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المقدمة

من الغرابة عىل درجة كبرية أن يأيت أحد وُيناقش ما هو ثابت ومعلوم بالرضورة، 
بل بلغ صفة احلق من حيث احلكم عليه وجوًدا أو صحة نحو أحقية وجود اخلالق 
املدبر وأحقية وجود اليوم اآلخر ووجود السامء واألرض... إلخ، وقصدت بكالمي 
برصف  نقصاًنا  أو  زيادة  التحريف  من  تارخييًّا  وحفظه  كمتن  القرءاين  النص  أحقية 

النظر عن موضوع نسبته هلل فهو أمر آخر له منطق خمتلف يف نقاشه وإثباته.
تارخيية  إلينا حقيقة  أن وصل  إىل  الصفة  بدأ حًقا، واستمر هبذه  القرءاين  فالنص 
كنص ثابت مل يتعرض لالخرتاق أبًدا، وأي حماولة جرت للتالعب فيه كانت جتهض 
باحث  يأيت  ذلك  ومع  القرءاين،  النص  عظمة  أمام  املحاولة  وهزالة  لتفكك  ذاتيًّا 
ليغوص يف الرتاث ويتتبع الروايات التي ُوضعت بدافع إيديولوجي وجيمعها ليناقش 
التشكيك  احتامل  أقل  املعارص، وحياول عىل  الزمن  عىل موجبها حقيقًة مشاهدًة يف 

هبذه احلقيقة.
 فمثله كمثل من يريد أن يناقش مسألة دوران األرض حول الشمس من خالل 
التاريخ  يف  الرجال  لكبار  والنصوص  املقوالت  جيمع  وذهب  البرشي،  املوروث 
أن  إىل  ذلك  جراء  من  ووصل  املسألة،  هذه  حول  جرت  التي  اإلشكاليات  بجانب 
مسألة دوران األرض حول الشمس أمر مشكوك فيه أو عىل األقل جيب إعادة النظر 
هبذه املسألة والتأكد منها، وال يمكن ذلك إال بمعاجلة النصوص التارخيية واألحداث 

التي جرت وحل اإلشكال احلاصل حينئذ.
وهذا أمر حُمال ألن ذلك مغالطة كبرية، فاألرض والشمس واقع مشاهد، والتأكد 
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جرت  التي  واألحداث  بالنصوص  هلا  عالقة  ال  اآلن  متاح  أمر  النظرية  صحة  من 
أنه  غري  وسيلة،  بأية  إشكالياته  حل  مستحيل  أمر  فهذا  ذلك،  وغري  الرواة  وعدالة 

عبث، فكل حل وتوفيق قابل ألْن ُيرفض من جهة وُيقبل من أخرى.
 وبالتايل فاألمر ال يمكن حسمه ويصري األمر موقًفا شخصيًّا وليس حقيقة علمية 

تلزم اجلميع بالتسليم واإلقرار هبا.
والنص القرءاين هو من هذا القبيل فهو موجود بني أظهرنا قابل للدراسة والتأكد 
من صحة مضمونه عىل صعيد اآلفاق واألنفس من خالل مراكز ومؤسسات علمية 
من  اخلطاب  ملحل  ومناقض  خطأ  مضمونه  أن  ثبت  فإذا  االختصاصات،  كافة  عىل 
ا قد تم حتريفه والتالعب به قطًعا رغم أنف اجلميع، ولو  اآلفاق واألنفس يكون نصًّ
ألن  له،  والتواتر  ذلك  عىل  اإلمجاع  ونقلوا  املجلدات  آالف  بصحته  املؤمنون  ألَّف 

النص الرباين ال يمكن أن يتناقض مع حمل خطابه وال بأي شكل.
اآلفاق  وصريورة  سريورة  مع  االنسجام  كل  منسجم  نص  أنه  ثبت  إذا  أما   
واألنفس بحيث صار النص القرءاين املتلو هو صورة لسانية طبق األصل للصورة 
أو  حتريف  ألي  يتعرض  مل  صحيح  وهو  رباين  النص  هذا  أن  شك  فال  املوضوعية، 
تالعب، ولو جرت يف التاريخ حماوالت لذلك، وتم نقل روايات آحاد ظنية عن زيد 
وعمرو بام يفيد أن النص قد حترف، فاألمر جتاوز موضوع السند واإلسناد وعدالة 
الرتهات  هذه  كل  ألن  القرءاين؛  النص  استمرار  رافقت  التي  واإلشكاليات  الرواة 
كانت تسقط يف زماهنا أمام نور النص القرءاين، ألن النص القرءاين أشبه بالشمس 
وهي ساطعة يف كبد السامء حترق بشعاعها كل من ينكر وجودها أو يشكك فيه وهو 

يتعرض لضوئها وحرارهتا.
والروايات  باملقوالت  أتى  مهام  االدِّعاء  هذا  عي  ملدَّ يسمع  الناس  من  َفَمْن   

واإلشكاليات و حشد شهادات للخصوم و غري ذلك.
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فاحلقيقة أقوى من اجلميع ألهنا ُمشاهدة، ومن ُينكر عامل الشهادة و هو يراه ال يعَتدُّ 
بقوله و ال يسمعه أحد كائنًا من كان، فالنص القرءاين تتابع يف املجتمع األول الذي 
أن  دائرته إىل  الزمن وتتسع  التتابع يتصاعد ويتنامى مع مرور  النص، وبدأ  فيه  نزل 
جتاوز املجتمع العريب، و بدأ يتتابع يف املجتمعات اإلسالمية غري العربية، وهبذا األمر 
صار النص القرءاين متتابًعا إنسانيًّا، وهذا ال يعني انتفاء و جود إشكاليات رافقت 
تتابع النص يف الزمن األول، وذلك بسبب الرصاع بني احلق والباطل، فالتتابع غري 

اإلمجاع.
لظروف  فممكن-  اجلميع  به  ُيَسلِّم  أن  احلدث  تتابع  يف  يشرتط  ال  وبالتايل 
وهذا  احلدث،  أو  اخلرب  هذا  بصحة  الناس  من  أفراد  يطعن  أن   - معينة  ومالبسات 
الطعن من أفراد من الناس ال يؤثر بتتابع اخلرب وصحته وال يشكك به إطالًقا و ال 

يعتد بقوهلم، ومن يأخذ بقوهلم مقابل التتابع ال ُيَعدُّ موقفه موقًفا علميًّا إطالًقا.
حمل  هي  ليست  اإلسالمية  األمة  يف  متتابعة  مسألة  القرءاين  النص  تتابع  ومسألة 
نقاش أو دراسة، فالنص القرءاين واحد يف مشارق األرض ومغارهبا واليقني ال يزول 

إال بيقني مثله، أما الظن فال ُيعتد به أمام اليقني أبًدا.
الكتب  )دراسة  كتابه  يف  بوكاي  موريس  الباحث  قول  املثال  سبيل  عىل  لننظر 
عىل  أنزل  الذي  الوحي  هو  فالقرءان   «  :)10( الصفحة  بريوت  رشا،  دار  املقدسة( 
عند  املؤمنون  ويستظهره  وحيفظه  نزوله  فور  ُكتب  وقد  جربيل،  طريق  عن  حممد 
ومجعت  نفسه،  حممد  من  بأمر  سور  يف  رتب  وقد  رمضان،  شهر  يف  الصالة،خاصة 
هذه السور فور موت النبي ويف خالفة عثامن ذلك لتصبح النص الذي نعرفه اليوم «.
أن  استطعت  العريب  للنص  الواعية  الدراسة  وبفضل   «  :)13( صفحة  يف  وقال 
أحقق قائمة أدركت بعد االنتهاء منها أن القرءان ال حيتوي عىل أية مقولة قابلة للنقد 

من وجهة نظر العلم يف العرص احلديث «.
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ال  ضخمة  علمية  أخطاء  التوراة  يف  نجد  حني  وعىل   «  :)145( صفحة  يف  وقال 
نكتشف يف القرءان أي خطأ، وقد دفعني ذلك ألن أتساءل: لو كان كاتب القرءان 
إنساًنا، كيف استطاع يف القرن السابع من العرص املسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق 
اليوم مع املعارف العلمية احلديثة؟ ليس هناك أي جمال للشك، فنص القرءان الذي 

نملك اليوم هو فعاًل نفس النص األول «.
وقال يف صفحة )151(: » صحة القرءان التي ال تقبل اجلدل تعطي النص مكانة 
خاصة بني كتب التنزيل وال يشرتك مع نص القرءان يف هذه الصحة ال العهد القديم 

وال العهد اجلديد«.
وقال يف الصفحة ذاهتا: » مل يتعرض النص القرءاين ألي حتريف من يوم أن أنزل 

عىل الرسول حتى يومنا هذا«.
املوضوعي، وكيف يصل  البحث  َمَثٌل عىل طريقة  إنام هي  أقوال  ذكرته من  وما 
مع  تعامل  إنام  واإلشكاليات  واإلسناد  السند  وراء  جير  مل  فهو  احلقيقة  إىل  الباحث 

النص بشكل مبارش وحكم عليه من جراء الدراسة العلمية له.
بينام نالحظ بعض الباحثني يتناول دراسة النص القرءاين من خالل السند والرواة 
ما حييط  آخر درس كل  بمعنى  الثقايف، أي:  املوروث  واألحداث واإلشكاليات يف 
الدراسة، وأغمض  الذي هو حمل  ذاته  النص  بالنص من إشكاليات وأغفل دراسة 
عينيه عن مسألة تتابع النص القرءاين، وتتبَّع اإلشكاليات وأقامها وجًها لوجه أمام 
احلقيقة، وخرج بنتيجة أن النص القرءاين طبخة عثامنية، والنص الذي بني أيدينا ليس 

هو ذاته كام نزل عىل حممد.
    لننظر إىل هذا النص)1(: » ومن املالحظ أن تلك الظروف التي أحاطت بعملية 
أن  إىل  املصاحف، كانت تشري  ى من  تبقَّ ما  القرءان يف مصحف واحد وحتريق  مجع 

1   د. طيب تيزيني ـ النص القرءاني أمام إشكالية البنية والقراءة ـ ص402 ـ دار الينابيع.
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عثامن ربام كان هيدف من وراء ذلك حتقيق أمرين اثنني متضايفني. األول منهام متثل 
ينية )اإليديولوجية( للمسلمني يف الدولة الفتية املتعاظمة،  يف احلفاظ عىل الوحدة الدِّ
إىل  األمر  هبا  انتهى  نصوص  أنقاض  عىل  قام  نص  أساس  عىل  ذلك  تم  لو  حتى 

»الطبخ«...«.
ولننظر أيًضا إىل هذا النص)2(: » إذا أخذنا بام نقله إلينا بعض املحدثني والفقهاء 
ليس هو هذا  احلقيقي  القرءان  أن حجم نص  والرتمذي من  البخاري ومسلم  مثل 
الذي نجده يف )مصحف عثامن(، أفليس من املحتمل حينئذ أن نرجع أسباب ذلك 
أو  نقصت  أو  زيدت  واآليات  السور  من  فالكثري  األمر؟  هذا  إىل  اإلشكايل  الوجه 
يطرأ  مل  بأنه  ُيقال  أن  التارخيي-  الوثيقي  باالعتبار  يعد صحيًحا-  مل  أبعدت، بحيث 

عىل النص املعني أي تغيري وبأننا نملك اآلن هذا النص يف حجمه األسايس متاًما«.
لنصوص  مدّققة  عودة  ضوء  يف   - نتبني  وسوف   « قوله)3(:  إىل  أيًضا  ولننظر 
إسالمية مبكرة - أنه يبدو أن للمسألة وجًها آخر أكثر داللة وحساسية ومل ينتبه إليه 
القرءان، وفق آراء مجع  ماسيه والبريك)4( وباحثون آخرون كثريون، ويقوم عىل أن 
من الكتاب اإلسالميني، خضع أثناء مجعه - وبتأثري من املصالح السياسية املتصارعة 
خصوًصا للتكونات السياسية واإليديولوجية اإلسالمية الناهضة - لعمليات أدت 

إىل اخرتاق متنه زيادة ونقصاًنا«.
بينام نحى بعض الباحثني منًحى آخر فهم مل يتطرقوا إىل إشكاليات السند والرواة 
التي رافقت تتابع النص القرءاين، وإنام تطرقوا إىل املفاهيم واألحكام التي استندت 
عىل النص القرءاين وعلقت به وانتقلت عىل أساس أهنا احلكم الرشعي الذي أنزله 
املسلمني  وتفاعل  وفهم  رباين،  كنص  القرءاين  النص  بني  يفرقوا  ومل  وجل  عز  اهلل 
للنص  السابق  الفهم  اندماجية وكون  نظرة  إليهام  ونظروا  النص،  هذا  مع  الزمكاين 

2   المصدر نفسه صفحة 253.
3   المصدر نفسه، ص 65.

4   الحظ كيف سبق المستشرقين في التشكيك بصحة حفظ النص القرءاني!.
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عن  ين  الدِّ بإبعاد  فطالبوا  الالحق؟،  للمجتمع  مناسب  وغري  خطأ  يكون  أن  ممكن 
احلياة االجتامعية.

ين عن  لننظر عىل سبيل املثال إىل هذا النص)5(: » فلامذا ال نفصل الرشيعة أو الدِّ
قانون األحوال الشخصية مثل غريها من القوانني حفاًظا عىل سالمة األرسة وحقوق 

النساء واألطفال «.
وعند دراسة أبعاد ودوافع هؤالء الباحثني والظاهر من أبحاثهم نجد أن السبب 
هو واقع املسلمني الثقايف املتخلف واملرتدِّي واملوقف املتشنج من احلوار وعدم احرتام 
املوروث  عىل  وإضفاء-  واجلديد  االجتهاد  ورفض  اغتياله  وحماولة  اآلخر،  الرأي 
واملامرسة  االنحطاط  غري  ببطالنه،  شك  ال  سواه  وما  املطلق  احلق  صفة  الثقايف- 
عىل  للشعوب  االستعباد  عنها  ينتج  التي  املجتمع  مؤسسات  مجيع  من  االستبدادية 

كافة األصعدة.
 فكل ذلك وغريه دفع هؤالء إىل التفكري يف النهضة باألمة والرقي هبا فنظروا إىل 
هلذه  واألساس  يني،  الدِّ الثقايف  املوروث  من  ا  جدًّ ضخاًم  ركاًما  فرأوها  األمة  ثقافة 
الثقافة هو القرءان بالدرجة األوىل، ومن منطلق أهل مكة أدرى بشعاهبا، أي: رجال 
القرءاين  للنص  الرتاث وأعطوه صفة احلق والتمثيل  ما هو موجود يف  أقروا  ين  الدِّ
يني نظرهتا إىل النص القرءاين من حيث  ذاته حتى نظرت األمة إىل موروثها الثقايف الدِّ

القداسة.
 وبالتايل، أي طعن أو نقد للموروث يعدُّ طعنًا ونقًدا للدين ذاته. فلم جيد هؤالء 
التي  اإلشكاليات  بعرض  سواء  ذاته  القرءاين  للنص  النقض  عملية  إال  الباحثون 
رافقت تتابعه للوصول إىل أنه قد تم حتريفه أو املطالبة بإبعاده عن احلياة االجتامعية، 
فالنتيجة لكليهام واحدة وهي سحب صفة صالحية النص القرءاين وديمومته لكل 

زمان ومكان.
5   د. نوال سعداوي. المرأة والدين واألخالق ـ إصدار دار الفكر بدمشق.
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إذْن؛ األمر عىل درجة كبرية من اخلطورة واألمهية، وأقل ما ُيقال يف أمثال هؤالء 
املثقفني  طبقة  اخرتاق  تم  وأنه  العوملي،  الثقايف  الغزو  فريسة  وقعوا  أهنم  الباحثني 

واملفكرين العرب.
فالنص القرءاين ليس موروًثا ثقافيًّا - بمعنى أنه ليس من صنع أي جمتمع- تتوارثه 
املجتمعات الالحقة عن املجتمعات السابقة، وإنام هو نص أصيل ووحي من اخلالق 
املدبر للناس عرب الزمان واملكان، وهذه مسألة إيامنية هلا أصول يف البحث غري تلك 
التي نحن بصددها، فنحن ننطلق من كون أن النص القرءاين رباين املصدر، وهذا حمل 
اتفاق وتسليم بني املؤمنني به، وبام أن األمر كذلك، فاحلوار هو حوار بني املؤمنني، 

أي:حوار ثقايف داخيل يف األمة الواحدة.
لذا؛ جيب التمييز بني النص القرءاين كمتن رباين وبني فهم وتفاعل املجتمعات معه 
حسب الزمكان واألدوات املعرفية التي يملكوهنا، فهذا التفاعل هو موروث ثقايف 

يرتاكم خالل التاريخ ليس له أية صفة من القداسة أو اإللزام به للمجتمع الالحق.
ومن هذا الوجه نطالب - بإحلاح - بإعادة فرز املوروث الثقايف دون استثناء ألي 
مفهوم منه، والعمدة بذلك هو القرءان وحمل خطابه من الواقع - آفاًقا وأنفًسا - دون 

اخلوف من خمالفة املوروث الثقايف أو جمتمع السلف.
العربية  ثقافتنا  نحمي  أن  نستطيع   - وصريورة  سريورة   - الثقايف  العمل  وهبذا 
التقنية  بواسطة  الزاحفة  العوملة  نتيجة  الثقايف  والغزو  االخرتاق  من  واإلسالمية 
االجتامعية  احلياة  معطيات  عىل  نفسها  فرضت  التي  والتكنولوجية  اإللكرتونية 

واالقتصادية.
لألقوى  والبقاء  الثقافات  بني  رصاع  إنه  اخلطورة،  من  كبرية  درجة  عىل  فاألمر 

واألقوى هو األصلح واألنفع للناس ولو مل يظهر ذلك عاجاًل.
القرءاين  النص  وتتابع  مجع  لبحث  خمترص  تارخيي  بعرض  هذا  بحثي  يف  وقمت 
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باملوضوع  املتعلقة  اإلشكاليات  أهم  عن  أجيب  أن  التالوات،وحاولت  واختالف 
مسامهة يف إزالة املالبسات التي قد ختطر يف ذهن املسلم فال يعرف هلا جواًبا، ويقف 

يف حرية منها أو يصل الشك إىل قلبه وال يستطيع دفعه.
يف  استخدامها  تم  قد  التي  املفاهيم  من  جمموعة  دراسة  إىل  انتقلت  ذلك  وبعد   
الظاهر  اللوح املحفوظ، املحكم واملتشابه،  القرءاين، نحو:  النص  التشكيك بصحة 
أخرى  جمموعة  عن  وأعرضت  إلخ،   ... واملتغريِّ الثابت  القرءان،  أزلية  والباطن، 
رغم ارتباطها ببحثنا حتى ال يتم تكرار ما هو مكتوب نحو: مفهوم السنة واحلديث 
وعالقتهام بالنص القرءاين، وقاعدة )ال اجتهاد يف مورد النص( وأن املصدر الترشيعي 
النظري هو القرءان فقط ال غري، وغري ذلك فلقد أفردت هلم سابًقا بحًثا مستقاًل)6(، 

وكذلك مفهوم اإلمجاع والناسخ واملنسوخ)7(.
متعلق  ثقايف  املواضيع هي سلسلة مرتابطة ال يمكن دراسة موضوع   فكل هذه 
بفرزها واختاذ موقف  والقيام  والتطرق هلا  إال واستحضارها مجيًعا  القرءاين  بالنص 
منها رفًضا أو قبواًل؛ ألنه بناء عىل هذا املوقف يتم احلوار والدراسة والتواصل الثقايف 

بني األمة.
 وهذا املوقف صار رضورة ُملحة يف الزمن املعارص مع االنتباه واحلذر أن املوقفني 
النظر  إنام هو اختالف يف وجهة  أبًدا،  الكفر  أو  كليهام ال عالقة هلام بمفهوم اإليامن 
ضمن املجتمع الواحد الذي جيب عليه أن يكون قائاًم عىل أساس التعايش الذي ينبثق 
منه مفهوم املواطنة واألمن والعدل والسالم واحلرية بني فئات املجتمع عىل خمتلف 
القوميات والوجهات، وأساس التامسك الذي ينبثق منه التعارف والتعاون والوحدة 
واملشاركة يف بناء املجتمع الواحد، وأساس النهضة التي هي هدف مشرتك بني فئات 
حضارة  لتأسيس  كافة  األصعدة  عىل  املجتمع  يف  والرقي  للتقدم  للوصول  املجتمع 

إنسانية.
6  كتابي: )تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم(.

7  كتابي:  )اآلحاد، اإلجماع، النسخ(.
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كيف يحكُم اإلنساُن على وجوِد الشيِء

َأو صوابه؟

إّن من طبع اإلنسان اخلطأ والوهم والنسيان، قال رسول اهلل: »كل ابن آدم خطَّاء 
وخري اخلّطائني التَّوابون«. واحتامل الكذب قائم فيه، ولذا فطَر اهلل العباد عىل املطالبِة 
بالربهان؛ إلثباِت صواب االدِّعاء واالطمئنان عىل أن ما يعتقدون هو الصواب، وال 

يدعون عقلهم عرضة لآلخرين، فيضعون فيه ما يشاؤون وينزعون منه ما يشاؤون.
قال تعاىل: ﴿ ُقْل َهاُتوْا ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي ﴾]البقرة:111[.

 وعىل ذلك قال علامء األصول: إن كنت ُمّدعًيا فالبينة، وإن كنت ناقاًل فالصحة.
قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه »إعالم املوقعني«)8(: 

عي، فركز سبحانه  » الذي فطر اهلل عليه عباده طلُب احلجة، والدليل املثبت لقول املدَّ
يف فطر الناس أهنم ال يقبلون قول من مل يقم الدليل عىل صحة قوله، وألجل ذلك أقام 
اهلل سبحانه الرباهني القاطعة، واحلجج الساطعة، واألدلة الظاهرة، واآليات الباهرة 
عىل صدق رسله، إقامًة للحجة، وقطًعا للمعذرة. هذا وُهم أصدق خلقه، وأعلمهم، 
وأبرهم وأكملهم، فأتوا باآليات، واحلجج والرباهني، مع اعرتاف أممهم هبم، بأهنم 
أصدُق الناس، فكيف ُيقبل قول من عداهم بغري حجة توجب قبول قوله، واهلل تعاىل 
إنام أوجب قبول قوهلم بعد قيام احلجة، وظهور اآليات املستلزمة لصحة دعواهم؛ ملَِا 
جعل اهلل يف فطر عباده من االنقياد للحجة، وقبول قول صاحبها، وهذا أمر مشرتك 

8  الجزء الثاني تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
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بني مجيع أهل األرض، مؤمنهم وكافرهم وبّرهم وفاجرهم، االنقياد للحجة وتعظيم 
صاحبها، فإن خالفوه عناًدا وبغًيا فلفوات أغراضهم باالنقياد« اهـ.

آخر،  يشٌء  خيرب  بام  واالعتقاد  اجلزم  ومسألة  يشء،  صادٌق  اإلنساَن  أّن  فمسألُة 
فاألنبياء والرسل كانوا حمل صدق وأمانة من قبل أممهم، ولكّن هذا غري كاف ألْن 
تستلزم  التي  بالرباهني  اهلل  أيَّدهم  فلذا؛  النبوة،  ادِّعائهم  صواب  عىل  برهاًنا  يكون 
صواب دعواهم. فاجلزم بنبوهتم، والتصديق بام خيربون عن رهبم من أوامر ونواهي 
مل يتأّت من كوهنم معروفني من قبل أممهم بالصدق، وإنام أتى من جراء الرباهني التي 
أيدهم اهلل هبا، وعىل ذلك قامت احلجُة عىل الناس بالنبي الواحد املؤيد بالرباهني التي 

ال تدع جمااًل للشك أو التكذيب. 
ومن خالل استقراِء واقع اإلنسان، وكيف جيزُم بوجود اليشء، أو صوابه، ومن 
خالل معرفة طريقة التفكري عند اإلنسان التي هي: نقل اإلحساس بالواقع إىل الدماغ 
مع وجود معلومات سابقة أو منبثقة من الواقع يتمُّ دراسة املعلومة اجلديدة وتقليمها 
وتفسري الواقع واحلكم عليه، علمنا الوسائل التي من خالهلا يقوم العقل اإلنساين يف 

احلكم عىل وجود اليشء، أو صوابه بشكل قطعي، وهي: 

أواًل - وقوع الحواس على الواقع مباشرة: )طريقة التفكير التجريبية(
حيكم اإلنسان عىل ما يقع عليه حسه مبارشة بالوجود القطعي، ويمكن أْن يعرَف 
عي إنسان أّن اخلشَب  ماهّية هذا الواقع بالدراسة، سواء استقراًء، أو جتربة، كأن يدَّ
يطفو عىل وجه املاء، فام علينا ملعرفِة صواب ادِّعائه إال بتناول خشبٍة وقذفها يف املاء، 

فإن طفْت نحكُم عىل دعواه بالصواب قطًعا.
 وهذا احلكم تأتَّى من اإلحساس به بواسطة العني، وتّم نقل ذلك إىل الدماغ الذي 
فتطابقا، فجزم  والواقع،  الفكرة  بني  الربط  بعملية  قاَم  الذي  العقل  إىل  رفعه  بدوره 

بصواب الفكرة. 
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ثانًيا - وقوع الحواس على أثر الواقع: )طريقة التفكير العقلية(
ذاته،  الواقع  حيسَّ  مل  ولو  أثره،  عىل  وقع  إذا  اليشء  وجود  عىل  اإلنسان  حيكُم 
كأْن يسمَع اإلنسان الطرَق عىل الباب، فيحكم بشكل جازم أنه يوجد طارٌق ولو مل 
يره. ومن هذا القسم حكمنا عىل وجوِد اجلاذبية، والطاقة املغناطيسية، ووجود اهلل 
إالّ حكَم  فيه  القسم ال يكون احلكم  بأثرهم، وهذا  سبحانه، من خالل اإلحساس 

وجود فقط. وال يمكن احلكم عىل املاهية؛ لعدم وقوِع احلواس عىل الواقع مبارشة. 

ثالًثا- تتابع النقل أو الحدث بصورة اجتماعية دون انقطاع
حيكُم اإلنسان عىل وجود اليشء أو ثبوته بشكل جازم، إذا وقع حسه عىل اخلرب 
القطعي أو تتابع احلدث اجتامعيًّا دون انقطاع، وتم نقله بشكل اجتامعي منذ بدئه مع 
عه وتناميه مع الزمن، أي: ما نقله جمتمع معارص للحدث إىل جمتمع الحق له دون  توسُّ
اجتامعية،  ثقافية  الكذِب، ويصري ظاهرة  تواطؤ عىل  انقطاع يستحيُل عقاًل حصول 
كوجود معركة بدر، فاملسلُم جيزُم بوجودها، رغم أّنه مل يقْع حسه عىل املعركة ذاهتا، 
ومل يقع حسه أيًضا عىل أثر املعركة، ومع ذلك جزم بوقوعها من خالل النقل املتتابع 

الذي ُيفيد عقاًل اجلزم باخلرب دون الدخول بالتفاصيل.
يفيد  وهذا  مستمر،  اجتامعي  فعل  فهو  املجتمع،  الفلكلوري يف  الفن  نقل  ومثل 
الثبوت للفعل أو احلدث بشكل قطعي يف املجتمعات السابقة وصحة نسبة احلدث 
مع  موجبها  عىل  يتعامل  الذي  العقل  مقومات  من  احلكم  وهذا  األول،  لصاحبه 
النقلية، وهو حكم ثبوت للحدث، وليس حكم صحة احلدث أو خطئه  األحداث 
فهذا ليس جمال هذا النوع من التعامل احلكم عليه للطريقة العقلية والدراسة والربهان 

والتحليل.
    وأخرًيا: بقي جانب آخر حيكم العقل من خالله بقطعّية اخلرب ولو كان املخرب 
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م. واحًدا، وذلك إذا رافق اخلرب الربهان املثبت له، كخرب األنبياء والرسل عن رهبِّ
األمة  يف  متتابًعا  كان  إذا  واحلصول  الثبوت  قطعي  يكون  احلدث  أو  اخلرب  إذن؛ 

اًم بالربهان العقيل عىل صوابه.  كفعل اجتامعي مستمر، أو خرب آحاد مَدعَّ
أو  اليشء  وجود  عىل  خالهلا  من  اإلنسان  حيكُم  التي  الثالث  الوسائل  هي  هذه 
صوابه قطًعا، وأيُّ يشء ال يأيت عن طريق هذه الوسائل، ال جيزم اإلنسان بوجوده، 
توفر  حسب  مرجوًحا،  يكون  وقد  راجًحا،  يكون  فقد  الظن،  مرحلِة  يف  يبقى  وإنام 

القرائن التي متيل به من كفة املرجوح إىل الراجح إىل اليقني، فاحلكم للقرائن. 
القرينة  كانت  وإذا  القطعي،  إىل  الظني  اخلرب  رفعت  قطعية،  القرينة  كانت  فإذا 
ظنية، أفادت اخلرب صواًبا وقوًة، ولكْن ال ترفعه إىل اليقني، ويبقى عىل الظن الغالب 
الذي هو تصديٌق نسبي دون جزم، ويكون مفهوًما دافًعا اإلنسان للعمل عىل صعيِد 
الظن؛  غلبة  يفيُد  القلب،  حمله  خرًبا  كان  وإن  املعيشية،  واحلياة  اجلزئية،  األحكاِم 
أْن  من  عقله  اإلنسان  فيحفُظ  الكذب،  أو  والوهم  والنسيان  اخلطأ  وقوع  الحتامل 
يكوَن عرضة للتالعب، وحيفُظ إيامنه من أْن يكوَن يوًما ثابًتا، وآخر منقوًضا إذا ظهر 

كذب أو خطأ الراوي.
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مفهوم التتابع بدل مصطلح التواتر

ليس كل اتباع مذموم

تتابع  عىل  يدل  والتواتر  الشفع.  خالف  أو  الواحد  عىل  وتدل  وتر  من  التواتر   
اآلحاد من الناس عىل يشء، والوترية هي تتابع اليشء عىل مستوى واحد مع انقطاع 

أو فاصل زمني يسري بني احلالتني.
فالتواتر ال يدل عىل املامرسة اجلمعية املستمرة دون انقطاع، ولذلك ينبغي إبعاد 
هبذا  فيه  مستخدمة  غري  الكلمة  أن  خاصة  القرءانية،  الدراسة  من  التواتر  مصطلح 
أو  الفرد  بمعنى  الوتر  كلمة  القرءان  يف  وورد  كثري،  إشكال  عليها  ويرتتب  املعنى، 
ْفِع َواْلَوْتِر ﴾]الفجر: 3 [ وهي مقابل الشفع، ولذلك ينبغي استبدال  الواحد ﴿َوالشَّ

مصطلح التواتر بمفهوم التتابع، وهو مفهوم قرءاين من االتباع.
بداية؛ مفهوم االتباع لألكثرية أو اآلبائية جمرًدا دون علم وال برهان وال عن بصرية 
هو مذموم يف القرءان، وهذا أمر ال خالف عليه وليس حمل النقاش، فاآلباء واألكثرية 
ليسا مصدًرا علميًّا أو دينيًّا ترشيعيًّا وال برهاًنا عىل صواب يشء أو خطئه أو احلكم 
بُِعوا َما َأنَزَل الّلُه َقاُلوْا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن  عليه، ﴿َوإَِذا ِقيَل َلُهُم اتَّ

آَباُؤُهْم الَ َيْعِقُلوَن َشْيًئا َوالَ َيْهَتُدوَن ﴾ ]البقرة:170[.
اتباع  الواحد عن علم وبينة وإثبات، ومن باب أوىل  اتباع  القرءان مل يذم  ولكن 
اآلباء أو األكثرية عن علم وبينة وبرهان وليس اتباًعا شخصيًّا لقوهلم فقط. لنقرأ: ﴿َيا 
ِذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبيَّنُوا َأن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَلى َما  َها الَّ َأيُّ

َفَعْلُتْم َناِدِميَن ﴾ ]احلجرات:6[.
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من خالل مفهوم النص يدل عىل أن نبأ العدل والثقة يفيد االتباع لنبئه بداية، أما 
إن كان فاسًقا جيب أن نتبني ونتثبت صدق نبئه من خالل الربهان والتأكد واملشاهدة 
والعلم باليشء قبل أن نتخذ أي قرار متعلق بالقوم، وهذا العمل ال عالقة له بالترشيع 
أو العلم، وإنام هو متعلق بأمور الناس املعيشية واملمكنة احلدوث يف حياهتم، وليست 

مستحيلة وال خمالفة ملا هو ثابت ويقني.
والنبأ عن حصول يشء ال يتعلق بكيف حصل؛ ألن ذلك حمله العلم وليس النبأ، 
يني هو القرءان وليس  كام أنه ال يتعلق بحكم هذا اليشء؛ ألن حمل مصدر احلكم الدِّ

األخبار واألنباء واملامرسات.
النبأ هو متعلق بحصول اليشء فقط وفق املعقوالت واملمكنات   وهذا يعني أن 
دون خمالفة الثوابت، وال عالقة له بالترشيع كحكم، وال بالعلم كيف حصل اليشء، 

ونتعامل معه بداية عىل ثقة املخرب وصدقه عىل غلبة الظن.
 هذا مع نبأ الواحد فام بالكم إن كان النبأ تتابع يف املجتمع كظاهرة مستمرة سلوًكا 

يف ممارسة عمل معني حتقق فيه الرشوط التالية: 
 أن يكون وفق املعقوالت واملمكنات.. 1
ين.. 2  ال عالقة له بترشيع حكم يف الدِّ
ال عالقة له بكيف حصل احلدث كسنن وقوانني.. 3
ال يتعلق باملفاهيم والفكر.. 4
ين، فينبغي أن يأيت حكمه يف املصدر الترشيعي أواًل الذي هو . 5 إن كان متعلًقا بالدِّ

القرءان.
أن يتعلق باألفعال وليس باألقوال.. 6
أن ال خيالف األمر الثابت واحلق.. 7
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املجتمع، وتتابعت كظاهرة اجتامعية  إن حتققت هذه الرشوط بمامرسة معينة يف 
ين  الدِّ يف  واحلج  الصالة  بمامرسة  حتقق  وهذا  بدأها،  عمن  قطًعا  ثبوهتا  عىل  يدل 

اإلسالمي.
ِحيٌم﴾  ﴿ُثمَّ َأفِيُضوْا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروْا اهلّلَ إِنَّ اهلّلَ َغُفوٌر رَّ

]البقرة: 199[.
الناس،  أفاض  إىل حيث  اإلفاضة  حُييلنا يف ممارسة  القرءاين كيف  األمر  الحظوا 

وهذا أمر باتباعهم يف ذلك، وهذا االتباع ليس مذموًما.
ين باملصدر القرءاين وأتى هيئتها العامة فيه، ومارسها  فالصالة ثبت حكمها يف الدِّ
النبي وقومه يف جمتمعهم، وتتابع ذلك الفعل منهم وعنهم إىل املجتمع الالحق دون 
انقطاع مما أفاد القطع بحصول الصالة عىل الشكل احلايل املعروف، وبالتايل ليس من 
العلم واملنطق أن يأيت أحدهم ويرفضها بحجة عدم ثبوهتا أو التشكيك هبا أو جعلها 

من االتباع لآلباء املذموم.

ِه َما  ُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَيتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن ُنَولِّ ﴿َوَمن ُيَشاِقِق الرَّ
َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا ﴾ ]النساء: 115[، فاتباع سبيل املؤمنني عن علم 

وبصرية وبينة أمر مطلوب وحض عليه املرشع.
 ومن هذا الوجه يظهر خطأ مقولة أحدهم: )إن التواتر للحدث له بداية، والبداية 

ال شك أهنا من خرب آحاد الناس(.
وخطأ هذه املقولة ناتج عن قصور فهم ملفهوم التتابع؛ ألن حصول احلدث ابتداء، 
الكذب، وهذا  تواطؤهم عىل  العقل  حُييل  يكون بصورة مجاعية مستمرة،  أن  ينبغي 
رشائح  خمتلف  من  مؤلفة  للحدث،  املامرسة  األوىل  اجلامعة  أن  احلال  واقع  يف  يعني 
بينهم،  العالقة  ثقافاهتم، واختالف عقائدهم، وانتفاء  الناس، مع كثرهتم، وتفاوت 
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وعدم وجود مصلحة جتمعهم، وتكرار املامرسة، مع عدم ثبوت نفيها بصورة علمية 
من أحد؛ ألن نفي احلدث، غري مسألة إنكاره، فالنفي مرتبط بالربهان، أما اإلنكار، 

فهو موقف شخيص.
 وكذلك يظهر خطأ مقولة املحدثني: )إن هذه األحاديث املتعلقة بنزول املسيح، 

أو املهدي، أو غري ذلك، َتَبنّي بعد الدراسة أهنا متواترة!(.
 وخطأ هذه املقولة ناتج عن خلط ما بني تتابع ممارسة عمل معني، ورواية األخبار 
دون  فعلية،  بمامرسة  يتعلق  التتابع  أن  آنًفا،  بينا  وقد  واألقوال،  باأللفاظ  املتعلقة 
الدخول يف التفاصيل القولية، ودون االلتفات إىل اختالف األلفاظ التي محلت اخلرب 
بحصول احلدث، وال يوجد تتابع لنقل ألفاظ وأحاديث صدرت من أي إنسان قط، 
غري أن التتابع يف أرسة، أو قوم، أو جمتمع هو أمر معروف لدهيم بالرضورة ال حيتاج 
إىل دراسة وتبيني، وبالتايل يظهر خطأ من يقول: إن هذه املسائل قد ظهر تتابعها بعد 

أن مل تكن كذلك. فهذا القول برهان عىل نفي حصوهلا ابتداء.
 فالتتابع ليس رواية اآلحاد ابتداء؛ ألنه ليس قواًل أو حديًثا،وإنام هو تتابع ملامرسة 
التتابع  هذا  إفادة  مع  الكذب،  عىل  تواطؤهم  العقل  حُييل  للحدث،  حارضة  مجاعة 
صدق حصول احلدث ابتداء من جراء معطيات واقعية، ومفاهيم كلية وليس احلكم 

عىل صواب هذا احلدث. 
 وهذا الكالم يوصلنا إىل سؤال آخر يعرضونه، وهو )ما ضابط التواتر، وما احلد 
األدنى حلصوله؟( وهذا القول، يرجع أيًضا إىل إغفال تعريف مفهوم التتابع وتعلقه، 
وذلك ألن من مقومات العقل اإلنساين، َقبول حصول حدث تتابع ممارسة يف املجتمع 
دون انقطاع، وحُييل العقل كذبه، وذلك من خالل استحضار معطيات الواقع الذي 
حصل فيه احلدث، من إمكانية حصوله يف الواقع املعني، وعدم تناقضه مع الثوابت 

الكونية )آفاًقا وأنفًسا(.
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 لذا؛ ال يوجد عدًدا معينًا من الناس يكونون حًدا أدنى لصدق التتابع، وإنام يوجد 
صفات له، وهي: 

وجود جمموعة كبرية من الناس مارست احلدث بصورة واعية ابتداء دون انقطاع.. 1
تنوع ثقافتهم، وتفاوهتم بالعلم واملكانة االجتامعية. . 2
استمرار املامرسة وتتابعها يف اجليل الالحق دون انقطاع، وتأكيدها من قبلهم.. 3
اشتهار املامرسة يف زمنها وتتابعهم عىل فعلها يف زمن حصوهلا؛ والقطع والصدق . 4

هبا من قبل األرسة، أو املجتمع الذي تتابع ممارسة هذا احلدث.
بإثبات احلصول . 5 بتفسري كيف حصل احلدث، وإنام  العملية  املامرسة  تعلق  عدم 

فقط.
وجود اإلمكانية، واألدوات العلمية واملعرفية يف املجتمع التي تسمح بحصول . 6

هذا احلدث.
عدم تناقض احلدث مع الثوابت الكونية )آفاًقا وأنفًسا(.. 7
عدم القيام بتقديم برهان عىل نفي حصول احلدث من أحد الذين زامنوا بداية . 8

احلصول.
إفادة املامرسة اجلامعية وتتابعها الصدق حسب املعطيات، واستحالة كذهبا.. 9

بنقل  وليس  فقط،  باألفعال  يتعلق  فعل  ملامرسة  التتابع  إىل أن  ننتبه  أن  وينبغي   
تتبدل  أو  تتغري،  أن  دون  تتابعها  استمرار  يتم  أن  يمكن  ال  األقوال  ألن  األقوال؛ 
األلفاظ، مع تدخل الراوي يف فهمه للرواية، واحتامل وقوع اخلطأ والكذب، وهذا 

يدل عىل انتفاء وجود أحاديث للناس يتحقق هبا التتابع ممارسة مجاعية قط.
عليه  ينطبق  وبالتايل  وألفاًظا،  أقوااًل  القرءاين  النص  )أليس  قائل:  يقول  وقد   
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استحالة تتابعه؟( فنقول له: إن نزول النص القرءاين يف ذلك الزمن كان حدًثا عظياًم 
ارتبط بنهضة أمة، وهذه األمة قامت باالهتامم بحفظ لفظ النص حرفيًّا، ومل تتدخل 
ذلك  وتعهدت  اجتامعية،  بصورة  نزوله  حني  وتتابع  كتابة،  توثيقه  مع  به،  بفهمها 
التتابع من خالل تالوته يف الصلوات ودراسته وتدبره واالعتناء به، وتتابع كذلك 
كمامرسة دون انقطاع إىل األجيال الالحقة؛ مما أدَّى إىل احلكم بصدق نسبته إىل حممد 
بن عبد اهلل، دون حتريف أو تغيري، حتى أن الكفار مل يطعنوا بنسبته إليه، وإنام أنكروا 
مصدريته الربانية، وهذه مسألة أخرى، ال عالقة هلا بتتابع النص القرءاين، وإنام ختضع 

للعلم والدراسة والتفكري.
 فالتصديق بمسألة تتابع النص القرءاين يف املجتمعات اإلسالمية ثابت، ال شك 
فيه، وهذا التتابع للقرءان يف األمة غري موجود ألي كتاب آخر يف كل امللل عىل مدار 
الزمن، أما التصديق بمصدريته الربانية، فتحتاج إىل تفكري، ودراسة من كل إنسان، 
وال يلزم من حصول التصديق بتتابعه، والتصديق بمصدريته الربانية عملية اإليامن 
به؛ ألن اإليامن- إضافة للتصديق- انقياد وعمل، إذ ال يوجد إيامن دون عمل، كام 
أن الكفر ال يعني عدم التصديق؛ ألن الكفر هو تغطية وإنكار لليشء قواًل، أو فعاًل.

حدث،  وهي  الصالة،  فعل  اإلسالمية،  األمة  يف  تتابعت  التي  األمور  ومن   
وليست أقوااًل، )صلوا كام رأيتموين أصيل(، الحظوا كلمة )كام رأيتموين( وليس كام 
سمعتموين )وهذا احلديث ليس برهاًنا هو لالستئناس والفهم(؛ مما يدل عىل صدق 
نسبتها إىل النبي، وأصحابه املتبعني له قطًعا، وإنكار فعل الصالة، هو يف احلقيقة طعن 
يف صدق النبي، ونقض للعقل، إذ أنكر ما هو من ُمَسلامت العقل واملنطق؛ ألن العقل 

يَقبل صدق حصول احلدث املتتابع ممارسة دون انقطاع.
 فالنبي وأتباعه؛ قطًعا، قد أقاموا الصالة بصورهتا املعروفة، وتم تتابع ممارسة ذلك 
الفعل يف جمتمعهم، وانتقل إىل املجتمعات األخرى بصورة أفعال متصلة، ال تنقطع، 

وإنكارها مكابرة للعقل، وإغامض العني عن الواقع، واجلري خلف الرساب.
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الخالصــة:
التتابع ممارسة أداة معرفية، وليس أداة علمية.. 1
التتابع ممارسة ُيفيد حصول األمر، وال يفيد يف معرفة كيف حصل احلدث.. 2
تصديق حصول احلدث املتتابع ممارسة رضورة عقلية ومنطقية، وإنكاره اغتيال . 3

للعقل، ونقض للمنطق.
كتب . 4 يف  وضعه  تم  ولو  احلديث،  بمصطلح  لفعل  ممارسة  للتتابع  عالقة  ال 

االصطالح. 
ال يوجد للتتابع ملامرسة فعلية سنًدا )رواة( حتى خيضع للجرح والتعديل.. 5
وجود اإلشكاليات والشبهات، ال ينقض صدق تتابع حصول احلدث كمامرسة؛ . 6

ألن اليقني ال يزول إال بيقني مثله.
بتتابع فعل . 7 القول  للنفي، وال يصح  قابل  انقطاع غري  تتابع ممارسة مجاعية دون 

كمامرسة لفعل يشء تارخيي بعد أن مل يكن كذلك.
النص القرءاين، حدث عظيم، تتابع كمامرسة تالوة يف الصالة، وتوثق خًطا، منذ . 8

بدء نزوله.
فعل إقامة الصالة، تتابعت بصورة اجتامعية ابتداء، واستمر ذلك التتابع الفعيل.. 9

ارتبط فعل الصالة باألمر هبا يف النص القرءاين، وتتابعا مع بعضهام.. 10
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حفظ النص القرءاني في مكة

إن النص القرءاين بدأ نزوله يف مكة التي كانت موطنًا للعرب القائمة ثقافتهم عىل 
النظام النقيل من شعر وخطابة، ومها اللذان كانا بمثابة وسيلة اإلعالم التي يتم من 
املآثر واملالحم واملدح والذم والتغني ونقل األخبار... إلخ، حتى أهنم  خالهلا ذكر 
أقاموا يف موسم احلج سوًقا ُعرف باسم سوق عكاظ يأيت إليه التجار من كل حدب 
وصوب ليعرضوا بضائعهم ويشرتوا غريها، فيتم التبادل التجاري بينهم، وكل ذلك 

يف مكة التي كان حكمها حقيقة خاضع للتجار الكبار فيها.
يتخلل  وكان  التجارية،  التظاهرة  هذه  من  وآخًرا  أواًل  املستفيدون  فهم  وبالتايل 
هذه التظاهرة بث إعالمي يعتمد عىل وسيلة الشعر واخلطب، ومن خالهلا يتم نرش 
األخبار وذكر املناقب واألحداث ونرش احلكمة، وكون وسيلة الشعر واخلطب هي 
الوحيدة للبث اإلعالمي عىل صعيد القبيلة وعىل صعيد املجتمع العريب صار الشعر 

واخلطب والروايات بمثابة احلافظة للذاكرة الشعبية للمجتمع العريب حينئذ.
 وهذا أدَّى بدوره إىل نمو ذاكرة احلفظ عند معظم األفراد إىل درجة كبرية حتى 

صار معظمهم حيفظ ما يدور حوله من روايات وأشعار من املرة األوىل.
يعتمد  نظاًما  كان  القرءاين  النص  نزول  حني  مكة  يف  السائد  الثقايف  النظام  إذْن؛ 
عىل السامع والرواية، وهذا يقتيض احلفظ واالعتناء باألخبار والشعر واخلطب، ومن 
جراء ذلك غلب عىل النظام املعريف عند العرب نظام النقل وساد بني الناس، وهم 

يتوارثونه جياًل بعد جيل.
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الصغرية،  املقاطع  ذات  بالسور  القرءاين  النص  نزول  بدأ  الثقافية  البيئة  ويف هذه 
وكان الرسول فور انتهاء الوحي يقوم بتالوة ما نزل عليه عىل مسامع الناس لدعوهتم 
ين اجلديد، فيسمع الناس احلارضون النص القرءاين، وحيفظونه  وحوارهم بمفاهيم الدِّ
مبارشة مثله مثل أي نص من اخلطب أو الشعر ويتناقلونه فيام بينهم كخرب إعالمي 
ُمهم إىل اآلخرين الذين مل يسمعوه ناهيك عن تناوله من قبلهم جدااًل وحواًرا كون 
مادة النص موجهة إىل تغيري بنية املجتمع وإعادة تشكيله من جديد، أي: أن النص 
أمور  يقلب  ض عنه مرشوع سيايس  يتمخَّ اجتامعية، وسوف  ثقافية  ُبنية  ُبنيته  كانت 

املجتمع رأًسا عىل عقب.
 والنص القرءاين ليس كأي نص أديب، فهو نص حيوي ميلء بالفعالية، كل ذلك 
خمتلف  عىل  مكة  جمتمع  قبل  من  الصدور  يف  حفًظا  القرءاين  النص  رسوخ  إىل  أدَّى 
ين اإلسالمي شباب ورجال ونساء من  هاهتم، وإضافة لذلك بدأ يدخل يف الدِّ توجُّ
بعضهم  وتعلياًم  حفًظا  القرءاين  بالنص  باالعتناء  قاموا  االجتامعية  الطبقات  خمتلف 

لبعض مع وجود أفراد منهم كانوا يقومون بكتابة النصوص القرءانية ألنفسهم.
 واستمر نزول النص القرءاين يف مكة حوايل ثالث عرشة سنة مع استمرار اجلدال 
مادة  هي  كوهنا  النصوص  تالوة  تكرار  فيه  يتم  يومي  بشكل  املجتمع  مع  واحلوار 
املدة،  ثقايف طوال هذه  النقاش والدعوة. وكان هذا األمر هو أكرب حدث اجتامعي 
فأدى ذلك إىل أن يتتابع هذا احلدث يوًما بعد يوم وتكرب دائرته حتى جتاوزت جمتمع 

مكة إىل املجتمعات املجاورة، خاصة يف موسم احلج.
ذلك كله وغريه جعل النص القرءاين معلوًما لدى املجتمع العريب وتتابع عندهم 
حتريف  من  القرءاين  النص  ملادة  ه  موجَّ طعن  أي  زمنهم  يف  مقبواًل  يعد  ومل  خربه، 
كمتن ونسبته للنبي حممد، وهذا يعني أن النص القرءاين ابتداء كان متجاوًزا إمكانية 

االخرتاق له متنًا.
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ومن األمور التي زادت يف ترسيخ النص القرءاين حفًظا هو أن اهلل عز وجل جعل 
تالوة النص بحد ذاته تعبًدا فحض عىل ذلك، وهذا يقتيض من املؤمنني حفظه قطًعا، 

خاصة يف جمتمع يغلب عليه نفي مهارة اخلط أو تالوة النص املخطوط.
وإضافة لذلك جعل املرشع تالوة النص مندوًبا يف الصالة التي هي فرض عني 
مخس مرات يوميًّا؛ مما يعني أنه ال يوجد فرد مسلم إال وحيفظ شيًئا من النص القرءاين 
عت مع بدايات نزول النص القرءاين، إذْن؛  مهام تضاءل هذا احلفظ، والصالة قد رُشَّ

ساهم يف حفظ النص القرءاين يف الصدور جمموعة من األمور املوضوعية، وهي: 
قوة الذاكرة وحفظ أفراد املجتمع العريب حينئذ.. 1
أمهية احلدث وعظمته.. 2
الرصاع املستمر بني اإليامن والكفر.. 3
التحدي للخصوم باإلتيان بمثله بجانب احلكم عليهم سلًفا بالعجز.. 4
تسفيه عقائدهم وطريقة تفكري املجتمع اجلاهيل.. 5
ين اجلديد فاعتنوا بالنص القرءاين حفًظا وتعلياًم . 6 دخول مجاعات من الناس يف الدِّ

وكتابة.
جعل املرشع تالوة النص عبادة وحض عىل ذلك.. 7
جعل املرشع تالوة النص مندوًبا يف الصالة اليومية.. 8
النص القرءاين مصدر للفكر والدعوة فكان حمالًّ للدراسة والتدبر ال يستغنى عنه . 9

وال بأي شكل؛ مما أدَّى إىل حضوره يف عملية اجلدال واحلوار يقوده ويوجهه.
وجود الرسول نفسه حامل الرسالة والذي يقوم بتالوهتا وإبالغها للناس بشكل . 10

مستمر.
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نزول النص القرءاين مفرًقا خالل مدة زمنية طويلة )23 عاًما(.. 11
ارتباط النص القرءاين غالًبا باألحداث.. 12

َعَلٍم  أشهر من  اليومي ملجتمع مكة، وهو  احلديث  القرءاين  النص  وبذلك صار 
عند الناس مجيًعا حتى الكفار منهم لو جترد أحدهم من موقفه العنيد ضد الدعوة، 
دون  قلب  ظهر  عن  ذلك  بفعل  لقام  القرءاين  النص  من  نزل  ما  تالوة  منه  وُطِلَب 
وسمعه  يوم  بعد  يوًما  أحداثه  وعاش  النص  نزول  عارص  حرًفا؛ألنه  منه  يسقط  أن 
عاًما،  عرشة  ثالث  خالل  به  املجتمع  اهتامم  جراء  من  مئات  بل  املرات،  عرشات 
منه  يسمعون  للرسول  معارصون  وكلهم  يوم  بعد  يوًما  يزدادون  واملؤمنون  فكيف 

مبارشة النص القرءاين وهيتمون به حفًظا وتالوة وكتابة؟
رواية  له  التتابع  دائرة  يف  يدخل  نزوله  من  ابتداء  القرءاين  النص  كان  وبذلك   
وتالوة، ويتنامى ذلك ويتسع مع مرور الزمن ليعطي للنص القرءاين مناعة ضد أي 

عملية اخرتاق له متنًا.
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ّية توثيق النص القرءاني كتابة خطِّ

في العهد المدني

عندما هاجر النبي إىل املدينة بدأ عهد جديد يف التعامل مع النص القرءاين، ومرد 
ذلك راجع إىل أن الوضع يف املدينة خمتلف عن الوضع يف مكة، إذ كان الوضع يف مكة 

جمال عمله هو الدعوة والعمل لبناء جمتمع.
الوضع  اجلديد فصار  ين  الدِّ الشعبية هلذا  القاعدة  استجابت  فلقد  املدينة  أما يف   
هو متثيل املجتمع وامليض به قدًما نحو النهضة والرقي، وكون بنية املجتمع الثقافية 
واالقتصادية  االجتامعية  البنى  كافة  يف  تغيري  ذلك  عىل  يرتتب  سوف  ت  تغريَّ قد 

والسياسية.
الكيان االجتامعي اجلديد  التي متثل  الدولة اجلديدة  أدَّى بدوره إىل ميالد   وهذا 
كرضورة ثقافية اجتامعية، وبذلك صارت الدعوة من مهمة الدولة التي يرأسها النبي 

نفسه.
وبام أن النص القرءاين ما زال مستمًرا يف النزول، فلقد أخذت الدولة عىل عاتقها 
ممن  كبرية  مجاعة  بتكليف  النبي  فقام  خطِّّية،  كتابة  وتوثيقه  القرءاين  النص  حفظ 
يتقنون الكتابة ليقوموا بكتابة النص القرءاين فور نزوله، واشتهر هؤالء الكتبة باسم 
كتبة الوحي، وكان منهم أبو بكر وعمر وعثامن وعيل وُأيَب بن كعب وزيد بن ثابت 

وغريهم كثري، وورد أنه قد بلغ عدد كتبة الوحي أربعني كاتًبا)9(.
راجع كتاب:  رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، ط. األولى. نشر اللجنة الوطنية في بغداد تأليف غانم قدوري   9

الحمد.
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ومل تنحرص كتابة النص عىل هؤالء، فلقد كان كثري من املسلمني ممن يتقنون الكتابة 
يكتبون ألنفسهم نصوًصا من القرءان أو كل ما ينزل من الوحي تباًعا لتكون عندهم 

نسخ خاصة هبم. لننظر إىل هذه األحاديث التي تؤكد ما ذكرناه: 
»ال تكتبوا القرءان إال يف يشء طاهر« مسند عمر بن عبد العزيز.	. 
فليمحه، وحدثوا عني وال حرج 	.  القرءان  تكتبوا عني ومن كتب عني غري  »ال 

النار«.  من  مقعده  فليتبوأ  »متعمًدا  قال:  أحسبه  مهام:  قال   » عيلَّ كذب  ومن 
صحيح مسلم.

»ال يمس القرءان إال طاهر« مالك يف املوطأ.	. 
»ال تسافروا بالقرءان فإين أخاف أن يناله العدو« مسند أمحد. 	. 

 فهذه النصوص تؤكد بشكل جيل أن هناك من الصحابة غري كتبة الوحي كانوا 
يكتبون ألنفسهم النص القرءاين سواء بشكل جزئي أم كيل ملجموع النصوص التي 

تنزل تباًعا.
إذْن؛ النص القرءاين يف العهد املدين كان ابتداء منذ نزوله يدخل يف دائرة التتابع له 
ّية  رواية من جراء تالوة الرسول له عىل مأل من الناس، ودائرة التوثيق له كتابة خطِّ
من جراء كتابته بحرضة النبي، وذلك يف نسخته اخلاصة املحفوظة عنده يف بيته إضافة 

لكتابته من قبل مجاعة من الصحابة ألنفسهم. لننظر إىل هذا احلديث: 
»كان رسول اهلل مما يأيت عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا 
نزل عليه اليشء دعا بعض من كان يكتب، فيقول: ضعوا هؤالء اآليات يف السورة 
التي ُيذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه اآلية فيقول: ضعوا هذه اآلية يف السورة 

التي ُيذكر فيها كذا وكذا« الرتمذي.
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وواضح من احلديث أن األلواح أو الرقاع التي ُيكتب عليها النص القرءاين تبقى 
لتعذر وضع  إذ لو حصل ذلك  بيته وال يأخذ كتبة الوحي شيًئا منها،  النبي يف  عند 
السورة يف املكان الذي يدل عليه الرسول بالنسبة لكاتب آخر ال يوجد عنده أصاًل 
السور التي يذكرها الرسول، ويكون النص القرءاين املكتوب عىل األلواح والرقاع 

قد تفرق عىل كتبة الوحي وكل واحد منهم حيتفظ بام كتب.
وهذا األمر يرفضه العقل وواقع احلال، والصواب أن كل نص قرءاين يكتب عىل 
لوح أو رقاع يتم حفظه عند النبي نفسه حتى إذا نزل نص آخر، ومل يكن كاتب الوحي 
السابق موجوًدا يأيت أي كاتب آخر ممن هو موجود يف تلك الساعة ليحل حمله، ويكتب 
النص القرءاين اجلديد ويضعه يف مكانه من األلواح املوجودة عند الرسول يف بيته، 

وقد دلَّ عىل ذلك احلديث التايل: 

َقاِع، َفَقاَل َرُسوُل  ُف القرءان ِمَن الرِّ ِه ُنَؤلِّ َعْن َزْيِد ْبِن َثابٍِت َقاَل: ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اللَّ
ِه: »طوبى للشام فقلنا: ألي ذلك يا رسول اهلل؟ قال: ألن مالئكة الرمحن باسطة  اللَّ

أجنحتها عليها« سنن الرتمذي. 
وقول زيد رصيح يف أن الرقاع املكتوب عليها النص القرءاين موجودة عند الرسول 
باحلفظ واجلمع مع بعضها ضمن طريقة معينة،خاصة  يتعهدها  بيته،وكان  نفسه يف 
الرقاع التي حتتوي عىل السورة الطويلة، فال ُبدَّ من ترتيبها حسب التسلسل هلا،ويكون 

ذلك بتأليف الرقاع املعنية مع بعضها دون غريها.
 وهكذا يتم تأليف كل سورة طويلة مع بعضها حتى ال ختتلط الرقاع ويتم تداخل 
السور الطويلة مع بعضها، وزيادة يف التوثيق للنص القرءاين املخطوط كان الرسول 
عندما ينتهي من تالوة النص وإمالئه عىل الناسخ يأمره أن يعيد تالوة املخطوط عليه 
والنبي يسمع، وذلك لضبط وتصحيح النص إذا وقع من الكاتب أي خطأ أو سهو. 

لننظر إىل هذا احلديث: 
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مثل  نفسه ويعرق عرًقا شديًدا  يشتد  اهلل وكان  الوحي عند رسول  أكتب  »كنت 
اجلامن، ثم يرسي عنه فأكتب وهو يميل عيل فام أفرغ حتى يثقل فإذا فرغت قال اقرأ؟ 

فأقرؤه فإن كان فيه سقط أقامه« املعجم الكبري سليامن بن أمحد)10(.
واستمر توثيق النص القرءاين حفًظا وكتابة إىل أن تم اكتامل نزول النص القرءاين، 
وتويفِّ الرسول بعد ذلك تارًكا وراءه النص القرءاين مكتوًبا بشكل كامل عىل الرقاع 
من  جمموعة  عند  كامل  بشكل  مكتوبة  القرءاين  للنص  نسخ  عدة  وجود  مع  بيته  يف 

الصحابة، غري الكتابة املتفرقة للنص يف جمموع جمتمع الصحابة.
ولننظر إىل هذا احلديث الذي يدل عىل نسخة النص القرءاين املكتوب يف حرضة 

النبي إىل أين آلت بعد وفاة النبي.
بيته حتى مجع  السالم يف  الرفيق األعىل جلس عيلٌّ عليه  إىل  النبي  ارحتل  »بعدما 
القرءان يف مصحف عىل ترتيب النزول، ومل متض ستة أشهر من وفاة الرسول إال كان 

عيلٌّ قد فرغ من عمل اجلمع ومحله للناس عىل بعري«)11(.
 ولننظر للحديث التايل الذي يدل عىل وجود نسخ مكتوبة كاملة للنص القرءاين 

يف زمن النبي غري نسخته املكتوبة بحرضته.
بن  وزيد  جبل  بن  ومعاذ  الدرداء  أبو  أربعة  غري  القرءان  جيمع  ومل  النبي  »مات 
ثابت وأبو زيد«، قال: »ونحن ورثناه« اجلامع الصحيح املخترص. حممد بن إسامعيل 

البخاري. 
وكلمة اجلمع يف احلديث ال يقصد هبا احلفظ رضورة، وذلك لوجهني: 

ا من الصحابة كام هو   األول: أن اجلمع للنص القرءاين حفًظا كان لعدد كبري جدًّ
10   أدب الكّتاب الصولي، المطبعة السلفية القاهرة ص65	، نقاًل عن كتاب رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية لغانم 

قدوري الحمد، ط)1( اللجنة الوطنية في بغداد.
11  اإلتقان للسيوطي، المصاحف ألبي داود.
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معروف،وعىل رأسهم اخللفاء األربعة وُأيَبّ بن كعب وعبد اهلل بن مسعود وغريهم 
ا. كثري جدًّ

 الثاين: قول أنس يف آخر احلديث: )ونحن ورثناه( وقطًعا الوراثة ال تكون للحفظ 
الستحالة ذلك فضاًل عن انتشارها بني مئات من الصحابة ومن تبعهم مما يقتيض أن 

الوراثة كانت للنص القرءاين املكتوب عىل الرقاع.
أما حرص عملية اجلمع للنص القرءاين كتابة يف زمن النبي بأربعة فقط، فإن هذا 
حسب علم واطالع أنس بن مالك واألمر ال يفيد احلرص لعدم وجود عملية إحصاء 
يف جمتمع الصحابة؛ مما يعني احتامل وجود أكثر من أربع نسخ مكتوبة بشكل كامل 
التي آلت إىل عيل بن أيب طالب بعد وفاة  النبوة  للنص القرءاين، فمثاًل هناك نسخة 

النبي.
إذْن؛ تويفِّ النبي والنص القرءاين بشكل كامل قد دخل يف دائرة التتابع له حفًظا من 
جمتمع الصحابة ودائرة التوثيق له كتابة بشكل كامل يف عدة نسخ غري وجوده مكتوًبا 

بشكل متفرق يف جمتمع الصحابة.
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نقل النص القرءاني

من الرقاع إلى الصحف في زمن أبي بكر

بعد أن تويفِّ النبي واستلم بعده زمام أمور احلكم أبو بكر الصديق ارتدت كثري 
من القبائل العربية12 ألسباب لسنا يف صدد دراستها قام أبو بكر بمحاربتها حماواًل 
إرجاعها إىل الوالء للدولة اجلديدة، وُعرفت احلروب باسم حروب الردة، وانخرط 
ين  يف هذه احلرب معظم الصحابة األقوياء األشداء ليامرسوا دورهم يف حفظ هيبة الدِّ
ا من حفظة القرءان وخالل املعارك  وسلطة الدولة، ومن بينهم كان عدد ضخم جدًّ

استشهد منهم الكثري.
النصوص  بجمع  يقوم  أن  بكر  أيب  عىل  واقرتح  اخلطاب  بن  عمر  لذلك  فتنبه   
القرءانية يف مصحف خشية ضياعه من أثر موت احلفظة ورسعان ما استجاب أبو 
بكر لذلك بعد أن تردد قلياًل وعلم أن األمر فيه اخلري للمسلمني، ولقد أورد البخاري 

القصة كاملة يف صحيحه، إذ قال: 

َبْكٍر  َأُبو  إَِليَّ  َأْرَسَل  َقاَل:  اْلَوْحَي  َيْكُتُب  ْن  ِممَّ َوَكاَن   ، َثابٍِت األَْنَصاِريَّ ْبَن  َزْيَد  َأنَّ 
َمْقَتَل َأْهِل اْلَيَماَمِة َوِعنَْدُه ُعَمُر، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: إِنَّ ُعَمَر َأَتانِي َفَقاَل: إِنَّ اْلَقْتَل َقِد اْسَتَحرَّ 
اِء في الَمَواطِِن َفَيْذَهَب َكثِيٌر  َيْوَم اْلَيَماَمِة بِالنَّاِس، َوإِنِّي َأْخَشى َأْن َيْسَتِحرَّ اْلَقْتُل بِاْلُقرَّ

ِمَن اْلُقْرءاِن، إاِلَّ َأْن َتْجَمُعوُه، َوإِنِّي ألََرى َأْن َتْجَمَع اْلُقْرءاَن.

اسم حروب الردة هو تسمية خطأ والصواب حروب المعارضة، والحرب كانت سياسية  لحفظ هيبة الدولة وتماسكها   12
وليست دينية.
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 َقاَل َأُبو َبْكٍر: ُقْلُت لُِعَمَر: َكْيَف َأْفَعُل َشْيًئا َلْم َيْفَعْلُه َرُسوُل اللَِّه؟ َفَقاَل ُعَمُر: ُهَو 
ِذي  ُه لَِذلَِك َصْدِري، َوَرَأْيُت الَّ ِه َخْيٌر. َفَلْم َيَزْل ُعَمُر ُيَراِجُعنِي فِيِه َحتَّى َشَرَح اللَّ َواللَّ
َرَأى ُعَمُر. َقاَل َزْيُد ْبُن َثابٍِت: َوُعَمُر ِعنَْدُه َجالٌِس الَ َيَتَكلَُّم. َفَقاَل َأُبو َبْكر: إِنََّك َرُجٌل 

ِه َفَتَتبَِّع القرءان َفاْجَمْعُه. َشابٌّ َعاِقٌل َوال َنتَِّهُمَك، ُكنَْت َتْكُتُب اْلَوْحَي لَِرُسوِل اللَّ

ا َأَمَرنِي بِِه ِمْن َجْمِع  َأْثَقَل َعَليَّ ِممَّ َفنِي َنْقَل َجَبٍل ِمَن اْلِجَباِل َما َكاَن  ِه َلْو َكلَّ َفَواللَّ
؟ اْلُقرءاِن، ُقْلُت: َكْيَف َتْفَعاَلِن َشْيًئا َلْم َيْفَعْلُه النَّبِيُّ

لِلَِّذي  َصْدِري  ُه  اللَّ َشَرَح  َحتَّى  ُأَراِجُعُه  َأَزْل  َفَلْم  َخْيٌر،  ِه  َواللَّ ُهَو  َبْكٍر:  َأُبو  َفَقاَل   
َقاِع  الرِّ ِمَن  َأْجَمُعُه  اْلُقْرءاَن  َفَتَتبَّْعُت  َفُقْمُت  َوُعَمَر،  َبْكٍر  َأبِي  َصْدَر  َلُه  ُه  اللَّ َشَرَح 
َجاِل، َحتَّى َوَجْدُت ِمْن ُسوَرِة التَّْوَبِة آَيَتْيِن َمَع ُخَزْيَمَة  َواألَْكَتاِف َواْلُعُسِب َوُصُدوِر الرِّ
، َلْم َأِجْدُهَما َمَع َأَحٍد َغْيِرِه )َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما  األَْنَصاِريِّ
ِعنَْد  اْلُقْرءاُن  فِيَها  ُجِمَع  تِي  الَّ ُحُف  َوَكاَنِت الصُّ آِخِرِهَما،  إَِلى  َعَلْيُكْم(  َعنِتُّْم َحِريٌص 
ُعَمَر.  بِنِْت  َحْفَصَة  ِعنَْد  ُثمَّ  ُه،  اللَّ اُه  َتَوفَّ َحتَّى  ُعَمَر  ِعنَْد  ُثمَّ  ُه،  اللَّ اُه  َتَوفَّ َحتَّى  َبْكٍر  َأبِي 

البخاري.
قبل رشح عملية مجع النص القرءاين يف مصحف يف زمن أيب بكر ال ُبدَّ أن نذكر ما 

مرَّ معنا من مجع القرءان يف زمن النبي.
فلقد ثبت لدينا أن النص القرءاين يف زمن النبي كان حمفوًظا تالوة لفظية يف صدور 
الرقاع  املجتمع، ومكتوًبا خطًّا كله عىل  متتابعة يف  اجتامعية  ثقافية  املؤمنني كظاهرة 
وموجوًدا يف مكان واحد إضافة لعدة نسخ كاملة موجودة عند بعض الصحابة، وعىل 

رأسهم زيد بن ثابت، كام يف احلديث السابق »مل جيمع القرءان إال أربع«.
 وملا تويفِّ النبي انتقلت نسخة القرءان املكتوبة بإمالئه إىل عيل بن أيب طالب بحكم 
القرابة، إذ كان ابن عمه وزوج ابنته وهو من بارش أمور وفاته، وقد قام عيل برتتيبها 
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وفاة  من  أشهر  بضعة  بعد  للناس  وأظهرها  بعري  عىل  ومحلها  النزول  تاريخ  حسب 
هذه  إىل  باحلاجة  شعورهم  لعدم  وذلك  عيل،  عمل  حينئذ  الدولة  تتبنَّ  ومل  النبي، 
النسخة كون النص القرءاين متتابًعا بني الصحابة رواية وحفًظا، فضاًل عن كتابته يف 
عدة نسخ عند بعض الصحابة مع وجود املانع السيايس الذي نتج عنه تغييب عيل من 

الظهور يف األمور املهمة حتى ال يتسلط عليه الضوء، فاحتفظ عيل بالنسخة عنده.
إذْن؛ جيب تقرير األمر التايل أن أول من مجع النص القرءاين كتابة هو النبي نفسه، 
كام ذكر ذلك احلديث السابق »كنا نؤلف القرءان من الرقاع عند الرسول«، وحديث 
، فإذا فرغت  زيد بن ثابت إذ قال: »كنت أكتب الوحي عند رسول اهلل وهو ُيميل َعيَلَّ

قال: اقرأه؟ فأقرؤه فإن كان فيه سقط أقامه«.
الصحف،  يف  القرءاين  للنص  بكر  أيب  مجع  لعملية  نأيت  آنًفا،  ذكرنا  ما  عىل  وبناء 
فاملالحظ أن العملية هي تغيري يف وسيلة اجلمع للنص القرءاين من األلواح والرقاع 
إىل وسيلة أخرى أسهل من األوىل يف عملية نقلها وحفظها وهي الصحف، فأمر أبو 

بكر زيد بن ثابت بنقل النص القرءاين إىل الصحف معتمًدا عىل وسيلتني: 
الرقاع،  عىل  املكتوب  الثانية:  متتابع،  بشكل  بالصدور  املحفوظ  النص  األوىل: 
الكتايب،  والتوثيق  احلفظي،  التتابع  رشطان:  فيها  توافر  إذا  إال  آية  ُيثبت  ال  بحيث 
والوسيلتان كلتامها متوافرتان يف جمتمع الصحابة، ويكفي أن نعلم أن زيًدا هو أحد 

احلفظة، ويملك نسخة مكتوبة للنص القرءاين خاصة له.
 ومع ذلك مل يعتمد عىل حفظه فقط، وال عىل نسخته كوهنا خاصة له وليس هلا 
فأخذ  املكتوب،  القرءاين  للنص  التوثيق  لدقة  ذلك  وكل  املنفرد،  بشكلها  مصداقية 
مكتوب،  هو  ومما  صوتية،  تالوة  سامعي  بشكل  الصدور  من  القرءاين  النص  جيمع 

ويقارنه بحفظه ونسخته، وُيثبت ذلك بعد التدقيق.
قة من قبل جمتمع الصحابة، وهي   ويف هناية العمل حصل عىل نسخة ُمَوثَّقة وُمَصدَّ
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صورة طبق األصل عن املحفوظ يف الصدور بشكل متتابع، واملكتوب عىل الرقاع، 
أي: أن مصحف أيب بكر حصل عىل أعىل درجة يف التوثيق والتصديق، إذ حتقق فيه 
وفق  وأنه  املكتوب،  الصحابة عىل صحة  قبل جمتمع  من  واالتفاق  له سامًعا،  التتابع 

املحفوظ تتابًعا.
أما ما جاء يف احلديث أنه وجد آخر سورة التوبة مع أيب خزيمة ومل جيدها مع أحد 
غريه فلقد قصد بذلك الكتابة هلا وليس العلم هبا وحفظها؛ ألن حفظها يف الصدور 
متتابع بني الصحابة، وما زال الكثري منهم عىل قيد احلياة نحو أيب بكر وعمر وعثامن 

وعيل وزيد نفسه.
 فكل هؤالء من احلفظة وكتبة الوحي، فضاًل أن قوله: »مل أجدها مع أحد غريه« 
الذين مجعوا  بنسخته اخلاصة ونسخ  العلمية؛ ألهنا موجودة  الناحية  دقيًقا من  ليس 
القرءان كاماًل يف حياة النبي ونسخة النبوة نفسها كون كل آية تنزل كانت تتم كتابتها 

فور نزوهلا، فقطًعا هذه اآلية موجودة يف نسخة النبوة التي آلت إىل عيل.
ويبدو أنه بحث عنها كتابة يف غري نسخته وغري نسخة عيل بن أيب طالب فلم جيدها 
لدى من بحث عندهم حتى وجدها عند خزيمة، وعندما وجدها توقف عن البحث 
يف  وموجودة  متتابع،  بشكل  ومعلومة  الصدور  يف  حمفوظة  كوهنا  التوثيق  حلصول 
نسخته اخلاصة فاكتفى بذلك وأثبتها، أما غياب نسخة النبوة التي آلت إىل عيل بن أيب 

طالب من عملية النقل عنها فقد ذكرنا االحتامالت التي كانت سبًبا لذلك.
وبعد أن فرغ زيد بن ثابت من عملية مجع النص القرءاين يف مصحف فإن واقع 
احلال يف مثل هذا املوقف يقتيض من صاحب العمل أن يقوم بمراجعته وتدقيقه قبل 
تسليمه إىل رئيسه، وعندما يتم تسليم العمل، خاصة إذا كان عىل درجة من األمهية 

والعظمة كهذا األمر.
أن  خاصة  صحته،  من  والتأكد  استالمه  عىل  باإلرشاف  يقوم  نفسه  الرئيس  فإن 
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الرئيس هو من علامء الصحابة، ومن حفظة النص القرءاين، ومن كتبة الوحي، وهو 
املكتوب  النص  بتدقيق  قام  فقطًعا  يق(،  )الصدِّ أنه  ويكفي  وفضاًل،  عظمة  هو  َمْن 
خطوة  كل  يف  معه  وكان  للدولة،  رئيًسا  كونه  واملصداقية  له  التوثيق  صفة  وأعطاه 

وزيره عمر بن اخلطاب صاحب الفكرة أساًسا.
دولته  ومصداقية  توثيق  بكر  أيب  زمن  يف  املكتوب  القرءاين  النص  أخذ  وبذلك   
والكامل،  بالتامم  ُكتِب  ما  صحة  عىل  واالتفاق  املكتوب  النص  حفظ  لتتابع  أضيف 
إال  بذلك  يناقش  ال  القطعي  والصواب  التوثيق  درجة  إىل  القرءاين  النص  فوصل 

مكابر يغمض عينيه عن احلقيقة. 
وبقيت  الفاروق  اخلطاب  بن  إىل عهدة عمر  الصحف  انتقلت  بكر  أبو  تويفِّ  وملا 
بعنايته وحفظه وكانت هي اإلمام واملرجع إذا حصل أي خالف يف النص القرءاين، 
ولكن يف واقع احلال مل حيصل ذلك أبًدا وَمَردُّ ذلك راجع إىل تتابع النص القرءاين يف 
انتقلت الصحف إىل حفصة بنت  جمتمع الصحابة، وبعد أن تويفِّ عمر بن اخلطاب 
اخلطاب كوهنا زوج النبي وأم املؤمنني وابنة احلاكم، وبقيت عندها باحلفظ والصون.
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توحيد التالوات

والرسم للنص القرءاني في زمن عثمان

لنََر عمل عثامن يف املصاحف من خالل ذكر اخلرب التارخيي كاماًل كام جاء يف اجلامع 
الصحيح املخترص.

حدثنا موسى حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه: أن حذيفة 
بن اليامن قدم عىل عثامن وكان يغازي أهل الشام يف فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق، فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة، فقال حذيفة لعثامن: يا أمري املؤمنني أدرك 

هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى.
 فأرسل عثامن إىل حفصة أن أرسيل إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف، ثم نردها 
إليك، فأرسلت هبا حفصة إىل عثامن، فأمر زيد بن ثابت وعبد اهلل بن الزبري وسعيد بن 

العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوها يف املصاحف.
 وقال عثامن للرهط القريشيني الثالثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف يشء من 
القرءان فاكتبوه بلسان قريش، فإنام نزل بلساهنم فافعلوا حتى إذا نسخوا الصحف يف 
املصاحف رد عثامن الصحف إىل حفصة، وأرسل إىل كل أفق بمصحف مما نسخوا 

وأمر بام سواه من القرءان يف كل صحيفة أو مصحف أن حُيرق. البخاري.
بني  القرءاين  للنص  املختلفة  بالتالوات  متعلق  املوضوع  أن  الرواية  املالحظ من 

املسلمني البعيدين عن مركز الدولة، فرسعان ما شعر احلاكم بخطر األمر.
صحة  عىل  واالتفاق  حفًظا،  تتابعه  تم  )الذي  بكر  أيب  مصحف  عثامن  فطلب   
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املكتوب فيه من قبل جمتمع الصحابة حينئذ، واملوثق من دولة أيب بكر، ودولة عمر بن 
َل جلنة برئاسة زيد بن ثابت، وأمرهم بنسخ بضع نسخ  اخلطاب( من حفصة، وَشكَّ
عن النسخة األصلية صورة طبق األصل، وقال هلم: إذا اختلفتم أنتم وزيد يف رسم 
يشء من القرءان فاكتبوه بلسان قريش، فإنه نزل بلساهنم ففعلوا ذلك، ومل يرد أهنم 

اختلفوا إال يف رسم كلمة واحدة وهي: ] التابوت [ فلقد قال زيد: تكتب ] تابوة [.
كونه  عثامن  إىل  ذلك  ورفعوا   ،] تابوت   [ تكتب  بل  وقالوا:  اللجنة،  توافقه  فلم 
اكتبوها]تابوت[  فقال:  قريش  كبار  الوحي، ومن  كتبة  وأحد  احلفظة  احلاكم وأحد 

فإهنا نزلت بلسان قريش.
وبعد ذلك تم تسليم النسخ املكتوبة للدولة، ومن الطبيعي أن يقوم احلاكم بمراجعة 
وتدقيق ما طلب فعله للتأكد من صحته، وبعد ذلك التأكد واملقارنة مع األصل أرجع 
النسخ املكتوبة يف األمصار واحتفظ  بتوزيع  املصحف إىل حفصة كام وعدها، وأمر 
بواحدة عنده، وأصدر قراًرا يقيض بإحراق كل املصاحف القديمة بأية وسيلة كانت 

جمموعة وعىل أية تالوة.
 وفعاًل استجاب الصحابة طوًعا أو ُكرًها هلذا األمر، وقاموا بإحراق ما لدهيم من 
املصاحف، وبعملهم هذا أعطوا لعمل عثامن املصداقية من األمة والرضا عن عمله، 
13، وذلك  النبوة -  التي بحوزته - نسخة  النسخة  وكان عيل واحًدا منهم، فأحرق 
طاعة للحاكم ولعدم جدواها يف واقع احلال، كون النص القرءاين توثق يف املصاحف.
 وبعمله ذلك يكون قد أقر عمل عثامن وأعطاه املصداقية عىل عمله، بل تبنى عمل 
عثامن ودافع عنه ممن حاول الغمز به، ولننظر إىل هذا املوقف من عيل بن أيب طالب. 

فتح . 1 منا«  مأل  عىل  إال  فعل  الذي  فعل  ما  فواهلل  خرًيا،  إال  عثامن  يف  تقولوا  »ال 
الباري. 

والطاعة،  السمع  على  للحاكم  ببيعته  طالب  أبي  بن  علي  التزام  مدى  معرفة  جراء  من  ذلك  أثبتنا   13
وفقدان هذه النسخة وعدم ظهورها أبًدا، خاصة عندما استلم الحكم علي بن أبي طالب ولو كانت 

موجودة ألظهرها.
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َ لصنعت مثل الذي . 2 عن عيل ريض اهلل تعاىل عنه قال: »لو وليت مثل الذي ُويلِّ
صنع« سنن البيهقي الكربى.

املال  يف  عثامن  لسياسة  السلميني  املعارضني  من  عيل  اإلمام  أن  املعلوم  ومن 
للنص  والتالوات  الرسم  توحيد  عملية  يف  غلط  بأي  وقع  عثامن  أن  واحلكم،فلو 
املجتمع  وتأليب  عليه،  اخلروج  يف  معه  ومن  لعيل  مناسبة  فرصة  لكانت  القرءاين 
ا هلذا العمل، بينام نالحظ أن اإلمام عيل سكت إقراًرا  ضده، والظروف مناسبة جدًّ
فعل  ما  مثل  لفعل  مكانه  أنه  لو  ورصح  موقفه،  وتبنى  عثامن  عن  ودافع  وتصديًقا، 

حفًظا عىل وحدة املسلمني يف تالوة كتاب رهبم.
لفعل  التصديق واإلقرار  استمرت عملية  بعد عثامن  استلم عيل احلكم   وعندما 
عثامن باملصاحف ومل يغري شيًئا، بل أعطاه حكم الصواب بدفاعه عنه وتبنيه له، وهذا 
يعني أنه قام بتوثيق عمل احلاكم السابق، وهبذا العمل صارت نسخة القرءان املكتوبة 
قد توثقت من النبي نفسه ومن بعده من اخللفاء الراشدين األربعة واحًدا تلو اآلخر 

واألمة معهم رقيب عتيد.
وعندما قام عثامن بإرسال النسخ املوثقة إىل خمتلف األمصار اإلسالمية كانت جمرد 
بلد  تم يف كل  النسخ، وهكذا  بالنسخ عنها عرشات  الوايل  يقوم  إىل هناك  أن تصل 
وصلت إليه نسخة عثامن، مما يعني انتشار النص القرءاين املكتوب املوثق يف مشارق 
يتجاوز  مل  مبكر  وقت  يف  العربية  غري  أو  العربية  البالد  يف  سواء  ومغارهبا  األرض 
له  التتابع  دائرة  القرءاين خرج من  النص  أن  يعني  مما  النبي؛  عرشين عاًما عىل وفاة 
ا خمطوًطا عامليًّا متتابًعا تالوة  كتابة خطِّّية عند العرب إىل األقوام األخرى وصار نصًّ

لفظية، وجتاوز إمكانية االخرتاق له زيادة أو نقصاًنا.
ونعود للنص املعني بالرشح إلمتام نقاشه: 

نالحظ أن عثامن بن عفان قد عنيَّ هلذه املهمة زيد بن ثابت، وهذا لعلمه أن زيًدا 
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هو من احلفظة وأحد كتبة الوحي ومن الذين شاركوا يف تأليف القرءان من الرقاع 
بحرضة النبي، ومن اجلامعني له كتابة بنسخة خاصة له، وهو الذي قام بجمع النص 
القرءاين باملصحف يف زمن أيب بكر، أي: أن زيد بن ثابت هو يف مقام اخلبري بالنص 

القرءاين.
 وبالتايل فهو أصلح املوجودين للقيام هبذه املهمة، فتم تكليفه دون غريه، ومل يكن 
القصد من عثامن الطعن أو اإلنقاص من قيمة اآلخرين، وإنام اختار الرجل املناسب 

للمكان املناسب وكان اختياًرا موفًقا، والقى َقبواًل عند أغلب الصحابة.
أما ما جاء يف هناية الرواية من فقدان آية من سورة األحزاب، فهذا خطأ واضح، 
وذلك ألن اجلمع ملادة النص القرءاين كتابة خطِّّية موجودة منذ زمن النبي، وتم مجعه 
خطًّا مرة ثانية بزمن أيب بكر يف مصحفه الذي وصل إىل أعىل درجة من التوثيق، وكال 

اجلمعني كانا وفق النص القرءاين املتتابع واملحفوظ بالصدور تالوة.
خالصة  جمموعة  مادة  ألهنا  القرءاين؛  النص  مادة  مجع  يتم  فلم  عثامن  زمن  يف  أما 
جاهزة وموثقة، ولذلك طلب املصحف من حفصة ليتم النقل عنه صورة طبق األصل 

ال زيادة عليها وال نقصان.
 وهذا يدل عىل أن هذه احلادثة ذكرها زيد عن عمله األول الذي قام به يف زمن 
ثم  القصة رواية يف زمن عثامن، ومن  أعاد  يذكر  باليشء  اليشء  باب  بكر، ومن  أيب 
تم إدراجها بنفس القصة من أحد الرواة فظن بعض العلامء أن ذلك حدث يف زمن 

عثامن، وهذا غلط فاحش جيب التنبه له.
أما النسخة األصلية - البكرية - التي أرجعها عثامن إىل حفصة فإهنا بقيت عندها 
إىل أن توفيت فانتقلت إىل أخيها عبد اهلل بن عمر، فطلبها منه مروان بن احلكم وكان 
وايل املدينة حينئذ، وأمر بإحراقها خشية أن تقع يف يد أحد فيقوم بتحريفها مما يؤدِّي 

إىل نقض كل املصاحف التي ُنقلت عنها كوهنا هي األصل.
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 وفعاًل تم إحراقها وهبذا العمل صارت مجيع النسخ املنسوخة عنها بشكل مبارش 
حكموا  حكام  أربعة  بعهد  الدولة  من  ومصدقة  موثقة  كوهنا  ذاهتا  بحد  أصل  هي 

حوايل ثالثني عاًما.
اقرؤوا هذا اخلرب التارخيي

مَلا توىلَّ مروان بن احلكم إمرة املدينة يف خالفة معاوية، طلب الصحف من حفصة 
ليحرقها؛ حتى ال يرتاب يف شأهِنا أحٌد، فيظن أن فيها ما ُيالف املصحف الذي استقرَّ 
عليه األمر، أو يظن أنَّ فيها ما مل يكتبه عثامن يف املصاحف، فأبت حفصة أن تعطيها 
جنازهَتا،  مروان  حرض  توفيت  فلامَّ  وفاهِتا،  إىل  عندها  الصحف  تلك  فبقيت  إياها، 
ثم أرسل إىل عبد اهلل بن عمر بالعزيـمة أن يرسل الصحف إليه، فنرشها بني الناس 
ا َتتلف عن  ف نفس أحد إىل ما فيها ظنًّا أهنَّ وأحرقها، ليعلم اجلميع بذلك، وال تتشوَّ

مصاحف عثامن 14. 
وهذا النص هو جواب ملن يسأل عن أين اختفت نسخة املصحف التي مجعها أبو 
بكر!، وجواب أن احلرق هلا مل يكن إلخفاء نصوص فيها أو حتريف النسخ احلديثة، 
انتشار نسخ عثامن بفرتة طويلة يف األمصار غري أن  خاصة أن احلرق هلا قد تم بعد 

النص القرءاين حمفوظ يف الصدور تالوة بصورة متتابعة يف األمة. 
الخالصة: 

َق كتابة خطِّّية يف عهد النبي نفسه وبإرشافه . 1 تتابع النص القرءاين تالوة وحفًظا وَتَوثَّ
عىل الرقاع واأللواح.

اتفاق . 2 وتم  القرءان،  لنص  املخطوط  التوثيقي  التتابع  سبق  ملا  بكر  أبو  أضاف 
املجتمع وإقراره لذلك بزمنه، وانتقل اجلمع من الرقاع واأللواح إىل الصحف، 

وظهر اسم املصحف.
رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب جمع عثمان المصاحف ص 32، وقال الهيثمي:  رواه الطبراني ورجاله   14

رجال الصحيح. مجمع الزوائد )59/7	(، وقال ابن كثير:  إسناٌد صحيح. فضائل القرءان ص 46.
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نتيجة . 3 كان  النبي  زمن  يف  كتب  الذي  القرءاين  للنص  األول  املخطوط  اختفاء 
بحاجة  الشعور  وعدم  صوتية  تالوة  الصحابة  جمتمع  يف  القرءاين  النص  تتابع 

للمخطوط، فتم إمهاله، وحرقه يف زمن عثامن طاعة له. 
اختفاء خمطوط أيب بكر كان بأمر من مروان بن احلكم بحرقه بعد أن نرش صحفه . 4

وطبق  القرءاين  النص  من  حيفظون  ملا  األصل  طبق  أهنا  ومشاهدة  الناس  عىل 
النسخة  بحرق  األمر  قبل  منترشة  أهنا  عنها،خاصة  نقلت  التي  للنسخ  األصل 

بفرتة زمنية طويلة. 
اختفاء املخطوطات اخلاصة للنص القرءاين التي كتبت مبكًرا بني الناس طاعة . 5

ألمر عثامن بحرقها. 
ال . 6 زمنية  فرتة  يف  ًرا  ُمبكِّ ظهر  الدولة  قبل  من  كمخطوط  القرءاين  النص  توثيق 

تتجاوز عام بعد وفاة النبي. 
قام عثامن بنقل التوثيق اخلطي للنص القرءاين وتوسيع دائرته من جمتمع العرب . 7

القرءاين،  النص  وتالوات  رسم  توحيد  جراء  من  وذلك  العرب،  خارج  إىل 
متعددة حني وصوهلا  نسًخا  بنسخها  الوايل  النسخ عىل األمصار، وأمر  وتوزيع 

ومتكني األمة منها ونرشها بينهم.
 واستمر ذلك يف املجتمعات إىل يومنا املعارص والنص القرءاين يزداد توثيًقا وحفًظا 
بُِبعديه التالوة الصوتية، والكتابة اخلطِّّية يف الصحف، مما أدَّى إىل استحالة اخرتاق 
النص القرءاين كلام تقادم الزمن عليه، وصار أصح وثيقة تارخيية يف زمننا املعارص، 
بل دخل دائرة احلق، وصار من املسلامت العلمية يف صحة متنه وعدم تعرضه ألي 

اخرتاق زيادة أو نقصان كنص تارخيي.
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التالوات سنة متبعة وليست مبتكرة

إن التالوات للنص القرءاين كانت تعتمد يف الدرجة األوىل عىل السامع والتلقي 
من جمتمع الصحابة الذين تفرقوا يف األمصار عىل أثر الفتوحات اإلسالمية؛ مما أدَّى 
أخرى يف  تالوة  وانتشار  يتلوهنا  الذين  الصحابة  مكان بحسب  تالوة يف  انتشار  إىل 
مكان آخر حسب الصحابة املوجودين يف ذلك املكان، مع العلم أن هذه التالوات 
كانت حمل تتابع ورضا من قبل جمتمع الصحابة، والذي جرى أن كل جمموعة غري 
معينة ارتضت تالوة ألزمت نفسها هبا وأخذت تتلوها عىل الناس شفاًها، وسمعها 

الناس وحفظوها يف الصدور كام سمعوها.
 وهكذا تم تداول التالوة من جمتمع إىل آخر بشكل متتابع يف الزمن الواحد، وكان 
زماهنم  علامء  رضا  حازوا  قد  رجال  القرءاين  للنص  التالوة  الناس  لتعليم  يتصدر 
بالنسبة للحكم عىل صحة تالوهتم فضاًل عن قبوهلا من جمتمعهم دون نكري؛ مما أدَّى 
مع الزمن إىل إعزاء كل تالوة ألشهر من يقوم بتعليمها واشتهرت نسبة له من هذا 
الوجه ليس إال، وال يعني هذا أن التالوة غري معروفة قبل هذا الشيخ، بل هي معروفة 

ومتتابعة قبله بني الناس.
النص  بتالوة  الناس، وإنام قام   وهو عندما قام بتالوهتا مل يأت بجديد ال يعرفه 
القرءاين كام يتلوه املجتمع الذي ينتمي إليه هو، ولكنه لقيامه بعملية التدريس واإللقاء 
وتواصل املجتمعات اإلسالمية مع بعضها أدَّى إىل إعزاء كل تالوة ألشهر من يقوم 

بتعليمها مع وجود غريه يقوم بالعمل ذاته.
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 وكل ذلك لتمييز التالوات عن بعضها مع العلم أنه يوجد بعض من رجال الكوفة 
وضعوا تالوات حسب الرسم للنص القرءاين غري املنقط، فتلقف املسترشقون ذلك، 
وعنهم أخذ بعض الباحثني العرب وقاموا بجعجعة وصالوا وجالوا وملؤوا الدنيا 
رصاًخا وضجيًجا بأبحاثهم حياولون الطعن يف حفظ النص القرءاين من خالل هذه 
الثغرة، رغم أن الباحث املوضوعي يدرك هتافت هذا الرأي وبطالنه من عدة أوجه 

هي حمل تسليم عند العلامء واألمة مجيًعا منها: 
التالوات للنص القرءاين كانت موجودة ومتداولة قبل رسم النص القرءاين يف . 1

زمن عثامن مما يدل عىل انتفاء سببيته يف والدة التالوات.
جمتمع . 2 يف  ذاته  القرءان  نزول  استمرار  مع  متزامنًا  كان  للنص  التالوات  ظهور 

الصحابة.
التالوة للنص القرءاين كانت متتابعة يف كل جمتمع بعد جمتمع الصحابة.. 3
التالوات كانت تعتمد أصاًل عىل التلقي والسامع، وليس عىل الرسم املكتوب.. 4
مجيع من كان يتصدر تعليم الناس التالوات إنام تلقى النص القرءاين عمن قبله . 5

التعليم  يف  إجازات  ُيعطون  التالوات  علامء  وكان  الصحابة،  جمتمع  إىل  سامًعا 
لتالميذهم عىل مرأى ومسمع من املجتمع.

لعدة . 6 املنقط  غري  القرءاين  النص  احتامل رسم  نتيجة  التالوات  اختالف  كان  لو 
أوجه من الدالالت التي حيتملها السياق اللساين لوجب أن يشمل ذلك جمموع 
مادة النص القرءاين جلريان األمر ذاته عليها من حيث احتامل الرسم ألوجه من 

الدالالت حيتملها السياق واللسان.
بينام نالحظ أن اختالف التالوات كان ملجموعة حمددة من الكلامت دون غريها، 
وقد تم االعتناء هبا وحفظها من قبل العلامء وإقراؤها للناس عىل هذا الوجه، وهذا 
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يدل عىل أن التالوة سنة متبعة بشكل تلقي من جمتمع إىل من سبقه إىل جمتمع الصحابة 
إىل النبي عن الوحي.

فاختالف التالوات ال يمكن أن يكون اختالف تناقض أو تضاد، وإنام اختالف 
التالوة  أظهرته  الذي  الوجه  غري  آخر  ُبعًدا  للنص  ُيعطي  االختالف  وهذا  تنوع، 

األخرى مما يزيد يف مساحة فضاء الدالالت الكامنة يف النص.
ولقد وضع العلامء رشوًطا لَقبول التالوة واعتامدها كنص قرءاين منزل، وهي: 

الرشط هو . 1 انقطاع. وهذا  املجتمعات دون  واستمرارها يف  التالوة سامًعا  تتابع 
موجب  عىل  القرءاين  للنص  تظهر  خمطوطة  أي  وتصحح  واألساس،  األصل 

التالوة املتتابعة، وما سوى هذا الرشط إنام هو لضبط وتوثيق التالوة.
موافقة التالوة للرسم العثامين، كون النص القرءاين املكتوب يف زمن عثامن أخذ . 2

صفة التوثيق والتتابع له كتابة من قبل جمتمع الصحابة، بخالف التالوة اخلارجة 
عن الرسم العثامين فقد توقف تتابعها وتقلصت إىل درجة االنقراض نتيجة أمر 
التي  والتالوات  فقط  برسمه  األمة  القديمة وإلزام  املصاحف  عثامن بحرق كل 

تضمنها رسمه.
موافقة التالوة للسياق اللساين وداللته.. 3

لننظر إىل قوله تعاىل من سورة األنعام رقم )57(: 
أ - ﴿ إِن الحكُم إالّ للِه َيُقصُّ الحقَّ وهو خيُر الفاصلين ﴾. 

رواية عاصم ونافع وابن كثري وأيب جعفر.
ب - ﴿ إِن الحكُم إالّ للِه َيْقِض الحقَّ وهو خيُر الفاصلين ﴾.

رواية باقي العرشة.
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فكلمتا )يقض( و)يقص( دون تنقيط تصري حتتمل أكثر من وجه للتالوة، ويظن 
آنًفا  بينَّا  الرسم للوجهني، وقد  التالوة مرده احتامل  اإلنسان أن ذلك االختالف يف 
هتافت هذا الرأي، فيوجد رشط أسايس قبل موافقة التالوة للرسم هو التلقي للفظ 

سامًعا، وقد كان ذلك موجوًدا ومتداواًل قبل التنقيط بزمن ليس بالقليل.
لننظر أيًضا قوله تعاىل من سورة الزخرف )19(: 

َسُتْكَتُب  َخْلَقُهْم  َأَشِهُدوا  إَِناًثا  ِن  ْحَمٰ الرَّ ِعَبُٰد  ُهْم  ِذيَن  الَّ اْلَماَلِئَكَة  ﴿َوَجَعُلوا 
َشَهاَدُتُهْم َوُيْسَأُلوَن﴾. رواية حفص عن عاصم، بوجود ألف فوق حرف الباء لتصري 

لفًظا )عباد(.
﴿وجعلوا املالئكَة الذين هم ِعنَْد الرمحِن إناًثا﴾ رواية ورش عن نافع.

وقوله من سورة الفاحتة)4(: 

يِن ﴾ )مالك( رواية حفص عن عاصم. ِلِك َيْوِم الدِّ ﴿ َمٰ
ين﴾ )دون ألف لكلمة ملك( رواية ورش عن نافع. ﴿ َمِلِك يوِم الدِّ

وقوله من سورة البقرة )259(: 
ها ثَم َنْكسوها حلاًم﴾. ﴿وانظْر إىل العظاِم كيَف ننرُْشُ

نافع، ابن كثري، أبو عمرو، أبو جعفر، يعقوب )ورقََّق ورش راءه(.
﴿وانظْر إىل العظاِم كيَف ننِْشُزها ثَم َنْكسوها حلاًم﴾ الباقون.

وموافقتها  التالوة عىل الرسم العثامين  ضبط  السابقة ظهر لنا  األمثلة  خالل  ومن 
للسان بعد أن حتقق هبا الرشط األسايس الذي هو تتابع التالوة سامًعا وتلقًيا.
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 ومن األدلة عىل أن سامع التالوة هي األصل وليس الرسم، طريقة تالوة األحرف 
صوت  أحد  يلفظ  واحدة، ومل  كلمة  أحد  يتلوها  مل  السور، مثل )كهيعص(  بداية  يف 
هي  لفظها  طريقة  أن  عىل  اجلميع  اتفق  وإنام  هـ، ي، ع، ص،  ك،  أي:  فقط  احلرف 
بأسامء األحرف، أي: كاف، هاء، ياء، عني، صاد، وذلك لتلقيها سامعيًّا بشكل متتابع 

يف األمة.
وظهر لنا أيًضا أن اختالف التالوات ليس هو اختالف تضاد أو تناقض إنام هو 
اختالف تنوع وتغاير ُيعطي للنص ُبْعًدا جديًدا كامنًا يف التالوة األخرى مع إمكانية 

االستغناء عنه دون أن تتأثر التالوة األوىل بيشء.

شروط صحة تعدد التالوات للخطاب القرءاني

نزل القرءان ذكر صويت عىل قلب الرسول حممد، وتاله الرسول عىل الناس فور 
كذلك،  واستمر  انقطاع  دون  ودراسة  وتعبًدا  تالوة  األمة  يف  وتتابع  حينئذ،  نزوله 
وهو احلجة والربهان وليس الرسم واخلط، وتصوب أي خمطوطة مهام تقادم زمنها 
عىل موجب التالوة الصوتية املتتابعة، وظهر اختالف التالوات من مراجعة الوحي 

للنص القرءاين مع الرسول املستمر واملكرر طوال أعوام نزول النص.
 وتعدد التالوات واختالفها يقوم عىل عدة أمور الزمة: 

االتفاق باألحكام ونفي االختالف.. 1
االتفاق بإثبات األخبار واألحداث وعدم تناقضها.. 2
االتفاق باملفاهيم اإليامنية ونفي تناقضها.. 3
صواب مضمون النص مع احلالة العلمية مع الواقع.. 4
أن يكون اخلطاب بلسان عريب مبني.. 5
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تتابع التالوة يف األمة دون انقطاع.. 6
 هذه األمور الستة ينبغي أن تتحقق بأي تالوة للقرءان ليعتد هبا، وهذا يعني أن 
االختالف بني التالوات ال يتجاوز اختالف تنوع لبعض األلفاظ التي ال تؤثر عىل 
ما مر ذكره، وتكون من نوع تسليط الضوء عىل زاوية خمتلفة من احلدث أو األمر عن 

زاوية التالوة األخرى، وكل تالوة كامن فيها ما ظهر بالتالوة األخرى.
 ولذلك كل تالوة كافية وشافية وحجة بذاهتا وللدارس أن يعتمد عىل أي تالوة 

ثابتة متتابعة شاء ويلزم نفسه هبا. 
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كيف نشأت التالوات؟

بعد ما علمنا أن التالوات سنة متبعة وليست مبتكرة، يظهر تساؤل وإشكال: 
َد نزول النص القرءاين الواحد بعدد أوجه التالوات املتعلقة به؟ هل َتَعدَّ

واجلواب عن ذلك هو: 
إن النص القرءاين كام هو ثابت يف التاريخ قد نزل متفرًقا خالل ثالثة وعرشين عاًما 
ْلنَاُه َتنِزياًل ﴾]اإلرساء:106[،  تقريًبا ﴿َوقرءاًنا َفَرْقنَاُه لَِتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َوَنزَّ
وكان النص ذو املتن الصغري ينزل كاماًل عىل األغلب، بخالف النص ذي املتن الكبري 
أن  جيد  القرءاين  النص  نزل  كيف  بدراسة  يقوم  ومن  دفعات،  عىل  ينزل  كان  فقد 
العام  النبي يف  مع  الوحي  قبل  مراجعتها من  ُيعاد  كان  نزلت سابًقا  التي  النصوص 

مرة واحدة.
ا أن   أما بالنسبة للسور الطويلة فكان عندما يتم نزول بقية اآليات كان الوحي إمَّ
ُيعيد تالوة النص السابق حتى يصل ملحل اآليات اجلديدة فيتلوها بمكاهنا، أو ُيعيد 
بضع آيات فقط، ثم يتلو اآليات اجلديدة عىل أثرها ليتم ربط اآليات ببعضها وإظهار 

حملها من السورة.
الوحي  كتبة  أحد  يطلب  كان  فقد  الوحي  انتهاء  بعد  النبي  يفعله  كان  ما  وهذا   
من  كذا  وآية  كذا  آية  بني  اجلديدة  اآليات  هذه  يضع  أن  ويأمره  حينئذ،  املوجودين 
استمرار مراجعة كل  النمط مع  القرءاين عىل هذا  النص  نزول  سورة كذا، واستمر 
تويفِّ  الذي  األخري  العام  كان  حتى  باحلفظ  وتعهده  الوحي،  قبل  من  سابًقا  نزل  ما 
فيه النبي، فقد متت مراجعة النص القرءاين كاماًل مرتني، كام ورد يف اخلرب التارخيي، 
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وذلك لضبط وتوثيق النص كاماًل، وهذه التي ُيسميها العلامء العرضة األخرية للنص 
القرءاين عىل النبي.

يف  يكون  ما  أجود  وكان  النّاس،  أجود  اهلل  رسول  كان   « قال:  عّباٍس،  ابن  عن 
فيدارسه  رمضان  من  ليلٍة  كّل  يف  يلقاه  جربيل  وكان  جربيل،  يلقاه  حني  رمضان 

القرءان«. )البخاري ومسلم(.

َكاَن  َفاطَِمُة،  ، عن عائشة، عن فاطمة قالت :   قال يل رسول اهلل  :   »َيا  أنس  عن 
َتْيِن ، َوال َأَرانِي  ًة ُيَعاِرُضنِي بِاْلُقْرءاِن، َوَقْد َأَتانِي اْلَعاَم َمرَّ ِجْبِريُل َيْأتِينِي فِي ُكلِّ َسنٍَة َمرَّ

ْنَيا«.  فضائل القرءان وتالوته للرازي.  إاِل ُأَفاِرُق الدُّ
ثالث  القرءان  عيل  )ُعرض  قال:  النبي  عن  سمرة،  عن  احلسن:  عن  قتادة،  عن 

عرضات(. فضائل القرءان وتالوته للرازي.
ومراجعته  عرضه  ولكن  واحدة،  مرة  نزل  وإنام  مرتني،  ينزل  مل  القرءاين  فالنص 
مع النبي َتمَّ مرات ومرات طوال فرتة نزول النص، وهذا األمر يفرس نشوء اختالف 
التالوات، فلقد حصل ذلك أثناء العرض واملراجعة من قبل الوحي، وليس يف بدء 
املكي،  العهد  املدين، ومل يكن هلا وجود يف  العهد  فالتالوات نشأت يف  النص  نزول 
بتالوة  أخرى  بتالوة، وجمموعة  الصحابة  أيًضا سبب علم جمموعة من  يفرس  وهذا 

ثانية، لنقرأ: 
ختالف  قراءة  النحل  سورة  يف  يقرأ  رجاًل  سمعت   « قال:  أنه  كعب  بن  أيب  عن 
قراءيت، ثم سمعت آخر يقرؤها بخالف ذلك، فانطلقت هبام إىل رسول اهلل فقلت: 
إين سمعت هذين يقرأان يف سورة النحل، فسألتهام من أقرأمها؟ فقاال: رسول اهلل، 

فقلت: ألذهبن بكام إىل رسول اهلل إذ خالفتام ما أقرءين رسول اهلل.
لآلخر:  قال  ثم  أحسنت،  النبي:  فقال  فقرأ،  اقرأ؟  ألحدمها:  اهلل  رسول  فقال   
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اقرأ؟ فقرأ، فقال: أحسنت، قال ُأيَب: فوجدت يف نفيس وسوسة الشيطان حتى امَحرَّ 
اللهم  وجهي، فعرف ذلك رسول اهلل يف وجهي، فرضب يده يف صدري، ثم قال: 
ُأيَب! أتاين آت من ريب فقال: إن اهلل يأمرك أن تقرأ القرءان  يا  أخسئ الشيطان عنه، 
عىل حرف واحد، فقلت: رب خفف عن أمتي، ثم أتاين الثانية، فقال: إن اهلل يأمرك 
أن تقرأ القرءان عىل حرفني، فقلت: رب خفف عن أمتي ثم أتاين الثالثة، فقال مثل 
ذلك، وقلت مثل ذلك، ثم أتاين الرابعة فقال: إن اهلل يأمرك أن تقرأ القرءان عىل سبعة 
أحرف، ولك بكل ردة مسألة،  فقال  : يا رب اللهم اغفر ألمتي يا رب اغفر ألمتي، 

واْخَتَبْأت الثالثة شفاعة ألمتي يوم القيامة «.
هذا اإلسناد نقله ابن كثري يف الفضائل: 56-57، وقال: »إسناد صحيح«. وأشار 

إليه احلافظ ابن حجر يف الفتح 9: 21.
ومفهوم األحرف السبعة ُيقصد هبا تنوع يف تالوة جمموعة من الكلامت، وليس له 
أي مفهوم باطني، وعرضنا للروايات التارخيية ليس كمصدر ديني أو علمي، وإنام 
هو من باب االستشهاد واالستعانة هبا لفهم حدث ثابت وهو تعدد التالوات، ولوال 

ثبوهتا ملا تعاملنا مع تلك الروايات، فالواقع هو الذي حيكم تفكرينا ويوجهه. 
 ومرد تعدد أو تنوع التالوات راجع إىل مسألة مراجعة ومدارسة النص القرءاين 
املتكررة من قبل الوحي، ونتج عن ذلك تتابع كل تالوة يف جمتمع الصحابة. وكون 
املراجعة  أثناء  ُيكتب  ال  أن  الطبيعي  فمن  نزوله  فور  ُيكتب  كان  القرءاين  النص 

واملدارسة له، وهذا يدل عىل أن الرسم للنص القرءاين ال حيتوي أوجه التالوات.
سامًعا  التلقي  هي  للنقل  واألساسية  الوحيدة  وسيلتها  التالوات  بقيت  وبالتايل   
وحفظ ذلك يف الصدور، وبناء عىل ذلك مل حيتو الرسم العثامين كل أوجه التالوات 
الرسم  النبوة، وإنام احتوى جمموعة منها، وكون هذا  التي تم استخدامها يف جمتمع 
للتالوات  األخرى  األوجه  بإلغاء  وأمرت  وحفظه  بنرشه  وقامت  الدولة  تبنته  قد 
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فبقيت  تداوهلا  املجتمع ومنع من  التالوات األخرى من  تقلصت  العامة  للمصلحة 
تالوة شخصية لصاحبها؛ مما أدَّى مع الزمن إىل انقراضها أو نقلها عن طريق اآلحاد 

وبقيت التالوات التي تضمنها الرسم العثامين.
 ولذلك وضع العلامء من أحد رشوط التالوة موافقة هذه التالوة للرسم العثامين؛ 
أما  حينئذ،  اإلسالمي  واملجتمع  الدولة  من  التوثيق  صفة  أخذ  العثامين  الرسم  ألن 
ظهرت  الوجه  هذا  فمن  إثباهتا،  يمكن  وال  تتابعها  انقطع  فلقد  األخرى  التالوات 
ا قرءانيًّا،  التالوات اآلحاد الصحيحة السند والتالوات الشاذة، ومل يعدها العلامء نصًّ
وبالتايل ال يتعاملون معها كذلك، وإنام سمحوا بالتعامل معها كخرب ظني غري ُملزم 

ُيساعد يف التفسري والفهم ليس إال.
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اختالف التالوات ال يؤثر على األحكام

فهي  وبالتايل  ألحد،  حماباة  دون  مجيًعا  للناس  واحدة  رسالة  وجل  عز  اهلل  أنزل 
صريورهتا.  يف  متطورة  سريورهتا،  يف  دائمة  حركتها،  يف  عاملية  توجهها،  يف  إنسانية 
للناس  موجه  الترشيعي  خطابه  أن  شك  فال  الصفات  هبذه  متصف  القرءان  وألن 
عىل املستوى نفسه مهام اختلفت التالوات وتنوعت، فاحلكم الرشعي ال يتغريَّ بحق 
الناس من تالوة إىل أخرى، خاصة أن كل تالوة متتابعة للنص القرءاين جامعة مانعة 
قائمة بذاهتا، وهي حجة ملزمة عىل من ألزم نفسه هبا ال حيتاج إىل أية تالوة أخرى. فام 

اجلديد الذي ُيعطيه اختالف التالوات وتنوعها يف هذا الصدد؟
ولرشح ذلك نرضب مثاًل لتقريب الفكرة: إذا افرتضنا أن هذا الوجود )اآلفاق 
واألنفس( لوحة فنية جمسمة يف الواقع، وجاء مبدع هذه اللوحة ليتكلم عنها ويصفها 
وقام هبذا العمل عدة مرات واستخدم يف كل مرة أسلوًبا للكالم، فالسامع له يف املرة 
وهكذا  واكتفى،  حاجته  أخذ  الثانية  املرة  يف  والسامع  واكتفى،  حاجته  أخذ  األوىل 

بالنسبة لكل سامع.
الذي  احلديث  بإعادة  منهم  كل  وقام  بعضهم  مع  السامعون  هؤالء  التقى  فلو   
سمعه من مبدع اللوحة لوجدنا أن اختالف حديثهم عن بعضهم ال يكون اختالف 
تناقض أو تضاد أبًدا؛ ألن املتحدث واحد، وحمل احلديث - اللوحة - واحد، ونجد 

االختالف يكون يف عملية تسليط الضوء عىل أمر مع جعل ظالل عىل آخر.
وهكذا يف احلديث اآلخر يتم تسليط الضوء عىل ما كان حتت الظل وجعل األمر 
السابق املسلط عليه الضوء حتت الظل، ويف احلديثني كليهام نجد أن كالًّ منهام يكمن 
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يف مضمونه ما هو ظاهر ورصيح يف احلديث اآلخر، واألمر حيتاج من الباحث جلهد 
عقيل ليدركه من جراء النظر والتدبر يف النص وحمله من الواقع - آفاًقا وأنفًسا -.

اختالف  يف  أثر  الذي  وإنام  أبًدا،  التفسري  عىل  يؤثر  ال  التالوات  اختالف  إذْن؛   
دون  به  اكتفى  النص  داللة  أبعاد  من  جانب  عىل  الباحث  من  القصور  هو  التفسري 
دراسة ما حتت الظل الذي جاءت به تالوة أخرى وسلطت عليه الضوء دون غريه من 
أبعاد داللة النص، فاختالف التالوات هي عملية لتغطية كامل أبعاد النص وتسليط 

الضوء عىل أجزائه.
 وما ذكرناه آنًفا ينطبق عىل آيات الترشيع متاًما، فاحلكم الرشعي هو واحد، وكل 
تالوة متتابعة للنص القرءاين كامن فيها ما جاء بتالوة أخرى بشكل رصيح وواضح، 
اللوحة  إىل كامل  ينظر  أن  الباحث  كافية شافية، واألمر حيتاج من  لذلك كل تالوة 
ا،  ويدرك ما حتت الظالل، مع العلم أن االختالف يف تالوة آيات الترشيع قليل جدًّ

ولنَر عىل ذلك مثاًل: 

اَلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم  ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إَِلى الصَّ َها الَّ قوله تعالى: ﴿َيا َأيُّ
ُروا َوإِن  إَِلى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إَِلى اْلَكْعَبْيِن َوإِن ُكنُتْم ُجنًُبا َفاطَّهَّ
َن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم َتِجُدوا  نُكم مِّ ْرَضٰى َأْو َعَلٰى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد مِّ ُكنُتم مَّ
ُه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم  نُْه َما ُيِريُد اللَّ ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّ َماًء َفَتَيمَّ

َرُكْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾ ]املائدة: 6[. ِكن ُيِريُد لُِيَطهِّ ْن َحَرٍج َوَلٰ مِّ
 فكلمة )أرجَلكم( ُتليت بالنصب، وُتليت باجلر وكالمها متتابعة. فلو أخذنا حالة 
النصب فقط كام هي يف رواية حفص عن عاصم )وهذه التالوة يتلو هبا معظم البالد 
اإلسالمية( فلقد ذكر العلامء أن كلمة )أرجَلكم( بالنصب تكون معطوفة عىل كلمة 
)أيدَيكم(، وبالتايل أخذت حكمها من حيث الغسل، وهذا األمر واضح ورصيح من 
داللة النص، أما الداللة الكامنة يف النص فهي جميء كلمة )أرجلكم( معطوفة بعد 



65

اهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة

فعل املسح، فلو كان املراد هو الغسل فقط جلاءت بعد فعل الغسل وكوهنا جاءت بعد 
فعل املسح؛ مما يدل عىل تناول فعل املسح للرجلني إضافة لفعل الغسل.

بينام تالوة اجلر لكلمة )أرجِلكم( فقد أرجعها العلامء عطًفا عىل كلمة )برؤوِسكم( 
واملعطوف يأخذ حكم املعطوف عليه، وبالتايل تكون داللة النص الظاهرة هو مسح 
النص فهي أن مجلة )وأرجلكم إىل الكعبني( سواء  الكامنة يف  الداللة  أما  األرجل، 
أكانت بالنصب أم باجلر فهي عىل نمط مجلة )وأيديكم إىل املرافق( من حيث حتديدها 

ملكان الوضوء.
فنالحظ أن كل تالوة منهام كافية شافية، وأن كالًّ منهام يكمن فيها ما جاء باألخرى 
يف الظل، فاحلكم عند الدراسة الوافية للموضوع سواء تمَّ االعتامد عىل تالوة النصب 
خالف  حصل  وإذا  أبًدا،  بينهام  خالف  ال  واحًدا  يكون  )أرجلكم(  لكلمة  اجلر  أم 

فمرده إىل قصور الباحث وعدم إمكانية رؤية أبعاد داللة النص كاماًل.

َفاْعَتِزُلوا  َأًذى  ُهَو  ُقْل  اْلَمِحيِض  َعِن  تعالى:﴿َوَيْسَأُلوَنَك  قال  آخر:  مثاًل  ولنَر 
النَِّساَء فِي اْلَمِحيِض َواَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّٰى َيْطُهْرَن ..﴾ ]البقرة: 222[.

بتسكني الطاء. تالوة عاصم ونافع وغريهم.
ويف تالوة أخرى )َيطََّهْرَن( بتشديد الطاء. قراءة محزة و الكسائي وغريهم.

ابِيَن  َه ُيِحبُّ التَّوَّ ُه إِنَّ اللَّ ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اللَّ  وتتمة اآلية ﴿... َفإَِذا َتَطهَّ
ِريَن ﴾ ] البقرة: 222[. َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّ

فالنص واضح ورصيح وكل تالوة منهام كافية شافية، كام قال النبي: »نزل القرءان 
واهليثمي  أمحد  )أخرجه  فاقرؤوا كيف شئتم«  كّلها شاف كاف،  أحرف،  عىل سبعة 
وصححه األلباين(، فاملقصد مسلط عليه الضوء يف تتمة النص، وذلك بقوله تعاىل: 
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)فإذا تطهرن(، والفعل راجع إىل املرأة ذاهتا فال يمكن أن تعرف املرأة أهنا َطُهَرْت إال 
إذا تتبعت أثر الدم بخرقة أو نحوها وتغسل مكانه أو متسحه.

وهذا هو احلد األدنى لعملية التطهري من احليض، فإذا تمَّ التأكد من الطهارة أبيح 
للرجل ما هُنَِي عنه سابًقا. وهذا املعنى كامن يف النص بالتالوتني كلتيهام.

وهكذا نتعامل مع كل نصوص الترشيع التي هلا أكثر من تالوة، ومن هذا الوجه 
بنفسها  قائمة  شافية  كافية  وحدها  تالوة  كل  بأن  التالوات  األعظم  النبي  وصف 
مستغنية عن غريها من التالوات، واحلفظ اإلهلي مستمر للنص القرءاين15 يظهر يف 
كل زمن بأرقى ما فيه من تقنية وأدوات معرفية حتى وصل يف زمننا إىل درجة عظيمة 

مل تكن ختطر ببال إنسان يف السابق.
التي  اإللكرتونية  األمتتة  بواسطة  األثري  يف  حمفوًظا  القرءاين  النص  أصبح  فقد   
أن  يوم، لذلك ذكرنا سابًقا  بعد  يوًما  ما زال مستمًرا  إليها اإلنسان، واحلفظ  وصل 
النص القرءاين فوق النقد والنقض، وقد جتاوز منذ زمن نزوله أية حماولة الخرتاقه، 

واالستحالة مستمرة مع الزمن تتناسب طرًدا مع األدوات املعرفية لكل جمتمع.

ُه اْلَحقُّ َأَوَلْم  وتتمة اآلية ﴿َسنُِريِهْم آَياتِنَا فِي اآْلَفاِق َوفِي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَّ
ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد ﴾ ] فصلت: 53[. َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ

15  الحفظ اإللهي للنص القرءاني يتحقق في الواقع كحد أدنى بحفظ تالوة واحدة للنص القرءاني؛ ألنَّ كل تالوة كافية 
شافية، فما بالك بعشرة أوجه للتالوات!
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رد على أسئلة تتعلق باختالف التالوات

ومشروعيتها

 كتب صديقي »كامل أمحد« منشوًرا يتضمن جمموعة أسئلة مرشوعة يف موضوع 
التالوات واختالفها ومرشوعية وجودها من األصل.

وسوف أقوم بالرد عليها حتت كل سؤال وأضع حرف جيم للداللة عىل اجلواب.
كامل أمحد:

إن مسألة القراءات أو التالوات كام حيلو للبعض تسميتها من أهم املسائل التي 
وأنا  االرتباك  للكثري  تسبب  منطقة  وهي  الكريم  القرءان  علوم  يف  الباحث  تؤرق 

شخصيًّا منهم .
 والقرءان قد انفرد بتلك اخلاصية خالًفا لكل الكتب املقدسة األخرى، فلن جتد 

عدة نسخ خمتلفة من التوراة أو الدامابادا أو املهاهبارتا أو غريهم عىل حد علمي.
املسألة  تلك  يف  اخلوض  عند  األفق  يف  تلوح  التي  األسئلة  من  العديد  ويوجد   

الشائكة. ونود طرح تلك األسئلة هنا يف املنتدى للرد عليها.
املقدسة  الكتب  لكل  خالًفا  اخلاصية  بتلك  انفرد  قد  )والقرءان  قولك:  ج- 
األخرى، فلن جتد عدة نسخ خمتلفة من التوراة أو الدامابادا أو املهاهبارتا أو غريهم 

عىل حد علمي(.
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وعددها  بعضها  اإلنجيل عن  نسخ  اختالف  فمعروف  صواب،  غري  هذا كالم   
املهول، غري النسخ املستبعدة، وكذلك االختالف يف نسخ التوراة، واالختالف بينها 

جتاوز تعدد التالوات إىل تغريُّ املواضيع واملضمون لدرجة التناقض.
 واعلم يا صديقي

 أن الكتب السابقة مل تصغ بلسان عريب مبني، ومل يتم حفظ املبنى هلا كنص لساين، 
بينام القرءان متيز عن كل الكتب السابقة املنسوبة للسامء بأنه تم صياغته بلسان عريب 
مبني، وتم االعتناء بحفظ املبنى وطريقة تالوته، وتتابع ذلك يف األمة كظاهرة ثقافية 
اجتامعية دينية، وال يوجد تعدد يف نسخه قط، إنام هو نسخة واحدة حمل اتفاق بني 
اجلميع عليها مع اختالف جزئي يف جمموعة تالوة بعض الكلامت أو صياغتها لسانيَّا 

أو طريقة تشكيلها أو وجود بعض الضامئر يف تالوة وغياهبا يف تالوة أخرى.
أو  قصصه  أخبار  أو  أحكامه  أو  ينية  الدِّ القرءان  مفاهيم  يف  يؤثر  ال  هذا  وكل 
النصوص الكونية، فال يوجد بني التالوات أي تناقض أو تضاد، وإنام جتد تنوع يف 
تسليط الضوء عىل بعض الزوايا من احلدث يف تالوة بينام جتد يف تالوة أخرى تسلط 

الضوء عىل زاوية أخرى، وكل الزوايا كامنة يف النصوص ملن يقرأ بوعي وتدبر. 
األصح  التسمية  هي  وما  وكيف  باألساس  ُوجدت  وملاذا  القراءات  هي  ما   -1

)القراءات أم التالوات(؟ 
ج- االسم الصواب هو التالوات، وليس القراءات رغم شيوعه، وذلك للفرق 
بني فعل )تال( الذي يدل عىل التتايل لألمور وراء بعضها، وفعل )قرأ( الذي يدل عىل 
الصحف،  من  تكون  أن  للقراءة  يشرتط  وال  والتدبر،  والرتكيب  والتحليل  التفكري 

فيمكن أن تتعلق بالكون ذاته أو أي جزء منه. 
•   التالوات هي وجود اختالف يف نقل تالوة جمموعة من الكلامت أو الضامئر أو 
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طريقة التشكيل بشكل حمدد وحمصور يف النص القرءاين ذاته، وال يوجد تعدد نسخ 
للنص القرءاين.

•   وجود هذه التالوات املحددة واملعروفة كان من طريقة النقل والثبوت هلا تالوة 
صوتية إىل النبي متتابعة يف األمة كظاهرة ثقافية دينية، ووجود اليشء وثبوته قطًعا هو 
إنسانيًّا وال  اجتهاًدا  ليست  فالتالوات  أو حدث،  برهان عىل صواب وجوده كامدة 
نتيجة اختالف اللهجات، أو ظهرت من احتامل تالوة الكلامت يف النص املخطوط 
نقله تالوة صوتية وتتابع كذلك، ومل تظهر  التالوات تم  تنقيط؛ ألن اختالف  دون 
موجب  عىل  خمطوط  أي  ُيصحح  أن  ينبغي  ولذلك  واحتامله،  اخلط  من  التالوات 

التالوة الصوتية املتتابعة يف األمة.
•   وطاملا التالوات ثابتة يف ذاكرة األمة احلفظية ومتارسها تالوة صوتية يف ثقافتها 
وعبادهتا بشكل متتابع دون انقطاع، فهذا يدل عىل صواب نسبة التالوات للنبي ذاته 
وهو الذي تالها عىل الناس يف زمنه وجمتمعه وعنه تتابعت وانتقلت، وهذا يدل عىل 

أن مسألة ثبوت التالوات أمر ال يمكن نفيه حلصوله بشكل قطعي يف تاريخ األمة. 
غريها  عن  وُتغني  وحمفوظة،  بذاهتا  وحجة  وشاف  كاف  منها  تالوة  وكل     •
نزول  طريقة  حسب  التالوات  ونشأت  بينها،  التضاد  أو  التناقض  وجود  النتفاء 
النص القرءاين مفرًقا خالل ثالثة وعرشين عاًما، وكلام كان ينزل سورة أو جمموعة 
من اآليات يتم إعادة تالوة جزء سابق من النص القرءاين من قبل الوحي حتى يتم 
كانت  إن  خاصة  الواحدة،  السورة  ضمن  النصوص  وترتب  بالسابق  الالحق  ربط 
من السور الطوال، غري مراجعة الوحي للنص القرءاين تالوة مع النبي ملا نزل سابًقا 

خالل العام كله.
فبهذه األحداث كان يتم نزول اختالف تالوة بعض الكلامت اختالف تنوع وليس 
الصحابة  من  جمموعة  يوجد  كان  احلدث  هذا  وبسبب  تناقض،  أو  تضاد  اختالف 
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يسمعون التالوة التي نزلت بداية، ويوجد جمموعة أخرى يسمعون التالوة اجلديدة 
لبعض الكلامت وتتابعت يف املجتمع كذلك مع إقرار النبي هلا، وال يوجد تالوة أشد 
ثبوًتا من أخرى، فكل التالوات الثابتة متتابعة يف األمة وانترشت يف األمصار، وربام 
انترشت تالوة أكثر من أخرى حسب اختالف املهتمني هبا يف بالدهم، ونسبت مع 

الزمن كاسم ملن يقوم بتعليم الناس التالوة للتميز بني التالوات.
تالوة  الظل يف  كامن يف  أمر  الضوء عىل  لتسليط  التالوات هو  •   سبب وجود 
أخرى والعكس، ويستطيع املتدبر والذي ينظر لألمر من عدة زوايا ويوسع رؤيته أن 
يعلم األمر يف التالوة األخرى املوجود يف الظل، واألمر أشبه بمرسح ُيسلط الضوء 
عىل جزء منه مع عدم انتفاء األجزاء األخرى، واملشاهد الذكي يدرك وجود األجزاء 

األخرى يف الظل، ولذلك كل تالوة كافية وشافية وقائمة بذاهتا ال حتتاج إىل غريها.
 2- كم عدد تلك القراءات.؟

ج- عدد التالوات الثابتة يف األمة قد تصل إىل أربع عرشة تالوة، وحفظ النص 
القرءاين يتم باحلد األدنى بحفظ تالوة واحدة، ويستطيع املسلم والباحث أن يعتمد 
يف أمور دينه أو دراسته عىل أي تالوة ثابتة متتابعة يف األمة وُيلزم نفسه هبا دون نكري 

عىل غريه يف حال اختار تالوة أخرى.
اآليات  بنية  يف  يغريِّ  جذري  اختالف  القراءات  هذه  بني  االختالفات  هل   -3

وهدفها وغايتها.؟ 
ا لدرجة أنه قد ال ينتبه له القارئ  ج- االختالف بني التالوات هو يشء يسري جدًّ
العادي، وهو اختالف تنوع وليس اختالف تضاد أو تناقض، فاحلرام حرام يف كل 
التالوات، واحلالل كذلك، واخلرب املنفي منفي يف كل التالوات، والثابت ثابت يف 

مجيعها. 
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4-هل هناك قراءة واحد أصح وما هو املعيار الذي نحدد من خالله تلك املسألة؟ 

ج- ال يوجد تالوة ثابتة ومتتابعة يف األمة هي أصح من غريها، فلو كان األمر 
الربانية، واختيار  ثانية وينتفي عنها املصدرية  التالوة األخرى درجة  كذلك لكانت 
نظريتهم  لقبوهلا  هو  إنام  غريها  دون  العددية  بالدراسات  هيتم  ممن  حفص  تالوة 
العددية، وعدم قبول النظرية العددية يف التالوات األخرى ال ينفي صحتها أو قوة 

ثبوهتا. 
5- قال اإلمام ابن اجلزري: يرجع اختالف القراءات إىل سبعة أوجه من االختالف 

ال خيرج عنها،  ثم ذكر اخلالفات فقال: 
إما يف احلركات بال تغريُّ يف املعنى والصورة: مثل )الُبْخل(، و)الَبَخل(.. 1
ِه َكِلاَمٍت﴾ ]البقرة: 37[.. 2 بِّ ى آَدُم ِمن رَّ أو بتغري يف املعنى: ﴿َفَتَلقَّ

        )فتلقى آدَم من ربه كلامٌت(
وإما يف احلروف بتغريُّ املعنى ال الصورة مثل: )تبلوا(، و)تتلوا(.. 3
وإما يف احلروف بتغري الصورة ال املعنى مثل: ) بسطة(، و)بصطة( و)الرساط( . 4

و)الرصاط(.
5 ..) مها نحو: )أشد منكم(، و)منهم( و)ِيْأَتِل( و)َيَتأىلَّ أو بتغريُّ
أو . 6  ،] ]التوبة:111  َوُيْقَتُلوَن﴾  ﴿َفَيْقُتُلوَن  نحو  والتأخري،  التقديم  يف  وإما 

)فُيْقَتُلوَن وَيْقُتُلوَن(.
أو يف الزيادة والنقصان، نحو: )أوىص( و)وىص(... 7

 » فهذه سبعة أوجه ال خيرج االختالف عنها، وأما نحو اختالف اإلظهار واإلدغام، 
والتحقيق  والفتح،  واإلمالة  والقرص،  واملد  والرتقيق،  والتفخيم  واإلشامم،  والروم 
والتسهيل، واإلبدال والنقل مما يعرب عنه باألصول، فهذا ليس من االختالف الذي 
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يتنوع فيه اللفظ واملعنى؛ ألن هذه الصفات املتنوعة يف أدائه ال خترجه عن أن يكون 
لفًظا واحًدا...« ا.هـ )النرش: 1 / 32(.

ج- قول اإلمام ابن اجلزري صواب يف عمومه، وهذا يدل عىل أن االختالف بني 
ُكليًّا، وال يوجد  تناقًضا وال  تنوع وجزئي وليس تضاًدا وال  التالوات هو اختالف 
تعدد يف النص القرءاين، وإنام هو نص واحد متامسك منسجم مع بعضه حتى باختالف 

ا آخر غري النص القرءاين ذاته. تالوة جمموعة األجزاء املحدودة، فهذا ال جيعلها نصًّ
- يتابع صديقي كامل أمحد، ويقول: 

أليس فيام سبق إشكال ما، وسأذكر مثال عىل ذلك.
بعد مقتل عثامن امتنع أهل الشام عن مبايعة عيل بن أيب طالب كخليفة وطالب 
معاوية بن أيب سفيان وايل الشام بالقصاص من قتلة عثامن بصفته سيد بني أمية، فهو 
ويل املقتول وله املطالبة بدمه وطالبه بتسليم قتلة عثامن من املوالني لعيل مثل عمرو 
بن احلمق اخلزاعي وحممد بن أيب بكر واألشرت النخعي.. ورفض عيل طلبه وطالبه 
بالبيعة أواًل، ثم الحًقا حترك فريق من أهل املدينة ضد عيل مطالبني بدم عثامن بقيادة 
طلحة والزبري وعائشة بعد تأخر عيل يف تنفيذ القصاص ومتكن القتلة يف مواقع القيادة 

يف جيش عيل ودارت معركة اجلمل، ثم صفني.

وقد كان الذي حيتكم إليه معاوية اآلية 33 يف سورة اإلرساء: ﴿َوالَ َتْقُتُلوْا النَّْفَس 
َفاَل ُيْسِرف فِّي  لَِولِيِِّه ُسْلَطاًنا  َفَقْد َجَعْلنَا  ُقتَِل َمْظُلوًما  بِالَحقِّ َوَمن  إاِلَّ  الّلُه  َم  تِي َحرَّ الَّ
األخذ  سلطة  له  املقتول  ويل  أن  ويعني:   ،] ]اإلرساء:33  َمنُْصوًرا﴾  َكاَن  ُه  إِنَّ اْلَقْتِل 
بقصاص املقتول دًما بدم دون املبالغة يف القتل، فال يتامدى بقتل أكثر من مل يشارك 
باليد يف القتل، وال يقتل الواحد باثنني وأكثر عىل سبيل املبالغة، وهو ظاهر معنى »فال 
ُيرسف« أن تنفيذ القتل بيد ويل الدم، وهي قراءة اجلمهور من أهل احلجاز والشام 

والبرصة.
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أما أهل الكوفة مقر حكم عيل ومعقل املوالني له، وبسبب هذه اآلية فقد انفردوا 
محزة  الكوفة  قراء  عامة  قراءة  وهي  ُترسف«  »فال  فقرؤوها  آخر،  نحو  عىل  بقراءهتا 
والكسائي وخلف واألعمش عدا عاصم فيقرؤها مثل اجلمهور.. ووجه االختالف 
عن قراءة اجلمهور أهنا بتاء املخاطب فتجعل اخلطاب للرسول بصفته احلاكم وجتعل 
له سلطة القتل وجتعل سلطة ويل الدم يف املطالبة فقط، وهو ما يعني صحة موقف عيل 

يف مقابل دعوى معاوية وأصحاب اجلمل.
 واخلالصة:

 إن اخلالف بني أهل الكوفة واجلمهور يف قراءة »ُيرسف«، و«ُترسف« هي انعكاس 
لدعاوى الرصاع بني عيل وأهل اجلمل وصفني.

القتل  تنفيذ  وسلطة  عثامن  بدم  املطالبة  ملعاوية  جتعل  »ُيرسف«  قراءة  إن  حيث 
مبارشة.

وعىل قراءة أهل الكوفة »ُترسف« يكون لويل الدم سلطة املطالبة فقط، أما التنفيذ 
بيد ويل األمر وهو عيل بن أيب طالب.

وهكذا تكون لعبت السياسة دور يف اختيار القراءة وتطويعها للمصلحة الطائفية. 
وهناك أمثلة أخرى ال ختلو كذلك من هذا التالعب.

ج- صديقي كامل املحرتم
ثبوت التالوات أمر مفروغ منه قبل نشوء النزاع بني عيل ومعاوية، وال عالقة هلام 
بالتالوات، والنزاع سيايس بينهام كام هو معروف وبرصف النظر عن صاحب احلق 
الّلُه  َم  َحرَّ تِي  الَّ النَّْفَس  َتْقُتُلوْا  ﴿َوالَ  األول:  النص  أن  صديقي  يا  تالحظ  أال  منهام، 
َكاَن  ُه  إِنَّ اْلَقْتِل  فِّي  ُيْسِرف  َفاَل  ُسْلَطاًنا  لَِولِيِِّه  َجَعْلنَا  َفَقْد  َمْظُلوًما  ُقتَِل  َوَمن  بِالَحقِّ  إاِلَّ 
َمنُْصوًرا ﴾]اإلرساء: 33[، كلمة )ال يرسف يف القتل( ال تعني أن ويل أمر املقتول له 
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سلطة تنفيذية يف القتل، وإنام تعني أن ال يطالب بقتل غري القاتل، وذلك ألن الرشع 
جعل له سلطان بمعنى قانون حق يقوم باملطالبة من خالله بتنفيذ عقوبة القتل من 
قبل السلطة القضائية، وال يعني وال بأي شكل أن يملك ويل أمر املقتول سلطة تنفذ 

عقوبة القتل بالقاتل من تلقاء نفسه.
يف  واضحة  فهي  ُترسف(  )وال  التشكيل  يف  املختلفة  بالتالوة  اآلخر  النص  أما 
خطاهبا للحاكم )القايض( أن ال يقتل إال من ثبت عليه القتل وال يأخذ أحد بجريرة 
غريه، وهذا يعني أن القتل ال ينفذه ويل أمر املقتول وإنام ُينفذ القتل بحكم القايض 

فقط.
أال ترى أن املعنى يف تالوة )ال يرسف( ختاطب ويل أمر املقتول وأن يتقيد بحكم 
املعنى كامن يف تالوة )ال  ينرصه، وهذا  القانون وسوف  بقوة  معه  القايض واحلجة 

ُترسف( الذي هو خطاب للقايض نفسه بأن يتقيد بالقانون وال يقتل إال القاتل؟ 
ع، وليس اختالف تضاد وال تناقض،  هذا املثل والفهم هو داللة كلمة اختالف تنوُّ
وكل تالوة حجة بذاهتا ومستغنية عن غريها، وال يصح عد هذا االختالف يف تالوة 
األمة،  يف  متتابعة  التالوة  تكون  أن  وبرشط  تضاد،  أو  تناقض  أو  حتريف  الكلمتني 

وليس من استنتاج الناس االحتاميل.
واعلم يا صديقي

أن ما سبق ذكره من تتابع التالوات يف األمة هو برهان عىل ثبوت التالوة للنبي 
نفسه وليس هلل، يعني: ثبوت تارخيي وليس ثبوت مصدرية النص القرءاين هلل، فهذا 
أمر آخر، وله طريقة يف الدراسة ال عالقة هلا بالتاريخ، ومطلوب من كل جمتمع أن 

يتفاعل مع النص القرءاين، ويؤمن به بنفسه وفق علمه ومعطيات زمنه.
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الرد على من قال: إن السريانية أصل لدراسة القرءان

يامرس بعضهم دجل وحتريف وخداع البسطاء بحجة أن فالن الدكتور الباحث 
الرسيانية  اآلرامية  )القراءة  كتابه  يف  )لوكسمربغ(  األملاين  املسترشق  الربوفسور 

للقرءان( قال: 
يف  األبيض(.  )العنب  ومعناها  عريب،  وليس  رسياين  أصلها  كلمة  العني  احلور 
إلراحة  األبيض  العنب  أعطيناهم  أي:  عني(  بحور  رّوحناهم  )و  تقول:  املسيحية 
املسلمون  النقط، وضع  ُمنقطة، وعندما أدخلت  الكلامت غري  أنفسهم، لكن كانت 

عليها نقطة وصاروا يقرؤوهنا )و زوجناهم بحور عني(.
والسؤال للربوفسور ومن يتبعه من املصفقني املسلمني وغريهم: 

من  األول  املجتمع  تالها  وكيف  الناس؟  عىل  حياته  يف  يتلوها  النبي  كان  كيف 
الصحابة وانتقلت عنهم تتابًعا تالوة ودراسة وحفًظا وتعبًدا قبل التنقيط؟

هو  وقام  حممد  الرسول  قلب  عىل  صويت  ذكر  مبني  عريب  بلسان  القرءان  نزل 
الناس بصوته وحفظوه تالوة ونقلوه كام سمعوه ذكًرا صوتيًّا، فاحلجة  بتالوته عىل 
بالنقل الصويت للتالوة وليس بالرسم واخلط االصطالحي االعتباطي، وُيصحح أي 
خمطوط مهام تقادم يف زمنه ولو وصل إىل زمن النبي نفسه بناء عىل التالوة الصوتية 

املعتربة واملتتابعة يف األمة.
ومل ينزل القرءان بلسان آرامي أو رسياين أو عرباين...!
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وال يوجد يف القرءان أي كلمة غري عربية ولو كانت مستخدمة يف أي لسان فهذا 
يدل عىل عربيتها وليس العكس.

واعلم أن هذه األلسنة أو اللهجات )اآلرامية والرسيانية والعربانية والكلدانية..( 
هي نواة للسان العريب نام يف رمحها وتطور وصار عربيَّا، وعندما نزل القرءان استخدم 
اللسان العريب ولكن بشكل مبني، فانفرد عن مجيع األلسن بنظامه حتى عن اللسان 
العريب السائد، فصار له لسانه اخلاص ونظامه، وهذا يعني أن مفاتيح دراسته وفهمه 

تكمن يف داخله ويف حمل تعلق اخلطاب من الواقع فهو القاموس له.
حني  معناها  ويظهر  معاين،  وليس  كوين  فيزيائي  مفهوم  هلا  العربية  واألصوات 
تركيبها مع أصوات أخرى فيظهر املعنى بالكلمة وحيدد من خالل االستخدام هلا يف 

مجلة تامة املعنى.
اللسان  لدراسة  ومرجع  أصل  غريه  أو  الرسياين  اللسان  جعل  يصح  ال  لذلك؛ 

القرءاين، ألن هذا انتكاس من األعىل إىل األدنى.
والقاعدة هي: 

الكلمة يف اللسان العريب هلا مفهوم واحد فيزيائي ثابت حيكم حترك املعنى للكلمة 
حني االستخدام وتعلقها بالواقع.

وأصوات اللسان العريب هي 28 صوًتا مع صوت األلف بنوعيها اهلمزة واهلمزة 
ا، لذلك ال قيمة  املمدودة )أ - آ(، وهي موجودة قبل رسمها وخطها بفرتة طويلة جدًّ
علمية لقول أحدهم: إن السني والشني مها حرف واحد قبل التنقيط،  وكذلك الفاء 
والقاف، فالقيمة والذي عليه االعتامد هو الصوت وليس اخلط، وأكيد صوت السني 

غري صوت الشني 6	!

يرجى مراجعة كتابي )علمية اللسان العربي( للتوسع في هذا الموضوع.  16



77

اهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة

ومجع النص القرءاين كتابة بشكل خمطوط يف زمن النبي بحرضته يف حجرته عىل 
ألواح ورقاع، ولكن هذه النسخة املخطوطة مل يعتد هبا يف زمن أيب بكر النتشار النص 
القرءاين يف األمة واستغنائهم عنها، إضافة لعوامل سياسية وخالف بني عيل وأيب بكر 

عىل الرئاسة، وبقيت النسخة عند عيل وحرقها يف زمن عثامن طاعة له.
فأول نسخة خمطوطة بشكل رسمي موثق من قبل الدولة هي نسخة أيب بكر التي 
كتبت باقرتاح من عمر، ومجعت من األمة بعد وفاة النبي بعام تقريًبا، وحصل عليها 
اتفاق أو مل يعرف أنه أنكرها أحد أو رفض منها شيًئا، وبقيت يف عهدة أيب بكر وانتقلت 
ابنته حفصة وبقيت  إىل  أن تويفِّ وانتقلت  إىل  إىل دولة عمر، واحتفظ هبا  بعد وفاته 

عندها لزمن عثامن وطلبها منها لينقل عنها النسخ التي كتبها ووزعها باألمصار.
 فصارت النسخة األوىل عدة نسخ موثقة من قبل ثالثة رؤساء، وعند وصوهلا إىل 
األمصار تم نسخها عرشات النسخ وإنزاهلا لألمة يف كل مرص وصلت إليه، فصارت 
نسخة الدولة نسخة شعبية انترشت بني األمة، وأرجع عثامن النسخة البكرية حلفصة، 
معاوية،  زمن  يف  املدينة  عىل  والًيا  وكان  احلكم،  بن  مروان  عهد  إىل  هبا  واحتفظت 

فطلب النسخة منها، فرفضت أن تعطيه النسخة.
فنرش صحفها  النسخة  فأعطاه  اهلل  أخيها عبد  مروان من  توفيت طلبها   وعندما 
عىل الناس لريوها، ويتأكدوا أهنا طبق الـأصل عن النسخ التي بني أيدهيم ومطابقة 
الرواية  ُنقلت عنها أصلية كام ورد يف  التي  النسخ  ليجعل كل  ملا حيفظون، وحرقها 
التارخيية، وبالتايل ال يصل أحد إىل النسخة األوىل فيحرفها ويطعن بكل ما نسخ عنها 

فيام بعد.
 وكل هذا إضافة للحفظ يف الصدور املتتابع الذي مل ينقطع يف األمة، فوصل النص 
ا استحال معها حتريف النص كمبنى، وصار أصح  القرءاين إىل درجة توثيقية عالية جدًّ

وثيقة تارخيية، وال جيادل بذلك إالَّ كل جاهل أو مكابر أو ضال.
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موقف المسلم من النص القرءاني

عندما يتعامل اإلنسان مع الوجود فهو أمام ثالثة مواقف ال رابع هلا: 
األول: أن يقف موقف املتفرج ويستسلم للحدث.

الثاين: يلجأ إىل اآلباء والكهنة واخلرافة ليفرسوا له سبب حصول احلدث ويسلم 
هلم بذلك.

الثالث: يدرس احلدث وسريورته وصريورته، وحياول أن يكتشف كيف حصل، 
وما هي السنن التي حتكم حركته ليسخره ويفهم الوجود عىل موجبه.

ث  ، ويتنامى بشكل دائم وحُيَدِّ  وهذا املوقف الثالث يقوم عىل حمور الثابت واملتغريِّ
نسبية  معلوماته ظنية  أغلب  العلمي، ويكون  األدوايت  والتطور  املعطيات  ذاته وفق 

قريبة للصواب قابلة للتعديل والتحديث. 
من  الناس  موقف  لنََر  مثاًل،  الثالثة،  املواقف  هذه  من  قوم  أو  إنسان  خيرج  وال 

مرض الرسطان: 
الصنف األول يقف موقف العاجز ويستسلم للمرض واملوت الحًقا.

الصنف الثاين: يلجأ إىل الكهنة واآلباء واخلرافة خلوفه وشعوره باملرض واخلطر 
ويريد النجاة، والنتيجة هي الضالل والضياع واهلالك أيًضا، وخسارة املال واجلهد 

واحلياة.
أن  علمه  رغم  امُلجدي  العالج  عن  ويبحث  العلم  نحو  يتجه  الثالث:  الصنف   
ينجح حاالت  ويتعامل معه، وقد  به  يثق  قطعيَّا، ومع ذلك  الدواء هو ظني وليس 
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ث دراسته وفهمه.  كثرية يف الشفاء، وما يزال العلم يتقدم ويتنامى وحُيدِّ
فاملريض أمام ثالثة مواقف: إما العجز واالستسالم له، أو اللجوء للكهنة والرتاث 
واخلرافة، أو اللجوء إىل العلم ولو كان نسبيًّا وظنيًّا. والعاقل الراشد يلجأ إىل العلم ال 

مفر له؛ ألنه املوقف الوحيد الصواب وال خيار له إال ذلك أو العجز واخلرافة.
 وكذلك من يريد دراسة القرءان فهو أمام ثالثة مواقف: 

لفظها  يكرر  ويبقى  ظاهرها،  عىل  سطحي  موقف  النصوص  من  يقف  األول: 
تالوة ويرفض أي حماولة لفهمها ختالف السطحية والشائع.

وحيارب  دراسة  دون  وتفسريهم  موقفهم  ويتبنى  واآلباء  للرتاث  يرجع  الثاين:   
به ويرفض أي فهم ودراسة جديدة خالف املألوف واملعروف تراًثا، فهو من حيث 

النتيجة مثل املوقف األول.
يفهمه وفق منهج قرءاين علمي  أن  القرءاين وحياول  النص  يتفاعل مع  الثالث:   
املنطقي  واملفهوم  الواقع  حيث  من  للصواب  قريبة  ظنية  بنتيجة  وخيرج  واقعي 
وال  للدراسة،  ارتكاز  نقطة  ويصلح  والتطوير  للتحديث  قابل  فهم  وهو  واللساين، 
يوجد أمام الباحث القرءاين إال تبني املوقف الثالث، ولو يقوم عىل غلبة الظن، ولكن 
يصلح للدراسة والتطور والتحديث واالعتامد عليه بخالف املوقفني السابقني فهام 

موقف العجز واخلرافة واآلبائية، وال يصلحان للبناء عليهام وتطويرمها قط.
 فاخرت حرضتك املوقف الذي تشاء وتتبناه، ولكن إن اخرتت املوقفني األولني، 
فال تناقش أحد وال تعرتض عىل أي دراسة، واحتفظ بموقفك لنفسك لعدم صالحية 

الرأيني للنقاش والدراسة، وغياب العقل والعلم عن موقفك!
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مدخل لفهم القرءان الكريم

َساُن  لِّ َبَشٌر  ُمُه  ُيَعلِّ َما  إِنَّ َيُقوُلوَن  ُهْم  َأنَّ َنْعَلُم  بلسان عريب مبني ﴿َوَلَقْد  القرءان  نزل 
103[، ونزل ذكًرا  بِيٌن ﴾]النحل:  َأْعَجِميٌّ َوَهـَذا لَِساٌن َعَربِيٌّ مُّ إَِلْيِه  ُيْلِحُدوَن  ِذي  الَّ
صوتيًّا عىل قلب الرسول حممد، وقام هو بتالوته عىل الناس بصوته وحفظوه تالوة 
َلُه َعَلى َقْلبَِك بِإِْذِن  ُه َنزَّ ِجْبِريَل َفإِنَّ ونقلوه كام سمعوه ذكًرا صوتيَّا، ﴿ُقْل َمن َكاَن َعُدًوا لِّ

َما َبْيَن َيَدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمنِيَن ﴾]البقرة:97[. ًقا لِّ الّلِه ُمَصدِّ
 فاحلجة بالنقل الصويت للتالوة وليس بالرسم واخلط االصطالحي االعتباطي، 
اْلِكَتاَب  ُمُكُم  َوُيَعلِّ يُكْم  َوُيَزكِّ آَياتِنَا  َعَلْيُكْم  َيْتُلو  نُكْم  مِّ َرُسواًل  فِيُكْم  َأْرَسْلنَا  ﴿َكَما 
خمطوط  أي  ح  وُيَصحَّ َتْعَلُموَن﴾]البقرة:151[،  َتُكوُنوْا  َلْم  ا  مَّ َوُيَعلُِّمُكم  َواْلِحْكَمَة 
مهام تقادم يف زمنه، ولو وصل إىل زمن النبي نفسه بناء عىل التالوة الصوتية املعتربة 

واملتتابعة يف األمة.

َتْتُلو ِمن  والنبي قارئ وكاتب، ولكن ال حُيسن تالوة اخلط وال خيطه﴿َوَما ُكنَت 
ْرَتاَب اْلُمْبطُِلوَن﴾ ]العنكبوت: 48[. ُه بَِيِمينَِك إًِذا الَّ َقْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َواَل َتُخطُّ

الناس  مسمع  عىل  قلبه  من  عليه  نزل  الذي  اإلهلي  الكتاب  بتالوة  النبي  وقام   
وحفظوه، ونزل األمر به بفعل )اقرأ( وهو حتت متناول كل الناس﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك 
ِذي َخَلَق ﴾]العلق:1[، والقراءة فعل يتعلق بالدراسة والتفكري يف صفحات الكون  الَّ
اخللق﴿ُقْل  بدأ  كيف  والنظر  األرض،  يف  السري  خالل  من  ذلك  ويكون  وكلامته، 
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َه َعَلى  ُه ُينِشُئ النَّْشَأَة اآْلِخَرَة إِنَّ اللَّ ِسيُروا فِي اأْلَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَّ
ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾]العنكبوت:20[، وفعل القراءة يستجلب الزيادة والسعة والرمحة 
َلُه  َفاْسَتِمُعوْا  القرءان  ُقِرَئ  ﴿َوإَِذا  ﴾]العلق:3[،  اأْلَْكَرُم  َوَربَُّك  والتسخري﴿اْقَرْأ 

َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن ﴾]األعراف:204[.
وإسقاط  السياق  خالل  من  إال  يكون  ال  القرءان  من  املفهوم  أو  الفكرة  وتدبر 
املفهوم عىل حمله من اخلطاب واستحضار املنظومة التي ينتمي إليها النص، وال يصح 

االكتفاء برشح املفردات أو دراسة اللفظ فقط، انظروا مثاًل: 
واملعنى  واحد  هلا  والرسم  ذاته  باللفظ  خمتلفني  نصني  يف  نلفظها  )َأْهَلَك(  كلمة 

خمتلف بينهام.
ُه َأْهَلَك َعاًدا اأْلُوىَل ﴾]النجم:50[. 1- ﴿َوَأنَّ

اَلِة َواْصَطرِبْ َعَلْيَها...﴾]طه:132[. 2- ﴿َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

 نالحظ أن كلمة )َأْهَلَك( يف النص األول حسب السياق وحمل اخلطاب من اهلالك 
وجذرها )َهَلَك(.

بينام يف النص الثاين نالحظ كلمة )َأْهَلَك( حسب السياق وحمل اخلطاب من األهل 
وجذرها )أهل(.

فاحلكم للسياق وحمل اخلطاب، وليس للفظ املجرد والرسم احلريف.
 وملعرفة مواضيع الكتاب اإلهلي نتصفح مواضيع سوره، فنجد أن الكتاب ليس 
عىل  باملئة  عرشة  الكتاب  يف  مواضيعه  يتجاوز  ال  ين  فالدِّ فقط،  ديني  كتاب  جمرد  هو 
يدل  مما  والقيمية؛  واألخالقية  والرشعية  اإليامنية  ين  الدِّ مواضيع  بكل  تقدير  أكرب 
للجنس  تارخيية  حمورية  مواضيع  حيتوي  فهو  ين  الدِّ من  أكرب  اإلهلي  الكتاب  أن  عىل 
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اإلنساين ومراحل خلق اجلنس البرشي ومواضيع معرفية وكونية واجتامعية ونفسية 
وروحية وفلسفية...إلخ.

فيها  واالختالف  علمية  دراسة  دينية، وإنام  دراسة  ليست  املواضيع  هذه  ودراسة 
هو اختالف علم ورأي، وليس اختالًفا دينيًّا، وال عالقة لإليامن هبا أو الكفر، كام أهنا 
ال عالقة هلا بمن يسمون أنفسهم رجال دين، فهذه املواضيع هلا علامؤها وليسوا هم 

خرجيي األزهر أو كليات الرشيعة! 
وعىل سبيل املثال انظروا لقواعد تدبر القصص القرءاين: 

دراسة القصص للعربة والتدبر والعلم بحركة التاريخ واكتشاف السنن التي . 1
حتكمه.

القصص )التاريخ( ليس مصدًرا ترشيعيَّا.. 2
دراسة القصص يمكن أن تكون من الُبعد املايض واملستقبيل.. 3
دراسة القصص يمكن تكون بشكل رمزي.. 4
نصوص القصص احلواري هي نقل احلدث أو احلوار، كام حصل عىل لسان . 5

ا أو صواًبا. أصحابه، وال يعني أن يكون ذلك حقًّ
دراسة نصوص القصص حتتمل أكثر من معنى وفق املفهوم اللساين واملنطقي . 6

ع وليس تعدَد تناقض. د تنوُّ وهو تعدُّ
ال تقوم القصص بمنطق الترشيع.. 7
ال يصح قياس الشاهد عىل الغائب.. 8
فهم القصص نسبي متحرك متشابه.. 9

حماولة إسقاط القصص عىل حملها من اخلطاب.. 10
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وثقافة . 11 كخلق  البرشي  اجلنس  لتاريخ  املهمة  املراحل  هي  القرءاين  القصص 
إنسانية اجتامعية التي تشكل ذاكرته التارخيية.

االختالف بفهم القصص القرءاين أو إنكار ظاهرها أو التوقف عن دراستها . 12
ين واإليامن أو الكفر. أو حماولة تدبرها منطقيَّا...إلخ، ال عالقة له بالدِّ

حق  احلرية  أن  مثل  حاصل،  حتصيل  هو  ما  ترشيع  عدم  القرءان  أسلوب  ومن 
القرءان،  العلم عدم ذكر احلرية رصاحة ولفًظا يف  لإلنسان وهي يشء مقدس، مع 
الكرامة، فهام غري  وهذا ألن احلرية هي حاجة نفسية ملحة مثل حاجة اإلنسان إىل 
ا  يولد حرًّ فاإلنسان  املرشع؛ ألهنام حتصيل حاصل  يذكرمها  أن  أو  إىل نص  حمتاجان 

كرياًم، واملجتمع الظامل جيعله عبًدا ذلياًل.
 ومثل ذلك كمثل حاجة اإلنسان إىل اهلواء واملاء، فال حاجة لنزول نص ترشيعي 
يوجب عىل اإلنسان أن يتنفس، رغم أن التنفس عملية رضورية حلياة اإلنسان، ولكن 
ليتنفس أو يذكره بذلك، ولو نزل  إهليًّا  ا  ينتظر نصًّ هي حتصيل حاصل فاإلنسان ال 

نص إهلي بذلك لكان عبًثا ومهزلة ومثار للضحك والسخرية.
 ومسألة حرية اإلنسان كذلك فهي حاجة له معلومة فطرة مثل حاجته للتنفس، 
م  فال حاجة لربهان عليها أو نزول نص إهلي يوجب قداستها، مع العلم أن اهلل حرَّ
الظلم والعدوان بنصوص كثرية، وال شك أن استعباد اإلنسان وقمع حريته هو ظلم 
ا ملا صح  عظيم، كام أن اخلطاب القرءاين كله موجه إلنسان عاقل حر، ولو مل يكن حرًّ

تعلق اخلطاب به، فالقرءان كله برهان عىل حرية اإلنسان. 
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تعريف مختصر بمنهج دراسة القرءان ككل

اهلل  وتعهد  شيًئا،  معه  نرشك  وال  القرءان  نتبع  أن  أمر  وقد  هلل،  إال  احلكم  إن     
بحفظ كتابه؛ ألن احلساب سوف يتم عىل موجبه، فنزلت نصوص األحكام حمكمة 
غري متشاهبة، وذلك من متام احلكمة والرمحة اإلهلية، وكتاب اهلل بجانبه الرسايل هو 
مصدر رئيس لدستور الدولة وليس هنائيًّا، وذلك حينام يكون ثقافة عامة للمجتمع، 

ونتعامل مع الرسالة اإلهلية وفق مفهوم املقاصد والعواقب.
صفات  هي  التي  املجاز  أو  الرتادف  من  خالًيا  مبني  عريب  بلسان  الكتاب  ونزل   
للشعر وكالم الناس رضورة لقصورهم، وذلك ألن اخلطاب القرءاين يقوم عىل احلق 
هلا  القرءاين  اخلطاب  يف  كلمة  اللهو، فكل  أو  احلشو  أو  العبث  عىل  وليس  والصدق 
مفهوم لساين ثابت ومعاٍن متعددة تظهر من خالل استخدام املتكلم وفق سياق كالمه 
هلا  تابعة  منظومات  حيتوي  واحدة  منظومة  الواقع، والقرءان  من  خطابه  تعلق  وحمل 

ومنسجمة معها.
 وال يصح فهم أي كلمة أو نص أو تشكيل مفهوم بمعزل عن منظومته واملنظومة 

العامة التي تقوم عىل منظومة أسامء اهلل احلسنى.
وكلمة  والواقع،  بالقرءان  وتفكرينا  دراستنا  يف  حنفاء  نكون  أن  اهلل  أمرنا  وقد   
املحور  وفق  الصواب  أو  احلق  نحو  الدائم  والتحرك  التحديث  عىل  تدل  حنيف 
الثابت، وحض القرءان عىل استخدام وظيفة التعقل والتفكري وجعلهام دليل ومعيار 
وليس  املسلمني باهلل  منطق علمي كوين، وجعل عالقة  وفق  والتمييز  وميزان للفهم 

بالبرش كائنًا من كانوا.
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ذكًرا  نجد  ال  أننا  ملحمد، كام  أو  للنبي  طاعة  أمر  ذكر  القرءان  يف  نجد  ال  لذلك   
لكلمة سنة أو حديث أضيفت للنبي أو حممد، وإنام السنة سنة اهلل، واحلديث حديث 
يف  الصالة  حكم  منفصاًل، وأتى  أو  متصاًل  ورسوله  باهلل  تعلق  بالطاعة  اهلل، واألمر 
يف  متتابعة  طريقة  وهي  هلا،  العميل  التفصيل  السنة  يف  وأتى  العامة  وهيئتها  القرءان 
قط، وال  هبا  للحديث  عالقة  عنعنة، وال  وال  هلا  سند  يوجد  انقطاع، وال  دون  األمة 
منية ألحد يف نقلها لنا، وال قيمة ألي سنة تنسب إلنسان، ولو تتابعت إال إن كان هلا 

أصل قرءاين ُيرشعها.
وال يوجد سنة إال للصالة واحلج فقط، واقرتح النبي جمموعة من األذكار لنتلوها 
والذكر  القرءان  ضوء  عىل  تغيريها  من  مانع  وال  اإللزام  وجه  عىل  ليس  الصالة  يف 

والتسبيح والتعظيم هلل، واألوىل االلتزام هبا.
عىل  واحلض  والقيم  األخالق  بمكارم  متعلقة  أحاديث  من  النبي  عن  صح  وما   
للقرءان  صدى  هي  إنام  األحكام  بعض  تبيني  أو  واإلحسان  والرب  الصالح  العمل 
ذكرها،  جواز  مع  منها  أوىل  القرءان  وتالوة  فيه،  وكامنة  له  وتابعة  منه  واستنباط 
ويستطيع الباحثون العلامء الوصول إليها من القرءان، والنبي حممد معصوم يف مقام 
يصيب  النبوة  مقام  يف  وداعية  ومعلم  وعامل  وجمتهد  للوحي،  وتاٍل  كمبلغ  الرسول 

وخيطئ.
 ولذلك نجد يف القرءان دائاًم العتاب والتعليم واألمر بالتقوى يتعلق بمقام النبوة 
َعِليًما َحِكيًما ﴾  َكاَن  َه  اللَّ إِنَّ  َواْلُمنَافِِقيَن  اْلَكافِِريَن  ُتطِِع  َواَل  َه  اللَّ ِق  اتَّ النَّبِيُّ  َها  َأيُّ ﴿َيا 
القرءان  مع  تفاعله  هي  وأحاديثه  لقومه  حممد  نبوة  صارت  وبالتايل  ]األحزاب:1[، 
الرمحة  مقصد  عىل  تقوم  مجيًعا  للناس  ورسالته  واحتياجاته،  زمانه  معطيات  وفق 

عموًما.

ـاَت َأْو ُقتِـَل انَقَلْبُتْم  ُسـُل َأَفإِن مَّ ـٌد إاِلَّ َرُسـوٌل َقـْد َخَلْت ِمـن َقْبِلِه الرُّ ﴿َوَمـا ُمَحمَّ
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َعَلـى َأْعَقابُِكـْم َوَمـن َينَقِلـْب َعَلـَى َعِقَبْيـِه َفَلـن َيُضـرَّ الّلـَه َشـْيًئا َوَسـَيْجِزي الّلـُه 
عمـران:144[. ﴾]آل  ـاِكِريَن  الشَّ

كمفهوم  يني  الدِّ الترشيع  جمال  املقولة  هبذه  وكفى، نقصد  القرءان  نقول:  وعندما 
إيامين أو حكم رشعي أو خرب غيبي، وال نقصد نفي املصدرية عن غريه يف غري جمال 
والدراسة  األرض  يف  بالسري  وأمر  حض  ذاته  فالقرءان  عموًما،  العلوم  من  ين  الدِّ
فِي  ِسيُروا  ﴿ُقْل  للتفكري،  وموضًعا  علميًّا  مصدًرا  الواقع  جيعل  وهذا  والتعلم، 
َه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  ُه ُينِشُئ النَّْشَأَة اآْلِخَرَة إِنَّ اللَّ اأْلَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَّ

َقِديٌر﴾]العنكبوت:20[.
 وكذلك أمر بدراسة التاريخ للعربة والعظة والعلم بعواقب األمور، وهذا يعني 
أن التاريخ أيًضا مصدر معريف وعلمي وليس دينيًّا ﴿ُقْل ِسيُروْا فِي األَْرِض ُثمَّ انُظُروْا 

بِيَن ﴾ ]األنعام:11[. َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
وقولنا: القرءان وكفى كمصدر ترشيعي، ال ينفي اتباع السنة املتتابعة التي تتعلق 
بطريقة الصالة واحلج كوهنام طريقة تابعة حلكم رشعي نزل بالقرءان، وهذا يعني نفي 
صفة املصدرية الترشيعية عن السنة، فهي ال تؤسس ُحكاًم وال مفهوًما إيامنيًّا وال ُتثبت 
خرًبا غيبيًّا، وهي ليست أحاديث، وإنام طريقة عملية تابعة حلكم رشعي قرءاين، فال 

يصح ذكرها مع املصدر الرشعي الذي هو القرءان.
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قاعدة عامة في أصول الفهم والدراسة للدين

وليس للكتاب اإللهي كله

وإثبات  • والتعظيم،  والتنزيه  الوحدانية  هو  فاألصل  باهلل،  األمر  يتعلق  عندما 
وليست  توقيفية  اهلل  وأسامء  كتابه،  دراسة  أثناء  وتفعيلها  هلل  احلسنى  األسامء 

استنباطية أو اشتقاقية من األفعال.
وال  • نتشدد،  وأمواهلم  وأعراضهم  ودمائهم  الناس  بحقوق  األمر  يتعلق  عندما 

نقبل إال بربهان من القرءان، وبفهم قطعي الداللة، وفق منهج القرءان واللسان 
العريب املبني الذي نزل به.

وعندما يتعلق األمر بفعل اخلري والرب واإلحسان نتساهل بالفهم، ونقبل التعدد  •
به طاملا أن ذلك يرجع ملصلحة الناس.

إال  • اهلل  نعبد  وال  التوقف،  هو  هبا  فاألصل  التعبدية،  بالطقوس  يتعلق  وعندما 
بنص، ونتساهل مع كل تطوع تعبدي فردي له أصل قرءاين، مثل صالة النافلة 

والصيام يف غري رمضان. 
يقوم الترشيع يف أصله عىل الرمحة واإلنسانية، وهذا يظهر يف العقوبات كام يظهر  •

يف الترشيعات االجتامعية.
ينية هي املنظار واإلطار لدراسة أي جزء من األحكام الرشعية. • املقاصد الدِّ

تدبر  أصول  كتاب  لتأسيس  والتقعيد  والتفصيل  للتوسع  قابلة  عامة  رؤية  وهذه 
القرءان وفقه.
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مبنى النص القرءاني وحي من اهلل

ما  بتالوة  بدوره  قام  الذي  الرسول  قلب  عىل  عريب  بلسان  القرءاين  النص  نزل 
نزل عليه عىل الناس، وليس كام يظن بعض الباحثني من املسترشقني ومن تبعهم من 
يقوم  للمعنى واملفاهيم فقط دون لسان، والرسول  للقرءان كان  الوحي  أن  العرب 
املفاهيم واملقاصد اإلهلية، ويتلو ذلك النص الذي  بتأليف نص لساين يتضمن هذه 
ألفه عىل الناس، ويقصدون من قوهلم ذلك نفي املصدرية الربانية عن النص القرءاين، 

وإثبات أنه من تأليف النبي حممد الذي هو يف النهاية برش مثل باقي البرش.
كصياغة  البرش  صنع  من  احتامل  أقل  عىل  القرءاين  فالنص  كذلك  األمر  وكون   
لسانية، وبالتايل ممكن اخرتاقه؛ بل ويعتقدون أنه تم ذلك فعاًل يف التاريخ اعتامًدا عىل 

روايات موضوعة ومدسوسة وإشكاليات سياسية حدثت.
النتفاء  كمضمون  القرءاين  النص  صالحية  استمرار  صفة  نفي  جيب  وبالتايل   
صواب وحفظ النص لساًنا فضاًل عن أنه من صنع حممد، وال يمكن لبرش أن يصنع 
ا مقدًسا تتحقق فيه صفة االستمرار والصالحية كمضمون عرب الزمان واملكان،  نصًّ
وهذا يقتيض أن النص القرءاين إنام هو نص كسائر النصوص البرشية، وبالتايل فهو 

من الرتاث البرشي وجيب أن نتعامل معه كام نتعامل مع أي نص من الرتاث!.
وهذا الكالم باطل يف واقع احلال، وخمالف ملا قام العلم عليه من حيث إن اللسان 
أن  لعاقل  يمكن  وال  بينهم،  التفاهم  ليتم  العقالء  بني  للتواصل  أداة  فهو  كان  ا  أيًّ
التفكري يف  أن  ناهيك عن  األدنى،  باحلد  إال  لسان  استخدام  دون  آخر  مع  يتواصل 
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القلب ال يمكن أن يتم إال من خالل استخدام رموز ومصطلحات يتم عىل موجبها 
متييز املعلومات وختزينها وربطها، وهذا نظام لساين مهام كان نوعه.

 فكيف كان الوحي ينزل عىل النبي باملفاهيم واملقاصد دون لسان؟
وكيف استطاع النبي أن يعقل هذه املفاهيم واملقاصد وهو ال يدرك واقعها؟

قد يقول قائل: إن اهلل عىل كل يشء قدير، وهذا اجلواب مغالطة للحقيقة وتدليس؛ 
املحدودية  البرش من حيث  له صفات  بالنبي حممد، وهو برش  متعلق  املوضوع  ألن 
َما إَِلُهُكْم  ْثُلُكْم ُيوَحى إَِليَّ َأنَّ َما َأَنا َبَشٌر مِّ والضعف والعجز كصفات الزمة له ﴿ُقْل إِنَّ
ِه َأَحدًا﴾  ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصالِحًا َواَل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َربِّ إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َربِّ

]الكهف: 110[.  
النبي كبرش،  نقاش املوضوع من وجهة  فيتم  البرش،  ينطبق عىل  ما  فينطبق عليه   
وليس من جهة اخلالق، وأنه عىل كل يشء قدير! فاإلنسان حمدود بصفاته وحتكمه 
قوانني ال حييد عنها أبًدا هكذا خلقه اهلل عز وجل، فعندما يريد اهلل أن يوحي خللقه 
ِه َتْبِدياًل﴾  شيًئا فإنه يستخدم القانون الذي وضعه يف هذا اخللق. ﴿َوَلن َتِجَد لُِسنَِّة اللَّ

]الفتح: 23[. 
فالنبي برش ال يستطيع أن يفكر ويتواصل إال بواسطة لسان وواقع يكون حمالًّ له.

ومن املعلوم أن النص القرءاين قد احتوى كثرًيا من األنباء العلمية التي مل ُتعرف 
ال  ومقاصد  دالالت  حيتوي  ا  نصًّ يصيغ  أن  النبي  يستطيع  فكيف  هذا،  زمننا  يف  إال 

يعرفها؟
أحاط  قد  يكون  قطًعا  آخر  مقاصد  عىل  ليدل  ا  نصًّ يصيغ  الذي  أن  املعلوم  ومن 
ا حيتوي عىل دالالت ومقاصد املتكلم، وهذا األمر  بمقاصده ليستطيع أن يصيغ نصًّ
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البرش  لصار  ذلك  تم  لو  إذ  اخلالق،  ومقاصد  بدالالت  حييط  أن  لبرش  بالنسبة  حمال 
رشيًكا مع اهلل بالعلم عىل املستوى ذاته.

إذْن؛ ال تفكري إال ضمن لسان، وال تلٍَّق ألية معلومات إال بواسطة لسان برصف 
وربطها  واستحضارها  املعلومات  ختزين  يتم  خالله  فمن  اللسان،  نوعية  عن  النظر 
نظام  أكان  سواء  والعلوم  للمعرفة  وعاء  هو  فاللسان  اجلديد،  واستقراء  وتطورها 

الكالم بالعيون أم باإلشارة باليد أم اإليامء باجلسم؟إلخ.
ا لسانيًّا فسيكون وحًيا مناميًّا يعتمد  والوحي الفكري والترشيعي إذا مل يكن نصًّ
ابنه  يذبح  أنه  نفسه  رأى  عندما  إبراهيم  النبي  وحي  نحو  والرموز  الصور  عىل 
102[.  وهذا  َأْذَبُحَك﴾ ]الصافات:  َأنِّي  اْلَمنَاِم  فِي  َأَرى  إذ قال: ﴿إِنِّي  إسحاق17، 
الوحي الصوري خاص لصاحبه، وال يكون فكًرا وترشيًعا للناس وال يصلح نرشه 
إَِلى  َربَُّك  تعاىل: ﴿َوَأْوَحى  قوله  ا، نحو  الوحي وحًيا غريزيًّ عىل الناس، أو يكون 
ا لسانيًّا، وإنام كان أمًرا كونيًّا  النَّْحِل﴾ ]النحل: 68[ فهذا الوحي للنحل مل يكن نصًّ

توجه إىل غريزة النحل فانفطرت عليه لتسري بحسبه.
  إذْن؛ الوحي للعاقل يف حالة اليقظة والوعي ال يكون إال ضمن نص لساين حرًصا 
حتى يتم فهمه من قبل من أوحي إليه، نحو وحي أم موسى ﴿َوَأْوَحْينَا إَِلى ُأمِّ ُموَسى 

َأْن َأْرِضِعيِه﴾ ]القصص: 7[ برصف النظر عن الوسيلة التي تم هبا الوحي.
أما حفظ مادة الوحي من التحريف واالندثار، فهي مسألة متعلقة بوظيفة النص 
ا عينيًّا مرتبًطا بالزمان واملكان، فهذا ال شك من وقوع التحريف  املوحى من كونه نصًّ

فيه واالندثار، وذلك يشء طبيعي ألن وظيفته منذ البدء مؤقتة وليست دائمة.
    ولذا؛ مل يتعهد اهلل بحفظه وإنام ترك ذلك للناس فوصل منه أمور وغابت أخرى 

راجع كتابي اليهودية لدراسة موضوع أن إسحاق هو محل رؤية الذبح، وليس النبي إسماعيل.  17
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وحترفت بعض النصوص، أما إذا كان النص املوحى يتصف بالكامل )وهذا يقتيض 
أن يتحقق فيه صفة الديمومة واإلنسانية والصالحية( كان منذ البدء خيتلف يف بنيته 
ومنظومته عن الوحي السابق العيني، إذ حيتوي يف نظمه قوة حفظه واستمراره من 
حيث عطاؤه املعريف، وذلك الرتباط النص بمحل خطابه واحتوائه للموضوع منذ 

البدء إىل النهاية.
 وتقوم املجتمعات اإلنسانية باستخدام أدواهتا املعرفية لفهم النص ويبقى النص 

الكامل يقوم بعملية التوجيه والقيادة فهو دائاًم يف مركز الريادة لكل املجتمعات.
إذْن وحي القرءان للنبي قطًعا كان بشكل نص لساين ينزل عىل قلبه، وبعد انتهاء 

الوحي يقوم الرسول بتالوة ما نزل عليه متاًما دون زيادة أو نقصان.
ُدْن َحِكيٍم  ى اْلُقْرآَن ِمن لَّ َلُتَلقَّ لنََر ذلك من خالل النص القرءاني نفسه: ﴿َوإِنََّك 

َعِليٍم﴾ ] النمل: 6 [.
ِه َنْتُلوَها َعَلْيَك بِاْلَحقِّ َوإِنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِليَن﴾ ]البقرة: 252[. ﴿تِْلَك آَياُت اللَّ

ْكِر اْلَحِكيِم﴾ ]آل عمران: 58[. لَِك َنْتُلوُه َعَلْيَك ِمَن اآْلَياِت َوالذِّ ﴿ َذٰ
النص  تالوة  خالل  من  يتم  كان  الوحي  أن  عىل  داللتها  يف  رصحية  اآليات  هذه 
القرءاين عىل النبي، والتالوة كلمة تدل رضورة عىل وجود نص يكون حمالًّ للتالوة، 
لسان  بواسطة  إال  تلقيها  نفي  عن  ناهيك  ُتتىل18  ال  فإهنا  واملقاصد،  املعاين  بخالف 

يكون وعاًء هلا يتم من خالله الفهم والتفكري والتواصل مع اآلخرين.
ُبدَّ من وجود لسان معني  أنه ال  يعني  ُيتىل مما  يتم من خالل نص  الوحي  وكون 
ليكون هو لسان الوحي، ومل يكن يف الواقع بالنسبة للنص الكامل إال اللسان العريب.
وهذا دليل على أن األحاديث النبوية ليست وحًيا من الله حسب تعريفها التراثي، أما ما كان منها وحًيا بشكل خبر،   18
فهو خاص للنبي ومجتمعه، وليس له صفات النص القرءاني بدليل التحريف واالختراق الذي أصاب مادة الحديث 

النبوي. راجع كتابي »تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم«.
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ُكْم َتْعِقُلوَن﴾ ] يوسف: 2[.. 1 َعلَّ ا َأنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا لَّ ﴿ إِنَّ

وُح اأْلَِميُن )193( َعَلٰى َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذِريَن )194( بِِلَساٍن . 2 ﴿ َنَزَل بِِه الرُّ
بِيٍن﴾ ]الشعراء: 193 – 195[. َعَربِيٍّ مُّ

ا مؤلًفا من اللسان العريب،  فالنص املوحى إىل النبي بواسطة تالوته عليه19 كان نصًّ
وتالوة النص القرءاين عىل النبي مل تكن متر عرب عضو السمع الذي هو األذن؛ ألن 
األمر لو كان كذلك لسمعه من كان بجانبه، مما يؤكد أن الوحي كان يتجاوز األذن، 

ويقوم بتالوة النص القرءاين يف مركز السمع من الدماغ مبارشة.
قه كام  أثناء الوحي عام جيري حوله من الواقع وتعرُّ النبي   وهذا ما يفرس غيبوبة 

صح يف الروايات التي وصفت حال النبي أثناء نزول الوحي عليه.
عليه  املتلو  القرءاين  النص  حيفظ  مل  النبي  فإن  بكثري  ذلك  من  أكرب  األمر  إن  بل   
من قبل الوحي؛ ألنه لو كان النبي حيفظ النص القرءاين بإمكانياته البرشية القتىض 
أن ينسى بعًضا منه وذلك كصفة برشية الزمة له، بينام الواقع أن الوحي قام بتالوة 
النص القرءاين يف مركز السمع من الدماغ، ومن ثم َثبََّت النص القرءاين يف الذاكرة 
أمر احلفظ مل  له؛ ألن  النسيان  أو  النقصان  أو  الزيادة  يقبل  )ملف صويت( بحيث ال 
يرتك إلمكانية النبي، وإنام تعهد اهلل عز وجل بحفظه ابتداء واستمراًرا وانتهاًء، فقال 

سبحانه وتعاىل: ﴿ َسنُْقِرُئَك َفاَل َتنَسٰى﴾ ]األعلى: 6[.

ْك بِِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل بِِه )16( إِنَّ َعَلْينَا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه﴾ ]القيامة: 16، 17[. ﴿اَل ُتَحرِّ
َوْحُيُه ۖ  إَِلْيَك  ُيْقَضٰى  َقْبِل َأن  بِاْلُقْرآِن ِمن  َتْعَجْل  اْلَحقُّ َواَل  اْلَمِلُك  ُه  اللَّ َفَتَعاَلى   ﴿

بِّ ِزْدنِي ِعْلًما﴾ ] طه: 114[. َوُقل رَّ
﴿ َوَما َينطُِق َعِن اْلَهَوٰى )3( إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحٰى﴾ ] النجم: 4-3[.

19  للتوسع في معرفة كيف تم الوحي راجع كتابي: ) األلوهية والحاكمية( فصل شرح صفة الكالم لله عز وجل.
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ا َلُه َلَحافُِظوَن﴾ ] احلجر: 9[. ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ﴿ إِنَّ
القرءاني كان يقوم بذلك دون أدنى جهد منه،  يتلو النص  فالرسول عندما كان 
ويجري على لسانه كجريان الماء في النزول دون توقف أو تلكؤ، وذلك كله ألن 
النص القرءاني منقوش في ذاكرته ال يتعرض ألية عملية من النسيان أو الخطأ، كما 
أن الله قد تعهد بأن ال يسمح للرسول الذي اختاره من دون الناس لهذه المهمة أن 
َل َعَلْينَا َبْعَض اأْلََقاِويِل )44( أَلََخْذَنا  يقوم بالتقول على الله، فقال تعالى:  ﴿ َوَلْو َتَقوَّ

ِمنُْه بِاْلَيِميِن )45( ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلَوتِيَن﴾ ]احلاقة: 44 - 46[.
أن  عىل  جترأ  إذا  الرسالة(  لتأدية  اهلل  اختاره  )الذي  للرسول  الفوري  فاإلعدام 
يتقول عىل اهلل ما مل يقل، وذلك ألن الرسول يملك اإلرادة يف عملية الكفر واإليامن، 
الرسول  الصدق والكذب ومل يسلبه اهلل عز وجل هذه اإلرادة، وعىل موجبها كان 

أفضل الناس إيامًنا وأصدقهم خرًبا، وذلك لعظيم فضله وعلمه باهلل وخشيته منه.
وهذا اإليامن والعلم باهلل وخشيته يكسب النبي عصمة إرادية20 تعصمه عن الكفر 
والكذب عىل اهلل، لذا؛ مل ينقل لنا التاريخ أن رسواًل من رسل اهلل قد كذب عىل اهلل 
 .]28 َغُفوٌر ﴾ ]فاطر:  َعِزيٌز  َه  اللَّ إِنَّ  اْلُعَلَماء  ِعَباِدِه  ِمْن  َه  اللَّ َيْخَشى  َما  ما مل يقل:﴿إِنَّ
واألنبياء هم سادة العلامء، والعلامء ورثة األنبياء بالعلم واملعرفة واالستقامة والدعوة 

إىل اهلل عز وجل.
وبعد أن نزل النص القرءاين تالوة عىل الرسول بواسطة الوحي أمره اهلل عز وجل 

أن يقوم بواجبه كرسول بتالوة ما نزل عليه من الوحي عىل الناس مجيًعا.

َمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيٍء َوُأِمْرُت َأْن . 1 ِذي َحرَّ ِذِه اْلَبْلَدِة الَّ َما ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهٰ ﴿ إِنَّ
َيْهَتِدي لِنَْفِسِه  َما  َفإِنَّ اْلُقْرآَن َفَمِن اْهَتَدٰى  َأْتُلَو  َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِميَن )91( َوَأْن 

راجع كتابي »تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم«. فصل العصمة.  20
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َما َأَنا ِمَن اْلُمنِذِريَن﴾ ] النمل:91- 92[. َوَمن َضلَّ َفُقْل إِنَّ

ِذي َأْوَحْينَا . 2 َتْتُلَو َعَلْيِهُم الَّ ٍة َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلَها ُأَمٌم لِّ لَِك َأْرَسْلنَاَك فِي ُأمَّ ﴿ َكَذٰ
َوإَِلْيِه  ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه  ُهَو  إاِلَّ  َه  إَِلٰ اَل  َربِّي  ُهَو  ُقْل  ِن  ْحَمٰ بِالرَّ َيْكُفُروَن  َوُهْم  إَِلْيَك 

َمَتاِب﴾ ] الرعد: 30[.

اَلَة َتنَْهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء . 3 اَلَة إِنَّ الصَّ ﴿ اْتُل َما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّ
ُه َيْعَلُم َما َتْصنَُعوَن﴾ ] العنكبوت: 45[. ِه َأْكَبُر َواللَّ َواْلُمنَكِر َوَلِذْكُر اللَّ

َل لَِكِلَماتِِه َوَلن َتِجَد ِمن ُدونِِه . 4 ﴿ َواْتُل َما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمن ِكَتاِب َربَِّك اَل ُمَبدِّ
ُمْلَتَحًدا﴾ ]الكهف: 27[.

ن َقْبِلِه . 5 ُه َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َواَل َأْدَراُكم بِِه َفَقْد َلبِْثُت فِيُكْم ُعُمًرا مِّ ْو َشاَء اللَّ ﴿ ُقل لَّ
َأَفاَل َتْعِقُلوَن ﴾ ] يونس: 16[.

   إذْن؛ فتالوة النص القرءاين عىل النبي من قبل الوحي يتبعها تالوة النبي للنص 
القرءاين عىل الناس عامة الذين قاموا بحفظ النص القرءاين وتلوه عىل من بعدهم، 

وهكذا استمرت تالوة النص القرءاين عرب األجيال إىل زمننا املعارص.
النصوص  هذه  لساين وجمموعة  خالل نص  تم من  قد  الوحي  أن  اهلل  أكد  وقد   

املوحاة شكلت الكتاب الذي أراد اهلل إنزاله للناس، قال تعاىل: 

بِّ اْلَعاَلِميَن )2( َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه  َبْل ُهَو اْلَحقُّ  ﴿َتنِزيُل اْلِكَتاِب اَل َرْيَب فِيِه ِمن رَّ
ُهْم َيْهَتُدوَن ﴾ ]السجدة:2- 3[. ن َقْبِلَك َلَعلَّ ِذيٍر مِّ ن نَّ ا َأَتاُهم مِّ بَِّك لُِتنِذَر َقْوًما مَّ ِمن رَّ

وعملية االفرتاء تكون باملعنى وتكون باللفظ. أما افرتاء املعنى فيكون أن يتعمد 
اإلنسان بوضع داللة للنص غري مقصودة من النص نفسه وال حيتملها كسياق لساين. 



98

سامر إسالمبولي

وافرتاء اللفظ يكون بنسبة قول إىل اهلل مل يقله ومل ينزله عىل رسوله.
لفًظا لداللة ومقصد  النبي  تأليف وصياغة  القرءاين هو من  النص  أن  وافرتاض 
إهلي، ومع ذلك يقول )النبي حممد( إن هذا النص من عند اهلل عز وجل، فهذا هو 
االفرتاء بعينه، وهذا غري مسموح يف واقع احلال كون اخلالق تعهد بإعدام الرسول 

ل عليه ما مل يقل. الذي يتَقوَّ
كام  بتالوته  قام  وقد  الرسول،  عىل  نزل  الذي  النص  هو  عليكم  املتلو  فالنص 
نزل متاًما، وبالتايل أخذ صفة احلق؛ ألنه صادر من احلق، وبناء عىل ذلك املفهوم تمَّ 
التحدي للناس عرب األجيال يف كل زمان ومكان أنكم إذا ادَّعيتم أن النص القرءاين 
من صياغة النبي حممد أو غريه من البرش، فلتأتوا بسورة من مثله، فلتأتوا بنص لساين 
مثله، وذلك من منطلق أن عمل البرش مهام سام يف عمله وأبدع يبقى واحًدا من البرش، 

وبالتايل ممكن أن يأيت آخر فيعمل مثله أو أحسن منه.

ْثِلِه َواْدُعوا  ن مِّ ْلنَا َعَلٰى َعْبِدَنا َفْأُتوا بُِسوَرٍة مِّ ا َنزَّ مَّ  قال تعالى: ﴿َوإِن ُكنُتْم فِي َرْيٍب مِّ
ِه إِن ُكنُتْم َصاِدِقيَن﴾ ] البقرة: 23[. ن ُدوِن اللَّ ُشَهَداَءُكم مِّ

  فهذا النص القرءاين وحي من اهلل بصياغته اللسانية، فإذا كنتم يف ريب وشك 
تِي َوُقوُدَها  ُقوا النَّاَر الَّ ْم َتْفَعُلوا َوَلن َتْفَعُلوا َفاتَّ من ذلك فأتوا بسورة من مثله: ﴿َفإِن لَّ

ْت لِْلَكافِِريَن ﴾ ]البقرة: 24[. النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّ
وإن عجزتم عن قبول التحدي لعلمكم بضعفكم وحمدودية علمكم، فأقل عمل 
وقودها  التي  النار  من  أنفسكم  حتموا  أن  هو  اخلاصة  ملصلحتكم  تعملوه  أن  ممكن 
واستخفاًفا  استكباًرا  به  وكفروا  احلق  علموا  للذين  أعدت  التي  واحلجارة  الناس 

وإيثاًرا للدنيا وزخرفها عىل اآلخرة.
وأخرًيا؛ جيب العلم أن النص القرءاين لو كان من صياغة النبي عىل افرتاض ذلك 
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القتىض أن يكون: 
النص القرءاين من الناحية اللسانية ضمن مستوى الكالم السائد يف زمانه.. 1
أن يكون حمدوًدا من حيث الداللة.. 2
أن يكون موجًها بخطابه لقومه املعارصين له.. 3
اخلصوم . 4 عىل  سلًفا  حيكم  ال  وأن  واإلحكام،  التحدي  صفة  عنه  تنتفي  أن 

بالفشل والعجز.
أن يظهر خالف بني النص وحمله من اخلطاب مع الزمن؛ ألن البرش ال يعلمون . 5

الغيب.
وجود أعامل من الناس تكون نًدا للنص القرءاين أو مثيله ناهيك عن األحسن . 6

منه.
منه  التأكد  سهل  أمر  لساًنا  القرءاين  النص  صاغ  من  هو  حممد  النبي  أن  فادِّعاء 
لوجود النص القرءاين بني أيدينا، فام علينا إال أن نخضعه لعملية التحليل والدراسة 
حسب أدواتنا املعرفية من قبل جلنة من العلامء املختصني ليقوموا بدراسته، ومن ثم 

احلكم عليه بنزاهة وموضوعية مثله مثل أية مسألة علمية.

ْت  ُأِعدَّ َواْلِحَجاَرُة  النَّاُس  َوُقوُدَها  تِي  الَّ النَّاَر  ُقوا  َفاتَّ َتْفَعُلوا  َوَلن  َتْفَعُلوا  ْم  لَّ ﴿َفإِن 
لِْلَكافِِريَن ﴾ ]البقرة: 24[.
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القراءة فعل إنساني

وتالوة المخطوط مهارة خاصة

إن كنت ال تعرف تالوة اخلط فكل املخطوطات عندك سواء ولو كان كتاب اهلل، 
وتالوة اخلط مهارة ال يتقنها الناس كلهم، خاصة فيام مىض، ولذلك نزل القرءان ذكر 
َلُه َعَلى َقْلبَِك بِإِْذِن الّلِه  ُه َنزَّ ِجْبِريَل َفإِنَّ صويت عىل قلب الرسول ﴿ُقْل َمن َكاَن َعُدًوا لِّ

َما َبْيَن َيَدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمنِيَن ﴾]البقرة:97[. ًقا لِّ ُمَصدِّ

َما  ُهْم َيُقوُلوَن إِنَّ  ونزل بلسان عريب مبني، وليس بلسان قوم معينني ﴿َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَّ
بِيٌن ﴾]النحل:103[. ِذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهـَذا لَِساٌن َعَربِيٌّ مُّ َساُن الَّ ُمُه َبَشٌر لِّ ُيَعلِّ

 فالنبـي قارئ وكاتب، ولكن ال حيسـن تالوة الكتابة وال خيطهـا ﴿َوَما ُكنَت َتْتُلو 
ْرَتـاَب اْلُمْبطُِلـوَن﴾ ]العنكبوت:48[،  ِمـن َقْبِلِه ِمن ِكَتـاٍب َواَل َتُخطُّـُه بَِيِمينَِك إًِذا الَّ
وقـام بتالوتـه مـن قلبه عىل مسـمع النـاس وحفظـوه ﴿َكَمـا َأْرَسـْلنَا فِيُكْم َرُسـواًل 
ا َلْم  يُكـْم َوُيَعلُِّمُكـُم اْلِكَتـاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعلُِّمُكـم مَّ نُكـْم َيْتُلـو َعَلْيُكْم آَياتِنَـا َوُيَزكِّ مِّ

َتْعَلُمـوَن ﴾ ]البقرة:151[. َتُكوُنوْا 

ِذي   ونزل األمر به بفعل )اقرأ( وهو حتت متناول كل الناس ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَّ
الكون  صفحات  يف  والتفكري  بالدراسة  يتعلق  فعل  والقراءة  ﴾]العلق:1[،  َخَلَق 
﴿ُقْل  اخللق  بدأ  كيف  والنظر  األرض  يف  السري  خالل  من  ذلك  ويكون  وكلامته، 
َه َعَلى  ُه ُينِشُئ النَّْشَأَة اآْلِخَرَة إِنَّ اللَّ ِسيُروا فِي اأْلَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَّ
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ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ ]العنكبوت:20[، وفعل القراءة يستجلب الزيادة والسعة والرمحة 
َلُه  َفاْسَتِمُعوْا  اْلُقْرءاُن  ُقِرَئ  ﴿َوإَِذا  ]العلق:3[،  اأْلَْكَرُم﴾  َوَربَُّك  والتسخري﴿اْقَرْأ 

َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾ ]األعراف:204[.
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هل المصحف هو القرءان

القرءاين  للخطاب  الدراسة  تكون  أن  وينبغي  خطأ،  املصحف  من  نص  دراسة 
الذي له منهج خاص به غري املصحف؛ ألن املصحف ليس هو القرءان، املصحف 
هو الرسم للذكر احلكيم، والذكر احلكيم هو الوحي وليس املصحف، انظر للمقطع 
ى خطأ آية )فويل للمصلني( هل املعنى تم هبا وحيسن  اللفظي من املصحف الذي ُيسمَّ

السكوت عليها؟
 واجلواب قطًعا بالنفي، وهذا يدل عىل نفي مفهوم آية عنها؛ ألن اآلية مفهوم قائم 
بذاته يفيد الداللة واإلرشاد، ويف الذكر احلكيم يمكن أن يكون جمموع مقاطع من 
املصحف آية، فالذكر احلكيم هو الوحي، وليس املصحف، وهو حمل الدراسة وليس 

املصحف.
متعلقة هبا ومنسجمة مع  منظومات حتتها  منظومة عامة حتتوي  احلكيم  والذكر   
بعضها لتؤدي وظيفة واحدة وال ُتدرس إال مًعا، ومثلها مثل أجهزة اجلسم البرشي 
فهي منظومة واحدة متكاملة، ومن اخلطأ دراسة أحدها بمعزل عن منظومة اجلسم؛ 

ألهنا يف الواقع ال يمكن أن تنفصل.
كتاب  كمثل  إال  وما املصحف  عضوضته،  يمكن  ال  القرءاين  اخلطاب  وهكذا   
أثناء الرسم واخلط له، أما دراسته  ُبدَّ من فصل كل موضوع  عن الطب البرشي ال 
فالُبدَّ أن ُتسقط عىل اجلسم واستحضار املنظومة العامة التي حتكمه. واملثل للتقريب، 
الناس رغم أن  بنية ألفاظ  القرءاين وُبنية اآلية كألفاظ خمتلف عن  فصياغة اخلطاب 

األصوات العربية واحدة. فاخلطاب القرءاين له ُبعدان متالزمان: 
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آية  نقول  وعندما  اخلطاب،  تعلق  حمل  واآلخر  املبني،  العريب  الصوت  أحدمها   
قرءانية ينبغي أن نستحرض الُبعدين مًعا مع اشرتاط إمتام املعنى للسامع، بخالف نص 

املصحف فهو رسم ليس أكثر وهو صامت.
 وعدم الوصول إىل مفهوم آية يشء طبيعي يف منظومة القرءان؛ ألنه مثل منظومة 
الكون، فام زال األمر حتت الدراسة، ولن تنتهي أبًدا، ولن يصل اإلنسان إىل العلم 

بكل سنن الكون وظواهره. 
من  جمموعة  أعرض  الوجه  هذا  ومن  أواًل،  املنهج والقواعد  حتديد  هو  واملهم   

النقاط لضبط املنهج: 
والعرشين؟ . 1 الثامنية  العربية  األصوات  النبي يعرفون  قوم  كان  هل 

ويستخدموهنا يف حديثهم؟
قوم . 2 حديث  يف  موجود  غري  )حرف(  عريب  بصوت  احلكيم  الذكر  أتى  هل 

النبي، وإن كان فام هو؟
هل النص الواحد بني نقطتني يف املصحف هو آية قرءانية؟. 3
هل املصحف الذي بني أيدينا هو القرءان؟ . 4
شكل الفواصل بني مقطعني الذي اصطلح عليه نجمة هل هو أيًضا وحي، . 5

وما هو شكل الفاصل املعتمد إن مل يكن هذه النجمة؟ وأين هو؟ وما داللته؛ 
ألنه من الرسم مثل املّدات والدوائر؟

كيف كان يتعامل املجتمع األول مع القرءان مع عدم توفر مصاحف لكل . 6
والدوائر  األشكال  من  ويستنبط  الكالم  رسم  إىل  ينظر  حتى  منهم  واحد 
واملّدات واأللفات الصغرية...إلخ، أم كانوا ال يدرسون القرءان ويكتفون 

بتالوته فقط؟
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نتلو . 7 أن  يمكن  كيف  التالوة،  لتتابع  قيمة  وال  وحي  القرءان  رسم  كان  إن 
األحرف يف بداية السور مثاًل )كهيعص( أال جيدر بنا أن نلفظها كلمة واحدة، 

خاصة أهنا متصلة، أليس هكذا الرسم؟
ملاذا ال نلفظ أصوات األحرف ساكنة بدل أسامئها، أي: نقول: ك - هـ - ي- . 8

ع- ص، بدل كاف، هاء، ياء، عني، صاد؟
كيف نتلو هذا احلرف يف هذه اآلية ﴿ ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن﴾ ]القلم:1[، . 9

هل  املتتابعة؟  الصوتية  التالوة  إىل  الرجوع  دون  فقط  الرسم  عىل  باالعتامد 
نتلوه بصوت احلرف ساكنًا جمرًدا مع املد له )ْن( أم نتلوه )نون( أم نتلوه )نني( 
أم نتلوه )نيم( أم نتلوه )نان(؟  خاصة مع وجود أحرف ُتلفظ: ميم، حاء، 
أم  الرسم  الصواب،  للتالوة هي  أي صورة  الذي حيكم  من  قاف، الم...، 

التالوة، وهذا السؤال مسحوب عىل كل األحرف واأللفاظ؟
ما مدى صواب التالوات األخرى غري تالوة حفص، مع العلم أهنا متتابعة، . 10

املغرب  ثبوًتا عنها إن مل تكن أقوى عند املسلمني وهي منترشة يف  وال تقل 
العريب؟





َرًة َرُسوٌل ِمَن اهلِل َيْتُلو صُحًفا ُمَطهَّ

القرءان ومن يقول عن  العددية ألحرف   يستخدم أصحاب الدعوات احلسابية 
شكل اخلط والرسم للنص القرءاين إنه وحي من اهلل مجلة )َرسوٌل ِمَن اللِه َيْتُلو صُحًفا 
الزخرفة  بأن  يقول:  من  فمنهم  ذلك،  يف  ويتفاوتون  ادِّعائهم،  عىل  كدليل  َرًة(  ُمَطهَّ
والطيور والسكون واملدات والشدات وطريقة رسم شكل احلرف... إلخ، وكل ما 

هو يف الرسم العثامين احلايل هو وحي.
أو  هيئتها  دون  الوحي  هي  فقط  الكلامت  رسم  طريقة  إن  يقول:  من  ومنهم   
صوت  نزل  القرءاين  النص  أن  عون  يدَّ كالمها  ولكن  والطيور،  والزخرفة  التشكيل 
التي  الصحيفة  القرءاين من  النص  يتلو  النبي  النبي، وكان  وصورة خطِّّية عىل قلب 
ينظر إليها بعني قلبه، وقام هو بنفسه بخط النص القرءاين بيده أو يأمر النساخ بخط 
ويعلمهم  أخطاءهم  هلم  ويصحح  األصل،  طبق  اإلهلية  الصحيفة  يف  رآه  كام  النص 
والدوائر  واملدات  والطيور  والتشكيل  الزخرفة  توضع  وأين  الكلمة،  ترسم  كيف 

والشدات...الخ.
وليس  املحمدي  بالرسم  أو  اإلهلي  بالرسم  للخط  التسمية  الصواب  وبالتايل   
بالرسم العثامين؛ ألن عثامن بن عفان نسخ الرسم اإلهلي من النسخة املحمدية املفقودة 

والتي ال يعلم أحد عنها شيًئا!.
املتفق عليه بداية وليس حمل خالف هو أن النص القرءاين نزل ذكر صويت حُمدث 
أو  قرطاس  يف  ينزل  ومل  صويت،  كملف  حممد  الرسول  قلب  عىل  مبني  عريب  بلسان 
ألواح، وقد قام بتالوته عىل الناس من قلبه بلسانه، وكان يدعوهم لسامعه بصوته، 
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ومل يكن ينرش ألواًحا أو صحًفا عىل الناس ليتلوا القرءان منها، وهذا أقره القرءان ذاته 
وذكره: 

إِْن . 1 َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ َلَقاَل  بَِأْيِديِهْم  َفَلَمُسوُه  ِقْرَطاٍس  فِي  ِكَتاًبا  َعَلْيَك  ْلنَا  َنزَّ ﴿َوَلْو 
بِيٌن ﴾ ]األنعام:7[. َهـَذا إاِلَّ ِسْحٌر مُّ

َعَربِيٍّ . 2 اْلُمنِذِريَن ﴾﴿بِِلَساٍن  ِمَن  لَِتُكوَن  َقْلبَِك  َعَلى  اأْلَِميُن   وُح  الرُّ بِِه  ﴿َنَزَل 
بِيٍن﴾ ]الشعراء:195-193[. مُّ

ا َيُذوُقوا َعَذاِب﴾  ن ِذْكِري َبْل َلمَّ ْكُر ِمن َبْينِنَا َبْل ُهْم فِي َشكٍّ مِّ ﴿َأُأنِزَل َعَلْيِه الذِّ
]ص:8[.

ُفوَنُه ِمن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم . 3 نُْهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم الّلِه ُثمَّ ُيَحرِّ ﴿ َوَقْد َكاَن َفِريٌق مِّ
َيْعَلُموَن ﴾ ]البقرة:75[.

ْحَدٍث إاِلَّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعُبوَن﴾ ]األنبياء:2[.. 4 بِِّهم مُّ ن رَّ ن ِذْكٍر مَّ ﴿َما َيْأتِيِهم مِّ

ُكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشِرُكوْا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا﴾ . 5 َم َربُّ ﴿ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ
]األنعام:151[.

الّلِه﴾ . 6 َكاَلَم  َيْسَمَع  َحتَّى  َفَأِجْرُه  اْسَتَجاَرَك  اْلُمْشِرِكيَن  َن  مِّ َأَحٌد  ﴿َوإِْن 
]التوبة:6[.

ُه اْلَمِلُك اْلَحقُّ َواَل َتْعَجْل بِاْلُقْرءاِن ِمن َقْبِل َأن ُيْقَضى إَِلْيَك َوْحُيُه . 7 ﴿َفَتَعاَلى اللَّ
بِّ ِزْدنِي ِعْلًما ﴾ ]طه:114[. َوُقل رَّ

﴿َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرءاُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾  ]األعراف:204[.. 8
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َما َأَنا ِمَن . 9 َما َيْهَتِدي لِنَْفِسِه َوَمن َضلَّ َفُقْل إِنَّ ﴿َوَأْن َأْتُلَو اْلُقْرءاَن َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ
اْلُمنِذِريَن ﴾ ]النمل:92[.

َتْغِلُبوَن﴾ . 10 ُكْم  َلَعلَّ فِيِه  َواْلَغْوا  اْلُقْرءاِن  لَِهَذا  َتْسَمُعوا  اَل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿َوَقاَل   

]فصلت:26[.
ولذلك كان النص القرءاين حجة بالتالوة الصوتية التي نزلت بلسان عريب مبني 
وهي  اإلهلي،  احلفظ  حمل  وهي  والتدبر،  الدراسة  حمل  وهي  والبالغ  الربهان  وهي 
ح أي  التي تتابعت يف األمة بشكل متناٍم ومتتاٍل، وهي حمل التعبد والتقديس، وُيَصحَّ

خمطوط عىل موجبها مهام تقادم املخطوط.
أما  اهلل،  من  وحي  القرءان  بأن  يؤمن  من  مجيع  قبل  من  تسليم  حمل  النقطة  هذه 
نقطة أن اخلط للنص القرءاين املعروف بالرسم العثامين، والذي حيلو لبعضهم تسميته 
برهان  أي  عليها  يوجد  وال  خالف،  حمل  فهي  املحمدي  بالرسم  أو  اإلهلي  بالرسم 
قطعي الداللة من القرءان، وإنام ُبنيت عىل تساؤالت وإشكاليات متعلقة باختالف 
للكلمة  الرسم  اختلف  ملاذا  القرءان، وقالوا:  يف  مواضع  عدة  يف  ذاهتا  الكلمة  رسم 
وا عدم العلم بسبب هذا االختالف برهان عىل إثبات أن  ذاهتا يف عدة مواضع؟ وَعدُّ

خط النص القرءاين وحي من اهلل!.

وحاولوا أن يبحثوا عن نص قرءاين خيدم فكرهتم املسبقة فوجدوا نص)َرُسوٌل ِمَن 
من  القرءان  يتلو  كان  حممد  النبي  أن  عىل  دليل  هذا  َرًة( فقالوا:  َيْتُلو صُحًفا ُمَطهَّ اللِه 

صحيفة أمامه تعرض عليه، وبالتايل نزل القرءان عليه صوًتا وصورًة.
عن  النظر  برصف  بيده  النبي  يمسكها  مادية  الصحيفة  كانت  هل  نقول:  وبداية   

نوعها؟ 
قرطاس، ﴿َوَلْو  يف  القرءان  نزول  نفى  ذاته  القرءان  ألن  بالنفي؛  قطًعا  واجلواب 
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ِذيَن َكَفُروْا إِْن َهـَذا إاِلَّ ِسْحٌر  ْلنَا َعَلْيَك ِكَتاًبا فِي ِقْرَطاٍس َفَلَمُسوُه بَِأْيِديِهْم َلَقاَل الَّ َنزَّ
فال  ذلك،  حصول  نفي  عىل  يدل  امتناع  حرف  )لو(  وكلمة  ]األنعام:7[،   ﴾ بِيٌن  مُّ
مناص من القول: إن الصحيفة هي حالة موجية ربام ليزرية، ولكن السؤال: هل كان 
النبي يراها بعينيه؟ واجلواب قطًعا بالنفي أيًضا، فالوحي كان ينزل بالقرءان عىل قلب 
َعَربِيٍّ  بِِلَساٍن  اْلُمنِذِريَن  ِمَن  لَِتُكوَن  َقْلبَِك  َعَلى  اأْلَِميُن  وُح  الرُّ بِِه  ﴿َنَزَل  فوًرا،  النبي 

بِيٍن﴾ ]الشعراء:195-193[. مُّ
 إذْن؛ ال مناص من القول: إن الصورة للنص القرءاين كانت صورة ذهنية بالرسم 

املعروف باسم الرسم العثامين21 طبعة املدينة وبخط عثامن طه! 
ويظهر سؤال آخر: هل كان النبي يتلو املخطوط من الصورة الذهنية؟

الصحيفة  من  القرءاين  للنص  املخطوط  يتلو  النبي  كان  نعم  عندهم:  واجلواب 
الذهنية التي يراها، وهذا جيعلهم يصطدمون مع النص القرءاين الذي نفى عن النبي 
ُه بَِيِمينَِك  مهارة تالوة املخطوط أو خطه، ﴿َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َواَل َتُخطُّ
قبل  كان  هذا  إن  يقولوا:  أن  فاضطروا  ]العنكبوت48[،  اْلُمْبطُِلوَن﴾  ْرَتاَب  الَّ إًِذا 
نفى  القرءاين  النص  أن  وخطه، رغم  املخطوط  تالوة  تعلم  النبوة  بعد  النبوة، ولكن 
ذلك عنه قبل النبوة، واألصل بقاء ما كان عىل ما كان عليه حتى يأيت برهان يغري ما 

كان.
 وهذا معروف باملنطق االستداليل استصحاب احلال الثابت وعدم نفيه إال بدليل، 
مع وجود روايات تارخيية تدل عىل أن النبي بقي فعاًل ال يتقن تالوة املخطوط وال 

خيط بيده بعد النبوة، وتويفِّ كذلك. 
بتالوة  له  عالقة  ال  آخر  موضوع  فهذا  ويكتب،  يقرأ  كان  النبي  أن  موضوع  أما 
التالوة،  مفهوم  غري  القراءة  مفهوم  ألن  صحيفة؛  عىل  الكالم  بخط  أو  املخطوط 

كلمة الرسم العثماني نسبة للخليفة عثمان بن عفان وليس للخطاط!  21
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كيف  ترون  واالستنباط، أال  والرتكيب  والتحليل  الفهم  عىل  وتدل  قرأ  من  فالقراءة 
يقرأ الطبيب الصور الشعاعية، أو املتنبئ اجلوي يقرأ صور القمر الصناعي للطقس؟ 

وال يوجد يف الصور أي كالم خمطوط.
تفاوت  مع  معني  بحد  لزوًما  الناس  كل  عند  موجودة  فهمية  قدرة  هي  فالقراءة   
والتفكر  بالعلم  تنمو  وهي  الفهمية  القدرة  تلك  يملك  ال  إنسان  يوجد  وال  بينهم، 
الوجه  تعاليم  يقرأ  الرضيع  فالطفل  معتوًها،  أبلَه  يصري  يفقدها  ومن  والدراسة، 
حسب  القراءة  عىل  القدرة  يملك  فالنبي  قراءته!  عىل  بناء  موقًفا  ويتخذ  ويفهمها 
معلوماته وقدراته الفهمية من قبل النبوة يفهم اخلطاب واألحداث وحيللها ويركب 

النتائج ويستنبط وحيكم عىل املواقف مثله مثل أي إنسان.
 وكذلك الكتابة ال يشرتط هلا اخلط، فيمكن أن يكتب اإلنسان بذهنه وقلبه؛ ألهنا 
الباحث  يقوم  مثاًل  ومنضبط،  متجانس  بشكل  غريه  مع  اليشء  مجع  عىل  تدل  كلمة 
شخص  عىل  ويمليها  معينة  طريقة  وفق  واملعطيات  األفكار  مجع  بمعنى  بحثه  بكتب 
خيطها له مثل األديب »طه حسني« كان قارًئا وكاتًبا رغم أنه أعمى ال يتلو املخطوط 
وال خيط بيده، ولكنه قارئ وكاتب، وله مؤلفات كثرية هو كتبها ولكن مل خيطها بيده.

وكذلك النبي حممد كان قارًئا وكاتًبا ومؤلًفا، ولكن ال يتلو املخطوط وال خيطه.
 من كان يكتب رسائل النبي للملوك؟

فيقوم  الناسخ  عىل  الكالم  إمالئه  خالل  من  يكتبها  الذي  هو  النبي  كان  شك  ال 
الناسخ بخطها عىل صحيفة.

من كان يؤلف كالم الرسائل للملوك؟
كان النبي حممد هو يؤلف كالم الرسائل ويمليها عىل الناسخ ليخطها عىل صحيفة.

من كان يقرأ رسائل امللوك التي تأت للنبي؟
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ال شك أن النبي كان يقرؤها بمعنى يفهمها وحيلل فحواها ويدرس أبعادها من 
خالل سامع تالوة الناسخ ملخطوط الرسالة.

ترتبط  وقد  وتفكريه،  علمه  حسب  منها  إنسان  خيلو  ال  فهمية  قدرات  فالقراءة 
بتالوة املخطوط وجتتمع معها، وقد تنفرد، فكلمة القراءة أعم من التالوة، وكذلك 
من  تكون  وقد  التايل،  قولنا:  مثل  بعض  بعضه  وراء  اليشء  اتباع  عىل  تدل  التالوة 
من  وليس  ذهنه  من  القرءان  يتلو  كان  حممد  الذهن، والنبي  من  تكون  وقد  صحيفة 
َوبِاْلَوالَِدْيِن  َشْيًئا  بِِه  ُتْشِرُكوْا  َعَلْيُكْم َأالَّ  ُكْم  َربُّ َم  َحرَّ َما  َأْتُل  َتَعاَلْوْا  ﴿ُقْل  بيده  صحيفة 

إِْحَساًنا ﴾ ]األنعام:151[.
وأمية  النبوة،  بعد  أميًّا  وبقي  أميًّا  كان  والنبي  العلم،  نفي  تعني  ال  األمية  وكلمة 
النبي قبل النبوة متثلت بانتامئه ألم القرى وقومه األميني، وبعد النبوة صار إماًما؛ ألن 
، وتدل عىل املركز واألصل واملرجع والقصد مثل إمام الصالة  كلمة )األمي( من أمَّ

فهو مركز املصلني ومرجعهم واألصل هلم ويقتدون به.
خطأه  بيَّنا  فهذا  والكتابة  القراءة  يعرف  ال  أنه  تعني  ال  حممد  للنبي  األمي  فكلمة 
ُسوَل  ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ ا ﴿الَّ وعدم صوابه، وال تعني اجلهل عموًما، فهي مدح وليس ذمًّ
َيْأُمُرُهم بِاْلَمْعُروِف  ِذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم فِي التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل  يَّ الَّ النَّبِيَّ األُمِّ
َعنُْهْم  َوَيَضُع  اْلَخَبآِئَث  َعَلْيِهُم  ُم  َوُيَحرِّ يَِّباِت  الطَّ َلُهُم  َوُيِحلُّ  اْلُمنَكِر  َعِن  َوَينَْهاُهْم 
َبُعوْا النُّوَر  ُروُه َوَنَصُروُه َواتَّ ِذيَن آَمنُوْا بِِه َوَعزَّ تِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَّ إِْصَرُهْم َواألَْغاَلَل الَّ

ِذَي ُأنِزَل َمَعُه ُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ﴾ ]األعراف:157[. الَّ
فالنبي حممد هو أمِّي وهو قارئ وكاتب ويتلو من ذهنه ما يشاء، ولكن ال يعرف 

مهارة تالوة املخطوط أو خطه.

هذا  ]العلق:1[،   ﴾ َخَلَق  ِذي  الَّ َربَِّك  بِاْسِم  ﴿اْقَرْأ  نص  فهم  إىل  يوصلنا  وهذا 
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أنه  كام  به،  خماطب  كأول  يشمله  أنه  ولو  حممد،  للنبي  خاًصا  وليس  عام  اخلطاب 
والرتكيب  والتحليل  بالفهم  األمر  عىل  يدل  )اقرأ(  وفعل  األعمى،  اإلنسان  يشمل 
التي  السنن  واكتشاف  والوجود  األحداث  أسباب  ومعرفة  والتفكري  واالستنباط 
الذي  الرب  باسم  ذلك  األرض، ويكون  يف  اخلالفة  مقام  وحتقيق  لتسخريها  حتكمه 
خلق بمعنى استخدام سامت أسامء الرب يف دراسة صفحات اخللق ومعرفة أوامره 
السننية التي حتكم الوجود، وهذا يتمثل بنص ﴿ُقْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض َفانُظُروا َكْيَف 
َه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ ]العنكبوت:20[. ُه ُينِشُئ النَّْشَأَة اآْلِخَرَة إِنَّ اللَّ َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَّ
 فاألمر للنبي حممد بالقراءة كان يشء طبيعي؛ ألنه يستطيع القراءة، ولو كان األمر 
وبيد جربيل صحيفة لكان األمر بفعل القراءة عبث، فكيف يأمره  بتالوة املخطوط 
بتالوة خمطوط، وهو ال يعرف تلك املهارة؟ غري أن النص القرءاين مل ينزل يف قرطاس 
ال للنبي وال لغريه، ولو نزل عىل النبي بصحيفة ملموسة أو ذهنية لكان نزوله للناس 

بصحيفة أوىل منه، ونفي نزول القرءان بقرطاس يشمل النبي ويشمل الناس.
وال يصح القول: إن جمرد أن توجه أمر اهلل للنبي حممد بأمر اقرأ صار قارًئا وقام 
بقراءة الصحيفة القرءانية التي حيملها جربيل، فهذا عبث واعتباط يف القول وخلط 
بني فعل قرأ وفعل تال، ونقض لنص نفي نزول النص القرءاين بقرطاس، وختيل ألمر 
فعل  وجود  القراءة  لفعل  يشرتط  القراءة، وال  تعني  ال  برهان، والتالوة  دون  غيبي 
خالل  من  اخللق، وذلك  وهو  القراءة  حمل  وحدد  )اقرأ(  بفعل  أتى  التالوة، واألمر 

السري يف األرض ومعرفة كيف بدأ اخللق وسار وصار. 
 وال يصح أنه نزل بصحيفة ليزرية عىل قلب النبي فوًرا، فهذا قرطاس بشكل من 

األشكال والنص نفى نزول القرءان هبذا الشكل املخطوط بأي وسيلة كانت.
فال يوجد أي دليل عىل أن األمر بالقراءة يعني: تالوة املخطوط؛ ألن فعل قرأ غري 
فعل تال، واملطلوب القراءة وليس التالوة، كام يف نص ﴿َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرءاُن َفاْسَتِمُعوْا 
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للتالوة،  االستامع  املطلوب  ليس  ]األعراف:204[،  ُتْرَحُموَن﴾  َلَعلَُّكْم  َوَأنِصُتوْا  َلُه 
فعل  ذكر  بتالوته، والنص  ملزمني  وغري  شأنه  فهذا  أحدهم  من  جهرة  حصلت  ولو 
والتفكري  واالستنباط  والرتكيب  التحليل  عىل  تدل  التي  القرءاين  للنص  القراءة 
والتدبر، هذا حمل لالستامع واإلنصات؛ ألنه علم وفيه فائدة يرتتب عليه نزول الرمحة 

اإلهلية عىل الناس من خالل االمتثال ألوامره وتغيري ما بأنفسهم.
ِذيَن َكَفُروا  بعد هذا املدخل املخترص نعود للنص حمل الدراسة، وهو ﴿َلْم َيُكِن الَّ
يَن َحتَّٰى َتْأتَِيُهُم اْلَبيِّنَُة َرُسوٌل ِمَن اللِه َيْتُلو صُحًفا  ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكيَن ُمنَْفكِّ
ِذيَن ُأوتوا اْلِكَتاَب إاِلَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبيِّنَُة﴾  َق الَّ َرًة فِيَها ُكتٌب َقيَِّمٌة َوَما َتَفرَّ ُمَطهَّ

] البينة: 4-1[.
هذا النص ليس خرًبا عن حدث مىض وانتهى، وإنام هو خرب عن حدث مستمر، 
والبينة التي أتت وسوف تأيت هلم ليست هي شخًصا، فالشخص ليس بينة؛ ألن البينة 
هي برهان تدل عىل صدق يشء، ويف النص حدد البينة بأهنا رسول من اهلل، وكلمة 
الرسول أتت نكرة وليست معرفة، وال يوجد يف النص ما يدل عىل أنه كائن برشي ال 
النبي حممد وال غريه، بل أتت كلمة الرسول متعلقة بكلمة )بينة( فالبينة هي رسول، 

والرسول حيتوي البينة، وهو يتلو صحًفا مطهرة فيها كتب قيمة. 
فام هي البينة التي هي رسول من اهلل؟

ا أم مبنى الرسالة  كلمة )رسول( تطلق عىل حامل الرسالة سواء أكان كائنًا برشيًّ
اللساين ذاته هو رسول، وقد أتى يف القرءان استخدام الصورتني: 

األوىل: الرسول باملعنى البرشي.
ا َعَرُفوْا ِمَن  ْمِع ِممَّ ُسوِل َتَرى َأْعُينَُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ ﴿َوإَِذا َسِمُعوْا َما ُأنِزَل إَِلى الرَّ

اِهِديَن ﴾ ]املائدة:83[. نَا آَمنَّا َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ اْلَحقِّ َيُقوُلوَن َربَّ
يَّ ﴾ ]األعراف:157[. ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ ﴿الَّ
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الثاين: الرسول بمعنى الرسالة.
ا َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِميَن ﴾ ]الشعراء:16[  قال  قوله تعاىل: ﴿َفْأتَِيا فِْرَعْوَن َفُقواَل إِنَّ

أبو عبيدة: رسول بمعنى رسالة والتقدير عىل هذا: إنا ذوو رسالة رب العاملني.
تفسري »القرطبي« باب 13، ج 13، ص 93.

يف  النحوي  إِسحق  َأبو  وقال  رسول:  كلمة  عىل  كالمه  أثناء  العرب  لسان  وذكر 
قوله )عز وجل( حكاية عن موسى وَأخيه: )فُقوال إِنَّا رسول رب العاملني(: معناه: إِنا 

ِرسالة َرّب العاملني َأي: َذَوا ِرسالة رب العاملني، وَأنشد هو َأو غريه: 
لقد َكَذَب الواُشون ما ُفْهُت عندهم           برِسٍّ وال َأرسلتهم بَرسول

سول  ي الرَّ  َأراد: وال َأرسلتهم بِرسالة، قال األَزهري وهذا قول األَخفش، وُسمِّ
سالة...(. سول اسم من َأرسلت وكذلك الرِّ رسواًل ألَنه ذو َرُسول َأي ذو ِرسالة والرَّ
الرسول  فهي  الرسالة،  بمعنى  )رسول(  كلمة  أتت  بالدراسة  املعني  النص  ويف   

وحتتوي البينة ويتلو صحًفا مطهرة.
 والسؤال: هل الرسول بمعنى الرسالة يتلو وهيدي ويقص؟

واجلواب نجده يف القرءان ذاته.
الرسول بمعنى الرسالة هيدي:

الَِحاِت  ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُر اْلُمْؤِمنِيَن الَّ ﴿إِنَّ َهـَذا القرءان ِيْهِدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبشِّ
َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َكبِيًرا ﴾]اإلسراء:9[.
الرسول بمعنى الرسالة يقص:

ـِذي ُهـْم فِيـِه َيْخَتِلُفوَن﴾  ﴿إِنَّ َهـَذا القـرءان َيُقـصُّ َعَلـى َبنِـي إِْسـَراِئيَل َأْكَثـَر الَّ
]النمـل:76 [.
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الرسول بمعنى الرسالة يتلو آيات اهلل:
َأنَزَل  َقْد  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ اأْلَْلَباِب  ُأْولِي  َيا  َه  اللَّ ُقوا  َفاتَّ َشِديًدا  َعَذاًبا  َلُهْم  ُه  اللَّ ﴿َأَعدَّ 
َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ ُيْخِرَج  لِّ ُمَبيِّنَاٍت  ِه  اللَّ آَياِت  َعَلْيُكْم  َيْتُلو  ُسواًل  ِذْكًرا  رَّ إَِلْيُكْم  ُه  اللَّ
َجنَّاٍت  ُيْدِخْلُه  َوَيْعَمْل َصالًِحا  ِه  بِاللَّ ُيْؤِمن  َوَمن  النُّوِر  إَِلى  ُلَماِت  الظُّ ِمَن  الَِحاِت  الصَّ
ُه َلُه ِرْزًقا ﴾]الطالق:11-10[. َتْجِري ِمن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َقْد َأْحَسَن اللَّ

فالرسول بمعنى الرسالة هيدي ويقص ويتلو آيات اهلل. 
كلمة )صحًفا( مجع صحيفة ذكر صاحب مقاييس اللغة: 

وسعة.  يشء  يف  انبساط  عىل  يدل  صحيح  أصل  )صحف(  والفاء  واحلاء  الصاد 
يقال: إن الصحيف وجه األرض، والصحيفة: برشة وجه الرجل.

وداللة كلمة )الصحف( ال حُترص بوجه األرض فهي تشمل كل انبساط وسعة يف 
الوجود الكوين، وهذا يعني أن الصحف هي االنبساطات املمتدة يف الكون واملتسعة، 
بسننها  ومنضبطة  والدجل  والعبث  التحريف  من  مطهرة  الكونية  الصحف  وهذه 

وفيها كتب قيمة.
املتجانسة  األمور  جيمع  الذي  اليشء  عىل  يدل  وهو  كتاب،  مجع  )ُكتب(  وكلمة   
مع بعضها، ويف الوجود الكوين )الصحف( يوجد كتب مرتابطة مع بعضها وتشكل 
األهنار  وكتاب  اجلبال  وكتاب  الغابات  وكتاب  البحار  كتاب  وهي  واحدة  منظومة 

وكتاب احلياة بكل ما حتوي يف داخلها من كتب أيًضا، وهكذا.
أبعاد  ومضمونه  مبناه  يف  ويتبع  يذكر  بمعنى  صحًفا  يتلو  )الرسالة(  والرسول 

وامتدادات كونية ُمطهرة حتتوي كتًبا قيمة.
من  القرءاين  النص  يتلو  وأنه  حممد،  للنبي  ذكر  أي  املعني  النص  يف  يوجد  فال 

صحيفة ليزرية ال يراها إال هو فقط! 
فال داعي أن يلووا عنق النصوص ليثبتوا فكرهتم املسبقة.
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التالوة الصوتية وحي وهي األصل

والخط اصطالح وتابع لها

طريقة خط بعض الكلامت يف النص القرءاين وكيف ُتلفظ: 
أمل ------- تتىل لفًظا: ألف، الم، ميم. •
كهيعص ------- تتىل لفًظا: كاف، هاء، ياء، عني، صاد. •
الضعفـــؤا ------ تتىل لفًظا: الضعفاء. •
الصلوة -------- تتىل لفًظا: الصالة.  •
الزكوة -------- تتىل لفًظا: الزكاة. •
الربوا--------- تتىل لفًظا: الربا. •

فلو ذهبنا نلفظ الكلامت كام هي مرسومة الختلف اللفظ واملعنى، وهذا يدل عىل 
أن احلجة بالتالوة اللفظية، وهي الربهان وهي حمل الدراسة والتعبد واحلفظ اإلهلي، 
وال يمكن أن نستغني عن التالوة اللفظية للنص القرءاين بينام نستطيع أن نستغني عن 

اخلط الذي نسخ به. 
واملتفق عليه عند مجيع امللل أن النص القرءاين: 

لم ينزل في قرطاس يُرى بالعين أو ُيلمس باليد، وهذا ثابت بنص القرءان في . 1
ِذيَن َكَفُروْا  ْلنَا َعَلْيَك ِكَتاًبا فِي ِقْرَطاٍس َفَلَمُسوُه بَِأْيِديِهْم َلَقاَل الَّ قوله: ﴿َوَلْو َنزَّ

بِيٌن ﴾]األنعام:7 [. إِْن َهـَذا إاِلَّ ِسْحٌر مُّ
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نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسواًل . 2 نزل ذكًرا صوتيًّا وُأمر الرسول بتالوته عىل الناس﴿َربَّ
يِهْم إِنََّك َأنَت الَعِزيُز  ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّ نُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك َوُيَعلِّ مِّ
الَحِكيُم ﴾]البقرة:129[، الحظ فعل )يتلو( الذي يدل عىل تالوة لفظية عىل 

سمع الناس، وليس ُيرهيم آياتك يف قرطاس! 

َما . 3 َفإِنَّ اْهَتَدى  َفَمِن  القرءان  َأْتُلَو  ﴿َوَأْن  القرءاين  النص  بتالوة  يكون  التبليغ 
﴿َوإَِذا  ﴾]النمل:92[.  اْلُمنِذِريَن  ِمَن  َأَنا  َما  إِنَّ َفُقْل  َضلَّ  َوَمن  لِنَْفِسِه  َيْهَتِدي 
ِذيَن الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا اْئِت بِقرءان َغْيِر َهـَذا َأْو  ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاَل الَّ
بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إَِليَّ إِنِّي  َلُه ِمن تِْلَقاء َنْفِسي إِْن َأتَّ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن لِي َأْن ُأَبدِّ َبدِّ

َأَخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾ ]يونس:15[.

النص القرءاين هو نطق يوحى، وليس خطًّا ُيْرَسم ﴿َوَما َينطُِق َعِن اْلَهَوى إِْن . 4
ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى ﴾]النجم: 4-3[.

النبي حممد كان قارًئا وكاتًبا وتالًيا للذكر من قلبه، ولكن ال يعرف مهارة اخلط . 5
ُه بَِيِمينَِك إًِذا  أو تالوة املخطوط ﴿َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َواَل َتُخطُّ

ْرَتاَب اْلُمْبطُِلوَن ﴾]العنكبوت:48 [. الَّ
مل يذكر القرءان يف نصه أنه نزل صورة خطِّّية عىل قلب الرسول، وما يعرضه . 6

بعضهم من نصوص ال تدل عىل ذلك. 
وليس . 7 الواقع،  من  تعلقها  وحمل  اآليات  بمضمون  يتعلق  للقرءان  التدبر 

ُروَن اْلُقْرءاَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوْا فِيِه اْختاَِلًفا  بخطها، ﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ
َكثِيًرا ﴾ ]النساء:82 [.

صورة  نزل  القرءان  أن  عي  يدَّ ومن  اجلميع،  عند  وثابتة  اتفاق  حمل  األمور  هذه 
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خطِّّية عىل قلب النبي بالرسم املعروف العثامين هو تصور وادِّعاء دون برهان وليس 
حمل اتفاق، ودليله هو اختالف رسم الكلامت ذاهتا من مكان إىل آخر، وهذا ال يصلح 
أن  ينبغي  التي  األصلية  النبوة  نسخة  غياب  مع  االحتامالت  من  كثري  لوجود  برهاًنا 
واهتم  بحفظها  اهلل  لتعهد  خطِّّية  صورة  القرءاين  النص  نزل  كان  لو  موجودة  تكون 
املجتمع األول هبا، وكانت هي النسخة املعتمدة بالنسخ أيام أيب بكر أو عثامن، واستمر 
وجودها باحلفظ والصون يف األمة، ولكن هذا مل حيصل رغم أن الفرتة الزمنية قريبة 

العهد للنبي. 
وال يصح عرض سؤال: ملاذا اختلف خط بعض الكلامت ذاهتا من مكان إىل آخر، 
وعدم وجود جواب منطقي عليه برهان عىل أن ذلك وحي، فهذا مغالطة منطقية يف 

االستدالل، وال يصح اجلهل بسبب أمر جعله برهاًنا إلثبات أمر آخر.
لذلك ينبغي االهتامم بدراسة التالوة اللفظية وتدبرها وفق منهج قرءاين منطقي 
أحرف  اجلَُمل، وعد  حساب  يف  الوقت  ضياع  مقاصدي، وعدم  واقعي  عريب  لساين 
طريقته  له  باحث  نوٍع ما، وكل  من  يوم  كل  رياضية  معادالت  القرءان، واستخراج 
التي يعتمد عليها والتي يف النتيجة ال تقدم وال تؤخر؛ ألن احلجة بالتالوة الصوتية، 
وليس باخلط والرسم، وال شك أن النص القرءاين نص حمكم عىل كافة األوجه. ﴿َأَفاَل 
ُروَن اْلُقْرءاَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوْا فِيِه اْختاَِلًفا َكثِيًرا ﴾]النساء:82 [. َيَتَدبَّ
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اختالف التالوات وتعددها هو اختالف تنوع

وليس   اختالف تضاد أو تناقض

ناقشني أحدهم عن التالوات وادَّعى أن فيها اختالًفا كثرًيا فيام بينها حيكم ذلك 
ُروَن اْلُقْرءاَن َوَلْو  عىل بطالهنا حسب القانون الذي وضعه اهلل يف كتابه وهو ﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ

َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوْا فِيِه اْختاَِلًفا َكثِيًرا ﴾ ]النساء:82[.
قلت: يف أي تالوة قرأت هذا النص؟

قال: يف تالوة حفص.
قلت: وما أدراك أن تالوة حفص هي الصواب ودوهنا كله باطل وخطأ.

قال: هي املنترشة يف عاملنا حاليًّا.
حفص  تالوة  انتشار  ألن  ذلك؛  قلت  ملا  العريب  املغرب  يف  مقياًم  كنت  لو  قلت: 
حديث عهد منذ العثامنيني فقط وقبلها كانت تالوة أخرى منترشة باملنطقة، غري أن 

التالوات األخرى ما زالت منترشة يف بالد املسلمني وبدرجة تالوة حفص.
قال: إن الباحثني الذين يعلمون باإلعجاز العددي اتفقوا عىل تالوة حفص فقط.
املسلمون  كان  كيف  اهلل  خيلقهم  أن  وقبل  أيًضا،  عهد  حديثو  هؤالء  إن  قلت: 

يتعاملون مع التالوات األخرى؟
عىل  وحيكم  كثري  التالوات  يف  االختالف  إن  ملوضوعنا،  ونعود  أدري.  ال  قال: 

بطالهنا.



122

سامر إسالمبولي

بني  بالعكس  أو  واجب  أو  وحالل  حرام  األحكام  يف  اختالًفا  أعطني  قلت: 
التالوات؟

قال: ال أدري.
قلت: أعطني اختالف مفهوم إيامين بني التالوات؟

قال: ال أدري.
قلت: أعطني اختالف خرب إثبات أو نفي بني التالوات؟

قال: ال أدري.
أخبار بني  أو  مفاهيم  أو  أو تضاد أحكام  تناقض  اختالف  يوجد  إذْن؛ ال  قلت: 
ما ذكرت،  بينها حسب  فيام  اختالف  يوجد  التالوات ال  أن  يؤكد  التالوات، وهذا 

أليس كذلك؟
قال: ولكن يوجد اختالف يف بعض صيغ التالوة، ماذا تفرسه؟

قلت: إنه اختالف تنوع وليس اختالف تضاد وال تناقض، وهو من باب تسليط 
الضوء عىل فكرة أو حدث كامن يف تالوة أخرى غري واضح حيتاج لتدبر عميق.

قال: أي تالوة منهم هي احلجة والصواب إذْن؟
قلت: أي تالوة منهم هي حجة بذاهتا وكافية وشافية والتعهد باحلفظ اإلهلي يصح 

بواحدة منهن، فكيف إن تم احلفظ هلم مجيًعا.
هذا نموذج عن املناقشني لفكرة اختالف التالوات.
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فكرة عن اختالف التالوات كيف يكون

نزل القرءان ذكًرا صوتيًّا وتتابع يف املجتمع األول دراسة وحفًظا وتعبًدا، وانترش 
كذلك واستمر دون انقطاع من جمتمع إىل جمتمعات بشكل متتاٍل، وصار أصح نص 
تارخيي عىل اإلطالق يف تاريخ اإلنسان، وتم كتابة النص مبكًرا لعهد النبوة بناء عىل 
الكلامت بني نسخ عثامن بن عفان  اللفظية، وظهر االختالف باخلط ببعض  التالوة 
الشتامهلا هذه التالوات املختلفة، والذي حيفظ النص املخطوط ويوجهه ويصححه 

هو التالوة اللفظية املتتابعة يف األمة، وليس العكس. 
واملالحظ أن من يعرتض عىل التالوات سواء من الالدينيني، أو من بعض الباحثني 
املسلمني ال يعرف عن التالوات إال اسمها )اختالف التالوات( فيذهب الالدينيون 
فوًرا لنقض النص القرءاين ووصفه بالتحريف، ويذهب بعض الباحثني اإلسالميني 
إلنكار التالوات وإثبات واحدة بناء عىل معطيات شخصية تقوم معظمها عىل النظرية 
العددية، أو جهله ملاذا حصل االختالف، أو رفض مزاجي للتالوات األخرى رغم 
املخترص  هذا  كالمها  هؤالء  فإىل  اعتمدوها،  التي  التالوة  مثل  األمة  يف  متتابعة  أهنا 
يتبنوا  أن  يريدون  حال  يف  وحدهم  وليتابعوا  التالوات  اختالف  عن  فكرة  إلعطاء 

موقًفا علميًّا، وليس موقًفا مزاجيًّا. 
وحبذا أن ال يناقش املوضوع واحد ال يوجد عنده أي علم عنه، ويتبنَّى موقف 
أو  به،  اخلاصة  التصورات  أو  املزاج  أو  اإلحلاد  منطلق  من  سواء  واإلنكار  الرفض 
مصادره  من  املوضوع  ويدرس  يقرأ  أن  وينبغي  يعرضها....  التي  اإلشكاليات 

الرئيسية واملعتمدة أواًل ابتداء من القرءان.
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اختلف مصحفا أهل المدينة وأهل العراق في اثني عشر حرًفا: 
كتب أهل املدينة ﴿ وأوىص ﴾ وأهل العراق ﴿ ووىّص ﴾.. 1
وكتب أهل املدينة: ﴿ سارعوا إىل مغفرة من ربكم ﴾ ] آل عمران: 133 [. . 2

بغري واو وأهل العراق: ﴿ وسارعوا ﴾.
وكتـب أهـل املدينـة: ﴿ يقول الذيـن آمنـوا ﴾ ] املائدة: 56 [ وأهـل العراق: . 3

﴿ويقول﴾ 
وكتب أهل املدينة: ﴿ من يرتدد ﴾ ] املائدة: 57 [ وأهل العراق ﴿ من يرتدَّ ﴾. 4
وكتب أهل املدينة: ﴿ الذين اختذوا مسجًدا ﴾ ] التوبة: 108 [ وأهل العراق . 5

﴿ والذين ﴾. 
وكتـب أهل املدينـة: ﴿ خرًيا منهـام منقلًبا ﴾ ] الكهـف: 37 [ وأهل العراق: . 6

﴿ منها ﴾ 
وكتب أهل املدينة: ﴿ فتوكل عىل العزيز الرحيم ﴾ ] الشعراء: 217 [. وأهل . 7

العراق: ﴿ وتوكل ﴾ 
وكتب أهل املدينة: ﴿ وأن يظهر يف األرض الفساد ﴾ ] املؤمن: 26 [. وأهل . 8

العراق: ﴿ أو أن يظهر ﴾.
وكتب أهل املدينة يف »حم عسق«: ﴿ بام كسبت أيديكم ﴾ بغري فاء، وأهل . 9

العراق: ﴿ فبام ﴾. 
باهلاء وأهل . 10  ]  71 الزخرف:   [ األنفس ﴾  تشتهيه  ما  املدينة: ﴿  أهل  وكتب 

العراق: ﴿ ما تشتهي ﴾.
وكتب أهل املدينة: ﴿ فإن اهلل الغني احلميد ﴾ ] احلديد: 26 [ وأهل العراق: . 11

﴿ إِن اهلل هو الغني احلميد ﴾.
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وكتـب أهـل املدينة: ﴿ فال خيـاف عقباها ﴾ ] الشـمس: 15 [ وأهل العراق: . 12
﴿ وال خياف ﴾. 

نماذج عن اختالف كلمات كتشكيل أو تبديل الهمزة ياء:
وخلف  • ويعقوب  والكسائي  عاصم  ]الفاتحة:4[،   ﴾ يِن  الدِّ َيْوِم  ﴿َمالِِك 

ووافقهم الحسن، وقرأ الباقون﴿ َمِلك﴾. 
َيْشُعُروَن﴾  • َوَما  َأنُفَسُهم  إاِلَّ  َيْخَدُعوَن  َوَما  آَمنُوا  ِذيَن  َوالَّ الّلَه  ﴿ُيَخاِدُعوَن 

اليزيدي﴿وما  ووافقهم  عمرو  وأبو  كثير  وابن  نافع  قرأ  ]البقرة:9[، 
يخادعون﴾، والباقي ﴿ وما يخدعون﴾.

ُقوْا َيْوًما الَّ َتْجِزي َنْفٌس َعن نَّْفٍس َشْيًئا َوالَ ُيْقَبُل ِمنَْها َشَفاَعٌة َوالَ ُيْؤَخُذ  • ﴿َواتَّ
ِمنَْها َعْدٌل َوالَ ُهْم ُينَصُروَن ﴾]البقرة:48 [ قرأ: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 

ووافقهم محيصن واليزيدي ﴿ وال ُتقبل﴾، وقرأ الباقون ﴿ وال يقبل﴾. 
﴿َوإِْذ ُقْلنَا اْدُخُلوْا َهـِذِه اْلَقْرَيَة َفُكُلوْا ِمنَْها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغًدا َواْدُخُلوْا اْلَباَب  •

ْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُكْم َوَسنَِزيُد اْلُمْحِسنِيَن ﴾]البقرة:58[.  ٌة نَّ ًدا َوُقوُلوْا ِحطَّ ُسجَّ
لكم ﴾، وقرأ  ُتغفر  ابن عامر﴿  وأبو جعفر ﴿ُيغفر لكم﴾، وقرأ:  نافع  قرأ: 

الباقون ﴿َنغفر لكم﴾.
ِه َوَيْقُتُلوَن  • ُهْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن بِآَياِت اللَّ ِه َذلَِك بَِأنَّ َن اللَّ ﴿... َوَبآُؤْوْا بَِغَضٍب مِّ

َكاُنوْا َيْعَتُدوَن ﴾]البقرة:61[، قرأ: نافع  النَّبِيِّيَن بَِغْيِر اْلَحقِّ َذلَِك بَِما َعَصوْا وَّ
﴿ النبيئين﴾، وقرأ الباقون ﴿ النبيين﴾. 

َواْلَيْوِم  • ِه  بِاللَّ آَمَن  َمْن  ابِِئيَن  َوالصَّ َوالنََّصاَرى  َهاُدوْا  ِذيَن  َوالَّ آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 
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ُهْم  َوالَ  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َوالَ  ِهْم  َربِّ ِعنَد  َأْجُرُهْم  َفَلُهْم  َصالًِحا  َوَعِمَل  اآلِخِر 
الباقون:  ابِّين﴾، وقرأ  َيْحَزُنوَن﴾ ]البقرة:62[، قرأ: نافع وأبو جعفر ﴿ الصَّ

﴿ الصابئين﴾. 
ّلــِه َوَمآلِئَكتـِـِه َوُرُســِلِه َوِجْبِريــَل َوِميــَكاَل َفــإِنَّ الّلــَه َعُدوٌّ  • ا لِّ ﴿َمــن َكاَن َعــُدوًّ

ــه وحمــزة والكســائي  ــَن﴾ ]البقــرة:98 [ قــرأ: شــعبة بخلــف عن ْلَكافِِري لِّ
وخلــف ووافقهــم األعمــش ﴿جبرئيــل﴾، وقــرأ ابــن كثيــر ووافقــه ابــن 
ــم  ــوب ووافقه ــص ويعق ــرو وحف ــو عم ــرأ: أب ــل ﴾. ق ــن ﴿ جبري محيص

اليزيــدي والحســن ﴿ ميــكال ﴾، وقــرأ الباقــون ﴿ ميكائيــل ﴾. 
ُه َوَأن  • َع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر لَّ ِذيَن ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن َفَمن َتَطوَّ ﴿ َوَعَلى الَّ

َتْعَلُموَن ﴾]البقرة:184[، قرأ: نافع وابن ذكوان  ُكنُتْم  ُكْم إِن  لَّ َتُصوُموْا َخْيٌر 
وقرأ   ،﴾ مساكين  طعام  فدية   ﴿ والحسن  المطوعي  ووافقهم  جعفر  وأبو 

الباقون: ﴿ فدية طعام مسكين ﴾. 
إِْبَراِهُم  • َقاَل  إِْذ  اْلُمْلَك  الّلُه  آَتاُه  َأْن  ِه  ِربِّ فِي  إِْبَراِهَم  َحآجَّ  الَِّذي  إَِلى  َتَر  ﴿َأَلْم 

َيْأتِي  الّلَه  َفإِنَّ  إِْبَراِهم  َقاَل  َوُأِميُت  ُأْحِيـي  َأَنا  َقاَل  َوُيِميُت  ُيْحِيـي  ِذي  الَّ َي  َربِّ
ِذي َكَفَر َوالّلُه الَ َيْهِدي  ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت بَِها ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَّ بِالشَّ
اْلَقْوَم الظَّالِِميَن﴾ ]البقرة:258 [ قرأ الثالثة: ابن عامر وخلف عن ابن ذكوان 

﴿ إبراهام ﴾، وقرأ الباقون ﴿ إبراهيم ﴾ وهو الوجه الثاني البن ذكوان. 
ـا َتَبيَّـَن َلـُه  • ﴿ َوانُظـْر إَِلـى الِعَظـاِم َكْيـَف ُننِشـُزَها ُثـمَّ َنْكُسـوَها َلْحًمـا َفَلمَّ

َقـاَل َأْعَلـُم َأنَّ الّلـَه َعَلـى ُكلِّ َشـْيٍء َقِديـٌر ﴾]البقـرة:259 [ قـرأ ابـن عامر، 
وعاصـم، وحمـزة، والكسـائي وخلـف ووافقهـم األعمش ﴿ ننشـزها ﴾، 

والباقـي قرؤوهـا ﴿ ننشـرها ﴾. 
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هذه نامذج توصل فكرة اختالف التالوات بشكل جيد وأهنا اختالف تنوع وليس 
عىل  الضوء  تسلط  وإنام  شيًئا  النص  أصل  من  تغريُّ  وال  تناقض،  أو  تضاد  اختالف 
معها،  وتنسجم  األخرى  التالوة  تصدق  تالوة  وكل  أخرى،  تالوة  يف  كامن  هو  ما 
فاملفاهيم اإليامنية واحدة، واألخبار التارخيية أو العلمية واحدة، واألحكام الرشعية 

واحدة، والتامسك املنطقي يف كل تالوة كمبنى ومعنى متحقق هبم مجيًعا. 

وقاعدة تبيني صحة التالوة الذي وضعها من أنزل القرءان، وهي: ﴿َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن 
القرءان َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوْا فِيِه اْختاَِلًفا َكثِيًرا ﴾ ]النساء:82[، وهذا 

االختالف يكون بعدة أوجه: 
يصري . 1 وبالتايل  وغريه،  كتاريخ  الواقع  من  خربه  مع  القرءاين  النص  اختالف 

كذًبا. 
اختالف النص القرءاين مع حقيقة علمية، وبالتايل يصري جهاًل. . 2
يقتيض . 3 وهذا  تالواته،  بكل  إثباًتا  أو  نفًيا  ذاته  مع  القرءاين  النص  اختالف 

االفرتاء والكذب واجلهل.
اختالف الترشيع الذي نزل بالقرءان مع الفطرة اإلنسانية والنفع هلم، يقتيض . 4

نفي صالحيته.
ذكر مفاهيم غيبية خرافية ال يوجد عليها برهان منطقي أو علمي يفقد الثقة . 5

بالنص القرءاين ويصري خرافيًّا. 
هذه األمور اخلمسة - وهي ليست للحرص- معنى مجلة ﴿ لوجدوا فيه اختالًفا 
كثرًيا ﴾ اختالف تضاد أو اختالف تناقض أو اختالف مع الواقع كآفاق وأنفس، أما 
اختالف جزئي يف تالوة بعض الكلامت أو تغيري لكلمة بدل كلمة أو جميء ضمري أو 
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واو... برشط تتابع هذه التالوة عن النبي، كام أتى فيام ذكرناه آنًفا، فهذا اختالف تنوع 
وهو مقبول منطقيًّا وعلميًّا وقرءانيًّا وإيامنيًّا. 

وبالتايل ال قيمة علمية الدِّعاء حصول االختالف يف النص القرءاين، وعد ذلك 
واإليامن  التالوات  كل  إنكار  أو  الربانية،  مصدريته  وإنكار  ونقضه  لتحريفه  برهاًنا 
بواحدة فقط، فهذا موقف غري علمي وال منطقي وال قرءاين، وليس هو االختالف 
اهلل،  عند  من  ليس  القرءان  أن  لثبت  حصل  لو  بحيث  القرءاين  النص  قصده  الذي 
فلذلك ينبغي حتديد مفهوم االختالف املقصود بالنص القرءاين الذي يف حال حصل 

ينتقض النص القرءاين، ويكون ليس من عند اهلل.
 وهذا غري إلزام الباحث لنفسه بدراسة تالوة واحدة فقط والتوقف عن دراسة 

التالوات األخرى مع عدم إنكارها، فكل تالوة كافية وشافية وبرهان بحد ذاهتا. 
وللتوسع يف القراءة ومعرفة التفاصيل للتالوة اللفظية راجع: 

امليرس يف القراءات األربع عرشة. تأليف الشيخ حممد فهد خاروف، مراجعة  •
الشيخ حممد كريم راجح شيخ القراء بدمشق. 

رسم املصحف، دراسة لغوية تارخيية. الدكتور غانم قدوري احلمد. •
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نقاش بعض الشبهات المتعلقة

بحفظ النص القرءاني

املعرفة  الغفلة وعدم  بموقف  والتظاهر  العلمية وراء ظهورنا،  احلقيقة  إن وضع 
إنه موقف  هلا واجلري خلف األوهام والظن، موقف غري علمي وغري موضوعي. 
متحامل، موقف من يريد أن يضع السم يف العسل بقصد تشويه احلقيقة. ولألسف 
حتقق ذلك يف كثري من الباحثني سابًقا، فقاموا بتتبع الشبهات والدسائس التي وضعها 
أسالفهم وعّدوها أخبار ثقة وصحيحة، وانطلقوا منها يصولون وجيولون يف إثبات 

حتريف النص القرءاين، وضمنوا ذلك بكتبهم ودراساهتم.
 ولعل أشهرها كتاب )فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب( ملؤلفه 
)النوري( وهو شيعي املذهب، وقد قام بالرد عليه كبار الشيعة يف زمانه، ونفوا أن 
يكون هذا معتقد الشيعة بالنسبة للنص القرءاين وأظهروا بطالن هذا الكتاب وشذوذ 

مؤلفه بمعتقده22.
فترسبت  وكتبهم  مصادرهم  يف  السنة  أهل  منه  ينج  مل  والتحامل  الدس  وهذا 
القرءاين زيادة أو نقصاًنا، ولعل  النص  التي تنص عىل حتريف  جمموعة من األخبار 
الروايات يف مصادر أهل  الناسخ واملنسوخ، وبقيت هذه  أكثر ذلك كان حتت باب 
السنة إىل يومنا املعارص، وكذلك يف معظم كتب علوم القرءان املؤلفة قدياًم، وال يزيد 
الباحثون املعارصون عن نقلها يف كتبهم أو حمارضاهتم والقيام بتربيرها مستخدمني 
انظر على سبيل المثال )القرءان في اإلسالم( للسيد محمد الطبطبائي، دار الزهراء، ط3. وكتاب )أصول الفقه( محمد   22

رضا المظفر، دار التعارف، ط4. وكتاب )الشيعة والتصحيح( د. موسى الموسوي.
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ما أطلقوا عليه علم الناسخ واملنسوخ.
 وفاهتم أن هذا املوقف منهم هو إقرار هبذه األخبار املدسوسة وفتح باب يصعب، 
بل يستحيل إغالقه؛ ألنه يف أصله قائم عىل الوهم، فمن يستطيع أن يناقش الوهم 
فام  القرءاين،  للنص  واملنسوخ  الناسخ  موضوع  بوهم  ذلك  وحتقق  نفًيا،  أو  إثباًتا 
بنسخ  واعتقدوا  صحيح،  والعكس  منسوخ،  اآلخرين  عند  هو  ناسخ  قوم  عند  هو 
نصوص من القرءان تالوة مع بقاء احلكم، أو نسخ احلكم مع بقاء التالوة للنص دون 

فائدة ترجى منه سوى التعبد، أو نسخ النص كاماًل حكاًم وتالوة.
القول  إىل  فذهبوا  بعقوهلم  فهمها  يستطيعوا  مل  ومهية  أمثلة  ذلك  عىل  ورضبوا 
بنسخها غري ذكرهم لسور كاملة قد نسخت ورفعت من املخطوط، إىل غري ذلك من 
الرتهات، وذلك كله موجود يف مصادر أهل السنة وسوف يستخدمها كل من يريد 

الطعن يف حفظ النص القرءاين من منطلق )من فمهم ندينهم(.
 وهذا ما حصل فعاًل، إذ قام املسترشقون ومن حذا حذوهم من الباحثني العرب 
املوجود بني  باالعتقاد  السنة والشيعة  الومهية، وألزموا أهل  املوجة  إىل ركوب هذه 
القرءاين قد تعرض للتحريف  الثقافية يف أن النص  أظهرهم، وما ذكرته مصادرهم 
والزيادة والنقصان سواء يف عهد النبوة من النبي نفسه حتت مفهوم الناسخ واملنسوخ 

أو من بعده حسبام جاء يف الروايات املدسوسة.
بعلامء  العلمية واجلري وراء األوهام، فكان األجدر  وذلك كله إلغفال احلقيقة 
قد  القرءاين  النص  أن  هو  واليقني  واألوهام،  الظن  ورفض  باليقني  التمسك  األمة 
تتابع رواية وحفًظا وتم االتفاق عىل توثيقه كتابًة يف عهد أيب بكر، واستمر ذلك إىل 

يومنا املعارص مل ينقص منه أو يزيد أية كلمة ناهيك عن نص بكامله.
الناسخ  علم  عليه  أطلق  وما  للروايات  النقاش  يتم  احلقيقة  هذه  عىل  وبناء   
القصاصني والدساسني  إنام هي من نسج  واملنسوخ، فنصل إىل أن كل هذه األمور 
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الشباب  جيل  خاصة  فيه،  املسلمني  عامة  وتشكيك  القرءاين  للنص  اإلساءة  بقصد 
حديثي العهد بالثقافة.

ولنأخذ عىل سبيل املثال خرًبا ُيعزى إىل عمر بن اخلطاب أنه قال: 
 » لوال أن يقول املسلمون: زاد عمر يف القرءان ألثبتُّ آية الرجم فيه، فإهنا مما نزل 

من القرءان يف زمن النبي «.
وآية الرجم هي: )والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة(.

هذه  نزول  قطعي  بشكل  ثبت  فعاًل  هل  هو:  منه  نتحقق  أن  جيب  عمل  أول  إن 
)أن  مجلة  يف  نفسه  اخلرب  بدليل  ال،  قطًعا:  واجلواب  النبي؟  زمن  يف  املزعومة  اآلية 
يقول املسلمون: زاد عمر يف القرءان( ومن هم املسلمون يف زمن عمر؟ ال شك أهنم 
جمتمع الصحابة مما يعني أن هذه اآلية املزعومة نكرة ال يعرفها جمتمع الصحابة الذين 

عارصوا نزول الوحي.
 وبالتايل فاآلية املزعومة مل ُتعرف يف زمن النبوة ومل يقم أحد بكتابتها أو تالوهتا 
طوال عهد النبي، وكذلك يف عهد أيب بكر ومل ُتذكر إال كخرب آحاد ُأسندت لبعض 
الصحابة الذي منهم عمر بن اخلطاب إلعطائها مصداقية، وفعاًل نجح الدساسون يف 

ينية. ذلك، وانطلت احليلة عىل املسلمني ودخلت يف ثقافتهم الدِّ
 ولنناقش املوضوع من جانب آخر: وهو أن عمر بن اخلطاب من احلفظة ومن 
كتبة الوحي وهو من اقرتح عىل أيب بكر عملية مجع النص القرءاين يف الصحف وكون 

األمر كذلك فالسؤال املطروح: 
ملاذا ال توجد هذه اآلية املزعومة حمفوظة ومكتوبة يف عهد النبوة، خاصة أن أ. 

كل نص ينزل كان ُيكتب مبارشة فور انتهاء نزوله؟
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جمتمع ب.  أقره  الذي  بكر  أيب  مصحف  يف  املزعومة  اآلية  هذه  توجد  ال  ملاذا 
الصحابة مجيًعا وعمر منهم؟

ملاذا مل يقرتح عمر إثبات هذه اآلية املزعومة يف عهد أيب بكر أثناء مجع النص ت. 
القرءاين؟

األمهية ث.  من  درجة  عىل  ين  الدِّ أمور  من  أمر  يف  الناس  خيشى  عمر  فعاًل  هل 
الكبار  بالصحابة  يستعن  مل  وملاذا  احلق؟  يف  قوة  هو  َمْن  وهو  والعظمة 

املعارصين له؟
ملاذا مل يثبت هذا النص املفقود يف زمن عثامن عندما قام بنسخ مصحفه عن ج. 

املصحف البكري ويتالىف النقص؟
كل هذه اإلشكاليات وغريها تدفعنا إىل أن نقطع بكذب هذه الرواية عىل لسان 
مبارش؛ ألن من  أو غري  مبارش  بشكل  اليهود  لسانه هم  والذين وضعوها عىل  عمر 
املعلوم أن الرجم للزاين املحصن هو حكم هيودي، وليس حكاًم إهليًّا سابًقا ومل ينزل 

بالقرءان.
بالناسخ  بالقول  تربيره  أو  للنقاش  اخلرب  هذا  يصلح  فال  كذلك  األمر  وكون   
واملنسوخ، فاخلرب ابتداء ظني ونجزم نحن بوضعه ودسه يف الثقافة اإلسالمية، فكيف 
نناقش موضوع نسخه من القرءان تالوة مع بقاء حكمه ومل يثبت نزوله كنص قرءاين 
عن  األخذ  جراء  من  اإلسالمية  الثقافة  يف  ودسه  وضعه  ثبوت  عن  ناهيك  أصاًل؟ 

التلمود يف التفسري وغريه.
ومثال آخر عىل ذلك هو ما ُيروى أن عبد اهلل بن مسعود قد اعرتض عىل عمل 
عثامن يف توحيد التالوات، وأن مصحف عبد اهلل بن مسعود ال توجد به املعوذتان 

ظنًا منه أهنام ليستا من النص القرءاين، وإنام مها بمثابة أدعية وتعاويذ.
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وعىل افرتاض صحة هذه الرواية عن عبد اهلل بن مسعود نناقشها حسب معطياهتا 
واحليثيات التي الزمت هذه الرواية من أحداث.

أما اعرتاض عبد اهلل بن مسعود عىل عمل عثامن من توحيد التالوات، فمردود 
لظهور موقفه الشخيص جتاه عثامن؛ ألنه مل خيرته ويعينه ضمن جلنة نسخ املصاحف 
ُم زيد بن ثابت، وأنا قد دخلت  ورصح بذلك علنًا فقال: »كيف ُأستبعد من ذلك وُيَقدَّ

باإلسالم قبله، بل كان هو يف صلب أبيه مل يأت إىل احلياة«.
وهذا االعرتاض من عبد اهلل مرفوض كام ذكرنا؛ ألن األمر ال يتعلق باألسبقية 
لإلسالم ولو كان األمر كذلك لكان هناك من هو أوىل َمْن عبد اهلل نفسه نحو اإلمام 
عيل بن أيب طالب عليه السالم، فاألمر متعلق باألهلية والكفاءة، وقد اجتمع ذلك يف 

زيد بن ثابت.
 وهذا األمر ال عالقة له باألفضلية واملكانة، وإنام له عالقة بطبيعة العمل املقصود 
قيامه، فالرجل املناسب هلذه املهمة هو زيد بن ثابت، وهذا ليس اختيار عثامن فحسب 
وإنام هو اختيار أيب بكر من قبله عندما مجع النص القرءاين بالصحف، فضاًل عن أن 
الصحف بخطه إضافة إىل أنه من احلفظة، ومن أحد كتبة الوحي واجلامعني للنص 

القرءاين.
للقيام هبذه  أكفأ رجل  أنه  لعلمه  الصحابة   كل ذلك جعل عثامن خيتاره من بني 
مهمته،  ليشاركوه  الصحابة  من  عدًدا  له  أضاف  بل  وحده،  يفرده  مل  أنه  كام  املهمة، 

ولكن بإرشافه وتوجيهه كونه اخلبري بالنص القرءاين.
 فمن هذا الوجه ال قيمة العرتاض عبد اهلل بن مسعود من الناحية العلمية، وبالتايل 
من القبح والشناعة أن يوظف هذا املوقف الشخيص من عبد اهلل وُتبنى عليه أوهام 

وأباطيل وجًها لوجه مع احلقيقة.
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أما ما يروى أن نسخة املصحف اخلاصة بعبد اهلل بن مسعود ال تنص عىل وجود 
املعوذتني وهو ينفي عنهام صفة القرءانية، فهذا إن صح عنه فليس إال خرب آحاد مقابل 
نسخة  من  ابتداء  الصحابة  جمتمع  قبل  من  كتابة  وتوثيقهام  رواية  للمعوذتني  التتابع 

النبوة إىل مصحف أيب بكر، واستمر ذلك يف عهد عمر إىل فرتة استالم عثامن.
نسخة  ويعلن احلرب عىل  اهلل  ملاذا مل يرصح عبد  نفسه:  يفرض  الذي  والسؤال   
للنص  بكر  توثيق أيب  الصحابة عىل  النبوة ومصحف أيب بكر وإقرار وإمجاع جمتمع 

القرءاين كتابة، ومن ثم تصديق دولة عمر لعمل أيب بكر؟
وهذا يدل عىل عملية دس هذا اخلرب عىل عبد اهلل بن مسعود؛ ألنه إن كان مل يسمع 
من النبي أن املعوذتني من النص القرءاين - وقطًعا قد سمع ذلك؛ ألن املعوذتني نزلتا 
يف مكة وعبد اهلل بن مسعود من املهاجرين السابقني يف اإلسالم- فإنه قد سمع ذلك 
من تتابع الصحابة هلام، فكان من الطبيعي أن يأخذ بالتتابع، ويقول بأهنام من النص 

القرءاين ويرتك رأيه منفرًدا لتتابع األمر يف جمتمع الصحابة.
وإذا افرتضنا أن عبد اهلل بن مسعود مل يرتاجع عن رأيه بالنسبة للمعوذتني مقابل 
الناحية  من  له  قيمة  ال  متطرًفا  موقفه  يكون  هلام،  الصحابة  جمتمع  من  املتتابع  النقل 

العلمية.
ولذلك نجد الصحابة مل يلتفتوا إليه ومل يعريوه أي انتباه لعلمهم أن رأيه مبني عىل 
اخلاصة من  نسخته  أمهلوه وأجربوه عىل حرق  وبالتايل  بالرأي،  واالنفراد  االعتداد 

املصحف، وسواء فعل ذلك أم ال فاألمر أخذ صفة الرأي الشخيص له.
التتابع  جتاه  املسعودية  الرواية  هذه  عىل  االعتامد  يصح  كيف  م  تقدَّ ما  عىل  وبناء 
املحفوظ يف الصدور واملوثق يف السطور؟ إال إذا كان الباحث يريد أن يثبت شيًئا يف 

نفسه!.
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هذه بعض النامذج التي اعُتِمَدت لدى من حياول أن يثبت اخرتاق النص القرءاين 
بعض  ذلك  يف  وتبعهم  حديًثا  املسترشقون  اعتمدها  قد  نفسها  وهي  التاريخ  خالل 

الباحثني العرب.
خيوط  من  أضعف  فهي  هبا  لالستدالل  يسوقوهنا  التي  األخرى  النامذج  أما 
للوقوف  تنهض  ال  اإلسالمية  الثقافة  عىل  وافرتاءات  دسائس  فكلها  العنكبوت، 
مقابل احلقيقة العلمية من أن النص القرءاين حمفوظ يف الصدور وموثق يف السطور 

بشكل متواتر منذ عهد النبوة إىل زمننا املعارص.
 وبالتايل ال ُيلَتَفُت إليها وال يصح تربيرها أو دراستها طاملا أهنا أخبار باطلة غري 
يقينية، واليقني ال يزول إال بيقني مثله، فالظن ال يرفع اليقني، واحلق أحق أن يتبع ولو 
كانت الروايات الظنية موجودة يف معظم أمهات احلديث والتفسري عند أهل السنة 
اليقني  ترك  أي:  الشكل،  هبذا  البحث  يصح  وال  بذلك،  تتأثر  ال  فاحلقيقة  والشيعة 

والسعي خلف الشبهات واإلشكاليات للوصول من خالهلا إىل نقض اليقني.
يومنا  إىل  نزوله  بدء  منذ  متنًا  القرءاين  النص  صحة  يقني  إثبات  هو  فاملطلوب   
املعارص، فإذا تم ذلك للباحث ال يطلب منه عالج وتربير كل اإلشكاليات والرتهات 
به  يقنع  فام  ثقافتهم  وتفاوت  الناس  أمزجة  الختالف  الواقع  يف  يستحيل  ذلك  فإن 

فالن ال يقنع به آخر ويبقى األمر مرتوًكا للموقف الشخيص.
مع العلم أن نص )الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة( باطل من حيث املتن 

لنظام اللسان العريب، مثل: 
•   املرأة الكبرية يف السن يف القرءان اسمها عجوز وليست شيخة.

َعِجيٌب ﴾  َلَشْيٌء  َهـَذا  إِنَّ  َشْيًخا  َبْعِلي  َوَهـَذا  َوَأَنْا َعجوٌز  َأَألُِد  َوْيَلَتى  َيا  ﴿َقاَلْت 
]هود:72[.
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ِه َواْلَفْتُح ﴾  •   كلمة )إذا( تفيد حتمية حصول ما بعدها، مثل ﴿إَِذا َجاء َنْصُر اللَّ
]النرص:1[، وكان ينبغي أن يأيت يف النص كلمة )إن زنيا( الحتاملية وقوع الزنا أو عدم 

وقوعه.
اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُهَما  اِرُق َوالسَّ  وواضح أن الذي افرتى النص قّلد نص ﴿َوالسَّ

َن الّلِه َوالّلُه َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾]المائدة: 38[. َجَزاء بَِما َكَسَبا َنَكااًل مِّ
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توثيق النص القرءاني

من التاريخية إلى الواقعية

يفيد  ال  وكتابًة  حفًظا  القرءاين  النص  رواية  بتتابع  يتعلق  مما  ذكره  مرَّ  ما  كّل  إن 
دون  اهلل  عبد  بن  حممد  إىل  نسبته  صحت  قد  القرءاين  النص  هذا  أن  سوى  الباحث 
زيادة أو نقصان، وهذا أمر ال عالقة له البتة بموضوع نسبة النص القرءاين إىل اهلل عز 

وجل، فهذه مسألة أخرى ال عالقة هلا بموضوع السند والرواية والتتابع.
 فلم تكن مسألة صحة نسبة القرءان إىل حممد يف زمنه حمل خالف أو نقاش من 
جراء  من  املسألة  هلذه  معرفتهم  عن  ناهيك  القصيد  بيت  هو  ليس  ذلك  ألن  قومه؛ 

التعايش واملعارصة له.
حممد  النبي  بني  أشده  عىل  الرصاع  جرى  اليقينية  املعرفة  تلك  حصول  ورغم   
النبي حممد أن النص القرءاين إنام هو وحي  ادِّعاء  وقومه، ومل يكن الرصاع إال عىل 

من اخلالق املدبر لعباده.
 وهذه املسألة ال عالقة هلا بموضوع صدق وأمانة النبي حممد املعروف هبام من قبل 
عي النبوة اإلهلية؛ ألن الصدق يشء  أن يصري نبيًّا، ولو أن ذلك رشط ال ُبدَّ منه ملن يدَّ
وصحة اخلرب يشء آخر، فصحة الرسالة تدل عىل صدق الرسول بينام صدق الرسول 
ال يدل عىل صحة الرسالة، فصفة الصدق يف امًلخرب ليست هي دلياًل عىل صحة خربه، 

فصحة اخلرب مسألة أخرى بحاجة إىل برهان يقوم عىل صحتها.
مبارشة،  منه  اخلرب  سمع  الذي  للنبي  املعارص  اإلنسان  يكون  ذلك  عىل  وبناء 
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النبي قد أخرب بذلك النص يف موقف  واإلنسان بعد ألف سنة الذي تتابع عنده أن 
واحد بالنسبة لعلمهام بصحة نسبة هذا اخلرب إىل النبي، والعلم بصحة السند ال عالقة 

له بصحة املتن.
 وبالتايل فموقف اإلنسان الذي سمع من النبي مبارشة وموقف اإلنسان املعارص 
واحد،  أيًضا  كمتن  اخلرب  بصحة  لإليامن  بالنسبة  النبي  عن  اخلرب  عنده  تتابع  الذي 
فعامل الزمن مهام طال ال عالقة له بموضوع اإليامن بمصدرية النص القرءاين، ألن 
ذلك اإليامن مل يتأتَّ من صدق املخرب أو تتابع الرواية عنه، وإنام يتأتَّى اإليامن بصحة 

اخلرب كمتن من جراء تطابق داللة اخلرب مع مدلوله من الواقع.
 وهذا األمر ضمن إمكانية اإلنسان املعارص للنبي واإلنسان الذي يأيت بعد ألف 
سنة، والنص القرءاين هو نص موجود يف الزمن املعارص، وكون األمر كذلك فمن 
السذاجة عىل درجة كبرية إمهال النص املعني بالدراسة والدخول يف متاهة التاريخ 

والرواة ملعرفة صحة نسبة هذا النص للذي صدر منه أواًل.
 فاملوضوع ليس هو أن هذا النص تكلم به زيد أو عمرو حتى نرجع إىل الرتاث، 
ومصداقية  كمتن  نفسه  اخلرب  صحة  هو  املوضوع  وإنام  عنهم،  ذلك  صحة  ونعرف 
ومصدرية ربانية، وهذا ال عالقة له البتة بتاريخ رواية النص ومالبساته وإشكالياته 

التي تعرض هلا أثناء النقل.
فموقف اإليامن أو الكفر يكون وجًها لوجه مع النص ذاته كمتن ال يؤثر السند 
بذلك املوقف ال من قريب وال من بعيد، ومثل ذلك كمثل الرسول والرسالة التي 
حيملها، فاألمهية للرسالة وليس للرسول، كام أن الرسالة هي حمل للدراسة والتدبر ملا 

فيها، وليس صفات الرسول والرواة.
 كام أن مصداقية الرسالة من ذاهتا باملضمون الذي حتمله وليس من الرسول، ألن 
الرسالة ممكن أن حيملها عرشات الناس، بل مئات حتى تصل إىل املرَسل إليه، فال 
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يقوم املرَسل إليه بإمهال الرسالة واجلري خلف السعاة الذين قاموا بتوصيل الرسالة 
َِم بعقله؛ ألنه من الواجب أن يتأكد  ليتأكد من صفاهتم وصدقهم! ولو فعل ذلك الهتُّ

من الرسالة نفسها ذاهتا، وذلك من خالل صواب املحتوى الذي تضمنته.
أم  كانوا  صادقني  السعاة  هيمه  ال  الرسالة  مضمون  صواب  من  يتأكد  وعندما   
برهاًنا عىل  ليسوا  فهم  الرسالة،  تؤثر عىل حكمه عىل  تلك ال  كاذبني؛ ألن صفتهم 

صواب ومصداقية مضمون الرسالة كمحتوى.
النبي حممد فقام  ورسالة اهلل عز وجل قد وصلت إىل عباده، وبدأ ذلك يف زمن 
النبي  بتالوهتا عىل الناس يف زمانه ووقف الناس منها موقف اإليامن والكفر، وقام 
ق  بالتفاعل معها إلسقاطها عىل واقعه، وقد نجح يف ذلك نجاًحا منقطع النظري وصدَّ
قومه بمصدرية الرسالة الربانية فآمن قسم منهم، وكفر آخر بمربرات مكشوفة نحو 
أن القرءان يتعلمه النبي من رجل نرصاين وغري ذلك من األباطيل، وكل ذلك لنفي 
هلذه  وشهودهم  ذلك  عىل  والربهان  احلجة  قيام  بعد  القرءان  عن  الربانية  املصدرية 

العملية.
بوضع  العرب  من  تبعهم  ومن  املسترشقون  قام  فقد  باألمس،  اليوم  أشبه  وما   
الربانية  القرءان  مصدرية  ونفي  احلقيقة  لتغطية  الثقايف  الرتاث  مستغلني  إشكاليات 
وصالحيته لكل زمان ومكان، فتارة يقولون بوقوع التحريف يف النص القرءاين عرب 
الزمان، وتارة يقولون: إنه من صياغة النبي حممد، وغري ذلك من املربرات املكشوفة 
العاملية   - واملحكمة  الكاملة  اهلل  رسالة  القرءان  أن  إلنكار  النهاية  يف  هتدف  التي 

واإلنسانية والدائمة - إىل خلقه.
اهلل،  رسالة  إىل  والدعوة  بالتعليم  يقوم  كنبي  مهمته  انتهت  النبي  تويفِّ  وعندما 
إلينا، ومطلوب منا نحن كمجتمع  الرسالة موجودة يف األمة حتى وصلت  وبقيت 
معارص أن نتخذ موقًفا من الرسالة والتأكد من صواب مضموهنا ونسبتها إىل الرب 
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املوقف؛ ألن  كنبي ورسول يف ذلك  اهلل  بن عبد  سبحانه وتعاىل، وال عالقة ملحمد 
ووظيفته  ومعرفة  علم  مقام  النبوة  مقام  ألن  وذلك  بموته،  انتهت  قد  لقومه  نبوته 

التفاعل مع الرسالة والواقع الذي يعيشه.
وقد حصل ذلك وانتهى بموت النبي وقومه، وال وجود اآلن للنبي حتى يتفاعل 
بالعلم  الذين هم ورثة األنبياء  العلامء  الرسالة حسب واقعنا، وإنام املوجود هم  مع 
واملعرفة واالستقامة، فيقومون بالتفاعل كل حسب اختصاصه مع الرسالة والواقع 

الذي خيصهم، وهلم يف حتقيق ذلك املقام طريقان: 
الستخراج  وواقعه  الرسالة  مع  التفاعل  يف  وسنته  النبي  سرية  دراسة  األول: 
األسس واملنطلقات التي اعتمد عليها يف فهم الرسالة وكيفية إسقاط ذلك عىل واقعه 
ودراسة  الرسالة  مع  التعامل  يف  كمنهج  واملنطلقات  األسس  باستخدام  فيقومون 

واقعهم، ومن ثم اختيار احلل األحسن هلم.
النبي  كان  فلقد  أصاًل  النبوة  لعلوم  مبارشة كوهنا مصدًرا  الرسالة  دراسة  الثاين: 
إىل  يصل  النبي  وسرية  سنة  درس  فمن  واحدة  فالنتيجة  بمنهجه،  للقرءان  الرتمجان 

منهج القرءان، ومن درس القرءان مبارشة فإنه يصل إىل سنة النبي وسريته.
 وعىل احلالتني يصل إىل املنهج يف التعامل مع رسالة اهلل. واألصوب هو دراسة 
بمنهج  منه  واخلروج  وصواب  سليم  بشكل  أظهرنا  بني  لوجوده  مبارشة  القرءان 
للتعامل مع الرسالة الذي ليس هو يف النهاية إال منهج النبوة )احلكمة( وذلك كبديل 
عن الدخول يف الرتاث والتعرض إلشكاليات وأحداث سياسية يصعب استخالص 

منهج النبوة منها 23.
أما وظيفة النبي كرسول، فلقد أدَّى املهمة عىل أكمل وجه، وبلغ الرسالة كاملة كام 
نزلت بالتامم والكامل، وطبيعة الرسالة هي التي حددت دور النبي ودور الرسول؛ إذ 

راجع كتابي تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم.  23
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جعلت املقام األول: مقام علم ومعرفة وتعليم ودعوة موجًها إىل املجتمع اإلنساين 
املعارص له.

الزمان  عرب  كافة  اإلنسانية  املجتمعات  إىل  الدعوة  عاملي  جعلته  الثاين:  واملقام 
واملكان، وحتقق ذلك باستمرار الرسالة وديمومتها.

كمضمون  الرسالة  صواب  من  التأكد  املعارص  املجتمع  نحن  منا  املطلوب  إذْن؛ 
ومصدرية كوننا معنيني باخلطاب، فإن تم ذلك لنا ننتقل إىل مرحلة اإليامن هبا والتفاعل 
معها دون النظر للرتاث وإشكالياته، وإن ثبت لدينا أن الرسالة باطلة يف موضوعها 
مفرتاة يف مصدريتها يكون قد كفى اهلل املؤمنني القتال، فام لنا وللدخول يف الرتاث 

وعدم اخلروج منه، وال نحصل من ذلك إال عىل الضياع والسجال اإليديولوجي.
كآفاق  بالواقع  إنام هو  القرءان  إدراك مصداقية  أن  إىل  قد وصلنا  نكون  وأخرًيا؛ 
قد  القرءاين  للنص  والتتابع  الرواية  فطريقة  وسند،  كرواية  بالرتاث  وليس  وأنفس، 
أخذت حقها من التوثيق خالل األجيال املاضية، ووصلت يف زمننا إىل أعىل درجات 
التوثيق التارخيي، وانتهى ذلك عندنا لوصول النص القرءاين لدرجة احلقيقة التارخيية، 

وصار من املسلامت.
بمصدرية  اإليامن  بمضمون  له  عالقة  ال  التارخيي  التوثيق  أن  سابًقا  ذكرنا  وكام   

النص القرءاين.
ولذا؛ جيب بدء عهد جديد من التوثيق يتعلق بالنص القرءاين كمحتوى ومضمون، 
وذلك بجعل الواقع آفاًقا وأنفًسا يشهدان عىل صوابه، وبالتايل فهو من عند اهلل عز 
وجل، ومن هذا املنطلق جيب عىل العلامء أن يتعاملوا مع النص القرءاين كنص حي 
مستمر يف العطاء املعريف، وهيدي للتي هي أقوم للمجتمعات اإلنسانية، وهو نور نرى 

من خالله، وهداية لنا وإرشاد.
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 فيجب دراسة كل موضوع قرءاين عىل حدة؛ نحو موضوع خلق اإلنسان، فيقوم 
ويقومون  علمية،  منظومة  حسب  وترتيبها  بذلك  املتعلقة  اآليات  بإخراج  العلامء 
التي  النتائج  الواقع من جراء السري يف األرض واالستفادة من  بعملية إسقاطها عىل 
وصل إليها العلم،سواء أكانت قطعية أم ظنية، فالقطعي من العلم ينسجم ويتطابق 
مع النص القرءاين رضورة علمية وإيامنية، والظني منه يؤخذ كمحاولة لفهم النص 

والدخول يف فضائه.
 والنتيجة أننا سوف نالحظ أن العلم يشهد بصواب داللة هذا النص، كام أنه يقر 
العلم يف  يستمر  وبالتايل  القرءاين،  النص  أمام ساحة فضاء دالالت  بعجزه وضعفه 
رحلته الطويلة من الشك إىل اليقني ومن الظني إىل القطعي، يضيف شهادة تلو شهادة 

عىل صواب مصداقية النص القرءاين،وأنه رباين املصدر.
صفتان  والصالحية  فالتطابق  القرءان،  تناوهلا  التي  املواضيع  كل  يف  وهكذا   
الزمتان للنص القرءاين عىل صعيد اآلفاق واألنفس ال فرق بينهام، فالترشيع الذي 
إن  اإلنسانية-  للمجتمعات  مفر  وال  واألصلح  األقوم  هو  القرءاين  النص  به  جاء 
أم مل يؤمنوا،  الربانية  آمنوا بمصدريته  الفالح والرشاد- من األخذ به سواء  أرادت 
عىل  بذاته  ذاته  ويفرض  األرض،  يف  ويمكث  يدوم  الذي  هو  واألحسن  فاألنفع 
املجتمعات اإلنسانية دون قوة وإرهاب، وليس ذلك إال من جراء انسجامه مع فطرة 

الناس وحاجتهم.
 لذا؛ فإن عملية نقاش صواب النص القرءاين ال تكون من الرتاث وإشكالياته، 
وإنام تكون من خالل دراسته وتدبره، فإن كان فعاًل هو األصلح واألقوم واألنفع 
نص  النص  هذا  أن  شك  فال  الواقع،  من  اخلرب  حمل  مع  متطابق  وخربه  واألحسن 
صالح نافع صادق يف مصدريته الربانية، وال هيم صفة الرواة له؛  ألهنم جمرد رسل 

قاموا بتوصيل النص إلينا.
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وإذا استمر عمل العلامء عىل هذا النمط فإن مصداقية النص القرءاين ومصدريته 
العلمية  واملراكز  املؤسسات  قبل  من  له  التوثيق  دائرة  إىل  تدخل  سوف  الربانية 
للمجتمعات اإلنسانية كافة، ويصري الكفر بالنص القرءاين موقًفا غري علمي كموقف 

الذي ينكر كروية األرض أو دوراهنا حول الشمس.
ولكن املوقف الكفري من القرءان يكون موقًفا إجراميًّا جاحًدا ال يريد صاحبه 
للمجتمعات اإلنسانية حتقيق العدل والسالم واملحبة واألمان واحلرية لإلنسان؛  ألن 
وباليوم اآلخر كبعث  أحًدا صمًدا،  ا  ربًّ املدبِّر  باخلالق  باإليامن  إال  يتم  ذلك ال ولن 
ومسؤولية، وااللتزام بام أنزل اهلل من رسالة كاملة كأسس ومنطلقات وحدود حلركة 
مقام  وهي  له،  اهلل  منحها  التي  األرض  يف  وظيفته  ليحقق  وجمتمع  كفرد  اإلنسان 

اخلالفة.
القرءان الكريم آية النبي حممد اخلالدة، فلقد جاءت كل آيات األنبياء قبل حممد 
مادية بحيث إن عامل املحسوس )الظاهرة الطبيعية لآلية( سبق عامل املعقول إّما بفرتة 
زمنية قصرية، أو فرتة زمنية طويلة األمد24. وذلك ألن اإلنسان يف مراحل تطوره كان 
املحسوسات سبقت  أن  املعقوالت، أي:  أهم من عامل  املبارش عنده  املحسوس  عامل 

املجردات املعقوالت.
 وهذا هو التطور الطبيعي التارخيي للمعرفة اإلنسانية؛  ألن املعرفة اإلنسانية تبدأ 

باإلدراك الفؤادي املشخص بحاستي السمع والبرص، ثم تنتقل إىل املجردات.
هو  القرءان  أن  أي:  ذاته،  القرءان  هي  نبوته  آية  كانت  فقد  للنبي  بالنسبة  أما   
التصديق، وهو النبوة مًعا، ومل تأته النبوة واآليات البينات منفصاًل بعضها عن بعض 

كام كانت بالنسبة لكل األنبياء، النبوة واآليات البينات منفصاًل بعضها عن بعض.
أن  فيجب  النبيني،  خاتم  حممًدا  أن  وبام  معظمه،  الكتاب  من  القرءان  شكل  لقد 

راجع الكتاب والقرءان للدكتور محمد شحرور  24
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تبقى آيته خالدة، وكلام تقدمت اإلنسانية يف املعارف والعلوم يظهر صواب وأحقية 
القرءان بشكل واضح، فكانت آيته معاكسة متاًما آليات بقية األنبياء، وذلك ألن: 

1- نبوة حممد التي هي القرءان وسبق فيه الطرح املعقول عن املدرك من املحسوس 

املحسوسات  ضمن  القرءان  طروحات  تدخل  الزمن  تقدم  فكلام  متشاهبة.  بصياغة 
مع  املحسوس  من  املدرك  )مطابقة  املبارش،أي:  بالتأويل  ى  ُيسمَّ ما  وهذا  املدركة، 

النص(. 

َيْكِف  َأَوَلْم  اْلَحقُّ  ُه  َأنَّ َلُهْم  َيَتَبيََّن  َحتَّٰى  َأنُفِسِهْم  َوفِي  اآْلَفاِق  فِي  آَياتِنَا  َسنُِريِهْم   ﴿
ُه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد ﴾ ]فصلت: 53[.  بَِربَِّك َأنَّ

ْسَتَقرٌّ َوَسْوَف َتْعَلُموَن ﴾ ] األنعام: 67[. ُكلِّ َنَبإٍ مُّ ﴿ لِّ

ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم  َب الَّ لَِك َكذَّ ا َيْأتِِهْم َتْأِويُلُه َكَذٰ ُبوا بَِما َلْم ُيِحيُطوا بِِعْلِمِه َوَلمَّ ﴿ َبْل َكذَّ
َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّالِِميَن ﴾ ]يونس: 39[.

ي قرءاًنا من القراءة حيث إن السبب األول هو  وهذا هو السبب الثاين يف أنه ُسمِّ
التي  القوانني  ملعرفة  وقراءهتا  التاريخ،  بأحداث  الطبيعة  أحداث  قرن  وهو  املقارنة 

حتكمها.

َرْتًقا  َكاَنَتا  َواأْلَْرَض  َماَواِت  السَّ َأنَّ  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َيَر  ﴿َأَوَلْم  تعالى:  قال  لقد   
َفَفَتْقنَاُهَما َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفاَل ُيْؤِمنُوَن﴾ ]األنبياء:30[. 

دون  احلياة  مظاهر  من  يوجد مظهر  أن  يمكن  كله ال  الكون  أن يف  اآلن  وعرفنا 
َواْلَقَمَر ُكلٌّ  ْمَس  َوالنََّهاَر َوالشَّ ْيَل  اللَّ ِذي َخَلَق  الَّ وجود املاء)الرطوبة( وقال: ﴿َوُهَو 

فِي َفَلٍك َيْسَبُحوَن ﴾ ]األنبياء: 33[.
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 والفلك يف اللسان العريب هو االستدارة كقولنا: »فلك ثديا الفتاة« أي: استدارا، 
فكل يشء يف هذا الكون من أصغر اجلزيئات إىل أكربها يتحرك ضمن أفالك، أي: 
القرءان قبل أربعة عرش  حركة غري مستقيمة)منحنية(. هذا ما عرفناه اآلن ووصفه 
إنه  ثم  مًعا.  واملعقوالت  املحسوسات  عامل  يف  صار  واآلن  املعقوالت،  عامل  يف  قرًنا 
ا اَل  َأنُفِسِهْم َوِممَّ َوِمْن  ُتنبُِت اأْلَْرُض  ا  َها ِممَّ ُكلَّ ِذي َخَلَق اأْلَْزَواَج  الَّ قال:  ﴿ُسْبَحاَن 

َيْعَلُموَن﴾ ]يس:36[.
القرءان منذ أربعة عرش قرًنا ووضع يف عامل املعقوالت: إن هذا الكون  لقد قال 
قائم كله عىل األزواج )قانون الزوجية( يف كل يشء مطلًقا، يف الذي نعرفه والذي ال 
نعرفه، وقد حذرنا من أن ننسى هذه احلقيقة: َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقنَا َزْوَجْيِن َلَعلَُّكْم 

ُروَن . َتَذكَّ
ثم إنه وضع لنا يف عامل املعقوالت قوانني جدل املتناقضات واألزواج واألضداد. 
النظريات  نستقرئ  القرءان  فمن  االستقراء،  من  قرءاًنا  النبوة  آيات  يت  ُسمِّ وهلذا 
احلقيقة  مع  املادية  املوضوعية  احلقيقة  قرن  أنه  إىل  إضافة  والتارخيية،  املادية  العلمية 

التارخيية.
 واآلن أريد أن أوجه سؤااًل: هل هذا الكالم هو من أساطري األولني أو من أساطري 

اآلخرين؟
قد يقول قائل: إن السادة املفرسين وعلامء املسلمني مل يرشحوه هكذا وأقول: هنا 

يظهر الوجه الثاين من إحكام القرءان وهو: 
حسب  نسبيًّا  فهاًم  تفهم  بحيث  للوجود  املطلقة  احلقيقة  القرءان  حوى  لقد   -2

األرضية املعرفية للعرص الذي حُياول فهم القرءان فيه. فهو قد حوى احلقيقة املطلقة 
يفعله.  أن  كان  ا  أيًّ إلنسان  يمكن  ال  وهذا  واحد،  بآن  احلقيقة  هلذه  النسبي  والفهم 
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ا يف الصيغة اللسانية املحدثة )الذكر(، والنسبي جاء يف املحتوى  فاملطلق عربَّ عنه ماديًّ
يه بخاصية التشابه. املتحرك يف التأويل، وهذا ما نسمِّ

 فإذا أردنا أن نعرف األرضية املعرفية للعرص الذي عاش فيه ابن كثري فام علينا إال 
أن نقرأ تفسريه، وإذا أردنا أن نعرف األرضية املعرفية لعرص الصحابة فام علينا إال أن 

نتبع تفسرياهتم وعىل رأسهم ابن عباس.
 فتفسري ابن كثري وغريه حيمل املعرفة النسبية لفهم القرءان ال املعرفة املطلقة، وهذا 

هو رس اإلحكام األكرب يف القرءان وهو )التشابه(. 
3- أّما الوجه الثالث من أوجه اإلحكام فهو أننا نعلم اآلن أنه يوجد نوعان من 

وألربت  نيوتن  إسحاق  كصياغة  املوضوعية  العلمية  الصياغة  مها  اللسانية  الصياغة 
الغنية  والشعرية  اخلطابية  األدبية  الصياغة  ويوجد  لنظرياهتم،  اهليثم  وابن  أنشتاين 

بالصور الفنية كصياغة شكسبري وبوشكني واملتنبي.
 والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو: هل يمكن صياغة نظريات نيوتن وأنشتاين 
وابن سينا وابن اهليثم صياغة كصياغة املتنبي وبوشكني وشكسبري دون أن تؤثر هذه 
الصياغة عىل الدقة العلمية ودون أن تكون عىل حساهبا؟ إىل يومنا هذا مل نر هذا النوع 
من الصياغة، وهذا هو الوجه الثالث من اإلحكام، والقرءان ذاته يقول: إنه لو كان 
املقصود باإلحكام الصياغة فقط دون املضمون ألمكن للناس صياغة بعض القطع 

األدبية التي تشبه القرءان من الناحية الصنعية فقط.

ُمْفَتَرَياٍت  ْثِلِه  مِّ ُسَوٍر  بَِعْشِر  َفْأُتوا  ُقْل  اْفَتَراُه  َيُقوُلوَن  َأْم   وهذا ما جاء في قوله: ﴿ 
ِه إِن ُكنُتْم َصاِدِقيَن ﴾ ]هود:13[. ن ُدوِن اللَّ َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّ

املوضوع غري قرءاين  أن يكون  التحدي وهو  النوع األول من  اآلية جاء  يف هذه 
والصياغة قرءانية. وهذا ما سامه باالفرتاء، ففي هذه احلالة طلب عرش سور ووضع 
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اإلحكام فيها،فيمكن أن نستنتج بالرضورة أن املفرتي يمكنه أن يأيت بأقل من عرش 
سور. فهل هذا اإلعجاز واقع عىل العرب وحدهم أو عليهم وعىل غريهم؟

املطلوب هو االفرتاء من  العرب وعىل غريهم من األقوام؛  ألن   اجلواب: عىل 
باإلنكليزية  بالفارسية واإلنكليزي  بالعربية والفاريس  العريب  الناس، كلٌّ يف لسانه، 
وهكذا دواليك. فاملطلوب بالضبط هو أن يؤخذ موضوع غري قرءاين مفرتى. مثال 
أو قانون علمي موضوعي كقانون اجلاذبية،  عىل ذلك قصة حب بني رجل وامرأة 
وتصاغ هذه القصة أو القانون بشكل قرءاين، أي: أهنا جيب أن حتتوي عىل الرشوط 

التالية: 
أن حتوي عىل القوانني املطلقة للحب بشكل يفهمها كل قارئ حسب وعيه . 1

ومداركه عن احلب أي: أن حتتوي عىل عالقة جدلية بني املطلق والنسبي.
عن . 2 اإلخبار  املحسوسات،)أي:  تسبق  احلب  عن  املعقوالت  فيها  تكون  أن 

احلب سبق معلومات الناس عنه(.
أن تصاغ صياغة فنية رفيعة.. 3

تسمح  التي  هي  والثاين  األول  الرشطان  خاص  وبشكل  الثالثة  الرشوط  هذه 
بالتأويل. هذه اخلاصة نراها جزئيًّا عند عاملقة األدب يف العامل، وليس العلم من أمثال 
دوستويوفسكي وشكسبري واملتنبي حيث إنه عىل مر األيام تعاد قراءة هؤالء األدباء 

يف ضوء معطيات العرص. وقد يقول قائل: 
إنه أمكن هلؤالء تقليد القرءان بشكل افرتاء. 

أقول: غري صحيح لألسباب التالية: 
لقد طلب يف حالة االفرتاء عرش سور، فإذا افرتضنا أن السورة مؤلفة من ثالث 
آيات فقط حيث إن أصغر سورة يف القرءان مؤلفة من ثالث آيات فقط، وحيث إن 
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املطلوب هو ثالثون موضوًعا مفرتى،  أن  يعني  املعنى، فهذا  اآلية قد حتوي وحدة 
وأن تصاغ صياغة قرءانية عىل شكل آيات حتتوي الرشوط املذكورة أعاله.

 فمثاًل أحد املواضيع يمكن أن يكون يف تاريخ مدينة دمشق، يصاغ بشكل مطلق 
عن  التارخيية  معلوماته  ملستوى  مطابًقا  يراه  إنسان  قرأه  إذا  بحيث  دمشق،  ملدينة 
دمشق، وإذا قرأه إنسان بعد مخسني عاًما يراه مطابًقا وهكذا. »هذا مثال عن القصص 

والتشابه فيه«.
يه بالغيبيات. هذا  هذا ينتج عنه بالرضورة املعقول قبل املحسوس وهو الذي نسمِّ
النوع األول من اإلعجاز الذي طلب فيه عرش سور مفرتيات حتتوي عىل نص عىل 

شكل آيات. 
واآلية كام جاءت يف الكتاب هلا معنيان منفصالن: 

بالبينات  املتعلق  كمبنى  اللساين  النص  هي  املصحف  يف  اآلية  األول:  املعنى 
واألخبار والكونيات وال يشرتط هلا أن تكون بني فاصلتني فممكن أن تكون عدة 

مجل تشكل آية، فالضابط هلا هو متام وكامل املعنى.

َذا َأْو  ِذيَن اَل َيْرُجوَن لَِقاَءَنا اْئِت بُِقْرآٍن َغْيِر َهٰ ﴿  َوإَِذا ُتْتَلٰى َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاَل الَّ
بُِع إاِلَّ َما ُيوَحٰى إَِليَّ  إِنِّي َأَخاُف إِْن  َلُه ِمن تِْلَقاِء َنْفِسي إِْن َأتَّ ْلُه  ُقْل َما َيُكوُن لِي َأْن ُأَبدِّ َبدِّ

َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم ﴾ ]يونس: 15[.

َما َأَنا  َما َيْهَتِدي لِنَْفِسِه  َوَمن َضلَّ َفُقْل إِنَّ  وقوله: ﴿ َوَأْن َأْتُلَو اْلُقْرآَن َفَمِن اْهَتَدٰى َفإِنَّ
ِمَن اْلُمنِذِريَن﴾ ]النمل: 92[.

ا  َرَزْقنَاُهْم ِسرًّ ا  َوَأنَفُقوا ِممَّ اَلَة  َوَأَقاُموا الصَّ ِه  اللَّ ِكَتاَب  َيْتُلوَن  ِذيَن  الَّ إِنَّ  وقوله: ﴿ 
َوَعاَلنَِيًة َيْرُجوَن تَِجاَرًة لَّن َتُبوَر ﴾ ]فاطر:29[.
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وقوله: ﴿ الر تِْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمبِيِن﴾ ]يوسف:1[.
الطبيعة  ظواهر  إن  حيث  الطبيعة  يف  املادية  الظاهرة  بمعنى  اآلية  الثاين:  املعنى 

ى آيات اهلل ويف هذا املعنى جاءت يف قوله تعاىل:  ُتسمَّ

َلُه  َفَقاَل  َجاَءُهْم  إِْذ  إِْسَراِئيَل  َبنِي  َفاْسَأْل  َبيِّنَاٍت  آَياٍت  تِْسَع  ُموَسٰى  آَتْينَا  َوَلَقْد   ﴿
فِْرَعْوُن إِنِّي أَلَُظنَُّك َيا ُموَسٰى َمْسُحوًرا ﴾ ]اإلسراء:101[.

ٍه  ْن إَِلٰ َه َما َلُكم مِّ وقوله تعالى: ﴿َوإَِلٰى َثُموَد َأَخاُهْم َصالًِحا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللَّ
ِه َواَل  ِه َلُكْم آَيًة َفَذُروَها َتْأُكْل فِي َأْرِض اللَّ ِذِه َناَقُة اللَّ ُكْم َهٰ بِّ ن رَّ َغْيُرُه َقْد َجاَءْتُكم َبيِّنٌَة مِّ

وَها بُِسوٍء َفَيْأُخَذُكْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾ ]األعراف:73[.  َتَمسُّ

َعنَْها  َوُهْم  َعَلْيَها  وَن  َيُمرُّ َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ فِي  آَيٍة  ْن  مِّ ﴿َوَكَأيِّن  وقوله: 
ُمْعِرُضوَن﴾ ]يوسف:105[.

آَيًة  َواْبنََها  َوَجَعْلنَاَها  وِحنَا  رُّ ِمن  فِيَها  َفنََفْخنَا  َفْرَجَها  َأْحَصنَْت  تِي  ﴿َوالَّ وقوله: 
ْلَعاَلِميَن﴾ ]األنبياء:91[.  لِّ

ن ُتَراٍب ُثمَّ إَِذا َأنُتم َبَشٌر َتنَتِشُروَن﴾ ]الروم: 20[.  ﴿َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَقُكم مِّ
املعنـى الثالـث: االثنان مًعـا: اآليات التي تتـىل والظواهر املادية وذلـك يف قوله: 
ـِه َوآَياتِـِه ُيْؤِمنُوَن﴾  ـِه َنْتُلوَهـا َعَلْيـَك بِاْلَحقِّ َفبِـَأيِّ َحِديـٍث َبْعَد اللَّ ﴿تِْلـَك آَيـاُت اللَّ

.]6 ]الجاثية: 
الرياح وخلق اإلنسان.  الليل والنهار وترصيف  قبلها اآليات عن   حيث كانت 

لذا، فإن مقومات اآلية القرءانية املراد تقليدها )االفرتاء( هي: 
ثبات الصيغة اللسانية.. 1
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ى . 2 حركة املحتوى بشكل يتناسب مع معقوالت القارئ العامل، وهذا ما ُيسمَّ
بالتشابه.

مواضيع . 3 عىل  حيتوي  ال  القرءان  إن  حيث  غري ترشيعي.  املوضوع  يكون  أن 
ترشيعية.

فجاء  الواحدة  بالسورة  يتعلق  فيام  أما  املفرتيات.  العرش  بالسور  يتعلق  فيام  هذا 
التحدي عىل شكلني: الشكل األول يف قوله: 

إِن  ِه  اللَّ ُدوِن  ن  مِّ اْسَتَطْعُتم  َمِن  َواْدُعوا  ْثِلِه  مِّ بُِسوَرٍة  َفْأُتوا  ُقْل  اْفَتَراُه  َيُقوُلوَن  َأْم   ﴿
ُكنُتْم َصاِدِقيَن﴾ ]يونس:38[. 

أعاله،  املذكورة  الرشوط  كل  فيها  واحدة  سورة  هو  التحدي  هذا  يف  املطلوب 
القوانني  هو  القرءان  وموضوع  قرءانية  والصياغة  قرءانيًّا  املوضوع  يكون  بحيث 
الطبيعة  جدل  قوانني  صياغة  التحدي  هبذا  فاملطلوب  والتاريخ،  للطبيعة  املطلقة 
املعرفية  األرضية  حسب  الصياغة  هذه  ُتفهم  بحيث  جدلية  صياغة  التاريخ  وجدل 

للعرص الذي ُتقرأ فيه.
والشكل الثاين والذي جاء عىل شكل سورة واحدة هو يف قوله تعاىل: 

ْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكم  ن مِّ ْلنَا َعَلٰى َعْبِدَنا َفْأُتوا بُِسوَرٍة مِّ ا َنزَّ مَّ ﴿ َوإِن ُكنُتْم فِي َرْيٍب مِّ
ِه إِن ُكنُتْم َصاِدِقيَن﴾ ]البقرة: 23[.  ن ُدوِن اللَّ مِّ

هذا النوع من التحدي خيتلف عن النوع األول حيث قال: 

ْثِلِه﴾. هنا يبين حقيقة  ن مِّ ْثِلِه ﴾. أما هنا فقال:﴿َفْأُتوْا بُِسوَرٍة مِّ ﴿ ُقْل َفْأُتوْا بُِسوَرٍة مِّ
التنزيل بقوله: ﴿َوإِن ُكنُتْم فِي َرْيٍب﴾.
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 وقد رشحت سابًقا معنى التنزيل بأنه نقلة خارج الوعي، والتنزيل بالنسبة للقرءان 
جاء بعد اإلنزال، أي: أن الصيغة القرءانية صيغت عربية خارج وعي حممد، وهذا هو 
إىل وعيه عن طريق  القرءان من خارج وعي حممد مصاًغا جاهًزا  ثم جاء  اإلنزال، 

الوحي عىل مدى ثالث وعرشين سنة، وهذا هو التنزيل. 
فهنا جاءت اآلية للذي يشك يف التنزيل، وبام أن التنزيل جاء للكتاب، ومن ضمنه 

ْثِلِه﴾. ن مِّ القرءان وهو أكثر من سورة لذا قال: ﴿َفْأُتوْا بُِسوَرٍة مِّ
 فالذي يعتقد أن القرءان كان من حممد حمتوى وصياغة، فام عليه إال أن حياول أن 
يأيت من مثل هذا الذي يشك بأنه وحي مع التقيد بالرشوط املذكورة سابًقا؛  ألن كل 
يشء من صنع اإلنسان يمكن أن يتجاوز، وهنا مل يطلب التجاوز، وإنام طلب املامثلة 

التي هي أقل من التجاوز.
اإلتيان  وهي  واحدة  لغاية  قاطبة  واجلن  اإلنس  اجتامع  فهو  األكرب  التحدي  أما 
بمثل هذا القرءان، أي: لو جند اإلنس واجلن علامءهم وأدباءهم ومعاهد أبحاثهم 

هلذه الغاية فقط فإهنم مع ذلك ال يستطيعون حتقيقها.
 إنه من اخلطأ القول كام قال بعضهم: إنه حتدى العرب بالقرءان، فعندما عجزوا 
حتداهم بعرش سور، وعندما عجزوا حتداهم بسورة، واخلطأ يف ذلك أن كل آية من 
آيات التحدي متثل نوًعا من التحدي خمتلًفا عن اآلخر، والتحدي يف كل أنواعها مل 

يكن للعرب وحدهم وإنام كان للناس مجيًعا 25.

25  نقاًل عن كتاب د. »محمد شحرور« بتصرف  - الكتاب والقرءان - قراءة معاصرة.
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شروط تحدي اإلتيان بنص قرءاني

نزل القرءان ذكًرا صوتيًّا هداية للناس واحتوى معه كتاب هداية للمؤمنني يتعلق 
وأنزله  اصطالًحا،  باملصحف  املعروف  اإلهلي  الكتاب  بعضهام  مع  فا  وألَّ باألحكام 
أنكروا  الذين  به  الكافرين  ى  حتدَّ ولكن  أحد،  إلعجاز  وليس  والتدبر  للدراسة  اهلل 
مصدريته الربانية أن يأتوا بمثله طاملا هو كالم برش كام يزعمون، ألن ما صنعه البرش 
يمكن أن يصنعه برش آخر، وإن مل يفعلوا ولن يفعلوا يكون ذلك برهاًنا عىل كذهبم 

وصدق مصدرية الكتاب أنه من عند اهلل.
 ورشوط التحدي تتعلَّق بمواصفات الكتاب اإلهلي ذاته ومضمونه، ولنرى تلك 

املواصفات املطلوب حتققها بالنص ملن يريد أن يأيت بمثل القرءان:
موضوع النص علمي كوين آفاًقا وأنفًسا؛  ألن القرءان مضمونه علمي وهو . 1

برهان نبوة حممد وبرهان مصدريته الربانية.
أن يكون النص أقل يشء يتألف من ثالثة مواضيع كون التحدي أتى باإلتيان . 2

بسورة واحدة مثله وأصغر سورة هي سورة الكوثر حتتوي ثالثة مقاطع.
أن تكون املواضيع تغطي احلدث أو اخلرب من بدئه إىل منتهاه.. 3
العلم . 4 وصريورة  الزمن  سريورة  خالل  للدراسة  صاحلًا  النص  يبقى  أن 

التغريات  كل  مع  عطائه  يف  ومستمًرا  اإلنساين  املجتمع  عند  واألحداث 
والتطور املعريف.
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أن ال يثبت فيه وال أي خطأ بني خربه وحمل اخلرب من الواقع مع تطور العلوم . 5
واملعارف

أن ال يوجد فيه أي تناقض منطقي داخيل يف نصه.. 6
للواقع . 7 املوافق  املعنى  بلسان عريب مبني حيمل  للنص مصاغ  املبنى  يكون  أن 

صوتيًّا حيث يصري النص صورة صوتية لسانية للحدث.
أن يكون النص حمكاًم يف صياغته اللسانية خالًيا من الرتادف واملجاز والعبث . 8

واحلشو 
أن يصاغ النص بشكل أديب عايل اجلودة وله وقع عىل األذن ويؤثر نفسيًّا عىل . 9

سامعه.
التحدي مفتوح ومستمر ملن ينكر مصدرية القرءان أنه من عند اهلل.
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القرءان واللوح المحفوظ

والعالقة بينهما

التي أصابتها ضبابية كبرية لدرجة خفاء  املفاهيم  املحفوظ من  اللوح  إن مفهوم 
هذا املفهوم يف الرتاث وتفسريه بشكل غيبي مع ربط عامل الشهادة به بصورة ملفقة 
أدت إىل ظهور عقائد ومهية عىل درجة من اخلطورة حيث صارت مع الزمن قاعدة 

مسلمة لدى املجتمعات الالحقة التي بنت عقيدهتا وفكرها عليها.
 ومن أهم تلك املفاهيم مفهوم الكتابة املسطورة لكل ما حيدث يف هذا الوجود 
بأبعاده الثالثة، وذلك قبل وجودهم يف الواقع، بل قبل أن تتوجه إرادة اهلل عز وجل 
لفعل اخللق - كتابة أزلية - واملفهوم اآلخر هو أن القرءان موجود قبل نزوله إىل النبي 
اللوح املحفوظ أزيل حسب اعتقاد السلف اقتىض  اللوح املحفوظ، وكون  حممد يف 

أزلية كل ما هو موجود فيه، وبالتايل فالقرءان أزيل من هذا الوجه!
 وهذا الطرح الرتاثي اهلزيل كان أحد األسباب الذي دفع املسترشقني ومن اتبعهم 
إىل نقض النص القرءاين والتشكيك بمصدريته اإلهلية، والتشكيك بحفظ متنه عن 
خبيث  منطلق  من  أم  املوضوعية  الدراسة  منطلق  من  ذلك  أكان  سواء  التحريف 
إشكايل  حاجز  تشكيل  عن  ناهيك  كتاهبم  بمصداقية  املسلمني  تشكيك  منه  املقصد 

يمنع الناس من اإليامن به.
ولدراسة مفهوم اللوح املحفوظ جيب استبعاد الفهم السطحي واهلزيل عنه أواًل، 
وفرز املفهوم الرتاثي ثانًيا، وعدم التأثر بام هو سائد عىل ألسنة الناس من استخدامات 
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لداللة الكلامت؛  ألن هذه االستخدامات ختضع لعملية احلياة واملوت حسب التطور 
واحلاجة.

قال تعاىل: 

﴿َبْل ُهَو ُقْرَآٌن َمِجيٌد فِي َلْوٍح َمْحُفوٍظ﴾  ]البروج:21- 22[.. 1

ُه فِي ُأمِّ اْلِكَتاِب َلَدْينَا َلَعِليٌّ . 2 ُكْم َتْعِقُلوَن )3( َوإِنَّ َعلَّ ا َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا لَّ ﴿ إِنَّ
َحِكيٌم ﴾ ]الزخرف: 4-3[. 

ْكنُوٍن ﴾ ]الواقعة 77 - 78[.. 3 ُه َلُقْرآٌن َكِريٌم )77( فِي ِكَتاٍب مَّ ﴿ إِنَّ
الحظ علامء السلف أن حرف )يف( يتكرر يف النصوص الثالثة: 

] يف لوح حمفوظ [، ] يف أم الكتاب [، ] يف كتاب مكنون [.
املتلو بني  القرءان وهو النص  ومن داللة حرف )يف( الظرفية وكون الكالم عن 

أيدينا قالوا: 
وأحاطوا  املحفوظ،  اللوح  وهو  واحد  ليشء  هي  إنام  الثالث  الصفات  هذه  إن 
اللوح املحفوظ بمفاهيم غيبية وأعطوه صفات ال تكون إال للخالق املدبر نفسه، نحو 
صفة األزلية واإلحصاء لكل ما كان ويكون وسيكون بشكل كتابة فيه، وألن القرءان 
موجود يف اللوح املحفوظ ظهرت إشكالية أزلية القرءان - كالم اهلل - قبل أن ينزل 
عىل حممد وجرى الرصاع الثقايف بني التيارات اإلسالمية حول مسألة خلق القرءان 

وأزليته.
واملالحظ أن مفهوم أزلية القرءان أو حدوثه يف الرتاث قد انبنى عىل مفهوم صفة 
وطريقة  الرتاث  يف  تكمن  املشكلة  إذْن،  املحفوظ.  للوح  الرتاثي  واملفهوم  اهلل  كالم 
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يف  والطعن  اهلجوم  باب  لفتح  الرئيس  السبب  كان  اإلشكال  وهذا  البحث،  تناول 
صحة ومصداقية القرءان وصالحيته لكل زمان ومكان.

لذا؛ اقتىض إعادة الدراسة هلذا املفهوم من جديد من خالل القرءان ذاته واللسان 
بأبعاده مع مراعاة عامل التاريخ،وكل ذلك بمنهج علمي منطقي إمامه الواقع )آفاًقا 

وأنفًسا(. 
وإذا تم إغالق هذا الباب الذي دخل منه اهلراء والتهافت الفكري، َفَقَد - بطبيعة 
احلال- الطرح اإلشكايل املتهافت قيمته العلمية لعدم جدواه يف واقع احلال، وانتفاء 

املربر له وإلغاء السبب يبطل املسبب حتاًم.

ُكْم َتْعِقُلوَن ﴾ ]الزخرف: 3[.  َعلَّ ا َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا لَّ قال تعالى:﴿إِنَّ
واجلعل هو تغريُّ يف الصريورة وليس عملية خلق جديد لليشء ابتداء،  انظر قوله 

تعاىل: 

َقاَل . 1 إَِماًما  إِنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس  َقاَل  ُهنَّ  َفَأَتمَّ ُه بَِكِلَماٍت  َربُّ إِْبَراِهيَم  اْبَتَلٰى  إِِذ   ﴿
تِي َقاَل اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّالِِميَن ﴾ ]البقرة: 124[. يَّ َوِمن ُذرِّ

مقام  وجل  عز  اهلل  منحه  وكيف  يرزق،  حي  وهو  إبراهيم  للنبي  خطاب  وهذا 
اإلمامة بعد أن مل يكن إماًما.

وانظر أيًضا: 
ُيوِقنُوَن﴾ . 2 بِآَياتِنَا  َوَكاُنوا  َصَبُروا  ا  َلمَّ بَِأْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  َأِئمَّ ِمنُْهْم  ﴿َوَجَعْلنَا 

]السجدة:24[.
َوَمِعيٍن﴾ . 3 َقَراٍر  َذاِت  َرْبَوٍة  إَِلٰى  َوآَوْينَاُهَما  آَيًة  ُه  َوُأمَّ َمْرَيَم  اْبَن  ﴿َوَجَعْلنَا 

]المؤمنون:50[.
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ٍة َجَعْلنَا َمنَسًكا ُهْم َناِسُكوُه َفاَل ُينَاِزُعنََّك فِي اأْلَْمِر  َواْدُع إَِلٰى َربَِّك . 4 ُكلِّ ُأمَّ ﴿ لِّ
ْسَتِقيٍم ﴾ ]الحج: 67[. إِنََّك َلَعَلٰى ُهًدى مُّ

َتُه ُهُم اْلَباِقيَن﴾ ]الصافات:77[.. 5 يَّ ﴿ َوَجَعْلنَا ُذرِّ

ُكْم َتْعِقُلوَن﴾ َعلَّ ا َجَعْلنَاُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا لَّ فقوله تعاىل: ﴿إِنَّ
بصورته  جعله  قبل  موضوعيًّا  القرءان  وجود  عىل  ورصيح  واضح  بشكل  يدل 

اللسانية، إذن للقرءان صورتان يف واقع احلال: 
واقع  يف  قرءان  وكالمها  اللساين.  الوجود  الثانية:  املوضوعي،  الوجود  األوىل: 
احلال، وهذا الكالم يوصلنا بشكل مبارش ملعرفة وتفسري النصوص الثالثة املذكورة 

سابًقا املتعلقة بالقرءان، ولنبدأ بقوله تعاىل: 

ُه فِي ُأمِّ اْلِكَتاِب َلَدْينَا َلَعِليٌّ َحِكيٌم﴾  ُكْم َتْعِقُلوَن )3( َوإِنَّ َعلَّ ا َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا لَّ ﴿إِنَّ
]الزخرف: 3 - 4[.

فالنص األول كام ذكرنا من خالل تعريف عملية )اجلعل( يدل عىل أن القرءان كان 
موجوًدا بشكل موضوعي، ومن ثم أضاف اهلل عز وجل لوجود القرءان موضوعيًّا 
واآلخر  موضوعي،  وجود  األول:  بعدين  ذا  القرءان  ليصري  اللساين  الوجود  صفة 

وجود لساين.
 وهذا يدل عىل أن القرءان بالبعد املوضوعي سابق يف وجوده عن القرءان بالُبعد 
لسانية عن  املوضوعي وهو صورة  للقرءان  اللساين الحق  القرءان  أن  كام  اللساين، 

القرءان املوضوعي.

َلَدْينَا َلَعِليٌّ َحِكيٌم﴾ فالكالم عن القرءان  ُه فِي ُأمِّ اْلِكَتاِب   أما النص الثاين ﴿َوإِنَّ
اللساين املجعول عن القرءان املوضوعي، خيربنا اهلل عز وجل أن هذا القرءان املجعول 
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هو من حيث املعنى واملقصد واجلوهر واحلقيقة موجود يف أم الكتاب، فامذا تعني أم 
الكتاب؟

الوالدة أم؛  ألهنا  األم لساًنا: هي األصل واملرجع لليشء. ومن ذلك نقول عن 
والتوجيه  القيادة  مقام  يف  كان  إذا  إمام  الرجل  عن  نقول  وكذلك  ألوالدها  أصل 

للناس، وهم متبعون له يف سلوكهم وأفكارهم ويرجعون له بكل يشء.
حيث  من  موجود  أي  الكتاب  أم  يف  موجود  اللساين  القرءان  أن  خيرب  فالنص 
أن  أردنا  فإذا  لسان،  بصورة  جعله  قبل  وذلك  الكتاب،  أم  يف  واملوضوعية  اجلوهر 
نعرف هذه )األم( التي هي أصل ومرجع للصورة القرءانية اللسانية، فام علينا إالَّ أن 
نسارع يف قراءة النص القرءاين، ونرجعه إىل أصله )حمل اخلطاب من الواقع( لنصل يف 
النهاية إىل أن أمَّ القرءان اللساين هي اآلفاق واألنفس، وذلك أشبه بالصورة الشمسية 

لإلنسان من كوهنا عكًسا ظليًّا له.
 فإذا أردنا أن نعرف صاحب هذه الصورة )األصل هلا( جيب إسقاطها عىل الواقع 
البرشي والقيام بعملية السرب والتقسيم بني الناس ملعرفة صاحب الصورة الذي هو 
أصل ومرجع هلا ويتمتع بوجود حقيقي موضوعي قابل للدراسة بخالف صورته، 

فإهنا ليست إال صورة ظلية تقوم بعملية الداللة واإلرشاد لألصل )األم(.
)اآلفاق  ومرجعه  أصله  عىل  يدل  لسانية  صورة  هو  القرءاين  النص  وهكذا 

واألنفس(.
إذْن؛ اآلفاق واألنفس مها الكتاب املذكور يف النص، وكلمة )أم الكتاب( يقصد 
هبا األصل واملرجع لآلفاق واألنفس، وهذا إشارة إىل القوانني الناظمة للوجود كله؛  

إذ هي أم له ترشف عليه ويسري بحسبها. 
َتْبِديًل﴾  ِه  اللَّ لُِسنَِّة  َتِجَد  َوَلن  َقْبُل  ِمن  َخَلْوا  ِذيَن  الَّ فِي  ِه  اللَّ ﴿ُسنََّة  تعالى  قال 

]األحزاب: 62[.
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ِه َتْبِدياًل َوَلن َتِجَد لُِسنَِّت  لِيَن َفَلن َتِجَد لُِسنَِّت اللَّ ﴿ ... َفَهْل َينُظُروَن إاِلَّ ُسنََّت اأْلَوَّ
ِه َتْحِوياًل﴾ ]فاطر: 43[. اللَّ

فهذه السنن الناظمة للوجود هي أم اآلفاق واألنفس كوهنا أصاًل ومرجعية للكون 
ُه فِي ُأمِّ اْلِكَتاِب َلَدْينَا َلَعِليٌّ َحِكيٌم﴾ وصًفا وإخباًرا  . فتصري مجلة﴿َوإِنَّ الثابت واملتغريِّ
من اهلل عز وجل بأن القرءان اللساين موجود من حيث األصل واملرجعية يف جمموعة 
السنن الناظمة للخلق التي هي أم اآلفاق واألنفس حقيقة، وما القرءان اللساين إال 

صورة هلذه األم بشكل لساين حتى تكون قابلة للتالوة والسامع.
وبعد معرفة تفسري )أم الكتاب( تسهل معرفة تفسري اللوح املحفوظ، والكتاب 

املكنون، فام هو اللوح املحفوظ؟
لوح: لساًنا تدل عىل الظهور بشكل المع. ومنه قولنا: الح اليشء، إذا ظهر بشكل 

ْحُفوٍظ﴾ عىل الشكل التايل:  المع. فيكون املقصد من قوله تعاىل: ﴿فِي َلْوٍح مَّ
تتناول  أهنا  عىل  يدل  مما  )اللساين(  املتلو  بالقرءان  هنا  حتدد  مل  القرءان  كلمة  إن 
اآلفاق  أن  بمعنى  حمفوظ  لوح  يف  فكالمها  واللساين،  املوضوعي  ببعديه  القرءان 
القوانني  خالل  وذلك من  ببعديه،  القرءان  حفظ  فيه  تمَّ  الذي  اللوح  واألنفس مها 
التحويل  أو  للتبديل  قابلة  غري  ومستمرة  دائمة  اهلل  جعلها  حيث  للخلق  الناظمة 
عن سريها، فمن يستطيع من اخللق أن حيرف آية الشمس يف سريها من املرشق إىل 
لعجزه  أصاًل إلدراكه  بل ال حياول  ذلك،  يفعل  أن  يستطيع  أحد  قطًعا ال  املغرب؟ 

وضعفه الالزم لوجوده.
 فهذا القرءان املوضوعي حمفوظ يف واقع احلال فجاءت صورته اللسانية مرتبطة 
به كوهنا إخباًرا عنه فأخذت احلكم ذاته من حيث احلفظ، ألن أي تبديل أو حتريف يف 

القرءان اللساين يظهر خمالفته بشكل واضح للقرءان املوضوعي.
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اخلالق  اهلل  عند  من  ليس  اللساين  النص  هذا  وأن  وبطالنه،  كذبه  يظهر  وبالتايل   
ِه َلَوَجُدوا فِيِه اْختاَِلًفا َكثِيًرا ﴾  ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اللَّ املدبر ﴿ َأَفاَل َيَتَدبَّ

]النساء: 82[.
كان  لو  القرءاين  النص  هذا  أن  وجل  عز  اهلل  خيرب  اللساين  القرءان  عن  والكالم 
من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالًفا رضورة مع أصله ومرجعيته الذي هو القرءان 

املوضوعي )آفاًقا وأنفًسا(.
إذْن؛ التطابق بني النص القرءاين والقرءان املوضوعي يشء الزم رضورة كوهنام 

من مصدر واحد الذي هو اخلالق املدبر: 

﴿ َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اْلَخبِيُر﴾ ]تبارك:14[. 
للنص  الفهم  تزول عن األعني ويلوح  الغشاوة  بدأت  العرض  ومن خالل هذا 
َلَقَسٌم  ُه  َوإِنَّ  )75( النُُّجوِم  بَِمَواِقِع  ُأْقِسُم  ﴿َفاَل  تعاىل:  قوله  يف  ذلك  ولنَر  القرءاين، 
إاِلَّ  ُه  َيَمسُّ ْكنُوٍن )78( الَّ  مَّ ِكَتاٍب  فِي  َكِريٌم )77(  َلُقْرآٌن  ُه  إِنَّ َعظِيٌم )76(  َتْعَلُموَن  ْو  لَّ

ُروَن﴾ ]الواقعة: 79-75[. اْلُمَطهَّ
هذه  أن  وخيرب  ذاهتا،  بالنجوم  وليس  النجوم  بمواقع  القسم  نفسه  عن  اهلل  ينفي 
املواقع )الفواصل بني آيات الكتاب املتلو أو مواقع النجوم يف السامء أو كالمها( هي 

عىل درجة من العظمة واألمهية وبرصف النظر عن داللة كلمة النجوم يف الواقع.
الكريم يف عطائه  القرءان  أن   فهذا بحث آخر لسنا يف صدده خيرب اهلل عز وجل 
قرءاًنا  جعله  قبل  القرءان  مكان  عرفنا  قد  وكوننا  مكنون،  كتاب  يف  موجود  املعريف 
عربيًّا أنه يف أم الكتاب واللوح املحفوظ اللذين مها يف واقع احلال اآلفاق واألنفس 
والسنن الناظمة هلام؛  مما يدل عىل أن مجلة )يف كتاب مكنون( يقصد هبا جمموعة السنن 

الناظمة للكون.
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وكلمة )مكنون( تدل عىل السرت والصون؛  مما يؤكد أن هذا القرءان اللساين مصان 
املحفوظ بصورته  واللوح  الكتاب  أم  املجرمني كونه موجوًدا يف  العابثني  أيدي  من 
أنه ال  النص  اهلل عز وجل  املستورة، ويكمل  بقوانينه  املحفوظ  املوضوعية  األصلية 
يستطيع أحد أن يكشف هذه القوانني املستورة املحفوظة إال العلامء، وهذا داللة ﴿الَّ 
ُروَن﴾؛ ألن املس هو اجلمع املتصل بحركة حرة لليشء، والطهارة:  ُه إاِلَّ اْلُمَطهَّ َيَمسُّ

هي النقاء والصفاء.
 فاإلنسان ال يستطيع أن يضع يده عىل القانون اإلهلي ويدركه يف الواقع ويكشفه 
أية  من  واملوضوعي  العلمي  ومنهجه  تفكريه  يف  وصافًيا  نقيًّا  كان  إذا  إال  سرته  من 

شوائب نحو اآلبائية، واألكثرية، واخلرافات.. ولذلك قال تعاىل: 

َه ِمْن ِعَباِدِه  َما َيْخَشى اللَّ لَِك إِنَّ َوابِّ َواأْلَْنَعاِم ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُه َكَذٰ ﴿َوِمَن النَّاِس َوالدَّ
َه َعِزيٌز َغُفوٌر﴾ ]فاطر:28[. اْلُعَلَماُء  إِنَّ اللَّ

وهذه نامذج من آيات الذكر احلكيم لتوسيع الفكرة وتوضيحها: 

ُه َما َيَشاُء َوُيْثبُِت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب﴾ ]الرعد: 39[.  1- ﴿ َيْمُحو اللَّ
واملستقبل،  احلارض  يف  احلدوث  عىل  يدل  مما  مضارع  فعل  ويثبت  يمحو  كلمة 
والنص القرءاين نص مستمر يف العطاء؛  مما يدل عىل استمرار فعل املحو واإلثبات، 
وليس هو خاًصا لزمن دون آخر، وصفة املشيئة جاءت بصيغة )يشاء( كذلك فعل 
مضارع تدل عىل االستمرار يف احلدوث، وداللة شاء هي لالحتامل والتخيري بخالف 
املحو  فعل  أن  عىل  يدل  مما  بعينه؛   ليشء  والتحديد  والعزم  للقصد  فهي  أراد  صفة 
واإلثبات مل يتحدد بعد ويتعني يف الواقع، وإنام هو أمر مناط بمشيئة اهلل عز وجل، 
وهذا حمله القرءان املوضوعي )آفاًقا وأنفًسا( فهو حمل لعملية املحو واإلثبات حسب 

مشيئة اهلل وذلك مرهتن بكل أمر يف حينه.
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قال تعاىل: 

ْلنَا َبْعَضُهْم َعَلٰى َبْعٍض َوَلآْلِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِضياًل﴾  1- ﴿انُظْر َكْيَف َفضَّ

]اإلسراء:21[.

ُه  ُه َيْختِْم َعَلٰى َقْلبَِك َوَيْمُح اللَّ ِه َكِذًبا َفإِن َيَشإِ اللَّ 2- ﴿ َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَرٰى َعَلى اللَّ

ُدوِر ﴾ ]الشورى: 24[. ُه َعِليٌم بَِذاِت الصُّ اْلَباطَِل َوُيِحقُّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِِه إِنَّ
أما أم الكتاب فاملقصود هبا جمموعة السنن الكلية الناظمة للوجود، فهي ليست 
بمحل للمحو واإلثبات؛  ألن اهلل عز وجل جعلها دائمة مستمرة ﴿َفَلن َتِجَد لُِسنَِّت 

ِه َتْحِوياًل﴾ ]فاطر:43[ ِه َتْبِدياًل َوَلن َتِجَد لُِسنَِّت اللَّ اللَّ
أكثر من  التي هلا  الواقع  اجلزئية االحتاملية يف  للقوانني  املحو واإلثبات مها  إذْن؛ 
احتامل نحو نزول األمطار يف زمان ومكان معني، وإطالة عمر فالن أو تقصريه وما 
شابه ذلك من األمور، فكلها مرهتنة بمشيئة اهلل عز وجل ويقوم اإلنسان بدفع أقدار 
احلق باحلق للوصول للحق- تدافع األقدار ببعضها - دفع قدر املرض بقدر الصحة، 

وقدر اجلهل بقدر العلم، وقدر التخلف بقدر النهضة.

ْرُفوَعٍة  َمٍة )13( مَّ َكرَّ َتْذِكَرٌة )11( َفَمن َشاَء َذَكَرُه )12( فِي ُصُحٍف مُّ َها  إِنَّ ﴿ َكالَّ 
َرٍة )14( بَِأْيِدي َسَفَرٍة )15( ِكَراٍم َبَرَرٍة ﴾ ]عبس: 11- 16[. َطهَّ مُّ

أيدي  متناول  حتت  أمر  لرشعه  واالنقياد  اآلخر  واليوم  باهلل  اإليامن  موضوع  إن 
الناس مجيًعا ﴿َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكُفْر﴾ وهذا األمر - اإليامن - موجود 

ومتوفر من خالل السري يف األرض ودراسة احلقيقة، وهذا ما دل عليه مجلة: 

َمٍة ْ﴾ َكرَّ ﴿فِي ُصُحٍف مُّ
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ألن الصحف مجع صحيف وتطلق عىل وجه األرض، أما مجلة: 
َرٍة ﴾ َطهَّ ْرُفوَعٍة مُّ ﴿ مَّ

 فهي احلقيقة الصافية النقية املرفوعة عن كل دنس أو شائبة أو حتيز ألحد، ومجلة 
﴿ بَِأْيِدي َسَفَرٍة ﴾ املقصود هبا بأيدي العلامء )بقوهتم وأدواهتم(  الذين يسفرون عن 
احلقيقة ويكشفوهنا للناس ويامرسون دور السفراء يف األرض لدعوة الناس إىل احلق 
والسالم واألمن والعدل واملحبة، ومجلة ﴿ِكَراٍم َبَرَرٍة﴾ صفة هلؤالء العلامء الذين ال 
يبخلون بعلمهم عىل أحد ويقومون بأعامل الرب واإلحسان والتواصل مع الناس لنرش 

السعادة واملحبة يف اجلنس البرشي.

ِذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضيَن ﴾ ]الحجر: 91[. 3 -﴿ الَّ
إن كلمة )عضني( من التعضية وهي تدل عىل التفريق والتجزيء، وكلمة القرءان 
املوضوعي،  القرءان  الداللتني:  عىل  اشتامهلا  عىل  يؤكد  مما  املتلو؛   بالنص  حتدد  مل 
ُبعدي  بني  التفريق  من  التحذير  هو  النص  من  املقصد  ويكون  اللساين،  والقرءان 
هذه  ألن  الدراسة؛   أثناء  فيهام  واملتشابه  واملحكم  واللساين  املوضوعي  القرءان: 
ا لسانيًّا جامًدا مفرغ املحتوى ليس  التعضية للقرءان عن ُبعده املوضوعي جتعله نصًّ

له أي قيمة.
 كام أن الدراسة للقرءان املوضوعي دون بعده اللساين تصري مادية ال روح فيها 
خملدة إىل األرض ال تسمو إىل السامء، كام أن الدراسة لكليهام اعتامًدا عىل املتشابه دون 

املحكم يؤدِّي إىل الفتنة والضالل.

َذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا﴾]الفرقان: 30[. ُسوُل َيا َربِّ إِنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهٰ  4 - ﴿َوَقاَل الرَّ
إن كلمة القرءان يف النص مل حتدد بداللة ألحد البعدين؛  مما يدل عىل أهنا تشمل 
الُبعدين للقرءان مًعا - املوضوعي واللساين - فكالمها قرءان وعملية اهلجر مل تكن 
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للبعد اللساين، وإنام كانت للبعد املوضوعي الذي هو أصل للبعد اللساين، وإذا تمَّ 
ذلك يف الواقع فإن عملية اهلجر تكون حاصلة للقرءان كون النص اللساين ال يمكن 

دراسته وفهمه دون إرجاعه إىل أصله املوضوعي.
باآلخر وضمه  اليشء  الوجه أطلق اهلل عليه اسم قرءان وهو من قرن  ومن هذا 
إليه قراءة وتدبًرا، وليس هو إال اجلانب املوضوعي واآلخر املتلو وكالمها يشكالن 
السعادة  لتحقيق  وهنضته  دراسته  يف  أحدمها  عن  اإلنسان  يستغني  وال  القرءان، 
والفالح يف املجتمعات اإلنسانية، ويكون ذلك من جراء ضم أحدمها لآلخر والقيام 
بعملية القراءة هلام من خالل إسقاط النص عىل حمل خطابه من الواقع ؛ ألن القراءة 

هي تفكر وتدبر لليشء سواء رافقه نصٌّ متلوٌّ أم ال.

ا َلُه َلَحافُِظوَن﴾ ]الحجر: 9[. ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ 5 - ﴿ إِنَّ
الذي  الوحي  بواسطة  نبيه  عىل  وجل  عز  اهلل  أنزل  ما  عىل  تطلق  الذكر  كلمة  إن 
ِذي َأنَزَل َعَلٰى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل  ِه الَّ شمل الكتاب كله قال تعاىل: ﴿اْلَحْمُد لِلَّ

ُه ِعَوًجا﴾ ]الكهف: 1[. لَّ
بشكل صياغة  للذكر  قابل  كله؛  ألنه  الكتاب  الذكر عىل حمتوى  كلمة  فأطلقت 

صوتية )تالوة( مع وجود صفة التدبر والتذكر.
فيكون املقصد من حفظ الذكر هو حفظ مادة الوحي كلها، وذلك من خالل ربط 
النص املتلو مع حمل خطابه من الواقع، وحفظ الرسالة الترشيعية املوجهة للمجتمع 
اإلنساين من خالل وضعها وتفصيلها بني آيات القرءان، فشملها احلفظ املوضوعي 
بجانب كوهنا سننًا اجتامعية متعلقة باألنفس، نحو قانون النفعية واألحسنية فالواقع 
ا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّ ا الزَّ كفيل بغربلة وفرز اخلطأ ﴿... َفَأمَّ

ُه اأْلَْمَثاَل﴾ ]الرعد: 17[. لَِك َيْضِرُب اللَّ فِي اأْلَْرِض َكَذٰ
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بينا عالقة  الكتاب. وقد  املكنون، وأم  اللوح املحفوظ، والكتاب  هذا هو مفهوم 
األصل  عالقة  بصورته،  اليشء  عالقة  وأنه  القرءاين،  النص  مع  املحفوظ  اللوح 

بالنسخة عنه.
وهبذا الطرح سقط وبطل أي استغالل ملفهوم اللوح املحفوظ باملعنى الرتاثي لنقض 
النص القرءاين والتشكيك بمصدريته اإلهلية أو التشكيك بحفظه كنص لساين؛  ألن 
مفهوم الرتاث ال يمثل حقيقة املفهوم موضوعيًّا، وإنام هو جمرد رأي زمكاين ضمن 

معطيات املجتمع حينئذ غري ملزم به أي جمتمع الحق.
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المحكم والمتشابه في الكتاب

َوُأَخُر  اْلِكَتاِب  ُأمُّ  ُهنَّ  ْحَكَماٌت  مُّ آَياٌت  ِمنُْه  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  َأنَزَل  ِذي  الَّ ﴿ُهَو 
ِذيَن فِي ُقُلوبِِهْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويِلِه  ا الَّ ُمَتَشابَِهاٌت َفَأمَّ
نَا َوَما  ْن ِعنِد َربِّ اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّ ُه َوالرَّ َتْأِويَلُه إاِلَّ اللَّ َيْعَلُم  َوَما 

ُر إاِلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب ﴾ ]آل عمران: 7[. كَّ َيذَّ
دفتي  بني  موجود  هو  مما  رسوله  عىل  اهلل  أنزل  ما  لكل  شاملة  الكتاب  كلمة  إن 

املصحف مع خمتلف مواضيعه.
أم  وجل  عز  اهلل  ها  عدَّ حمكامت  آيات  عىل  حيتوي  الكتاب  أن  وجل  عز  اهلل  خيرب 
اآليات  يتبعون  الذين يف قلوهبم زيغ  أن  الكتاب، وآيات أخرى متشاهبات، وأخرب 
املتشاهبة بقصد الفتنة، وبقصد تأويله، وما يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف العلم 

يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولنَر اآلن معاين مفردات النص: 
احلكم حكاًم؛  ألنه . 1 ي  وُسمِّ املنع.  هو  واحد  حمكامت: من حكم وهي أصل 

يمنع من الظلم.
متشاهبات: من شبه أصل واحد يدل عىل تشابه اليشء وتشاكله لوًنا ووصًفا. . 2

واملشتبهات من األمور، أي: املشكالت.
األم: األصل واملرجع.. 3
ي الكتاب كتاًبا؛  ألنه جيمع ما . 4 الكتاب: من كتب وهي تدل عىل اجلمع وُسمِّ
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بداخله من األمور املرتبطة مع بعضها، فنقول: كتاب الصالة، كتاب الزكاة. 
أي: جمموعة األمور املتعلقة هبام.

زيغ: أصل يدل عىل ميل اليشء.. 5
الفتنة: من فتن، أصل صحيح يدل عىل ابتالء واختبار.. 6
تأويل: من أول: أصالن: ابتداء األمر، وانتهاؤه. . 7

وهي  واإلشكال  للبس  املانعة  الداللة  ذات  اآليات  هي  املحكامت  فاآليات 
الوجه كانت  املفهوم، ومن هذا  للكتاب من حيث  الثابت  بمجموعها متثل اجلانب 
الداللة  حيث  من  بضبطها  لتقوم  املتشاهبة  لآليات  ومرجًعا  أصاًل  اآليات  هذه 
واستبعاد اخلطأ يف الفهم هلا مع السامح بتطور فهمها ضمن مفاهيم اآليات املحكمة.
ألنه  الكتاب(؛  )أم  وصف  املحكامت  اآليات  عىل  وجل  عز  اهلل  أطلق  ولذلك   
يف  املتغريِّ  اجلانب  متثل  التي  املتشاهبة  لآليات  واملرجعية  األصل  صفة  هبا  حتققت 

الكتاب حسب تغريُّ الزمان واملكان والتطور املعريف للمجتمعات.
 أمـا الذيـن يف قلوهبـم زيـغ عـن احلـق فيقومـون باتبـاع اآليـات املتشـاهبة دون 
إرجاعهـا إىل أمهـا اآليـات املحكـامت، ويقصـدون مـن عملهـم هـذا نـرش الفتنـة 
بـني النـاس، وذلـك من خالل طـرح املوضـوع اعتـامًدا عىل اآليـات املتشـاهبة فقط 
دون الرجـوع إىل اآليـات األم التـي هي األصـل واملرجـع ألي موضوع،نحو اعتامد 
بعـض الباحثـني عىل آيـة ﴿َفَمن ُيـِرِد اللَّـُه َأن َيْهِدَيـُه َيْشـَرْح َصـْدَرُه لإِْلِْسـاَلِم َوَمن 
لِـَك َيْجَعُل  ـَماِء َكَذٰ ُد فِي السَّ عَّ ـُه َيْجَعـْل َصـْدَرُه َضيًِّقـا َحَرًجا َكَأنََّمـا َيصَّ ُيـِرْد َأن ُيِضلَّ

ِذيـَن اَل ُيْؤِمنُـوَن﴾ ] األنعـام: 125[.  ْجـَس َعَلى الَّ اللَّـُه الرِّ
أنه  إىل  ليصل  ببعضها  الكتاب  آيات  اآلية أصاًل ومرجًعا ويرضب   وجيعل هذه 
الصفة  هذه  ووجود  أخرى،  تنقضه  آية  تثبته  فام  الكتاب،  آيات  بني  تناقًضا  يوجد 
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واملتشابه  املحكم  ومفهوم  النزول  أسباب  صياغة  يف  سامهت  التي  هي  بالكتاب 
للخروج من هذا املأزق! هكذا زعموا.

النص  فهم  من  ُبدَّ  ال  بل  وحده،  وفهمه  القرءان  من  نص  اقتطاع  يصح  ال  لذا؛ 
ضمن منظومته الكلية كوهنا األصل واملرجع للنصوص اجلزئية واملتشاهبة، ومن هذا 
اآليات  ترتيل  أمهية  وظهرت  بعًضا،  بعضه  يفرس  الكتاب  أن  مقولة  ظهرت  الوجه 
ذات املوضوع الواحد وجعل اآليات املحكامت هي األصل واملرجع للدراسة، وعىل 

ضوئها يتم تفسري اآليات املتشاهبة.
ا أصحاب الزيغ فيقصدون من اتباعهم لآليات املتشاهبة دون املحكمة الوصول  أمَّ
إىل تأويلها يف الواقع، بمعنى ادِّعاء معرفة سقف داللة هذه اآليات يف الواقع، وذلك 
كي يفرغوا الكتاب برمته من الصالحية واالستمرار الزمكاين؛  ألن توقف العطاء 
املعريف للكتاب اإلهلي يؤدِّي يف واقع احلال إىل انتهاء دوره عند آخر عطاء معريف له.

واالعتامد  لالستمرار  صالح  غري  للشعوب  دينيًّا  وموروًثا  تارخًيا  يصري  وبالتايل   
عليه، ومن جراء ذلك التأويل السقفي يتم استبعاد الكتاب من احلياة ووصفه بعدم 
الصالحية للزمان املعارص؛  ألنه قد تمَّ جتاوزه معرفيًّا، وهذا ما قام به املسترشقون 

ومن حذا حذوهم من الباحثني العرب.
فمن  املتشاهبة،  لآليات  املعريف  السقف  معرفة  به  يقصد  التأويل  موضوع  وكون 
ا أن تأيت مجلة )وما يعلم تأويله إال اهلل( ألن هذه املعرفة السقفية لآليات  الطبيعي جدًّ
عي أن  مرهتنة بتوقف احلياة والتطور املعريف واألدوايت، وال يستطيع أي جمتمع أن يدَّ
املجتمع  يرث  الحق  جمتمع  يوجد  وال  انتهت  احلياة  أو  عنده  توقف  املعريف  التطور 

احلايل. 
عىل  التدليس  يتعمدون  احلق  عن  زيغ  قلوهبم  يف  الذين  كان  الوجه  هذا  فمن 
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الباقية  املجتمعات  ويطالبون  وعندهم  هبم  التاريخ26  انتهاء  عون  وَيدَّ املجتمعات 
باتباعهم يف زيغهم، بل ويقومون بالوصاية عىل املجتمعات الالحقة واغتيال عقوهلم 
وتفكريهم سلًفا، وكل ذلك من جراء اتباع منهج قائم يف كل يشء عىل النسبية والتغري 
ال خيضع وال يعتمد عىل جانب ثابت يكون أساًسا للمنهج واملوجه له يف عملية التغري 

والتطور.
متغريِّ  ثابت وآخر  قائمة عىل جانب  احلياة  أن  فيعلمون  العلم  الراسخون يف  أما 
فيؤمنون باجلانب الثابت )اآليات املحكامت( ويقومون بدراسة اآليات املتشاهبة من 
خالل إرجاعها إىل األصل واملرجع )أم الكتاب( مع عدم ادِّعاء الوصول إىل السقف 
املعرفة  ويكلون  املعرفية  أدواهتم  حسب  معها  يتفاعلون  وإنام  اآليات،  هلذه  املعريف 

احلقيقية هلل عز وجل، فهو وحده العامل بحقائق األمور ابتداء وانتهاء )التأويل(.
التواصل  يتم  للكتاب وهبا  الثابت  اجلانب  الكتاب( هي  )أم  املحكامت  فاآليات 
النسبي  املتغريِّ  اجلانب  فهي  املتشاهبة  اآليات  أما  والالحقة،  السابقة  املجتمعات  مع 
الذي يضمن التطور للمجتمعات، وبوجود الثابت واملتغريِّ - املحكم واملتشابه - يتم 

التواصل والتطور، السريورة والصريورة.
وملعرفة اآليات املحكامت من اآليات املتشاهبة جيب أن يكون هناك ميزان خارج 
النص القرءاين يكون حمالًّ للتسليم من قبل الباحثني املختلفني يف الرؤى واملرجعيات، 
إىل  راجع  اآلخر، وذلك  عند  متشاهًبا  املحكم عند فالن  يكون  أن  إىل  يؤدِّي  وذلك 
منهج تناول اآليات ودراستها؛  ألن مجيع اآليات- يف النهاية - هي نص إهليٌّ مقدس.
فاملنهج وامليزان واملعيار الذي جيب أن يكون مستخدًما يف عملية متييز املحكم من 
املتشابه إنام هو القرءان املوضوعي - اآلفاق واألنفس - كونه حمالًّ للخطاب كام أن 
النص  فهم  اللساين، وألن  النص  دائاًم أصدق وأرصح وأبني من  الواقع-  الفعل - 

نحو كتاب:  نهاية التاريخ لفوكو ياما.  26
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تؤثر به ثقافة الدارس له، وهذا التفاوت الثقايف والعلمي والعقيل والنفيس، ناهيك 
عن املصالح واهلوى عند الباحث يؤدِّي حتاًم إىل االختالف يف قراءة النص، ويؤثر يف 

عملية ترتيب منظومة النصوص ذات املوضوع الواحد.
 فلذا ال مناص من جعل الواقع - آفاًقا وأنفًسا - هو املعيار لقراءة النص، وبناء 
عليه يتم ترتيب منظومة النصوص ذات املوضوع الواحد جلعل النصوص املحكمة 
يتناسب مع األرضية  املتشاهبة بشكل نسبي  النصوص  أساًسا وقاعدة وإطاًرا لفهم 
تغريُّ  حسب  متغريِّ  نسبي  ظني  فهم  إىل  الوصول  هي  والنتيجة  للباحث،  املعرفية 
النصوص املحكمة  املعرفية للمجتمعات مع دوام فعالية  الزمكان وتطور األدوات 
كوهنا قاعدة ثابتة تستمد مصداقيتها من شهادة العدلني اللذين مها حمل ثقة وصدق 

من اجلميع )اآلفاق واألنفس(.
آيات متشاهبة؛ ألن احلكمة تقتيض وضوح  فيها  الرسالة فال يوجد  أما نصوص 
ليتم احلساب عىل موجبها، فهي نصوص حمكمة وأخرى  األحكام وقطعية داللتها 

تابعة هلا كتفصيل.

َيْكِف  َأَوَلْم  اْلَحقُّ  ُه  َأنَّ َلُهْم  َيَتَبيََّن  َحتَّٰى  َأنُفِسِهْم  َوفِي  اآْلَفاِق  فِي  آَياتِنَا  ﴿َسنُِريِهْم 
ُه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾ ]فصلت: 53[. بَِربَِّك َأنَّ

َن اْلَمَثانِي َواْلُقْرآَن اْلَعظِيَم﴾ ] احلجر: 87[. ﴿َوَلَقْد آَتْينَاَك َسْبًعا مِّ
لقد ذهب السلف يف تفسري هذه اآلية إىل عدة مقوالت من أشهرها: 

أن السبع املثاين هي سورة الفاحتة، خاصة أهنا مؤلفة من سبع آيات.. 1
ترتيب . 2 هبا  ابتدئ  طويلة  سور  سبع  هي  املثاين  السبع  أن  إىل  آخرون  وذهب 

النص القرءاين وهي: البقرة، آل عمران، النساء، املائدة، األنعام، األعراف، 
األنفال.
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أما يف الدراسات املعارصة فلقد ذهبوا مذهًبا مغايًرا للسلف يف تفسري اآلية، فقيل: 
إهنا إخبار عن وجود سبع نظريات كلية أساسية قام عليها الوجود كله، وللعدد 
سبع،  واألرايض  سبع،  والسموات  سبعة،  األسبوع  أيام  فعدد  خاصة  ميزة  سبعة 
والفاحتة سبعة آيات، وعدد سور القرءان )114( من مضاعفات العدد سبعة... إلخ.
قابلة لعملية  وقال باحث27: إن عدد سبعة يف اآلية خيرب عن وجود سبعة أشياء 
ومن  سبعة،  العدد  مضاعفات  من  وهي  عرش،  أربعة  املجموع  يصري  بحيث  التثنية 
عملية تثنية، أي: )7×2 = 14( وكون القرءان معطوًفا عىل السبع املثاين؛  مما يدل عىل 
أهنا ليست من النص القرءاين وإنام هي يشء غريه، وليست هي إال األحرف التي تمَّ 

ابتداء جمموعة من السور هبا، نحو: 
)أمل، كهيعص، حم( وهذه األحرف ليست هي لسانية وإنام هي عبارة عن مقاطع 
إىل  املكرر فوصل  السور وحذف  بدايات  قام بجمع األحرف من  ثم  صوتية، ومن 
أهنم أربعة عرش حرًفا، وقال: إن هذه املقاطع الصوتية هي احلد األدنى لتأسيس أية 

لسان يف العامل وهي احلد األدنى للتخاطب بني العقالء.
أو تقويمها،  ويوجد مقوالت أخرى يف تفسري اآلية لسنا يف صدد رسدها مجيًعا 
كلمة  داللة  أن  من  انطالقهم  هو  التفسري  يف  بينها  املشرتك  القاسم  أن  الحظنا  وإنام 

)سبًعا( هي للتعداد وبناء عىل ذلك قاموا بتفسري اآلية.
أما أنا فلقد انطلقت من وجود احتامل أن تكون داللة كلمة )سبًعا( ليست عدًدا.

ب(  )س،  بحرف  تبدأ  التي  الكلامت  من  ملجموعة  وتقسيم  سرب  بعملية  فقمت 
وهي: 

سبح: من السعي واحلركة، ومن ذلك السباحة وهي العوم يف املاء، ومنه قوله . 1
د. محمد شحرور. الكتاب والقرءان.  27
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تعاىل: ﴿ُكلٌّ فِي َفَلٍك َيْسَبُحوَن﴾ فاملالحظ من داللتها أهنا تدل عىل احلركة 
والتغري املستمرين الدائمني.

أهنا حركة . 2 السباق  التقديم. ويالحظ يف عملية  يدل عىل  واحد  سبق: أصل 
منتهية عند حد معني. 

احلركة . 3 بذلك  ويالحظ  جوانبه.  كل  من  اليشء  عىل  والتعرف  البحث  سرب: 
املتنقلة واملتكررة.

سبت: أصل واحد يدل عىل الراحة والسكون، وهذا ال يمكن يف واقع احلال . 4
إال بعد حركة وجهد.

سبغ: أصل يدل عىل متام اليشء وكامله.. 5
سبل: أصل يدل عىل إرسال يشء من علو إىل أسفل. نحو قولنا: أسبل الرجل . 6

عينيه.
سبك: أصيل يدل عىل التناهي يف إهناء اليشء. سبك النقود، سبك احلديث.. 7
سبخ: أصل واحد يدل عىل خفة يف اليشء.. 8
سبط: أصل يدل عىل امتداد اليشء.. 9

سبى: أصل واحد يدل عىل أخذ يشء من بلد إىل آخر كرًها. نحو سبي النساء . 10
حيث  من  واحد  خندق  يف  مشرتكة  الكلامت  هذه  أن  فالحظنا  احلرب.  يف 
داللتها عىل احلركة، ويأيت احلرف األخري ليحدد نوعية احلركة هل هي دائمة 
نحو كلمة )سبح(؟ أم حركة متوقفة ومنتهية نحو كلمة )سبق(؟ أم متكررة 
نأيت لرشح داللة كلمة  إليه  ومتنقلة نحو كلمة )سرب(؟ وبناء عىل ما وصلنا 
)سبع( فالسني والباء إذا اجتمعا يدالن عىل احلركة كام ذكرنا، ويأيت احلرف 

األخري ليحدد اجتاه ونوع احلركة.
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الكلمة وهو يدل عىل عمق وُبعد فقام   ويف مسألتنا جاء حرف )العني( يف آخر 
بتحديد نوعية احلركة وأهنا حركة يف عمق اليشء وكوهنا كذلك فهي يف أحد أبعاده 

موغلة.
أي: أن داللة كلمة )سبع( هي حركة داخلية جوفية تكون طاقة وقوة دافعة ملن هي 
يت  السباع - آكلة اللحوم  بداخله بشكل ذايت ال تنضب أبًدا، ومن هذا املنطلق ُسمِّ
الصيادة - سباًعا، كوهنا متتلك قوة داخلية ذاتية يف احلركة واهلجوم عىل طرائدها، 
وهذه القوة السبعية مالزمة هلا ال تنفك عنها أبًدا. واستعريت داللة الكلمة عىل كل 
إنسان حصل عىل هذه القوة الذاتية الداخلية التي تشكل عنده طاقة ودافًعا لإلقدام 

واالستمرار للحصول عىل مبتغاه، فيقال: فالن سبع.
ونعود لتفسري اآلية املعنية: 

فالنص خيرب بعملية إيتاء أمرين للنبي من قبل اهلل عز وجل، ومها: 
أ - سبع من املثاين. 

ب - القرءان الكريم.
ولقد حددنا داللة كلمة )السبع( وأهنا ال ُيشرتط هبا داللة العدد.

األصل  هي  )املثاين(  وكلمة  والتحديد،  التبعيض  داللته  فمن  )من(  حرف  أما 
واملرجع الذي تمَّ فعل اإلتيان للسبع منها، فلذا ال يصح القول الشائع )السبع املثاين( 
)من(  حرف  بإسقاط  ألن  املثاين(  من  )سبًعا  القرءاين  بالنص  االلتزام  من  ُبدَّ  ال  بل 

ختتلف الداللة بني القولني متاًما. فامذا تعني كلمة )مثاين(؟
مثاين: من التثنية لليشء. فنقول: ثنى الرجل كمه. إذا ردَّ طرفه عىل ما قبله.

ونقول يف العد: اثنان. ألن اآلخر أضيف إىل األول الذي سبقه. فالتثنية: هي رد 
اليشء عىل غريه وتكراره.
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ُجُلوُد  ِمنُْه  َتْقَشِعرُّ  َثانَِي  مَّ َتَشابًِها  مُّ ِكَتاًبا  اْلَحِديِث  َأْحَسَن  َل  َنزَّ ُه  اللَّ  ﴿ تعالى:  قال 
ِه َيْهِدي بِِه  لَِك ُهَدى اللَّ ِه َذٰ ُهْم ُثمَّ َتِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم إَِلٰى ِذْكِر اللَّ ِذيَن َيْخَشْوَن َربَّ الَّ

ُه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد ﴾ ]الزمر: 23[. َمن َيَشاُء َوَمن ُيْضِلِل اللَّ
فالنص خيرب أن اهلل أنزل كتاًبا متشاهًبا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم. 

َوَمْن الذين خيشون رهبم؟ إهنم العلامء: 

َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ﴾. َما َيْخَشى اللَّ ﴿ إِنَّ
إذْن؛ عملية التقشعر للجلود ولني اجللود والقلوب إىل ذكر اهلل واخلشية منه تتم 
من جراء املثاين التي تدل عىل التثنية، وهي رد املتشابه إىل املحكم والوصول إىل الفهم 
واملكان،  الزمان  عرب  جمتمع  كل  يف  املمكنة  املعرفية  األدوات  حسب  للواقع  املطابق 
وهذه التثنية تدفع العلامء للخشية من الرب بام وصلوا إليه من العلم من جراء إسقاط 
النص املتشابه عىل حمله من اخلطاب )آفاًقا وأنفًسا( الذي هو حمكم يف واقع احلال مع 
استصحاب اآليات املحكمة من الكتاب كإطار وموجه وضابط، وهذه اآليات قد 

أطلق عليها اهلل يف موضع آخر من الكتاب: 

َوُأَخُر  اْلِكَتاِب  ُأمُّ  ُهنَّ  ْحَكَماٌت  مُّ آَياٌت  ِمنُْه  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  َأنَزَل  ِذي  الَّ ُهَو   ﴿
ُمَتَشابَِهاٌت﴾ ]آل عمران: 7[.

َن اْلَمَثانِي َواْلُقْرآَن اْلَعظِيَم ﴾  هي:  فيصير معنا داللة ﴿ َوَلَقْد آَتْينَاَك َسْبعًا مِّ
أن اهلل آتى حممًدا قوة وحركة ذاتية يف داخله تدفعه إىل الدعوة إىل اهلل وتعليم الناس 
التثنية  النبي حممد بعملية  املثاين، أي: من جراء قيام  والصرب عىل أذاهم، وذلك من 
للنص القرءاين عىل حمله من اخلطاب - آفاًقا وأنفًسا - فتتولد عنده تلقائيًّا طاقة إيامنية 
علمية حُمركة تدفعه إىل اخلشية من اهلل، وُتعطيه القوة عىل امليض واالستمرار يف دعوته 
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للناس دون توقف، وهذه الطاقة ال تنضب ما دام يقوم بعملية التثنية للنص القرءاين 
ه بقوة مستمرة. اخلالد، فإنه سوف يمدُّ

وهذا األمر ينطبق عىل كل من يقوم بعمل النبي من العلامء، فيحصلون عىل القوة 
بني  والعدل  والسالم  اخلري  ونرش  اهلل  إىل  الدعوة  جمال  يف  سباًعا  ويصريون  السبعية 
الناس وإنذارهم باليوم اآلخر ال خيافون يف اهلل لومة الئم ويكونون شهداء عىل الناس 

ين.  يف كل زمان ومكان، وحجة اهلل عىل خلقه املستمر إىل يوم الدِّ
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صفة كالم اهلل بين األزلية والحدوث

الذايت  أما اجلانب  إن صفة كالم اهلل هي صفة ذاتية من جانب وفعلية من آخر، 
فهي قيامها باملتكلم من حيث اتصافه باملقدرة عىل فعل الكالم سواء قام بذلك أم مل 
يقم، نحو صفة السميع والبصري، فسواء أكان هناك أصوات وصور أم مل يكن فاهلل 

سميع بصري بنفسه، وذلك كصفة ذاتية له، ومن هذا الوجه أخذت صفة األزلية.
 أما اجلانب الفعيل لصفة الكالم فهي مرتبطة بالفعل وكوهنا كذلك فقد أخذت 
حكم الفعل من حيث احلدوث ابتداء نحو صفة اإلرادة هلل عز وجل، فهي صفة قائمة 
أن ذلك  الفعل، فال شك  أما توجهها نحو  أزلية،  له وبالتايل فهي  بذات اهلل كصفة 
َما َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأن  التوجه هو حادث، وذلك لتعلقها باحلوادث قال تعاىل: ﴿إِنَّ

َيُقوَل َلُه ُكن َفَيُكوُن﴾ ]يس: 82[.
ه. وهذا النص رصيح يف حتديد العالقة بني صفة اإلرادة احلادثة من حيث التوجُّ

)إذا أراد( وصفة القول )أن يقول له: كن، فيكون( مما يؤكد أن قول اهلل عز وجل 
هو عني إرادته احلادثة، وإرادته احلادثة وكلامته مها عني الوجود نفسه )كن فيكون( 

أي: كلامت اهلل هي عني املخلوقات نفسها.
القرءان  يطلق عىل  أن  الطبيعي  اهلل كان من  اآلفاق واألنفس مها كلامت  أن  وبام 

صفة كالم اهلل كونه صورة لسانية جمعولة عن كلامت اهلل )اآلفاق واألنفس(.
ومن هذا الوجه كان لكالم اهلل ُبعدان: ُبعد موضوعي متمثل باآلفاق واألنفس 

)كلامت اهلل(، وُبعد لساين متمثل بالقرءان قابل للتالوة والسامع.
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إذْن؛ كل املخلوقات يف الواقع هي عني كلمة اهلل عز وجل من حيث إهنا وجدت 
بكلمة )كن( يف أصلها.

ُه ِمن َبْعِدِه َسْبَعُة  َما فِي اأْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ َأنَّ قال تعاىل: ﴿َوَلْو 
َه َعِزيٌز َحِكيٌم﴾  ]لقامن: 27[. ِه إِنَّ اللَّ ا َنِفَدْت َكِلَماُت اللَّ َأْبُحٍر مَّ

خيرب اهلل عز وجل يف هذا النص عن سعة كلامته )خلقه( أنه لو أخذنا ما يف األرض 
املجتمعات  هبا  تكتب  أقالًما  وجعلناها  األشجار  من  واستمراًرا  والحًقا  سابًقا 
كلها  األرض  بحار  واستخدموا  اإلحصائية،  العملية  هلذه  توارثي  بشكل  اإلنسانية 
كمداد ومن وراء هذا البحر أبحر ال متناهية لكتابة كلامت اهلل لنفدت البحار قبل أن 

تنتهي عملية اإلحصاء لكلامت اهلل،وذلك راجع إىل عاملني: 
األول: أن هذه األقالم والبحار هي ذاهتا معنية بعملية اإلحصاء كوهنا من كلامت 
ذاهتا من ذرات وما  تبلغ إحصاء  املخلوقات، ومل  تنتهي هذه  أن  الطبيعي  اهلل، فمن 

حتوي بداخلها من عامل ال متناه، فكيف حتيص غريها من املخلوقات الالمتناهية؟
الثاين: أن عملية استمرار كلامت اهلل يف الواقع غري متوقفة؛  مما يدل عىل استحالة 

إحصاء يشء مستمر ال متناٍه.
﴿ َواْلَخْيَل َواْلبَِغاَل َواْلَحِميَر لَِتْرَكُبوَها َوِزينًَة َوَيْخُلُق َما اَل َتْعَلُموَن﴾]النحل: 8[ 

ا َلُموِسُعوَن﴾]الذاريات: 47[.  َماَء َبنَْينَاَها بَِأْيٍد َوإِنَّ ﴿ َوالسَّ
وتعرتضنا مسألة إطالق وصف كلمة اهلل عىل السيد املسيح عيسى ابن مريم عليه 
السالم رغم أن مجيع الناس هم من كلامت اهلل، فام املربر إلطالقها عىل السيد املسيح 

عينًا رغم أنه داخل يف عموم كلامت اهلل مع الناس، وما هي امليزة له يف ذلك؟
إن هذا التخصيص للسيد املسيح بإطالق عليه كلمة اهلل عينًا من دون سائر الناس 

إنام هو راجع الختالف إسقاط كلمة اهلل يف الواقع.
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 فخلق الناس كام هو معروف كان ضمن نظام معني خضع للتطور إىل أن وصل 
جديد،  إلنسان  الوالدة  عملية  لتتم  واألنثى  الذكر  بني  واللقاح  التزاوج  عملية  إىل 
وهكذا استمر النوع البرشي، وال شك أن هذا اخللق والنظام بدأ بكلمة )كن( أي: 
بدأ بصورة معينة خضعت ملراحل تطورت عرب الزمان، أي: استمر مفعول كلمة اهلل 
يف الوجود وانتقلت من صورة إىل أخرى إىل أن وصلت إىل الصورة البرشية املعروفة.
 وكل ذلك بإذن اهلل عز وجل، وبالتايل ال يوجد ميزة إلنسان عىل آخر ليقول عن 

نفسه: أنا كلمة اهلل؛  ألن مجيع الناس داخلني يف ذلك.
أما السيد املسيح فقد اختلف يف عملية والدته إىل احلياة الدنيا عن والدة الناس 
مجيًعا؛ مما أدَّى إىل متيزه من سائر الناس مجيًعا، وذلك متحقق بأن والدته كانت بتوجه 
مبارش إلرادة اهلل عز وجل نحو خلق السيد املسيح ومل خيضع لعملية اللقاح والنكاح 
كباقي الناس، ومن هذا الوجه أطلق عليه وصف )كلمة اهلل( لتميز وجوده عن وجود 
سائر كلامت اهلل عز وجل، وعملية وجوده كانت كمثل عملية وجود اخللق األول، 
إذ بدأ بكلمة )كن( وكذلك السيد املسيح عليه السالم تم خلقه مبارشة بكلمة )كن( 
السيد املسيح عليه السالم  فاخللق األول للجنس البرشي اسمه كلمة اهلل، وكذلك 

اسمه كلمة اهلل.
ُكن  َلُه  َقاَل  ُثمَّ  ُتَراٍب  ِمن  َخَلَقُه  آَدَم  َكَمَثِل  ِه  اللَّ ِعنَد  ِعيَسٰى  َمَثَل  إِنَّ  تعاىل: ﴿  قال 

َفَيُكوُن ﴾ ]آل عمران: 59[.
إذْن صفة الكالم من حيث الواقع هلا أبعاد: 

األول: صفة هلل ذاتية وهي القدرة عىل فعل الكالم وهي من هذا الوجه أزلية.
الثاين: الصورة اللسانية للقرءان اسمها كالم اهلل وهي حادثة جمعولة.

وهي  اهلل  كلامت  اسمها   - وأنفًسا  آفاًقا   - للقرءان  املوضوعية  الصورة  الثالث: 
حادثة كوهنا خملوقة وكل خملوق حمدود رضورة.
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وموضوع دراستنا هو عالقة كالم اهلل بكلامت اهلل وكالمها حادث فكالم اهلل - 
والعالقة  اآلفاق واألنفس -  اهلل -  لكلامت  اللسانية  الصورة  القرءاين - هو  النص 

بينهام عالقة األصل بالنسخة عنه.
فكلامت اهلل قابلة للدراسة واالكتشاف والتسخري هلا نتيجة العلم هبا وهي ختضع 

لعملية الرؤية.
أما كالم اهلل فهو قابل للتالوة والسامع، وهو صورة لسانية عن كلامت اهلل، وال 
يمكن أن يدرس أو يفهم إال من خالل إسقاط كالم اهلل عىل كلامت اهلل التي هي أصل 
َن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه  له كوهنا حمل تعلق اخلطاب. قال تعاىل: ﴿ َوإِْن َأَحٌد مِّ

ُهْم َقْوٌم الَّ َيْعَلُموَن ﴾ ]التوبة:6[.  لَِك بَِأنَّ ِه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمنَُه َذٰ َحتَّٰى َيْسَمَع َكاَلَم اللَّ
الواقع  يراه يف  أن  القرءاين حتى يسمعه، وبعد ذلك حياول  النص  اتُل عليه  أي: 
اللسانية- الكالم - عىل الصورة  - كلامت اهلل - من خالل عملية إسقاط الصورة 
املوضوعية - كلمة اهلل - فيصل إىل أن هذا - النص القرءاين- حق من عند اهلل اخلالق 

فينقاد لرسالته منهًجا ورشيعة.

قال تعالى:﴿َقاَل َيا ُموَسٰى إِنِّي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس بِِرَسااَلتِي َوبَِكاَلِمي َفُخْذ 
اِكِريَن﴾ ]األعراف: 144[. َن الشَّ َما آَتْيُتَك َوُكن مِّ

يوجد فيام أنزل اهلل من وحي جانبان: 
األول: جانب رسايل وهو متعلق باملجتمع اإلنساين من حيث املنهج والرشيعة: 

َعَلْيِه  َوُمَهْيِمنًا  اْلِكَتاِب  ِمَن  َيَدْيِه  َبْيَن  َما  لِّ ًقا  ُمَصدِّ بِاْلَحقِّ  اْلِكَتاَب  إَِلْيَك  ﴿َوَأنَزْلنَا 
ا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم  ُه َواَل َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َعمَّ َفاْحُكم َبْينَُهم بَِما َأنَزَل اللَّ
َيْبُلَوُكْم فِي َما آَتاُكْم  َفاْسَتبُِقوا  ِكن لِّ ًة َواِحَدًة َوَلٰ ُه َلَجَعَلُكْم ُأمَّ ِشْرَعًة َوِمنَْهاًجا َوَلْو َشاَء اللَّ
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ِه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُينَبُِّئُكم بَِما ُكنُتْم فِيِه َتْخَتِلُفوَن﴾ ]المائدة: 48[. اْلَخْيَراِت إَِلى اللَّ
اآلفاق   - اهلل  بكلامت  متعلق  وجل  عز  اهلل  كالم  وهو  موضوعي  جانب  الثاين: 

واألنفس-.
لذا؛ ال يصح إطالق صفة كالم اهلل عىل رسالته، والعكس صحيح أيًضا، رغم أن 
كليهام موجودان بصورة لسانية يف كتاب اهلل عز وجل وهو وحي من اخلالق املدبر 

لعباده.

ُه ِعَوًجا﴾ ]الكهف:1[. ِذي َأنَزَل َعَلٰى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل لَّ ِه الَّ ﴿اْلَحْمُد لِلَّ
ومن خالل ما ذكرنا جيب االنتباه لورود ذكر صياغة الكلمة يف القرءان نحو قوله 
اْلَعِليُم﴾  ِميُع  السَّ َوُهَو  لَِكِلَماتِِه  َل  ُمَبدِّ َوَعْداًل الَّ  َربَِّك ِصْدًقا  َكِلَمُت  ْت  تعاىل: ﴿َوَتمَّ

]األنعام: 115[.
تأخذ مفعوهلا وجمراها  التي  السنن  املذكور هو  النص  بلفظ )كلامته( يف  فاملقصد 

عندما يقوم املجتمع بتعاطي أسباهبا، انظر قوله تعاىل: 

جتتمع  ألفاظ  اهلل،  وكلمة  اهلل،  وإذن  اهلل،  فسنة  َتْبِدياًل﴾  ِه  اللَّ لُِسنَِّة  َتِجَد  ﴿َوَلن 
بدالالت وختتلف بأخرى انظر قوله تعاىل: 

ُدونِِه  ِمن  َتِجَد  َوَلن  لَِكِلَماتِِه  َل  ُمَبدِّ اَل  َربَِّك  ِكَتاِب  ِمن  إَِلْيَك  ُأوِحَي  َما  ﴿َواْتُل 
ُمْلَتَحًدا﴾ ]الكهف: 27[.

ُه  ُه َيْختِْم َعَلٰى َقْلبَِك َوَيْمُح اللَّ ِه َكِذًبا َفإِن َيَشإِ اللَّ وقوله: ﴿َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَرٰى َعَلى اللَّ
ُدوِر ﴾ ]الشورى: 24[. ُه َعِليٌم بَِذاِت الصُّ اْلَباطَِل َوُيِحقُّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِِه إِنَّ

َماَواِت  ِذي َلُه ُمْلُك السَّ ِه إَِلْيُكْم َجِميًعا الَّ َها النَّاُس إِنِّي َرُسوُل اللَّ وقوله: ﴿ُقْل َيا َأيُّ
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ُيْؤِمُن  ِذي  يِّ الَّ ِه َوَرُسولِِه النَّبِيِّ اأْلُمِّ َه إاِلَّ ُهَو ُيْحِيي َوُيِميُت َفآِمنُوا بِاللَّ إَِلٰ َواأْلَْرِض اَل 
ُكْم َتْهَتُدوَن﴾ ]األعراف: 158[. بُِعوُه َلَعلَّ ِه َوَكِلَماتِِه َواتَّ بِاللَّ

الحظ صفة إيامن النبي كيف جاءت عىل وجهني: 
عامل  عىل  املَؤسس  بالغيب  اإليامن  أساس  هو  اإليامن  وهذا  باهلل،  اإليامن  األول: 

الشهادة.
الثاين: اإليامن بكلامت اهلل: وهو عامل الشهادة الذي يتمتع بوجود موضوعي قابل 

للدراسة والتسخري له من جراء هذه الدراسة.
فالنبي يؤمن باهلل اخلالق املدبر من جراء عامل الشهادة فتأسس عنده عامل الغيب، 
كام أنه يؤمن بالوجود املوضوعي لآلفاق واألنفس فتأسس عنده عامل الشهادة كوجود 
الغيب والشهادة عالقة جدلية،  املستمدة من احلق، فالعالقة بني عامل  له صفة احلق 

فاألول - الغيب - سبب لوجود الثاين - الشهادة - والثاين دليل عىل األول. 
ومـن خـالل هـذا الطـرح ظهـر بطـالن قـول مـن يقـول بأزليـة القـرءان ببعده 
اللسـاين - كالم اهلل - ألن ذلـك حـادث وجمعـول، كـام هـو معلـوم ناهيـك عن أن 
اللسـان العـريب بـرشي خملوق خضـع للتطور املعريف وهـو حادثة، وقد نـصَّ اخلالق 
ْحَدٍث إاِلَّ اْسـَتَمُعوُه  ِهـم مُّ بِّ ن رَّ ن ِذْكـٍر مِّ عـىل ذلـك يف كتابـه؛ إذ قـال: ﴿ َما َيْأتِيِهـم مِّ

َوُهـْم َيْلَعُبـوَن﴾ ]األنبياء: 2[.
أما القول بأزلية كلامت اهلل - اآلفاق واألنفس - فهذا قول هراء ومتهافت ال قيمة 

له من الناحية العلمية.
احلادث  باخللق  مرتبطة  فهي   - الكتاب  أم   - للوجود  الناظمة  السنن  وكذلك 

بشكل الزم له ارتباط الكم بالكيف والعكس28.

راجع كتابي األلوهية والحاكمية دراسة علمية من خالل القرءان الكريم،  فصل مفهوم األزلية.  28
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أما اآليات املتعلق خطاهبا بذات اهلل عز وجل، فهي حادثة كنص، وأزلية كمضمون 
نحو ﴿الّلُه ال إَِلـَه إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم﴾.

الدراسة  جمال  إىل   - واللساين  املوضوعي   - ببعديه  اهلل  كالم  إرجاع  جيب  لذا؛ 
والتفكر والتدبر للوصول إىل عملية املصداقية بينهام، وتبيني ذلك للناس ليعلموا أنه 

احلق من رهبم فينقادوا لرسالته انقياد املؤمن البصري.   
التي دخل  الثغرات وأزلنا اإلشكاالت الرتاثية  ونكون بذلك البحث قد سددنا 
اللساين،  ببعده  القرءان  مصداقية  يف  للطعن  واستغلوها  وغريهم  املسترشقون  منها 
ومن هذا الوجه تربز أمهية فرز الرتاث الثقايف وعدم سحبه عىل ما هو عليه إىل واقعنا 
ه رأًيا يمثل  املعارص؛ ألنه رأي غري ملزم للمجتمعات الالحقة، وبالتايل ال يصح عدُّ

اإلسالم، وإنام هو رأي يمثل فهم اإلسالم ملجتمع معني بزمان ومكان خاص هبم.
فلذا؛ جيب دراسة اإلسالم دراسة معارصة تعتمد عىل القرءان ببعديه -املوضوعي 
واللساين- ودراسة رسالة اهلل من خالل كتابه ضمن منظور علمي قائم يف أساسه عىل 

الواقع كونه حمالًّ للخطاب.
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وهمية وجود الناسخ والمنسوخ في كتاب اهلل

أول يشء جيب أن نعرفه قبل دراسة الناسخ واملنسوخ أن تلك العملية ال يمكن 
اللساين  الُبعد  ألن   - واللساين  املوضوعي  ببعديه  القرءان   - اهلل  كالم  يف  تكون  أن 
لكالم اهلل إنام هو صورة للبعد املوضوعي، أي: إخبار عن الوجود احلق، وبالتايل ال 
يمكن أن ُينْسَخ البعد اللساين لكالم اهلل؛ ألن ذلك لو حصل القتىض وقوع الكذب 

واالختالف بني الُبعدين املوضوعي واللساين. 

َكثِيًرا﴾  اْختاَِلًفا  فِيِه  َلَوَجُدوا  ِه  اللَّ َغْيِر  ِعنِد  ِمْن  َكاَن  َوَلْو  اْلُقْرآَن  ُروَن  َيَتَدبَّ ﴿َأَفاَل 
]النساء:82 [. 

إذْن؛ عىل افرتاض وجود مفهوم الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهلل جيب أن يكون حمله 
رسالة اهلل وليس كالمه، أي: يف النص اإلنشائي وليس يف النص اخلربي، بمعنى آخر 

يف نصوص األحكام وليس نصوص القرءان.
ومن املعلوم أن النسخ مل يقع قط يف الرسالة الواحدة، وإنام كان يقع بني رسالتني؛ 
املْرِسل  اتصاف  من  عليه  يرتتب  ملا  وعبث  باطل  الواحدة  الرسالة  يف  النسخ  ألن 
النسخ  أن صفة  إليها، فضاًل عن  املرَسل  باجلهة  العلم  أو  املعرفة  تناقض وعدم  من 
تعاىل يف  قال  بطالهنا،  وثبت  ذاهتا  الرسالة  الواحدة النتقضت  بالرسالة  لو وجدت 
ِمَن  َيَديَّ  َبْيَن  َما  لِّ ًقا  ﴿َوُمَصدِّ إرسائيل:  لبني  السالم  عليه  عيسى  بعثة  قصة  وصف 
اللََّه  ُقوا  َفاتَّ ُكْم  بِّ رَّ ن  مِّ بِآَيٍة  َوِجْئُتُكم  َعَلْيُكْم  َم  ُحرِّ ِذي  الَّ َبْعَض  َلُكم  َوأِلُِحلَّ  التَّْوَراِة 

َوَأطِيُعوِن﴾ ]آل عمران:50[.
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أما الترشيع القرءاين فقد نزل منذ البداية له صفة الكامل والصالحية التي تقتيض 
اإلنسانية والديمومة والعاملية، فلو حصل نسخ ألحد األحكام فمعنى ذلك أن هذا 
النص املنسوخ عندما نزل مل يكن يتصف بتلك الصفات، وبالتايل ينتفي عنه مقتضياهتا 

ا عينيًّا مثل نصوص أهل الكتاب املنسوخة. ويصري نصًّ
التقليدي  واجلواب  األول؟  املجتمع  يف  ذلك  حصل  ملاذا  املطروح:  والسؤال   
حصل  لو  فنقول:  املعرفية.  معطياهتم  مع  تتناسب  بمرحلية  مشاكلهم  لعالج  هو: 
لكل  النسخ؛ألن  عملية  األول  املجتمع  بعد  جمتمع  كل  يف  يستمر  أن  القتىض  ذلك 
الثقافية  معطياته  حسب  العالج  يف  مرحلية  إىل  حتتاج  التي  وظروفه  مشاكله  جمتمع 
واملوضوعية، وكون هذا األمر مل يستمر أو حيصل يف املجتمعات الالحقة؛ مما يؤكد 
عىل انتفاء حصوله يف املجتمع األول كون النص الترشيعي ابتداء موجه إىل اإلنسانية 

والعاملية وليس إىل العرب خاصة.
الرسالة  يف  تكون  أن  يمكن  وال  الرسائل،  بني  حرًصا  هي  إنام  النسخ  فعملية 
املجتمعات كون كل  لتطور  أمر الزم  إنام هي  الرسائل  العملية بني  الواحدة، وهذه 
رسالة سابقة كانت تنزل موجهة إىل جمتمع بعينه حتى جاءت رسالة القرءان لتعلن أن 

املجتمعات البرشية قد وصلت إىل بدء سن النضج.
احلدودية  الصفة  إىل  العينية  الصفة  من  ذاهتا  الرسالة  بنية  يف  تغيري  يقتيض  وهذا   
لتعتمد  وذلك  دائمة،  إنسانية  عاملية  وجعلها   - الناس  عن  اإلهلية  الوصاية  رفع   -
املجتمعات اإلنسانية عىل أنفسها يف ترشيع ما يستجد هلم من خالل عملية التطور، 
التي  األرضية  لتكون  عاملية  إنسانية  جعلها  التي  وجل  عز  اهلل  حدود  ضمن  وذلك 

يعتمد عليها املجتمع اإلنساين يف ترشيعه الزمكاين ال يتجاوز حدود اهلل أبًدا.
وإذا كان الترشيع بتلك الصفة، أي: أنه إنساين وحدودي ودائم ال يمكن أن يقبل 
الرشع  هذا  كان  لذلك  بعده،  من  وال  الوحي  نزول  زمن  يف  ال  أبًدا  بنيته  يف  النسخ 
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يف  إنساين  جمتمع  آخر  إىل  واملستمر  سبق  ملا  واجلامع  الكامل  الرشع  هو  احلدودي 
الوجود.

والقول بإمكانية وقوع النسخ يف الرسالة الكاملة واجلامعة أو وقع فعاًل يلزم من 
ذلك نقض هذه الصفات عنها رضورة الزمة هلذا القول، وكون هذه الصفات ثابتة 
بشكل قطعي للرشع القرءاين؛ مما يدل عىل بطالن مسألة وجود الناسخ واملنسوخ يف 
هذه الرسالة، لذا جيب حذف هذه املسألة من بحث علوم القرءان وعدم تدريسها، 
مع العلم أن هذا املوضوع غري معروف وغري متداول يف جمتمع النبوة ومل يثبت أي 

خرب يف ذلك أبًدا 29.

نَْها َأْو  والنص الذي ذكر النسخ يف القرءان ﴿َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت بَِخْيٍر مِّ
ِمْثِلَها َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ الّلَه َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾ ]البقرة106.

بدليل  اآلفاق واألنفس،  آيات  القرءاين وهي  النص  باآليات خارج  يتعلق  نسخ 
ين، وبدليل  جميء فعل املضارع)ننسخ( وهو يدل عىل استمرار فعل النسخ إىل يوم الدِّ
أو مثلها، وهذا ال يصح يف األحكام الرشعية  النسخ اإلتيان بخري منها  حني وقوع 
النتفاء احلاجة لنسخها إن كان سوف يأيت مثلها، وبدليل انتهاء النص بصفة القدرة هلل 
املتعلقة باآلفاق واألنفس، ولو كان املقصد آيات الترشيع لكان ينبغي أن ينتهي النص 

بذكر صفة العلم هلل أو احلكمة.

29  للتوسع في موضوع النسخ راجع كتابي:  اآلحاد، اإلجماع، النسخ.





189

اهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة

كتاب اهلل وأسباب النزول

 إن كتاب اهلل عز وجل حيتوي عىل الرسالة الكاملة اجلامعة للرشائع السابقة، وهذا 
يقتيض اتصافها بالديمومة واإلنسانية واحلدودية والعاملية، وكون األمر كذلك فالنص 
الترشيعي بطبيعة احلال موجه إىل كل املجتمعات اإلنسانية عرب الزمان واملكان، وهذا 
التوجه يقتيض أن يكون النص اإلهلي حجة بذاته غري مقيد بفهم أي جمتمع ومتحرر 

من الظروف الزمكانية التي وافقت زمن نزول النص اإلهلي.
ومن هذا الوجه قال العلامء: العربة بعموم النص وليس بخصوص السبب.

 وذلك ألن الترشيع اإلهلي سوف ينزل ال حمالة سأل عن ذلك بعض الناس يف 
وقت نزول الوحي أم مل يسألوا، فالترشيع كمضمون قائم كامل يف علم اهلل الفعيل30 

وليس اكتسابيًّا أو خيضع لعملية الدراسة واالستقراء.
ومن هذا الوجه ال يصح استخدام كلمة )سبب( عىل نزول الترشيع اإلهلي؛ ألن 
عىل  منطبق  غري  وهذا  العدم،  عدمه  ومن  الوجود  وجوده  من  يلزم  ما  هو:  السبب 
عينيًّا،  قوميًّا  وليس  عامليًّا  إنسانيًّا  ترشيًعا  كونه  حمالة  ال  ينزل  سوف  ألنه  الترشيع؛ 
واألصح إطالق كلمة تارخيية نزول الترشيع التي تفيد داللة الوقت واحلدث املناسب 
فوًرا؛ ألن  مناسبة  الترشيعي بصياغة  النص  لينزل  اخلالق  قبل  اختياره من  تمَّ  الذي 

النص الترشيعي ليس للتالوة إنام هو ترشيع للواقع االجتامعي.
 ومن هذا الوجه ارتبطت أحداث معينة بنزول النص الترشيعي ليس كسبب نزول 

راجع كتابي:  علم الله وحرية اإلنسان، وكتابي األلوهية والحاكمية، بحث مفهوم األزلية.  30
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له، وإنام كظرف مناسب إلنزال النص اإلهلي إىل حيز التطبيق العميل، ولو قال قائل: 
إنه يوجد نصوص نزلت بناء عىل سؤال من الناس أو ارتبطت بأحداث معينة، فكيف 

ال يكون ذلك سبًبا لنزوهلا؟
 واجلواب: أن مضمون النص كحكم قائم يف علم اهلل ليس كصياغة لسانية وغري 
مرتبط باألحداث كون احلكم إنسانيًّا يف توجهه وعامليًّا يف حركته ومتحققة فيه صفة 
اهلل عز  أن هذا احلكم جعله  األمر  ما يف  السريورة والصريورة - وكل  الديمومة - 
وجل بنص لساين متزامن مع حدث حتى يتم تطبيق النص مبارشة كون مادة الترشيع 

تظهر أثناء حركة املجتمع ومعاناته.
لذا؛ فمفهوم أسباب النزول جيب أن ُيلغى ويوضع مكانه مفهوم تارخيية النزول، 
وبالتايل يفهم الدارس هلذا املوضوع من العنوان ابتداء أنه يدرس الظروف واحليثيات 
الزمكانية للمجتمع الذي متت فيه صياغة ونزول النص اإلهلي، َوُيَعدُّ فهم املجتمع 
األول للنص هو االحتامل الذي ارتضاه املجتمع حلل مشاكله وتنظيم حياته، وذلك 
ينتمي  التي  منظومته  نزوله يف  باحلركة ضمن  الفهم ويسمح  احتاميل  النص  كان  إذا 

إليها هذا النص.
وهذا الكالم يوصلنا إىل أن تارخيية نزول الترشيع سواء أكان متزامنًا مع حدث 
بعينه مناسًبا الختيار نزول النص حليِّز التطبيق، وهذا اجلانب حمل أخذ ورد من قبل 
العلامء، وذلك لوجود عملية الوضع والدس أو كان مناسًبا كظرف اجتامعي ككل، 
بذاته وهو موجه لكل جمتمع عىل حدة ال  الترشيعي حجة  النص  فاألمر سواء ألن 

عالقة لتفاعل املجتمع السابق بتفاعل املجتمع الالحق إال من كونه تفاعاًل تارخييًّا.
 وبالتايل هو تراث ثقايف يدرس من هذا الوجه، وتتم عملية فرزه حسب األدوات 
املعرفية املستجدة ليستمر ما ثبت صالحيته، ويستبعد ما مل يثبت صالحيته، ومناسبته 
لنا مع قيامنا بالتفاعل املبارش مع النص اإلهلي كوننا معنيني باخلطاب، ونقوم بتفعيل 
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خالل  من  وذلك  مقاصده  إىل  ألفاظه  متجاوزين  دالالته  بفضاء  والتحليق  النص 
إسقاطه عىل حمل خطابه من الواقع معتمدين بفهمه عىل منظومته الكلية التي ينتمي 
اهلل  منحنا  التي  بالصالحية  ومتحركني  للترشيع  العامة  املنظومة  ضمن  احلكم  إليها 
العامة  املصلحة  لتحقيق  وجل  عز  اهلل  حدود  ضمن  األرض(  يف  )اخلالفة  إياها 
للمجتمع والسعادة للفرد بشكل نسبي ضمن اإلمكانيات املعرفية واملادية للمجتمع.

ن َقْبِل َأن َيْأتَِيُكُم الَعَذاُب َبْغَتًة َوَأنُتْم  بُِّكم مِّ ن رَّ بُِعوا َأْحَسَن َما ُأنِزَل إَِلْيُكم مِّ  ﴿َواتَّ
ِذيَن  الَّ ُأْوَلِئَك  َأْحَسنَُه  َفَيتَّبُِعوَن  اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعوَن  ِذيَن  ﴿الَّ َتْشُعُروَن﴾]الزمر:55[،  اَل 

ُه َوُأْوَلِئَك ُهْم ُأْوُلوا اأْلَْلَباِب ﴾]الزمر:18[. َهَداُهُم اللَّ





193

اهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة

نزول القرءان مفّرًقا

قال تعاىل: 

لَِك لِنَُثبَِّت بِِه ُفَؤاَدَك  َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذٰ ِذيَن َكَفُروا َلْواَل ُنزِّ ﴿َوَقاَل الَّ
ْلنَاُه َتْرتِياًل﴾ ]الفرقان: 32[. َوَرتَّ

ْلنَاُه َتنِزيًل﴾ ] اإلرساء: 106[. ﴿َوُقْرآًنا َفَرْقنَاُه لَِتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلٰى ُمْكٍث َوَنزَّ
لقد نزل النص القرءاين بشكل مفرق، وليس مجلة واحدة كام هو ثابت يف تاريخ 
نزول النص القرءاين، واستغرقت عملية نزوله ما يقارب ثالثة وعرشين عاًما، وهذا 
أثار تساؤالت كثرية عن السبب من ذلك،  الزمن الطويل  املفرق عىل مدى  النزول 

وما هي احلكمة؟.
بدايًة؛ جيب أن نستبعد مصطلح التنجيم عن نزول النص القرءاين؛ ألنه ال يؤدِّي 
صحيح  أصل  )نجم(  فكلمة  املعنى،  هبذا  بالقرءان  مستخدم  وغري  احلدث  داللة 
التنجيم داللة  تدل عىل طلوع وظهور31، والعلامء يقصدون من استخدام مصطلح 
أنه علمنا أن كلمة )التنجيم( ال تؤدي داللة كلمة )التفريق(، وكلمة  التفريق، وبام 
التفريق كلمة مستخدمة يف النص القرءاين للداللة عىل هذا النزول املفرق جيب التقيد 
ْلنَاُه َتنِزياًل﴾.  باالستخدام القرءاين. ﴿َوُقْرآنًا َفَرْقنَاُه لَِتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َوَنزَّ
فرق: أصل صحيح يدل عىل متييز وجتزيء32، وعكس استخدام كلمة )املفرق( 

31  راجع مقاييس اللغة.
راجع مقاييس اللغة.  32
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َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذلَِك  هي كلمة )اجلملة( ولذا قال الكافرون:﴿َلْواَل ُنزِّ
ْلنَاُه َتْرتِياًل﴾، ونستخدم هذا املصطلح يف حياتنا اليومية فنقول:  لِنَُثبَِّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّ

بيع اجلملة، بيع املفرق.
العالقة  ذي  املوضوع  يف  تكون  أهنا  الواقع  يف  )فرق(  كلمة  داللة  من  ونالحظ 

املتجانسة بشكل أو بآخر.

ِه  ُقوا َبْيَن اللَّ ِه َوُرُسِلِه َوُيِريُدوَن َأن ُيَفرِّ ِذيَن َيْكُفُروَن بِاللَّ انظر قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّ
لَِك َسبِياًل ﴾  َوُرُسِلِه َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمُن بَِبْعٍض َوَنْكُفُر بَِبْعٍض َوُيِريُدوَن َأن َيتَِّخُذوا َبْيَن َذٰ

]النساء: 150[.

وقوله: ﴿ ُقوُلوْا آَمنَّا بِالّلِه َوَما ُأنِزَل إَِلْينَا َوَما ُأنِزَل إَِلى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق 
ُق َبْيَن  ِهْم الَ ُنَفرِّ بِّ َوَيْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما ُأوتَِي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوتَِي النَّبِيُّوَن ِمن رَّ

نُْهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن﴾ ]البقرة: 136[. َأَحٍد مِّ
فالنص القرءاين إنام هو كتاب واحد متامسك، لذا؛ جاءت كلمة التفريق لتدل عىل 
هذا املعنى من حيث النزول هلذا املوضوع مفرًقا، ويتم مجعه يف الواقع بعد انتهاء نزوله 
كاماًل، كام أهنا تدل عىل وجود املوضوع مجلة واحدة قبل نزوله، وذلك كمضمون 
مع  يتناسب  لساين  نص  ضمن  ينزله  أن  اهلل  يريد  ما  صياغة  تتم  ثم  ومن  ومقصد، 

الظرف ليس كسبب نزول، وإنام كحالة مناسبة لنزول النص.
وبعد هذا الضبط ملصطلح نزول القرءان مفرًقا، وليس منجاًم، لنَر السبب الكامن 

وراء نزوله بشكل مفرق وليس مجلة واحدة. 
كان الناس يعرفون أن الكتب السابقة قد نزلت مجلة واحدة - التوراة واإلنجيل- 

عىل الرسل، فقالوا:
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عز  اهلل  فأجاهبم  السابقة،  الكتب  مثل  َواِحَدًة﴾  ُجْمَلًة  اْلُقْرآُن  َعَلْيِه  َل  ُنزِّ ﴿َلْواَل 
بِِه  لِنَُثبَِّت  لَِك  َكَذٰ َواِحَدًة  ُجْمَلًة  اْلُقْرآُن  َعَلْيِه  َل  ُنزِّ َلْواَل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿َوَقاَل  وجل: 

ْلنَاُه َتْرتِيًل﴾ ]الفرقان:32[. ُفَؤاَدَك َوَرتَّ

َتنِزيـاًل﴾  ْلنَـاُه  َوَنزَّ ُمْكـٍث  َعَلـٰى  اِس  النَـّ لَِتْقـَرَأُه َعَلـى  َفَرْقنَـاُه   وقـال: ﴿َوُقْرآًنـا 
.]106 ]اإلسـراء: 

السابقة  الكتب  نزول  ظروف  بني  بمقارنة  لنَُقْم  املذكورين  النصني  تفسري  وقبل 
مجلة واحدة، ونزول النص القرءاين مفرًقا.

بخالف . 1 إرسائيل-  بني   - إيامنيًّا  مؤسس  جمتمع  عىل  السابقة  الكتب  نزلت 
نزول النص القرءاين فإنه نزل عىل جمتمع جاهيل وثني.

الكتب السابقة زمكانية يف توجهها ال هتدف إىل تأسيس قواعد ملرشوع ثقايف . 2
ديني إنساين.

النص القرءاين كان هيدف إىل تأسيس مرشوع ثقايف ديني وهو كامل وجامع  •
ملا قبله ومستمر ملا بعده.

صالح... . 3 ناقة  موسى،  عصا  نحو  كتبهم.  خارج  كانت  سابًقا  األنبياء  آيات 
إلخ.

آية النبي حممد هي النص القرءاين ذاته. •
 الكتب السابقة كان يوجد فيها جمموعة من التعاليم موجهة إىل قوم بعينهم . 4

- رشع عيني -.
إنسانيًّا  • ا  حدوديًّ رشًعا  بداخله  واحتوى  للعاملني  نزل  كتاب  القرءاين  النص 

دائاًم.
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الكتب السابقة غلب عليها مادة القصص واألدعية واألذكار بجانب اآلصار . 5
والعقوبات ملن نزلت عليهم كون الكتب قومية يف توجهها.

خطابه  • وارتباط   - وأنفًسا  آفاًقا   - العلمية  باملادة  متيز  كتاب  القرءاين  النص 
بالواقع ارتباط الالزم بامللزوم، بجانب تنزهه عن اآلصار والعقوبات كونه 

موجًها إىل اإلنسانية مجعاء عرب الزمان واملكان.
صياغة الكتب السابقة كان بلسان عريب قومي غري علمي وال مبني.. 6
نزل القرءان بلسان عريب مبني وصياغة حمكمة. •

إذْن؛ يوجد فرق كبري واضح بني وظيفة الكتب السابقة، ووظيفة النص القرءاين، 
يف  اآلخر  عىل  أحدمها  قياس  بطالن  إىل  يؤدِّي  قطًعا  الوظائف  يف  االختالف  وهذا 

كيفية نزوله، فلقد نزل كل منهام بالطريقة التي يؤدِّي هبا وظيفته.
وعودة إىل تفسري النصني املذكورين: 

فالنص األول يذكر: عملية تثبيت فؤاد النبي، وعملية الرتتيل للنص القرءاين.
للنص  والتنزيل  مكث،  عىل  الناس  عىل  القراءة  عملية  يذكر:  اآلخر  والنص 

القرءاين.
ولنبدأ بعملية تثبيت فؤاد النبي: 

جراء  من  األشياء  هبا  يدرك  التي  اإلنسان  عند  الفاعلة  القوة  هو  الفؤاد  إن   -
استخدام السمع والبرص، أي: ربط املعلومات مع حملها من الواقع واحلكم عليها.

َما َأَنا َبَشٌر﴾ وهذا يقتيض أنه حمدود يف تفكريه  إن النبي هو واحد من البرش ﴿ُقْل إِنَّ
وثقافته وعلمه، وأن ذلك هو اكتسايب وليس ذاتيًّا.
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فبدأ نزول النص القرءاين بكلمة )اقرأ( وهي كلمة تدل عىل التفكر والتدبر والفهم 
للامدة املقروءة سواء أكانت حمالًّ للتالوة كنص لساين أم ظاهرة كونية واجتامعية. فال 
اخلط،  يعرف  كان ال  النبي  أن  إذا علمنا  التالوة، خاصة  فعل  القراءة  لفعل  يشرتط 
أي: ال يتلو املخطوط وال يستطيع أن خيط بيده، بخالف القراءة فإنه قادر عليها، بل 
هي من متام مقومات النبوة لذلك نزل أول نص قرءاين يأمر النبي بعملية )القراءة( 

ووجهه نحو مادة القراءة التي هي صفحات اآلفاق واألنفس. 

ِذي َخَلَق﴾ وما هذا األمر والتوجه إال جلعل النبي أن يضع  ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَّ
يده ويدرك منهج اآلفاق واألنفس كمحل للتفكري ومصدر للمعلومات ومعيار هلا، 
فبدأت ثقافة النبي تظهر وتنصقل مع تتابع نزول النص القرءاين يوًما بعد يوم فثقافة 

النبي وعلمه يف السنة األوىل من الدعوة ليست هي ذاهتا يف السنة الثانية.
 وهكذا تزداد ثقافة النبي، ويتمكن من احلكمة - املنهج - مع تتابع نزول النص 
القرءاين بشكل مفرق كونه املصدر الثقايف والعلمي الذي يعتمد عليه النبي يف دعوته 

وحواره مع قومه. 
وهذا  واملعريف،  الثقايف  الرصاع  معرتك  دخل  البداية  منذ  القرءاين  النص  إذْن؛ 
الرصاع متجدد ومتنوع حسب املستجدات، وهذا يقتيض من النبي أن يكون مستعًدا 
عقليًّا ونفسيًّا وثقافيًّا ليخوض هذه املعركة الفاصلة بني احلق والباطل، وهذا يقتيض 
نفسيًّا  ويتم شحنه  معه  التفاعل  ليتم  النبي  قلب  مفرًقا عىل  القرءاين  النص  ينزل  أن 

ورفع مستواه الثقايف بتدرج يتناسب مع مستوى الرصاع الثقايف ليعلو عليه.

ُفَؤاَدَك﴾ فكان النص القرءاين ينزل مفرًقا  بِِه  لِنَُثبَِّت   وهذا ما عناه قوله تعاىل:﴿ 
التي  الثقافية  املعطيات  النبي وقومه ويغطي  بني  الثقايف  الرصاع  ليتناسب مع جمرى 

كانت تعرض للنبي من قبل قومه. 
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انظر قوله تعاىل: 
﴿َواَل َيْأُتوَنَك بَِمَثٍل إاِلَّ ِجْئنَاَك بِاْلَحقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسيًرا﴾ ]الفرقان: 33[.

ْلنَاُه َتْرتِياًل ﴾ فهي تأكيد عىل ما ذهبنا إليه سابًقا من كون أن اهلل  أما قوله: ﴿ َوَرتَّ
النص  ترتل  الباطل ويدحره، وهكذا  به  يدفع  الذي  القرءاين  النص  الرتل من  ينزل 

ترتياًل يتناسب مع قوى الباطل ومستجداته.
العملية الثانية من نزول النص مفرًقا هي: 

ْلنَاُه َتنِزياًل ﴾]اإلرساء: 106[. ﴿ َوُقْرآنًا َفَرْقنَاُه لَِتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َوَنزَّ
 والقراءة كام مرَّ معنا هي التدبر والفهم، واملكث: كلمة تدل عىل االنتظار واهلدوء 
فيكون املقصد من نزول النص القرءاين مفرًقا هو متكني النبي من تدريسه وتفهيمه 
املادة  أيًضا للناس، فنزول  للناس وإعطائه الوقت الكايف، وهذه الصفات مسحوبة 
الثقافية واملعرفية بشكل مفرق عىل الناس جيعلهم يتفاعلون معها، خاصة إذا كانت 
مرتبطة بحياهتم االجتامعية خطوة بخطوة، بل تدفعهم إىل النهوض وتغيري ما بأنفسهم 

من انحطاط وختلف للوصول إىل النهضة والرقي.
 فنزل النص القرءاين مفرًقا ومتناسًبا مع الظرف الثقايف واالجتامعي ليغري الواقع 
والعدل  والسالم  األمن  عىل  يقوم  الذي  املجتمع  وهو  له  البديل  ويوجد  اجلاهيل 

واإلحسان - املجتمع اإلنساين -.
عىل  نزوله  انتهاء  بعد  جيمع  مل  القرءاين  النص  أن  وجل  عز  اهلل  حكمة  متام  ومن 
هي  إنام  القرءاين  النص  نزول  زامنت  التي  األحداث  ألن  النصوص؛  نزول  تارخيية 
يقتيض  مما  أحداثه ومشكالته  فلكل جمتمع  وبالتايل  املجتمع،  لذلك  أحداث خاصة 
الزمكان  القرءاين ينسجم مع  النص  للتعامل مع  أن يقوم كل جمتمع برتتيب خاص 

واألدوات املعرفية التي يملكها املجتمع.
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األشكال  من  وحمتوى  ثابت  إطاٌر  هلا  التي  الفسيفساء  لوحة  كمثل  ذلك  ومثل   
ومصلحة  ذوًقا  يناسبه  الذي  املحتوى  تشكيل  جمتمع  كل  من  ومطلوب  الالمتناهية 

وكل ذلك ضمن اإلطار ال خيرج عنه أحد، أما قوله: 

ْلنَاُه َتنِزياًل ﴾ فهو تأكيد عىل أن النص القرءاين قد متت صياغته لساًنا ابتداء  ﴿ َوَنزَّ
يف ذلك العرص مستخدًما املقاطع الصوتية للسان واستعار أحداثهم كظرف مناسب 
تمَّ  أي:  إسقاًطا.  وأسقطناه  قولنا:  نحو  للتطبيق  مبارشة  الواقع  عىل  النص  لنزول 
تفصيل النص لساًنا خارج وعي وإدراك النبوة، ومن ثم نزل عليه هذا النص املفصل 
ليتم إسقاطه عىل الواقع مبارشة، حتى إذا انتهى الواقع الذي نزل النص متزامنًا معه 

بقي النص ثابًتا لساًنا.
يتناسب مع واقع جديد، وهكذا كل جمتمع  وبالتايل جيب حتريك املحتوى حتى 
الكلية  منظومته  مقاصده ودالالته ضمن  الغوص يف  النص من جراء  بتفعيل  يقوم 
واألنفس كمصدر  اآلفاق  استحضار  مع  للقرءان  العامة  املنظومة  تفهم ضمن  التي 
عليه  القرءاين  املصدر  إلسقاط  وقاعدة  أساس  ليوضع  للتفكري  وحمل  للمعلومات 

والتطابق بينهام رضورة علمية وإيامنية.
فيكون النص القرءاين من خالل عملية نزوله مفرًقا ضمن زمن طويل قد حقق 

ما ييل: 
تثبيت فؤاد النبي باملعنى الذي طرحناه آنًفا.. 1
ْلنَاُه . 2 تغطية مراحل الرصاع الثقايف وإنزال النص الذي يناسب ظروفه ﴿ َوَرتَّ

َتْرتِياًل ﴾.
متكني الناس من دراسته والتفاعل معه.. 3
متكني الناس من حفظه كمتن.. 4
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اكتمل . 5 أن  إىل  خطوة  خطوة  األمام  إىل  ُقُدًما  يني  الدِّ الثقايف  باملرشوع  امليض 
ووقف عىل قدميه.

ْلنَاُه . 6 صياغة النص لساًنا باستخدام أحداث املجتمع الذي نزل النص فيه ﴿ َوَنزَّ
َتنِزياًل ﴾. 

إىل غري ذلك من األمور الكامنة وراء حكمة نزول النص القرءاين مفرًقا.
واقتىض  السابقة،  األمور  واحدة النتفت كل هذه  القرءاين مجلة  النص  نزل  ولو 
معه  يتعاملوا  أن  ويستطيعوا  الناس  يراه  حتى  قرطاس  عىل  مكتوًبا  النص  ينزل  أن 
ْلنَا  ويتمكنوا من حفظه ولو حصل وأن نزل مجلة واحدة مكتوًبا لقال الكفار ﴿َوَلْو َنزَّ
بِيٌن﴾  َذا إاِلَّ ِسْحٌر مُّ ِذيَن َكَفُروا إِْن َهٰ َعَلْيَك ِكَتاًبا فِي ِقْرَطاٍس َفَلَمُسوُه بَِأْيِديِهْم َلَقاَل الَّ

]األنعام: 7[. 
أما موضوع نزوله إىل السامء الدنيا مجلة واحدة وغري ذلك من األخبار، فهي كلها 

قائمة عىل الظن ال يعتد وال يثبت هبا يشء.
وكذلك تفسري قوله تعاىل: 

َن اْلُهَدٰى َواْلُفْرَقاِن  لنَّاِس َوَبيِّنَاٍت مِّ ِذي ُأنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّ ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
اٍم ُأَخَر  ُيِريُد  ْن َأيَّ ٌة مِّ ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلٰى َسَفٍر َفِعدَّ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
َهَداُكْم  َما  َعَلٰى  َه  اللَّ َولُِتَكبُِّروا  َة  اْلِعدَّ َولُِتْكِمُلوا  اْلُعْسَر  بُِكُم  ُيِريُد  َواَل  اْلُيْسَر  بُِكُم  ُه  اللَّ

َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾ ]البقرة: 185[.
ليس املقصود به النزول لكامل النص مجلة، وإنام املقصد هو ابتداء نزول النص 
القرءاين عىل املجتمع اإلنساين حينئذ والذي استمر بعد ذلك طوال ثالثة وعرشين 

عاًما.
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منذ  سابًقا  موجودة  كانت  العريب  باللسان  القرءاين  النص  صياغة  أن  شبهة  أما 
األزل أو منذ فرتة طويلة يف اللوح املحفوظ، فهذا غلط فاحش، وقد بينا ذلك سابًقا 

يف هذا الكتاب ذاته فلرياجع مكانه.
وبذلك تكون قد سقطت الشبهات واإلشكاليات التي وضعها املشككون سابًقا 

والحًقا حول مسألة تفريق نزول النص القرءاين.
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الظاهر والباطن

ُل َواآْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِن َوُهَو بُِكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾ ]احلديد: 3[. ﴿ُهَو اأْلَوَّ
 إن مفهوم الظاهر والباطن من املفاهيم التي تناوهلا املسلمون كل حسب مرجعيته، 
فمنهم من أنكر هذا املفهوم من أساسه وذلك كردة فعل عاطفية عىل من أثبت هذا 
النص  روح  عن  ا  جدًّ بعيدة  بشطحات  وخرج  ضوابط  دون  واستخدمه  املفهوم 
الباطن  توظيًفا سياسيًّا من خالل مفهوم  النص  بتوظيف  قام  ومقصده، ومنهم من 

فجعله ينطق بأمور ليست هي يف الواقع من وظيفة النص أصاًل.
بالرأي واملوقف من مفهوم  الرتاث كل هذه االختالفات والتباين  لنا   وقد نقل 
الظاهر والباطن، وكانت الدراسات املعارصة امتداًدا هلذه اآلراء واملواقف ومل يكن 

هلا موقف جديد يعتد به يضاف إىل اآلراء املوجودة.
ومن هذا الوجه تظهر احلاجة امللحة لدراسة هذا املفهوم من خالل قراءة معارصة 
للقرءان دون خوف أو وجل من سلطة السلف جمتمعني عىل خمتلف مواقفهم وآرائهم.

ُل َواآْلِخُر ﴾. فقوله تعاىل: ﴿ ُهَو اأْلَوَّ
إشارة إىل وجود اهلل عز وجل حيث كان وال يشء معه، ومن ثم ابتدأ خلق اخللق 
بقدرته فالوجود احلقيقي الذايت مل يكن إال للخالق املدبر فقط ال غري وكل ما سواه 
إنام يستمد وجوده واستمراره من األول حيث يستمر ظهور أسامء األول يف كل يشء 

يوجده.
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وبالتايل ال وجود حقيقي ذايت ألحد غري اهلل عز وجل، وكون األول يتجىل وجوده 
بفعله كان ظاهًرا يف كل يشء، ومن هذا الوجه صح قول من قال: مل أنظر إىل يشء إال 

و وجدت اهلل قبله وبعده.
 وهذا كالم عميق ألن صاحب الكالم كان يتجاوز ظاهر اليشء إىل عمقه وربطه 
بام قبله وما بعده فيصل إىل أن اهلل هو اخلالق املدبر هلذا اليشء، وأن هذا اليشء سوف 

يؤول إىل خالقه آجاًل.
 واألحسن من هذا الكالم هو أن اهلل قبل اليشء ومعه وبعده؛ ألن اليشء يستمد 
وجوده واستمراره من اهلل عز وجل، فاخلالق يتجىل للوجود من خالل خلقه الذي 
هم فعله)اإلجياد واإلمداد(، لذا كان اخللق الفضاء اخلصب لدراسة أفعال اخلالق، 

ومن هذا الوجه صدق من قال: اعلم نفسك تعلم ربك.
أما جميء كلمة اآلخر بعد األول فذلك إلثبات األولية دون تعدد؛ ألن اهلل أحد 
صمد فعندما نذكر األول جيب أن نلحقها باآلخر حتى ننهي الكالم وال يفهم أحد أن 
هناك إمكانية الستمرار التعداد بقولنا ثان وثالث ورابع... إلخ. فكانت كلمة اآلخر 
الوجود  كان  وبذلك  اآلخر،  ذاهتا  هي  تكون  أن  إىل  لألولية  االستمرار  إعطاء  هي 
املخلوقات  من  سواه  وما  املستمر،  احلقيقي  الذايت  الوجود  هو  الصمدي  األحدي 
فوجودها مستمد من األول مع قيام األول بنفسه وظهوره يف كل يشء حتى يكون 

هو اآلخر.

أما قوله: ﴿ َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِن ﴾.
فهو وصف هلذا الوجود القائم عىل صفتي الظاهر والباطن وال يوجد أي مربر 
قائم  فاخللق  والواقع،  للحس  مكابرة  الفعل هو  ذلك  االسمني؛ ألن  إلنكار هذين 
عىل قانون الزوجية أو الثنائية فإثبات صفة عىل حدة يكون ذلك بالوقت ذاته إثبات 
ماء حار. نكون ضمنًا أخربنا  املثال: هذا  نقول عىل سبيل  فعندما  لضدها رضورة، 
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السامع بوجود ماء بارد، وكذلك قولنا: هذه املادة صلبة. نكون ضمنًا أخربنا السامع 
بوجود مادة لينة؛ ألن اليشء يستمد وجوده واستمراره من ضده وكالمها زوجان، 
الذكر  له، نحو  الزوج اآلخر رضورة الزمة  والواحد منهام اسمه زوج؛ ألن وجود 
فهو زوج األنثى يف واقع احلال، وكذلك األنثى هي زوج الذكر يف واقع احلال، فإذا 

تمَّ التزاوج بينهام نقول: زوجني. الجتامع كل زوج بضده.
فمن يثبت صفة الظاهر ليشء يكون بالوقت نفسه أثبت صفة الباطن رضورة وإال 
انتفت صفة الظاهر؛ ألنه لوال صفة الباطن ملا كان هناك صفة الظاهر، ولوال صفة 
الظاهر ملا كان هناك صفة الباطن، فكالمها زوج لآلخر قائم به. قال تعاىل: ﴿ َوِمن 

ُروَن ﴾. ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقنَا َزْوَجْيِن َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
وكتاب اهلل عز وجل هو يشء ينطبق عليه قانون الزوجية كونه متعلًقا بالواقع  - 
آفاًقا وأنفًسا - وبالتايل فله ظاهر وباطن قائامن ببعضهام بعًضا ال ينفكان أبًدا، وأي 
الباطن فهي حماولة  أم  الظاهر فقط  بُبعد دون اآلخر سواء أكان  حماولة لفهم النص 
فاشلة، ولن يكتب هلا النجاح وهذه الصفة الزوجية - الظاهر والباطن - ال يصح 
استخدامها إال لفعل اهلل عز وجل - آفاًقا وأنفًسا- وكالمه،  بخالف أفعال الناس 
فيتم التعامل معهم حسب الظاهر لعدم قدرة الناس عىل معرفة بواطن بعضهم ولعدم 

قدرة اإلنسان عىل صياغة الكالم وهو مستحرض لكل أبعاده.
قد يقول قائل: إذا كان اإلنسان جيهل باطن كالم اآلخر فكيف يستطيع أن يعلم 

باطن كالم اهلل؟
فنقول: إن كالم اهلل عز وجل مرتبط بالواقع ارتباط الالزم بامللزوم فمعرفة باطن 
كالم اهلل إنام يكون من خالل دراسة حمل تعلق اخلطاب من الواقع فعندما يتكلم اهلل 
عز وجل عن السامء واألرض فمعرفة باطن هذا الكالم إنام هو بالتعمق والغوص يف 

معرفة حقيقة وجود السامء واألرض يف واقع احلال.
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 إذْن، الولوج يف باطن الكالم اإلهلي ليس موجًها إىل ذات اهلل عز وجل وإنام هو 
موجه إىل أفعاله التي تكلم عنها النص وهي خارجه.

فلذا كان التفكري باليشء دائاًم مرتبًطا بالواقع - آفاًقا وأنفًسا - ألهنام السكة التي 
يميش عليها العقل، ومن هذا الوجه صح القول الذي يقول: ال تفكروا بذات اهلل وإنام 
فكروا بخلقه. وذلك ألن ذات اهلل عز وجل ليست هي شيًئا بالنسبة للعقل بمعنى أهنا 
مل تتشيَّأ يف العقل فتصري مادة للدراسة ﴿َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء﴾ بخالف وجوده كخالق 
مدبر فهذا املفهوم تشيأ يف الذهن وصار شيًئا قاباًل للدراسة وذلك من خالل األشياء 

- املخلوقات - 33.
وقراءة النص اإلهلي يف الواقع ال يمكن أن تتم إال بالُبعدين مًعا الظاهر والباطن، 

وهذه القراءة ال ُبدَّ هلا من أســـس تقوم عليهــا ومن أمهها: 
أن يكون النص إهلي املصدر، وهذا حمصور يف نص الكتاب فقط كونه الوحي . 1

الذي نزل عىل الرسول34.
خالل . 2 من  وذلك  األخرى،  النصوص  من  منظومته  حسب  النص  ُيفهم  أن 

عملية ترتيل اآليات ذات املوضوع الواحد وترتيبها حسب منظور علمي.
أن يفهم النص حسب النصوص املحكمة.. 3
أن يفهم النص حسب أوجه اللسانية العربية ال خيرج عنها.. 4
أن يفهم النص بشكل تزاوج بني ظاهره وباطنه.. 5
أن يفهم النص من خالل إسقاطه عىل حمل تعلقه من الواقع املعني بالنص.. 6
 أن يفهم النص حسب األدوات املعرفية لكل جمتمع . 7
أن يفهم النص ضمن منظومة األحكام الكلية واملقاصد.. 8

راجع كتابي األلوهية والحاكمية فصل تفسير﴿ليس كمثله شيء﴾.    33
34  راجع كتابي تحرير العقل من النقل.
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للنص  الظاهر والباطن  النقاش واحلوار يف مسألة  تمَّ طرحه يكون  ما  وبناء عىل 
النص؛ ألن نفي مصدريته اإلهلية  ابتداء عىل مفهوم اإليامن بمصدرية  قائاًم  القرءاين 
له؛ ألنه يصري  املعارصة  الظاهر والباطن والقراءة  ينفي احلاجة لدراسته من منطلق 

ا غري ملزم وال هيمنا أمره سوى من كونه تراًثا لنا. ا برشيًّ نصًّ
فيكون املقصد من قوله تعاىل: 

األحد  اهلل  أن   ﴾ َعِليٌم  َشْيٍء  بُِكلِّ  َوُهَو  َواْلَباطُِن  َوالظَّاِهُر  َواآْلِخُر  ُل  اأْلَوَّ ُهَو   ﴿
بينهام ال خيفى عليه يشء يف األرض  الصمد عامل بظواهر األشياء وباطنها والعالقة 
وال يف السامء، وهذا يشء طبيعي؛ ألن اخللق فعله ﴿ َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف 

اْلَخبِيُر ﴾. 
وكذلك يشري النص إىل أن لوال الباطن ملا وجد الظاهر، والباطن هو اهلل اخلالق 
املدبر، والظاهر فعله، ومن هذا الوجه كان الظاهر دلياًل عىل الباطن، والباطن سبًبا 

لوجود الظاهر.
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ر، والعالقة الجدلية بينهما الثابت والمتغيِّ

بامللزوم،  الالزم  ارتباط  بالواقع  املرتبطة  املفاهيم  من  واملتغريِّ  الثابت  مفهوم  إن 
وكون األمر كذلك فدراسته تصبح دراسة موضوعية للواقع املشاهد - آفاًقا وأنفًسا-.

إن الواقع كام هو عليه يف احلال قائم عىل احلركة ال يقف أبًدا.

 ﴾ َيْسَبُحوَن  َفَلٍك  فِي  ُكلٌّ  َواْلَقَمَر  ْمَس  َوالشَّ َوالنََّهاَر  ْيَل  اللَّ َخَلَق  ِذي  الَّ َوُهَو   ﴿
]األنبياء: 33[. 

وهذه احلركة ال يمكن أن تكون يف واقع احلال إال إذا كان هلا جانب ثابت يكون 
املتغريِّ  اجلانب  وظيفة  يلغي  املتغريِّ  عن  الثابت  اجلانب  غياب  ألن  للحركة؛  أساًسا 
ودوره ويصري وجوده عبًثا وليس له دور يقوم به نحو افرتاض انتفاء حركة األرض 
حول نفسها وحول الشمس وسريها الال متناهي يف الال اجتاه غري خاضعة ألي نظام.
 وإذا كان األمر كذلك فيعني انتفاء الليل والنهار والفصول الثالثة وتوقف الوقت 
ألن كل حلظة حلركة األرض الال نظامية هي وقت بحد ذاته قائم بنفسه ال عالقة له بام 
قبله أو بعده، ولو افرتضنا وجود حياة عاقلة عىل هذه األرض الال نظامية يف حركتها 
لكانت هذه احلياة أفقية يف الوجود ال عالقة للمجتمعات ببعضها بل باجليل نفسه 
تنتفي العالقة، بل اإلنسان الفرد يبقى طوال حياته جاهاًل ال يعلم شيًئا؛ ألن كل ما 

حوله يف تغريُّ مستمر دون ثبات وتواصل!.
إذْن؛ غياب اجلانب الثابت يف الواقع مع وجود املتغريِّ فقط يؤدِّي إىل غياب العلم 
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والتواصل ويؤدِّي إىل الفوىض ليحل يف هذا الوجود اهلالك أخرًيا والتاليش إىل ال 
يشء.

وغياب اجلانب املتغريِّ عن الواقع مع وجود اجلانب الثابت فقط يؤدِّي إىل اجلمود 
وجعل احلياة صورة طبق األصل عن بعضها بعًضا، وإذا حصل هذا يف الواقع انتفى 

عن الواقع صفة النمو والتطور ليحل حمله اهلالك والتاليش إىل ال يشء.
إذْن؛ اجلانب الثابت ال ُبدَّ منه لتحقيق العلم والتواصل، واجلانب املتغريِّ لتحقيق 
منهام  واحد  كل  يؤثر  جدلية  عالقة  واملتغريِّ  الثابت  بني  والعالقة  والنمو،  التطور 
ات تنتج منه  باآلخر بالنسبة لوجوده، فنظام سري املجموعة الشمسية ثابت عىل متغريِّ
وذلك متحقق بظهور الليل والنهار والفصول الثالثة بشكل مستمر، ولو انتفت هذه 

ة عن الظهور النتفت صفة الثبات نفسها من حيث هي نظام دائم. الظواهر املتغريِّ
ة بشكل دوري، فالثابت  لذا؛ فصفة النظام الثابت ُتدَرُك من خالل الظواهر املتغريِّ

، واملتغريِّ يدل عىل الثابت:  ينتج عنه املتغريِّ

ِه َتْبِدياًل ﴾. ﴿ َوَلن َتِجَد لُِسنَِّة اللَّ
فاهلل أحد صمد، وذلك مل  بخلقه،  املدبر  اخلالق  لنا عالقة  الوجه ظهر  ومن هذا 
يدرك من قبل الناس إال بوجود اجلانب املتغريِّ الذي هو فعل اهلل عز وجل - اآلفاق 
واألنفس - فالثابت أصل ومرجع للمتغريِّ ولوال وجود الثابت - الباطن - ملا وجد 
لنا، هذه  الثابت  املتغريِّ ملا ظهر  الثابت، ولوال  املتغريِّ - الظاهر - واملتغريِّ دليل عىل 
هي العالقة اجلدلية بني الثابت )الباطن( واملتغريِّ )الظاهر(، فعالقة الثابت مع املتغريِّ 
عالقة وجود، فلواله ملا وجدت احلركة والتطور، واملتغريِّ عالقته مع الثابت عالقة 

ظهور فلواله ملا ظهر لنا اجلانب الثابت.
فأي حركة وتطور إنام هي ظاهر لثابت باطن.
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ر عالقة النص الرسالي مع الواقع المتغيِّ

الزمان  عرب  قاطبة  اإلنسانية  املجتمعات  إىل  موجهة  كوهنا  اإلهلية  الرسالة  إن 
تتصف بصفات  أن  الطبيعي  قبلها ومكملة كان من  ملا  واملكان وهي رسالة جامعة 
املجتمع اإلنساين ذاته من حيث الثبات والتغري، وحتقق ذلك باختالف بنية الترشيع 
االجتامعي للرسالة عن الترشيعات السابقة؛ إذ كانت الرساالت السابقة يوجد فيها 

ترشيعات عينية وزمكانية يف توجهها.
 أما الرسالة الكاملة اجلامعة فلقد نزلت ابتداء إنسانية عاملية متجاوزة يف خطاهبا 
وهذا  وتطورها،  املجتمعات  اختالف  مع  األمكنة  كل  لتستوعب  واملكان  الزمان 
يقتيض أن تكون صفة الترشيع صفة حدودية وليست عينية، أي: يأيت الترشيع ثابًتا 
وليس  معني،  جمتمع  إىل  موجه  وغري  واملكان  بالزمان  مرتبط  غري  ترشيعية  كحدود 
للتطبيق بعينه وإنام هو خطوط محراء غري مسموح جتاوزها مع السامح باختيار احلل 

املناسب للظرف الراهن ضمن هذه احلدود.
الوجود،  يف  عنه  وسابًقا  للنص  حمالًّ  الواقع  كون  بالواقع  مرتبط  اإلهلي  فالنص 
قائم  واحد  نظام  االستقرار عىل  مرحلة  إىل  وصل   - وأنفًسا  آفاًقا   - الواقع  أن  وبام 
عىل الثابت واملتغريِّ وانتفت عنه عملية النسخ اقتىض نزول نص جديد يكون مكماًل 
وجامًعا ملا سبق متصًفا بصفات الواقع ذاته من حيث الثبات والتغري واالستمرار معه 
بخط واحد، ويكون دور اإلنسان مع النص الثابت مثل دوره مع الواقع الثابت متاًما، 
فاإلنسان الذي يكتفي بعرض جسمه حتت أشعة الشمس ليحصل عىل الدفء هو 

إنسان اكتفى باحلد األدنى للتعامل مع الواقع الثابت.
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أما اإلنسان الذي يقوم بدور اخلالفة يف األرض ويقوم بتفعيل طاقاته املعرفية من 
خالل السري يف األرض تفكًرا ودراسة فإنه يقوم بعملية إنتاج متغريِّ جديد من الثابت 
ة كانت  الواقع نحو جعل أشعة الشمس طاقة حرارية، وهذه العملية اجلعلية املتغريِّ
، واملتغريِّ يدل عىل  ضمن الثابت واستخدامه، ولذلك قلنا: إن الثابت ينتج عنه املتغريِّ

الثابت.
ة هي نفسها نتعامل هبا مع النص اإلهلي الثابت، فمن  وهذه العملية اجلعلية املتغريِّ
يقف عىل ظاهر النص يكون قد أخذ باحلد األدنى للتفاعل وبأبسط صوره وحيصل 
فإنه حيركه  النص  بالتفاعل مع  يقوم  الذي  أما  متطور،  بدائي غري  بسيط  عىل جمتمع 
هذا  ومن  الواقع  من  املتغريِّ  يناسب  الذي  املتغريِّ  عنه  ينتج  وجيعله  الظاهر  ثباته  من 
الثابت متاًما من حيث كموهنام عىل  الثابت مثله مثل الواقع  الوجه، فالنص الرسايل 
ات ويكتشفها  ات ال متناهية ومرتوك لإلنسان اخلليفة أن يتفاعل مع هذه املتغريِّ متغريِّ

ويسخرها ملصلحته، وكل ذلك ضمن الثوابت يف الواقع والنص اإلهلي.
إذْن؛ ليست العربة بمسألة قدم الرشع أو حداثته من حيث الوجود، وإنام العربة 
بصالحية هذا الرشع ومالءمته للطبيعة اإلنسانية واالجتامعية، فمن يستطيع أن يضع 
ا أحسن مما أنزل اهلل عز وجل فإنه يفرض ترشيعه عىل الواقع من جراء  ترشيًعا حدوديًّ

األحسنية وحتقيق املنفعة للناس مجيًعا.
وكذلك ليست العربة بالتقيد بالرشع اإلهلي الناحية اإليامنية وحسب، وإنام املعتمد 
الذي يفرض نفسه عىل الناس آمنوا أم مل يؤمنوا إنام هو موافقة هذا الرشع لسنن الفرد 
واألرسة واملجتمع أثناء حركتهم وتفاعلهم مع بعضهم، ومع اآلفاق لتحقيق األمن 
والسالم البيئي واالجتامعي وتطبيق العدل واإلحسان بني الناس مجيًعا لينعم الناس 

بأكرب حظ من السعادة وحتقيق الذات.
بعد  والقيم  الفكر  اجلاهلية من حيث  املعارصة  املجتمعات  وبناء عىل ذلك نجد 
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الدراسة واملعاناة وطول الزمن وانتشار الفساد تصل إىل إجياد عالج لبعض مشكالهتم 
ا، وإنام ألن  يتوافق مع الترشيع اإلهلي، ومرد ذلك ليس األخذ من الترشيع اإلهلي رسًّ
الواقع - آفاًقا وأنفًسا - أجربهم عىل الوصول إىل هذا احلل كونه متوافًقا ومنسجاًم 
معه، وكون احلل منسجاًم مع اآلفاق واألنفس فإنه يكون احلكم الرشعي ذاته؛ ألن 

الواقع والنص كليهام من مصدر واحد واالنسجام بينهام رضورة إيامنية.
والسالم  األمن  لنفسها  وأرادت  العلم،  استخدمت  إذا  اإلنسانية  فاملجتمعات 
اهلل  وأحقية رشع  بصحة  اإلقرار  إىل  تصل  فإهنا سوف  األرض  عىل  بسعادة  لتعيش 

ين يسري مع العلم.  ويصري الدِّ

َيْكِف  َأَوَلْم  اْلَحقُّ  ُه  َأنَّ َلُهْم  َيَتَبيََّن  َحتَّٰى  َأنُفِسِهْم  َوفِي  اآْلَفاِق  فِي  آَياتِنَا  ﴿َسنُِريِهْم 
ُه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾ ]فصلت: 53[. بَِربَِّك َأنَّ

بالتعتيم  الناس ويقومون  ولكن املجرمني يمنعون وصول هذه احلقيقة إىل عامة 
والتشويش عليها وتغطيتها ليستمر استبدادهم يف السلطة والثروات واستعباد الناس 

ين ختلف وإرهاب وإجرام. ثقافة وطاقة، ويرسخون إن الدِّ

ا َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن﴾  ﴿َوَجَحُدوا بَِها َواْسَتْيَقنَْتَها َأنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوًّ
]النمل: 14[. 

وَسٰى بِاْلَبيِّنَاِت َفاْسَتْكَبُروا فِي اأْلَْرِض  ﴿َوَقاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَلَقْد َجاَءُهم مُّ
َوَما َكاُنوا َسابِِقيَن﴾ ]العنكبوت: 39[.
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رؤية معرفية قرءانية إنسانية

خالل  من  املفاهيم  أعرض  فأنا  واختالفها  الفلسفية  املدارس  عن  النظر  برصف 
عىل  ليشهد  والواقع  اخلطاب  من  حمله  عىل  وإسقاطه  معه  والتفاعل  القرءان  دراسة 

صحة املفهوم.
 ما ينبغي مناقشة املصطلحات طاملا أنه ال مشاحة يف االصطالح ومن اجليد ضبط 

املفاهيم حتى يصري تواصل معريف بني األطراف املتحاورة.
 مصطلح )اجلوهر( مفهوم فلسفي غري ملزم لنا كام أن مفهوم )الشكل( كذلك، 
والذي هيمنا هو أن الوجود املوضوعي يتمتع بوجود حقيقي وليس ذهنيًّا وال ومًها، 
حركته  حتكم  التي  السنن  وهذه  عنه،  تنفك  ال  الزمة  وسنن  بقوانني  حمكوم  وهو 
بكينونته وسريورته وصريورته هي يشء آخر غري وجوده الشيئي، ووجودها وجود 
علمي سنني وليس وجوًدا موضوعيًّا، فالقانون غري اليشء الذي حيكمه، وهذا اليشء 
سواء أطلقت عليه جوهر أو شكل فهو يف واقع احلال صورة وهذه الصورة هلا ظاهر 

وباطن تربطهام عالقة جدلية ال تنفك عن بعضهام ويؤثران ببعضهام.
املجسدة  )املادة(الصورة  بكلمة  وقصد  روح،   / مادة  بعضهم  عنه  عرب  ما  وهذا 
والتي تتمتع بوجود حقيقي ذات أبعاد، وقصد بكلمة )الروح( اجلانب السنني الذي 
حيكمها بشكل الزم، ومفهوم احلياة أو احليوي ينبغي ضبطه، فمن حرصه بالكائنات 
احلية املعروفة )نبات، حيوان، إنسان( مل ينف عن اجلامد احلركة، ومن قال: إن احلركة 
هي احلياة، وبالتايل كل الوجود الكوين املوضوعي بمختلف صوره هو كائن حي، 
هي  والغائية  الواعية  احلرة  احلركة  هو  باملوضوع  املهم  اصطالحي،  اختالف  يبقى 
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خاصة للكائن اإلنساين، وبالتايل هو الذي يتمتع بحياة هلا قيمة وحمرتمة.
 واإلنسان صورة موضوعية حتتوي ثالث صور متداخلة ببعضها بشكل جديل: 

صورة اجلسم، وصورة احلياة، وصورة النفس، وصورة الروح.
 جسم + طاقة حياتية+ نفس عاقلة + روح = إنسان.

ة ومتطورة، وال يفنى اليشء وإنام  والوجود الشيئي يظهر يف الواقع بصور متغريِّ
تفنى الصورة له لتتغري إىل صورة أخرى مثل حرق اخلشب وحتوله إىل رماد، فاليشء 
من حيث هو يشء موضوعي )مادة خام( مل يفنى وإنام فنيت صورته التي كان عليها 
وبالتايل انتقل إىل سنن أخرى حتكم الصورة اجلديدة، ولذلك نقول: اليشء املوضوعي 

)مادة خام( ال تفنى وال هتلك، وهي رسمدية الوجود بمعنى ال هناية لوجودها.
وهذا الوجود املوضوعي بصوره املختلفة واملتنامية يقوم عىل جمموعة من السنن 

الكلية التي حتكمه التي منها: 
فهو . 1 وسكون  ثبات  املوضوعي(  )اليشء  الكون  يف  يوجد  ال  احلركة،  قانون 

يقوم عىل احلركة البنيوية الداخلية يف ذاته سواء أكان مادة خام أو انتقل إىل أي 
ى  صورة ظهر هبا، وهذا ال يستثنى منه أي صورة للوجود املوضوعي ما ُيسمَّ

)مجاد، نبات،  حيوان،  إنسان..(، وطبيعة هذه احلركة هلا صور: 
 حركة جدلية ضدية تؤدي إىل التالؤم واالنسجام بني طرفني أو عنرصين  •

بعضهام  عن  منفصلتني  صورتني  أو  كالذرة  ذاته  اليشء  داخل  يف  سواء 
كالذكر واألنثى.

واهلالك  • للتطور  تؤدي  الذاتية  بنيته  ذاته  اليشء  يف  نقيضية  جدلية  حركة 
قال  النوع  هذا  ويف  الكائنات،  موت  مثل  أخرى  صورة  إىل  لينتقل  هناية 
أرسطو بمبدأ اهلوية وقصد الصورة التي يوجد هبا اليشء، فعندما يكون 
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اخلشب بصورته تلك فهو ليس صورة الرماد قطًعا وال ينطبق عليه سنن 
الرماد والعكس صواًبا، وثبات اهلوية )الصورة( ليس نفي لقانون اهلالك 
مادام  صورته  عىل  اخلشب  ثبات  هو  وإنام  أخرى،  صورة  عىل  والتحول 
خشًبا، فإذا حتولت صورته إىل رماد بقانون أخذ هوية )صورة( أخرى، 
واملقصد أننا حينام نتعامل مع الصور نتعامل معها بصورهتا احلالية املاثلة 

أمامنا.
حركة جدلية تعاقبية وتظهر هذه العالقة بني ظواهر الطبيعة مثل السخونة  •

وبداية  األول  هناية  تكون  نقطة  يف  جيتمعان  والنهار،  الليل  أو  والربودة 
اآلخر.

واألفكار  • املفاهيم  عىل  باحلكم  وتكون  نقيضية  فكرية  جدلية  حركة 
واألحداث إما حق أو باطل، ويف هذا النوع يصح كالم أرسطو )الثالث 

املرفوع(.
يشء . 2 يوجد  وال  والزوجية  الثنائية  العالقة  عىل  يقوم  املوضوعي  الوجود 

أحادي.
التوالد املستمر للوجود وهو قانون مبني عىل قانون احلركة بصورتيه الضدية . 3

و التناقضية.
رابع . 4 الزمن كبعد  نتج عن ذلك  يقوم عىل احلركة  املوضوعي  الوجود  أن  بام 

له، وهذا الزمن يظهر بالوقت النسبي الذي يتعلق بطبيعة حركة اليشء، فال 
يوجد زمن دون حركة، وال حركة دون مكان )صورة شيئية موضوعية(.

تقوم احلياة عىل صورة املاء بأنواعها )الغازية أو السائلة أو الصلبة أو الرطوبة(.. 5
أنه . 6 يقتيض  وهذا  املوضوعي،  الكوين  الوجود  من  يتجزأ  ال  جزء  اإلنسان 
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املتنامية  املعرفية  أدواته  حسب  نسبية  بصورة  معه  ويتعامل  علاًم،  به  حييط  ال 
واملتطورة، وبالتايل كل معارفه نسبية وليست مطلقة.

يقوم الوجود املوضوعي عىل نظام العالقات بني عنارصه وصوره.. 7
يسري الوجود املوضوعي إىل األمام عموًما ويتوسع ويتنامى ويتطور ليصل إىل . 8

مرحلة النهاية احلتمية للصور مهام طال الزمن ويرجع إىل املادة اخلام الصورة 
البدائية للخلق.

حركة الوجود الكوين املوضوعي يقوم عىل حمور الثابت واملتغريِّ بالوقت ذاته. . 9
وهذه طبيعة قانون احلركة بأنواعها.

 الوعي وظيفة متيز هبا الكائن اإلنساين عن سائر الكائنات، ونقصد بالوعي . 10
الترصف بحرية وغائية.

منفوخة . 11 )صورة(  برجمي  نظام  وهي  نفًسا،  بامتالكه  اإلنساين  الكائن  متيز 
بجسمه )الدماغ( صار عىل موجبها إنساًنا واعًيا مميًزا مدرًكا.

ا صار كائنًا اجتامعيًّا رضورة.. 12 عندما صار الكائن اإلنساين واعًيا حرًّ
 بوالدة الوعي واملجتمع تأسس التفكري عند اإلنسان كظاهرة اجتامعية.. 13
الصويت . 14 النظام  ظهر  التفكري  وتأسيس  املجتمع  ووالدة  الوعي  بظهور 

للتفكري  حقل  ذاته  وبالوقت  للمعلومات  وحافظ  حامل  كوعاء  )اللسان( 
وأداة للتواصل املعريف بني الناس.

أصل . 15 وهو  به  والعلم  الفكر  عن  سابق  بصوره(  الكوين  )الوجود  الواقع 
التفكري  موضع  هو  ذاته  وبالوقت  املعلومات  وحتصيل  للتفكري  وأساس 

والدراسة.
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الوجود الكوين املوضوعي الذي يقوم عىل احلركة ابتداء وهي الزمة له هي . 16
يشء غري بنيته وإنام نظام سنني مفروض عليه سواء بصورة جزئية أو بصورته 
الكلية، بمعنى أن اجلزء قد يستمد حركته من جزء آخر أو وظيفته، ولكن يف 
النهاية الوجود الكوين كله بكل صوره يستمد نظامه وقوة حركته من غريه 
مؤلفة من كرات صغرية متسك  دائرة  قام بصنع  ال حمالة، ومثل ذلك كمن 

ببعضها، ووضع هلا نظام حركي )قوة ذاتية(.
 وهذه الكرات شكلت الدائرة كلها ومتاسكت وأغلقت عىل ذاهتا وصارت 
تسري بقوة احلركة املوضوعة هبا، فاملشاهد هلا بشكل ظاهري يظن أن حركة 
الدائرة ذاتية ال بداية وال هناية هلا، ولكن من يدرسها يدرك أن احلركة هلا بداية 
رضورة وإغالق الدائرة كانت نتيجة قيام الفاعل بذلك وليس هو فعل ذايت 
هلا، وظهور حالة االنغالق وانتفاء ظهور البداية من النهاية يف الدائرة ال ينفي 

أن الدائرة ككل هلا بداية يف صنعها وهناية يف حركتها وتتالشى.
اإلنسان موجود يف الكون ليقوم بدور عظيم عىل صعيد شخصه من خالل . 17

تفاعله مع املجتمع والواقع.
املوت لإلنسان هو خروج نفسه التي نفخت يف دماغه وتوفيها، وفناء جسمه . 18

كصورة وحتوله إىل صورة اخللق األول مادة خام )عنارص اخللق األولية(.
النفس كائنة رسمدية حمافظة عىل هويتها ال تفنى وحتتفظ ببيانات الشخص . 19

الذي شكلها يف احلياة الدنيا وصار هبا زيًدا أو عمًرا، صاحلًا أو طاحلًا.
عليها، . 20 تقوم  التي  النفسية  احلاجيات  من  نفيس  قانون  اإلنسان  يف  احلرية 

فالكائن اإلنساين ملزم بمامرسة احلرية خلًقا.
األخالق قانون اجتامعي ملزم للناس ال يطلب أحد عليه الربهان.. 21
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كأجسام، . 22 تراب  وإىل  تراب  من  كلنا  اخللق  حيث  من  سواسية  الناس  كل 
وتتفاوت نفوسنا بام نكتسب من علم ومعرفة وعمل صالح نرتقي به ونزكو.

ا فال شك هو يملك حرية الفكر والتصورات وهي . 23 بام أن اإلنسان يولد حرًّ
جزء من شخصيته. 

ال حيق ألحد أن يكون وصيًّا عىل أحد يف تصوراته وفكره؛ ألن اجلميع هلم . 24
احلق ذاته.

ال حيق ألحد أن حياسب أحد عىل فكره أو تصوراته.. 25
عالقة الناس يف الدولة فيام بينهم تقوم عىل العقد االجتامعي فقط واملواطنة . 26

ودولة املؤسسات املدنية برصف النظر عن العرق أو امللة.
ال حيق ألحد شن حرب لنرش فكر أو تصورات جمتمع عىل آخر فهذا ظلم . 27

وعدوان وتعدي عىل حريات اآلخرين.
األصل يف عالقة الشعوب التعايش والتعارف والتعاون.. 28
النفيس . 29 السلم  عىل  يقوم  الناس  بني  حتقيقه  املطلوب  العام  اإلسالم  مفهوم   

ين. والسالم السلوكي برصف النظر عن امللة أو الدِّ
متغريِّ . 30 ثقافته، وجانب  منبثق من  ثابت يف ترشيعه  املجتمع عىل جانب  يقوم 

يتحرك به وفق املناسبات والظروف واألحسن.
العرش، . 31 الوصايا  ى  ُيسمَّ وما  كذلك،  والقيم  ثابت،  اجتامعي  نظام  األخالق 

احلد  هي  األمور  وهذه  الواحدة،  األرسة  يف  املحارم  مع  العالقات  ونظام 
األدنى التي يقوم عليها املجتمع بعالقاته مع بعضه، وله أن يضيف عليها ما 

يراه مناسًبا ولكن ال تأخذ صفة التعميم وتبقى خاصة باملجتمع ذاته.
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املجتمع . 32 ثقافة  عىل  تقوم  وإنام  اعتبارية  شخصية  ألهنا  دينية  ليست  الدولة 
مصدًرا  يصري  الثقافية  املجتمع  مقومات  أحد  ين  الدِّ يكون  عندما  بحيث 

ا رئيًسا وليس هنائيًّا. دستوريًّ
والقوة . 33 اإلكراه  عىل  وتقوم  الدستور،  من  رشعيتها  أخذت  سلطة  احلكومة 

ين  الدِّ قيام  نقيض  وهذا  القانون،  عىل  واإلرشاف  واملجتمع  الدستور  محاية 
عىل احلرية الشخصية، وبالتايل ال جيتمعان مع بعض قط.

تقوم الترشيعات عىل مفهوم النفع واملصلحة للناس ككل، وما يرض املجتمع . 34
جيتنب وهُيمل ولو كان حكم ديني جزئي.

مفهوم مرجعية الناس وما يقبلون أو يرفضون يؤخذ به يف غري دائرة العلم . 35
الناس )األخالق  يسلم هبا كل  التي  آنًفا  املذكورة  القطعية  ين  الدِّ ثوابت  أو 
ين القيم هو ما يوافق فطرة  والقيم والوصايا العرش وحمارم النكاح( ألن الدِّ

الناس ورؤيتهم االجتامعية.
املجتمع ظاهرة إنسانية موضوعية خيضع لسنن حتكمه تطيل بعمره أو هتلكه، . 36

واإلنسان كمجتمع يستطيع أن يناور يف عمر جمتمعه إصالًحا وهنضة وعداًل 
وحرية فيطيل عمره أو هيلكه بالظلم والفساد والعدوان واالستعباد.

اإلنسان كائن اجتامعي حر بشخصه وفكره ُملزم بطاعة قانون جمتمعه.. 37
هي . 38 أين(  ملاذا،  )كيف،  الفلسفية  الفطرية  األسئلة  عىل  األجوبة 

للحياة  رؤيته  وُيكيف  عليها،  فكره  اإلنسان  َيبني  التي  الفكرية  القاعدة 
موجبها. عىل  احلياة  بعد  وما  احلياة،  قبل  وملا  اآلخرين،  مع   وعالقته 

 هذه رؤية كلية خمترصة، وحيتاج كل فقرة لدراسة وعرض األدلة عليها35.

للتوسع ببعض المفاهيم راجع كتابي دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير.  35
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القراءة المعاصرة للقرءان

ضرورة ثقافية اجتماعية

تقتيض  به  املؤمنني  عند  ومكان  زمان  لكل  واستمراره  القرءان  صالحية  ُمسّلمة 
ُبنى من  أية  متاًما عن  ُبنية خمتلفة  القرءان  ُبنية  تكون  أن  منطقي  احلال بشكل  بطبيعة 
نص  كأي  تارخييًّا  ا  نصًّ القرءاين  النص  ُيعّد  مل  الوجه  هذا  ومن  األخرى،  النصوص 

آخر، وهذا صواب.
قرون  خالل  املسلمني  عند  أدَّى  القرءاين  النص  عن  التارخيية  صفة  نفي  ولكن   

مضت إىل أن جيمدوا دراسة هذا النص ونفي فاعليته متاًما.
وسحبوا التفاعل األول الذي الزم النص نزواًل إىل املجتمعات الالحقة؛ إذ صار 
كل جمتمع بمثابة قناة نقلية يتم من خالهلا مرور التفاعل األول، وهكذا صارت ثقافة 
وكثرت  تارخيية(،  )ثرثرة  فالن  عن  فالن  حدثني  هو  والعلم  نقلية،  ثقافة  املسلمني 
املقوالت التي تشيد بالتثقيف الوراثي نحو: »عليكم باألمر العتيق« و»خذوا العلم 

ممن مات ألن احلي ال ُيْؤَمن عليه الفتنة«... إلخ.
الذي  املجتمع األول  املجتمعات نسخة طبق األصل عن  العمل صارت   وهبذا 

عارص نزول النص اإلهلي.
 فكان هذا األمر أحد أهم أسباب ختلف املسلمني وتغيبهم عن ساحة عامل الشهادة، 
ودخوهلم يف متاهة التاريخ وتبني املواقف األيديولوجية يف ذلك الوقت وبدء الرصاع 
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من جديد من خالل سحب هذا الرصاع األيديولوجي، وما نتج عنه من فقه وعقائد 
إىل الزمن املعارص؛ إذ صار املجتمع احلايل يعيش يف املايض فكًرا وثقافة، أما حضوره 

يف الزمن املعارص فهو حضور شبحي »كأهنم خشب مسندة«!
 لذا؛ جيب أن نفّرق بني النص اإلهلي وبني فهم املجتمع وتفاعله مع النص اإلهلي؛ 
التاريخ،  لعامل  خيضع  له  ومفهوم  تفسري  وصياغة  النص  مع  املجتمع  تفاعل  ألن 
وذلك ألن املجتمع يتعامل مع النص اإلهلي حسب أدواته املعرفية فيكون فهم النص 
من قبل أي جمتمع خاص هلم ال يتجاوزه إىل غريه إالّ من كونه تراًثا ثقافيًّا يؤخذ به بعد 
عملية فرزه حسب األدوات املعرفية اجلديدة، ويبقى النص اإلهلي مستمًرا يف الوجود 

والعطاء الزمكاين لكل جمتمع يتفاعل معه بشكل مبارش حسب أدواته املعرفية.
ومع هذا الوجه تظهر لنا احلاجة امللحة للقراءة املعارصة للنص اخلالد حتى نحمي 
جمتمعنا من االخرتاق الثقايف والعوملة ومن الذوبان يف الثقافة الوافدة إلينا عرب وسائل 
التقنية التي فرضت ذاهتا علينا من خالل قانون التطور والتواصل العاملي االقتصادي 

واإلعالمي وتابعية الضعيف للقوي. 
من  بنائه  وإعادة  املجتمع  لتامسك  ثقافية  رضورة  للقرءان  املعارصة  القراءة  هذه   
جديد عىل أسس ثقافية تسع اجلميع لينهض املجتمع من ُسباته الذي غرق فيه مئات 
السنني ليبني أساس البيت الكبري الذي هو حق للتابعني له من دون تفريق بني واحد 

وآخر.
قراءة  بالرضورة  تقتيض  ال  احلايل  املجتمع  يف  النهضة  أن  واحلذر  االنتباه  ويلزم   
وحتليل  والنَِحل  وامللل  العقائد  ملختلف  موسوعية  بدراسات  والقيام  كله  الرتاث 

أحداث كل جمتمع بعينه وإخضاعها إىل دراسة علمية حسب أدواتنا املعرفية.
إن ذلك فخ ثقايف جيعل مفكري األمة يغوصون يف تراثهم كل حسب وجهة نظره 



225

اهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة

وأدواته املعرفية فيزيدون األمر هواًل ويسحبون إشكاليات الرتاث إىل الزمن املعارص 
املجتمع،  عىل  ذلك  وينعكس  متناحرة  فَِرًقا  وينقسمون  وديدهنم  مشكالهتم  لتصري 

وبالتايل يعود إىل ُسباته غارًقا يف أحالمه الرتاثية ويغيب عن ساحة عامل الشهادة.
صفة  أخذ  وبالتايل  خلطابه،  حمالًّ  كونه  من  بالواقع  ارتبط  نص  القرءاين  والنص 
الواقع ذاته من حيث الثبات والتغيري، فام هو ثابت يف الواقع يكون كذلك يف النص، 
واألنفس،  اآلفاق  صعيد  عىل  النص  يف  كذلك  يكون  الواقع  يف  ا  ً متغريِّ يكون  وما 
والعالقة بينهام عالقة الالزم بامللزوم ال ينفكان عن بعضهام بعًضا أبًدا ﴿َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن 

اْلُقْرءاَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوْا فِيِه اْختاَِلًفا َكثِيًرا ﴾ ] النساء: 82[.
 فوحدة املصدر - الواقع/النص - تقتيض تطابق القول مع الفعل رضورة)كالم 
املعنى؛  املبنى واملفهوم وحركة  ثبات  الوجه ظهرت مقولة:  اهلل وكلامته(. ومن هذا 
َمِلًكا يف األرض، وليس عبًدا مملوًكا. وإنام هو يف مقام اخلالفة،  ليس  اإلنسان  ألن 
»إين جاعل يف األرض خليفة« ]البقرة: 30[، الذي يقتيض االلتزام باحلدود التي َأمَر 

هبا املسَتْخِلف »تلك حدود اهلل فال تعتدوها« ]البقرة: 229[.
للخليفة  امُلسَتْخِلف  أعطى  وقد  الترشيع،  من  الثابت  اجلانب  متثل  احلدود  هذه 
واملستجدات  التطور  ويواكب  مصلحته  ليحقق  احلدود،  هذه  ضمن  التحرك  حرية 
ليحصل عنده التوازن النفيس واالستقرار االجتامعي، ويعيش يف سعادة نسبية عىل 
جنة األرض من خالل عامرهتا وتسخري ما فيها لنرش العدل واملحبة والسالم واألمان 

بني املجتمعات اإلنسانية، وهذا هو اجلانب املتغريِّ من النص اإلهلي.
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نظرة على منهج القراءة المعاصرة للقرءان

قد يظن بعض الباحثني أن القراءة املعارصة للقرءان ُمتسيبة ال ضوابط هلا، وبالتايل 
فممكن أن تظهر قراءة وجودية للقرءان تنفي مصدريته اإلهلية، بل تنفي اإلله نفسه، 
وُتَعدُّ هذه القراءة رأًيا لصاحبها جيب أن ُيصان حسب الذين يدعون للقراءة املعارصة!
برشط  قبلها  من  ومنهم  أساسها،  من  املعارصة  القراءة  رفضوا  املنطلق  هذا  من   
أن ُتعيد تأسيس الرتاث وتعطيه احلياة مرة ثانية، ولست يف صدد نقاش الرأيني وإنام 
سأكتفي باإلشارة إىل أهم األسس التي جيب أن تقوم عليها القراءة املعارصة للقرءان، 

ومن خالهلا وما سبق ذكره يظهر هتافت الرأيني السابقني.
أساس القراءة املعارصة للقرءان ومنطلقها هو اإليامن بمصدريته اإلهلية،   أواًل: 
ا تارخييًّا وتراًثا ملن سبق  ألن انتفاء هذه املصدرية ينفي عنه القراءة املعارصة ويصري نصًّ

من املجتمعات غري ُملزم بقراءته.
 ثانًيا: النص القرءاين نزل باللسان العريب املبني وهذا يقتيض أن نتعامل معه حسب 

بنية اللسان العريب وقواعده املوجودة يف اخلطاب ذاته.

أهم مفاهيم اللسان العربي36

 نشأة اللسان نشأة علمية وليست اعتباطية أو توقيفية.. 1
إذا اختلف املبنى اختلف املعنى.. 2

راجع كتابي»علمية اللسان العربي«.  36
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أسلوب الرمز استخدمه القرءان بشكل عريب.. 3
ي خًطا بالرتادف عن اللسان العريب.. 4 نفي املجاز وما ُسمِّ
نظام استخدام الضامئر يف القرءان خيتلف عن االستخدام الشائع بني الناس.. 5
أي تغيري يف بنية اجلملة من زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخري يؤثر باملعنى . 6

واملفهوم.
العطف يقتيض التغاير.. 7
العالقة بني اللسان العريب والواقع جدلية.. 8
األلفاظ العربية أجسام تقوم هبا املفاهيم.. 9

األلفاظ العربية حقل وميدان للتفكري.. 10
إىل غري ذلك من األمور املتعلقة باللسان العريب.

وسأرضب مثاًل عىل أمهية معرفة استخدام الضامئر وعدم رشطية رجوعه ألقرب 
مذكور قبله.

َباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ  ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ وْا َلُهم مَّ قال تعالى: ﴿َوَأِعدُّ
ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم الَ َتْعَلُموَنُهُم الّلُه َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا ِمن َشْيٍء فِي  الّلِه َوَعُدوَّ
ْل َعَلى  ْلِم َفاْجنَْح َلَها َوَتَوكَّ َسبِيِل الّلِه ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوَأنُتْم الَ ُتْظَلُموَن َوإِن َجنَُحوْا لِلسَّ

ِميُع اْلَعِليُم ﴾]األنفال:61 -62[. ُه ُهَو السَّ الّلِه إِنَّ
 فالضمري يف مجلة )فاجنح هلا( يعود لكلمة )قوة( يف النص الذي سبق؛ ألن الضمري 
لم( مذكر بينام كلمة )قوة( مؤنث، واملقصد هو أن  أتى بصيغة املؤنث، وكلمة )السَّ
لم، ويكون ذلك عادة اضطراًرا، فحافظوا  أعداء اهلل إن ارهتبوا من قوتكم وجنحوا للسَّ
عىل قوتكم الرادعة، وال جتنحوا للدعة والراحة فتعطوا بذلك للعدو مربر الرجوع إىل 
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العدوان واإلرهاب، ألن اتاذ موقف الّسلم من قبل العدو مناورة وليس ثقافة.
وإنام  ومتسلسل،  مرتب  بشكل  مواضيعه  تنزل  مل  وجل  عز  اهلل  كتاب  إن  ثالًثا:   
توزعت وتداخلت ببعضها بعًضا حلكمة أرادها اهلل عز وجل، مما اقتىض رضورة أن 
أية دراسة للقرءان ال يمكن أن تتم عىل شكله احلايل كام هو معهود بطريقة املفرسين 
الواحد وإخراجها من  ُبدَّ من عملية ترتيل اآليات ذات املوضوع  التقليدين، بل ال 
ا حسب منظور علمي ومن  القرءان لتشكل مع بعضها منظومة واحدة وُترتَّب أولويًّ

ثم تتم دراستها.
 رابًعا: استحضار الُكلِّيات يف القرءان عىل صعيد اآلفاق واألنفس ليتم فهم األمر 

اجلزئي ضمن منظومته من خالل الكليات واملقاصد.
 خامًسا: كون النص القرءاين إهلي املصدر يعني رضورة نفي صفة احلشو واللغو 

واخلطأ والتناقض والكذب وأية نقيصة عنه؛ ألن ذلك يؤثر عىل فهمه ودراسته.
عامة  من  يأيت  الذي  القرءاين  للنص  الرسيع  السطحي  الفهم  استبعاد  سادًسا:   
الناس وما تعارفوا عليه من دالالت الستخدام الكالم، وإنام جيب الغوص يف أعامق 

النص الكتشاف أغواره ومقاصده للوصول إىل اجلديد والبديع يف فهم النص.
 سابًعا: اآلفاق واألنفس مها السكة التي يميش عليها العقل ملعرفة ودراسة عمق 
النص القرءاين من خالل إسقاط الدال )النص( عىل املدلول عليه )حمل اخلطاب من 

الواقع(.
 ثامنًا: إن فهم النص القرءاين يتطور مع تطور األدوات املعرفية، وبالتايل يؤدِّي إىل 

اتساع أفق وأبعاد النص ضمن اجلانب الثابت فيه كآفاق وأنفس.
ألن  للكلامت؛  القرءاين  االستخدام  يف  الرمزية  مفهوم  إىل  االنتباه  جيب  تاسًعا:   

إغفال ذلك جيعل مفهوم النص باهًتا هزياًل وُمغّيًبا عن الواقع.
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 وهذا مثال لتوضيح كيف يتم استخدام املفهوم الرمزي من خالل ترتيل اآليات 
ذات املوضوع الواحد واآليات التي استخدمت الكلمة ذاهتا بعدة دالالت بجانب 
معرفة الوظيفة التي يمكن أن تنتقل من اليشء املذكور رصاحة يف النص إىل املَغيَّب ما 

وراء األلفاظ من مقاصد.

الشجرة الملعونة في القرءان

قال تعاىل: »والشجرة امللعونة يف القرءان« ]اإلرساء: 60[.
النظرة السطحية للنص واستدعاء داللة كلمة »شجرة« من عوام الناس والتأثر 
بالرتاث نقول: إن الشجرة من النبات! ولكن إذا تعمقنا قلياًل يف النص نالحظ أن 
النص يذكر شجرة ملعونة يف القرءان مما يعني وجود اسم هذه الشجرة وصفتها يف 
القرءان ذاته! وإذا بحثنا يف القرءان ومل نجد شجرة نباتية قد نص اخلالق عىل لعنها 
نعلم عندئذ أن ليس املقصود بكلمة شجرة هو املعنى املستخدم بني عامة الناس وإنام 

املقصد معنى آخر لكلمة شجرة تدل عليه بداللتها اللسانية.
 إذْن؛ ال ُبدَّ من استخدام الفهم العميق واستحضار النصوص الكلية من القرءان 
إال  يكون  أن  الواقع  يف  يمكن  ال  اللعن  فعل  أن  فنالحظ  ذاته،  باملوضوع  املتعلقة 
يف  هبا  املقصود  ليس  شجرة  كلمة  أن  رضورة  يؤكد  مما  كذلك  األمر  وكون  لعاقل، 
النص النبات، وإنام املقصد هو داللتها اللسانية التي تدل عىل تداخل اليشء ببعضه 

بعًضا أو مع غريه.
يت الشجرة   ومن ذلك نقول: الشجار الذي هو ختاصم الناس فيام بينهم، وُسمِّ
كذلك؛ ألن أغصاهنا تتداخل مع بعضها بعًضا، وأطلقت كلمة شجرة عىل تداخالت 

وعالقات العائلة أصواًل وفروًعا )شجرة العائلة(.
وإذا تابعنا البحث عن الشجرة امللعونة يف القرءان نجد أهنا شجرة اليهود، بمعنى 
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اللعنة  تصيبه  اليهود  مع  يتشاجر  أي جمتمع  وبالتايل  اليهودية،  االجتامعية  العالقات 
رضورة؛ ألن الفساد االجتامعي عدوى.

عـارًشا: ينبغـي عـىل املجتمـع اإلسـالمي أن ُيعيـد تنزيـل القـرءان يف زمنـه وفق 
بُِعوا َأْحَسـَن  اتباع األحسـن واملناسـب ملعطيـات زمكانيتـه، ويصلح به حالـه. ﴿َواتَّ
ـن َقْبـِل َأن َيْأتَِيُكـُم الَعـَذاُب َبْغَتـًة َوَأنُتْم اَل َتْشـُعُروَن﴾  بُِّكم مِّ ـن رَّ َمـا ُأنـِزَل إَِلْيُكـم مِّ
ُه  ِذيـَن َهَداُهُم اللَّ ِذيـَن َيْسـَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعـوَن َأْحَسـنَُه ُأْوَلِئَك الَّ ]الزمـر55[، ﴿الَّ

َوُأْوَلِئـَك ُهْم ُأْوُلـوا اأْلَْلَبـاِب ﴾]الزمر:18[.
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كيف تحكم على دراسة قرءانية في بضع دقائق

 كل كتاب له مقدمة وفهرس مواضيع، فيمكن أن تقرأ املقدمة فتأخذ فكرة عن 
دراسة،  إليها  تطرق  التي  العناوين  وتقرأ  املواضيع  فهرس  تفتح  ثم  كله،  الكتاب 
وتفتح أحدها لتتطلع عىل طريقة معاجلته للفكرة وكيفية البحث، وهذا ال ُبدَّ له من 

سوية ثقافية عند القارئ يملكها ليستخدمها يف تقويمه للكتاب.

على صعيد المنهج اللساني:

كل بحث يعتمد عىل اعتباطية نشأة اللسان العريب أو اصطالحها أو وضعها . 1
يكون بحثه عبًثا ولغًوا.

كل كتاب يستخدم إمكانية وجود تطابق يف املعنى بني كلمتني خمتلفتني باملبنى . 2
يكون بحثه لغًوا وعبًثا ال قيمة له علميًّا؛ ألن القاعدة العلمية اللسانية املنطقية 

تقول: )إذا اختلف املبنى اختلف املعنى رضورة(.
كل كتاب يعتمد عىل أسلوب املجاز يف اخلطاب القرءاين تكون دراسته عبًثا . 3

ولغًوا ال قيمة هلا؛ ألن اخلطاب القرءاين يقوم عىل احلق والصدق والفصل يف 
اخلطاب وهو نور وبرهان.

أو . 4 اجلر  أحرف  مثل  بعضها  بدل  اللسانية  األدوات  حتل  أن  ز  جُيَوِّ بحث  كل 
العطف يكون بحثه لغًوا وعبًثا.

كل بحث جيعل املعاجم أو القواميس ُحكاًم عىل القرءان فهو لغو وعبث.. 5
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عبًثا . 6 يكون  وعضوضة  جمزأ  بشكل  القرءاين  اخلطاب  مع  يتعامل  بحث  كل 
ولغًوا.

حيث . 7 من  والنثر  الشعر  مع  تعامله  القرءاين  اخلطاب  مع  يتعامل  بحث  كل 
التساهل والتجاوز واملبالغة وما شابه ذلك يكون بحثه عبًثا ولغًوا.

كل بحث جيعل فهم الرجال ورأهيم حكاًم أو برهاًنا عىل فهم القرءان يكون . 8
بحثه عبًثا ولغًوا.

على صعيد المنهج الدراسي:

كل بحث يعتمد أقوال السلف أو التفسري كمصادر ومراجع وبراهني لدراسة . 1
القرءان فهو بحث عبثي ولغو.

خرافة . 2 بحثه  يكون  القرءاين  للخطاب  دراسته  من  الواقع  يستبعد  بحث  كل 
وخيال.

كل بحث يستبعد العلم واألدوات املعرفية احلالية املتطورة يف دراسة اخلطاب . 3
القرءاين يكون بحثه عبًثا ولغًوا.

كل بحث يسقط من دراسته القرءانية الُبعد الزمني والتارخيي لدراسة حدث . 4
يكون دراسته عبًثا ولغًوا.

كل بحث يدرس اخلطاب القرءاين من منطلق القومية العربية يكون بحثه عبًثا . 5
ولغًوا.

كل بحث جيعل كالم اهلل تابع لكالم برش كائن من كان أو بحاجة له يكون . 6
دراسته عبثَا ولغًوا.
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يكون . 7 القرءاين  اخلطاب  عن  واإلنسانية  الكونية  النظرة  يستبعد  بحث  كل 
دراسته عبًثا ولغًوا.

عبًثا . 8 دراسته  تكون  اإلنسان  وحاكمية  اهلل،  حاكمية  بني  تفرق  ال  دراسة  كل 
ولغًوا.

ين بالسياسة تكون دراسة عبثية لغوية.. 9 كل دراسة للقرءان تدمج الدِّ
دراسة . 10 هي  ثقافة  للمجتمع  الفاعلة  احلياة  من  تستبعده  للقرءان  دراسة  كل 

عبثية لغوية.
كل دراسة للرشع القرءاين تعتمد عىل العينية واحلدية لألحكام تكون دراسة . 11

عبثية لغوية.
12 ..............
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تحذير من دعوات شيطانية

بلباس قرءاني وعقالني

عون أهنم باحثون يف القرءان  ظهر يف اآلونة األخرية جمموعة من الُكتَّاب اجلُُدد يدَّ
عون أنه الصواب، وتطرفوا يف ادِّعائهم فيام بينهم بدرجات  وهلم منهج خاص هبم ويدَّ
متفاوتة، فأحدهم وصل إىل أن القرءان من كالم حممد وتأليفه ضمن األرضية املعرفية 
حينئذ وهو خاص يف زمنه، وال يصلح للدراسة احلالية إال ككتاب تارخيي، وصار 
يسخر كل حني ومني من النص القرءاين ملجرد أنه مل يفهمه، مثل )القبانجي( ورصح 
الرجل أنه ليس عىل دين حممد وأنه رجل علامين إنساين، ولو أنه مازال حيتفظ بلباس 

يني عىل امللة الشيعية. الكهنوت الدِّ
 وآخر تطرف يف دراسة القرءان لدرجة أنه أنكر النبي حممد نفسه وصار يشتمه 
وجغرافيتها  األمة  تاريخ  يف  ثابت  هو  ما  وكل  والكعبة  مكة  وجود  وأنكر  بفحش، 
وادَّعى  ذاته  القرءاين  النص  ملبنى  وصل  وحج...حتى  وصيام  صالة  من  وثقافتها 
إن كلمة  فقال مثاًل:  النقط والتشكيل حسب مزاجه وهواه،  يزيل  أنه حمرف وصار 
)التني والزيتون( حمرفتني فهام عىل الشكل احلايل ال معنى هلام وال فائدة من ذكرمها، 

والصواب هو )واللني والزينون( من الليونة والزينة!
 ولكم أن تتصوروا لو كل شخص مل يعجبه لفظ الكلمة ومعناها فذهب حيرف 
ها كام حيلو له، هل يبقى من النص القرءاين األصيل شيًئا؛ ألن  تنقيطها وحركاهتا وغريَّ
رأي فالن بالتنقيط غري ملزم لوجود احتامل آخر، وقام أحد القراء األذكياء وردَّ عليه 
وقال: أنا أجد مجلة )ذلك الكتاب ال ريب فيه( كالم فارغ وال معنى له لوجود الريب 
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ب وكفر  ف وكذَّ الذي حرَّ فبهت  فيه(!  زيت  الكباب ال  )ذلك  والصواب هو  فيه، 
بالقرءان وطرده من الصفحة فوًرا! 

وظهر أيًضا رجل آخر ادَّعى أنه باحث قرءاين غيور ينرش العلم والنور بني الناس، 
وطبيعي أن يوجد ضمن دعوات الشيطان كالم صواب ومعسول حتى يقبله الناس 
وإال نفروا عنه فوًرا، ويقوم بدس السم خالله دون أن يشعر القراء واملتلقون لألفكار 
فنجده يرصح بكل جهل ودون حياء إن اخلطاب القرءاين يقوم عىل الرتادف37 وليس 
نفي الرتادف وصار يتهم من ينفي الرتادف عن اخلطاب القرءاين بأنه جاهل وكافر 

وهنايته جهنم....
 وهذا موقف عجيب وغريب أن يصدر من باحث، ولكن ينبغي أن يظهر احلق 
للعلم  عي  املدَّ صاحبنا  مع  حصل  ما  وهذا  للعلم،  واملدعني  اجلهلة  كشف  ويتم 

والبحث، وكشف نفسه بلسانه وكتب متهجاًم عىل املفكرين اجلادين.
فهم  يف  واالنحراف  الضالل  هذا  عىل  الرد  األعزاء  اإلخوة  بعض  طلب  ولوال 
القرءان ومنهجه ملا تناولت منشوره أو رأيه بنقد )رغم اطالعي عىل منشوراته سابًقا( 
ألين مل أشعر أن رأيه يصلح للنقاش أو التحليل، والقارئ سوف يعرف ذلك وحده 

بعد القراءة املستنرية، اقرؤوا بأنفسكم.

قال: َنْسخ القرءان العظيم لنظرية الال ترادف اإلبليسية.

أهدي مقالتي هذه إىل حممد شحرور وتالميذه.
سورة  خالل  من  واحد  ُمرتادف  معنى  كتابك،  عظمة  عىل  ريّب  اللهم  سبحانك 

القلم وسورة األنبياء ينسخ نظرية الال ترادف الشيطانية.
يقصد الشخص بكلمة الترادف المعنى الخطأ وليس المفهوم اللساني ، يعني وجود كلمتين أو أكثر مختلفة بالمبنى   37
الكلمات  داللة  بين  الجزئية  العالقة  بمعنى  وهو  القرءان  في  موجود  الحقيقي  الترادف  ألن  بالمعنى،  متفقة  ولكن 

وتقاربها وليس تطابقها في المعنى، والقاعدة هي: إذا اختلف المبنى اختلف المعنى ضرورة.
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السالم عىل من اتَّبع سياسة الرتادف.
َمر: ُسوَرُة الزُّ

ِذيَن َيْخَشْوَن  َثانَِي َتْقَشِعرُّ ِمنُْه ُجُلوُد الَّ َتَشابًِها مَّ َل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا مُّ ُه َنزَّ ﴿ اللَّ
ِه َيْهِدي بِِه َمن َيَشاُء َوَمن  لَِك ُهَدى اللَّ ِه َذٰ ُهْم ُثمَّ َتِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم إَِلٰى ِذْكِر اللَّ َربَّ

َمر:23[. ُه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد ﴾ ]الزُّ ُيْضِلِل اللَّ
*ُسوَرُة الُفرقان:

﴿َفاَل ُتطِِع الكـِٰفِريَن َوَجـِٰهدُهم بِهِۦ ِجَهاًدا كبِيًرا﴾ ]الُفرقان:52[.
َر نظرية الال  1.   تعالوا مًعا إخويت وأخوايت الكرام نرى كيف نسخ اهلل تعاىل ودمَّ

ترادف الشيطانية من خالل أحسن التفسري )القرءان احلكيم(.
* ُسوَرُة الَقَلم:

 )48( َمْكُظوٌم  َوُهَو  َناَدٰى  إِْذ  اْلُحوِت  َكَصاِحِب  َتُكن  َواَل  َربَِّك  لُِحْكِم  َفاْصبِْر   ﴿
ُه َفَجَعَلُه ِمَن  َلنُبَِذ بِاْلَعَراِء َوُهَو َمْذُموٌم )49( َفاْجَتَباُه َربُّ ِه  بِّ ن رَّ َتَداَرَكُه نِْعَمٌة مِّ ْواَل َأن  لَّ

الِِحيَن ﴾ ]القلم:50-48[. الصَّ
ُسوَرُة األنبَياء:

َه  ُلَماِت َأن الَّ إَِلٰ ْقِدَر َعَلْيِه َفنَاَدٰى فِي الظُّ َهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن نَّ ﴿ َوَذا النُّوِن إِذ ذَّ
إاِلَّ َأنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي ُكنُت ِمَن الظَّالِِميَن ﴾ ] األنبَياء: 87[.

معنى كلمة النون: من فعل نون.
النون: مجع نينان وأنوان: احلوت.

ذو النون: لقب يونس عليه السالم.
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آية )87( من  َكَصاِحِب احلُوِت...« =  َتُكن  َواَل  القلم: »...  آية )48( من سورة 
سورة األنبياء: »َوَذا النُّوِن«...

»صاحب احلوت = »ذا النون«.
»احلوت« = »النون«.

القاطع  الدليل  آيات اهلل بعد هذا  بالتكرّب واجلدال يف  كيف تكون عندكم اجلرأة 
أظّن لقد حان وقت سجودكم، أي: ركوعكم، أي: خضوعكم آليات اهلل جلَّ يف 

ا طريق جهنّم. ا طريق اجلنَّة وإمَّ عاله، ولكن يف النهاية أنتم ختتاروا إمَّ

ُسوَرُة األنَعام:

ِه َحَصُب َجَهنََّم َأنُتْم َلَها َواِرُدوَن﴾]األنبياء: 98[. ﴿إِنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ
فيها  أنتم  جهنّم  حصب  مصريكم  ألنَّ  آهلتكم؛  عن  تبتعدوا  أن  لكم  نصيحة 

خالدون.
2.   إخويت وأخوايت األفاضل من فضلكم انتبهوا هنالك مؤامرة كبرية وهجمة 
رشسة عىل كتاب اهلل من خمتلف املذاهب وخصوًصا ﴿ مذهب الال ترادفيني﴾ هدفهم 

تقسيم القرءان وحتريف الكِلَم عن مواضعه وإبعاد الناس عن احلقيقة.
إخويت وأخوايت األفاضل هل تعلمون إذا قلنا افرتاًضا بأنَّه ال وجود للرتادف ماذا 

سيحصل هلذا الكتاب العظيم؟
نا نقول  اجلواب كالتايل: إذا قلنا: ال وجود للرتادف يف القرءان الكريم فهذا يعني أنَّ
أنَّ القرءان ال يوجد فيه اجلواب، أي: القرءان فيه أسئلة من دون جواب، وجيب علينا 

أن نبحث عن اجلواب خارج القرءان، أي: القرءان غري ُمرتابط اآليات.
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وعدم جود الرتادف يعني أيًضا: أنَّ القرءان غري ُمفرّس وغري ُمفصّل وغري ُمبنيَّ 
والقصد بعدم وجود الرتادف أيًضا يعني علينا أن نقرأ اآليات ونبحث عن معناها 
وجواهبا من خالل فلسفتنا السفسطائية وليس من داخل البيان القرءاين، أي: جيب 

علينا أن نأخذ الِعْلم من األبالسة والشياطني الذين ُيسّمون أنفسهم بالتنويرّيني.
إنَّ وجود الرتادف، أي: إنَّ رابط اآليات وكلامهتا، أي: تفسريها من خالل نفسها 
املناعي واملضاد للفريوسات من عدم حتريفها واالستهزاء هبا من خالل  هو اجلهاز 

الفريوس الال تراديف الفتَّاك الشيطاين.
احلمد لك يا رّب عىل وجود الرتادف يف قرءانك العظيم )ذكرك احلكيم(.

3.   سيبقى وجود الرتادف يف القرءان احلكيم حرسة عىل الكافرين.
*ُسوَرُة احلَاقَّة:

ُه ۥ َلَحسَرٌة َعَلى الَكـِٰفِريَن ﴾  ]الحاقة:50-49[. بِيَن َوإِنَّ َكذِّ ا َلنَعَلُم َأنَّ ِمنُكم مُّ ﴿ َوإِنَّ

وهذا نقدي أو ردي عليه: 

نقد خمترص لتسليط الضوء عىل سطحية عالجه وكتابته وهزليتها لدرجة السذاجة:
وردف  ردف.  فعل  من  آتية  ترادف  كلمة  إنَّ  بقوله:  الرتادف  صاحبنا  ف  عرَّ    •
تعني: َتبَِع. وردفه ردًفا تعني: تبعُه وركب خلفه. وأردَف باليشء وعليه تعني: أتبَعُه 

عليه. وترادًفا تعني: تتابًعا وتعاوًنا. وترادفت الكلامت تعني: تشاهبت يف املعنى. 
ج- الذين نفوا الرتادف ال يقصدون نفي التشابه بني معاين الكلامت أو عالقتها 
ببعضها بوجه من الوجوه اجلزئية وتداخل املعاين مع بعضها، وإنام قصدوا نفي تطابق 
الدالالت لكلامت خمتلفة املبنى مع إمكانية وجود تداخل أو تشابه يف املعنى بشكل 
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الرتادف  نفي  كلمة  ذلك  للتعبري عن  واستخدموا  الكيل،  بينهام  التطابق  دون  جزئي 
اللساين  باملعنى  الرتادف  نفي  يقصدوا  ومل  استخدامها  يف  الباحثني  بني  شائع  كخطأ 
املدارس  الباحثني عىل خمتلف  الذي ذكره صاحبنا، فهو ليس حمل اختالف بني كل 
اللسانية، والقاعدة املتبناة، والتي يرصحون هبا هي: )إذا اختلف املبنى اختلف املعنى 
رضورة عىل صعيد بناء الكلمة أو اجلملة( وأثبتوا وجود الرتادف باملفهوم الصواب 
يف اللسان العريب بمعنى ردف الكلامت مع بعضها ذات املعنى املتشابه أو املتداخل مع 
بعضها بشكل جزئي، خاصة التي تشرتك بأكثر من صوتني برتتيب واحد كون اجلذر 

هو ثنائي أو ثالثي.
فامذا يقصد صاحبنا بمفهوم الرتادف الذي أثبته واستنكر من نفاه؟

معاين  يف  جزئي  واشرتاك  وتقارب  تشابه  وجود  بمعنى  الرتادف  يقصد  هل 
الكلامت املختلفة باملبنى بحيث تدعم الكلامت بعضها يف توصيل املعنى وتسلط كل 
كلمة الضوء عىل زاوية من املعنى لتغطي احلدث أو املوضوع أو حمل الكالم ولتدل 
عىل أسامء متغايرة املعنى ملسمى واحد مثل الرمحن والرحيم والعزيز والغفور واخلالق 
ملسمى  مشرتكة  املعنى  متغايرة  املبنى  خمتلفة  كلامت  فهذه  واملصور...إلخ،  والبارئ 

واحد وهو اهلل؟
طبًعا؛ ال يقصد صاحبنا هذا املعنى؛ ألن هذا رأي نفاة الرتادف الشائع الذي تبناه 
الرتادف هو  إثبات  إذْن؛ يقصد صاحبنا من  الرتادف،  نفي  اتبعه يف  الشحرور ومن 
عرف  أنه  رغم  املبنى(  خمتلفة  لكلامت  املعنى  خطأ)تطابق  املستخدم  الشائع  املعنى 
صواب  بشكل  تطبيقه  عن  غفل  أو  يفهمه  مل  يبدو  ولكن  صواب،  بشكل  الرتادف 
بدليل هتجمه عىل نفاة الرتادف، أو نفرتض: أنه مل يفهم عليهم وهذا ليس جيًدا بحق 

صاحبنا ومستواه الذي قدم نفسه به كباحث!
ومع ذلك نجده قال يف منشور آخر: 
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•    إخويت وأخوايت الكرام، الصلواة هي القرءان والعكس صحيح، وكل كلمة 
معنى  هلا  كلمة  والعكس صحيح، وكل  الصلواة  والصيام هو  هبا.  معنى خاص  هلا 
خاص هِبِا. والصلواة هي الزكواة والعكس صحيح، وكل كلمة هلا معنى خاص هبا. 

والصيام هو احلج والعكس صحيح، وكل كلمة هلا معنًى خاص هبا.
•   وقال أيًضا: قد أمرنا اهلل تعاىل أن نتبع سياسة الرتادف والتشابه واملجاز ورضب 

املعاين ببعضها. 
ج- برصاحة مل أفهم ماذا يريد توصيله من كالمه هذا، هل يقول بالرتادف أو ينفيه 
أو يثبت كالمها، وبأي معنى يستخدم مفهوم الرتادف؟ وهذا غري إثباته للمجاز يف 
القرءان، فهذا بحث آخر وله رد خمتلف، رغم أنه نتيجة منطقية ملن يثبت الرتادف، 
فهام مسألتان متالزمتان يثبتان مع بعض وينتفيان مع بعض، وال يصح نفي أحدمها 

وإثبات األخرى.
املنشور،  يف  نفسه  كالمه  بدليل  واملجاز  الرتادف  بإثبات  يقول:  عندي  والراجح 
معنى  بأي  الرتادف  نفاة  رأي  فهم  أنه  وأفرتض  الرتادف،  نفاة  عىل  هتجمه  وبدليل 

يقصدونه كونه باحًثا وليس جاهاًل، وبالتايل عامل بام يقول ويرصح به ويقصده.
وهناية سأرضب مثاًل عىل طريقة تفكريه وحتليله لألمور كيف هي وما مستواها؟

قال: النون: مجع نينان وأنوان: احلوت.
ذو النون: لقب يونس عليه السالم.

آية )87( من  َكَصاِحِب احلُوِت...« =  َتُكن  َواَل  القلم: »...  آية )48( من سورة 
سورة األنبياء: »َوَذا النُّوِن«...

»صاحب احلوت = »ذا النون«.
»احلوت« = »النون«.
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ج- تعالوا نقلد ونحاكي طريقته يف التحليل: 
الرمحن اسم هلل
اخلالق اسم هلل

اهلل هو اخلالق وهو الرمحن
الرمحن تساوي اخلالق!

مثل آخر: 

وَح ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لُِينِذَر  َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُيْلِقي الرُّ ﴿َرفِيُع الدَّ
َيْوَم التَّاَلِق ﴾]غافر:15[ ذو العرش هو اهلل.

نِب َوَقابِِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو إَِلْيِه اْلَمِصيُر﴾  ﴿َغافِِر الذَّ
]غافر: 3[.

ذو الطول هو اهلل 
فنصل إىل أن ذا العرش تساوي ذا الطول!

متاًما،  هو  عليه  ينطبق  الرتادف  نفاة  به  اهتم  ما  أقول:  أن  إال  عندي  يستحق  وال 
واحلكم للقارئ اللبيب العاقل الذي يفكر بشكل حر، ويؤمن أن اخلطاب القرءاين 
عن  يتنزه  صياغته  يف  حُمَْكم  وهو  والصدق،  احلق  عىل  يقوم  مبني  عريب  بلسان  نزل 
بينها  الرتادف  املباين مع وجود  املختلفة  الكلامت  معاين  تطابق  أو  واملجاز  االعتباط 

بشكل جزئي، وتداخل دون املطابقة.
والقاعدة التي يتبنُّوهنا: )إذا اختلف املبنى اختلف املعنى رضورة مع وجود إمكانية 

الرتادف بينها بشكل جزئي دون تطابق املعنى(.
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عاء تحريف القرءان نماذج من ادِّ

عند أصحاب الدعوات الخاصة

1.   عامل ُسبيط النييل: مفكر وباحث لساين شيعي عراقي
أ- الكتاب: »نجوم القرءان املبني يف والية أمري املؤمنني«

 تحريف قوله تعالى: ﴿َقاَل َهَذا ِصَراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم ﴾]الحجر: 41[.
التحريك املوجود يف املصحف العثامين هو تنوين رصاط وفتح الياء يف عيل ومعناه: 

إن املتكلم يقول إلبليس اللعني: إن الرصاط املستقيم عليه أي عىل اهلل.
واالسم  الصفة  بني  بل  الكالم،  هناية  يف  تأت  مل  )عيل(  ألن  لغة؛  جيوز  ال  ولكنه 
وحمال أن تكون غري اسم يف هذا املوضع خصوًصا؛ ألن املتكلم هنا هو اهلل تعاىل فكان 

عليه رصاط مستقيم وآخر غريه وهو غري جائز.
( وتنوين رصاط للتخلص من ذكر عيل بن أيب   نعم قام االعتباط بفتح لفظ )عيلَّ

طالب يف القرءان. انتهى.
مع  )عيل(  كلمة  وجر  )رصاُط(  كلمة  ضم  هو  الصواب  أن  »سبيط«  ويقصد   
وبالتايل   ) عيلِّ رصاُط  )هذا  النص  ليصري  الرصاط  كلمة  إىل  مضافة  كوهنا  تشديدها 

تصري اساًم ويقصد هبا عيل بن أيب طالب.
ب- الكتاب: » أصـل اخَللِق وَأمـُر الُسجود َبنَي األنــا وبني الواليــة والتوحيد« 
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َوَقاَل  َسْوَءاتِِهَما  ِمن  َعنُْهَما  ُووِرَي  َما  َلُهَما  لُِيْبِدَي  ْيَطاُن  الشَّ َلُهَما  ﴿َفَوْسَوَس 
اْلَخالِِديَن﴾  ِمَن  َتُكوَنا  َأْو  َمَلَكْيِن  َتُكوَنا  َأن  إاِلَّ  َجَرِة  الشَّ َهـِذِه  َعْن  ُكَما  َربُّ َنَهاُكَما  َما 

]األعراف: 20[.
التحريك يف املصحف )َمَلكني( - بفتح الالم. لكن املالئكة قد سجدوا آلدم قبل 

اإلغواء فال يمكن إغواؤه والتغرير به للوصول إىل )مرتبة( هو أعىل منها أصاًل. 
إذن؛ فالقراءة الصحيحة هي )مِلكني( بكرس الالم - ألن اجلمع سيختلف فاجلمع 
اجلديد )ملوك( مل يسجدوا بينام املالئكة سجدوا وذلك جلعله يطمع بملك من نوع 

آخر مل حيصل عليه املالئكة.
2.   آية اهلل الشيخ إياد الركايب: يف منشور بعنوان »حترير العقل املسلم« عىل صفحة 

احلزب الليربايل الديمقراطي العراقي، قال:
إن اهلل قد بلغ املعنى للنبي عرب الوحي بحيث يفهمه حممد ويتفاعل معه ويضعه 
بقالب لفظي مناسب له، وهذا يدل عىل إن املعنى كان من اهلل، وأما اللفظ فمن النبي 

حممد صاحب اللسان العريب. 
وموضوع نزول النص القرءاين معنى دون مبنى وقيام النبي بتأليف املبنى املناسب 
الدكتور  املعارصين مثل  الكتاب والباحثني  به مجهرة من  يقول  للمعنى اإلهلي رأي 
طيب تيزيني، والدكتور نرص حامد أبو زيد، ولذلك يقولون بإمكانية وجود حتريف 
ا فطبيعي أن ينفون  ا برشيًّ يف النص القرءاين ألنه نص برشي هناية، وكوهنم يعدونه نصَّ
عنه القداسة واإللزام به ويعدونه صياغة مناسبة لزمن نزوله محلت معاين األرضية 

املعرفية للنبي حينئذ.
3.   »رشاد خليفة« مهندس زراعي حصل عىل الدكتوراه يف الكيمياء احليوية من 
أمريكا، مرصي اجلنسية مقيم يف أمريكا وحصل عىل اجلنسية، وقتل فيها من قبل أحد 
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لعدم  براءة  آيتني من سورة  آخر  أنكر  اهلل،  امليثاق من  أنه رسول  ادَّعى  الغالة؛ ألنه 
توافقهام مع فرضيته التي فرضها: 

ْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمنِيَن  أ- ﴿َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ
ِحيٌم ﴾]التوبة: 128[، لعدم انطباق نظريته العددية عليها، وتومهه أن كلمة  َرُؤوٌف رَّ
للرسول  أتيا وصًفا  النص  بينام يف  اهلل  إال  أن يوصف هبام  »رؤوف رحيم« ال يصح 
حسب ما زعم، مع العلم أهنام أتيا وصًفا هلل؛ ألن ضمري اهلاء يف كلمة )عليه( يرجع 
هلل وليس للرسول، وبالتايل ضمري)هو( الغائب املسترت بعد كلمة )حريص( يرجع إىل 

اهلل.

اْلَعْرِش  ْلُت َوُهَو َربُّ  َتَوكَّ َفُقْل َحْسبَِي الّلُه ال إَِلـَه إاِلَّ ُهَو َعَلْيِه  ْوْا  َتَولَّ ب- ﴿َفإِن 
اْلَعظِيِم ﴾]التوبة: 129[.

 وهذا النص رده اعتباًطا دون ذكر السبب سوى أنه مل ينطبق عليه نظريته العددية.
القرءان عىل موجبها، وفاته أن  به حتى يصحح  العددية برهان مسلم  وكأن نظريته 

القرءان ُيستدل به وال ُيستدل عليه.
حفص  تالوة  يتبنى  القرءان  يف  العددية  النظرية  يتبنى  من  معظم  نجد  ولذلك 
املشهورة يف بالد الشام، و ينفي صحة التالوات األخرى أو يتوقف بقبوهلا رغم أن 

التالوات متتابعة يف األمة ومشهورة يف املغرب العريب.
4.    كاتب وباحث سعودي يتبنى املنهج القرءاين يكتب باسم ابن قرناس ذكر يف 

أحد منشوراته: 

وُم﴾ ]الروم: 2[، هي منصوبة وليست  - إن كلمة )ُغلبت( يف نص ﴿ُغِلَبِت الرُّ
مضمومة والصواب بفتح الغني )َغلبت(.
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ينٍَة َأْو َتَرْكُتُموَها َقاِئَمًة َعَلى ُأُصولَِها َفبِإِْذِن  ن لِّ ينَة( يف نص﴿َما َقَطْعُتم مِّ - إن كلمة ) لِّ
ِه َولُِيْخِزَي اْلَفاِسِقيَن ﴾ ]احلرش: 5[ ، ليست بالياء وإنام بالباء وتصري )لبنة( وتعني  اللَّ

القرميدة أو الطوبة جزء من اجلدار.
يرجى مراجعة  مدونة الباحث ابن قرناس عىل هذا الرابط: 

http://mosa3622.blogspot.com/2015/02/

َخَذ الّلُه إِْبَراِهيَم َخِلياًل ﴾]النساء: 125[ ، حمرف  5.   وذكر أحدهم إن نص: ﴿ َواتَّ
)إبراهيم( مرفوعة، حتى يصري  تأيت كلمة )اهلل( منصوبة، وكلمة  أن  والصواب هو 

املعنى أن إبراهيم هو الذي اختذ اهللَ خلياًل وليس العكس.
6.   وذكر أحدهم إن القرءان هو كتاب برشي بامتياز ولكنه ميلء باحلكم ومفيد 

للناس وال بأس بقراءته،  مع وجود كثري من األخطاء العلمية واخلرافات فيه.
7.   القول بوجود الرتادف واملجاز يف القرءان هو رضب من التحريف والتعامل 

معه كام يتعاملون مع الشعر. 
ومعهم  القرءان  يقرؤون  صاروا  وكلهم  اإلسالمية،  األمة  من  هم  هؤالء  وكل 
ذلك  ومرد  والبرهان،  علم  أي  دون  مزاجهم  وفق  النص  به  يصححون  أمحر  قلم 
صعيد  وعىل  العريب  اللسان  صعيد  عىل  القرءان  دراسة  منهجية  فهم  يف  لقصورهم 

املنطق األصويل.
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القرءان خطاب من حي إلى أحياء

 أهيا اإلخوة األعزاء 
 إن القرءان كتاب من رب العاملني احلي القيوم أنزله إىل الناس العقالء، ليتعاملوا 
يدرسوا  أن  الناس  وأمر  اخلطاب،  من  بمحله  خطابه  فربط  الواقع،  أرض  عىل  معه 

ويتدبروا القرءان من خالل السري يف األرض، قال تعاىل: 

ُه ُينِشُئ النَّْشَأَة اآْلِخَرَة إِنَّ  ﴿ُقْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَّ
َه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾]العنكبوت:20[، وذلك لفهم كل النصوص املتعلقة ببدء  اللَّ

خلق السموات واألرض والكائنات احلية، واحلياة الواعية املتمثلة باإلنسان.

 وقال: ﴿ُقْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجِرِميَن﴾ ]النمل:69[، 
وذلك لفهم أحداث التاريخ، واكتشاف القانون الذي حيكم حركة التاريخ، ومعرفة 
عواقب اإلجرام والكذب يف املجتمعات، إىل أين تصل هبم من هالك ودمار، وذلك 
حتى يقوم املجتمعات الصاحلة باجتناب هذه الفريوسات االجتامعية القاتلة، وُيطيلوا 
العدل، والسالم، واحلرية عىل  أعامرهم، ويعيشوا بصحة وسعادة من خالل حتقيق 

قاعدة احلق.

ِحيٌم﴾  وقال: ﴿ُثمَّ َأفِيُضوْا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروْا الّلَه إِنَّ الّلَه َغُفوٌر رَّ
]البقرة:199 [، وذلك يف مناسك احلج، وال يمكن أن يتم فهم النص دون النزول إىل 

الواقع االجتامعي، ومعرفة من أين أفاض الناس حتى نفيض مثلهم.
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وقد أمر الشارع حني يغيب العلم عنَّا، وينتفي عن يشء معني، أن نسأل أهل العلم 
واخلربة واالختصاص، وهؤالء من خارج النص القرءاين، قال تعاىل: 

الَ  ُكنُتْم  إِن  ْكِر  الذِّ َأْهَل  َفاْسَأُلوْا  إَِلْيِهْم  نُّوِحي  ِرَجااًل  إاِلَّ  َقْبِلَك  ِمن  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَما 
َتْعَلُموَن﴾ ]النحل: 43[، واخلطاب حسب سياقه، املقصود به أهل العلم بالكتاب، 

ويف عمومه يشمل أهل كل علم حسب اختصاصه.

إَِلى  وُه  َردُّ َوَلْو  بِِه  َأَذاُعوْا  اْلَخْوِف  َأِو  َن األَْمِن  مِّ َأْمٌر  َجاءُهْم   وقال تعالى: ﴿َوإَِذا 
ِذيَن َيْسَتنبُِطوَنُه ِمنُْهْم َوَلْوالَ َفْضُل الّلِه َعَلْيُكْم  ُسوِل َوإَِلى ُأْولِي األَْمِر ِمنُْهْم َلَعِلَمُه الَّ الرَّ
ْيَطاَن إاِلَّ َقِلياًل ﴾]النساء: 83[ َففهم القرءان ليس هبذه السهولة  َبْعُتُم الشَّ َوَرْحَمُتُه الَتَّ
كام ُيشيع بعض الباحثني يف قنوات التلفزة، أنه يستطيع أي إنسان مهام َتدنى ثقافيًّا أن 

يتفاعل ويفهم القرءان!.
 فهذا األمر غري صواب، فالقرءان كتاب سهل الذكر الصويت من حيث التالوة، 
ثقايف  مستوى  إىل  حيتاج  التدبري  الذكر  ولكن  الواقع،  يف  مشاهد  هو  كام  واحلفظ 
وعلمي معني، وكل إنسان حسب مستواه وحسب أدواته املعرفية يتفاعل ويدرس 

القرءان.
االختصاصات،  كافة  من  الواحد  املجتمع  يف  اجلهود  تضافر  من  ُبدَّ  ال  لذا؛   
واستخدام أرقى األدوات املعرفية، لفهم ودراسة القرءان بام يتناسب مع مستواهم 
املعريف، والدراسة التي يصلون إليها هي دراسة زمكانية نسبية قابلة للتطور، والرتاكم 

.) املعريف حسب نظام السريورة والصريورة. )الثابت واملتغريِّ
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قات في دراسة القرءان أهم األخطاء والُمَعوِّ

القول باعتباطية نشأة اللسان العريب.. 1
القول بعدم وجود معنى لألصوات العربية. . 2
القول بوجود لفظني خمتلفني باملبنى متفقني باملعنى، التي اشتهرت باسم الرتادف . 3

خطأ.
القول بوجود املجاز يف القرءان، رغم أن اهلل يقول احلق والصدق.. 4
القول بوجود كلامت أعجمية يف القرءان.. 5
سوء فهم الضامئر يف القرءان وإرجاعها إىل أقرب مذكور قبلها دائاًم.. 6
عدم التفريق يف املفهوم بني األمور املعطوفة عىل بعضها.. 7
القول بوجود أصل رباعي أو مخايس يف اللسان العريب.. 8
تقدير حمذوفات يف النص ما أنزل اهلل هبا من سلطان.. 9

التعامل مع اللسان العريب بصورة توقيفية سامعية ونفي العلمية عنه.. 10
جتزئة النصوص القرءانية حني الدراسة وعدم ترتيلها موضوعيًا.. 11
إخضاع النص القرءاين لقواعد اللغة والشعر اجلاهيل أو الرتاث.. 12
فهم كلمة العربية يف القرءان بأهنا لغة قومية.. 13
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تارخيية حرًصا، ونفي عنها . 14 ثقافية  القرءان بصورة  الكلامت يف  فهم جمموعة من 
صفة التفعيل ملن يتبعهم، وهي للذم أصاًل لكل من يتصف هبا مثل:

ومنغلق  • متطرف  منهج  عىل  تدل  و  َهود  من  وهي  دينًا  وليست  ملة   : اليهود 
أتباع  متثل  واحلياة، وال  واملجتمع  اإلنسان  مع  التعامل  يف  وإرهايب  ذاته  عىل 

النبي موسى.
 النصارى: ملة وليست دينًا، وهي مجع نرصان، و تدل عىل تعصب اإلنسان  •

لرأيه دون برهان، ونرصته عىل اآلخرين.
أمور  • يف  هلم  مرجًعا  ُمَعنّي  لكتاب  قوم  اختاذ  عىل  يدل  مفهوم  الكتاب:  أهل 

حياهتم من دون كتاب اهلل أو العلم.
مرض  • مع  تشرتك  ، وهي  اآلبائي  املاضوي  التفكري  يف  منهج  هي  السلفية:   

االكتئاب يف كوهنا تفكري ماضوي والعيش فيه من خالل سحبه إىل احلارض 
تتعلق  وعندما  بواقعه،  له  صلة  ال  ذهني  وهم  يف  يعيش  اإلنسان  ليصري   ،
 ﴾ لآِْلِخِريَن  َوَمَثاًل  َسَلًفا  ﴿َفَجَعْلنَاُهْم  بقصصهم  والعربة  للذم  فهي  باآلباء 

]الزخرف: 56[ .
األعراب: وهي مجع ملفرد )أعرايب( من الفعل الرباعي )أعرب( واهلمزة يف  •

أوله تسمى مهزة اإلزالة التي تدل عىل تغيري حركة الفعل من الالزم للمتعدي 
أو العكس، وهي تدل عىل الذم ونفي صفة العربية عن اإلنسان. ﴿األَْعَراُب 
َوالّلُه  َرُسولِِه  َعَلى  الّلُه  َأنَزَل  َما  ُحُدوَد  َيْعَلُموْا  َأالَّ  َوَأْجَدُر  َونَِفاًقا  ُكْفًرا  َأَشدُّ 

َعِليٌم َحِكيٌم﴾]التوبة: 97[ .
اجلاهلية: من جهل وهي كلمة تدل عىل السلوك املخالف للحق أو الصواب  •

وهو  عامًلا  اإلنسان  يكون  أن  فيمكن  املعرفة،  بعدم  هلا  والعالقة  القيم،  أو 
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َقْوٍم  لِّ الّلِه ُحْكًما  ِمَن  َأْحَسُن  َوَمْن  َيْبُغوَن  اْلَجاِهِليَِّة  جاهل سلوًكا. ﴿َأَفُحْكَم 
ُيوِقنُوَن ﴾ ]المائدة: 50[. 

احلنيفية: من حنف وهي ملة تقابل ملة اليهود والنصارى، وهي تدل عىل احلركة . 15
البحثية احلرة النامية والصاعدة واملتطورة وفق حمور الثابت و املتغري، و إمام امللة 

هو النبي إبراهيم.
افرتاء مفهوم الناسخ واملنسوخ يف القرءان لألحكام الرشعية.. 16
إنساين . 17 اإلسالمي  الرشع  أن  رغم  لألحكام،  النزول  أسباب  مفهوم  افرتاء 

وشمويل.
جعلهم احلديث النبوي مصدر إهلي أبدي ُيزاحم القرءان؛ بل يقيض عىل القرءان . 18

يف زعمهم!.
 اخرتاع ما سموه علم احلديث املتعلق باإلسناد.. 19
إلزام األمة بفهم املجتمع األول للقرءان.. 20
إلزام األمة بفهم املذاهب الفقهية التارخيية.. 21
دراسة القرءان بمعزل عن الواقع.. 22
أم . 23 البيت  أهل  من  أكان  سواء  فهمه  أو  قوله  يف  الناس  من  أحد  بعصمة  القول 
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والنص القرءاين موجود بني أظهرنا قابل للدراسة والتأكد من صحة مضمونه عىل 
صعيد اآلفاق واألنفس من خالل مراكز ومؤسسات علمية عىل كافة االختصاصات، 
ا  نصًّ يكون  واألنفس  اآلفاق  من  اخلطاب  ملحل  ومناقض  خطأ  مضمونه  أن  ثبت  فإذا 
آالف  بصحته  املؤمنون  ألَّف  ولو  اجلميع،  أنف  قطًعا رغم  به  والتالعب  حتريفه  تم  قد 
املجلدات ونقلوا اإلمجاع عىل ذلك والتواتر له، ألن النص الرباين ال يمكن أن يتناقض 

مع حمل خطابه وال بأي شكل.
 أما إذا ثبت أنه نص منسجم كل االنسجام مع سريورة وصريورة اآلفاق واألنفس 
بحيث صار النص القرءاين املتلو هو صورة لسانية طبق األصل للصورة املوضوعية، فال 

شك أن هذا النص رباين وهو صحيح مل يتعرض ألي حتريف أو تالعب.

بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتابًا من أهمها:
• دراسة إنسانية يف الروح والنفس والتفكير   • علمية اللسان العربي وعامليته. تقدمي الدكتور مازن الوعر.  

• حترير العقل من النقل   • القرآن من الهجر إلى التفعيل   • اليهودية إنغالق فكري وإرهاب اجتماعي.
القصص

• ميالد امرأة )قصة نفسية واجتماعية(  • أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية. مجموعة قصص قصيرة
املؤمترات التي شارك فيها

عنوانها:  البحرين  يف   2010 عام  يف  البحرينية  الثقافية  التجديد  جمعية  أقامته  الذي  اإلنسان  حقوق  مؤمتر   •
احلريات وحقوق اإلنسان  • ندوة امللتقى الثاني لُكّتاب التنوير يف مركز الدراسات اإلسالمية يف دمشق عام 2006

• ألقى محاضرات يف املراكز الثقافية. 
مقاالته املنشورة يف الدوريات والصحف

• مجلة العالم تصدر يف لندن، مجلة إسالم 21 تصدر يف لندن  • مجلة شباب لك تصدر يف دمشق، جريدة الوقت 
البحرينية  • جريدة املثقف البحرينية  • جريدة األسبوع األدبي التي تصدر عن احتاد الكتاب العرب يف دمشق.
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