِّ َ َ ّ    34النساء}ِ
علمــي ثابــت نتيجــة ترتيــب أصــواا ال يتغــري  الكلمــة يف اللــسان العــريب هلــا مفهــوم

ا حـني ومعىن الكلمة هـو مـا يقـصده املـتكلم منهـ حيكم كل استخدام الكلمة ثقافة،
فيظهر املعىن املادي وهو تعلق املعىن بـشيء حقيقـي  استخدامه هلا وفق سياق معني

ممكــن وجــوده، ويظهــر املعــىن املعنــوي وهــو تعلــق املعــىن  لــه وجــود خــارج الــذهن أو
  .حقيقي له وإمنا هو شعور أو موقف نفسي أو سلوك بشيء غري مادي وال وجود

ًوال إرجاعها جلذرها الثالثي أو الثنائي،و حتليـل العربية ينبغي أ إذا ؛ لدراسة الكلمة 
 ًاملبنيـة منهـا وفـق ترتيبهـا ذاتـه و حتديـد مفهـوم الكلمـة علميـا، وبعـد ذلـك أصـواا

 االنتبــاه إىل الكلمــة حمــل الدراســة هــل أتــت بــصيغة الفعــل الثالثــي أم صــيغة الفعــل
الكـالم  إسـقاطالرباعي، ودراسة الكلمة مبحلها وفق سياقها دون عزهلـا وحـدها مـع 
  .معنوي ًعلى حمله من الواقع فيتحدد معنا فورا أن الكلمة أتت مبعىن مادي أو

 : ضرب
ًصوت يدل على حركة دفع شديدة جدا جدا: ض ً. 
 .صوت يدل على حركة تكرار حصول الشيء:  ر

 .صوت يدل على حركة مجع مستقر: ب
هــذه األصـــوات الثالثــة ـــذا الرتتيــب يوصـــلنا إىل املفهــوم العلمـــي لكلمـــة  اجتمــاع

ًوهـــو دفـــع شـــديد جـــدا مكـــرر منتهـــي بتجمـــع مـــستقر ايـــة، وبعـــد حتديـــد )ضـــرب(
العلمــي ننتقــل إىل املــستوى الثقــايف الفكــري الفلــسفي للكلمــة مــن خــالل  املفهــوم
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اس مـــع استحـــضار والتقـــسيم الســـتخدامها يف القـــرءان والواقـــع املعيـــشي للنـــ الـــسرب
 ، لنرى ذلك)ضرب(العلمي للكلمة فنصل إىل املفهوم الثقايف لكلمة  املفهوم

الفـالح سـاق الـشجرة بفأسـه، فعـل ضـرب ثالثـي متعـدي إىل مفعـول بـه  ضـرب -
أتــى  حيــددان أن فعــل ضــرب  عليــه، والــسياق وحمــل الكــالم مــن الواقــع  يقــع الفعــل

وتكــرار املنتهيــة بتجمــع  فعــة بــشدة وقــوة املــادي، وظهــرت احلركـة املند بـصورة املعــىن
         .ساق الشجرة مستقر يف

إىل مفعـول بـه، والـسياق وحمـل  ًضرب اهللا مثال للناس، فعل ضرب ثالثي متعدي -
املعنـوي، وظهـرت احلركـة املندفعـة  الكـالم حيـددان أن فعـل ضـرب أتـى بـصورة املعـىن

ن فيــه ويتــأثرون مبفهومــه يفكــرو بقـوة وشــدة مــن خــالل عـرض املثــل للنــاس وجعلهــم
ليـصلوا إىل معـىن جمتمـع مـستقر يف  وما يدل عليه وهذا جيعلهم يكـررون التفكـري فيـه

 .قلبهم
لفعــــل ضــــرب بــــصورتيه املاديــــة واملعنويــــة ظهــــر معنـــــا  فــــنالحظ أن املفهــــوم الثقــــايف 

ً جمتمعا مستقراً بقوة يرتك فيه أثرا  إيقاع شيء على شيء:بصيغة ً. 
 .الرباعي كيف تأتلننظر صيغة الفعل 

وهـذا يـدل علـى أن ) ضـرب(فعـل ربـاعي مزيـد وجـذره هـو الفعـل الثالثـي  :أضـرب 
ضرب العلمي والثقايف حيكمان صيغة الفعل الرباعي، ولكـن هـل معـىن  مفهوم كلمة

 أي زيـادة: (الرباعي هو ذاته الفعل الثالثي، واجلواب هو القاعدة الـيت تقـول الفعل
الربــاعي هــي  والزيــادة يف فعــل ضــرب) ادة وتغيــري يف املعــىنأو تغيــري يف املبــىن هــو زيــ

فعـل ضـرب  صوت األلف يف بدء الفعل، لنالحظ ماذا فعلت هـذه األلـف يف معـىن
 .عندما دخلت عليه



*

 12 

ساعات العمل، نالحـظ أن فعـل  ًأضرب العمال عن العمل احتجاجا على طول -
ومل يتعلـق بـشيء مـادي مبوقـف  أضرب رباعي وأتى بصورة املعىن املعنـوي كونـه تعلـق

فعــل أضــرب هــو فعــل الزم  حمــسوس، والــسياق وحمــل الكــالم مــن الواقــع حــدد أن
مكــرر جمتمــع باســتقرار يف  ًللفاعــل مل يتعــداه للغــري وهــو اختــاذ موقــف شــديد جــدا
دخلـت علـى الفعـل الثالثـي  نفسه مينعه من العمل، وهـذا يـدل علـى أن األلـف الـيت

للفاعـــل نفـــسه مثـــل   مثـــل ضـــرب إىل الزم ريغـــريت اجتـــاه الفعـــل مـــن متعـــدي للغـــ
ًأضـرب، وهـذا التغيــري لـيس شـرطا دائمــا مـن التعـدي إىل الـالزم، بــل ميكـن العكــس  ً
أنــام زيــد طفلــه، هــذا فعــل  مــن الــالزم إىل املتعــدي، مثــل نــام زيــد، فهــذا فعــل الزم،

حاضران وحيكمـان داللـة  متعدي، و الحظوا أن مفهوم فعل ضرب العلمي والثقايف
 :نأت اآلن لنص. فعل أضرب

ُالرجــال{ َ  ٍقـوامــون علــى النــساء مبــا فــضل اللــه بـعــضهم علــى بـعــض ْ َْ َ َُ ََ َْ ُ َ ُ ّ َ  َ  ََِ َ  ْومبــا أنفقــوا مــن  َ ِ ْ ُ َ َ ََِ
ٌأمواهلم فالصاحلات قانتات َِ َ َُ َِ ِ ْ ِ َ ُحافظات للغيب مبا حفـظ اللـه والـاليت ختـاف َْ ََ ِ َ ُ ّ َ َِ َِ ََِ ِ َْ ْ نـشوزهن  َونٌ ُ َ ُ ُ

ِفعظوهن واهجروهن يف المضاجع ِ َ َ َْ ِ  ُ ُُ ُ ْ ُ ِ ًواضربوهن فإن أطعنكم فال تـبـغـوا علـيهن سـبيال َ َِ َِ  ْ َْ ََ ْ ُ ََ َ َْ ُ ْ َ ْ ِ ُ ُِ ْ َ 
ًإن الله كان عليا كبريا  ِ َ ً ََِّ َ َ ّ   34النساء}ِ

 . الثالثي فعل اضربوهن من فعل األمر اضرب واملاضي له هو ضرب
  من هيمنة استخدام الفعـل مبعـىن شـائع بـني النـاس يفـرض ذاتـه بدايـةاالنتباه ينبغي

ويتجـرأ  على ذهن الباحث فيضل ويتأثر به فيقول هو املعـىن املـراد مـن الكـالم، بـل؛
ـــاج لنقـــاش أبـــدا، ويظـــن أن صـــراخه وضـــجيجه  ًويـــدعي أن املعـــىن واضـــح ال حيت

 سطحي ، بـل إن هـو برهـان علـى فهمـه الـ واسـتعانته بعامـة النـاس ومـا شـاع فـيهم
 أحدهم يقول لو سألت ابين الصغري لعرف أن معىن فعل ضرب هـو املعـىن املـادي،
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للـنص   طفوليـة يعـدوا دراسـة وهذا يقع فيه معظم الباحثني وخيرجون بأفهام عاميـة
  .القرءاين

ًفعل ضرب كما عرفناه ثقافيا هو إيقاع شيء على شيء بقوة وشدة يرتك فيه أثرا ً. 
  للنساء يف النص مبعىن مادي أم معىن معنوي؟ بهل أتى فعل ضر 

إىل ســياق الــنص وحمــل الكــالم مــن الواقــع، فــنالحظ أن الــنص يتعلــق بعالقــة  لننظـر
مـع زوجتــه، وال يـتكلم عـن حــرب وقتـال وضـرب بــني املقـاتلني، وإمنـا يــتكلم  الرجـل

 ،سـتمراراال ُ مبنية على احلب والـسكن واأللفـة واملـودة، ويـراد هلـا عالقة إنسانية عن
ْومن آياته أن خلق لكم مـن أنفـسكم{ ُ ُِ ِِ ُِ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ ًأزواجـا لتـسكنوا إليـهـا وجعـل بـيــنكم مـودة َ ً َ  ُ َُ ُْ َْ ََ َ ََ ْ ََِ َ َْ 

َورمحــــة إن يف ذلــــك آليــــات لقــــوم يـتـفكــــرون  ُ  َ َ ًَ ََ ٍَْ  ٍ َ َِ ِ  ِ َْ ، فهــــل مثــــل تلــــك العالقــــة 21الــــروم }ََ
احلـرب والقتـال؟ أم ضـرب  ثـل املعـىن يفيكـون فيهـا داللـة فعـل ضـرب مبعـىن مـادي م

  مبعىن معنوي مثل ضرب األمثال؟
 من الذي حيدد صورة فعل ضرب مادية أم معنوية؟

الذي حيدد صورة فعـل ضـرب هـو الـسياق وحمـل الكـالم مـن الواقـع ، واملنظومـة الـيت 
 .حتكم فهم املتلقي للخطاب

 حــرب وميــدان معركــة حــىت يكــون داللــة هــل واقــع حيــاة الرجــل وزوجتــه هــي ســاحة 
 فعل ضرب بصورة مادية؟

هل طبيعة العالقة بني الرجل وزوجته قائمة على الكراهية و البغضاء والعـدوان حـىت 
 يكون فعل ضرب مبعىن مادي؟
 كائن يمي حـىت يكـون داللـة فعـل ضـرب بـصورة  هل الزوجة عند الزوج هي مبثابة

 مادية؟
  مالكمة حىت يكون داللة فعل ضرب بصورة مادية؟هل الرجل وزوجته يف حلبة
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هـــل املقـــصد مـــن الـــضرب هـــو قطـــع العالقـــة وإائهـــا حـــىت يكـــون بـــصورة ماديـــة أم 
 املقصد هو اإلصالح واالستمرار؟

هــل حمــل العالقــة والتخاطــب والتفــاهم بــني الرجــل وزوجتــه هــو جــسمها فقــط حــىت 
 يكون معىن ضرب بصورة مادية؟

ا هـــي قـــرائن حتـــدد أن املعـــىن لفعـــل ضـــرب يف الـــنص هـــو هـــذه األمـــور كلهـــا وغريهـــ
 . ًمعنوي وليس معىن ماديا قط، وما ينبغي أن يكون كذلك

ً ولـيس فاحـشا والشـتما  املعنوي لفعل ضرب بالنص هو توجيه كـالم قاسـي واملعىن  ً
نـــصائح وتوعيـــة ومعاتبـــة وتـــوبيخ ومرافقتـــه مبوقـــف شـــديد ممكـــن يتحـــول  إمنـــا هـــو

مــع املــرأة يــؤثر بنفــسية املــرأة وتفكريهــا وجيعلهــا تراجــع موقفهــا العالقــة  إلضــراب يف
 .لوعيها وزوجها وأسرا وتدخل يف العرف األسري واالجتماعي وتعود
اآلفـــاق واألنفـــس مهـــا الـــسكة الـــيت ميـــشي عليهـــا العقـــل ملعرفـــة ودراســـة : ًســـابعا    

حمـــل (علـــى املـــدلول عليـــه ) الـــنص(عمـــق الـــنص القـــرآين مـــن خـــالل إســـقاط الـــدال 
  ).اخلطاب من الواقع

إن فهم النص القرآين يتطور مع تطـور األدوات املعرفيـة وبالتـايل يـؤدي إىل : ًثامنا  
  .انب الثابت فيه كآفاق وأنفسوأبعاد النص ضمن اجلأفق اتساع 

ـــة يف االســـتخدام القـــرآين للكلمـــات ألن : ًتاســـعا   جيـــب االنتبـــاه إىل مفهـــوم الرمزي
ً مغيبا وً هزيالًإغفال ذلك جيعل مفهوم النص باهتا ّ   . عن الواقعُ

وهذا مثال لتوضيح كيف يتم استخدام املفهوم الرمزي من خـالل ترتيـل اآليـات    
 بعـدة دالالت جبانــب ذاـااآليـات الـيت اسـتخدمت الكلمـة ذات املوضـوع الواحـد و

ب يـَكن أن تنتقل مـن الـشيء املـذكور صـراحة يف الـنص إىل املغميمعرفة الوظيفة اليت 
  .ما وراء األلفاظ من مقاصد
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  .60اإلسراء » والشجرة امللعونة يف القرآن«: قال تعاىل
مــن عــوام النــاس والتــأثر » شــجرة«النظــرة الــسطحية للــنص واســتدعاء داللــة كلمــة 

 يف الـنص نالحـظ أن ًولكن إذا تعمقنا قليال! شجرة من النباتالإن : بالرتاث نقول
 يف وصـفتهاالنص يـذكر شـجرة ملعونـة يف القـرآن ممـا يعـين وجـود اسـم هـذه الـشجرة 

 شــجرة نباتيــة قــد نــص اخلــالق علــى لعنهــا وإذا حبثنــا يف القــرآن ومل جنــد! ذاتــهالقــرآن 
نعلــم عندئــذ أن لــيس املقــصود بكلمــة شــجرة هــو املعــىن املــستخدم بــني عامــة النــاس 

  .سانيةوإمنا املقصد معىن آخر لكلمة شجرة تدل عليه بداللتها الل
 البــد مــن اســتخدام الفهــم العميــق واستحــضار النــصوص الكليــة مــن القــرآن ً؛إذا   

 فــــنالحظ أن فعــــل اللعــــن ال ميكــــن يف الواقــــع أن يكــــون إال ذاتــــه املتعلقــــة باملوضــــوع
لعاقــل، وكــون األمــر كــذلك ممــا يؤكــد ضــرورة أن كلمــة شــجرة لــيس املقــصود ــا يف 

 الـــيت تـــدل علـــى تـــداخل الـــشيء سانية وإمنـــا املقـــصد هـــو داللتهـــا اللـــ،الـــنص النبـــات
النـاس فيمـا الـشجار الـذي هـو ختاصـم :  أو مع غريه، ومـن ذلـك نقـولًببعضه بعضا
 أطلقـت ، وًيـت الـشجرة كـذلك ألن أغـصاا تتـداخل مـع بعـضها بعـضاُبيـنهم، ومس

  .)شجرة العائلة (ً وفروعاًكلمة شجرة على تداخالت وعالقات العائلة أصوال
وإذا تابعنــا البحــث عــن الــشجرة امللعونــة يف القــرءان جنــد أــا شــجرة اليهــود، مبعــىن 

بالتايل أي جمتمع يتشاجر مع اليهـود تـصيبه اللعنـة العالقات االجتماعية اليهودية، و
ضـــرورة، ألن الفـــساد االجتمـــاعي عـــدوى، وأي جمتمـــع يقـــوم علـــى عالقـــات فاســـدة 

  .وظاملة يف بنيته ومؤسساته هو شجرة ملعونة
ُينبغــي علــى اتمــع اإلســالمي أن يعيـــد تنزيــل القــرءان يف زمنــه وفــق اتبـــاع : ًعاشــرا

ُواتبعــوا أحــسن مــا أنــزل إلــيكم { .كانيتــه ويــصلح بــه حالــهاألحــسن واملناســب ملعطيــات زم ْ َِْ َِ ُ ََ َ َ ُ ِ َ
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َمن ربكم مـن قـبـل أن يـأتيكم العـذاب بـغتـة وأنـتم ال تـشعرون  ُ ُُ َْ َ ًَ َْ ُ ََ ََ َْ َ َُ ُ ُِْ ِ َْ   {55الزمـر} َالـذين يـستمعون القـول ْ َْ َ ُ ِ َ ْ َ َ ِ 
ُفـيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم  ُ ََ َ ِ  َ َِ ُْ َُ ََ ْ َ ُ ََِ ِالله وأولئك هم أولوا األلباب ََْ ْ ُ َْ ُْ ُْ ُ َ ِ َ ُ {18الزمر  

احلكم يف القرءان هللا وذلك فيمـا هـو خـاص بـه مـن األمـور الثابتـة الـيت : أحد عشر
ال ختضع للتطور املعريف، وتـرك سـاحة كبـرية حلكـم اإلنـسان كمجتمـع يتحـرك وفقهـا 

 وميــارس دوره حــسب حمــور حكــم اهللا ، وذلــك ليواكــب التطــور ويغطــي املــستجدات
  .كخليفة يف األرض

األصــل يف األشــياء اإلباحــة إال الــنص :ومــن هــذا الوجــه ظهــرت القاعــدة األصــولية
ًالقــــرءاين أو مــــادل عليــــه الــــنص اســــتنباطا أوليــــا، واحلــــرام مقيــــدا بــــالنص ،وال يطبــــق  ً ً

  .ًاحلالل إال مقيدا بعرف اتمع أو نظامه
.  من إشكالية املنهجً وحديثاًتعاين الدراسات القرآنية قدميا :يوسف هريمة - 3

وبالنظر إىل جمموعة من الكتابات اليت تناولت فيها مسألة القرآن الكرمي اقرتحت 
فما هي اخلطوات التأسيسية هلذا . من خالله يتم مقاربة النص القرآينمنهجاً 

اصة منهج شحرور املنهج؟ وما الذي مييزه عن غريه من املناهج املقرتحة خ
  .وإبراهيم بن نيب؟

  سامر إسالمبولي-ج
كـل كتــاب علــم أو هــدى البــد لــه مــن مفــاتيح الســتخدامها لفهــم حمتــوى الكتــاب، 
وعـــادة املؤلـــف ينـــوه علـــى ذلـــك يف بـــدء كتابـــه وحيـــدد املـــصطلحات حـــىت يـــتم فهـــم 
كتابه، وكتاب اهللا ليس مبنأى عن ذلك فمفاتيحه داخله ولـيس خارجـه وال توضـع 

ًضـــعا حـــسب هـــوى القـــارئ لـــه، وهـــذا يعـــين أن أول عمـــل يقـــوم بـــه الباحـــث هـــو و
العلــم مبفــاتيح القــرءان وحيــددها ويــستخرجها مــن القــرءان ذاتــه حــىت يــستخدم كــل 

  .مفتاح للباب الذي يريد الولوج منه
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 نزل القرءان بلسان عريب مبني وهذا يدل علـى أن اللـسان العـريب املبـني هـو مـدخل 
رئيسي لدراسة كتاب اهللا وال يوجد مدخل آخر سواه، وهذا يقتـضي العلـم بقواعـد 
اللـــسان العـــريب املبـــني الـــذي نـــزل بـــه القـــرءان احلكـــيم، وقـــد عرضـــنا مبـــا ســـبق أهـــم 

 إذا ( ةعــد كونيــة علميــة أمههــا قاعــدالقواعــد الــيت اعتمــد عليهــا القــرءان وهــي قوا
ـــة القاعـــدة مـــن ســـوء ) اختلـــف املبـــىن اختلـــف املعـــىن واملفهـــوم ضـــرورة  وتظهـــر أمهي

َوالـسارق و{تطبيق معظم املسلمني لنص عقوبة السارق  كمثل على ذلك  َُ ِ  ُالـسارقة َِ 
ٌفاقطعوا أيديـهما جزاء مبا كسبا نكاال من الله والله عزيز حكـيم  ِ َِ َ َ ٌَ ِ َ ُ ّ َّ ََ  ْ ًْ ََ َ َ َِ َ ُ ُِ َْ َ ، قـام 38املائـدة}َ

) ابـرتوا( معظـم البـاحثني بتحريـف مبـىن الكلمـة كلـه واسـتبدلوه بكلمـة أخـرى وهـي 
هـذا : وقـالوا) ابرتوا(يعين ) اقطعوا(ًأثناء التطبيق ظنا منهم أن املشرع يقصد بكلمة 

تـــرادف بينهمـــا ومل خيتلـــف املعـــىن ، والنتيجـــة؛ انظـــروا كـــم يـــد بـــرتت خـــالل التـــاريخ 
ًظلما وعدوانية وجرمـا ومهجيـة نتيجـة سـوء فهـم لقاعـدة لـسانية عربيـة كونيـة قرءانيـة  ً
وهي موجودة يف القرءان ذاته ولكن معظم الباحثني ال يعتمدون يف دراسـتهم علـى 

علــى املثنــاة ويهجــرون القــرءان، والنتيجــة فهــم خطــأ وســلوك إجرامــي القــرءان وإمنــا 
  .مهجي يتحمل وزره هؤالء الذين حيرفون كالم اهللا عن موضعه

يف عــرض دراســة منهجيـــة وأســس لقـــراءة " حممــد شـــحرور"وأجــاد وأحــسن الـــدكتور 
معاصــرة للكتــاب احلكــيم لدرجــة كبــرية ومتقدمــة، وأثنــاء دراســيت ملنهجــه وتبنيــه لــه 

ًمعي نقطة منهجيـة لـسانية مهمـة جـدا لتكمـل املـنهج اللـساين عنـد الـشحرور ظهر 
وهـي أن نـشأة األصـوات " علميـة اللـسان العـريب وعامليتـه"وهي ما أودعته يف كتايب 

ًالعربيــة هــي نــشأة علميــة وهــي اكتــشاف ولــيس وضــعا وال اصــطالحا وال اخرتاعــا،  ً ً
ًائيـا وليـست جمـرد أصـوات اعتباطيـة، ًوهذا يعين أن األصوات العربية هلا مفهوما فيزي

ولــــو كانــــت كـــــذلك لكــــان اخلطـــــاب املؤلــــف منهـــــا اعتبــــاطي يتعامـــــل النــــاس معـــــه 
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ًاصـــــطالحا حـــــسب مـــــا يـــــرون ، وبالتـــــايل ممكـــــن أن يتغـــــري املعـــــىن واملفهـــــوم للفـــــظ 
إذا اختلــف املبــىن اختلــف املعــىن يلزمــه القــول : ًاصــطالحا مــع الــزمن ، والــذي يقــول

ً علميا وأن أصواته هلا مفهـوم فيزيـائي، وبـذلك أعطـى للقاعـدة بنشأة اللسان العريب
صحتها من حيث اختالف املبىن يؤدي إىل اختالف املعىن، ألن نفـي املفهـوم عـن 
األصـــوات جيعـــل كـــل صـــوت مثـــل أي صـــوت، وبالتـــايل حيـــل أي صـــوت حمـــل أي 
 صوت وتكون القاعدة املذكورة باطلـة القيمـة هلـا ويـصري كتـب مثـل بتـك، وال فـرق
ًبينهما ذاتيا وإمنا الفـرق بينهمـا اصـطالحيا يف الـذهن فقـط، لـذلك اليـصح منطقيـا  ً ً
القـــول بالقاعـــدة ونفـــي صـــفة العلميـــة عـــن نـــشأة اللـــسان العـــريب ونفـــي املفهـــوم عـــن 
أصــواته، فهمــا متالزمــني مــع بعــضهما، والقــول بأحــدمها هــو الزم لآلخــر ال ينفــك 

 .عنه 

ِهــــو جتـــاوز احلقيقــــة لتـعـــذرها إىل معــــىن  باطيـــةاـــاز يف اللغــــة االعتوكـــذلك أســــلوب   َ َ
يفرتضــه املــتكلم، وهــذا التعــذر هــو نتيجــة عجــز املــتكلم وحمدوديــة قدرتــه يف تــصوير 
احلدث بلفظ يـدل عليـه حقيقـة؛ واهللا منـزه عـن العجـز، وهـو علـى كـل شـيء قـدير، 

اس،  ًوأسـلوب خطــاب اهللا يف اسـتخدام اللــسان العـريب خيتلــف متامـا عــن أسـلوب النــ
والفرق بينهما مثل الفرق بني اخلالق واملخلوق، وكل فعـل يأخـذ صـفة فاعلـه ضـرورة 

ْمن حيث التمام والكمال، وكالم اهللا وحديثه حق وصدق ِ ّ.  

ولو فهم الباحثون الذين يقولون بااز يف القرءان الفكرة السابقة أن األصـوات هلـا 
لـــساين ثابـــت حقيقـــي موضـــوعي مفـــاهيم فيزيائيـــة ممـــا يعـــين أن الكلمـــة هلـــا مفهـــوم 

خــارج الــذهن ، وهلـــا معــاين المتناهيــة تظهـــر مــن خــالل الـــسياق حمكومــة بـــاملفهوم 
  .الفيزيائي ملا قال أحد منهم بااز يف القرءان قط

ال تقيد علي لفظي فإني : ّقال املعري ّ مثل غيري تكلمي بالمجاز........ُ َ َ!  
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  وهذا مثل على بطالن القول بالمجاز
ْيد الله فـوق أيديهم{ ِ ِ َِْ َ ْ ََ ّ   )10(الفتح }ُ

ًإن كلمة اليد هي جارحة وتطلق على اهللا جمازا، ويقصد ا القدرة:  قالوا  .  
ــــشيء، و  ــــيت تطــــول ال ــــدة ال ــــى القــــوة املمت ــــدل عل ــــد ت ــــة كلمــــة ي  والــــصواب أن دالل
ًالــسيطرة واإلمكانيــات واألدوات، ويكــون ذلــك يف اإلنــسان ومــن مثلــه متحققــا يف 

رحـة المتالكــه هلــا، بينمــا اهللا  لــيس كمثلــه شــيء، فنثبــت املفهــوم احلقيقــي لداللــة جا
  :كلمة اليد فقط دون ختيل جلارحة ألا أداة املخلوق،انظر قوله تعاىل

ِإال أن يـعفون أو يـعفوا الذي بيده عقدة النكاح{ - َ ّ ُ ُُ َ ْ ُ ِ ِ َِ َ َِ ّ ْ َّ ْ َْْ ََ   )237(البقرة}َ
ّوهو الذي أرسل الر{- ََ َ َْ ِ ّ َ ُ ِياح بشرى بـني يدي رمحتهَ َِ ْْ َ َْ َ َ ُ ََ َ َ   )48(الفرقان (}ْ
ّقال يإبليس ما منـعك أن تسجد لما خلقت بيدي {- َ ََ ُ َ َ َِ ُ َْ َ َْ ِْ َِ َ َ َ َ ُ ِ َ   )75(ص (}َ
َوالسمآء بـنـيـناها بأيد وإنا لموسعون{- ُّ ِ ُ َ َ ََ ِ ٍ ْ َِْ َ َ ََ َ   )47(الذاريات (}ّ

َمثل الذين محلوا التــوراة {:  والنص القرآين استخدم التمثيل والتشبيه حنو قوله تعاىل َ ْ ّ ْ ُُّ َ ِ ّ ُ َ َ
ًمث مل حيملوهـا كمثـل احلمــار حيمـل أســفارا َ ْ َ ُ ِ ِْ َْ َِ َ َِْ ِ َ َ َ ُ َْ ِفمثـلــه كمثـل الكلــب إن {، )5(اجلمعـة(}ُّ ِ ْ َ ْ ِ َ ََ ََ ُ ُ َ

َحتمل عليـه يـلهـث أو تـتـركـه يـلهـث َْ َْ َُ ُْ َْ َْ ْ ِ ََْ ْ ِ ْأولــئك كاألنـعـام بـل هـم { ، )176(األعـراف }َْ ُ ْ َ َِ َ ْ َ َ ِ َ ُْ
َأضـــل أولــــئك هـــم الغـــافلون ُِ َ ْ ُ ُ َ َِ َ ُْ َّ وهـــذه الكـــاف معروفـــة بأـــا كـــاف ) 179(األعـــراف (}َ

زيـــد محـــار أو : التـــشبيه، وال تفيـــد التطـــابق بـــني االثنـــني خبـــالف مـــا لـــو أزلناهـــا وقلنـــا
ًكلـــب، فهـــذا يـــدل علـــى أن زيـــدا نفـــسه محـــار، والواقـــع خـــالف ذلـــك، فزيـــد لـــيس 

اطلـة مـن حيـث الواقـع، وال يـصح اسـتخدامها، لـذا؛ ًمحارا،مما يعـين أن هـذه املقولـة ب
قــط، وإمنــا أتــى أســلوب التــشبيه احملــدد  مل يــأت هــذا االســتخدام يف التنزيــل احلكــيم

ًكمثل احلمار حيمل أسفارا{بصفة َ ْ َ ُ ِ َْ ِ َ َِْ ِ َ ، ولو انتفـى التحديـد النتفـى التـشبيه الحتمالـه }َ
ســلوب التــشبيه احملــدد هــو أكثـر مــن صــورة، فهــل هــو كاحلمــار بـصربه أو ببالدتــه؟ فأ
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ًللصفات وليس للذوات، وبالتايل هو مفهوم حقيقي وليس جمازا، وال يـصح اإلتيـان 
ًبغــري خطــاب التنزيــل احلكــيم شــاهدا أو برهانــا، ألن كــالم النــاس كائنــا مــن كــانوا ال  ً ً

  ً.خيلون من العجمة يف خطام لزوما
تالف املبـــىن صـــفات للـــسان  اــاز واالعتبـــاط واالصـــطالح وتطـــابق املعـــىن رغــم اخـــ

  .العريب القومي الذي يستخدمه الشعراء واألدباء فهو لغو الشعراء 
شاع يف اآلونة األخرية فكرة إن اخلطاب القرءاين كله رمـزي وذهـب بعـض األخـوة   

يف دراســة النــصوص ــذا الــشكل متجــاوزين املعــىن احلقيقــي وتعلــق اخلطــاب بــالواقع 
ً اخلطاب من حمتواه التكليفي، فهل فعـال اخلطـاب القـرءاين غواإىل مفاهيم رمزية ،وفر

  كله خطاب رمزي وهو املستوى املطلوب الوصول إليه بالدراسة و التدبر؟
ً بـــربوز بـــشيء آخـــر، وثقافيـــا هـــو ًكلمـــة تـــدل علـــى اجتمـــاع شـــيء متـــصال: رمـــز   

ًاســـتخدام كــــالم معـــني ليــــدل علـــى جمموعــــة مــــن املعـــاين الالزمــــة هلـــا منطقيــــا ولــــيس 
ًلــسانيا، مثــل لــزوم احليــاة للمــاء، فاملــاء رمــز للحيــاة، وهــذا لــيس معــىن لــساين لكلمــة 
املــاء وإمنـــا مفهــوم منطقـــي نــصل إليـــه مـــن خــالل جتـــاوز املعــىن اللـــساين إىل متعلقاتـــه 

 هــو احليــاة، فيكــون املفهــوم الرمــزي للمــاء هــو احليــاة ، ًقع، واملتعلــق باملــاء لزومــابــالوا
، ًوكما نالحظ أن املفهوم الرمزي من حيث املآل ال خيـرج عـن احلقيقـة أيـضا والواقـع

 .بل؛ البد له من واقع موجود حقيقي يتم تعلق الكالم الرمزي به
َقال رب اجعل يل آية قـال آيـتـك أال تكلـم النـاس ثالثـة أيـام إال رمـزا واذكـر ربـك { َ ُ  ُ ْ َ َ ًَ َ َْ ْ ِ ٍ َ  ََ ُ ًَ ََ َ َ  َ َ ََ ََ َ 

ِكثريا وسبح بالعشي واإلبكار  َ ْ ِ َ َ ِ َِ ْ ِ ْ َ ً ، فالنص يـدل صـراحة علـى أن الرمـز 41آل عمران}َ
ىن وحيتـــاج إىل تـــدبر وجتـــاوز هـــو أســـلوب مـــن أســـاليب الكـــالم املختـــصر العميـــق املعـــ

واملعــىن اللــساين املبــىن اللــساين ومعنــاه احلــريف إىل مفهــوم مقــصدي الزم يتعلــق بــاملبىن 
  .بشكل منطقي مثل تعلق احلياة باملاء
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 واألســـــلوب الرمـــــزي يف اخلطـــــاب كمـــــا هـــــو مالحـــــظ متعـــــدد الفهـــــم وغـــــري حمكـــــم 
ًولــيس نــصا حمكمــا، الحتماليــة تعلقــه بــأكثر مــن شــيء يف الواقــع فهــو نــص متــشابه  ً

ْحرمـــــت علـــــيكم أمهـــــاتكم وبـنـــــاتكم { :وهـــــذا يعـــــين أن اخلطـــــاب التـــــشريعي مثـــــل ْ ُْ ُ ُُ ََُ َ َُ َ ُ ْ ََ ْ 
ِوأخــــواتكم وعمــــاتكم وخــــاالتكم وبـنــــات األخ وبـنــــات األخــــت وأمهــــاتكم الــــاليت  ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ َُ ُ ََ َ َ َ َ َِ ْ ُ َُ َُ ََ َِ ْ ْ َْ َ َ َ َ

َأرضــعنكم وأخــواتكم مــن الرضــا َ َ  ُ ُُ َ َ َ ََ ْ َْ ُِعة وأمهــات نــسآئكم وربــائبكم الــاليت يف حجــوركم ْ ِ ُِ ُ ُ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ََِ َْ َ ُ َ ُ َ
ْمــــن نــــسآئكم الــــاليت دخلــــتم ــــن فــــإن مل تكونــــوا دخلــــتم ــــن فــــال جنــــاح علــــيكم  ُ ُ ُْ َ َََ َ َُ َ َ َ ِ ِ ِِ ُِ ُْ َْ َْ ُ َ ْ ِِ  ُ َ 

ْوحالئل أبـنائكم الذين من أصالبكم وأن جتمعوا  ُ َ َ َْ ََ َ َ َْ ُ َُِ َْ ْ َِ ِ َِ ِ  ُ ْ بـني األختــني إال مـا قـد سـلف إن ُ ِ َ َْ َ ْ َ ََ َ ِ ْ َْ ُ َ
ًاللـــه كـــان غفـــورا رحيمـــا  َِ  ًَ ُ َ َ ، ونـــص الوصـــايا العـــشرة، و اخلطـــاب اإلميـــاين 23النـــساء}ّ

ٌالله ال إلــه إال هـو احلـي القيـوم ال تأخـذه سـنة وال نــوم { :املتعلق بوحدانية اهللا، مثل ْ َ َ ََ َ ََ ٌَ ِ ُ ُ ُ ْ ُ  ْ  َْ َ ُ  ِ َِ َُ ّ
َله ما  ُ َيف السماوات وما يف األرض من ذا الذي يشفع عنـده إال بإذنـه يـعلـم مـا بــني ْ َ َ َ َ َ َُ َْ ِِ ِْ ِ ِِ  ُ َ ْ ُ َ ْ ِ  َ ِ َْ ِ َِ َ َِ

ُأيـــــديهم ومـــــا خلفهـــــم وال حييطـــــون بـــــشيء مـــــن علمـــــه إال مبـــــا شـــــاء وســـــع كرســـــيه   ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ََ َ َ ََ َِ ِ ِ ْ ْْ َ ٍ
ْ َ ِ َ ُ ُ ُ َ َ ِْ ِ َ

ُالسماوات واألرض وال يـؤوده ُ ُ َ َ َ َ َ ََ َْ ِ  حفظهما وهـو العلـي العظـيم ُ ِ َِ َ ُْ ْ ِ َ ُ َ َ ُ ، ال ميكـن 255البقـرة}ْ
أن يأتيا بأسلوب الكالم الرمزي ألن اخلطاب التشريعي هـو خطـاب تكليفـي يتعلـق 
بتنظــــيم ســــلوك النــــاس واحلــــرام واحلــــالل والواجــــب، واخلطــــاب املتعلــــق بوحدانيــــة اهللا 

، وهـذا البـد لـه مـن خطـاب يتعلق باحلق والباطل، ويرتتب عليه احلـساب واملـسؤولية
حمكـــم واضـــح حمـــدد، وهـــذا مقتـــضى احلكمـــة و الرمحـــة، ولـــو أتـــى بأســـلوب الكـــالم 
الرمـــزي لبطـــل الثـــواب و العقـــاب، وضـــاع احلـــق واخـــتلط بالباطـــل، وانتفـــى احلـــساب 
الحتماليـــة الـــنص ألكثـــر مـــن مفهـــوم ممكـــن تعلقـــه بـــالواقع، ولـــو تعلـــق بـــه احلـــساب 

ًكمــة و الرمحــة وصــار الفعــل عبثــا وظلمــا، وصــار والتكليــف النتفــى عــن املــشرع احل ً
ًاخلطــــاب متميعــــا وممكــــن يــــدل علــــى كــــل شــــيء يف كــــل زمــــن وانتفــــى عنــــه املفهــــوم 
ًالثابــت، وصــار متحركــا نــسبيا يــصلح لتحميلــه أي مفهــوم وال يــدل علــى أي مفهــوم  ً
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بعينـــه ، وحقيقـــة هـــذا األســـلوب هـــو نقـــض للخطـــاب القـــرءاين التـــشريعي واخلطـــاب 
  .اإلمياين

  ًإذا؛ أين اخلطاب القرءاين الرمزي يف القرءان؟
    بعــد أن اســتثنينا اخلطــاب التــشريعي واخلطــاب اإلميــاين مــن أســلوب الرمــز نــصل 
إىل أن أسلوب الكالم الرمزي ممكن أن يأت بالنـصوص القصـصية وهـي مـادة كبـرية 

اهللا، يف القــــرءان وال تتعلــــق بأحكــــام تــــشريعية والبنــــصوص إميانيــــة متعلقــــة بوحدانيــــة 
ُورغــم أــا ممكــن تــنفهم بــشكل رمــزي وهــو بعــد يف مفهــوم الــنص وتــدبره ولكــن ال 
ــــساين، وهــــي تقبــــل التعــــدد يف األفهــــام ألــــا مــــن النــــصوص  ننفــــي عنهــــا املعــــىن الل
املتــــشاة وال يرتتــــب عليهــــا حماســــبة لعــــدم تعلقهــــا حبقــــوق النــــاس كــــدماء وأعــــراض 

  .اخل، وال تتعلق حبق أو باطل...وأموال
ًجنـــد أيـــضا أن أســـلوب الرمـــز يتعلـــق بنـــصوص الرؤيـــا واملنـــام، بـــل؛ ال ميكـــن أن     و

نتـــدبر نـــصوص الرؤيـــا أو املنـــام إال بأســـلوب الرمـــز وجتـــاوز املعـــىن اللـــساين الظـــاهري 
ٌوقـــال الملـــك إين أرى ســـبع بـقــرات مســـان يـــأكلهن ســـبع عجـــاف { :للرؤيــا ، اقـــرؤوا  َُ َ َِ ٌ ْ َْ َ َُ ُ ْ ٍ َ ِ ٍ َ َ َ َ ََ  ِ ُ ِ ْ َ َ

ُوسبع س َ َْ َنبالت خضر وأخر يابسات يا أيـهـا المـأل أفـتـوين يف رؤيـاي إن كنـتم للرؤيـا َ َ َ َ ُْ ْ َِ ْ ُ ُُ ِ َ ُ َ َِ ِ َْ َ ُُ ْ َ  ٍ ٍَ ِ َ َ ٍُ ْ
ــرون  َتـعبـ ُ ُْ ً، لــو حاولنــا أن نفهــم هــذا الــنص املتعلــق بالرؤيــا لــسانيا علــى 43يوســف}َ

ة ًظاهره  ملا استطعنا فهمه أبدا، وهذا يدل على أن هذه النصوص متـشاة ومتعـدد
ًاملفهوم وال تدرس أو تفهم إال بأسلوب الرمز حصرا ُ ُ.  

ً  وجنـــــد أيـــــضا أن أســـــلوب الرمـــــز يف الكـــــالم يتعلـــــق بنـــــصوص علميـــــة كونيـــــة وهـــــي 
نـــصوص متـــشاة متعـــددة األفهـــام نـــسبية احلركـــة حـــسب املـــستوى العلمـــي واملعـــريف 

  .نهاواألدوايت للناس، وجميئها بأسلوب الرمز الينفي حقيقة املفهوم اللساين ع
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ً     إذا؛ اخلطـــاب التـــشريعي واخلطـــاب اإلميـــاين مـــن النـــوع احملكـــم يف اخلطـــاب وال 
ثبات املبـىن واملفهـوم (يصح دراستهما بأسلوب الرمز قط، وال ينطبق عليهما قاعدة 

، خبـالف اخلطـاب القـرءاين املتعلـق بالقـصص والرؤيـا املناميـة )وحترك املعـىن و احملتـوى
 النـوع املتـشابه مـع وجـود نـصوص حمكمـة بـاملفهوم واملعـىن والعلمية الكونيـة فهـم مـن

ُتكــون حمــورا ثابتــا يــستخدم يف دراســة النــصوص املتــشاة النــسبية، وممكــن أن نطبــق  ً ً
 .عليهم أسلوب الرمز الكالمي أثناء دراستهم

   لــذا؛ ينبغــي علــى األخــوة الــذين يعتمــدون علــى أســلوب الرمــز يف دراســة اخلطــاب 
ُينتبهوا إىل هذه القواعـد ومييـزوا بـني اخلطـاب الـذي ميكـن أن يـدرس القرءاين كله أن 

ًرمزا، واخلطاب الذي ال يصح دراسته رمزا ً. 
يف معــراج القلــم  انفــرد عــن التيــار " إبــراهيم بــن نــيب"والباحــث الــذي يكتــب باســم 

إن اخلطــاب القــرءاين كلــه رمــزي ومفــاهيم ، وال : القــرءاين إىل أقــصى التطــرف بقولــه
ه أحكــام و ال تــاريخ وال أحــداث، وعــد أن الرســم القــرءاين وحــي مــن اهللا يوجــد فيــ

اخل، والتــــشكيل ...حــــىت بطريقــــة رســــم احلــــرف لــــه بطــــن أم ال، ومائــــل أم مــــستقيم
والرســومات فــوق األحــرف الــيت تــشبه الطيــور والــدوائر وغريهــا كلهــا وحــي مــن اهللا 

 مبفــــاهيم عجيبــــة وهلـــا دالالت يدرســــها مـــع داللــــة رســــم الكلمـــات واملعــــاين، وأتـــى
ـــادات الـــشعائرية مـــن حمتواهـــا، أمـــا مـــا  وغريبـــة فـــرغ فيهـــا كـــل معـــاين األحكـــام والعب
ًأصـــاب بـــه فهـــو موجـــود يف املـــنهج القـــرءاين أصـــال ومعـــروف قبلـــه، فـــال أعـــده أتـــى 
ًجبديد قط أو ميلك منهجا خاصا بـه أو أضـاف شـيئا للفكـر اإلسـالمي مـع توفيقـه  ً ً

  . بشكل مجيل ومبدع بعرض كثري من القضايا اجلزئية
     فـــاملنهج الـــذي أتبنـــاه هـــو دراســـة القـــرءان بـــالقرءان وفـــق اللـــسان العـــريب املبـــني 
ًالذي نـزل بـه ومفاتيحـه داخلـه  ولـيس خارجـه،وكلمات القـرءان صـوتيا هلـا مفـاهيم 
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ـــة خـــارج القـــرءان كجـــذور حتكـــم االســـتخدامات واملعـــاين أينمـــا أتـــت وبـــأي  فيزيائي
ل للمعىن من خالل إسقاط اخلطـاب علـى حملـه مـن الواقـع كيفية أو اشتقاق، ونص

حمل الكالم ودراسته وفق حمور الثابت و املتغري حبركة حنيفية ضمن املنظومة العامـة 
للكـــون والقـــرءان دون عـــضوضة ألي نـــص مـــن ســـياقه أو حملـــه، واإلتبـــاع لألحـــسن 

ــــا ــــاب هــــدى للن ــــشريع و األحكــــام ضــــمن احملكــــم، والقــــرءان كت س، واألنفــــع يف الت
  .والرسالة هدى للمتقني

سبق وأن قمتم بنقد جمموعة من املناهج اليت تسموا  :يوسف هريمة - 4
كيف تقومون . مقاربات حداثية كاليت قام ا الطيب التيزيين وحممد عابد اجلابري

 .وكيف جتيبون عن سؤال األولوية بني النص والواقع؟. هذه املقاربات؟
  سامر إسالمبولي-ج

املشروع اجلابري واآلركوين والتيزيين ثالثتهم كتبوا ودرسوا اإلسالم خارج القرءان 
من الروايات والرتاث وكأنه ال يوجد لإلسالم مصدر رئيس أويل يدل عليه ويكون 
ًمرجعا هلم، لذلك جند الثالثة أثبتوا حتريف النص القرءاين بشكل من األشكال 

  .استه كنص بشريونفوا عنه قداسته كمبىن وطالبوا بدر
وعندما يكون األمر كما قلت مل يعد لدراستهم أي فائدة مرجوة على أرض 
الواقع للباحثني املسلمني اجلادين ، ألن دراستهم صارت استشراقية ومصدر لكل 

  .من يريد الطعن بالقرءان
ًأما جدلية النص والواقع فينبغي حتديد داللة كلمة النص أوال، يقصد بالنص 

اين فقط وال قيمة ألي نص من كالم البشر صدر من أي كائن كان النص القرء
ًفهو ليس حمل دراسة أو تدبر وال يصلح ألن  يكون مصدرا أو برهانا على شيء،  ً
ومبا أن النص هو النص القرءاين فبداية نؤمن به أنه كالم اهللا أو رسالته ، والواقع 
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لكالم والفعل واجب إمياين هو من خلق اهللا، وبالتايل التطابق واالنسجام بني ا
وضرورة واقعية، وعندما نفهم رسالة اهللا وكالمه وفق املنهج القرءاين العريب احلنيف 
الذي يتحرك وفق حمور الثابت و املتغري ينتفي إشكالية عالقة النص مع الواقع 

ألن النص يقوم على الثبات يف املبىن واملفهوم اللساين، وحركة احملتوى وفق  املتغري
  .حلنيفية ليواكب املتغريات واملستجداتا
هل القرآن الكرمي نص صاحل لكل زمان ومكان؟ وما  :يوسف هريمة - 5

حدود الثابت واملتغري فيه؟ وكيف ميكننا أن نقنع اآلخر املختلف عقديا بأن هذا 
 النص من عند اهللا؟

  سامر إسالمبولي-ج
ًمفهوم صالحية القرءان لكل زمان ومكان يتأتى من اإلميان باهللا أوال وبإخباره  - 

ًبصالحية كتابه لكل زمان ومكان، فهو أخرب أنه أنزل كتابا جامعا ومكمال ملا سبق  ً ً
وختم النبوة ببعث حممد ، وأعطى اإلنسان مفاتيح اخلالفة ليقوم باالعتماد على 

ً، ويأت دور اإلنسان ليتأكد فعال إن القرءان صاحل نفسه ورفع الوصاية املباشرة عنه 
كما قال الرب له، وهذا  حتت متناول قدرة اإلنسان الفهمية والعقلية والعلمية، كل 
من يدرس القرءان خيرج معه جمموعة من القيم واألخالق اإلنسانية الثابتة مثل 

 تقتل ال ، وخيرج معه الوصايا العشرة مثل ال تسرق ال... الصدق واألمانة
وخيرج معه أحكام متعلقة حبفظ األسرة ووشائجها مثل بر الوالدين والعناية ....تزين

باألوالد ، وحترمي نكاح احملارم حلفظ روابط رحم األسرة وتالمحها مع بعضها ، فأي 
 من هذه األمور ال تصلح لزمننا هذا أو الزمن القادم؟ 

ًم مثال ألن حترمي نكاحهم حكم هل سوف يأت زمن ويطالب األبناء بنكاح أمها
  مهجي متخلف؟
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هذا يدل على أن إشكالية أن اإلسالم غري صاحل لكل زمان ومكان هي شبهة 
  .ومهية خمتلقة ال أساس هلا يف الواقع

  .ً ناقشين مرة ملحدا وتبجح بطعنه بالقرءان
  أال تؤمن بشيء من القرءان؟:  قلت له 

  .ًأبدا أكفر بكل ما جاء فيه : قال
  أال تؤمن بالوصايا العشرة؟: قلت
  وما هي الوصايا العشرة؟: قال

ال تستخدم اسم اهللا لتربير إجرامك واستعباد الناس، وال تسرق وال تزين : قلت 
  اخل...وال تقتل وال تأكل مال اليتامى

  !!هذه أحكام إنسانية اجلميع يقول ا : قال
  سانية ؟ ومن قال لك إن أحكام القرءان فضائية غري إن: قلت

  وهل تنكح حمارمك أم متتنع عن ذلك؟
  وهل تلتزم بالقيم و األخالق أم أنت فاسد وجمرم ؟

  .هذه أحكام إنسانية وأنا ألتزم ا : قال
كيف تلتزم بكل أحكام القرءان وتقول أنت كافر به وال تؤمن بأي شيء : قلت
  منه؟
  . من منطلق إنساينقلت لك أنا التزم ا ليس من إمياين بالقرءان وإمنا: قال

ًأنت مسلم سلوكيا وتؤمن مبضمون القرءان وتنكره بلسانك وضال قلبيا، : قلت  ً
اإلسالم دين خياطب الفطرة ومنسجم مع اإلنسانية ويهدي لليت هي أقوم، أنت 

  .مسلم بسلوكك وملحد بفكرك بسب ضاللك وجهلك
  :مفهوم الثابت و املتغري له مستويني - 
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ظام الكون كآفاق وأنفس وهو يقوم على الثابت و املستوى األول متعلق بن
ًاملتغري، فما كان ثابتا يف الواقع يأت النص خيرب عن ثبوته، وما كان متغريا يف  ً

  :ًالواقع يأت النص خيرب عن تغريه، مثال
  جعل املاء أساس للحياة أمر ثابت يف الواقع وقد أخرب القرءان عن ذلك،-     

َأومل يـر الذين { ِ  ََ َْ َكفروا أن السماوات واألرض كانـتا رتقا فـفتـقنامها وجعلنا من الماء ََ َ َ َ َ َْ َ ِ َ َْ َْ َ َُ ْ َْ ََ َ ََ ً َ ََ َْ ِ   َ ُ
َكل شيء حي أفال يـؤمنون  ُ َِ ُْ ََََ  ٍ

ْ    30األنبياء}ُ
ِوهو الذي {  قانون احلركة ثابت بالواقع وأتى القرءان وأخرب عن ذلك ،-       َ ُ َ

َخلق الليل والنـهار ََ  َ ْ َ َ َ والشمس والقمر كل يف فـلك يسبحون َ ُ َ َْ َ َ ٍَ ََ ِ  ُ َ َْ َ ْ {33 األنبياء  
  قانون الثنائية و الزوجية ثابت يف الواقع وأتى القرءان وأخرب عن ذلك،-   

َومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون { ُ  َ َ ْ ُ ََ ِ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ٍ
ْ ُ ِ   49الذاريات}َ

نني متغرية احتمالية متعلقة جبزئيات مثل هذه القوانني ثابتة ال تتغري ، ويوجد قوا
نزول املطر يف بلد دون أخرى أو موت إنسان يف مرحلة عمرية معينة بسبب 

  .مرض أو غريه، أو هالك اتمعات
املستوى الثاين متعلق بطبيعة بنية التشريع فهو أتى بالثابت فقط ونص عليه 

ت مثل القاتل يقتل هو ًكحدود مينع جتاوزها صعودا إن كانت متعلقة بالعقوبا
ًفقط وال جيوز قتل غريه معه من أسرته أو بديال عنه مع السماح بالنزول حنو 
ًالتخفيف والرمحة والعفو، ومينع جتاوزها نزوال إن كانت متعلقة بنظام اتمع 
وعالقاته مثل حترمي نكاح احملارم املنصوص عليهم فال جيوز حذف أي أحد منهم 

  .ًة عليهم منعا حنو توسيع دائرة العالقات واألرحامًنزوال وجيوز الزياد
فهذه احلركة احلدودية يف التشريع هي اليت حتفظ ثبات األحكام القرءانية وتسمح 
ًبالتحرك نزوال يف العقوبات، وصعودا يف العالقات االجتماعية  لتغطي  ً

عريب املستجدات و املتغريات ، وكل ذلك على حمور الثابت و املتغري وفق منهج 
  .حنيف
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.  من الروايات الثقافية املنسوبة للنيب حممدًحتذر كثريا :يوسف هريمة - 6
ّفما هو مفهوم السنة . وتعدها أحد األزمات األساسية يف الفكر اإلسالمي

وكيف ترد على من يقول بعدم . لديك؟ وهل هناك فرق بينها وبني احلديث؟
  .إمكانية قيام الدين دون اجلانب الروائي خاصة يف مسألة الصالة واحلج وغريها؟

  إسالمبولي سامر-ج
اسـتخدمهما  املفاهيم اهلامة يف الثقافة اإلسـالمية، فقـد مفهوم السنة واحلديث من 

يعــين  دون تفريــق، ممــا صــار مــع الــزمن احلــديث املــسلمون بــشكل منــدمج بينهمــا
 ًمنهما لسانا؟ ًالسنة، والعكس أيضا، فعلى ماذا يدل كل

املـنهج  ومـن هـذا الوجـه فهـي تـدل علـى األعمـال أو. هي الطريقة الثابتة: السنة   
ـــالقول ـــه تعـــاىل. فقـــط، وال عالقـــة هلـــا باحلـــديث أو ب ْقـــد{: انظـــروا قول ِخلـــت مـــن َ ْ َ َ 

ـــبلكم ســـنن فـــسريوا يف األرض فـــانظروا ْقـ ُُْ ْ َ َ َِ َْ ِ ُ ِ ٌ َ ُ ْ ُ ـــة ِْ ُكيـــف كـــان عاقب َِ َ َ َ ََ َالمكـــذبني  ْ ِ  َ ُ آل }ْ
ِالله اليت قد خلت من َُسنة{:له، وقو137عمران ِْ ََ َْ ِ  ِقـبل ولن جتد لسنة الله ِ ِ ُ ِ َ َ ََ ُ ًتـبديال  َْ ِ  .23الفتح}َْ

 .جديد هو قول: احلديث   
 ًهـذا هـو مفهـوم كـل مـن كلمـة الـسنة واحلـديث لـسانا، أمـا االصـطالح فهـو شـيء

مبــن اصــطلحه ليــدل علــى اســتخدامه لــه، حنــو مــصطلح علمــاء األصــول،  خــاص
ثون، الفقهـاء ،و اخل، وهـي مـصطلحات معروفـة ...وعلمـاء الـسرية، واإلماميـة واحملـد

غـري ملزمـة ألحـد، ولـيس هلـا أي صـفة علميـة  طالـب علـم يف الـشريعة، وهـي ألي
 .قط

والـذي يـعـول عليـه يف دراسـة مفهـوم َ والقــرءان  الـسنة واحلـديث هـو اللـسان العـريب ُ
هلمـا، ونـدرس  اآلن السـتخدام القـرءان ًفقـط، وقـد عرفنـا مفهومهمـا لـسانا، ونـأيت
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املفهــوم  بــصورة مــن صــور هــل اســتخدمهما بــاملفهوم اللــساين فقــط ؟ أو حــصرمها
 واحلج؟ اللساين وصارا اصطالحني شرعيني مثل مفهوم الصالة

 ُيستخدما نالحظ من خالل ترتيل النصوص القرءانية أن كلمة السنة واحلديث مل
 ُيـضافا يف القـرءان ّإال باملفهوم اللساين هلما فقـط، ونالحـظ أن الـسنة واحلـديث مل

َسنة اللـه يف الـذين{ :للنيب قط، وإمنا تعلقا باهللا حنو قوله تعاىل ِ  ِ ِ  َ ُ  ََخلـوا مـن قـبـل ولـن ُ ْ ََ ِ ْ َ
َجتـد ًلــسنة اللـه تـبــديال  َِ ِ َِْ ِ ِ ُ{وقولـه62األحــزاب ،}َاللــه ال إلــه َُِ إال ّ َ هــو ليجمعــنكم إىل ِ ِ ْ ُ  َ َ ْ ََ َ ُ

َيـوم القيامة ال ِ َ َ َِْ َريب ِْ ًفيه ومن أصدق مـن اللـه حـديثا َْ ِ َِ ْ َِ ِ ِّ َ ُ َ ْ َ َفـلعلـك{: ،وقولـه87النـساء}َ َ ََ 
َبــاخع نـفــسك علــى آثــارهم إن مل يـؤمنــوا ــذا ََِ ُ ِ ِْ َُ َْ ِِ ْ ِ َ َ َ ْ ِاحلــديث ٌ ِ ًأســفا َْ َ ً، إذا؛ 6الكهــف} َ

ســنة اهللا، وهــي  أنزلــه علــى نبيــه، ويوجــد ءان الــذييوجــد حــديث اهللا، وهــو القــر
القـرءان مل  واألنفـس، وهـذا يـدل علـى أن طريقـة اهللا يف اخللـق علـى صـعيد اآلفـاق

ــي  ُ، وهـذا يفــسر لنــا!لــسنة النــيب أو حديثــه ُيعـط أي أمهيــة تــشريعية أو مـصدرية
 ه يفويفــسر لنــا غيــاب مفهــوم ســنة النــيب أو حديثــ النــيب عــن كتابــة غــري القــرءان،

الـوحي، فقـد كـانوا يعتمـدون علـى القـرءان فقــط،  نـزول اتمـع األول الـذي زامـن
العهـد املكـي، وغيــاب معظـم خطـب اجلمعــة  أحاديــث لنـا غيــاب معظـم ُويفـسر

، وبعــد وفــاة النــيب كــان ً!مثانيــة ســنوات تقريبــا املدينــة لفــرتة الــيت ألقاهــا النــيب يف
رءان ليعرفـوا مـدى صـوابه لعلمهـم أن لـه إىل القـ ُينسب ّيردون أي حديث الصحابة

 عليـه مـن الـوحي، ويفـسر لنـا ملـاذا مل يـأمر النـيب مـا نـزل يـستحيل أن خيـالف النـيب
اخللفـاء  ، وملـاذا أمهـل الـصحابة الكبـار!كتابتـه ـى عـن ملـاذا بكتابـة حديثـه، بـل؛

ينهـى النـاس عـن  ومشهور عن عمر أنه كـان رواية وكتابة، بل احلديث األربعة مادة
يــشتغلوا بــالقرءان  ويـأمرهم أن األحاديــث، وخاصـة أبــو هريـرة، بروايــة الشـتغالا

 .!فقط
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 :ماذا تدل تعالوا ننظر إىل هذه النصوص القرءانية وعلى
تلك آيات الله نـتـلوها عليك باحلق فبأي{ ََِ  َ َُ َْ ِْ َ َْ َ َ َْ ِ ِ َحديث بـعد الله وآياته ـيؤمنون  ُ ُِ ِِ ُِْ َ َ ََ  َ ْ ٍ  6اجلاثية}ِ
َفذرين ومن{ َ ِْ َ َيكذب ذا احلديث سنستدرجهم من حيث ال يـعلمون َ ُْ َْ َ َْ َ َ ْ ُ َ ُُ ْ  ُ َِ َ ََ ِ ِ ْ ِ ُ    44القلم} َ
قل إمنا أنذركم بالوحي وال يسمع الصم{  َُ َ ْ ََ ِ ْْ َ ِْ ُُ ِ ُ َِ َالدعاء إذا ما ينذرون  ُ ُ َ ُ َ َ ِ َ {45األنبياء 
َأفال يـتدـبرون{ ََُ ََ ِالقرآن ولو كان م ََ َ ََ ََْ ًن عند غري الله لوجدوا فيه اختالفاُْْ َ ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ ُ َ ََْ ّ ًكثريا  َِْ  82النساء}َِ
ِقـل أي شـيء أكبــر شـهادة قـل اللـه{ ّ ِ ُ ًُ َ َ َُ َ ْ َ ٍَ

ْ ِشـهيد بيـين ْ ِْ ٌ ِ ُوبـيــنكم وأوحـي إيل هـذا القـرآن  َ ْ ُْ ْ َ ََ  ِ َ
ِ َُ َُ َ َْ

ِِألنذركم به َُ
ِ َومن ُ ّبـلغ أئنكم لتـشهدون أن مـع اللـ َ َ َ َ َ  ََ ُ َ ْ ََ ْ ُ ِ َ ًَِه آهلـةَ ُأخـرى قـل ِ َ ْ َِال أشـهد قـل إمنـا  ُ ْ ُ ُ َ ْ َ 

ٌهو إلـه واحد ِ َ ٌ َِ َ ٌوإنين بريء ُ َِ َِِ مما  َتشركون ُِ ْ  19األنعام}ُ
َوجعلنا على قـلوم أكنة أن{  ًَ ِ ِْ ِ ُ َُ َ ََْ َ َِيـفقهوه ويف َ ُ ُ َ ْ ِآذام وقرا وإذا ذكرت ربك يف القـرآن َ ْ ْ ُْ ْ ِ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ً ْ ِِ 

ُوحده َ ْ ًوا على أدبارهم نـفورا َول َ ُُ ْ ِِ َ َْ ََ ْ  46اإلسراء}ْ
َوقال{ َ ًالرسول يا رب إن قـومي اختذوا هذا القرآن مهجورا َ َُ َ َْ َ ْ ُ ْ َ َُ َ ِ ْ  ِ  َ ُ  30الفرقان} ُ
َوأن أتـلــو القــرآن فمــن اهتــدى فإمنــا{ َِْ ََ َ ْ ِ َ ََ ْ ُ ْ َ ُ َْ ِيـهتــدي َ َ ْ َلنـفــسه ومــن ضــل فـقــل إمنــا أنــا مــن  َ ِ ِ َِ َُ َِ ْ َ  َ َ َ ْ َِ

َالمنذرين ِ ِ ُ  92النمل} ْ
ِوقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرآن{ ْ ُ َ َْ َ ََِ ُ َ ْ َُ َ َ ِ  َ َوالغوا فيه لعلكم تـغلبون  َ ُِ ِْ َ ْ ُ ََ ِ َْ ْ  26فصلت}َ
َوإذا تـتـلى{ ُْ َ َعليهم آياتـنا بـيـنات قال الـذين َِ ِ  َ َ ٍ َ ََ َُ ْ ِ ِال يـرجـون لقاءنـا ائـت ََْ ْ َ َِ َ ُ َْ َبقـرآن غـري هــذا  َ َ ِْ َ ٍ ْ ُِ

لـه ُأو بد ْ َ لـه مـن َْ ِقـل مـا يكـون يل أن أبد ُ َ َ َ َُ َْ ِ ُ ُ ْ ْتلقـاء نـفـسي إن ُ ِ ِ ِْ َ َ أتبـع إال مـا يـوحى إيل إين  ْ ِ ِ َِ َ ُ َ  ُ َِ
ْأخاف إن ِ ُ َ عصيت ريب َ َ ُ َْ ٍعذاب يـوم عظيم  َ ِ َ ٍَْ َ َ  15يونس}َ

ًص القرءانيـة ذكـرامسعـتم أو قـرأمت مـن النـصو هـل جتـدون أيهـا األفاضـل فيمـا لـسنة  ِ
واألمــر  قرءانــه، يتعلــق حبــديث اهللا ووحيــه و النــيب أو حديثــه؟ أو أن األمــر كلــه

ّلـه أن يبدلـه  ولـيس الـوحي نفـسه ملـزم بإتبـاع بإتباعـه وااللتـزام مبـضمونه؛ حـىت النـيب
 ً.أو يتجاوزه أبدا
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ُآنفــا نتــساءل هــل ميكــن أن يلزمنــا اهللا بــشيء مل وبنــاء علــى مــا ذكرنــا يــذكره يف  ً
التحريــف  اهللا بإتبــاع شــيء مل حيفظــه لنــا، وأصــابه كتابــه؟ وهــل ميكــن أن يلزمنــا

األحيـاء  لرجـل ميـت؟ كيـف مليـت أن يقـود والكذب ؟ هل ميكن أن تكون الطاعـة
النـيب وحديثـه  سـنة التفكـري مبـصدرية ؟ أسئلة كثـرية ومثـرية إلعـادة!ويأمرهم وينهاهم
 .يف التشريع اإلهلي

 ّرسخ أن سنة النيب أو حديثه وحي من اهللا مع القرءان؟ َلنرى منًتعالوا أيضا 
ِهـو الـذي{: للـشافعي واقـرؤوا شـرحه لقولـه تعـاىل افتحـوا كتـاب الرسـالة  َ ِبـعـث يف  ُ َ َ َ

َاألميـني ُ ْرسـوال مـنـهم يـتـلـو علـيهم ْ ِْ َْ َُ َْ ُ ْ  ً ُ ُآياتـه ويــزكيهم ويـعلمهـم َ ُ َُ َ َ ُ ُ َْ ِ َ ِ َالكتـاب واحلكمـة ِ َ َْ ِ ِْ َ َ  َِ وإنْ
ٍكانوا من قـبل لفي ضالل مبني ِ ٍ َ َ َِ ُ َْ ِ ُ وتلقفهـا . النـيب سنة احلكمة هي: ، قال2اجلمعة} َ

وانتــشرت يف الــرتاث  عظــيم أو فــتح كبــري، َمعظــم املــسلمني مــن بعــده وكأــا ســر
وكأنــه تنزيــل مــن رب  أحــد قولــه والثقافــة كانتــشار النــار يف اهلــشيم، ومل ينــاقش

األنبيــاء واحلكمــاء  لغــريه مــن ، ومــن املعــروف أن احلكمــة كانــت موجــودة!العــاملني
َولقـد آتـيـنـا{: اقـرؤوا قولـه تعـاىل َْ َْ َلقمـان ََ َ َاحلكمـة ُْ َ ْ ََِأن اشـكر للـه ومـن يـشكر فإمنـا ِْ ْ ُْ ُْ َ َ َ ِ ِ ْ ِ َ 

ُيــشكر ُ ْ َلنـفــسه ومــن كفــر َ َ َ َ َ ِ ِ ْ َِفــإن اللــه غــين مح َِ  ِ َ َ   أويت األنبيــاء  ، فهــل12لقمــان} ٌيــدَِ
 ؟!سنة النيب أو حديثه واحلكماء السابقني

ِادع إىل سـبيل ربـك باحلكمـة والموعظـة احلـسنة {: اقرؤوا قوله تعـاىل ِ ِ ِ ََِ َْ َْ ْ َ َ َ َْ ْ ِ َ  ِ ِ َ ِِ ُ :  وقولـه،125النحـل}ْ
َيـؤيت احلكمـة{ َ ْ ِْ ِ ْيـشاء ومـن يــؤت احلكمـة فـقـد أويت خـري َمـن ُ َ َ ِ ُ ْ َ ََ َ َْ ِْ َ ْ َُ َ َا كثـريا ومـاَُ َ ً ًِ يـذكر إال  َ ِ ُ  َ

ِأولـوا األلبـاب  ََْ ْ ُ مـنهج عقـالين يتعلـق  احلكمـة هـي ، أال تالحظـون أن269البقـرة}ُْ
املمكنـة، ومبعـىن  بأقـل اخلـسائر بالتعامـل مـع األحـداث وفـق نظـام األحـسن واألنفـع

 .علــى أحــسن النتــائج للحــصول آخــر هــي وضــع الــشيء يف مكانــه املناســب
ميلكهـا اإلنـسان مـن خـالل  اكتـسابية ُكـن أن تـؤتى لغـري األنبيـاء، وهـيواحلكمـة مي
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مـدى صـالحيتها، واآلن انظـروا  واقعهـا ملعرفـة والتفكـر وإسـقاط األمـور علـى الـتعلم
َواذكرن ما{قوله تعاىل َ ْ ُ ْ ِيـتـلى يف َ َ ِبـيوتكن من آيات الله واحلكمة ُْ ِ ِ ِ َِ َْ ْ  ِ َ ْ ُُ إن ُ َاللـه كـان ِ َ َ   ًلطيفـا ِ َ

واحـدة ليـشمل  الـنص مـرة يف أتـى) ُيتلـى(، الحظـوا أن فعـل 34األحـزاب}ًريا َِخبـ
احلكمـة مـن كتـاب اهللا  علـى أن يـدل ًآيات اهللا واحلكمة معا باملـستوى ذاتـه، وهـذا

بالبينـــات والقـــصص  اهللا املتعلقـــة وجيـــب علـــى نـــساء النـــيب أن يتلوـــا مـــع آيـــات
إلنـزال  املـنهج الـضابط باألحكـام، وهـي ، واحلكمـة هـي اآليـات املتعلقـةالوحدانيـةو

 .األحكام على الواقع االجتماعي
 احلكمــة كمــنهج موجــودة يف ثنايــا ؟!فمــا عالقــة احلكمــة بــسنة النــيب أو حديثــه

 دراسة يستخرجها ويستخدمها يف النصوص القرءانية ويستطيع الدارس واملتدبر أن
 .النصوص املتعلقة باألحكام

 واحلـديث النبـوي مـصدر تـشريعي إهلـي؛ كـان الـسببالـسنة  إن جعـل! أيها النـاس
 ًوتكفري الناس بعضهم بعضا، ألن لكـل طائفـة أو يف االختالف، وسفك الدماء،

 إال ال يصح عند األخرى، وال جيمعنا مجاعة حديثها ومرجعها، وما يصح عند فئة
س للنــا اهللا املبــني، ونــور مــن العــودة للقــرءان، فهــو حبــل اهللا املتــني، وهــو كتابــه

 .أمجعني
يقـول حباجـة القـرءان للحـديث  َوسـوف نـستعرض أهـم الـشبهات الـيت يـشهرها مـن

 .!النبوي، ولوال احلديث هللك القرءان
َومــا{ ِأرســلنا مــن قـبلــك إال رجــاال نــوحي َ ِ ً َ ِ  ِ َ َِْ َْ َ َإلــيهم فاســألوا أهــل َْ ْ َ َْ ُ َْ َ ْ ِ ْ َالــذكر إن كنــتم ال  ِ ُْ ُ ِ ِ ْ 

َتـعلمون ُ َْ َبالبـيـنات و}{ َ ِ ََْ ََْالزبر وأنزلناِ ََ ُِ َإليك الذكر ْ  َ ْلتبــني للنـاس مـا نــزل إلـيهم ولعلهـم َِْ ُْ َ َ ََ ِ ْ ِ َ ُ َ َِ  ِ َِ  ُ 
َيـتـفكرون  ُ  َ  .44 -43النحل}ََ
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ََْوأنزلنــا{ وهــو ًأخــذ معظــم املــسلمني كعــادم مقطعــا مــن هــذه اآليــة َإليــك الــذكر  ََ ْ  َ َِْ

َلتبـني للناس ما نـزل ُ َ َِ  ِ َِ  ْإليهم ُ ِ ًعن سياقه، وبنوا مفهوما خطـريا منـه؛ أال وهـو  وفصلوه} َِْ ً
مبـني أن احلـديث النبـوي مـا أحـوج القـرءان للحـديث، : للقـرءان، بـل وجتـرؤوا فقـالوا ُ

القــرءان أحــوج : ، ورمبــا صــاغوها مبقولــة أخــرى وهــي!القــرءان ولــوال احلــديث هللــك
وإذا أرجعنـا اجلملـة !.ن ضـيزىِوكـال املقولتـا. للقـرءان احلـديث للحـديث مـن حاجـة

الـنص ذاتـه مـرتبط بـالنص الـذي قبلـه، وال يـتم املعـىن  النص، جنـد أن يف إىل سياقها
 ً.معا ما إال

ِأهـل الـذكر(األول كلمـة  جند يف الـنص ْ  َ ْ ومـنهم  وهـم أهـل العلـم يف كـل اختـصاص) َ
َوأنزلنـا إليـك(اإلهليـة الـسابقة، وأتـت كلمـة  العلـم بالكتـب َِْ ََْ َلـذكرا ََ ْ  ( يف الـنص الثـاين

َلتبـني: (سبب نزول القرءان بقوله َوبـني على القرءان الذي نزل على حممد ، لتدل  َُِ 
َللنـاس مـا نــزل ُ َ ِ  ْإلـيهم ِ ِ  ُإن وجـد، ُفالـذي نــزل للنـاس هـو التـوراة واإلجنيـل وغـريهم ،(َِْ

أن   مـن الرسـولُبالتبيني للكتـب الـسابقة هـو القـرءان ذاتـه الـذي طلـب والذي يقوم
الدراسـة  النـاس ليـستخدموه يف تبيـني الكتـب اإلهليـة مـن خـالل عمليـة يتلـوه علـى

َولعلهـم يـتـفكـرون: (علـى ذلـك قولـه دل هلـا، و ُ  َ ََ ْ ُ َ  الـسابقة فـالتبيني موجـه للكتـب .(ََ
ُنـــزل بــه الــروح{بذاتــه ُولــيس للقــرءان، ألن القــرءان كتــاب مبــني  ِ ِ َ َ ُاألمــني َ َِ ََعلــى }{ ْ

َبــك لتكــون مــنَْقـل ِ َ ُ َ َِ َالمنــذرين  ِ ِ ِ ُ ٍبلــسان}{ْ َ عــريب ِِ َِ ٍمبــني َ ِ{ 195 -193الــشعراء، 
ُأيـهـا النـاس َيـا{والقـرءان برهـان ونـور مـن اهللا  ََ  ُقـد جـاءكم َ ْ ََْبـرهـان مـن ربكـم وأنزلنـا َ ََ ْ ُْ   ٌ َ ُ 

ًإلــيكم نــورا مبينــا ِ ً ُ ْ ُ ْ ِوإنــه يف أم الكتــاب{، 174النــساء} َِ َِ ْ ُ ِ ُ ِ ٌلــديـنا لعلــي حكــيم َ ِ َ  َِ َ ََْ ، 4الزخــرف} َ
َمــن  حيتــاج إىل والنــور واهلــدى واحلكــيم كيــف فكتـاب يــصفه اهللا بــاملبني والربهــان

 ُينريه؟ َيبينه؟ كيف حيتاج النور إىل من
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   فاملصدر التشريعي للدين هو القرءان فقط وال يوجد معه أي مرجع يشاركه يف 
ل لنقض الفكرة تلك، وهي هيئة الصالة واحلج ذلك ، وما يذكره أتباع املثناة كمث

هو خلط وتدليس ، ألننا نتكلم عن املصدرية التشريعية وليس عن حالة تعليمية 
تفصيلية متعلقة حبكم شرعي تعبدي نزل بالقرءان، فنحن مل ننف وجود شيء 

  :خارج القرءان نتعلم منه ونتبعه ونطبقه، اقرؤوا معي قوله تعاىل
ْمث أفيضوا{ ُ َِ ُ من حيث أفاض الناس واسـتغفروا الله إن الله غفور رحيم ٌ ِ ِ ٌَ ُ َ َ ّْ ّ ِ ْ ُ ُِْ َ َ  ََ َْ ُ َ  انظروا ،199البقرة}ْ

كيف أتى احلكم بالقرءان وأتى الكيفية متعلقة مبمارسة الناس له ، وكذلك 
ًالصالة واحلج فقد أتى حكمهما بالقرءان وذكر هيئة الصالة و احلج عموما وأتى  ً

ًلتطبيق بالسنة اليت مارسها النيب تطبيقا للحكم القرءاين التعبدي تفصيل هذا ا
وهذه املمارسة النبوية للصالة و احلج يف اتمع األول تواترت فيه بداية كممارسة 
دون انقطاع واستمرت كذلك متارس وتنمو دون انقطاع يف اتمعات الالحقة 

التتابع وهو مفهوم قرءاين ًوهذا ما يسمى اصطالحا بالتواتر وأنا أحبذ مصطلح 
وهو متعلق باحلدث وليس باحلديث وال سند له وال عنعنة وال منية ألحد يف 
وصول كيفية الصالة و احلج لنا مثل فعل اإلفاضة للناس باحلج، فالتتابع العملي 
ًهو السنة املمارسة حلكم شرعي تعبدي نزل بالقرءان فهو ليس مصدرا تشريعيا  ً

 شيء أو خطئه، وإمنا هو برهان على إثبات حصول شيء وال برهان على صواب
على هيئة معينة فقط، وهذا يعين أن التتابع متعلق باحلدث وليس باحلديث، وهو 

  .برهان إثبات حصول شيء وليس برهان كيف أو حكم على الشيء
مع العلم أن الصالة واحلج موجودان يف اتمع اإلنساين قبل نزول القرءان ومها 

  .بيني والرسلسنة الن
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 أما األحاديث النبوية املتعلقة باألذكار واألدعية يف الصالة و احلج فهي اختيار 
ِفسبح باسم ربك العظيم {نبوي، مثل عندما نزل  ِِ َ ْ َ  َ ْ ِ ْ َ اجعلوها :  ،قال74 الواقعة}َ

َْسبح اسم ربك األعلى {: يف ركوعكم، وعندما نزل ََ ْ  َ َ ْ ِ اجعلوها : ، قال1األعلى}َ
 سجودكم، فاألوىل االلتزام ا مع صواب اختيار غريها من األذكار واألدعية، يف

وكما تالحظون هذه األحاديث املتعلقة بالشعائر ال عالقة هلا بالتشريع حبقوق 
  .الناس وأعراضهم وأمواهلم ودمائهم وعالقام فيما بينهم أو تنظيم حيام

  لشرعية األخرى غري التعبدية؟قد يسأل أحدهم أال يوجد سنة عملية لألحكام ا
واجلواب أن األحكام الشرعية األخرى ال يوجد هلا صورة معينة وهي ختضع لعامل 

  .الزمان و املكان خبالف الشعرية التعبدية فهي هلا صورة ثابتة ال عالقة للتطور ا
  ًويسأل أحدهم أيضا أال يوجد وحي آخر غري القرءان نزل على النيب؟

ًواجلواب طبعا يوجد وحي آخر غري القرءان كان ينزل على النيب وهو متعلق 
  :بالتعليم والتأييد واإلنباء له ، اقرؤوا

َوإذ أسر النيب إىل بـعض أزواجه حديثا فـلما نـبأت به وأظهره الله عليه عرف {  َ َِ ِ َِْ َ َُ  َُ َ ْ َ َ َ  ََ َ َِ ْ َ  َ ً ِ َِ َْ ِ ْ ِ ِ ِ َ ْ
َبـعضه وأعرض عن بـ ََ َ َ ْ ََ ُ َ ُعض فـلما نـبأها به قالت من أنبأك هذا قال نـبأين العليم ْ َِ ْ َ َِ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ ََ َ ْ َ ْ َ ِِ  ٍ ْ

ُاخلبري  َِ   3التحرمي}ْ
وهذا الوحي خارج القرءان ال عالقة له بالتشريع وغري ملزم للناس وإمنا هو خاص 
للنيب يف زمانه ولقومه فقط، وكل ما يلزم الناس من تشريع نزل بوحي القرءان 

  .حفظه اهللا للناسو
 والسؤال املهم هل ننفي عن حديث النيب املصدر الديين، وهل مل يصح منه - 

ًشيئا أبدا؟ ً 
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ــ  ً وال ومهــا وكــانةالنــيب العظــيم كــائن إنــساين يتمتــع بوجــود موضــوعي ولــيس خراف
ًمتكلما ومتحدثا، ووصلنا كثـري مـن كالمـه وأحاديثـه، وهـذا ثابـت علـى غلبـة الظـن ً 

 .عنعنة ومصطلح احلديث وحسب رؤية  قرءانيةًتارخييا حسب ال
 .وحنن ال ننفي ذلك وال ننكر هذه احلالة التارخيية

يـصلح  فحديث النيب أو قوله هـو تفاعـل النـيب مـع القـرءان والواقـع الـذي يعيـشه ومبـا
ًبه حال جمتمعه وليس هو وحيا أو مقدسا وليس له صفة التشريع اإلهلـي الـدائم مـع  ً

 .  تارخييةاالحرتام له  كمادة
 :وأحاديث النيب حسب وصوهلا  لنا  أنواع

 يوجد منها ما هو إعادة األمر أو الندب بالتمـسك  مبكـارم األخـالق واحلـض 1-
على العمل الـصاحل ومـا شـابه  ذلـك فهـذه هـي صـدى للنـصوص القرءانيـة  ال مـانع 

   القرءان قروايتها حتت النص القرءاين املعين واألصل  هلا وما ينبغي هلا أن تسب من
يعـاين منهـا  أحاديث متعلقة باحلياة املدنيـة واآلداب والنظافـة، فـإن كـان اتمـع 2-

علـى االمتثـال  أو ال يعرفهـا وهـو بـدائي فـال مـانع مـن االسـتعانة ـا لتـشجيع النـاس
 .للحياة املدنية والنظافة والطهارة

مـن  هـي اختيـار نبـوي) الـصالة واحلـج( لـشعائرية أحاديـث متعلقـة بالعبـادات ا -3
 األذكــار واألدعيــة أو تــالوة ســور مــن القــرءان، و األفــضل االلتــزام ــا  مــع  جــواز

 اختيار غريها مـن جنـسها ومـن القـرءان أو مـا يفـتح اهللا علـى العبـد مـن ثنـاء ودعـاء
 .وذكر جميد  هللا

 .السلم واحلربأحاديث النيب املتعلقة بقيادته للمجتمع يف حال  -4 
درس املقــصد منهــا واحلكمــة  للمعرفــة املنهجيــة ُ يــ،وهــي ظرفيــة وعالجيــة  وسياســية

 .اليت كان النيب يتوخاها ويسري عليها
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أحاديث للنيب املتعلقة حبياته املعيشية مع النـاس وزوجاتـه واألوالد ، وهـي متثـل  -5 
 .اجلانب اإلنساين البشري له

للتطبيــق  تــشريع وهــي تفاعلــه واختيــار أحــسن صــورةأحاديــث النــيب املتعلقــة بال-6 
َِواتبعـوا أحـسن مـا أنـزل{تناسب زمانه وحتـل املـشكلة  ُ ََ َ َ ْ ُ ِ َإلـيكم مـن ربكـم مـن قـبـل أن  َ ِ ْ َْ   ُ ُ َِ

ًيأتيكم العذاب بـغتة َْ َ َ َُ َ َ ُ ُ َوأنتم ال تشعرون  ِْ ُُ ْ َ َ ْ ُ  55الزمر}ََ
ًال تؤخــذ حجــة أبــدا علــى أحاديــث متعلقــة بــالنبوءات وهــي خاصــة لزمانــه و -7 

 وعنـدما تـصح يف الواقـع نـتكلم ـا وهـي غـري متعلقـة بالـدين وال عالقـة هلـا شـيء،
 باإلميان أو الكفر

أحاديـــث متعلقــة بالطـــب والــصحة العامـــة هــي مـــن الــسقف املعـــريف العلمـــي  -8 
 .السائد يف قومه أو اتمعات ااورة

ًما كان وحيا من األنواع السابقة هو شيء ال عالقة له بالـدين وال باإلميـان أو  -9 
 .الكفر وكل هذه األحاديث هي ظنية الثبوت

والنيب يف هذا املقـام يتـصرف كبـشر وإنـسان وهـو غـري معـصوم عـن شـيء إال بإميانـه  
  وعلمه وتقواه

  
خـرجتم بنتـائج " علميـة اللـسان العـريب " يف كتـابكم املهـم   :يوسف هريمة -7

يف القــــرآن " العــــريب " فهــــل ميكــــن أن حتــــددوا لنــــا مفهــــوم . حتتــــاج لوقفــــات تأمليــــة
  . آخر حيتاج الستكشاف؟ًهل األمر مرتبط جبانب لغوي أم هناك حتديدا. الكرمي
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  سامر إسالمبولي-ج  
ًعلـــى أمـــة معينـــة، والتـــصقت ـــا اصـــطالحا قوميـــا، ) عـــرب( لقـــد مت إطـــالق كلمـــة  ً

إىل ) عـرب (واستمر انتشار هذا املصطلح القومي على حساب تقلص داللة كلمة 
أن مت زحزحة هذا املفهوم العريب الفطري وإزالتـه إىل صـاحل املـصطلح القـومي، و مـن 

 احتكرتــه لنفــسها، فــإن ــضت جــراء ذلــك أخــذ املــصطلح العــريب، صــفة األمــة الــيت
يـــدل علـــى النهـــضة، وإن هبطـــت صـــار يـــدل ) العـــرب (هـــذه األمـــة صـــار مـــصطلح 

مـــن قبـــل ) العـــرب( علـــى التخلـــف، واالحنطـــاط، وهـــذا العمـــل االحتكـــاري ملفهـــوم 
األمــــة، أســــاء إىل داللــــة املفهــــوم العــــريب الفطــــري،  وصــــار صــــفة ذم، وقــــدح نتيجــــة 

 .ته لنفسهااحنطاط، وختلف األمة اليت احتكر
َ   والقوم العرب هم الذين نشروا، وكرسوا حصر مفهوم داللـة   ) بالقوميـة، ) العـرب

  .أهل مكة أدرى بشعاا: ً، وقدميا قيل )عرب (ّوغيبوا املفهوم الفطري لكلمة 
 هــذا املفهــوم القــومي، ومت التعامــل -خاصــة الغــرب مــنهم-فأخــذت األمــم األخــرى 

 الواقــع الــذي جتــسده األمــة الــيت احتكــرت هــذا حــسب) عــرب ( مــع مفهــوم كلمــة 
الـيت تعـيش علـى جغرافيـة معينـة، رغـم ) األمـة العربيـة ( ّاملصطلح، ومست نفـسها بـه 

أـــم علـــى الغالـــب ال ميلكـــون مـــن الـــصفة العربيـــة إال لـــساا، ويـــستخدمونه بـــصورة 
صــار و) العــرب ( أعجميــة، وترتــب علــى هــذا العمــل القبــيح؛ العــداء واحلقــد ملفهــوم 

ًمفهومـــا مقرتنـــا بالـــذم، والقـــدح، والتخلـــف واالحنطـــاط، لدرجـــة أنـــه صـــار يف الغـــرب  ً
شتيمة؛ ألا تـدل علـى اإلرهـاب واإلجـرام، والتخلـف، والتعـصب، ) عريب ( كلمة 

واالنغــالق، ورفــض اآلخــر، إىل غــري ذلــك، فــصارت يف ثقافــة الغــرب، مثلهــا كمثــل 
الق على النفس، وتقليد اآلباء، ورفـض اليت تدل على االنغ) يهودي ( داللة كلمة 

اآلخر، والغدر، واخليانة، واألنانية، واجلشع، والبخل، والكـره، واحلقـد، ومـص دمـاء 
  !. الناس 
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  ؟) العرب (  فعلى ماذا تدل كلمة   
  ) :عرب (    لنقم بتحليل أصوات كلمة 

  .ُصوت يدل على عمق أو بعد في الشيء: ع 
  .صوت يدل على تكرار: ر  
  .صوت يدل على تجمع مستقر: ب 

يـدل المعنــى االجتمـاعي مــن خـالل أبعــاد التـاريخ وعمــق الفطـرة اســتمرار نظــام 
ًاإلصــالح البيئــي واالجتمــاعي، ويظهــر مجتمعــا علــى مــر الزمكــان ومنبثقــا بعــد  ً

  .كل غياب من فساد وانحراف فهو كامن باستقراره
ُ علــــى عمـــق أو بعــــد تـــدل) عــــرب ( وإذا اجتمعـــت هــــذه األصـــوات برتتيــــب كلمـــة 

) عـرب ( مكرر، منته جبمع مستقر، وهذه الداللة الفيزيائية ألصـوات أحـرف كلمـة 
ًتدل اجتماعيا على أصالة الشيء، وقيامه بذاته على ما هو عليـه، وقدمـه، ووجـوده 
الفطري الرباين دون تدخل يد اإلنسان به صنعة، فهو علـى طبيعتـه الـيت نـشأ عليهـا 

  ً.ته مع أصله، بصورة منسجمة متامامع حمافظته على عالق
ًومــن الطبيعـــة والفطـــرة األصـــيلة بعيـــدا عـــن الفـــساد واالحنـــراف ظهـــرت صـــفة العروبـــة 

  .لألشياء
  :    مثل 

َوكـذلك أنزلنـاه حكمـا عربيـا ولـئن اتـبـعـت أهـواءهم بـعـد مـا  {: الحكم العربي -1 َ َ َُ ْ َ ُْ َ َ ْ َ َّ ِ ََِ ً ً َّ ُ َََِ ْ َْ َ ِ َ َ
َجآءك من العلم ما  َِ ِْ ِْ َ َ ٍلك من الله من ويل وال واقَ َ َ ََ ّ ِ ِ ِ ِّ َ َ   )37الرعد (   }َ

َإنـا جعلنـاه قـرآنـا عربيـا لعلكـم تـعقلـون{ : القرآن العربـي -2 ُّ ِ ْ َ ْ ُْ َّ َّ ًْ ًّ ََُِ ُ َ َ أي  )3الزخـرف( } ِ
ًصــريناه قرينــا لكتــاب الكــون ومنــسجما بأصــالته وصــفائه مــع ســنن الفطــرة والطبيعــة  ً

  .لعلكم تعقلون
  .ًوهي األرض الصاحلة بيئيا للحيوان: األرض العربية -3
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وهي القيم األصيلة والصاحلة على مر الزمكـان بـني النـاس،  : األخالق العربية -4
ــــــــاء بــــــــالعهود  ــــــــصرة املظلــــــــوم، والوف ــــــــة امللهــــــــوف، وإكــــــــرام الــــــــضيف، ون حنــــــــو إغاث

  .اخل.....واملواثيق
يــــة، الحــــصان العربــــي، والــــسمن العربــــي، والقعــــدة العربيــــة، والقهــــوة العرب -5

األصـيل .... والخبز العربي، واللباس العربـي، والنهـار العربـي، والخلـيج العربـي
  .والصافي والطبيعي الصالح والصحي

ِكـــل ذلـــك ال عالقـــة لـــه بالقوميـــة العربيـــة، وإمنـــا عالقتـــه باألصـــالة،والقدم، والفطـــرة، 

 .   ًوالربانية،وعدم تدخل الصنعة به زيادة، أو نقصانا
مـن القيـود القوميـة، وإرجاعـه إلـى ) العـرب ( ر مفهـوم كلمـة لذا؛ ينبغي تحري   

ًداللتـــه؛ مفهومـــا إنـــسانيا، يـــدل علـــى المـــدح والـــصفاء والنقـــاء، ويكـــون أساســـا  ً ً
اللتقــــاء األمــــم عليــــه، وعــــدم تسييــــسه، أو حــــصره بقوميــــة معينــــة؛ ليرجــــع إلــــى 

يــدل علــى المــدح، ) العربــي ( ممارســة دوره الفاعــل اإلنــساني، ويــصير مفهــوم 
والنهـــضة، ال عالقـــة لـــه بـــصفة اإلنـــسان القـــومي الـــذي احتكـــر مفهـــوم العربيـــة 

  . ًألفكاره؛ ونمط حياته، أبدا
ـــة مـــن انتمـــائهم  العـــريب،    وينبغـــي أن يـــزول مـــن نفـــوس الـــشباب، الـــشعور بالدوني
ٍوعـــدم حماولـــة إخفـــاء ذلـــك االنتمـــاء مـــن خـــالل االختبـــاء وراء لـــسان أعجمـــي، أو 

جميــة اإلنــسان؛ ونفــي عربيتــه؛ ألن مثلــه كمثــل اإلنــسان  امــتالك ورقــة تــدل علــى أع
،  وحيـــاول أن يتـــشبه باملرضـــى يف طريقـــة ســـلوكهم، بـــل ويــــشعر -ً عقـــال -الـــسليم 

  !.    باخلجل من سالمته العقلية واجلسمية بني املرضى 
أنا إنـسان عربـي، تعنـي؛ أنـا إنـسان أصـيل فطـري، ذو أخـالق  وقـيم  :   فقولي 

ونفــي صــفة العربــي عــن اإلنــسان، تــدل علــى أنــه ، ع الكــونإنــسانية، منــسجم مــ
ًإنـسان أصــابته العجمـة تفكيــرا وسـلوكا، ويعــيش بـصورة مخالفــة للبيئـة، ومفــسد  ً

  ً.ويصير أعرابيا، لها، من حيث المسكن والمآكل، ونمط حياته بصورة عامة
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فكلمــة عربــي هــي صــفة للــسان الــذي نــزل بــه القــرءان ، وصــفة للحكــم الــذي 
رءان، وهــذا يعنــي أن صــفة العربيــة البــد لهــا مــن ضــم لــصفة الحنيــف نــزل بــالق

  .ليصيرا كالهما صفة لمنهج دراسة القرءان
ما املقصود بعلمية اللسان العريب؟ وهل يف نزول القرآن  :يوسف هريمة - 8

الكرمي بلسان قومية معينة أي مظهر من مظاهر العنصرية اللغوية؟ وكيف تقومون 
  .؟"ط النيلييعامل سب"يف كتابكم هذا ما قام به 

  سامر إسالمبولي-ج
ّعنـــدما مت الـــنفخ يف اإلنـــسان مـــن الـــروح ، ودخلـــت الـــنفس يف اجلـــسم،قام بعمليـــة   ّ

جهــاز الــوعي (،وتفعــل عنــده الــسمع والبــصر والفــؤاد)فعــل ورد فعــل(ّالتفاعــل فطــرة 
وترتــب علــى ذلــك؛ فعــل الفقــه،  ُوربــط األحــداث بــصورة واعيــة،) واإلدراك الثالثــي

واإلدراك املباشــــــر لألشــــــياء،
ُ

ُحلــــــة التعقليــــــة، الــــــسابقة علــــــى وجــــــوهــــــذه هــــــي املر  ّ ود ّ
ـــــسان ـــــاحلزن والـــــسرور، ، )اللغـــــة(ّالل ـــــشعور ب ـــــنفس مـــــن حيـــــث ال ّوتكـــــون ألفعـــــال ال ُ  ّ

ّوالــضحك والبكـــاء، واحلـــب والكـــره، فهــذه األمـــور ال حتتـــاج إىل لـــسان، ومفـــردات؛ 
حــــىت يعقلهــــا اإلنــــسان يف نفــــسه، فهــــو حيــــب ويكــــره دون وجــــود مفــــردات لفظيــــة، 

داث مبــسبباا املباشــرة الواضــحة، ال حتتــاج إىل مفــردات ولــسان وكــذلك ربــط األحــ
ُ

 
ُفاإلنــــسان يقــــوم بتعقــــل األحــــداث بــــصورة   حــــىت يفهمهــــا اإلنــــسان،- أيــــضا -

ّــمباشــرة؛ نحــو إدراكــه أن فعــل الطرق، يحتــاج إلــى طــارق ُأو البــد مــن وجــود ، ُ ُ
ــــل، والت طــــارق يقــــوم بالفعــــل، ــــز، والتحلي ــــصفة التميي ــــك مــــرتبط ب ّوذل ّ ّ ــــب، ُ ركي

ّالتي هي من صفات التعقل خلقا؛ نتيجة النفخة من الـروح فيـه ّوالربط، ّ ً َ وهـذا ، ّ
ــاج إلــى تفكيــر  ؛ )دراســة وتجربــة وتحــصيل معلومــات(اإلدراك العقلــي، ال يحت

 .فهو مجرد فقه لألمور على ظاهرها من خالل الحواس
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ّ  إذا، فعــــل التعقــــل الــــذي ينــــتج عنــــه الفقــــه واإلدراك، هــــو ســــابق عــــن مــــ يالد ً
ّاللسان، ووالدة اللسان فعل الحق لعمليـة التعقـل ّ، وهـذه الـوالدة للـسان ظهـرت ّ

ُمــــن خـــــالل إصـــــدار أصـــــوات فطريـــــة مبثابــــة صـــــور حاليـــــة، أو صـــــوتية لألشـــــياء، أو 
 وبنـــاء علـــى تفاعـــل اإلنـــسان،، الـــيت جتـــري مـــن حـــول اإلنـــسان، أو معـــه األحـــداث،

ّللـــسان، مـــن حيـــث األجبديـــة  ُوصـــل إىل تدشـــني مـــا يـــسمى أســـاس ا وتـــراكم أفعالـــه،
ُالكامنـــــة يف الكلمـــــات ذات املقـــــاطع الثنائيـــــة بـــــصورة فطريـــــة ّالـــــصوتية، ، ويف هـــــذه  ّ

ّألن التفكير غير التعقـلّاملرحلة، مل تكن عملية التفكري قد بدأت عند اإلنسان؛  ّ ، 
ّإذ التفكري عملية دراسة وجتربـة وتقلـيم للمعلومـات، وفاعليـة، وحـصول علـى أدوات 
ّتــستخدم يف تـــسخري األشـــياء لإلنــسان، والتفكـــري وظيفـــة هــو نتـــاج لـــوالدة اتمـــع،  ُ
َفعنـــدما ولـــد اتمـــع اإلنـــساين يف اجلـــنس البـــشري، زامـــن ذلـــك عمليـــة بدايـــة ظهـــور  ُِ

ًالتفكري عنـده، ضـرورة اجتماعيـة ّذا التفكـري؛ ال ميكـن أن يـتم إال ضـمن حقـل، وهـ، ّ
وجدولــــــة املعلومــــــات وحفظهــــــا ، ّوجمــــــال يــــــستخدمه اإلنــــــسان يف عمليــــــة الدراســــــة

ّفكــان اللــسان الفطــري ذات املقــاطع الثنائيــة، واألصــوات ، ًمــستخدما عمليــة التقلــيم ّ
 ّالفطريــــــة، مهــــــا األســــــاس واحلقــــــل الــــــذي اســــــتخدمه اإلنــــــسان يف عمليــــــة التفكــــــري،

  لـه نتيجــة تفاعلـه معــه، فـتم توســعه وظهـور كلمــات ذات مقـاطع ثالثيــة،فاسـتجاب
ّوصــارت مبثابـــة جــسم ميثـــل أفكــار اإلنـــسان، وارتبطــت مـــع الفكــر والتفكـــري بعالقـــة  ُ
ّجدليــة، كلمــا توســع التفكــري، توســعت مفــردات اللــسان معــه لتــسعه، وصــارا كالمهــا  ّ

ّمظهـــرا مـــن مظـــاهر اتمـــع، والتقـــدم، والتطـــور، ونـــتج  ّ ّعـــن التفكـــري صـــفة الفاعليـــة ً
ّوالعلـــم؛ ليـــضافا إىل عمليـــة التعقـــل، الـــيت نـــتج عنهـــا الفقـــه والتفاعـــل، ليحـــصل بـــني  ّ ُ

ّالتعقـــــل، والتفكــــــري عالقــــــة جدليــــــة ّالتعقـــــل يوصــــــل إىل التفكــــــري، ّ ّوالتفكــــــري يـنـــــــزل ، ّ َُ ّ
  .ّاملعلومات إىل التعقل
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ِإن يف خلـــق الـــسماوات واألرض واخـــتالف{ َ ِ ْ َ َ َ َِ َْ ِ  ِ ْ َ ِ  ِ الليـــل والنـهـــار والفلـــك الـــيت جتـــري يف ِ ِِ َْ ِ  ِ ُْ ْ َ ََ  ِ ْ
َِالبحر مبا ينفع الناس وما أنزل الله مـن الـسماء مـن مـاء فأحيـا بـه األرض بـعـد موـا  ْ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ْْ ِ ِ ِِ َ َ َ  ِ َ َ َ ُ ّ َ َ َ ُ َ َِ ِ ْ

وبث فيها مـن كـل دآبـة وتـصريف الريـاح والـسحاب المـسخ َ ُ َ َ َْ ِ َ َ َ ِ  ِ ِ ْ َ ٍ ِ َ  ُ َ ِر بــني الـسماء واألرض ِ َْ َ َ  َ ْ َ ِ
ٍآليات  َلقوم يـعقلونَ ُ ِ ْ َ ٍْ َ{ 164البقرة  

َوهــو الــذي مــد األرض وجعــل فيهــا رواســي وأنـهــارا ومــن كــل الثمــرات جعــل فيهــا { َ َ َ َِ ِ ِ
َ ََ َ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ِ ًِ َْ َ َ ْ   َ ُ

ٍزوجني اثـنـني يـغشي الليل النـهار إن يف ذلك آليات َ ُ ََ َ َِ ِ  ِ َ َ  َ ْ ِ ْ ِ ِْ َْْ ْ َلقوم يـتـفكرون َ ُ  َ ََ ٍْ َ{ 3الرعد  
  :وهذه العالقات هي

  )....عدل وظلم (  العالقة الجدلية التناقضية الفكرية -
  ) حياة الكلمة /موت الكلمة(   العالقة الجدلية التناقضية الداخلية -
  ) الساخن والبارد / الليل والنهار( العالقة الجدلية الثنائية الضدية التعاقبية -
قة الجدلية الضدية التالؤمية اإلنـسجامية، والتعايـشية بـين الـزوجين مـن  العال-

  )...السالب والموجب / الذكر واألنثى ( جنس واحد 
وقد أفرزت هذه العالقة اجلدلية، يف اللسان، معادلة مؤداها أنه البـد لكـل فعـل مـن 

ًفاعل؛ وجوبا إما ظاهرا، أو مسترتا، والبد لكل مبتدأ من خرب؛ وجوبـا ًً ، والبـد لكـل ً
وهذا يعين أن العربية مؤلفـة مـن جمموعـة منظومـات عامـة؛ إذ إنـه ال . بداية من اية

ميكـــن فـــصل اجلـــزء ودراســـته علـــى حـــدة، فـــال يـــتم ظهـــور داللـــة الكلمـــة العربيـــة، إال 
  . بوضعها يف املنظومة العامة للجملة، والنص وما بعد النص

سان مــن خــالل تعاملـه وتفاعلــه مــع فاللـسان العــريب لــسان فطـري كــوين اكتــشفه اإلنـ
ًالواقع والظواهر ، ومل يصطلحه اصطالحا أو وضعا أو نزل وحيا من الـسماء، وهـذا  ً ً
اللسان لـه قواعـد وقـوانني حتكمـه مثـل أي علـم ، ويظهـر ذلـك بعالقـة اجلـذور بكـل 
االشــتقاقات منـــه ، وعالقــة اللفـــظ مبحـــل اخلطــاب كعالقـــة منطقيــة بينهمـــا وليـــست 

وهذا أعطـى للـسان العـريب صـفة الثبـات يف املفـاهيم واحلركـة باملعـاين، فلـو اعتباطية، 
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ًمــاذا تعــين كلمــة ثالجــة؟ ألجــاب فــورا : جئنــا بإنــسان عــريب منــذ ألــف عــام وقلنــا لــه
ًدون تلكؤ إـا آلـة تقـوم جبعـل األشـياء ثلجـا، وبـصرف النظـر عـن هيئتهـا، بينمـا لـو 

ًمــــثال وســــألناه عـــن كلمــــة إنكليزيــــة جئنـــا بإنــــسان يــــتكلم االنكليـــزي منــــذ مئــــة عـــام 
معاصرة لصمت ال يـدري مـاذا تعـين، ألـا اعتباطيـة وضـعية ال جـذر هلـا وال مفهـوم 
علمي،بينما اللسان العريب هو أشبه بالشجرة والعالقة بـني جـذورها وأعلـى أغـصاا 

  . بشكل جديل
ر الثابــت     وهكـذا؛ فاللـسان العـريب نظـام عـام؛ ألنــه لـسان علمـي، وهـذا هـو احملـو

فيـــه، ومـــن مث؛ فهـــو ثقافـــة، وهـــذا هـــو احملـــور املتغـــري فيـــه حـــسب املعطيـــات الزمانيـــة 
  .واملكانية

 هــذه املعادلــة تعطينــا نتيجــة مهمــة، وهــي أن الــنص القــرآين هــو نــص عــريب اللــسان، 
ًولكنـــه لـــيس عـــريب الثقافـــة قوميـــا؛ فـــال ميكـــن حـــصر القـــرآن الكـــرمي، وتقييـــده بثقافـــة  َ

  . لذي زامن نزولهاتمع األول، ا
ــــسان فقــــط،  ــــى نظــــام الل ــــا نطالــــب بوضــــع قــــاموس صــــويت  يعتمــــد عل     ومــــن هن
واالبتعــاد عــن الثقافــة العربيــة القوميــة؛ حــىت يــتمكن النــاس علــى اخــتالف ألــسنتهم، 
من التعامل مع القرآن حبرية إنـسانية؛ فـالقرآن  حجـة علـى الثقافـة العربيـة، والعكـس 

ويـــة الرتاثيــة إال توثيـــق ثقــايف تـــارخيي للمجتمــع الـــذي غــري صــواب، ومـــا املعــاجم اللغ
  . ُدونت فيه

وبعــد العلــم بعلميــة اللــسان العــريب حــصلنا علــى جــواب ملــاذا نــزل اخلطــاب القــرءاين 
  بلسان عريب وليس بلسان آخر؟

واجلـــواب ألن اللـــسان العـــريب لـــسان علمـــي كـــوين فطـــري وهـــو الوحيـــد املهيـــأ حلمـــل 
مـن قريـب  ب علمي إنساين كوين العالقة للقومية بـه الاخلطاب القرءاين كونه خطا

 من بعيد  وال
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ًنــشرت مواضــيعا " علميــة اللــسان العــريب وعامليتــه" وبعــد انتهــائي مــن كتابــة حبــث -
منــه يف النــت، وخاصــة املتعلقــة بنــشأة اللــسان، ونفــي عنــه االعتباطيــة، أو الوضــعية، 
وإثبــات أنــه تفاعــل إنــساين فطــري مــع الظــواهر الطبيعيــة، ونفــي تطــابق الداللــة بــني 

ــــــــــرتادف، وأن األصــــــــــوات ًاأللفــــــــــاظ املختلفــــــــــة الــــــــــيت اشــــــــــتهرت خطــــــــــأ ب اســــــــــم ال
هلـا داللـة فيزيائيـة، ويوجـد عالقـة بـني الـدال واملـدلول، وغـري ذلـك، ) احلروف(العربية

إن هــذه األحبــاث قــد ســبقين إليهــا : فـذكر يل أحــد القــراء املتــابعني ملــا أنــشر يف النـت
يف جمموعـــة مـــن كتاباتــــه وقـــد نـــشرها منــــذ بـــضع ســــنوات " ســـبيط النيلــــي"الباحـــث 

، واطلعـت عليهـا فوجـدا واحلل القصدي للغة، والنظام القرآين، املوحدةاللغة :وهي
ًعظيمــة مــن حيــث البحــث والدراســة، وأبــدع املؤلــف فيهــا إبــداعا رمبــا غــري مــسبوق 
ًحـــسب علمـــي، وســـررت عنـــدما وجـــدت تطابقـــا كبـــريا بـــني حبثـــي وحبثـــه يف أصـــول  ً

ًقطعــا ) أنــا(ه أن الالحــقُاملــنهج، وكثــري مــن الفــروع، لدرجــة أن القــارئ هلمــا خييــل إليــ
ً، والواقــع خــالف ذلــك متامــا، فأنــا مل أطلــع علــى )ُســبيط النيلــي(أخــذ مــن الــسابق 

إال بعد انتهائي من البحث بتوجيه من القـارئ الـذي ذكرتـه، " سبيط النيلي"أحباث 
وهـــذا يعرفـــه كـــل أصـــدقائي ألـــم عاصـــروا كتابـــة البحـــث خطـــوة خبطـــوة وســـامهوا يف 

ًل احلــوار، واجلــدال أحيانــا، ناهيــك عــن وجــود بــذور البحــث تزكيــة البحــث مــن خــال
ــــــمــــــست ــــــيت ب ــــــسابقة ال ،والقــــــارئ /1994/دء طبعهــــــا يف عــــــام ًخدما يف دراســــــايت ال

احلـــصيف يـــدرك الفـــرق بـــني طريقـــة البحثـــني، وأســـلوب العـــالج لألفكـــار والوصـــول 
مل يطلــــع أثنــــاء كتابتــــه للبحــــث علــــى ) أنــــا(للنتــــائج، فيــــصل إىل أن الباحــــث الثــــاين 

ًقط،وعنــدما اطلعــت عليهــا الحقــا حاولــت " ُعــامل ســبيط النيلــي"البحــث الــسابق لـــ 
أن أســـتفيد مـــن أحباثـــه علـــى قـــدر االســـتطاعة مبـــا يـــسمح الوقـــت بـــه علـــى أن أعـــود 
ّلذلك فيما بعد، رغـم أين ال أوافقـه يف تطرفـه الطـائفي وغلـوه، كمـا أين ال أوافقـه يف 

صويبه بعض األلفـاظ القرآنيـة علـى ضـوئها إخضاع النص القرآين لنظريته اللسانية وت
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يف قولــه ) ََملكــني(قولــه عــن كلمــة والقــول خبطئهــا أو حتريفهــا مــن قبــل النــاس، حنــو 
َوما أنزل على الملكني ببابل هاروت وماروت{  :تعاىل َُ َ ُ َ ََ َ ََ َ ِ ِ ِ ْ ََ َ َْ َِ َوقـال مـا { . 102البقـرة} ُ َ َ َ

َِنـهاكمـــا ربكمـــا عـــن هــــذه الـــشجرة َ ْ ِ ِ َ َ َ َ َُ  ُ َ َ إال أن تكونـــا ملكـــني أو تكونـــا مـــن اخلالـــدينَ َِ ِ َْ ِ َ َ َ َُ َ َُْ َِ ْ ََ  ِ {
ويــصح املعــىن بــأن ) َِملكــني( الــصواب هــو كــسر حــرف الــالم لتــصري 20األعــراف 

هــــاروت ومــــاروت هــــم مــــن ملــــوك األرض ولــــيس مــــن املالئكــــة، وكــــذلك يف الــــنص 
 وذلــك ألنــه نفــسه يـعــد الــنص القــرآين برهــان علــى نظريتــه!اآلخــر ُ  فكيــف للربهــان ،!َ

  !.ًأن ينقلب حمال للتقومي أو الشك
وال يهم مـن كـان األول أو ! ّ   ومع ذلك مل أدع األسبقية، ومل أطالب برباءة اخرتاع

السابق يف البحث،واحتمـال التوافـق أو التقـارب بـني بـاحثني وارد يف الواقـع دون أن 
يطلــع أحــد منهمــا علــى اآلخر،والقــارئ حــر بقناعتــه، فالغايــة هــي نفــي االعتباطيــة 

ن األصــوات العربيــة هلــا داللــة فيزيائيــة، ونفــي مــا عـن نــشأة اللــسان العــريب، وإثبــات أ
ُاشـــتهر بظـــاهرة الـــرتادف بـــني الكلمـــات، ونفـــي اـــاز، وغـــري ذلـــك، إلعـــادة دراســـة 
التنزيـل احلكـيم وفـق هـذه الرؤيـة العلميــة العربيـة لتغيـري مـا باملـسلمني مـن ذل وختلــف 

وبالتنزيـــــل وهبــــوط يف الفكــــر واملــــنهج، وربــــط املــــسلمني بلــــسام العــــريب األصــــيل، 
ًاحلكــيم العــريب لــسانا وحكمــا، لنــصل إىل اإلنــسان العــريب تفكــريا وســلوكا منــسجما  ً ً ًً

 . مع الكون واإلنسانية
نعيش اليوم أزمة وجودية على مستوى الفكر الديين وما  :يوسف هريمة - 9

.  من املقاربات األصولية املتطرفةً جديداًحيدثه من صراعات عاملية أفرزت نوعا
وكيف تردون على من يقول . فبالنسبة إليكم ما هو سبب هذا الرتاجع الفكري؟

بأن مصدر العنف هو النصوص الدينية خاصة يف الدعوة إىل القتل وأخذ اجلزية 
وضرب الرقاب؟ فهل هذه القراءات صائبة؟ أم أن هناك خطأ منهجي يف تناول 

  ً؟كرت كل ما حتدثنا عنه سابقابعض اآليات اليت ذ
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  سامر إسالمبولي-ج
الرتاجع والتخلف يف أمة ال يكون والدة الساعة وإمنا يكون حدث تراكمي تارخيي 
قدمي له أسبابه اليت استمرت يف ذاكرة األمة وتنشأ األجيال عليها ، فبدأ التصدع 

ى السلطة بني ًيف فكر األمة فور وفاة النيب حممد وظهر ذلك جليا يف النزاع عل
ًاألنصار واملهاجرين ، ومت عالج األمر إسعافيا وليس عالجا جوهريا، وبقيت  ً ً
املشكلة تتفاقم ومتثلت بغياب دستور وفقه الدولة ، وحصل ما حصل من أحداث 
ًدامية دفع مثنها احلكام األربعة  األوائل اغتياال، وانتقل نظام احلكم إىل النظام 

لطريقة حكم القبيلة من حيث الوراثة لكرسي السلطة يف الوراثي الذي هو امتداد 
األسرة الواحدة، واستمر ذلك النزاع على السلطة ولبس لباس الدين وتأدجل 
وظهرت أكرب فرقتني يف تاريخ املسلمني الشيعة و السنة وبدأ تدشني فكر طائفي 

اديث معارض وآخر مؤيد لنظام االستبداد واالستعباد وكالمها مسيس ومت وضع أح
على لسان النبوة بعد أن أعطي صفة املصدر التشريعي اإلهلي والقداسة ليسهل 

  .إدخاله إىل قلوب املسلمني مثل القرءان دون استئذان أو توقف من العقل لنقاشه
وتشرذمت األمة إىل ملل وتناحرت وصارت الدعوة ملللها ورجاهلا ومعتقداا   

سوب للنيب وفقه الكهنوت حتت أي وليس لإلسالم احلنيف، وصار احلديث املن
مسمى أو ملة هو املصدر الديين الذي يرجع له معظم املسلمني ويربون عليه 
األجيال، والقرءان هو جمرد نص للربكة والتالوة على األموات والرقية للمرضى فلم 
يعد له تأثري على الناس رغم أنه نزل لألحياء وليس لألموات، وهذا الوضع انتقل 

ًة إىل الباحثني أيضا فهم يدرسون كل شيء يتعلق بالرتاث اإلسالمي من العام
ًوأسسوا أصوهلم الفقهية و الدينية على الرتاث أيضا وهجروا القرءان وكأنه ليس 
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املصدر الرئيس للدين اإلسالمي وليس هو كالم اهللا والوحي الذي نزل على النيب 
  !!.حممد

،   ة ومل تبدأ بعد بالسري يف طريق الرشادفرجعت األمة يف غالبها إىل مرحلة اجلاهلي
ًفالقرءان أسس منهج الرشاد وقام النيب بتدشينه يف الواقع واستطاع أن يصنع أفـرادا 
راشدين وتويف النـيب ومل تـصل األمـة كمجتمـع إىل الرشـاد، وسـرعان مـا استحـضرت 
 آليـــة التفكـــري اجلاهليـــة ودخلـــت حتـــت ظـــالل القـــرءان والفقـــه و التفـــسري وانتـــشرت
باسم اإلسالم ، واستمر الوضع كذلك نصنع ختلفنا من خالل مؤسساتنا ومراكزنـا 
التثقيفيـة والتدريــسية مــن حـوزات أو مــساجد أو جامعــات بـشكل ممــنهج ومــدروس 
وخيــرج جيــل مغــسول الــدماغ فاقــد صــفة الرشــاد، فأزمتنــا أزمــة غيــاب ثقافــة راشــدة 

عـريب حنيـف يف دراسـة القـرءان قرءانية لألمة وليس ألفراد منها وتعتمد على مـنهج 
برؤية علمية تقوم على املنظومات الكليـة الكونيـة و القرءانيـة ولـيس اجلزئيـة والعينيـة 

.  
وتعامــل معظــم املــسلمني والبــاحثني مــع القــرءان هــو تعامــل جــاهلي شــيطاين يقــوم 

وال تقربـوا ( و ) فويـل للمـصلني ( على العضوضة وحتريف الكالم عن موضـعه مثـل
ـــال يف القـــرءان ـــذا الـــشكل املعـــضوض الـــشيطاين إذ نزعـــوا ،)الـــصالة  وفهمـــوا القت

الــنص أو األمــر مــن ســياقه وفهمــوه مبعـــزل عــن منظومتــه الــيت ينتمــي إليهــا والـــدافع 
  .للقتال

األصــــل يف اإلســــالم هــــو التعــــايش والتعــــارف والتعــــاون بــــني النــــاس وحــــسن اجلــــوار 
والــسلم والــسالم الــذي يقــوم علــى حمــور احلريــات اإلنــسانية واحلقــوق، وهــذا اليعــين 
أن اإلســالم مل يــأمر بالــدفاع عــن الــنفس والــوطن حــني العــدوان ولكــن جعــل ذلــك 

ة النـاس ، وجعـل ذلـك حكـم باحلد األدىن من اخلسائر للطرفني واحلفـاظ علـى حيـا
ُكتـــب علـــيكم {ظـــريف اســـتثنائي متعلـــق بالـــدفاع عـــن الـــنفس أو توقيـــف العـــدوان،  ُ ْ ََ َ ُِ
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ًالقتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيــر لكـم وعـسى أن حتبـوا شـيئا  ً ُْ ْ َ َْ َْ ُِْ َ ََ ََ ََ َ َ َْ ٌ ْ ُْ ُ َ َُ ُ َُ ْ َ ٌ ُ َِْ
َوهـو شــر لكـم واللــه يـعلــم و َ َُ َْ َ ُ ّ ْ ُ   َ َ َأنـتم ال تـعلمــون ُ ُ َْ َ َ ْ ُ ، وهـذا حكــم اجتمــاعي  216البقــرة}َ

ًولـــيس حكمـــا فرديـــا بـــني املـــواطنني يف اتمـــع الواحـــد إذ مينـــع منعـــا باتـــا اســـتخدام  ً ً ً
  ً.القتال أو احلرب بني املواطنني وإن حصل ذلك ينبغي التدخل وتوقيفه فورا

فاألمر بالقتل يف القرءان هو أمر متعلق بظرف حرب دائرة يف ميـدان املعركـة ولـيس 
ًأمــــرا عامــــا يف احليــــاة ولــــيس ثقافــــة املــــسلم الدائمــــة والثابتــــة، فاإلســــالم مــــن الفعــــل  ً
الرباعي أسلم و يتضمن بداية مبفهومه االنقياد الطوعي السلمي اإلجيايب احلـر فهـو 

األدبيـات الـشيطانية، لـذلك مـن اخلطـأ الفـاحش  ًليس استسالما كما هـو شـائع يف 
ًوجعلـه شـعارا أو مبـدءا ثابتـا يف حركـة اإلسـالم أو عالقاتـه ) فـاقتلوهم(اقتطاع نـص  ً ً

ُيرفــــع أثنــــاء املعركــــة واحلــــرب دائــــرة بــــني ) فــــاقتلوهم(مــــع غــــري املــــسلمني، هــــذا األمــــر
  .املسلمني وارمني األجناس العدوانيني

اهــا داعــش وغــريه ويــستغلها أعــداء اإلســالم يف نقــضه هــي ومفهــوم اجلزيــة الــيت يتبن
أمـر تتعلـق بــسلوك دولـة ولــيس بـسلوك فـرد أو مجاعــة، وهـي مبثابــة عقوبـة اقتــصادية 
ُتلزم ا الدولـة املعاديـة ولـيس األفـراد أو الـشعب وذلـك لكـف عـدواا وإخـضاعها 

وهــذه اجلزيــة وإضــعافها وجعلهــا تــدفع مثــن األضــرار الــيت حلقــت بــاتمع املــسلم ، 
  .ليست دائمة وإمنا مؤقتة ريثما تتغري ثقافة الدولة املعادية وتدخل يف السلم 

وضــرب الرقـــاب ال تعـــين بــرت الرقبـــة الـــيت حتمـــل رأس اإلنــسان، فكلمـــة ضـــرب تـــدل 
ًعلى إيقاع شيء على شيء يرتك فيه أثـرا بالغـا، وكلمـة الرقـاب مجـع رقبـة الـيت تـدل  ً

ه ، وســياق األمــر بالــضرب يتعلــق بــاحلرب واملعركــة ُعلــى مــا ينــصب بقــوة حلمــل غــري
وهـــذا يعـــين ضــــرب مراكـــز قـــوى اجلــــيش مـــن اآللـــة والعتــــاد أو البـــشر القـــادة وشــــل 

ًحركتهم وفاعليتهم وليس املطلوب إزهاق حيام فذلك ليس مطلبا دينيا ً.  
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ُفالعنف واإلرهاب يف اتمع اإلسالمي ولد نتيجة تضافر عدة أمور مع بعضها 
رد أمر واحد، بدأ االحتقان من غياب الدستور ونظام احلكم و الدولة، وليس جم

وجعل احلكم وراثي يقوم على االستبداد واالستعباد وسرقة الثروات وعد الوطن 
ملك لألسرة احلاكمة ومزرعة هلم، واستمر ذلك االحتقان والضغط فولدت 

يش الناس ضد املعارضة العنفية اليت حبثت عن نصوص تدعم عنفها لتربره وجت
ًاحلاكم الظامل الغاشم، وكرد فعل ولد أيضا تيار مؤدجل خيدم السلطة احلاكمة  ُ
ًباسم الدين، وكل تيار صنع أو اختار نصوصا دينية لدعم موقفه واعطائه 
ُالصبغة الشرعية، فداعش وحالش مها أبناء األمة الشرعيني ولدا من رمحها ومل 

ُ ولد من التيار السين، و حالش ولد من ينزلوا من الفضاء اخلارجي، فداعش ُ
التيار الشيعي رغم أن الوالدة كانت مشوهة ، ومازالت األمة حتمل يف رمحها 
ًكثريا من األجنة الذين ينتظرون الوالدة يف ظروف أخرى، فاألمة حتتضن مشروع 
داعش وحالش يف رمحها، ولو أظهر بعض الباحثني  املخالفة لداعش أو حالش 

يقة أن آلية التفكري واملرجعية واحدة واالختالف هو فقط بالظروف ولكن احلق
أو الوقت، وال ننسى تدخل القوى االستكبارية يف استغالل هذه األجنة 
واإلشراف على والدا وتوجيهها خلدمة مصاحلها ،فال حل إال بتغيري آلية 

 حنيف التفكري واملرجعية وجتميد الرتاث وتفعيل دراسة القرءان مبنهج عريب
  .لتأسيس أمة راشدة ينبثق منها حكومات راشدة
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