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ملخص البحث
أي عمل فكري ال يكون له وافر القبول حىت يكون مبنيا على أس اس منهجي علمي س لي والذي من
ش أه أن رل لل ال مل على ش كل من الوكامل والو مول تواأبه الو دن ت لل أن نقيي أي أو ا
علمي وإجناز فكري إمنا يو يف الدرجة األوىل عن طريق منهجه س واء قي نقدمي الوض وت أو م اتوه أو
اخويار ،ونرنيب موانه الونوعةت والناهج ما هي إال خطة مرس ومة لوحقيق عمل ما ،حبيث يووقف عليها
جناحه أو إخفاقه ،وهبا ننكو ف ناعر أفقه وأ ان أعماقه ،ومنها ينطلق ت احبه و ايوه وفيها لق
كانبه مس و رض ا ما لديه من نراك اخلواطر ونوارن األفكار مؤيدا إايها رتنيب الوان حس ب ال يارت ولا
كان للمناهج ال لمية كل هذه األمهية ،كان علينا أن أوجول يف كو ا ه تفهيم القرآن ،لنس و رل منه
اخلطو ال ريض ة الس س ار عليها يف وض ا هذا الوفس  ،ال ي  ،و لل أأه مل يص رب هبا يف مقدمة نفس ،ه
و كل نفص يلي وحىت نوبني لنا الكاأة الفريد الس يوبوأها هذا الوفس  ،،والس ج لوه موض ا ال ناية
والقبول ال ام لدى اخلاتة وال امة كافة مسووايهت  ،واخوالف موارهب ت
الكلمات املفتاحية :منهج ،الونوني ،نفس ،،القرآن ،الوجديدت

1
2

أسوا مساعد يف قس الفقه وأتوله ،أكانميية الدراسات اإلسالمية ،جام ة الالايت
طالب ماجسو ،يف قس نراسات القرآن والسنة ،كلية م ارف الوحي والرتاث ،اتام ة اإلسالمية ال الية مباليزايت
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Abstract
The evaluation of any scientific activity and intellectual achievement is done primarily through its
method، whether the subject is presented or treat it with or the selection and arrangement of its
various materials. The methodology is only a plan designed to achieve a work, depending on the
success or failure, and to reveal the circle of the horizon and the dimensions of depths, and the
owner goes towards the end and in which the writer shines a cross-section of his accumulation of
thoughts and ideas in support of the order of materials according to the standard. As the scientific
curriculum of all this importance, we had to delve into the lines of the interpretation of Ustaz Abi
A’la Al- Mawdūdī، the researcher of his goal, In order to extract from them the scientific curricula
from which Ustaz Al- Mawdūdī adopted the broad lines that he followed in the development of
this great interpretation, especially since he did not declare these methods in the introduction to
explain in detail until we find the reality of the unique position of this interpretation. Which made
him the subject of general care and acceptance of the private and public at all levels, in the outskirts
of the east and west.
Keywords: Methodology, Al-Mawdūdī, Tafsīr, al-Qur’an, Renewal.

املقدمة
ث فيه خا الرس لني س يد ﷴ ﷺ أبكمل نين وأقوم

لقد من هللا س بحاأه ون اىل على اخللق إ

 وكان هذا الكوا، وأأزل عليه ﷺ كوا ه الكرمي ليكون نو ري ا خالدا للبو رية على مر ال ص ور،ش ري ة
نس وورا للدولة اإلس المية األوىل الس أقامها الن ﷺ ابلدينة النور ونوىل رائس وها ده خلفااه الراش دون
 فيقول الو هيد س يد قطب يف مقدمة، وال ي رف الواريخ نورا أكمل وأمجل وأزهر من لل الدور الذه
ه يف قالل القرآنذ عن هذا االأقال ال ي يف الواريخ البو ري م انس ل اإلس الم القيان هبذا، نفس
 وابلو ري ة الس ومد من هذا الوص ور فكان لل مولدا،القرآن وابلوص ور اتديد الذي جاء ه القرآن
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جديدا لإلأس ان أع

يف حقيقوه من الولد الذي كاأه ه أو نه ،لقد أأو هذا القرآن للبو رية نص ورا

جديدا عن الوجون واحليا والقي والن  ،كما حقق هلا واق ا اجوماعيا رايناي كان ي ز على اخليال نص وره
جمرن نصور ،قبل أن ينوئه هلا القرآن إأواءا3ت
ولد األسوا أ و األعلى الونوني يف  2من رجب عام  1321ه الوافق  5سبومرب عام 1903
مت ومساه والده ابس جده األكرب أ و األعلى الونونيت وينوس ب إىل أس ر عريقة موميز ابل ل والوقوىت
وكان لألس وا الونوني يف ش به القار اهلندية جه حد ع ي يف إحياء وإعان الوص ور الص حي لإلس الم
حيث قرر أن يرتك مهنة الص حافة لي د أفس ه لل مل يف جمال الدعو  ،فيقول األس وا الونوني عن
اسو دانه هذا للدعو ما أفر ه من عام 1929م إىل عام 1932م ال ديد من خزا ت الكوب والراجا
يف هين اس و دانا للمهمة اتديد  ،مهمة الدعو إىل اإلس الم يف عص ر ملابء ابألفكار والويارات ،يفر
على الداعية أن يوزون زان علمي ش امل وأن

ى ص ا من الربهان يووك عليها ويهغ هبا على نمه

و قق هبا مآر أخرىا4ت مث دأ األس وا الونوني عام 1933م ،إبت دار جملة نرمجان القرآنذ الس
كاأه ايوها الوحيد إعالء كلمة هللا والدعو إىل اتهان يف س بيل هللات 5واس ومر األس وا الونوني يف
الدعو ألكثر من مثان س نوات ،أقد فيها احلض ار اتاهلية احلديثة يف كل أواحيها مبينا ت الحية اإلس الم
لواجهة الوحدايت ال ات ر ولقيان البو رية يف ال ص ر احلاض ر يف كل ناعر من نواعر احليا الفرنية
واالجوماعية ،مث قام و س يا اتماعة اإلس المية عام 1941م ،ناعيا إىل إقامة الدين يف كل حية من
أواحي احليا الفرنية واالجوماعيةت
3
4
5

سيد قطب ،يف ظالل القرآن، ،وتم نار الوروق1399 ،17 ،هذ ،ل ،1ص16ت

خليل احلامدي ،اإلمام أبو األعلى املودودي حياته ودعوته وجهاده ،الراي م مكوبة الرشد1403 ،2 ،هذ ص 19 -18ت
خليل احلامدي ،اإلمام أبو األعلى املودودي حياته ودعوته وجهاده ،ص 20ت
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ظروف أتليف األستاذ املودودي لتفسريه :تفهيم القرآن
كان القرآن هو الكوا الذي

َ ،جمرى حيانه ،والصباب الذي أضاء له طريق احلق ،والفواب الرعيسي

الذي متكن ه أن يفو أقفال م ض الت ال ص ر ون قيدانه ،ومنطلق نعونه ،و حمورها الذي ندور حولهت
وهذا ما يو  ،إليه األس وا حيث يقولم الا قرأت القرآن يين الفووحة ش رت أبن كل ش يء قرأنه حىت
اآلن ك ان  ،ي ابلتتتتا6ت ويبني ال الق ة ني نعون ه و ني القرآن الكرمي قول هم احينم ا وقفين هللا أن
أقوم و س يا احلركة اإلس المية ،انض م أبأه مهما أ ذل من جهوني يف جمال الدعو لس اال وقلمي ال
ميكن م أن أمتكن من حتقيق هذا اهلدف الس امي إال إ ا ج له القرآن وس يلة ل ه ،و لل ألن هذا
الكوا ال ي قد أأزله هللا لوحقيق هذا اهلدف انه ،فال ميكن للناس أن يفهموا الدعو اإلس المية إال
إ ا متكنوا من فه القرآن الكرمي ،فك ان ال د أن أقوم وفس  ،القرآن ،ونفهيم ه ليومكن الن اس من فه
الدعو اإلسالمية فهما تحيحاا7ت
وكان لألوض ات الس دأ األس وا الونوني فيها نعونه أبر كب ،يف نفا األس وا إىل فليف نفس ،ه
للقرآن ،لل أن ال امل اإلس المي كان يواجه الكث ،من الوحدايت كاتاهلية احلديثة الس اأوو رت يف
أكثر األقطار اإلس المية حته رعاية القوى االس و مارية ال املة والفلس فات الانية والن رايت الالنينية
كالويوعية واالشرتاكية وال لماأية والقومية والوطنية واالابحية الس جاءت هبا نلل احلضار ت

 6خليل احلامدي ،تفهيم القرآن وخصائصه ،ص 6-5ت
 7جملة آعني األسبوعية ،عدن خاص يف كر إكمال نفهي القرآنذ كلمة األسوا الونوني يف حفل خاص اأ قد مبناسبة اكمال نفهي
القرآن يف يوليو عام  ،1972ص 115ت
131

e-ISSN: 2600-8394
VOL 2. No 3
)Special Issue (1440-2018
اتجاهات التجديد عند أبي األعلى المودودي في تفسيره (تفهيم القرآن)– أمين أحمد النهاري -محمد القدس

ابإلض افة إىل أ ريوه يف أن إقامة الدين ال د أن يكون على يد مجاعة ،وال د هلذه اتماعة من
منهج ،كان من مفرنانه نفس ،ه للقرآن ،فيقولم امنذ لل الوقه مل أزل أفكر يف أن فريض ة إقامة الدين
ال ميكن أنااها ،وكلمة هللا ال ميكن رف ها إال قيام احلركة اإلسالمية وجب ل السلمني يدركون احلقيقة أبهن
ليس وا قوم ل أعض اء احلركة اإلس المية واس ومرت هذه الفكر عد س نوات حىت وفقين هللا أن أمتكن من
فس يا اتماعة اإلس المية عام 1941م ومن القيام و ليف نفهي القرآنذ عام 1942م لوحقيق لل
اهلدف القي 8ت
مالمح منهج األستاذ املودودي يف تفسري القرآن الكري
متثله طريقة األسوا الونوني ومنهجه يف نفس ،القرآن يف الناحي اآلنيةم
التقدي للسور القرآنية :يقدم األسوا الونوني نفس،ه لكل سور مبقدمة يوحدث فيها عن سبب نسمية
السور  ،وسبب أزوهلا ،وخلفيوها الوار ية ،كما يوكل عن موضوت السور وحمووايهتا وأهدافها ،و لل
ليومكن القارئ من فه مقوضيات السور يف ضوء سبب أزوهلا وي رف واقا الرحلة الس كاأه احلركة
اإلسالمية فيها آأذاك ي ضوء خلفيوها الوار يةت
يقول األسوا الونوني يف مقدمة نفس،هم اومن مقوضيات فه القرآن فهما كامال االطالت على
خلفية كل سور  ،هذا اهلدف ال يوحقق نقل ال اال حسب ،وهلذا أحببه أن آيت مبقدمة يف داية كل

8

جملةم آعني األسبوعية الهور عدن خاص مبناسبة اكمال نفهي القرآن يف نيسمرب عام  ،1972ص 117-115ت
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سور أ ني فيها ال روف الس أزله فيها السور والرحلة الس نخله فيها احلركة اإلسالمية آأذاك وموطلباهتا
ومقوضياهتا9ت
تسممية السمور  :ويبني األسوا أن اس السور ال يكون عنوا ابلنسبة وووايهتا ،ل هو يف احلقيقة عالمة
حمض ة للس ور الس نوميز هبا عن الس ور األخرىت فيقول يف نس مية س ور البقر مثالم امسيه هذه الس ور
ابلبقر ألأه ورنت فيها كلمة البقر ذ وجدير ابلذكر أن كل س ور من س ور القرآن نو مل عدنا من
الباحث والوض وعات ،وال ميكن أن وار هلا موض وعا جام ا ،وكاأه األمساء هلا كال المات دال من
ال ناوين ،و لل نوقيف ،والران من س ور البقر إ ن الس ور الس ورنت فيها كلمة البقر ذا ،10وقد ورنت
ال
ال ُمو َسمى لَِق ْوِم ِه إِن اَّ ََي ُْم ُرُك ْم أَ ْن تَ ْذ ََبُوا بَم َق َر قَالُوا أَتَمت ِخ ُذ َن ُه ُزوا قَ َ
كلمة البقر ذ يف اآليةم ﴿ َوإِ ْذ قَ َ
ِ
ِِ
ِ
ي﴾ [البقر م ]٦٧ت
أَعُوذُ ِِبّ أَ ْن أَ ُكو َن م َن ا ْْلَاهل َ
ويقول يف نس مية س ور األعرافم امسيه هذه الس ور ابألعراف ألأه ورن فيها كر األعراف وأت حا
األعراف يف اآليونيم ﴿وبميمنَمهما ِحجاب و َعلَى ْاألَ ْعر ِ
ِِ
اف ِر َج ٌ
اب
اه ْم َوَن َد ْوا أ ْ
يم ُ
َص َح َ
ال يَم ْع ِرفُو َن ُك ًال بس َ
َ َْ ُ َ َ ٌ َ
َ
صم َح ِ
اب النا ِر قَالُوا َربمنَا
صم ِرفَ ْ
ارُه ْم تِْل َقا َ أَ ْ
ا ْْلَن ِة أَ ْن َسمالَ ٌم َعلَْي ُك ْم َلْ يَ ْد ُخلُ َ
ْ أَبْ َ
وها َو ُه ْم يَط َْمعُو َن َوإِذَا ُ
صم ُ
ِ ِ
ي﴾ [األعرافم  ]47-46والران من نس ميوها هذه هو أن الس ور الس كر
لَ َجتْ َعلْنَا َم َع الْ َق ْوم الظال ِم َ
فيها األعرافا11ت

9
10
11

أ و األعلى الونوني ،تفهيم القرآن ،الهورم مكوبة ن م ،اأساأيه1978 ،15 ،مذ ل ،1ص28ت
أ و األعلى الونوني ،تفهيم القرآن ،ل 1ص46ت
أ و األعلى الونوني ،تفهيم القرآن ،ل  2ص 5ت
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الهتمام بتحديد زمن النزول :األمر الثاال الذي اهو ه األسوا الونوني يف مقدموه لكل سور هو
ن يني زمن أزوهلا ،ولوحقيق هذا اهلدف يذكر الرواايت الصحيحة يف أسبا النزول ،مث يقارن ويرج ينها،
ولزمن النزول أمهية ابل ة ي فه حمووايت السور والسيما يف فه الرتنيب والودرل يف أحكام الوري ةت ومن
النما ل على لل ما أييتم
ما كره يف مقدمة سور النور قولهم امن اجملما عليه أن هذه السور أزله د زو ين
الصطلق ،12ومما ي هر من يان القرآن أفسه أهنا أزله يف ش ن أم الؤمنني عاعوة رضي هللا عنها حني
رماها أهل اإلفل من النافقني مبا نقولوا عليها من الكذ والبهوان وقد حصل لل كما نوفق عليه مجيا
الرواايت ال ومد أبناء القفول من زو ين الصطلق،تتتيقول ا ن س دم أن زو ين الصطلق وق ه يف
ش بان من سنة مخا ووق ه دها زو األحزا أو زو اخلندق من السنة أفسها13ت وأكرب شهان يف
فييد ا ن س د يف هذا أن الطرق الروية عن عاعوة وان قصة اإلفل قد ورن يف ضها كر اجملانلة ني
س د ن عبان وس د ن م ا وكان س د ن م ا كما نفيد الرواايت ال ومد فيمن قول يف زو ين
قري ة 14الس نله زو األحزا ت فمن السوحيل أن يكون س د ن م ا رضي هللا عنه حيا يف سنة سهت
ويقول ا ن اسحاق يف اتاأب اآلخر أن زو األحزا وق ه يف شوال من سنة مخا15ت و زو ين
الصطلق يف ش بان من سنة سه،16تتت وليا هناك شيء مين نا من قبول رواية ا ن اسحاق إال ورون كر
 12ا ن هوام ،سري ابن هشام ،حتقيقم مصطفى السقا ،إ راهي اال ياري عبد احلفيظ السبكى ،مصرم شركة مكوبة ومطب ة تطفى
الباىب احلاىب وأوالنه1375 ،1 ،ه1955/م ،ل  2ص 103ت
13
14
15
16

اأ رم حممد ن س د ن منيا البصري ،الطبقات الكربى ،ل  2ص 65-63ت
اأ رم ا ن هوام ،سري ابن هشام ،ل  2ص 250ت
الصدر السا ق ل  2ص 214ت
الصدر السا ق ل  2ص 297ت
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س د ن م ا يف قصة اإلفلت وما لل فإن هذه الوكلة حتل ألن الرواايت الروية عن عاعوة رضي هللا
عنها جاء يف ضها كر س د ن م ا ويف ضها اآلخر كر أسيد ن حض ،مكان س د ن م ا ،
وروى عن ا ن اسحاقم افلما قال رسول هللا ﷺ نلل القالة قال أسيد ن حض ،م اي رسول هللا إن يكوأوا
من األوس أكفكه وإن يكوأوا من إخواأنا من اخلزرل فمر أبمرك ،17تتتتما أن القرآن والرواايت
الصحيحة الوضافر نوهد أبن أكاب زينب واآلية الس فيها حك احلجا من احلوانث الواق ة د زو
األحزا و زو ين قري ة فبناء على كل لل قد جزم ا ن حزم وا ن القي  18و ،ها من ال لماء اوققني
صحة رواية ا ن اسحاق ورجحوها على رواية ا ن س د ،وهو الرأي الذي أراه وأذهب إليها19ت
وهكذا أرى أن األسوا الونوني رج رواية ا ن اسحاق على رواية ا ن س د يف ضوء الوهان
الس نوجد يف السور أفسها ،وهي أن أحكام احلجا يف هذه السور هي األحكام النهاعية فال د أن
يكون أزوهلا د سور األحزا الس فيها األحكام اال وداعية للحجا ت ف ببه أن زو األحزا وق ه
قبل زو ين الصطلق ف زال اإلشكال يف نرنيب نوريا أحكام احلجا

رتجي رواية ا ن اسحاق على

رواية ا ن س دت
الرتكيز على بيان سبب النزول أو اخللفية التارخيية :من ال لوم أن سبب النزول يو لق حبانث خاص
أزله فيه السور ت واخللفية الوار ية نو لق ابألوضات الس كاأه احلركة اإلسالمية فيها آأذاكت وهو األمر
الثالث الذي ي وىن ه األسوا الونوني يف مقدموه لكل سور ت فكان ال يفونه أن يو ،إىل كليهما يف
مقدموه كما يقول خليل احلامديم امث يورب اخللفيات واألوضات الوار ية واالجوماعية والسياسية الس
17
18
19

اأ رم ا ن هوام ،سري ابن هشام ،ل  2ص 300ت

اأ رم ا ن القي اتوزية ،زاد املعاد يف هدى خري العباد ،ل  2ص 286ت
اأ رم أ و األعلى الونوني ،تفهيم القرآن ،ل  3ص 306ت
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اقرتأه نزول السور  ،كما أأه يبني كيف أن الووجيهات الس ورنت يف السور قد جاءت من هللا عز وجل
للحركة اإلسالمية الس كان يقونها الرسول ﷺ يف قروف كاأه مهي هلا أفسيا و هنياا20ت
اهتمام األسمتاذ ِبلتفسمري ِبملورور :كان األس وا الونوني ي وين ابلوفس  ،ابل بور كل ال ناية و لل يوض
مبا كوبه األس وا الونوني رنا على أحد األس ئلة يف هذا الص دن فيقول مبينا البانئ الس ليمة لوفس ،
القرآنم امن الالزم قبل كل شيء أن ن رفوا الطريق السلي لو ويل القرآن ونفس ،آاينه وهوم أن نوفكروا يف
كلمات وت يآل اآلية الس نريد أن ن رفوا م ناها من حيث الل ة أوال ،مث نض وها يف س ياقها مث نراج وا ما
ورن يف خمولف مواض ا القرآن من اآلايت الو لقة نفا مض موهنا ونروا أي نفس  ،من نفاس ،ها الو دن
اووملة ينسج ما هذه اآلايت وأيها خمالف لا ورن فيها من الض مونتتت فإ ا ذلو حماولوك ل رفة م ىن
القرآن ابلقرآن إىل هذا احلد فاأ روا أي م ىن يوقرر لآلية قيد الدراس ة على ض وء أقوال وأف ال من جاء
ابلقرآن ،أي حممد ﷺذ وأبي وجه فس رها أولئل الذين كاأوا من أنباعه يف أقر عص ر حليانها21ت
وأذكر هنا منا ل الهومام الونوني ابلوفس ،ابل بور خالل نفس،ه للقرآن الكرميت
الهتمام بتفسم م ممري القرآن ِبلقرآن :كان األس وا يهو يف أول أمره وفس  ،القرآن ابلقرآنت فلذلل أراه
خالل نفس ،ه لآلية أو اآلايت الوارن يف موض وت خاص ناعما يراجا اآلايت األخرى الوارن يف الوض وت
ويض ها أمام عينيهت مث يفس رها م هات ومثال لل ميقول األس وا الونوني يف نفس  ،قوله ن اىل م ﴿ ََي
اَ ََم ِ
شمرا َونَ ِذيرا﴾ ]األحزا م  ،[45يرى الب ض أن الران من الو هان يف
ِب إِن أ َْر َسملْنَ َ
اهدا َوُمبَ ًِ
أَيُّم َها النِ ُّ
20

اأ رم خليل احلامدي ،تفهيم القرآن وخصائصه ،ص 16ت

 21األسوا الونوني ،اإلسالم يف مواجهة التحدَيت املعاصر  ،نرمجة األسوا خليل احلامدي ،الكويهم نار القل ،1 ،
1398ه1978/م( ،ص 75ت
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هذه اآلية هو أن الن ﷺ س يكون ش اهدا على أعمال أموه يوم القيامة ،ومن هذا يس ودلون أبن الن
يو اهد أعمال أموه يف الدأيا وإال كيف ميكن له أن يقوم ابلو هان نون الو اهد ت ولكن هذا الو ويل ال
يؤيده القرآن الكرمي ألأه يقول أبن هللا ن اىل قد ج ل أ ام ا آخر للو هان على أعمال الناس ،فج ل
الالعكة مس ؤولني عن نس جيل أعماهل لقوله س بحاأه ون اىلم ﴿إِ ْذ يمتَملَقى الْمتَملَ ًِقي ِ
ان َع ِن الْيَ ِم ِ
ي َو َع ِن
ُ َ
َ
ال قَ ِعي ٌد ما يمل ِْف ُ ِ
ِ ِ
ِ
شمم ِ
يب َعتِي ٌد﴾]قم [18-17ت كما أييت ابلواهد من أعض اء
َ َ
ُ م ْن قَم ْول إِل لَ َديْه َرق ٌ
ال ً َ
جس مه أيض ا لقوله ن اىلم ﴿الْيَم ْو َم ََنْتِ ُم َعلَى أَفْم َو ِاه ِه ْم َوتُ َكلًِ ُمنَا أَيْ ِدي ِه ْم َوتَ ْش م م م م م َه ُد أ َْر ُجلُ ُه ْم ِاَا َكانُوا
يَ ْك ِسم مبُو َن﴾ ]يام  [65تت وأما األأبياء عليه الس الم فكما يوبني من القرآن ليا وتبه أن يو هدوا
على أعمال الناس ل أن يءنوا الو هان أبهن قد ل وا رس الوه فيقول القرآن كل الص راحةم ﴿يَم ْوَم
ِ
ِ
ْ َعال ُم الْغُيُ ِ
وب ﴾ ]الاعد م 109
الر ُسم م م م م م َل فَميَم ُق ُ
ََْي َم ُع اُّ ُّ
ْم لَنَما إِنم َ أَنمْ َ
ول َمماذَا أُج ْبمتُ ْم قمَالُوا لَ عل َ

[كما يقول خالل حديثه عن س يد عيس ى عليه الس الم أأه حينما يس له هللا يوم القيامة عن وقوت أموه
ْْ ََلُ ْم إِل َما أ ََم ْرتَِِن
عليه الس الم يف الض الل س يكون ن عيس ى عليه الس الم على لل كاآليتم ﴿ َما قُمل ُ
ْ أَنْ َ ِ
بِ ِه أ ِ
يب
ْ فِي ِه ْم فَملَما تَم َوفم ْيمتَ ِِن ُك ْن َ
ْ َعلَْي ِه ْم ََم ِهيدا َما ُد ْم ُ
َن ا ْعبُ ُدوا اَّ َرًِيب َوَرب ُك ْم ۚ َوُك ْن ُ
ْ الرق َ

ْ َعلَى ُك ًِل ََم ْء ََم ِهي ٌد﴾ ]الاعد م ]117ت فيوض من هذه اآلايت أبن األأبياء عليه
َعلَْي ِه ْم ۚ َوأَنْ َ
الس الم ال يكوأون ش هداء على أعمال الناس ل نكون مهموه أناء ش هان احلق وهذا ما يوبني من قوله
س بحاأه م ﴿ َوَك َذلِ َ َج َعلْنَا ُك ْم أُمة َ و َس م م م مطا لِتَ ُكونُوا َُ م م م م َه َدا َ َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم
اَّ َويَ ُكو َن الر ُس م م م م ُ
ََ ِهيدا﴾ ]البقر م  [143ت
ف،ى األس وا الونوني يف ض وء هذه اآلايت الكرمية واآلايت األخرى الوارن يف هذا الوض وت أن
مفهوم كون الن ﷺ شهيدا يض فيه بالبة أأوات من الوهان م
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األوىل :الوهان القولية ي ين أن الن يوهد قوله على تدق احلقاعق واألتول الس يقوم عليها نين هللات
والثانية :الوهان ال ملية ي ين أن الن ﷺ يرتج نرمجة عملية للمنهج الذي يقدمه لل املت
الثالثة :الوهان األخروية ي ين أن الن ﷺ سيوهد يف اآلخر حني نونصب اوكمة اإلهلية أأه لآل الناس
الرس الة الس أس ندت إليه أمة كاملة ،وأأه مل يقص ر أن نقص  ،يف نوض ي احلق أمامه قوله وف له،
لساأه ويده ،وعلى أساس هذه الوهان يوقرر األجر لن آمنوا وتدقوا وال قا لن رفضوا وكذ وات
تفس ممري القرآن ِبألحاديث النبويةم كان األس وا الونوني يرجا إىل الس نة د القرآن الكرمي و لل ألن
ِ ِ
ي لِلن ِ
اَّ َما نمُ ًِز َل إِل َْي ِه ْم َول ََعل ُه ْم
الس نة مبينة للقرآن كما يوبني من قوله ن اىلم ﴿ َوأَنْم َزلْنَا إِل َْي َ ال ًذ ْك َر لتُمبًَِ َ
يَمتَم َفك ُرو َن﴾ ]النحلم [44ت وكم ا يوض من قول ه ﷺ اإال وأال أوني ه الكو ا ومثل ه م ها 22فيقول

الونوني عن اهومامه هذام افإأين حاوله خالل نفس،ي للقرآن الكرمي أن أفسر القرآن ابألحانيث
النبوية الصحيحة ،هذا ما يوبني منه ال القة ني القرآن واحلديث وال يبقى هناك

للفكر اخلاطئة أن القرآن ميكن لنا أن أفهمه دون الرجوت إىل احلديث ل هذا ما يوض

جم اال
ه للقارئ أن

القرآن ال ميكن فهمه أو نفهيمه إال ابلسنة النبوية الوريفةا23ت
الهتمام بدراسة القصص الوارد يف القرآن الكري :اهو األسوا الونوني صفة خاتة ابلقصص
القرآال؛ و لل إل راز هدف القصة و يان حكمة نكرار القصة الواحد أو أجزاعها يف الواضا ال ولفة،
و يان ال القة ني القصة و ني مرحلة الدعو الس أزله فيها ،ونوجيه الدعا و االسوفان من القصةت ومن
 22أ و ناون ،سنن أيب داود ،كوا السنة ،اب يف لزوم السنةت بم 2230ت
 23جملةم آعني الوهرية عدن خاص عن إكمال نفهي القرآن يف نيسمرب عام  ،1972ص  114كلمة األسوا الونوني الس ألقاها
 10يوليو 1972م يف احوفال خاص يف مناسبة إكمال نفهي القرآنت
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ال لوم أن القرآن الكرمي قد ورنت فيه عدن من قصص األأبياء السا قني ،واألم السا قة ،وأرى أن القرآن
يذكر جزءا من القصة يف سور  ،وجزءا آخر يف سور أخرى ،كما يالحظ أن ضها كر يف أكثر من
موضا يف أفا السور ت و لل ألن اهلدف من هذه القصص مل يكن يان القصة يف م ناه ال روف ل
جاءت وفقا لوطلبات مرحلة من مراحل احلركة اإلسالمية ومقوضياهتا ،وال ميكن الوتول إىل الران الصحي
لآلايت إال إ ا عرف القارئ قروف نلل الرحلة وموطلباهتا وأذكر هنا ض النما لت
ويف نقدميه لس ور البقر كر األس وا الونوني األوض ات الس كاأه عليها احلركة اإلس المية د
هجر الن ﷺ إىل الدينة النور حي

ث واجهه احلركة اليهون ومؤامراهت ويبني و ني حالوه الدينية

واألخالقية واالجوماعية وأش ار إىل األس با الس ن ون إليها خمالفوه للحركة اإلس المية ما أهن كاأوا
يو اهرون ابإلميان ،وكاأوا ي رفون ما ج اء ه الن ﷺ حق ال رفة ولكن ما لل كاأوا يقاومون احلركة
اإلس المية كل ما يف وس ه  ،مث يبني األس وا ال القة ني هذه األوض ات و ني ما أأزل هللا يف الس ور من
أريخ اليهون وأف اهل ت
و د أن يذكر هذه اخللفية يف مقدموه للس ور يو  ،إىل ال القة ني كل من هذه القص ص ما
الرحلة الس كاأه فيها احلركة اإلس المية آأذاك ،ويبني حكمة إيران هذه القص ة ابلوفص يل قبل داية
نفس ،ه لآلايت الس ورنت فيها القص ة ،ففي اآلايت الس ورنت فيها القص ص واحلوانث من أريخ ين
اس راعيل من اآلية  40إىل اآلية  121من س ور البقر ت فيوحدث عن حكمة إيران هذه القص ة ابلوفص يل
ويو ،إىل ال القة ني هذه الرحلة للحركة اإلسالمية و ني هذا القصص من أريخ ين إسراعيلت
الهتمام بدراسة آَيت األحكام :سلل األسوا الونوني مسلكا فقهيا يف حتقيق الساعل الفقهية خالل
نفس  ،آايت األحكام ،حيث جنده يس و ر أقوال الفقهاء وآراعه مث ينوهي إىل قول راج ما إيران أنلة
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الرجحان ،وأحيا أراه ينقل أقوال الفقهاء دون نرجي ينها؛ و لل لكي يرتك الرتجي للقارئ أفس ه
كما يف نفس  ،قوله س بحاأهم ﴿الزانِيةُ والز ِاِن فَاجلِ ُدوا ُكل و ِ
احد ِم ْنم ُه َما ِمائَةَ َج ْل َد ﴾ ]النحلم ،[2
ْ
َ
َ َ
فب د حديثه عن ال ديد من الساعل الو لقة ابل ىن يذكر األحك ام الفقهية الس اسونبطها الفقهاء ،ويقارن
ينها ويرج ما يان وجوه الرتجي ومن للم
ن ريف الز يف ال ذاهب الفقهية ال ولفةم هناك خالف ني ال لماء يف ن ريف الز ت ف ند احلنفية
ملل وش ٍ
خال عن ٍ
قبلٍ ،
و ء الرجل الرأ يف ٍ
بهة ،24ومبوجب هذا الو ريف رل الو ء يف الد ر ،وعمل
قوم لو  ،وإنيان البهيمة عن ماهية الز الوجب للحد ،ويقوص ر إطالقه على أن يط الرجل الرأ يف قبلها
دون أن يكون له عليها حق شرعي من أكاب أو ملل ميني أو شبهوه كو ء الرجل جارية ا نهت
وهو عند الو اف ية إيالل الفرل يف الفرل اورم قط ا ،الو وهى طب ا25ت وهو عند الالكية و ء
مكلف مسل فر َل آنمي ،ال ملل له فيه ،ابنفاق ن مدا26ت وهبذا يسووع ب األ سوا الونوني ما جاء
من أقوال أعمة الفقه يف ن ريف الز  ،ل إأه يو  ،أش هر ن ريف يف كل مذهب ،وهذا ال يكون إال د

متحيص ونقة ،وقراء واس ةت
و د ما يذكر الذاهب الفقهية ال ولفة يف ن ريف الز  ،يهو األسوا الونوني ابلقارأة ني هذه
الذاهب ،وأخ،ا يرج الذهب الذي هو أقواها يف رأيه ،ويؤيد رأيه ابألنلة منها :أن القرآن ال يسو مل
األلفاظ إال يف م ناها ال روف ،و لل ما عدا االتطالحات اخلاتة له ،ومنها اخوالف الصحا ة يف
24

ا ن اهلمام احلنفيَ ،رح فتح القدير ،نار الفكرم نت  ،نتتذ ل ،5ص247ت

26

حممد اخلرشي أ و عبد هللا ،اخلرَء على خمتصر سيدي خليل، ،وتم نار تانر ،1 ،نتتذ ل  ، 8ص 75ت

 25الواف ي الص  ،حممد ن ا ن ال باس ،هناية احملتاج إىل َرح املنهاج ،مصرم شركة ومكوبة مصطفى البايب احللىب وأوالنه مبصر،
1396 ،1ه1967/مذ ،ل  ، 7ص 423-422ت
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حك عمل قوم لو  ،وقد روي عن ا ن عباس رضي هللا عنه أن عليا رضي هللا عنه أحرقهما وأاب كر رضي
هللا عنه هدم عليهما حاعطات وهبذا يثبه األسوا الونوني أن الو ريف الصحي هو ما هب إليه احلنفيةت
الهتمام ِبخلرائط والصور لألماكن اليت ورد ذكرها يف القرآن :من مزااي نفس ،األسوا الونوني اهومامه
ابخلراعط والصور لألماكن الس ورن كرها يف القرآن ،فهو يورحها ويبني موق ها ات رايف وموجزها الوار ي،
ما كر عالقوها ابحلدث الذي ورن فيه كرهات وقرر أن ال يقوصر على مطال ة الكوب إلببات هذه اخلراعط
الصور ل قام رحلة خاتة إىل أر

القرآن فكاأه رحلوه هذه من  3أوفمرب 1959م إىل  4فرباير

27 1960ت وزار خالل رحلوه هذه األماكن الوارن يف القرآن الكرمي الس نقا يف الملكة ال ر ية الس ونية
والملكة األرنأية اهلاملية وفلسطني وسوراي ومجهورية مصر ال ر ية 28فيقول األسوا عن رحلوه هذه رنا على
أحد األسئلة إل اعة الملكة ال ر ية الس ونية جبد م ااهلدف األساس من رحلس هذه زاير األماكن الوار ية
الس ورن كرها يف القرآن الكرمي ،أو كوب الس ، ،فإأين هذه األايم أكوب نفس،ا للقرآن الكرمي الذي مسيوه
انفهي القرآنا وخالل نفس،ي هذا قد وتله إىل النويجةم أن اإلأسان ال ميكن له أن يومكن من م رفة
هذه األماكن م رفة تحيحة إال إ ا رآها ينيه ،فقمه هبذه الرحلةا29ت
وجيدر نا أن أذكر هنا ض النما ل هلذه اخلراعط والص ور ما يان ما قال ه األس وا الونوني
ش رحا لوق ها ات رافيا وموجزها الوار يم خريطة خرول ين إس راعيل من مص رم ورنت قص ة موس ى عليه
الس الم يف س ور األعراف من اآلية رق  103إىل اآلية رق  ،159و كر هللا س بحاأه ون اىل فيها قص ة
مقا لة موس ى عليه الس الم ما فرعون ومناقو وه م ه وقص ة خرول ين اس راعيل من مص ر و رق فرعون يف
27
28
29

عات احلدان ،سفر نمه أرض القرآن ،الهورم اسالمل بلى كيثنز1968 ،1 ،ذ ،ص29ت
الرجا السا ق ،ص 21ت
الرجا السا ق ،ص 190ت
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البحر وأزول الوورا على س يد موس ى عليه الس الم ورفض ين إس راعيل الدخول يف فلس طني و ،ها كث،
من احلوانث من أريخ ين إس راعيلت فنحن أنيت هنا ص ور هذه اخلريطة وأذكر الوجز الوار ي الذي جاء
ه األسوا الونوني يف هامغ اخلريطة شرحا لكل من هذه األماكن الوار ية فيقولم
1ت جونم وهي النطقة الس سكن فيها سيد يوسف عليه السالم ين اسراعيل يف مصر30ت
2ت مم ام هي كاأه عاتمة مصر يف عهد يوسف عليه السالم31ت
3ت البح،ات الر م هي حب،ات الاء الر ونقا د عد كيلومرتات من قنا الس ويات ولكن كاأه
موصلة ما البحر يف األزمنة القدمية32ت
4ت رعس يام وهذا الكان قد خرل منه س يد موس ى عليه الس الم ما ين إس راعيل 33مث الوحق ه
قوافل أخرى لبين اسراعيل يف الطريقت
ال سم ممتشم ممهاد من كتب أهل الكتاب :يرجا األس وا الونوني إىل اإلجنيل والوورا و ،مها ألجل حتقيق
عد أهدافم
1ت البيان الفص ل لا جاء يف القرآن الكرمي جممال ،و لل ألن القرآن الكرمي ليا كوا أر ي جمرن
وإمنا كوا هداية رابأية ،وهو نسوور اهلي لو من هذه الوفاتيلت

30
31
32
33

اأ رم الكوا القدس ،سفر التكوين ،الفصل السا ا واألر ون الفقرات 6-4ت
اأ رم جنيب فرجنية ،املوسوعة العربية ،ص 737ت

اأ رم الكوا القدس ،سفر اخلروج ،الفصل الرا ا عور ،الفقر 10ت
الرجا السا ق ،سفر اخلرول ،الفصل الثاال عور ،الفقر 37ت
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ام م مب ِمن ِ
اّ
ضم م م ِربَ ْ
ْ َعلَْي ِه ُم ال ًِذلةُ َوال َْم ْسم م م َكنَةُ َوَِب ُوا بِغَ َ
مثال لل قوله ن اىل عن ين اس راعيل م ﴿ َو ُ
َ
ِ
ذَلِم َ ِبَهنُم َكمانُوا ي ْك ُفرو َن ِآَي ِ ِ
ص م م م م م ْوا َوَكمانُوا يَم ْعتَم ُدو َن﴾
ت اّ َويَم ْقتُملُو َن النبِيًِ َ
ي بِغَ ِْري ا ْْلًَِق ذَلم َ ِاَما َع َ
ْ
َ
َ ُ
]البقر م  [61يذكر الفسرون م ىن هذه اآلية ويقولون أهنا ن ين أبن هللا ضر عليه الذلة والسكنة ألهن
كاأوا يكفرون آبايت هللا ويقولون النبيني  ،احلق34ت ال نفص يل فيما حدث لبين اس راعيل ،وال يكوفي
األس وا هبذا االمجال واات ة أن الن ﷺ أابب األخذ عن أهل الكوا

قولهم اوحدبوا عن ين اس راعيل

وال حرل35ت
2ت االس وو هان على حتريف الكوب الس ا قة ،أو للرن على االهتامات واألكا يب الس رمى هبا أهل
الكو ا أأبي اءه  ،أو للرن على االهت ام أبن القرآن الكرمي ق د ن لم ه الن ﷺ من علم اء أه ل
الكوا أو من كوبه  ،و لل أن القرآن أفس ه يو  ،إىل الوحريف يف كوب أهل الكوا يف عد
ْكتاب ِبَي ِدي ِهم ُُث يم ُقولُ مو َن ه َذا ِمن ِع م ْن ِد ِ
ِ
ِِ
اّ
َ ْ
ين يَ ْكتُمبُو َن ال َ َ ْ ْ َ
مواضا ومنها قوله ن اىلم ﴿فَم َويْ ٌل للذ َ
ْ أَيْ ِدي ِه ْم َوَويْ ٌل ََلُ ْم ِِما يَ ْك ِسبُو َن﴾ ]البقر م [79ت
لِيَ ْش َرتُوا بِ ِه ََثَنا قَلِيال فَم َويْ ٌل ََلُ ْم ِِما َكتَمبَ ْ
الرد على التوويالت الباطلة يف التفسري القرآن الكري :قام أتحا الفرق ال ولفة يف الاضي واحلاضر
و ويل اآلايت القرآأية لو ييد مذاهبه اخلات ة أو م وقداهت الباطلة وجاءوا ابل اال الس ال نوافق الكوا
والس نة والل ة وال ننس ج ما الروب اإلس المية الص حيحة ،وهذا ما يو  ،إليه الونوني حيث يقول م
والو ر األس اس ي لفه القرآن الكرمي أن يوناول الدارس قل موفو مس وقل  ،موحيز إليه أو عليه،

34

اأ رم الطربي ،جامع البيان يف أتويل آي القرآن ،ل  ، 1ص  ،25الرازي ،مفاتيح الغيب ،ل ،1ص ،110ا ن كث ،،تفسري

35

تحي الب اري ،كتاب أحاديث األنبيا ِبب ما ذكر عن بِن اسرائيل ،حديث رق م 2289ت

القرآن العظيم ،ل ،1ص  ،102األلوسي ،روح املعاِن ،ل ،1ص276ت
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س واء كان الرء يؤمن ه كوااب منزال من هللا أم ال ،ف ليه أن رر هنه أبقص ى ما ميكنه ،ويب د عنه الوحيز
ويو لص من كافة اآلراء الس كوهنا واكوس بها مس بقا ،مث يقراه ابلر بة اجملرن يف فهمهت أما الذين يدرس ون
يف ض وء الفاهي الو ص ية الس بقة فلن جيدوا فيه  ،أفكاره فحس ب وهلذا ال يس وطي ون الوت ول إىل
ما ينب ي فهمه ونبلي ه من القرآن الكرمي وإ ا كاأه طريقوه هذه ال ننف ه نراس ة أي كوا  ،فكيف
ننف ه نراسة القرآن الكرمي وهو الكوا الفريد36ت
وهل ذا أرى األس و ا يهو ابلرن عليه ا خالل نفس ،ه لآلايت القرآأي ة الس أوهل ا هؤالء خل دم ة
أهدافه  ،ومثال لل الرن على االهتام أن السيد عاعوة رضي هللا عنها ليسه من أمهات الؤمننيم فمن
أش نا االهتامات واألكا يب الس رمى هبا الو ي ة أت حا الن ﷺ وأزواجه ﷺ ما رموا ه أم الؤمنني
ِ
ي ِم ْن أَنْم ُف ِس م م م ِه ْم ۚ
عاعو ة الص ديقة رض ي هللا عنها ولكنه رأوا أن قوله ن اىلم ﴿النِ ُّ
ِب أ َْوَىل ِِبل ُْم ْؤمنِ َ
اجهُ أُم َها ُُتُ ْم ۚ﴾ ]األحزا م  ،[6فجاءوا و ويل عجيب فقالوام إن ش رف أمهات الؤمنني مل يبق
َوأَ ْزَو ُ
يف الس يد عاعو ة رض ي هللا عنها د وفا الن ﷺ ؛ و لل ألن س يد علي رض ي هللا عنه قد طلقها

عبا عن الن ﷺ د وفانه ﷺ ف،ن األس وا على هذا الو ويل الباطل خالل نفس ،ه لآلية الكرمية
فيقولم اوجيدر نا أن أذكر يف هذا القام أن تميا أزوال الن ﷺ ،والسيد عاعوة رضي هللا عنها منهن
ابلطبا ،أفا النزلة يف أ ر القرآن ،ولكن هناك مجاعة ج له س يد علي والس يد فاطمة وأوالنمها
رض ي هللا عنه أمج ني حمورا للدين ،وأناروا أ ام الدين كله حوهل  ،ومن مث ط نوا يف السيد عاعوة وكث،
من الص حا ة رض وان هللا عليه أمج ني ،ولا وقفه يف طريقه هذه اآلية الس نض طر كل من يدعي
اإلميان ألن يس ل أبن الس يد عاعو ة رض ى هللا عنها أم له ،زعموا حلل هذه الو كلة زعما ريبا وهو أن
36

أ و األعلى الونوني ،تفهيم القرآن ،ل  ، 1ص 32-31ت
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الن ﷺ قد أعطى س يد علي رض ي هللا عنه الس لطة يف أن يبقي د وفانه ﷺ من يو اء من زوجانه
الطهرات يف عص مة ﷺ  ،ويطلق نفس ه منهن من يو اءت فقال أ و منص ور أمحد ن أيب طالب الطربس ي
يف كوا ه االحوجالذم اأن الن ﷺ قال لس يد علي رض ي هللا عنه م ااي أاب احلس ن إن هذا الو رف
ابق مان من على طاعة هللا فآيوهن عص ه هللا دى ابخلرول عليل فطلقها من األزوال وأس قطها من
ش رف أمهات الؤمننيا 37وما أن هذا احلديث ابطل ال أت ل له ،فهو الف اآلايت الوارن يف هذه
السور أيضا ،38و لل ألن األزوال الطهرات الاليت فضلن البقاء ما الرسول ﷺ د أزول آية الو ي ،مل
ي د له ﷺ احلق يف طالقهنا39ت
مث د هذه األنلة من القرآن الكرمي أييت األسوا ابلرباهني ال قلية فيقول م اوفضال عن لل فإن
أي إأس ان  ،مو ص ب إ ا أعمل ال قل وحده وفكر يف م ىن هذا احلديث قهر له يف وض وب أأه ل و
تري وافرتاء مبني مهني يف حق رسول هللا ﷺ  ،أن اإلأسان ال يووقا من رجل عاني أن يفكر يف طالق
امرأنه د مونه ويفو

زول ا نوه حق طالقها أيا ة عنه إ ا هي خالفوه ،فكيف ابلرسول األع

ﷺ ما

رف ة مقامه ومسو قدرها40ت
هذه ض النما ل لبيان أس لو األس وا الونوني يف الرن على الو ويالت الباطلة للو ي ة يف
الوفس  ،القرآن الكرمي فهو يرن عليها ابألنلة من الكوا والس نة وأييت ابلرباهني ال قليةت وهكذا جيما ني
الرواية والدراية يف رنه على هذه الو ويالت ال ريبةت
37
38
39
40

أ و منصور أمحد ن أيب طالب الطربسي ،كتاب الحتجاج ،ص 82ت
سور األحزا اآلية 52-51 ،29 ،28ت
نفهي القرآن ل  ،4ص 72ت
نفهي القرآن  4ص 72ت
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اخلامتة والنتائج
د هذا الس ،احلثيث ما األسوا الونوني يف منهجه يف نفس ،القرآن الكرمي خنلص ابلنواعج اآلنيةم
1ت أن األس وا الونوني دأ عمله يف جمال الدعو ابالهومام ناحيوني أس اس يوني ومهام النقد ال لمي
الوامل للجاهلية القدمية واحلديثة ،واالهومام اخلاص إب راز الوصور الصحي لإلسالمت
2ت ك ان اهوم ام اإلم ام و ليف نفهي القرآن أويج ة أأ ه لن يومكن من النج اب إال إ ا اهو وفهي
القرآن ونفس،ه طريقة نناسب مقوضيات الدعو اإلسالميةت و دأ وفس،ه يف جملة نرمجان الوهرية
قبل إتداره كوااب حرتا على االسوفان من وي اخلرب ت
3ت كان األس وا ي وين ابلس ياق خالل نفس ،هت و يان الران من الناحية الل وية مث ي ر اآلايت
األخرى الوارن يف الوض وت ويبني الران منها موكاملةت وكنت ي ومد الوفس  ،الذي ببه عن الن
ﷺ وما فهمه الصحا ة رضي هللا عنه ت
4ت متيز األس وا إبنياأه مبقدمة نفص يلية فيها س بب نس مية الس ور وزمن أزوهلا ما كر الرحلة
وال روف الصاحبة الس كاأه فيها الدعو اإلسالمية آأذاكت
5ت اهو يف نراس ة القص ص القرآأية بيان ال القة ني القص ة و ني مرحلة احلركة اإلس المية الس أزله
فيها ،والووجيهات اإلهلية لولل الرحلة مث يان الووجيهات الرا طة مبجال الدعو اليومت
6ت و ني الس اع ل الفقهي ة الوارن يف آايت األحك ام وامو از ابلق ارأ ة للم ذاه ب الفقهي ة والرتجي
مسودال ابلكوا والسنة يدا عن الو صب الذه ت
7ت كان إلم ان أ ره يف الكوا والس نة ما اطالعه الواس ا على ال لوم والفلس فات ال ات ر أبر
ألسلو ه يف الوفس ،مج ا ني الرواية والدرايةت
.
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