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Abstract
It is known that the Qur’ān is the last written book revealed by the Almighty Allah to
Muhammad (peace be upon him) to guide people and their senses to the path of Allah. It has
been received by the Muslims since than as a constitution for them. They use to recite and
study all over the world with all the desire and activity, and they memorize it to perform
prayers. The Muslims never give up the greatness of the Qur’ān and its provisions at all, and
everyone linked with Islam try to protect its greatness and worth. Allah has declared to save
his book saying: "Verily we have sent down the remembrance and we preserve it". It is the
only book with reading we get rewards. The Prophet (peace be upon him) said: "Whoever
reads characters from the book of Allah he would be rewarded. Muslims used to recite the
book even if they do not understand the meaning and reach the objectives. Although the
Qur’ān spoke about his goal to understand where he said, "We sent down the Qur’ān Arabic
that ye may learn wisdom".
When Islam came out of from Arabian Peninsula, the people welcomed Islam and tried
to understand the Qur’ān. But they faced problems in understanding the Qur’ān as it is in a
foreign language. So they need to understand it because Muslims do not honored but ponder
the Qur’ān where he said, "Will they not rethinking the Qur’ān, or their hearts locked". They
also believed in working and implementing of the provisions of the Qur’ān in all aspects of
life, where Allah said "Who does not judge by what Allah has revealed, they are the
disbelievers.” How can ponder the Qur’ān who does not understand it? And how to carry out
the provisions of the Qur’ān who have not the slightest knowledge of its provisions? As well
as many non-Arabs embraced Islam in the life of the Prophet (peace be upon him), they how to
work with its provisions? So the Muslims need to study the Qur’ān and to make explanation
and interpretation of the meaning of words of the Qur’ān to communicate the message of the
Qur’ān to all people.
This research paper deals with further statement and a breakdown of the point of the
subject (Will they not ponder the Qur’ān). We mentioned here conditions and means of
pondering the Qur’ān. It is not intended to state all detailed rules for how to interpret and know
the meanings, but intended to mention some of the things that helps to understand the Qur’ān,
so that the study of the Qur’ān link always with rethinking and understanding, and remove all
barriers that stands between some people and the correct reflection of the Qur’ān. The proper
ways to understand the Qur’ān is to protect Muslims from saying about Allah without
knowledge. This research paper has tried how to study the Qur’ān in the light of reflection and
understanding. Allah is the source of strength.

ملخص البحث
منننن المعلننننو لن القننننرآن الكننننريم آلننننر كتننننم لعننننلله ونننن ل دلننننه مسمنننند ننننله دلينننن وسننننلم لهدايننننة ال ننننل
د ن وبنن واسننتقعل الموننلمون م ننه و ولنن دسننتورا لهننم ويقدروونن كتلبننل مقدسننل نن لقنندير ويتلوونن
ورشنند م ىلننه سننعي
 وال, ننن لهولننن ويدرسنننوو فننني مغنننلر الرر وم لربهنننل بكننن ر عنننة ووغنننل ويسفظووننن بقننندر نننل تهم لداء ال نننلوا
 ويسنننلول كننن مننن كلونننس لننن نننلة بل سنننه لن يسفننن دظمتننن,يت ننن ل المونننلمون ننن دننن دظمنننة القنننرآن ول كلمننن لبننندا
و نننو1"و ننندر بنننللر م لن سنننعسلو لعنننلله ودننند بسفظننن ىلنننه البننند فننني كتلبننن " ىونننل وسننن و ل نننل النننهكر وىونننل لننن لسنننلفظون
كتننلو و ينند يننوبر بقراءل ن فق ن يننا ننلل ال عنني ننله دلي ن وسننلم " م ن ننرل رفننل م ن كتننلو فل ن ونن ة فللسونن ة
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بعغنننر لمهللهنننل ,ال ل نننول النننم نننرح بننن للنننم نننرح وال نننرح ومنننيم نننرح" 2فلنننها لن المونننلمي يقنننرلون القنننرآن ويتلووننن
نن لهولنن وىن كننلووا ال يفهمنننون معلوينن وال يعل ننون ىلنننه مقل نند  .وىن لسنند القنننرآن دنن دفنن ليفهمننن يننا ننلل " ىونننل
لو ل ل رآول دربيل لعلكم لعقلون".3
و ي منننل لنننرم ا سنننه مننن ب ينننرة العنننرو بعننند لن اسنننتو مكلوتننن فيهنننل بلسنننتقلمة واسنننتقع ال نننل ا سنننه فننني
مغنننلر الرر وم لربهنننل و نننلولوا لفهنننم دسنننتور -القنننرآن -فوابهنننوا مغنننكلة فهنننم القنننرآن ب ينننر ل نننتهم فمونننس السلبنننة ىلنننه
4
فهمننن لن المونننلمي ال يتغنننرفون ىال بللتننندبر فننني القنننرآن ينننا نننلل " لفنننه يتننندبرون القنننرآن ل دلنننه لنننوبهم ل فللهنننل"
وكننهلال ال يننأم ل ننند ىال بعمنن ل كنننل القننرآن ول فينننه ل فنني بميننن وننوا ي السينننلة يننا نننلل سننعسلو ولعنننلله " ومنن لنننم
يسكننم بمننل لونن ل فهولاننال ننم الكننلفرون" 5فكيننم يتنندبر فنني القننرآن منن ال يفهمنن أ وكيننم ل فننه ل كننل القننرآن منن ليوننس
بنن لدوننه معرفننة به كلمنن أ وكننها لسننلم كهيننر منن يننر العننرو فنني يننلة الرسننول ننله دلينن وسننلم و ننم كيننم يعملننون
به كلمننن أ فيستنننلم المونننلمون ىلنننه دراسنننة القنننرآن الكنننريم وشنننرت كلمللننن ولفونننير معلويننن لتعلينننغ رسنننللة القنننرآن ىلنننه ال نننل
بميعل.
ففنني ننها العسننا بيننلدة بيننلن ولف نني ل ق ننة منن وقننل موضننو (لفننه يتنندبرون القننرآن) ،فقنند ذكروننل كيفيننة التننندبر
ووسننلهل ولننيم المق ننود منن العسننا ذكنننر وادنند لف ننيلية لكيفيننة التفوننير ومعرفنننة المعننلوي ،وىومننل المق ننود ذكننر بعننن
المننور التنني لعنني ولوننلدد دلننه فهننم القننرآن ولنندبر  ،تننه لكننون ننراءة القننرآن ودراسننت مرلع ننة داهمننل بللتنندبر والفهننم،
وىبالنننة السنننلب النننهن يسنننول بننني بعننن ال نننل والتننندبر ال نننسيا للقنننرآن الكنننريم ،وبينننلن الوسنننله ال نننسيسة التننني يونننير
دليهنننل المونننلم لفهنننم القنننرآن فهمنننل نننسيسل ،يسميننن مننن القنننول دلنننه ب ينننر دلنننم .وبسهننني نننها ننند نننلول كيفينننة دراسنننة
القرآن الكريم في ضوء التدبر والفهم و ولي التوفي .
الحديث عن فهم القرآن
السننننننننديا دنننننننن فهننننننننم القننننننننرآن ننننننننو ل ننننننننم ننننننننديا ي ع نننننننني السننننننننر دلينننننننن لعنننننننندد منننننننن المننننننننور:
 )1القنننننرآن نننننو مننننن ل نننننم ال نننننول الغنننننريعة كلهنننننل ،و لدننننندة لسلسنننننل الننننندي  ،وبننننن نننننهت لمنننننور الننننندي والننننندويل
واآللنننننرة ،و نننننو ىومنننننل وننننن ل ليعمننننن بننننن  ،وال يمكننننن لن يعمننننن ا وونننننلن بغنننننيء ال يفهمننننن  ،ومه ن نننن ا مننننن يقنننننرل القنننننرآن
وال يفهمننننن  ،كمهننننن نننننو بنننننلء م كتنننننلو مننننن ملكهنننننم ينننننهمر م فيننننن وي هنننننل م ،ويننننندلهم دلنننننه منننننل يننننن فعهم ،ويسنننننهر م
م عنننننننة سنننننننلو ريننننننن معننننننني لن دننننننندو م فيننننننن يتنننننننرب بهنننننننم ،فعظمنننننننوا الكتنننننننلو ورفعنننننننو فنننننننو ر وسنننننننهم،
و لروا يت ون بقراءة مل في  ،لك هم سلكوا ال ري الهن وهل م د فخرم دليهم العدو فقتلهم.
ا
ن نننننله
سنننننول ا
 )2دننننند فهنننننم القنننننرآن مع نننننل بوال العلنننننم وارلفلدننننن  ،فعننننن لنبننننني الننننندردناء ننننننل نل :ك نننننل نمننننن ن نر ا
م العلننننن ام مننننن ال نننننل  ،ن تنننننه نال ينقننننند اروا
سنننننل نم ،فن ن
غننننن نخ ن بعن ن نننننر ىلننننننه الوننننن نملء ،انننننم ننننننل نل ( :ننننننهنا لن نوانا ياخنننننتنلن ا
ا ا ندلنيننننن نو ن
نننننوا لن نق نرلنوننننن ا
نننننم ياخنننننتنلن ا
م ننننن ا ندلننننننه شننننننيء) فنقننننننل نل بيننننننلد ا بننننن ا لنعيننننند النو ن نننننلرن :كني ن
م م نننننل نو نننننند ن نرلوننننننل القانننننرآنن أ! فن ن
وننننل نءونل نولنب نل نءونننننل ،فنقنننننل نل ( :نكلنتننننالن لامننننالن نيننننل ب نيننننلد ا ،ىن اك ننننسا نلندانننند ن منننن فاقن نهننننلء ل ن نننن ال نمدي نننننة ،نننننه التننننو نراة ا
نولن اقره ن نننن ا و ن
د نعنننننلدنةن بننننن ن ال نننننلمس ،الننننننسا  :لن نال
نننننلرَ فن نمننننننلذنا ل ا ننننني ندننننن اهمأ!) ننننننل نل اب نعينننننر :فنلنقيننننننسا ا
نوا وجيننننن ا د ننننندن ال ني اهنننننود نوال ن ن
ل نوننننن نم ا ىلننننننه نمنننننل نيقانننننو ال ل ن النننننو ن لنبانننننو الننننندردناءأ! فنهنل نعرلاننننن ا بللنننننهن ننننننل نل لنبانننننو الننننندردناء ،ننننننل نل :ن ننننندن ن لنبانننننو الننننندردناء ،ىن
غنننننو ا ،ياوشنننننالا لنن لنننننند ال ن نمونننننجدن نب نمل ندنننننة فنن ن
شننننناسن نل ا ن ننننندِ ن الن بنننننهنول دلنننننم يارفنننننن ا مننننن ال نننننل ال اخ ا
ننننه لنننننن نرَ فيننننن نر ابنننننه
لنلشعل.6
فنننن وال العلننننم يكننننون بعنننند وبننننود منننن يقننننو بنننن  ،ويفهمنننن نننن فهمنننن  ،و ننننو ذ ننننلو لوديتنننن  ،ويكننننون بعنننند
العمنننن بنننن  ،فمنننن لننننم يعمنننن بمننننل دلننننم فننننه فلهنننندة فنننني دلمنننن  ،وال عنننني ننننله دلينننن وسننننلم للعننننر بننننهن العلننننم يرلفنننن
مننننن ال نننننل مننننن لن ل نننننل موبنننننود ،لكننننن لمنننننل لنننننم يونننننتفد ال نننننل م ننننن  ،ويفهمنننننو ننننن فهمننننن كنننننلن وبنننننود وددمننننن
سواء.
نننننر نم
ي نننننل نل ل ن
 )3البننننر العظننننيم والهننننواو الج ينننن فنننني فهننننم القننننرآن ولنننندبر  ،ف نعنننن داقعنننننةن بنننن ندننننلمر ال اج نه نننن ِ
سننننننل نم نوونسنننننن ا فنننننني ال ننننننفة فنقنننننننل نل( :لني اكننننننم ياسننننننم لنن ين نننننند ناو ىلنننننننه با نسننننننلنن لنو
سننننننو ال ا
ندلني نننننننل نر ا
ن ننننننله ا ا ندلنينننننن نو ن
سنننننو نل
ننننر ناوي ب نينننننر ى نننننم بنننننل ندننننن نو نبننننن نو نال ن ننننن نر نننننمأ) ننننننللاوا :اكل ننننننل يننننننل نر ا
ننننلوي بن ن ن
ال نعقيننننن  ،فنينه النننننهن وننننننل نت ني كنو نمن ن

2) Abu I’sa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi (2910) and al-Baihaqi, Shu’ab al-Iman (1831).
3) Al-Qur’ān-12/3.
4) Al-Qur’ān-47/24.
5) Al-Qur’ān-5/44.
6) Abu I’sa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi (291).
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ا  ،ننننننل نل( :فنننننن ن نن ني ننننند ناو ل ن ن ننننند ا اكم اكننننن نينننننو ىلننننننه ال نمونننننجد ،فن نينننننت ن نعل نم آ نيتننننني مننننن كتنننننلو ا ندننننن نو نبننننن لنينننننر لنننننن ا مننننن
ونل نت ني  ،نوىن ن نه فنهن نه مه ا لنددناد م ا ب ).7
وىذا كننننننلن لعلننننننم العلننننننم ننننننو لفانننننن الدمننننننلل ول عهننننننل ،ولشننننننرفهل ولرفعهننننننل ،فننننننهدله دربننننننل العلننننننم ننننننو
وفهمنننننن لن شننننننرح العلننننننم منننننن شننننننرح المعلننننننو  ،وكتننننننلو لشننننننرح شننننننيء فنننننني الوبننننننود،
معرفنننننن ة كننننننه
فتعلم لشرح شيء ولرفع .
 )4فهننننننم القننننننرآن نننننن فهمنننننن سننننننعم لوبننننننود اللفننننننة ،وابتمننننننل القلننننننوو ،وبوال الخننننننهح المننننننهمو  ،الننننننهن
ي غنننننه د ننننن االفتنننننرا واال تتنننننلل ،ودننننند فهمننننن سنننننعم لوبنننننود الخنننننهح والغنننننقل دننننن ىبنننننرا يم التيمننننني نننننلل :لنننننه
دمنننننر ذا ينننننو  ،فجعننننن يسننننند وفوننننن كينننننم لختلنننننم نننننه المنننننة ،ووعيهنننننل وا ننننند ،و علتهنننننل وا ننننندةأ فهرسننننن ىلنننننه
ابنننننن دعننننننل  ،فقننننننلل :كيننننننم لختلننننننم ننننننه المننننننة ووعيهننننننل وا نننننند ،و علتهننننننل وا نننننندة ،فقننننننلل ابنننننن دعننننننل  :يننننننل لميننننننر
المنننننأم ي ىونننننل لوننننن ل دلي نننننل القنننننرآن فقرآونننننل  ،ودلم نننننل فنننننيم وننننن ل ،وى وننننن سنننننيكون بعننننندول ل نننننوا يقنننننر ون القنننننرآن وال
يدرون فيم و ل ،فيكون لهم في رلن ،فإذا كلن لهم في رلن التلفوا ،فإذا التلفوا ا تتلوا.8
لعننننننلله بلالوغنننننن لل د نننننن واالو ننننننراح
 )5ىن منننننن لدننننننرر دنننننن لعلننننننم القننننننرآن وفهمنننننن  ،فقنننننند يعتلينننننن
ىلننننه يننننر فننننإن للعننننر فنننني كتلبنننن لن منننن بننننلء العلننننم ننننم لدننننرر د نننن و جننننر فإونننن يور نننن بهننننه وي ننننرح
سننننول ِمنننن د نننند ا ام ن نننندِ لِ نمننننل نمعن اهننننم
لعنننن دنننن فهننننم العلننننم والتعلنننن بنننن  ،ننننلل لعننننلله دنننن اليهننننود { :نولنمننننل نبننننل نء ام نر ا
نننننلو ا نو نرا نء ا اهنننننور م نكنننننهنو اهم الن ينعلن امنننننونن  ،والععنننننوا منننننل لتلنننننوا الغننننني لن
ننننلو كتن ن
ونعننننننهن فنريننننن ِمننننن ن النننننهي ن لاولانننننوا الكتنن ن
دلنننننه ملننننننال سنننننليملن}، 9فهننننننأالء اليهننننننود لمنننننل بننننننلء م كتننننننلو دلنننننه لوننننننلن رسننننننول النننننهن يعرفننننننون و ننننننف
ووعتننننن كمننننننل يعرفننننننون لب ننننننلء م ،فتركننننننو ولدرضننننننوا د ننننن  ،ابننننننته م بنننننن ودننننننه بللعننننننل لرذل الكتننننننم ولكننننننهبهل
10
سننننل اوا الوننننولنَ
ولضننننر ل و ننننو مننننل لتلننننو الغنننني لن دلننننه ملننننال سننننليملن  ،و ننننلل لعننننلله { :اننننم نكننننلنن ندل عنننننةن الننننهي ن لن ن
لنن كننننننهباوا بِيننننننل ا نوكننننننلواوا ب نهنننننل ينونننننت نه اون} ، 11فنننننلب دنننننل عهم لمنننننل فعلنننننوا المنننننور الونننننياة ،وارلكعنننننوا ال نننننوال
فننننني لنننننوبهم الت ننننندي وااللعنننننل  .كمنننننل
الغننننن يعة بللتكنننننهيم واالسنننننته اء ،ولنننننو لوهنننننم ل نننننلسو ا واسنننننتجلبوا لجعننننن
وعلنننننم لن اال تمنننننل بنننننللفهم ال يع ننننني ى منننننلل السفننننند ،ولسوننننني القنننننراءة ،وضنننننع التجويننننند ،بننننن نننننه المنننننور دليهنننننل
واو ب ي  ،لك هل بمعيل وسيلة لفهم القرآن.
تيسير القرآن لعباد الرحمن
ِ
ا
ن
يقنننننول لعنننننلله { :نولنقنننننند ينونننننرونل القنننننرآنن للنننننهكر ف نهننننن مننننن مننننندكر}  ،فهنننننها القنننننرآن العظنننننيم ننننند سنننننه
للفل نننننن للسفنننننند والداء ،ومعلوينننننن للفهننننننم والعلننننننم لونننننن ل ونننننن الكننننننه لفظننننننل ،ول نننننند مع ننننننه ،ولبي نننننن لفوننننننيرا،
فكننننن مننننن ل عننننن دليننننن يونننننر دليننننن م لوبننننن لينننننة التيونننننير ،وسنننننهل دليننننن  ،والنننننهكر شنننننلم لكننننن منننننل يتنننننهكر بننننن
العنننننننللمون مننننننن السنننننننهل والسنننننننرا  ،ول كنننننننل المنننننننر وال هننننننني ،ول كنننننننل الجننننننن اء والمنننننننوادد والععنننننننر ،والعقلهننننننند
ال لفعنننننة ،واللعنننننلر ال نننننلد ة ،ولهنننننها كنننننلن دلنننننم القنننننرآن فظنننننل ولفونننننيرا لسنننننه العلنننننو ولبلهنننننل ،و نننننو العلنننننم ال نننننلف
13
النننننهن ىذا لعننننن الععننننند لدننننني دليننننن  ،نننننلل بعننننن الونننننلم د ننننند نننننه اآلينننننة :ننننن مننننن للنننننم دلنننننم فيعنننننلن دليننننن أ
وننننننلوالن
ويقننننننول بنننننن ودننننننه { :فإومننننننل يوننننننرول بلوننننننلوال لعلننننننم يتننننننهكرون} ،ويقننننننول سننننننعسلو {:فنإو نمننننننل نيوننننننرونل ا بل ن
لت ا نع ِ
نننر بنننن ال امتقنننني ن نول ا ننننه نر بنننن نومننننل لنننندِا } .14فهننننه وعمننننة دظيمننننة فهنننن منننن منننندكرأ نننن منننن مننننتعدأ نننن منننن مقعنننن
غن ن
يفهم ويتعلم أ و يعي ويوفق ويودد ..
دله كه
12

فهم القرآن وتدبره ليس بمقتصر على العلماء
فهنننننم القنننننرآن ولننننندبر لنننننيم مق نننننورا دلنننننه العلمنننننلء ،بننننن كننننن وا ننننند ال بننننند لن يهلنننننه ظننننن مننننن القنننننرآن،
لنننن  ،وبسوننننم مننننل معنننن منننن الفهننننم والعلننننم وا درا فننننلب لعننننلر ولعننننلله ددننننل دعننننلد كلهننننم
بسوننننم مننننل ييوننننر
لهفنننننة بنننننهلال دون لهفنننننة ،ولنننننو كنننننلن فهنننننم القنننننرآن ولننننندبر مقت نننننرا دلنننننه
ىلنننننه لننننندبر القنننننرآن وفهمننننن  ،لنننننم يخننننن

7) Imam Ahmad bin Hanbal, Masnad (40).
8) Al-Muafiqat- 4/147-148.
9) Al-Qur’ān-2/101-102.
10) Ibn Sa’adi, Al-Qawaidu Al-Hisan, Chapter-4/28.
11) Al-Qur’ān- 30/10.
12) Al-Qur’ān-54/17.
13) Ibn Sa’adi, his Tafsir-4/38.
14) Al-Qur’ān-19/97.
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لكننننلن وفنننن القننننرآن مس ننننورا دلننننيهم ،ولكننننلن الخ ننننلو فنننني اآليننننة موبهننننل ىلننننيهم ،و ننننه ددننننوَ ال

فاننننة منننن ال ننننل
يولدد ل لن دلي .
نننننلل ابننننن دعنننننل  :التفونننننير دلنننننه لربعنننننة لوبننننن وبننننن لعرفننننن العنننننرو مننننن كهمهنننننل ،ولفونننننير ال يعنننننهر ل ننننند
بجهللت  ،ولفوير يعلم العلملء ،ولفوير ال يعلم ىال .15
فللوبننننن النننننهن ال يعنننننهر ل ننننند بجهللتننننن نننننو معرفنننننة منننننل فيننننن مننننن ال كنننننل الواضنننننسة ،والمنننننوادد الجلينننننة
المأ رة ،والسجج القوية العي ة ،والمعلوي الكلية التي دلس دليهل اآليل .
فمننننهه نننني لتهمنننن كننننه  ،مننننلذا لجنننندأ لجنننند معننننلوي دظيمننننة ،م هننننل :لوننننال لجنننند ملكننننل لنننن الملننننال كلنننن  ،ولنننن
السمننننند كلننننن  ،لبمنننننةا المنننننور كلهنننننل بيننننند  ،وم ننننندر ل م ننننن  ،ومرد نننننل ىليننننن  ،مونننننتويل دلنننننه درشننننن  ،ال لخفنننننه دليننننن
للفينننننة مننننن ل نننننلر مملكتننننن  ،دللمنننننل بمنننننل فننننني وفنننننو دعيننننند  ،م لعنننننل دلنننننه لسنننننرار م ودهوينننننتهم ،م فنننننردا بتننننندبير
المملكنننننة ،يونننننم وينننننرَ ،ويع ننننني ويم ننننن  ،ويهينننننم ويعل نننننم ،ويكنننننر ويهننننني  ،ويخلننننن وينننننرب  ،ويمينننننس ويسينننننه،
ويقننننندر ويقاننننني ويننننندبر ،المنننننور ولبلنننننة مننننن د ننننند  ،د يقهنننننل وبليلهنننننل ،و نننننلددة ىليننننن  ،ال لتسنننننر ذرة ىال بإذوننننن ،
وال لوق ور ة ىال بعلم  ،فه يخفه دلي شيء في الرر وال في الوملء...
ننننم لهمنننن كيننننم لجنننند يه نننني دلننننه وفونننن  ،ويمجنننند وفونننن  ،ويسمنننند وفونننن  ،وي ننننا دعننننلد  ،وينننندلهم دلننننه مننننل
فينننننن سننننننعلدلهم وفه هننننننم ،ويننننننر عهم فينننننن  ،ويسننننننهر م ممننننننل فينننننن هكهننننننم ،ويتعننننننرح ىلننننننيهم بهسننننننمله و ننننننفلل ،
ويتسعنننننم ىلنننننيهم ب عمننننن وآالهننننن  ،يننننننهن ِكر م ب عمننننن دلنننننيهم ،وينننننهمر م بمنننننل يوننننننتوبعون بننننن لملمهنننننل ،ويسنننننهر م منننننن
وقمننننن  ،وينننننهكر م بمنننننل لدننننند لهنننننم مننننن الكرامنننننة ىن ل نننننلدو  ،ومنننننل لدننننند لهنننننم مننننن العقوبنننننة ىن د نننننو  ،16ىلنننننه ينننننر
ذلننننال منننن المننننور الواضننننسة الجليننننة .فمهنننن ننننها متيوننننر لكهيننننر منننن ال ننننل بسمنننند  ،لك نننن يستننننلم ىلننننه شننننيء منننن
التهم  ،وال ظر في بع التفلسير ال لفعة المخت رة..
كمننننننل لن فنننننني القننننننرآن منننننن الك ننننننوب والسننننننرار ،والمعننننننلرح والعلننننننو مننننننل يخننننننت بنننننن ل نننننن العلننننننم ،كنننننن
بسونننننع فه ننننن الل نننننة يعرفنننننون مننننن د نننننله ىدرابننننن وبه تننننن ولوبننننن العينننننلن فيننننن منننننل ال يعرفننننن ينننننر م ،والفقهنننننلء
يعرفننننننون منننننن ل كننننننل السننننننهل والسننننننرا فينننننن  ،ولوبنننننن االسننننننتدالل ،ولوننننننوا ال كننننننل  ،مننننننل ال يعرفنننننن يننننننر م..
و كها.
الخطأ في فهم القرآن ودراسته
الو نننننو فننننني الخ نننننه د ننننند لننننندبر القنننننرآن وفهمننننن وارد ،فنننننإن ا وونننننلن ننننند يفهنننننم مننننن الكنننننه مع نننننه دلمنننننل،
ويكنننننون المق نننننود منننننل نننننو للننننن مننننن ذلنننننال ،و ننننند يفهنننننم م ننننن مع نننننه آلنننننر ينننننر المنننننراد م ننننن  ،و نننننها ننننند و ننننن
سنننننو ال ا
لل نننننسلبة رضننننني دننننن هم ،فعنننننن ندلهغننننننةن نللننننننس :ننننننل نل نر ا
سنننننل نم ( :نمننننن ا وس ن
ن نننننله ا ا ندلنيننننن نو ن
نننننم ينننننننو ن
م ذنا
القينل نمننننننة ا
دننننننهِ ن
سننننننما ن
ح يا نسل ن
م ننننننند نننننننل نل ا ا ندنننننن نو نبنننننن { :فن ن
وننننننو ن
وننننننلبل ينوننننننيرا} فنقنننننننل نل( :لننننننني ن
و) فنقالننننننسا  :لنلننننننني ن
17
ِ
ن
ا
و) .
لو ينو ن القينل نمة ا
ولوا  ،ىو نمل ذا العنر ا
ده ن
و ن
ش الس ن
الس ن
ر ،نم وو ن
ن
ا
ن
ن
ن
ن
ن
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ا
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ستر نل ندلني في الدو نيل نوفي ندفو ند نهل في اآلل نرة .
في ن
ونننننوا ىي نمنننننلون اهم ب ا
ظلنننننم}
و ندننننن ندعننننند ا بننننن مونننننعود رضننننني د ننننن ننننننل نل :لنمنننننل ون ن لننننننس{ :النننننهي ن آ نم انننننوا نولننننننم نيلع ا
ونننننوا ىي نمنننننلون اهم ب ا
ظلنننننم} بغنننننر  ،لن نولننننننم
م نك نمنننننل لنقاولانننننونن {لننننننم نيلع ا
ال ننننننل :نينننننل نر ا
سنننننو نل ا  ،لني ننننننل نال نيظلننننن ام ونف ن
وننننن اأ! ننننننل نل( :لنننننني ن
19
غر ن لن ا
ل نو نمعاوا ىلنه نول لاق نملنن الب  { :نيل با ني نال لاغر بل ىن ال ِ
ظلم ندظيم} .
والمهلنننننة دلنننننه ذلنننننال كهينننننرة ،لكننننن ننننند يكنننننون الخ نننننه بونننننعم لق نننننير فننننني ال ظنننننر والتهمننننن  ،ومعرفنننننة منننننل
يجننننم معرفتنننن  ،لو بوننننعم ننننوَ فنننني النننن فم فننننإن بعنننن ال ننننل يكننننون فنننني وفونننن مع ننننه المعننننلوي ،لو يعتقنننند شننننيال
منننن االدتقننننلد ،ننننم ي لننننم مننننل ينننندل د لينننن منننن القننننرآن ،فننننيفهم اآليننننة دلننننه يننننر المق ننننود م هننننل لتوافنننن مننننل وفونننن
وادتقنننننلد  ،والوابننننننم دلنننننه الموننننننلم لن يكنننننون منننننن لنننننم معرفننننننة منننننراد لعننننننلله ومق نننننود  ،وال يكننننننون منننننن
العسننننا دمننننل يوافنننن مننننل فنننني وفونننن فننننإن الفهننننم ال ننننسيا " يمنننند ونننن الق نننند ،ولسننننرن السنننن  ،ولقننننوَ الننننرو فنننني
الور والعل  ،ويق ملدل العل الهوَ ،وىيهلر الدويل ،و لم مسمدة الخل  ،ولر التقوَ".20

15) Ibn Jarīr, Tafsir-1/57.
16) Al-Syutī, Al-Itqan fi Ulūmi Al-Qur’ān-3/101.
17) Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Sahih al-Bukhari (6172) and Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim (2876).
18) Ibn Hajr Al-Asqalani, Fathul Bari, Hadith-6056.
19) Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim (3133).
20) I’lāmu al-Muwaiqiin-1/87.
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نننننم ىن السنننننديا دننننن فهنننننم القنننننرآن ولننننندبر لنننننيم مع نننننل لن المونننننلم يجعننننن مننننن وفوننننن مفونننننرا ،ينننننتكلم فننننني
مع نننننه كننننن آينننننة ،دون وظنننننر فننننني لفلسنننننير ل ننننن العلنننننم ،وفهمهنننننل الفهنننننم ال نننننسيا لن التفونننننير مع نننننل بينننننلن منننننراد
نننننله دليننننن وسنننننلم( :مننننن نننننلل فننننني القنننننرآن
 ،و نننننها مقنننننل ل ينننننر ،دننننن ابننننن دعنننننل نننننلل :نننننلل رسنننننول
ب ينننننر دلنننننم فليتعنننننول مقعننننند مننننن ال نننننلر) ، 21و نننننلل لبنننننو بكنننننر ال ننننندي " :لن لرر لقل ننننني ،ولن سنننننملء لظل ننننني ،ىذا
لننننس فنننني كتننننلو مننننل لننننم لدلننننمأ" ،ودنننن ابنننن لبنننني مليكننننة ننننلل :سننننهل ربنننن ابنننن دعننننل دنننن { :يننننو كننننلن مقنننندار
للنننننم سننننن ة} فقنننننلل لننننن ابننننن دعنننننل فمنننننل{ :ينننننو كنننننلن مقننننندار لموننننني للنننننم سننننن ة} أ فقنننننلل الربننننن  :ىومنننننل سنننننهلتال
لدلنننننم بهمنننننل" ،فكنننننر لن يقنننننول فننننني كتنننننلو
لتسننننند ي ،فقنننننلل ابننننن دعنننننل  " :منننننل يومنننننلن ذكر منننننل فننننني كتلبننننن
فقنننننم تنننننه ل ظنننننر منننننل
منننننل ال يعلنننننم ،ودننننن دعيننننند بننننن مونننننلم بننننن يونننننلر دننننن لبيننننن نننننلل" :ىذا ننننند سن دننننن
علنننن ومننننل بعنننند " ،ودنننن ىبننننرا يم ننننلل" :كننننلن ل ننننسلب ل يتقننننون التفوننننير ويهلبوونننن " ،و ننننلل شننننععة دنننن دعنننند بنننن
" ،و ننننننلل
سننننننهنلسا د هننننننل ،ولك هننننننل الروايننننننة دنننننن
لبنننننني الوننننننفر ننننننلل :ننننننلل الغننننننععي" :و مننننننل منننننن آيننننننة ىال و نننننند ن
".
مورو " :القوا التفوير فإومل و الرواية د
فهننننه اآل ننننلر ال ننننسيسة ومننننل شننننلكلهل دنننن لهمننننة الوننننلم لنننندل دلننننه لسننننربهم دنننن الكننننه فنننني التفوننننير بمننننل
ال دلم لهم ب  ،لو لن يقولوا في برليهم ،فهمل م لكلم بمل يعلم م ذلال ل ة وشردل فه رم دلي .22
االختالف في فهم القرآن وتفسيره
ننننند يقننننن النننننتهح فننننني فهنننننم اآلينننننة ،ولجننننند دنننننددا مننننن ال نننننوال فننننني كتنننننم التفونننننير ،فنننننه لننننندرن لن المعنننننلوي
و المراد ،فتظ لوال لم لفهم المق ود م اآلية ،و بالة ها ا شكلل ال بد لن وعي لمري مهمي :
 )1الفهم العام لآلية ال يضر معه االختالف في بعض التفاصيل
لن لونننننال ننننند لكنننننون فل منننننل اآلينننننة فننننني الجملنننننة ،لكننننن ال لفهنننننم مع نننننه نننننه الكلمنننننة ،لو ال لننننندرن لن المعنننننلوي
ل ننننننا ،فهننننننها ال ىشننننننكلل فينننننن  ،ويكفيننننننال المع ننننننه العننننننل  ،وبخل ننننننة ىذا كلوننننننس معرفننننننة المع ننننننه الخننننننل ممننننننل ال
د نمنننننر نو ندلنيننننن نمننننني فننننني نهنننننر
يترلنننننم دليننننن فلهننننندة كعينننننرة ،ومننننن لمهلنننننة ذلنننننال منننننل روا لنوننننننم نننننلل " :اك نننننل د ننننند ا
لنربنننننن ر ننننننل  ,فنقنننننن نرل ن  { :نوفنلك نهنننننة نولنبنننننل} فنقننننننل نل :ننننننه الفنلك نهنننننة نننننند ند نرف نل ننننننل ،فن نمنننننل النوِ أ انننننم ننننننل نل :نمننننن واهي ننننننل ندننننن
د نمننننر ينقاننننول{ :فنهنوعنت نننننل في نهننننل ن عننننل نود نعننننل} اآلينننننة ،ىلنننننه نولنننن { نولنبننننل}
سننننم ن ا
التكنلننننم" وفنننني لفنننند آلننننر ندنننن لنونننننم لنونننن ا ن
ننننننل نل " :اكننننن ِ ننننننهنا نننننند ند نرف ننننننل ا ،فن نمنننننل النوِ أ" انننننم نر نمنننننه ند نننننل كنلوننننننس فننننني ينننننند  ،انننننم ننننننل نل " :ننننننهنا لنعنمنننننر ا التكنلنننننم،
نلو،و نمل نال فندنداو ا".23
الععاوا نمل بايِ ن لن اكم م نهنا الكت
ن
لمنننننل ىذا لرلنننننم دلنننننه فهنننننم المع نننننه الخنننننل لمنننننر دلمننننني فنننننه بننننند مننننن معرفتننننن  ،كمنننننل فننننني ولننننن لعنننننلله:
{والم لقننننننل يترب نننننن بهوفوننننننه ه ننننننة ننننننروء}  ،فننننننللمع ه ا بمننننننللي لقيننننننة لن الم لقننننننة لعتنننننند بهه ننننننة ل ننننننراء،
لكننننن التلنننننم ل ننننن العلنننننم فننننني القنننننرء منننننل نننننوأ ل نننننو السننننني لو ال هنننننر ،و نننننل ىن كنننننلن د ننننند معرفنننننة بللفقننننن ،
و ننننندرة دلنننننه التنننننربيا فهونننننس ل ظنننننر فننننني ل نننننوا ل ل ننننن العلنننننم ،ولتعنننننرح دلنننننه لدلنننننتهم ،وىال سنننننهلس مننننن لهننننن فننننني
دلم .
 )2التفريق بين اختالف التنوع واختالف التضاد
النننننتهح الت نننننو نننننو لن يكنننننون لفننننند اآلينننننة مسنننننتمه لجميننننن المعنننننلوي المنننننهكورة ،وال بنننننه لن لننننندل دلنننننه
الجمينننننن  ،كقولنننننن لعننننننلله{ :كننننننهوهم مننننننر موننننننت فرة فننننننر منننننن وننننننورة} فععاننننننهم يقننننننول :القوننننننورة الرامنننننني لن
ال نننننلهد النننننهن يرمننننني ال نننننيد ،وبعانننننهم يقنننننول نننننو السننننند ،فيجنننننوب لن يكنننننون المنننننراد نننننها ،ويجنننننوب لن يكنننننون
المراد ها.
ننننلو النننننهي ن ا ننننن نفني نل مننننن د نعلدوننننننل فنمننننن اهم ن نننننللم لِ نفوننننن نومننننن اهم
ومهللننننن ليانننننل ولننننن لعنننننلله { :انننننم لنو نر ننننننل الكتن ن
24
ننننر}  ،فنننننعع ل ننننن العلنننننم يفونننننر الونننننلب بهوننننن
ننننو الفناننننن ا الكنعين ا
مقت ن ننننند نومننننن اهم ن
سنننننلب بنننننللخني نرا بنننننإذن ا ذنلنننننالن ان ن
النننننهن ي نننننلي فننننني لول الو نننننس ،والمقت ننننند النننننهن ي نننننلي فننننني ل نننننلء الو نننننس ،والظنننننللم ل فوننننن النننننهن ينننننألر الع نننننر
ىلننننننه ا ننننننفرار الغننننننمم ،وبعاننننننهم يقننننننول :الوننننننلب ننننننو المسونننننن بننننننهداء ال نننننند ة وال كننننننلة ،فيننننننأدن الوابعننننننل
والمونننننتسعل  ،والمقت ننننند نننننو المقت نننننر دلنننننه الوابنننننم و نننننو ال كنننننلة ،والظنننننللم ل فوننننن نننننو آكننننن الربنننننل ،لو منننننلو
ال كلة ..و كها.
21) Abu Daud, Sunan (3652).
22) Ibn Taymiyah, Majmu al-Fatāwa-13/376.
23) Ibn Hajr Al-Asqalani, Fathul Bari, Hadith-7649.
24) Al-Qur’ān-35/32.
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واآلينننننننة لغنننننننم كننننننن نننننننه المعنننننننلوي فللونننننننلب نننننننو المونننننننلب ىلنننننننه فعننننننن الخينننننننرا كلهنننننننل ،فيتقنننننننرو
بللموننننننننتسعل والوابعننننننننل  ،ويتننننننننر المسرمننننننننل والمكرو ننننننننل  ،والمقت نننننننند ننننننننو الفلدنننننننن للوابعننننننننل التننننننننلر
للمسرمنننننل  ،والظنننننللم ل فوننننن نننننو الماننننني للوابعنننننل  ،الم تهنننننال للمسرمنننننل  ،وىومنننننل ينننننهكر ل ننننن التفونننننير لووادنننننل
لو ورا م اال ت لد ،والوع  ،والظلم.25
ولمنننننل النننننتهح التانننننلد فهنننننو لن لكنننننون المعنننننلوي المنننننهكورة متقلبلنننننة ،ال يمكننننن الجمننننن بي هنننننل ،بننننن ال بننننند مننننن
لنننننربيا ل ننننند ل ،مهننننن ولننننن لعنننننلله { :فعغنننننر دعنننننلد النننننهي يونننننتمعون القنننننول فيتععنننننون ل وننننن } منننننل المنننننراد بنننننللقول
فننننني نننننه اآلينننننةأ ننننن كننننن نننننول فتكنننننون لل للجننننن م ،ل لن المق نننننود بنننننللقول نننننو القنننننرآن فقننننن  ،بداللنننننة لن ىومنننننل
يننننهكر فنننني لكهننننر منننن موضنننن بهننننها اللفنننند ،كمننننل فنننني ولنننن { :لفلننننم ينننندبروا القننننول ،}..و ولنننن { :ىونننن لقننننول رسننننول
كريم.}..
الوسائل إلى الطريق الصحيح لفهم القرآن
دلم نننننل فننننني كتلبننننن لو نننننل ىذا لردونننننل لن وفعننننن شنننننيال لن وهليننننن مننننن ال ريننننن الونننننه القرينننننم ،النننننهن ابعننننن
مو ننننننه ىلينننننن  ،ووسنننننن فنننننني لع ننننننل لفهننننننم القننننننرآن ي ع نننننني لن و نننننن ىلينننننن منننننن ال رينننننن الواضننننننا الوننننننه  ،الننننننهن
ب المق ود ،و ها ال ري الواضا لهم دله ه ة لركلن:
يس
الرك الول :لفوير القرآن بللقرآن ،م بللو ة ،م به وال ال سلبة
ىن لولنننننه منننننل فونننننر بننننن القنننننرآن بنننننللقرآن ،فنننننإذا لرد لن لفهنننننم القنننننرآن ننننن الفهنننننم فتهمننننن فيننننن كلننننن  ،فنننننلوظر
ىلننننه سننننيل اآليننننة كلهننننل ،ومننننل علهننننل ومننننل بعنننند ل ،ولياننننل ابسننننا دنننن مع ننننه اآليننننة فنننني سننننورة للننننرَ ،فمننننل وبدلنننن
مجمننننه فنننني مكننننلن ،سننننتجد معي ننننل فنننني مكننننلن آلننننر ،ومننننل وبدلنننن مخت ننننرا فنننني مكننننلن سننننتجد معوننننو ل فنننني مكننننلن
مننننننن يتمونننننننال بننننننعع اآلينننننننل دون بعننننننن  ،لو يهلنننننننه المتغننننننلبهل ويننننننند المسكمنننننننل  ،فقنننننننلل
آلننننننر ،و ننننننند ذ
لعننننننلله{ :لفتننننننهم و ن بننننننعع الكتننننننلو ولكفننننننرون بننننننعع } ،و ننننننلل { :فهمننننننل الننننننهي فنننننني لننننننوبهم بيننننننغ فيتععننننننون مننننننل
لغنننننننننننننننننننننننننننننننننننلب م ننننننننننننننننننننننننننننننننننن ابت نننننننننننننننننننننننننننننننننننلء الفت نننننننننننننننننننننننننننننننننننة وابت نننننننننننننننننننننننننننننننننننلء لهويلننننننننننننننننننننننننننننننننننن }.
ومنننن لمهلننننة بيننننلن القننننرآن بننننللقرآن :ولنننن لعننننلله{ :فمنننن لدننننرر دنننن ذكننننرن فننننإن لنننن معيغننننة ضنننن كل} مننننل المننننراد
م الكتم الهلديةأ لو المراد ذكر بتوعيس ولمجيد ولهليل أ
بهكر لأ ل و القرآن ،ومل لو ل
ن
ىذا لهملننننننس سننننننيل اآليننننننة كلملننننننة سننننننتجد لن المع ننننننه المق ننننننود ننننننو الول دون الهننننننلوي ،ننننننلل لعننننننلله { :ننننننل نل
ان فننننننه يناننننن نوال ينغنننننقنه *
اننننن اكم لنننننعنع
ا ع ن نننننل م نهنننننل نبميعنننننل بنع ا
ندننننند ياو فنإمنننننل يننننننهلين اكم ِم ِننننني اننننندَ فن نمننننن العنننننن ن اننننندن ن
ضنننن كل نوونس ا
ننننم ن غنننننرل ن ي لند نمننننه
ر ندنننن ذكننننرن فنننننإن لننننن ا نمعي ن
غن ا
غننننة ن
نننر ن
نو نمنننن لندن ن
نننر ا ينننننو ن القينل نمننننة لند نمننننه * نننننل نل نروِ ل ن
26
وه *} .
نو ند اك سا بن يرا * نل نل نكهنلالن لنلنتالن آينلل ا نل فن نويت ن نهل نو نكهنلالن الينو ن ل ا ن
ومننننن لمهلنننننة ذلنننننال :ولننننن لعنننننلله { فتلقنننننه آد مننننن ربننننن كلمنننننل فتنننننلو دليننننن } ،منننننل ننننني نننننه الكلمنننننل  ،ورد
بيلول ل في ول لعلله { :لال رب ل لم ل لوفو ل وىن لم ل فر ل ل ولر م ل ل كوو م الخلسري }.
ومننننن لمهلتننننن  :ولننننن لعنننننلله { :وال لقربنننننوا منننننلل اليتنننننيم ىال بنننننللتي ننننني ل وننننن تنننننه يعلنننننغ لشننننند } منننننل المنننننراد
بننننني
بللشننننند نننننلأ لن الشننننند يت نننننلول العلنننننوب ،ويت نننننلول ه ننننني سننننن ة ،ولربعننننني  ،وسنننننتي  ،و ينننننر ذلنننننال ،لكننننن
المنننننراد بللشننننند فننننني ننننن اليتنننننيم فننننني سنننننورة ال ونننننلء بقولننننن  { :وابتلنننننوا اليتنننننلمه تنننننه ىذا بل نننننوا ال كنننننلت فنننننإن آوونننننتم
م هم رشدا فلدفعوا ىليهم لموالهم.}..
ننننم لنننننهلي سننننن ة ال عنننني نننننله دليننننن وسننننلم معي نننننة للقنننننرآن ،كمننننل نننننلل لعنننننلله{ :وو ل ننننل ىلينننننال النننننهكر لتعننننني
ننننله دلينننن وسننننلم فهننننو ممننننل
لل ننننل مننننل ونننن ل ىلننننيهم} ننننلل الغننننلفعي ر منننن  " :كنننن مننننل كننننم بنننن رسننننول
} ،و ننننننلل
فهمننننن مننننن القننننننرآن ،نننننلل لعننننننلله { :ىونننننل لو ل نننننل ىليننننننال الكتنننننلو بننننننللس لنننننتسكم بننننني ال ننننننل بمنننننل لرا
نلو ىال لت ا نعيِ ن لن اه ام الهن التنلنفاوا في نو ادَ نو نر نمة لِقنو ياأم اونن }."..
لعلله { :نو نمل لنو ن ل نل ندلنيالن الكت ن
ننننم ل ننننوال ال ننننسلبة لوهننننم شننننل دوا منننن القننننراه وال ننننوال التنننني الت ننننوا بهننننل ،مننننل لننننم يغننننل د يننننر م،
ولمننننل لهننننم منننن الفهننننم التننننل  ،والعلننننم ال ننننسيا ،دنننن ابنننن موننننعود ننننلل " :والننننهن ال ىلنننن يننننر مننننل و لننننس آيننننة منننن
كتنننننلو ىال ولونننننل لدلنننننم فنننننيم و لنننننس ،وليننننن و لنننننس ،ولنننننو لدلنننننم مكنننننلن ل ننننند لدلنننننم بكتنننننلو م ننننني ل للننننن الم لينننننل
تنننننه يعنننننرح معنننننلويه والعمننننن بهننننن ".27
لليتننننن " ،و نننننلل " :كنننننلن الربننننن م نننننل ىذا لعلنننننم دغنننننر آينننننل لنننننم يجنننننلوب
فهم بمعوا العلم والعم .
الرك الهلوي :معرفة لسعلو ال ول
25) Ibn Taymiyah, Tafsir-43.
26) Al-Qur’ān-20/123-126.
27) Ibn Kathīr, Tafsir- 1/13
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فنننننللقرآن مركننننننم مننننن ننننننروح وكلمنننننل  ،فداللتنننننن داللنننننة لفظيننننننة ،والداللنننننة اللفظيننننننة لتو نننننم معرفتهننننننل فنننننني
كهينننننر مننننن ال ينننننلن دلنننننه معرفنننننة مقتانننننيل ال نننننوال ،و نننننلل المخل نننننم والخ نننننلو ،والجهننننن بهسنننننعلو ال ننننن ول
مو نننننن فنننننني الغننننننع وا شننننننكلال  ،ومننننننورد لل ننننننو الظننننننل رة مننننننورد ا بمننننننلل ،سننننننهل باكيننننننر ولفعننننننل مننننننوله ابنننننن
 ،ىوهنننننم او لقنننننوا ىلنننننه آينننننل
دمنننننر :كينننننم كنننننلن رلن ابننننن دمنننننر فننننني السرورينننننةأ نننننلل " :ينننننرا م شنننننرار للننننن
لو لس في الكفلر فجعلو ل في المأم ي ".
م ندلننننننه النننننهي ن آ نم انننننوا نو ندملانننننوا ال نننننلل نسل اب ننننننلت في نمنننننل نع امنننننوا ىذنا
ومننننن لمهلنننننة ذلنننننال نننننول لعنننننلله{ :لنننننني ن
28
وننننن اوا نوا ا ياسنننننم ال امسوننننن ي ن }  ،فنننننعع
نمنننننل القننننننوا وآ نم انننننوا نو ندملانننننوا ال نننننلل نسل انننننم القننننننوا وآ نم انننننوا انننننم القننننننوا ولن ن
ال ننننل يفهننننم لن ننننل ر ننننه اآليننننة ينننندل دلننننه ىبل نننن ة الخمننننر لن رفنننن الج ننننلت دنننن المننننأم فيمننننل عننننم ىذا ننننو
ننننراء ننننننل نل :نمنننننل ن ر نبنننننلل مننننن لن ننننن نسلو
القنننننه لعنننننلله ،لكننننن سنننننعم ال ننننن ول يننننندل دلنننننه المع نننننه المنننننراد ،فعننننن العنن ن
ننننم به ن ننننن نسلب نل نو نننننند
ننننر ،فنلنمنننننل ا ِر نمنننننس الخنمن ا
سنننننل نم نعننننن ن لنن ل ا نسنننننر ن الخنمن ا
ي ن نننننله ا ا ندلنيننننن نو ن
ننننر ننننننل نل ر نبنننننلل :كنين ن
ال عننننن ِ
م ندلننننننه النننننهي ن آ نم انننننوا نو ندملانننننوا ال نننننلل نسل اب ننننننلت في نمنننننل نع امنننننوا ىذنا نمنننننل القننننننوا
ننننرباونن الخنمن ن
نمنننننللاوا ينغن ن
ننننرأ فن ن ن لننننننس{ :لنننننني ن
29
نوآ نم اوا نو ندملاوا ال لل نسل . }..
فمعرفنننننة سنننننعم ال ننننن ول يننننندلال دلنننننه المع نننننه ال ننننننسيا ،ولنننننيم مع نننننه سنننننعم ال ننننن ول لن اآلينننننة مقت ننننننرة
دله الشخل الهي و لس فيهم ،ب ي لت لولهم ولت لول م كلن في م لتهم.
الرك الهللا :معرفة الل ة العربية.
القننننننرآن ونننننن ل بلوننننننلن دربنننننني معنننننني  ،فمنننننن لراد لن يفهمنننننن نننننن الفهننننننم فإونننننن مستننننننلم ىلننننننه معرفننننننة الل ننننننة
العربية ،ومعرفة دلدا العرو في ل والهل ولفعللهل ومجلرن ل والهل للة الت ي .
وب نننننلء دلنننننه ذلنننننال فنننننإذا لردونننننل لفونننننيرا يكنننننون مع نننننل داهمنننننل ،ويرشننننندول ىلنننننه المع نننننه ال نننننسيا فننننني الجملنننننة،
فإو نننننل وختنننننلر مننننن التفلسنننننير منننننل لكنننننون لننننن د لينننننة بهنننننه المنننننور الهه نننننة مهننننن لفونننننير ابننننن كهينننننر ،ولفونننننير ابننننن
سعدن ،و هان التفويران يعي لن دله فهم المع ه.
و ننننننننل لفلسننننننننير معل ننننننننرة بينننننننندة ،فيهننننننننل لرليننننننننم ول ونننننننني  ،فتننننننننهكر معننننننننلوي الكلمننننننننل  ،ننننننننم المع ننننننننه
ا بمنننننللي ،نننننم لنننننهكر الفواهننننند مننننن اآلينننننل كتفونننننير و عنننننة ال يلننننني ،ولفونننننير الج اهنننننرن ،وكلهنننننل ىن شنننننلء فيهنننننل
لير ووف .
والتفلسننننننير بسمنننننند كهيننننننرة ،وب ميعهننننننل مغننننننتملة دلننننننه لمننننننور ولفعننننننة ،لكنننننن بعاننننننهل نننننند يكننننننون ل ننننننل عة
ادتقنننننلدا فلسننننندة ربمنننننل لفوننننند دلينننننال المع نننننه ولونننننس ال لغنننننعر ،لو دلنننننال دلنننننه مع نننننه بل ننننن  ،وبعانننننهل م نننننول،
فتنننننرا ي يننننن الننننن فم فننننني معل نننننا ل وينننننة ،لو ل نننننولية ،لو فقهينننننة ،لو يسكننننني ىسنننننراهيليل ال قيقنننننة لهنننننل ،لكننننن ىذا
ك ننننس لرينننند لن لعننننرح مع ننننه بعنننن اآليننننل دلننننه التف نننني  ،ولننننرَ مننننل ينننن فنننني مع ل ننننل ،فإوننننال لربنننن ىلننننه ننننه
التفلسير ،ولرَ كه ل العلم.
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م ا اهور نل نولنك العر نم القنه نوللاوا العاياو ن م لنب نواب نهل نوالقاوا ا ن لن نعل اكم لافل اسونن } .
فللمونننننأول د ننننن فننننني نننننه اآلينننننل نننننو ال لنننننة ،لكننننن لنننننم ينننننهكر لعنننننلله دننننن لن شنننننيء سنننننهلوا ،فربمنننننل
سنننننهلوا دننننن سنننننعم كووهنننننل ل عننننندو لول الغنننننهر كنننننها ،نننننم لكعنننننر ،لو سنننننهلوا دننننن فلهننننندة كووهنننننل كنننننهلال ،لو سنننننهلوا دننننن
الهنننننهل ذالننننن كينننننم نننننو ،فجنننننلء الجنننننواو بعينننننلن الفلهننننندة مننننن ال لنننننة ،و نننننو لوهنننننل دالهننننن يونننننتدل بهنننننل ال نننننل دلنننننه
الو ل .
فنننننإذا نننننرل سنننننورة الكهنننننم منننننهه ،فنننننه لغننننن وفونننننال بتفل ننننني الق نننننة التننننني لنننننم ينننننهكر ل القنننننرآن ممنننننل ال
فلهننننندة م هنننننل ،كلنننننون كلنننننعهم ،ومكنننننلن وبنننننود م ،ودننننندد م ،ووسنننننو ذلنننننال ،ولكننننن لهمننننن منننننل فننننني الق نننننة مننننن السكنننننم
والمننننننوادد ،منننننن نننننندرة ودجيننننننم ل ننننننريف ل مننننننور ،و فظنننننن لععننننننلد المننننننأم ي  ،ورفعنننننن لنننننندربللهم ،ولونننننن
ننننننها الدو فنننننني وفننننننم الوننننننورة نننننني ننننننلل:
يسيننننننه المننننننوله ،و يننننننر ذلننننننال منننننن فواهنننننند الق ننننننة ،و نننننند دلم ننننننل
سننننننع نعة نو نننننننلم ا اهم
سلد ا
سنننننن اهم كنلننننننعا اهم نربمننننننل بلل نيننننننم نوينقاولاننننننونن ن
وننننننة ن
سننننننينقاولاونن نه ننننننة رابعا اهننننننم كنلننننننعا اهم نوينقاولاننننننونن لنم ن
{ ن
ن
ننننراء ن نننننل را نوال ل نونننننتنفس فنننننيهم ِمننننن اهم
كنلنننننعا اهم اننننن ربِننننني لدلنننننن ام بعننننندلهم منننننل ينعلن ام اهنننننم ىال نليننننن فننننننه ل ا نمنننننلر فنننننيهم ىال من ن

28) Al-Qur’ān-5/93.
29) Imam Al-Tirmizi, Chapter Tafsir al-Qur’ān, and Imam Ahmad.
30) Al-Qur’ān-2/189.
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ل ن ن نننننندا} ،31لن :ال لجننننننلدل ل نننننندا فنننننني دنننننندد م ىال لن يكننننننون كهمننننننال مع يننننننل دلننننننه العلننننننم واليقنننننني  ،لمننننننل الممننننننلراة
المع ينننننة دلنننننه الجهننننن والنننننربم بلل ينننننم ،لو التننننني ال فلهننننندة فيهنننننل فنننننه لغننننن و تنننننال بهنننننل ،وال لونننننهل ل ننننندا مننننن هم دننننن
ددد م لوهم يتكلمون ب ير دلم ويقي  .و كها في ير ذلال م اآليل .
تحريك القلب وشغله بالتفكر في معنى ما يلفظ به اللسان
فيتهمنننننن الوامننننننر وال ننننننوا ي ،ويعتقنننننند فنننننني لعنننننن عولهننننننل ،والعمنننننن بهننننننل ،ويوننننننت فر دنننننن التق ننننننير فنننننني
امتهللهننننننل ،وىذا مننننننر بِيننننننة ر مننننننة استعغننننننر وسننننننهل ،كقولنننننن { :والوننننننلبقون الوننننننلبقون ،لولاننننننال المقربننننننون} فيقننننننول:
اللهنننننم ابعل ننننني مننننن الونننننلبقي  ،وىذا منننننر بِينننننة دنننننهاو لشنننننف ولعنننننوذ ،كقولننننن { :ينننننو لقلنننننم وبنننننو هم فننننني ال نننننلر}
ننننم،
فيقننننول :لدننننوذ بننننلب منننن دننننهاو ال ننننلر ،اللهننننم وج ننننل منننن دننننهاو ال ننننلر ،وىذا مننننر بِيننننة فيهننننل ددننننلء لاننننر ن و ن لن ن
كقولننننن لعنننننلله{ :والنننننهي يقولنننننون رب ننننن ل نننننم ل نننننل مننننن لبواب نننننل وذريلل نننننل نننننرة لدننننني } ،فيونننننهل لعنننننلله ذلنننننال،
و كننننها كننننلن ال عنننني ننننله يفعنننن  ،كمننننل للننننرم موننننلم دنننن هيفننننة ننننلل :ننننليس منننن ال عنننني ننننله دلينننن وسننننلم
ذا ليلنننننة ،فنننننلفتتا العقنننننرة ،نننننم ال ونننننلء ،فقرل نننننل ،نننننم آل دمنننننران فقرل نننننل ،يقنننننرل مترسنننننه ،ىذا منننننر بِينننننة فيهنننننل لونننننعيا
سعا ،وىذا مر بوأال سهل ،وىذا مر بتعوذ لعوذ.
ن نننننله ا ا ندلنيننننن
سنننننو ال ا
وروَ لبنننننو داود والترمنننننهن بإسننننن لد فيننننن ضنننننعم دننننن لبننننني رينننننرة نننننلل :ننننننل نل نر ا
م ا ا بنننننه ن كنم ال نسنننننلكمي ن } فنلينقاننننن  :بنلننننننه
نو ن
سنننننل نم ( :نمننننن ن ن
نننننرل ن مننننن اكم { نوالتِننننني نوال يتانننننون} فننننننلوتن نهه ىلننننننه آلر ننننننل {لنلنننننني ن
ا
م ذنلنننننالن بقننننننلدر ندلننننننه لنن
ن
ن
نولنوننننننل ندلننننننه ذنلنننننالن مننننن الغنننننل دي ن  ،نو نمننننن نن ن
ننننرل { نال ل وننننن ام بيننننننو القينل نمنننننة} فننننننلوت ن نهه ىلننننننه {للنننننني ن
سن ن
ن ن ننننننديا بنعنننننندن ا ياأم اننننننونن } فنلينقانننننن آ نم ننننننل
نننننرل ن { نوال امر ن
ننننني ال نمننننننولنهأ} فنلينقانننننن بنلنننننننه ،نو نمنننننن نن ن
نننننه  }..فنعنلننننننن نغ {فنعننننننه ن ِ
ياسين ن
بل }).
معرفة المقاصد األساسية واألمور المهمة التي ركز عليها القرآن
ففنننننني القننننننرآن مواضنننننني ف نننننن فيهننننننل ،ولوضننننننسهل ،ولدلد ننننننل ،في ع نننننني اال تمننننننل بهننننننه المننننننور والع ليننننننة
بهننننل ،وفهمهننننل نننن الفهننننم ،والمتهمنننن فنننني القننننرآن يجنننند مننننهه نننند لكهننننر منننن لقريننننر التو ينننند ،ووفنننني الغننننر  ،وللعننننر
لن بميننننن الرسننننن ددنننننوا ال نننننل ىلنننننه دعنننننلدة و ننننند وال شنننننريال ،ولن النننننددلء ىومنننننل يتوبننننن بننننن ىلنننننه  ،وسنننننلهر
الفهم.
الدملل ال للسة ،فيدل ها دله ل مية ها الموضو  ،ودظيم ل ر  ،ووبوو فهم
ووجننننند لن بننننني فننننني كتلبننننن لن نننننه الننننندويل دار ابنننننتهء والتعنننننلر ،ولن سنننننعة النننننرب فيهنننننل ال يننننندل دلنننننه
نننننهت ومسعنننننة مننننن وسننننن لننننن  ،ولوهنننننل ننننند بي نننننس بنننننهووا ال ي نننننل  ،لكننننني يظهنننننر ال نننننلد فننننني ا يمنننننلن بنننننلب مننننن
الكلذو ،وم يغترن مل د د بهه الدار الفلوية.
وكنننننهلال وجننننند لن بننننني فننننني كتلبننننن كهينننننر ا مننننن ل كنننننل السنننننرة ،فيمنننننل يتعلننننن بللعغنننننرة ،و قنننننو الننننن وبي
دلنننننه بعننننن  ،ول كنننننل ال نننننه  ،ومنننننل يجنننننم للم لقنننننة مننننن السقنننننو  ،ومنننننل يجنننننم دليهنننننل ،فيننننندل ل ذلنننننال دلنننننه ل مينننننة
ننننللا.وممننننل يعي ننننال
فنننني ذلننننال سننننعم ننننون لع ننننلء مجتمنننن
ب ننننلء المجتمنننن منننن ننننه ال ل يننننة ،ولن معرفننننة ل كننننل
دلننننننه ننننننها لن لجمنننننن اآليننننننل التنننننني لسنننننند س دنننننن موضننننننو وا نننننند ،ول ظننننننر فنننننني داللتهننننننل ،ولقلروهننننننل بلل كننننننل
اللرَ.
معرفة العالقة بين أسماء هللا الحسنى واآليات التي وردت فيها
كهينننننرا منننننل يخنننننتم بعننننن اآلينننننل بلسنننننم مننننن لسنننننمله  ،ود ننننند التهمننننن لجننننند ده نننننة واضنننننسة بننننني المع نننننه
النننننوارد فننننني اآلينننننة ،ومع نننننه االسنننننم النننننهن ورد فيننننن  ،فِينننننة الر منننننة مختومنننننة بهسنننننملء الر منننننة ،وآينننننل العقوبنننننة
والعنننننهاو مختومنننننة بهسنننننملء العننننن ة والقننننندرة والسكمنننننة والعلنننننم والقهنننننر ،ويسكنننننه لن لدرابينننننل كنننننلن يونننننتم لقنننننلر ،
وننننننن نعل ون نكنننننننلال ِمننننننن ن ا نوا ا ند يننننننن
فقنننننننرل ولننننننن لعنننننننلله { نوالونننننننلر ا نوالونننننننلر نةا فننننننننل نعاوا لنيننننننند ني اه نمل نبننننننن ن اء ب نمنننننننل نك ن
فنننننور ر نننننيم ،فلسنننننت كر الدرابننننني ذلنننننال ،ولنننننم يقت ننننن بنننننهن لوننننن ل نننننها،
ن كنننننيم} ،32فهل نننننه القنننننلر فقنننننلل :و
فلستدر القلر فوبد لو د لل ه ،فهدلد ل دله ال واو ،فقلل الدرابي :اآلن وعم ،د فسكم فق .
33
ننننم لن ننننننل ىال نمنننننل ندلمتن ننننننل ىونننننالن لنونننننسن ال نعلننننني ام ال نسكننننني ام} ،
ومننننن لمهلنننننة ذلنننننال ولننننن لعنننننلله {:ننننننللاوا ا
سنننننع نسلونالن الن دلن ن
فلمل ادترح المههكة بعج م ،و ور دلمهم لمل دلم و كمت لتم اآلية بمل ي لسم ذلال.
و ولننننن  { :فتلقنننننه آد مننننن ربننننن كلمنننننل فتنننننلو دليننننن ىوننننن نننننو التنننننواو النننننر يم} ،و ولننننن لعنننننلله { :ننننن ينننننل
دعننننننلدن الننننننهي لسننننننرفوا دلننننننه لوفوننننننهم ال لق ننننننوا منننننن ر مننننننة ىن ي فننننننر الننننننهووو بميعننننننل ىونننننن ننننننو ال فننننننور
الر يم}.
31) Al-Qur’ān-18/22.
32) Al-Qur’ān-5/38.
33) Al-Qur’ān-2/32.
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ننننو نء ب نج نهل نلنننننة انننننم نيتاوبانننننونن مننننن نرينننننم فنهاولنانننننالن نيتانننننووا ا ا
و ولننننن { :ىو نمنننننل التو نبنننننةا ندلننننننه ا للنننننهي ن نيع نملانننننونن الون ن
ندلننننننيهم نو نكنننننلنن ا ا ندليمنننننل ن كيمنننننل} ، 34فخنننننتم بننننن ودنننننه نننننه اآلينننننة بهنننننهي االسنننننمي ليعننننني لوننننن يعلنننننم ال نننننلد فننننني
لوبتننننن  ،والنننننهن يكنننننون فننننني لعننننن لنننننوح ور عنننننة ور عنننننة ،ولكننننن الغننننني لن ل نننننوا  ،والننننن فم المنننننلرة بللونننننوء بي نننننة
لنننن  ،فو نننن فيمننننل ي اننننم  ،ممنننن كننننلن كلذبننننل ،فلننننيم فنننني لعنننن شننننيء منننن ذلننننال ،ولونننن كننننيم فنننني لوفيقنننن للتوبننننة
مننننن يونننننتسقهل ،ويعنننننلدر ىليهنننننل ىذا لهينننننه لننننن لسنننننعلبهل ،و رملوننننن مننننن ال يونننننتسقهل لوننننن وىن سننننن سس لننننن فر نننننة
التوبننننننة لننننننم يعننننننلدر لهننننننل ،كمننننننل ننننننلل لعننننننلله{ :ولننننننو دلننننننم فننننننيهم ليننننننرا لسننننننمعهم ،ولننننننو لسننننننمعهم لتولننننننوا و ننننننم
معرضون}.
التفكر في لوازم المعنى الذي يفهم
ىذا فهمنننننس مع نننننه اآلينننننة فهمنننننل نننننسيسل فتفكنننننر فننننني المنننننور التننننني يتو نننننم دليهنننننل نننننها المع نننننه ،وال يس ننننن
بننننندووهل ،ومنننننل يغنننننتر لهنننننل ،وكنننننهلال لفكنننننر فيمنننننل يترلنننننم دلنننننه نننننها المع نننننه ،ومنننننل يمكننننن لن يتفنننننر م ننننن  ،وي ع ننننني
دلي .
ومننننن لمهلنننننة ذلنننننال :ولننننن لعنننننلله { ينننننل ليهنننننل النننننهي آم نننننوا ىذا منننننتم ىلنننننه ال نننننهة فل ونننننلوا وبنننننو كم ولينننننديكم
نننننول  ،مننننن شنننننراء و ينننننر  ،و نننننه
لنننننم المنننننلء ،والونننننعي فننننني
ىلنننننه المرافننننن  }...فإيجنننننلو الوضنننننوء يونننننتل
لفعنننننلل معتنننننلدة لفوونننننلن ننننند يفعلهنننننل و نننننو ال يغنننننعر بهوابهنننننل ،ولكننننن ىذا لهمننننن لوهنننننل وسنننننيلة للوضنننننوء وونننننوَ الهنننننواو
فإن يهيع  ،فيهيع دله الغراء ،ودله سعي في الس ول دله الملء.
فيهل م
و ولننننن لعنننننلله{ :وىذا كمنننننتم بننننني ال نننننل لن لسكمنننننوا بللعننننندل} فهنننننه اآلينننننة لهمرونننننل لن وسكنننننم بننننني ال نننننل
بللعننننندل ،ويننننندل فننننني نننننها ننننن ير المنننننور وكعير نننننل ،فكننننن شنننننيء لردونننننل لن وسكنننننم فيننننن بننننني ا ننننني لن وعننننندل،
والعننننندل مع ننننني دلنننننه العلنننننم ،فنننننه يمكننننن لن لسكنننننم بللعننننندل ولونننننس بل ننننن  ،فلآلينننننة لنننننهمر ىذا بنننننللعلم فننننني كننننن لمنننننر
لرد لن لسكنننننم فيننننن  ،فنننننإن كنننننلن السنننننلكم دلمنننننل فنننننه بننننند لن يكنننننون د ننننند مننننن العلنننننم منننننل يأ لننننن للسكنننننم ،وىن كنننننلن
السنننننلكم لل نننننل فننننني بعننننن المنننننور كللغنننننقل بننننني الننننن وبي منننننهه ،في ع ننننني لن يكنننننون دلرفنننننل بمنننننل ي نننننلا لن يسكنننننم
فينننننن بي همننننننل ،ويكننننننون د نننننند منننننن المعرفننننننة بم غننننننلك البوام ،ووفوننننننيللهم ،و ننننننر نننننن المغننننننلك ال وبيننننننة مننننننل
يعي دله ذلال.
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وننننننند او نل نو نبعنلنننننننوا لدننننننن ة ن ل ل نهنننننننل لذلنننننننة نو نكنننننننهلالن
و ولننننننن لعنننننننلله { :للنننننننس ىن ال املنننننننو ن ىذا دن نللنننننننوا ريننننننننة لف ن
ينفعنلاننننننونن } ، 35فننننننلب نننننند بلقننننننيم و نننننني كننننننلفرة لمننننننل للننننننس كلمننننننة نننننن و نننننند  ،يننننننا للننننننس{ :ىن الملننننننو ىذا
دللنننننوا رينننننة لفوننننندو ل وبعلنننننوا لدننننن ة ل لهنننننل لذلنننننة} نننننلل لعنننننلله م ننننند ل لهنننننل فننننني ولهنننننل{ :وكنننننهلال يفعلنننننون}،
ف فهم م ها لن م بلء بللس عل ل م ذلال ،ولو كلن فلبرا ،لو كلفرا.
لل الغلدر:
ال لسقرن الرلن و و مواف *** كم ال واو ىذا لله م ول
36
فللدر ،و و لد شيء ياقت ه *** مل ن يمت ن وانا ال لهــ
ومنننننن المهلننننننة :مننننننل روا لبننننننو معغننننننر وجننننننيا ننننننلل :سننننننمعس سننننننعيد المقعاننننننرن يننننننهاكر مسمنننننند بنننننن كعننننننم
القا نر ننننني ،فقنننننلل سنننننعيد" :ىن فننننني بعننننن كتنننننم  :ىن ب دعنننننلدا للوننننن تهم ل لنننننه مننننن العوننننن  ،و لنننننوبهم لمنننننر مننننن
ال ننننننعر ،لعوننننننو ا لعننننننل موننننننو الاننننننهن منننننن اللنننننني  ،يجتننننننرون النننننندويل بللنننننندي  ،ننننننلل  :دلننننننه لجتننننننر ون ،وبنننننني
ل تنننننرونأ! ود لننننني لبعنننننه دلنننننيهم فت نننننة لتنننننر السلنننننيم فيهنننننل ينننننران" ،فقنننننلل مسمننننند بننننن كعنننننم :نننننها فننننني كتنننننلو
 ،فقنننننلل سنننننعيد :وليننننن نننننو فننننني كتنننننلو أ نننننلل :نننننول لعنننننلله { :ومننننن ال نننننل مننننن يعجعنننننال ولننننن فننننني السينننننلة
النننننندويل ويغننننننهد دلننننننه مننننننل فنننننني لعنننننن و ننننننو للنننننند الخ ننننننل  ،وىذا لننننننوله سننننننعه فنننننني الرر ليفونننننند فيهننننننل ويهلننننننال
السنننننر وال وننننن و ال يسنننننم الفونننننلد} ،نننننلل سنننننعيد :ننننند درفنننننس فنننننيم لو لنننننسأ فقنننننلل مسمننننند بننننن كعنننننم :ىن اآلينننننة
ل ل في الرب م لكون دلمة بعد.37
الحذف يفيد تعميم المعنى المناسب
فننننني بعننننن اآلينننننل ينننننهكر لعنننننلله فعنننننه مننننن الفعنننننلل ،لو منننننل فننننني مع نننننه الفعننننن  ،نننننم يسنننننهح متعلقننننن ،
فيفيننننند ذلنننننال لعمنننننيم المع نننننه الم لسنننننم للمقنننننل .ومننننن لمهلنننننة ذلنننننال :ولننننن لعنننننلله{ :للهنننننلكم التكنننننل ر} فسنننننهح المتكنننننل ر
34) Al-Qur’ān-4/17.
35) Al-Qur’ān-27/34.
36) Adhwau al-Bayan-1/4.
37) Ibn Jarīr, Tasir-4/31 and Ibn Kathīr, Tafsir-1/264.
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بنننننن لننننننيعم بمينننننن مننننننل يق نننننند ال ننننننل فينننننن المكننننننل رة ،منننننن الريلسننننننل والمننننننوال والجننننننل والاننننننيعل والنننننندور
والق ور ،والوالد ،والعلم الهن يراد ب الترف دله ال ل ال العم ب .
38
نننننرونن }  ،فهنننننم
و ولننننن لعنننننلله{ :ىن النننننهي ن القننننننوا ىذنا نموننننن اهم ن نننننلهم ِمننننن ن الغننننني ن لن لننننننهنك اروا فننننننإذنا انننننم مع
ا
مع ننننرون مننننلذاأ سنننننكس دنننن ذلنننننال و هفنننن ليفيننننند لوهننننم لب ننننروا مننننن لينننن بنننننلء م مننننم الغننننني لن ،والمننننر النننننهن
يكون ب التخل م الهوم ،و قيقة الغي لن و ر دله ى واههم ،ولو ال ي لهم م ىال الغر.
ننننم ندلننننننه النننننهي ن مننننن ننننننعل اكم لن نعل اكنننننم
ننننم ندلنننننني اك ام ال ِ ننننن نيل ا نك نمنننننل اكتن ن
و ولننننن لعنننننلله { :نينننننل لني نهنننننل النننننهي ن آ نم انننننوا اكتن ن
ل نتقاننننونن } ، 39لتقننننون مننننلذاأ هفنننن ليفينننند كنننن مننننل ينننن فنننني كمننننة ال ننننيل  ،فتتقننننون مننننل ننننر دلننننيكم بوننننعم ال ننننيل ،
ومننننل ننننر دلننننيكم فنننني يننننر ال ننننيل  ،ولتقننننون اللننننه الوننننياة ،ولقومننننون بننننللسقو الوابعننننة ،و نننن مننننل شنننناس منننن
السكم.
اإلعجاز العلمي وفهم المعنى
يننننننراد بل دجننننننلب العلمنننننني االكتغننننننلفل السديهننننننة فنننننني الكننننننون وال ننننننم وال ننننننهاء ووسننننننو ذلننننننال ،وربنننننن ننننننه
االكتغنننننلفل بننننندالال ال نننننو  ،ولفونننننير القنننننرآن بهنننننل .وممنننننل ال شنننننال فيننننن لن المع نننننه المق نننننود مننننن كنننننه
ننننن فهمننننن ،
فننننني كتلبننننن يظهنننننر بننننندون لبنننننة ىلنننننه نننننه المكتغنننننفل  ،و ننننند فهنننننم ال نننننسلبة ومننننن بعننننند م كتنننننلو
و ننننلموا بنننن دلننننه لكمنننن وبنننن  ،ولننننم يعرفننننو ا مهنننن ننننه المننننور ،لكنننن ال ننننل اوقوننننموا فنننني ا دجننننلب العلمنننني ىلننننه
ه ة فر :
الفرينننننن الول :رد ذلننننننال م لقننننننل ،ولننننننم يننننننر ننننننسة ربنننننن ال ننننننو بهننننننه االكتغننننننلفل  ،ولننننننم ي ظننننننر ىليهننننننل
وظننننننر ادتعننننننلر ،ورلَ لوهننننننل لفونننننند المع ننننننه لن االكتغننننننلفل مع يننننننة دلننننننه المه ظننننننة والتجريننننننة ،و نننننند ل ننننننيم
ولخ ننننر ،فربمننننل كننننلن ننننها االكتغننننلح ل ننننه ف سمنننن دلينننن المع ننننه فنننني كتننننلو  ،ننننم يتعنننني ل ننننأ  ،فيكننننون ذلننننال
سععل في ال ع في القرآن.
الفريننننننن الهنننننننلوي :ادتمننننننندوا دلنننننننه نننننننه االكتغنننننننلفل وااللترادنننننننل ادتمنننننننلدا كلينننننننل ،ولب لنننننننوا كننننننن منننننننل
يخللفهننننل ،وبعلننننوا ذلننننال دلننننيه دلننننه ىدجنننننلب القننننرآن ،ولونننن منننن د نننند  ،بننننن ىوهننننم ىذا لننننم يوننننت يعوا التوفينننن بننننني
المكتغنننننم السنننننديا ،وبننننني داللنننننة اآلينننننة لنننننهولوا اآلينننننة بتهويننننن بعيننننند ،تنننننه يتوافننننن مننننن منننننل نننننرر لهنننننم العسنننننا
المعل ر.
الفرينننننن الهللننننننا :لوسنننننن فنننننني ننننننها الجلوننننننم ،ورلَ لن االكتغننننننلفل السديهننننننة ىذا ننننننسس فإوهننننننل لعنننننني دلننننننه
فهننننم بعنننن اآليننننل  ،ولرشنننند ىلننننه المع ننننه المننننراد ممننننل ذكننننر ل نننن العلننننم عنننن ذلننننال ،ولكنننن هم ال يتعلقننننون بهننننل لعلنننن
الفرينننننن الهننننننلوي ،وال ي كرووهننننننل ىوكننننننلر الفرينننننن الول ،ويوننننننتخدمووهل سننننننه ل للننننننددوة ،ويقولننننننون :ىن كننننننلن مننننننل دل
دلينننن االكتغننننلفل السديهننننة ممننننل ال يخننننللم مننننل فوننننر ل نننن العلننننم بنننن كتننننلو  ،ىمننننل لونننن وبنننند مننننل ينننندل دلينننن منننن
كهمهننننم ،لو لونننن ينننندل دلننننه مع ننننه بدينننند ال ي ننننلد كهمهننننم ،فهننننو مقعننننول ،وىن كننننلن يخننننللم مننننل فوننننر بنننن الوننننلم
فإو ال يقع .
ومنننن لمهلننننة ذلنننننال :ولنننن لعننننلله{ :يخلقكنننننم فنننني ب نننننون لمهننننللكم للقننننل مننننن بعنننند للنننن فننننني لمننننل نننننه }
فإن العلم السديا اكتغم ه الظلمل  ،و ي موبودة في كتلو لعلله.
و ولننننن لعنننننلله{ :ل ن لن اهنننننم ملنننننالا الوننننن نم نوا نوالنرر نو نمنننننل نبي ن اه نمنننننل فنل نيرلنقانننننوا فننننني النسننننن نعلو * اب ننننند منننننل ا نللنننننالن
نمه ا و ِم ن ال ن ن او}.40
ننننننلل الغنننننن قي ي فنننننني لضننننننواء العيننننننلن " :41يفهننننننم م نننننن لن لننننننو لوننننننت ي ب نننننند منننننن ال نننننن او االرلقننننننلء فنننننني
لسعلو الوملء ،لو يرب مه ومل ل را دالرا ذليه...
ومعلنننننو لوهنننننل لنننننم يفونننننر ل بنننننهلال ل ننننند مننننن العلمنننننلء ،بننننن دعنننننلرا العلمنننننلء لننننندور دلنننننه لن الج ننننند المنننننهكور
نننننو الكفنننننلر النننننهي كنننننهبو نننننله دليننننن وسنننننلم ،ولوننننن نننننله دليننننن وسنننننلم سنننننوح يهننننن مهم ،ولن ذلنننننال لسقننننن
ينننننو بننننندر ،لو ينننننو فنننننتا مكنننننة ،ولكننننن كتنننننلو ال لننننن ال لظهنننننر راهعننننن  ،ودجلهعننننن و راهعننننن متجنننننددة دلنننننه منننننر
اللينننننللي والينننننل  ،...وال منننننلو مننننن مننننن اآلينننننة دلنننننه منننننل ملهنننننل دليننننن المفونننننرون ،ومنننننل ذكرونننننل ليانننننل لوننننن يفهنننننم
م هننننل لمننننل لقننننرر د نننند العلمننننلء منننن لن اآليننننة ىن كلوننننس لستمنننن معننننلوي كلهننننل ننننسيا لعنننني ملهننننل دلننننه الجمينننن ".
و لدلم و له وسلم دله وعي ل مسمد وآل .

38) Al-Qur’ān-7/201.
39) Al-Qur’ān-2/183.
40) Al-Qur’ān-38/10-11.
41) Ibn Sa’adi, Al-Qawaidu Al-Hisan, Chapter-14.
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