
قانيالخاأثیر.. األولالجزء/ القرانعلىالحرب

بسم اهللا الرحمن الرحیم

القران على   حرب

  اجلزء األول

  :اثري اخلاقاني 

من اخلاطئة لالستفادةطريقة الخطورةتبنيدراسة فكرية

واحملاوالت التارخيية لضرب املفاهيم واألفكار القرآنية القران 

وليس بالضرورة أن تعني كلمة حرب مفردات املعارك من 

فقد يكون نطاق ..ع الذخائر القنابل والصواريخ وخمتلف أنوا

احلرب الكلمات والكتب واألقالم ورمبا بل مؤكدا هي اقوى 

من غريها الن حروب األفكار لن تنتهي جبيل وال بأمة بل 

  ... تستمر مادامت راسخة يف العقول والقلوب 
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  :تمهید 

وفیه فصالن مفهوم الحرب  على القران الكریم  :    األولالباب 

  :هما 

  :لغة واصطالحا تعریف الحرب: ل الفصل االو

  مفهوم الحرب على القران : الفصل الثاني 

  :ومواجهتها الحیة مخاطر الحرب على القران :  الباب الثاني 

  ) :االتكاء على العقل البشري (التفسیر باالراء :الفصل االول 

  :تحریف مقاصد القران الكریم : الفصل الثاني 

  :مواجهة مقترحات ال: الفصل الثالث 
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االهداء 

.................................................................  

  ..................................الى من بذل وجوده 

  ............................................وعلمه

  ...........................ودمه

  ...................ونفسه 

  ...............واهله 

  ...........وولده

  .......وماله

  

  ......................................في سبیل القران المجید  
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  مقدمة البحث

القران هو السر االكبر في بقاء المسلمین قوًة ووجودًا رغم     

انتفاء كل مقومات بقاءهم على ارض الواقع ، والحقیقة الراسخة 

لذي ورطهم الیوم بالمزید من عذاب الذلة ان ابتعادهم عنه هو ا

وموضع الخلل یعلن اشارة .. والفقر والحاجة الى الغرب وغیرهم 

حمراء منذ مئات السنین ان هجر القران ونبذ احكامه وانتقاص 

زوال اهله وتحریف مقاصده واهدافه كلها تعجل تدریجیا في 

دین السبب في عزتهم اي من انتمى الى االسالم اسما وهو في 

  ..!الهوى قلبًا 

نشأت حول القرآن الكریم حركة تألیفّیة واسعة وضخمة،   

اتصلت بالقران بمواضع اختصاصها وعنفوان قوتها فذابت وتالشت 

تلك الثورة والذروة امام الفكرة القرانیة الهائلة ، وان من اسرار 
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االعجاز القراني انه الیحدك بحد امامه بل یرفع الحواجز اللغویة 

تى قیل ان لغة القران من السهل لكنه ممتنع عن االتیان بمثله ح

ویرفع الحواجز المعنویة حتى یخیل للباحث والمطلع ان قد ملك 

المعنى واحاط به وماهي اال برهة حتى یجد انه محاصر بخزائن 

واذا بمعناه كان مفتاحا فتح عن مكنون عظیم من جواهر التثمن 

فا بقدره جاهال بقدر نسان عار اال فیرجع االفكار وریاض المعارف 

قران معرفته حق المعرفة وانما كان الحال القران ولذلك لم یكلفنا ال

هي في كون العرب ، والحقیقة الضائعة الخطیرة كل بقدره 

والمسلمین اولى الناس بحفظه ورعایته والعمل به وتعظیم اهله 

عاملهم ونشر علومه ومعارفه ولغته معهم في بیوتهم وشوارعهم وم

النه اساس یعمل بالقران ومصانعهم ومدارسهم كل بعمله 

الدعوة وما،مساس به مساس بها وتدمیر لها ايحضارتهم و 

تمثلتالتي،" جونزتیري"المتطرفاألمریكيالقسأطلقهاالتي 

فيكنیسته،أمامالكریمالقرآنمنالنسخمئاتحرقعزمهفي
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إّال ناقوس ر الذكرى الماضیة ،سبتمب١١ألحداثالتاسعةالذكرى

حقدعنتُنبئخطر یدق في اتجاه نزاع األدیان بدال من حوارها

الفعللردودونظراالمجید،وكتابهاإلسالمتجاهبغیضعنصري

عماالقستراجعبه،القیامینويكانماعلىوالمستنكرةالغاضبة

  .سابقاعنهأعلن

سة او الكنائس مطلقا بل وال ادعي انه لسان حال كل القساو     

هم قوم محبون للسالم والمحبة ولكن السیاسة تفسد ماتحل به 

الحرب مهما كان عنوانه سلیمًا وهذه الحادثة وغیرها من وسائل 

على آرائها للتأثیرواإلسالمیةعلى الشعوب العربیة النفسیة

وعواطفها ومواقفها وسلوكها، بطریقة تعین على تحقیق سیاسة 

لهذا النوع من لدولة المستخدمة أو الدول المستخدمةوأهداف ا

  .الحرب 
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ویبقى ان نذكر ان عنوان البحث واسع وكبیر وما كتب انما     

هو عّینة ونموذج  على آثار هذه الحرب ا لشاملة على اهداف 

وقد لیبه بل حتى على لغته ووجوده االقران وعلى معانیه واس

ت اعني كلیا ماكانت علیه بعض انتقینا منها التفسیر بالرأي ولس

المذاهب من االعتماد على اراء بعض االفراد في تفسیر القران 

سواء كان هوالء صحابة ام تابعین ام عقل المفسر ذاته وانما 

مرادي هو االتكاء على العقل البشري في تفسیر القران واالسالم 

والشریعة وهو مذهب فكري جدید یظهر في كل عصر ویخفت 

ي هذا القرن اصبح اكثر ثباتا واستقرارا ربما النه ورقة ولكنه ف

سیاسیة لدول كبرى تحاول ان تضغط به على القرار االسالمي 

وكذلك من مخاطر الحرب القران هو تحریف المقاصد والعربي 

واالهداف وان كنت ارى ان اهداف القران الزالت طموحات الناس 

یق والممارسة فان ورغباتهم والكل ینادي بها ولكن عند التطب

االهداف تحرف ویسیر كل حي الى سبیله ویبقى مع القران اهله 
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وخاصته الن اهدافهم اهدافه ولكن المقاصد قد تحرف حتى في 

كما سنرى بأذن اهللا في موضوعها في الفصول الجانب النظري 

ونسال اهللا تبارك وتعالى ان یجعلنا ممن ینتصر به ..القادمة 

  آمین ..تب لنا هذا ذخرا یوم نلقاه ولدینه ویكلكتابه 
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  :احلرب على القران الكريم : الباب األول  

 تعريف احلرب : الفصل األول 
ً
  :لغة

نقیض السَّلم، ُتَؤنَّث، وتصغیرها ُحَرْیب روایة عن العرب، وهي

ومثلها ُذَرْیع وُفَرْیس وُقَرْیس أنثى، وُنَیْیب یعني الناقة وُذَوْید وُقَدْیر 

ورجٌل .ِمْلَحفٌة ُخَلْیق، كلُّ ذلك تأنیث ُیَصغَّر بغیر الهاء: وُخَلْیق، یقال

بالُد : ودار الحرب. وفالٌن َحْرُب فالٍن أي ُیحارُبه. ُشجاع: ِمْحَرب

ْبته تحریبًا أي . المشركین الذین ال ُصْلَح بینهم وبین المسلمین وَحرَّ

ْشُته على إنسان فأوِلَع به وبَعداوته ُأِخَذ ماُله : ِرَب فالن َحَرباً وحَ . َحرَّ

ماُله الذي یعیش به، : وَحریبُة الرجل. َمْحُروب َحریبٌ فهو َحِربٌ 

  .والَحریُب الذي ُسِلَبْت َحریبُته

  .َیعني المعصیة" ُیحاربون اَهللا ورُسوَله : " وقوله تعالى

  .هو الَقْتل: یقال" َفْأَذُنوا بَحْرٍب من اهللا ورسوله " : وقوله تعالى

  :والَكِلب، قالوُشُیوٌخ َحْرَبى والواحد َحِرٌب َشِبیٌه بالَكْلَبى
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والِحراُب جمع الَحْربة دوَن الرُّْمحوُشُیوخ َحْرَبى َبجْنَبي أِریكٍ 

وكانت . َمقاُم اإلمام في المسجد: والِمْحراُب عند العامَّة الیوم

. ةَمحاریُب بني إسرائیل َمساجَدهم التي یجَتمُعون فیها للصَّال

  :الغرفة قال امرؤ القیس: والمحراب

  كِغزالن َرْمٍل في َمحاریِب أقیالِ 

ُدَوْیبَّة على ِخْلقة سامِّ أْبَرص : والِحْرباء. ُعُنق الدابَّة: والِمحرابُ 

رأسا الِمسمار في : والِحْرباء والقتیر. الَحرابي: ُمَخطَّطة، وجمُعه

: والَحْربةُ   إذا ُأْكِرَه َصلّ كلُّ ِحْرباءٍ :الَحْلقِة في الدِّْرع، قال لبید

  )١( .الِوعاُء مثُل الُجواَلق

  :طالحا اصاحلرب  

الحرب في النظم العسكریة هي خطة شاملة للهجوم على الخصم 

غیر أوتشتمل على معظم جوانب خطوط االشتباك المباشرة 

المباشرة وهي بهذا الوصف تتضمن معارك عدیدة في حرب واحدة 

باألسلحةنوع بحسب العدو فهناك الحرب العسكریة والحرب ایضا تت
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التقلیدیة او بأسلحة الدمار الشامل وهناك الحرب النفسیة والحرب 

االلكترونیة والحرب الفكریة والثقافیة والحرب االقتصادیة ویستمر 

وقد تجتمع كل ) الهدف (هذا التنوع مع استمرار تنوع الجهة المقابلة 

أوائلكما حصل في الحربین العالمیتین في حرب واحدةاألنواعهذه 

  ..تقریبا القرن الماضي والى منتصفه 

العامة لخصائصها األطركل حرب مناسبة لها ومتفقة مع وأدوات  

البندقیة والمدفع والدبابة وغیرها من أدواتهافالحرب العسكریة 

والقراطیس األقالمفأسلحتهااما الحرب الثقافیة والفكریة األسلحة

لوازم األدواتوهذه ..ووسائل النشر واإلعالنلكلمات واالطاریحوا

أدواتهمجنود الحروب والذین ستختلف تبعا الختالف نوعیة حربهم 

فجندي الحرب العسكریة یغایر في ملبسه وبزته جندي وأشكالهم

ووسائل كل حرب عن أدواتالحرب االلكترونیة وهكذا تتغایر 

  .األخرىالحرب 
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  :احلرب على القران الكريم مفهوم:ني الفصل الثا

استجمعت كل وأهدافهاوهي تصنیف جدید في نوعیة الحروب 

ضد واألسالیباألدواتالسالفة الذكر ومختلف وأنواعهامفاهیمها 

طرحا هدف یغایرها بالمرة وهذا ماجعل الحرب على القران المجید 

لقران كتاب جدیدا على مستوى النظریة والممارسة الحیة فلم یعد ا

وأسلوبأمراء هذه الحرب بل هو منهج ونظریة عمل أماممن ورق 

حیاة وخزانة علم ومنجم معرفة وغرفة عملیات استراتیجیة تدار بها 

والشك في عقالنیة هذا التشخیص من ظروف الحاضر والمستقبل 

القران ككتاب كوني ال كتاب ورقي كما یتصوره إنصافناحیة 

ان واهل تالوته طلبا في الثواب الدنیوي او الكثیر من قراء القر 

  ..!! االخروي 

النبي االكرم محمد صلى أعلنهاآیةأولمنذ الحرب انطلقت شرارة

اهللا علیه واله في اجواء مكة المكرمة فكانت قبال كل ایة معركة 
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ومع كل سورة یختمها الذكر على النبي االكرم صلى اهللا علیه واله 

و ه ما الحرب الفكریة والثقافیة فالزالت موجّ حربا نفسیة وعسكریة ا

على مصادر التشریع الى یومنا هذا وهي باقیة مازالت مسلطة 

  .معادلة الخیر والشر باقیة في هذا الكون 

والزمن كفیل بتغییر السیوف الى بنادق ثم صواریخ فالسیف الجاهلي 

ي الذي حارب القران واهله تطور الى احدث مااستطاع العقل البشر 

ابتكاره من وسائل الدمار واالهالك للحرث والنسل والیخفى ان من 

عام بأدواته البسیطة لو ظهر في القرن إلفیحارب القران قبل 

الواحد والعشرین لصار واحدا من افراد جیله وربما كان من ابرعهم 

والعكس صحیحا ایضا فهناك من یقبل القران مادام القران كتابا 

اذا رجع الى زمان علي بن ابي طالب علیه مجلدا بین یدیه اما

او اجتنب عن األمرالسالم وقال له انا القران الناطق اعمل هذا 

ذلك الفعل هل یبقى على تقبیله للقران ام یسل سیف البغي على 

علیه (عن معبد قال قام علي كما یروى أمامهالقران وقد تجسد 
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مع تحریضه الناس خطیبا على منبره فكنت تحت المنبر أس) السالم 

و أمره لهم بالمسیر إلى صفین لقتال أهل الشام فسمعته یقول سیروا 

إلى أعداء اهللا سیروا إلى أعداء القرآن و السنن سیروا إلى بقیة 

األحزاب و قتلة المهاجرین و األنصار فقام رجل من بني فزارة فقال 

لك كما له أ ترید أن تسیر بنا إلى إخواننا من أهل الشام فنقتلهم 

سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة فقتلتهم كال ها اهللا إذا ال نفعل 

فهرب الفزاري و اشتد . فقام األشتر فقال من هذا المارق . ذلك 

الناس على أثره فلحق في مكان من السوق تباع فیه البراذین فوطئوه 

هذا )٢(....بأرجلهم و ضربوه بأیدیهم و نعال سیوفهم حتى قتل 

اري لم یكن شخصا وحیدا انحصرت به ازمة الضالل وعقدة الفز 

النفاق بل تنفست به وماهي اال ایام قالئل بعده ظهرت فیها 

شخصیة الفزاري ظاهرة كبیرة شملت جیش االمام علي علیه السالم 

اال قلیال وشملت مجتمع الكوفة ومجتمعات المسلمین اال من انزوى 
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وهم قالئل المفترض الطاعةألمامهفي بیته او قابلهم بالطاعة 

  ..ایضا 

المشكلة ان المفهوم القراني في توصیف اعدائه یمثل سلوكا    

یعدّ یخافه العدید من المسلمین ویستحي منه آخرون الن القران ال

تافها في ایصفه بأنه عدو نفسه اوال وتائها الكافر عدوا له بمقدار م

فالحرب رفا بدیهیا في الصراع وثالثا الیراه إّال طثانیاقیمته الحقیقیة

النه ال یدعو للدهشة او االستغرابمن كافر او ملحد القرانعلى

في حزب الشیطان وجنوده واعوانه وهم طرف الشر والباطل والرذیلة 

اعلنوا على ربهم حربا طویلة على قیاس اعمارهم والنسبتها لها 

مقادیر اطالقا مع ربهم فهو الخالق الذي الیموت والیقهر بیده

َوَیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه :كما قال تعالى وخزائن السموات واالرض 

  ) ٥٥الفرقان (َربِِّه َظِهیًرا َوَكاَن اْلَكاِفُر َعَلىَما َال َیْنَفُعُهْم َوَال َیُضرُُّهْم 

ُسوَل َحقٌّ َبْعَد ِإیَماِنِهْم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَّ اللَُّه َقْوًما َكَفُرواَكْیَف َیْهِدي 

  )٨٦آل عمران (َوَجاَءُهُم اْلَبیَِّناُت َواللَُّه َال َیْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن 
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َها َأْنُتْم َهؤَُالِء ُتْدَعْوَن ِلتُْنِفُقوا ِفي َسِبیِل اللَِّه َفِمْنُكْم َمْن َیْبَخُل َوَمْن 

ِنيُّ َوَأْنُتُم اْلُفَقَراُء َوإِْن َتَتَولَّْوا َفِإنََّما َیْبَخُل َعْن َنْفِسِه َواللَُّه اْلغَ َیْبَخْل 

َیا َأیَُّها الَِّذیَن )٣٨محمد (َیْسَتْبِدْل َقْوًما َغْیَرُكْم ثُمَّ َال َیُكوُنوا َأْمثَاَلُكْم 

َآَمُنوا َال َتَتَولَّْوا َقْوًما َغِضَب اللَُّه َعَلْیِهْم َقْد َیِئُسوا ِمَن اْآلَِخَرِة َكَما َیِئَس 

  )١٣الممتحنة (ُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبورِ الْ 

وانما مایدعو للغرابة والدهشة ان یحارب القران من یدین بدین القران 

من یقرأ القران والقران یلعنه النه ینهج بنهج كتاب الشیطان ! ظاهرا 

فقد ورد في بعض الروایات عن اهل بیت العصمة اشارة وتأكید 

منها لقراءة القران او النسبة الیه بال عمل على هذا المعنى السلبي 

عن ،عن الصادق ، عن الحسین بن زید، عن شعیب بن واقدماروي 

في ) (صلى اهللا علیه واله(عن النبي ) لیهم السالم ع(آبائه 

اوآثر ، من قرا القرآن ثم شرب علیه حراما: قال ) حدیث المناهي 

اال ، ّله اال ان یتوب علیه حب الدنیا وزینتها استوجب علیه سخط ال

وانه ان مات على غیر توبة حاجه یوم القیامة فال یزایله اال 
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: وروي عن الرسول االكرم محمد صلى اهللا علیه واله . مدحوضا

من تعلم القرآن فلم یعمل وآثر علیه حب الدنیا وزینتها استوجب 

سخط الّله وكان في الدرجة مع الیهود والنصارى الذین ینبذون كتاب 

ومن قرأ القرآن یرید به سمعة والتماس الدنیا لقي ، الّله وراء ظهورهم 

الّله یوم القیامة ووجهه عظم لیس علیه لحم وزج القرآن في قفاه 

ومن قرأ القرآن ولم ، ویهوي فیها مع من هوى ، حتى یدخله النار

یا رب لم حشرتني : یعمل به حشره الّله یوم القیامة اعمى فیقول 

كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك : نت بصیرا ؟ قال اعمى وقد ك

ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه الّله ، فیؤمر به الى النار، الیوم تنسى 

وتفقها في الدین كان له من الثواب مثل جمیع ما اعطي المالئكة 

ومن تعلم القرآن یرید به ریاء وسمعة لیماري ، واالنبیاء والمرسلون 

العلما ء ویطلب به الدنیا بدد الّله عظامه یوم به السفهاء ویباهي به

ولیس نوع من انواع ، القیامة ولم یكن في النار اشد عذابا منه 

ومن ، العذاب اال سیعذب به من شدة غضب الّله علیه وسخطه 
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الّله تعلم القرآن وتواضع في العلم وعّلم عباد الّله وهو یرید ما عند

ولم یكن في ، منزلة منه أعظموال لم یكن في الجنة اعظم ثوابا منه

اوفر الجنة منزل وال درجة رفیعة وال نفیسة اال وكان له فیها 

  .النصیب واشرف المنازل 

ان في جهنم وادیا : قال ) صلى اهللا علیه واله(روي عن النبي 

:) قال أنالى (ة منه مر ألفث اهل النار كل یوم سبعین یستغی

أهللشارب الخمر من :اب ؟ قال لمن یكون هذا العذ: فقیل له 

  .القرآن وتارك الصالة 

) صلى اهللا علیه واله(محمد النبي روي عن: األخبارجامع فيو 

تطحن بها ، ان في جهنم رحى من حدید، یا علي : في وصیته 

  .المجرمین ءوالعلماء رؤوس القرا

تال ربّ : وروي عن رسول اهللا محمد صلى اهللا علیه واله قوله 

  .والقرآن یلعنه ، قرآن  لل
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كم من : وروي عن رسول اهللا محمد صلى اهللا علیه واله انه قال 

  .والقرآن یلعنه ، قارئ للقرآن 

قال رسول  الّله : عن جده قال ، عن ابیه ، روى عمر بن شعیب 

ویؤتى ، یمثل القرآن یوم القیامة برجل ): صلى اهللا علیه واله (

، ویخالف طاعته ، ویتعدى حدوده ،بالرجل قد كان یضیع فرائضه 

اي رب حملت : فیقول ، قال فیستنیل  له خصما، ویركب معصیته 

وترك ، وضیع فرائضي ، تعدى حدودي ، اى اي شر حامل 

: حتى یقال ، فمازال یقذف بالحجج ، وركب معصیتي ، طاعتي 

، فیاخذ بیده وال یفارقه حتى یكبه على منخره في النار، فشانك وایاه 

ویاخذ ، ویعمل بفرائضه ، ؤتى بالرجل قد كان یحفظ حدوده وی

اي رب : فیقول ، فیستنیل حباله ، ویجتنب معاصیه ، بطاعته 

واتبع ، وعمل بفرائضي ، اتقى حدودي ، حملت ایاي خیر حامل 

: حتى یقال ، فمازال یقذف له بالحجج ، وترك معصیتي ، طاعتي 
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تى یكسوه حلة االستبرق فیاخذ بیده فما یرسله ح، فشانك وایاه 

  ) ٣(.ویسقیه بكاس الخلد، ویعقد على راسه تاج الملك ،

عن منهج القران للمنحرفینماهو إّال إنذاراتهذا الجانب الترهیبي 

على من یشترك مع القران أسلفناوتعالیمه وقیمه ویشتد العذاب كما 

محمدي إسالميفي النسبة و العنوان العام فالمسلم عنوانه انه قراني 

فاذا تالعب واستأكل بهذه النسبة والعنوان حاسبه إلیهممنسوب 

التي كذب نسبتها فهو قراني والنسبة الذي ضیع مضمونه العنوان 

والقران في كل ایة مّر علیها غیر آبه لما باللفظ وشیطاني بالحقیقة 

وغیرها من ثواب او عقاب تبشیر امر ام نهي امتدعوه من تحذیر 

یعاقبه علیها كما مر في بعض الروایات ان المجید تصاریف القر 

  .انها تدفعه دفعا الى النار لیلقى على منخریه فیها 
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  خماطر احلرب على القران الكريم :الباب الثاني 

  :)االتكاء على العقل البشري (باآلراءالتفسري :األولالفصل 

  

الحرب على الركون الى االراء من ابرز المخاطر التي تفرزها    

ام لم تكن أصحابهاالقرآن وسواء كانت الحرب مقصودة من 

على العموم و ،فالنتیجة واحدة فهناك حرب قاصدین وحرب غافلین 

الرأي المستند على العقل البشري هو قراءة خاطئة للنص القراني 

الن هذا النص كالم اهللا تعالى الیفسره اال القران نفسه او السنة 

بصدورها عن النبي االكرم محمد صلى اهللا علیه المحققة المطمئن

واله دون ما علق بها من الّدس والتزویر والوضع والتحریف واخطاء 

وینضم الى سنة النبي االكرم صلى اهللا علیه .. الرواة واشتباهاتهم 

واله سیرة اهل بیت النبي االكرم وهم المعصومون المعروفون 
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علي علیه السالم والى الحجة المؤمنین أمیراإلماممن بأسمائهم

قسطا األرضالعالمي الذي یمأل اهللا به اإلصالحالمدخر لیوم 

القران یفسر نفسه بنفسه فبعض .. وعدال بعدما ملئت ظلما وجورًا 

ولكن هذا النوع من أخرىآیاتتحدد او تخصص او تبین اآلیات

وعترته ماألكر التفسیر یفتقر ایضا الى ارشاد وبیان النخبة من النبي 

اآلیاتالمؤهل الوحید بتأویل وتفسیر األصغرالطاهرة وهي الثقل 

بیدهم  مفاتیح أنوالیخفى القرآنيي ن مرامي اآلوالكشف عالقرآنیة

كامال والغوص الى قاع اعماقه واكتناه إعجازهخزائن القران وفهم 

ن ماروي ع:على هذا االمر منها األدلةوقد تكاثرت غامضه ولبه 

لما جلس أمیر المؤمنین علیه السالم في : بغ بن نباتة قالاالص

الخالفة وبایعه الناس خرج إلى المسجد متعمما بعمامة رسول اهللا 

صلى اهللا علیه واله، البسا بردة رسول اهللا، متنعال نعل رسول اهللا، 

متقلدا سیف رسول اهللا صلى اهللا علیه واله فصعد المنبر فجلس 

: ن أصابعه فوضعها أسفل بطنه، ثم قالعلیه متكئا، ثم شبك بی
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یامعشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني هذا سفط العلم هذا لعاب 

رسول اهللا صلى اهللا علیه واله، هذا مازقني رسول اهللا فاسألوني فإن 

عندي علم االولین و اآلخرین، أما واهللا لوثنیت لي وسادة وجلست 

صدق : طق التوراة فتقولعلیها الفتیت أهل التوراة بتوراتهم حتى تن

علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل اهللا في، وأفتیت أهل االنجیل 

صدق علي ما كذب، لقد : حتى ینطق االنجیل فیقولبإنجیلهم 

حتى ینطق أفتاكم بما أنزل اهللا في، وأفتیت أهل القرآن بقرآنهم

تم صدق علي ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل اهللا في، وأن: القرآن فیقول

تتلون الكتاب لیال ونهارا فهل فیكم أحد یعلم ما نزل فیه، ولوال آیة 

في كتاب اهللا عزوجل الخبرتكم بما كان وما یكون وما هو كائن إلى 

یمحو اهللا ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب" یوم القیامة وهي آیة 

  )٤) (.٣٩: الرعد(
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لیه السالم فیه وفي مسائل راس الجالوت  لالمام الرضا ع       

لهذه المنح االلهیة الهل البیت المشرف علیهم جمیعا آخرتوكید 

سالم اهللا تعالى فیذكر االمام الرضا علیه السالم بعض هذه المنح 

االلهیة وخصوصا مایتصل بفهم وتفسیر وتأویل القران الكریم 

فاّني ابن رسول الّله صّلى الّله علیه و آله المخاطب، به و ابن (...

وصیائه، و من أهل بیت النبوة و الرسالة، و خلیفته بالحّق و أ

أهل المعرفة أهل القران ومخزن علمه و مستودع سّره، و نحن 

  )٥(.بتفسیره و تأویله و ظاهره و باطنه أبًا عن جدّ 

ویظهر من هذین النصین بجالء مبلغ استجماع العترة الطاهرة 

عنوانه وبیانه واالحتجاج به ظاهره ومابطن وتأویالً للقران تنزیال 

الوحیدون كبشر قادرون على الحدیث أنهموالدفاع عنه وهذا یرسخ 
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عندما نبحث فیما كتبه .عن مراد اهللا تبارك وتعالى في كتابه 

نصدم بمشاهد اإلسالمیةالمفسرون للقران الكریم من المذاهب 

دت وسواء استناآلراءمن نسج أنهاإالّ غریبة لیس لها من مبرر 

على روایة او سیرة لصحابي او تابعي فان المفسر البد اآلراءهذه 

ان یعرض جمیع ماعنده اوال على من له حق الرجوع الیه كمصدر 

ثم تحقیق ماورد عن هذا المصدر باالطمئنان بصدور الروایة منه ال 

السیاسات الحاكمة آنذاك يالدَّس من مأجور وأهلمن الوضاعین 

وألوان من السلوك التي األعرافرآن لعدد من القإقرارفي فمثال 

كانت سائدة بین العرب قبل بزوغ نور الرسالة الجدیدة قد یخیل لمن 

ینطلق من قاعدة خاطئة ویحاول ان یفسر القرآن بمقاییس غیره من 

یعبر عن تأثر القرآن بالمجتمع اإلقراران ذلك األرضمنتجات 

نى له حین ننطلق من الذي وجد فیه، ولكن هذا التفسیر ال مع

للهدایة إلهیاالقاعدة الصحیحة ونفهم القرآن الكریم بوصفه كتابًا 

، بالصورة التي تعید الیها فطرتها النقیة وتوجهها نحو اإلنسانیةوبناء 
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بل نستطیع على أساس هذه القاعدة ، أهدافها الحقیقیة الكبرى

اذ لیس من الصحیحة ان نفهم ذلك االقرار من القرآن فهمًا صحیحاً 

القبیل ان یشجب كل الوضع الذي الضروري لكتاب هدایة من هذا

كانت االنسانیة علیه قبله الن االنسانیة مهما تفسد وتنحرف عن 

طریق الفطرة واالهداف الحقیقیة الكبرى فهي ال تفسد كلها بل تبقى 

في العادة جوانب صالحة في حیاة االنسانیة تمثل فطرة االنسان أو 

الخیرة فمن الطبیعي للقرآن ان یقر بعض الجوانب ویشجب تجاربه 

اكثر الجوانب في عملیة التغییر العظیم التي مارسها وحتى هذا 

الذي أقره وضعه في اطاره الخاص وربطه بأصوله وقطع صلته 

  .بالجاهلیة وجذورها

وفي تدرج القرآن الكریم في التشریع قد یخیل لمن ینطلق من    

طبیعة عملیة البناء لتي تقول ببشریة القرآن یرتبط بالقاعدة الخاطئة ا

یمارسها القرآن الن القرآن لم ینزل لیكون كتابًا علمیًا یدرسه التي 

العلماء وانما نزل لتغییر االنسانیة وبنائها من جدید على أفضل 
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وفي القرآن الكریم نجد كثیرًا ، االسس وعملیة التغییر تتطلب التدرج

فاهیم الحضاریة التي كانت متبناة من قبل من التشریعات والم

وقد یخیل لمن . الشرائع السماویة االخرى كالیهودیة والنصرانیة

یدرس القرآن على أساس القاعدة الخاطئة بان القرآن قد تأثر في 

  .ذلك بهذه االدیان فانعكس هذا االنفصال بالتالي على القرآن نفسه

ان القرآن یمثل -ح وعلى أساس المفهوم الصحی-ولكن الواقع 

ومن الطبیعي ان . االسالم الذي هو امتداد لرساالت السماء وخاتمها

تشتمل الرسالة الخاتمة على الكثیر مما احتوته الرساالت السماویة 

السابقة وتنسخ الجوانب التي ال تتالئم مع التطورات النفسیة والفكریة 

. ني بشكل عامواالجتماعیة للمرحلة التي وصل الیها الفرد االنسا

  )٦. (الن مصدر الرساالت هذه كلها شيء واحد وهو الّله سبحانه

التحذیر الذي اطلقته الشریعة على هذا النوع من التفسیر كتفسیر 

مرفوض  كان ایضا لالشارة الى مخاطره حاضرا ومستقبال وهو 

لضرب القران بصورة مباشرة _ اي التفسیر بالرأي _أداة بالتالي 
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أرادهاالتي القرآنیةلآلیاتیف المقاصد الحقیقیة من خالل تحر 

الحكیم جل اسمه وتعطیال مستمرا لعملیة التفاعل بین االنسان 

ودستوره الروحي والحیوي هذا العملیة الجراحیة التي فصلت تلك 

العالقة الحمیمیة بین االنسان والقران ووسعت فجوة اللقاء بینهما الى 

القران من باب المطالعة او احراز حدود هائلة حتى اصبحت قراءة 

الثواب كأي دعاء او صدقة هذا الفهم القاتل لنهضة المسلمین هو 

لتها هو التفسیر البشري یبالضبط ماتعمل علیه القوى العظمى ووس

للقران حتى غدا بعض المفسرین المعاصرین اشبه بكاتب صحفي 

دالئل لیه الظروف والدوافع ولیس ماتفرضه میكتب عن القران مات

وهذه جملة من الروایات عن .!!االیات ومناهج التفسیر الثابته

تبین النهي )صلوات اهللا وسالمه علیهم جمیعا (النبي واهل بیته 

  :الشدید عن التفسیر بالرأي وهي 

لیه ع(روى ابو جعفر الصدوق باسناده عن االمام امیر المؤمنین ما

قال الّله ـ ): علیه والهلى اهللا ص(قال رسول الّله : قال ) السالم
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و ایضا )) .آمن بي من فسر برایه كالمي ما: ((جل جالله ـ 

: قال ـ لمدعي التناقض في القرآن ـ ) لیه السالمع(روي عنه 

حتى تفقهه عن العلما فانه رب ، ایاك ان تفسر القرآن برایك ((

الم و تاویله ال یشبه ك، و هو كالم الّله ، تنزیل یشبه بكالم البشر

  )) البشر

قال لعلي ) لیه السالمع(و ایضا عن االمام على بن موسى الرضا

فان ، ال تؤول كتاب الّله ـ عز و جل ـبرایك : (بن محمد بن الجهم 

 الّله و الراسخون في و ما یعلم تاویله اال: (الّله ـ عز و جل ـ یقول 

عنو روى ابو النضر محمد بن مسعود العیاشي باسناده ) .العلم 

القرآن من فسر: (قال ) علیه السالم(االمام ابي عبد الّله الصادق 

و في روایة ، )و ان اخطا كان اثمه علیه، برایه فاصاب لم یؤجر

و روى الشهید السعید ).ءفهو ابعد من السماأخطاو ان (:اخرى 

: قال )لى اهللا علیه والهص(مرفوعا الى النبى ، زین الدین العاملي 

من : (و قال ، )مقعده من النارفي القرآن بغیر علم فلیتبوامن قال (
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من قال في : (و قال ، )تكلم في القرآن برایه فاصاب فقد اخطا

: و قال ، )جا یوم القیامة ملجما بلجام من نار،القرآن بغیر ما علم 

یضعه ، ول القرآن رجل ینا، اكثر ما اخاف على امتي من بعدي (

  ).على غیر مواضعه

  

رج ابوجعفر محمد بن جریر الطبري باسناده عن ابن عباس و اخ

من قال في القرآن برایه فلیتبوا ): (صلى اهللا علیه واله (عن النبى 

  ).مقعده من النار

  ).من قال في القرآن برایه او بما الیعلم: (و في روایة اخرى 

من قال في القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعده من : (و ایضا عنه 

  ).النار

من قال في ): (صلى اهللا علیه واله  (باسناده عن جندب عنه و

  )٧( ..)القرآن برایه فاصاب فقد اخطا
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  :حتريف مقاصد القران الكريم : الفصل الثاني 

القران كتاب اهللا تعالى فیه المرادات الحكیمة له وهي كلیات نازلة 

ن بیان على كل شي في عالمنا وحیاتنا الدنیویة ولهذا نجد في القرا

ْطَنا ِفي َما : (كل شي كما افصح هو عن نفسه في االیة الكریمة  َفرَّ

وعلى هذا االساس یعد )٣٨سورة االنعام ایة ..ِمْن َشْيءٍ اْلِكَتابِ 

والفرق الدقیق بین المقصد القراني جزءًا مهمًا من اهدافه وغایاته 

المقصد والهدف هو في الذهنیة ولیس في االصطالح اذ المشاحة

في االلفاظ فالمقصد هو الدائرة التي یفهم من خاللها النص 

الحاضر بین ایدینا اما الهدف فهو الطموح القراني ان جاز لنا 

التعبیر وال خالف فیه بل المجال فیه للقناعات في حین یدخل في 

المقاصد قناعات معینة تحدد المقصد فهناك من المفسرین یستغرق 

قصص وردت في القران حتى في تحدید هویات بعض شخصیات
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ترسخ عند القارئ انها مقصد قراني او الغاء مقصد قراني واضح 

یقضي بالنص على الخالفة بعد رسول اهللا صلى اهللا علیه واله من 

خالل تفسیره على الوالیة العامة للمؤمن على اخیه المؤمن او 

ال للمحبة والمودة بین المؤمنین لتمییع داللة النص واالقناع بأن 

مقصد فیها على شي معین حتى ان بعضهم اذاب الرمزیة من 

بعض االیات كداللة الجمع على الواحد والواحد على المجموع 

وال ارید الدخول في هذا الموضوع ...مخافة الوقوع في تناقض ما 

  :أهمهاالقرانمن مقاصدو ..النه واسع والیتسع له حجم البحث

  .وحده ال شریك له تحقیق العبودیة هللا سبحانه .١

ثبوت رسالة الرسول صلى اهللا علیه وسلم وأنها امتداد للرساالت .٢

)اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْیُرُه (السابقة والدعوة واحدة فكلهم یقول 

.  

المؤمنین أمیرالمعصوم بدءًا من لإلماموالوالیة اإلمامةإثبات. ٤

الحجة عجل اهللا فرجه وقرب مخرجه ماماإلعلي علیه السالم والى 
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اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذیَن َآَمُنوا الَِّذیَن ُیِقیُموَن ِإنََّما َوِلیُُّكمُ : كما قال تعالى 

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن  َالَة َوُیْؤُتوَن الزَّ َوَمْن َیَتَولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه (*) الصَّ

..)٥٦و ٥٥المائدة ایة (ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلَغاِلُبوَن َوالَِّذیَن َآَمُنوا َفِإنَّ 

وُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك َوإِْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت َیا َأیَُّها الرَّسُ 

یَن ِرَساَلَتُه َواللَُّه َیْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّه َال َیْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِ 

اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي ) ..( ٦٧المائدة (

ْسَالَم ِدیًنا   )٣المائدة ایة ..َوَرِضیُت َلُكُم اْإلِ

َوَمْن َیْبَتِغ (: أن الدین عند اهللا اإلسالم ، وال یقبل اهللا دینا غیره .٥

ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن یُ  ( )ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن َغْیَر اْإلِ

  ) .٨٥: آل عمران 

ثبوت الیوم اآلخر والجزاء والحساب والثواب والعقاب باألدلة .٦

  .والبراهین فیجب اإلیمان بذلك 

الر ِكتَاٌب (: یهدي الخلق ویخرجهم من الظلمات إلى النور .٧

َج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن َربِِّهْم ِإَلى َأْنَزْلَناُه ِإَلْیَك ِلُتْخرِ 
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َأَوَمْن َكاَن َمْیًتا َفَأْحَیْیَناُه (، ) ١: إبراهیم ( )ِصَراِط اْلَعِزیِز اْلَحِمیِد 

َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َیْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلْیَس 

١٢٢: األنعام ( )ِرٍج ِمْنَها َكَذِلَك ُزیَِّن ِلْلَكاِفِریَن َما َكاُنوا َیْعَمُلونَ ِبَخا

.(  

(: من مقاصد القرآن وجوب تحكیمه في جمیع شؤون الحیاة . ٨

َوَأِن اْحُكْم َبْیَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َوَال َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َیْفِتُنوَك 

ْن َبْعِض َما َأْنَزَل اللَُّه ِإَلْیَك َفِإْن َتَولَّْوا َفاْعَلْم َأنََّما ُیِریُد اللَُّه َأْن عَ 

َأَفُحْكَم )(َبْعِض ُذُنوِبِهْم َوإِنَّ َكِثیًرا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن ُیِصیَبُهْم بِ 

المائدة ( )اْلَجاِهِلیَِّة َیْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم ُیوِقُنوَن 

٥٠-٤٩. (  

َوَمْن َلْم َیْحُكْم )(َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن (

َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه )(ُم اْلَفاِسُقوَن ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َفُأوَلِئَك هُ 

َفَال َوَربَِّك َال ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما )(َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن 
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َشَجَر َبْیَنُهْم ثُمَّ َال َیِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموا 

  ) .٦٥: النساء ( )یًما َتْسلِ 

منها اقتصرنا على مقاصد المهمة وهناك الكثیرالهذه نماذج من 

والخطر الداهم على القران هو في تحریف هذا القدر لالختصار ،

مقاصده حتى یصل عند شرائح اجتماعیة من المسلمین ان تتحول 

لجن الواسعة الكثیرة الى االستثابة او التحرز به من امقاصد القران 

الذهنیة التي تعیش مع القران على اساس !!   واالرواح الشریرة 

یوضع في المنازل لدفع كونه كتاب للفأل الحسن او مرادف لما

الضرر من الحسد والعین هي ذهنیة المجتمعات المتخلفة المترعرعة 

متواكلةمجتمعات تابعة ذلیلة في الوهم واالساطیر وهي في الغالب 

ان المتقدم في حضارته المادیة على االقل  المجتمعوهي فرصة

الغذاء ویصدر لها -اي لهذه المجتمعات المتخلفة -یصنع لها

المنزل وینزهها في بالده ویلبسها مالبسه بسلعیوردهاالدواء و 

كیف تغني وترقص وتدفع المال والنفط لكنه شعره ویعلمهاوقصات 
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لیه الدهر كله لن لحت عألم ولن یعلمها شیئا واحدا ولو حرصت و 

لن الموارد تكون عملیة في استثمار أنیعلمها ان تفكر مثله في 

یعلمها ان تنظر الى قرآنها الذي استفادت من نظریاته جامعات 

ب في وغرفها المغلقة ولن یعلمها كیف تنقّ أبحاثهاومراكز أوربا

وتحتفي بعظمائها في كل شارع ومقهى األصیلاإلسالميتراثها 

مها ان تدفع بعلمائها ومفكریها رمیًا بال رحمة وال احترام الى لكنه عل

البحار والمحیطات بعبَّارات طافیة على الموت نحو اوربا حیث 

َأَتْأُمُروَن : الكریمة في هذه االیةلنتأملوالمنىاألملینتظرهم 

سورة(َتْعِقُلونَ اَب َأَفَال النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكتَ 

كفیلة بنقد الواقع االسالمي من الجذور فكم اآلیةهذه )٤٤آیة البقرة 

سواء اكان مسلما ام كافرا _ اآلخر من صحیفة وكتاب یذكر معایب 

كم یذكر فیها من علو الهمة ثم.. واخالقه السیئة _ ام كتابیا  

وان حضاراتنا تبلغ اآلف وتعدید مفاخر العلماء والمفكرین الماضین 

الى المزابل او تحبس في طریقها هذه االوراق والنتیجة تأخذاالعوام 
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الن المجتمع یعرف أن الحدیث عن ... معرض االثاث المنزلي 

حافلة لنقل الركاب رمق جائع وان الحضارة لیست الحضارة الیسدَّ 

حام كون اجمل منقذ ومصلح للمشاجرات التي یخلفها الز ت تجاءاذا 

واالنتظار وان قصة الحضارة في فلسفتها نظریة عمل لم تكن یوما 

  . !ما خطبة او قصیدة عصماء 

تنصب على ذاتك اوًال أنالبد بالغة التوجیهیعلمنا ان النقد و القران 

التصدر كالما النه اآلخرینناجحة الى عملیة ثم تصدرها تجربة 

  ..من الواقع مهما كان مهما یبقى رخیصا مالم یكن له رصید 

  )٢٤٢سورة البقرة (َتْعِقُلوَن َكَذِلَك ُیَبیُِّن اللَُّه َلُكْم َآَیاِتِه َلَعلَُّكْم 

وهي ان القران حقیقة جاریة مجرى السنن الثابته أعلناآلیةفي هذه

النظریة هي واألدواتلیة اما نظریة او عموهيأدواتهله التبیین 

معنى دون عوائق او عقد او االلفاظ المألوفة والتي تستحضر ال

من اإلبانةاما التبیین العملي او بأدوات عملیة  فنعني به انتقاالت 
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والمسارات الزمنیة خالل الواقع على اي خط من خطوط التاریخ 

فمثال المدن التي حدثت فیها الوان العذاب هو بیان عملي الیة 

ن عملي خلق السموات واالرض واختالف اللیل والنهار بیاو العذاب 

والمرسلین بشر یمشون في األنبیاءوٕارسالاإللهیةالقدرة آلیة

ماو على اللطف الرباني لعباده آیةویأكلون الطعام هو األسواق

یة على آوالطیور والحیوانات على صغارها األمنشاهده من حنان 

تجمع القرآنیةفاآلیة..الرحمة والجود والعطف الرباني على العباد 

العاقل أنیتصور لنظري والعملي فتكون آیة لمن یعقل والالبیانین ا

یكتفي بالكالم عن شي مالم یراه في الواقع ان كان مماله القدرة على 

تحمله واقعیا فالمسائل الغیبیة یكتفى بها بالتعبد النها ثقیلة علینا 

زودنا به من حواس تناسب عالم الدنیا اما المسائل التي وعلى ما

وزیادة الیقین فیسمعها ویراها ویعیشها لإلیماناناإلنسیحتاجها 

  .ضمن حدوده واقعا ملموسا 
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واإلسالممناذج تارخيية للحرب على القران : الفصل الثالث 

:  

منذ ان بلغ به وبأحكامه النبي محمد صلى بدئتالحرب على القران

اهللا علیه واله في شبه جزیرة العرب ولم تنته الى یومنا الحاضر 

مدى الخصومة تبینت قائمة مستعرة ولدي نماذج من التاریخ  الزال

ولكن بعدها العالمي والتنظیمي یمكن والمسلمینواإلسالممع القران 

شكل وثائق نطرحه على و اعتبار بدایته مزامنا للحروب الصلیبیة

  :تاریخیة 

  :الوثيقةاألوىل

للحرب على القران من الناحیة السیاسیة لقد وضعت الخطة 

منذ وقت مبكر وٕان لم تستكشف إال بعد سنوات عسكریة عالمیا وال

طویلة وكانت أولى عالماتها المستكشفة في وصیة لویس التاسع 

بعد هزیمته في المنصورة بما یمكننا من القول بأن نهایة الحروب 
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الصلیبیة كانت بدایة المخطط الجدید للغزو الثقافي والفكري ودحر 

وتعد وصیة لویس التاسع .ن دحر أمتهالم كفكر بعد العجز عاإلس

أمام أخطر وثیقة في هذا االتجاه فهي التي فتحت الباب واسعاً 

وعلى أثرها مباشرة بدأت حركة أوربا ، عملیة التبشیر واالستشراق

المعروفة إلى ترجمة القرآن والتعرف على اإلسالم، وبدأت نواة 

للغة العربیة دراسة : في المعاهد األوربیةواالستشراقالتبشیر 

  .واإلسالم والقرآن بمفهوم الرد علیه وٕانقاصه وٕاثارة الشبهات حوله

التراث العربي اإلسالمي من رافق هذه الحركة عملیة سلبوقد 

لقد عكف ... البالد العربیة واإلسالمیة بواسطة القناصل والتجار 

لویس التاسع بعد هزیمته في المنصورة خالل محبسه في دار ابن 

یفكر ویستعرض هذه الحمالت الصلیبیة المتوالیة على بیت لقمان 

المقدس ودمشق ومصر وكیف هزمت هزیمة منكرة وكیف هزمت 

ق إلى االعتقال، وكیف كان یحملته في قلب دلتا النیل، وس

المصریون والعرب المسلمون یقاتلون ببسالة عجیبة في الدفاع عن 



قانيالخاأثیر.. األولالجزء/ القرانعلىالحرب

هي : جة حاسمةبالدهم خالل سبع حمالت متوالیة ووصل إلى نتی

أن المسلمین ال یهزمون ما دام فكرهم باقیًا وما دامت عقیدتهم 

قائمة، ذلك ألنهم تدفعهم في قوة إلى االستشهاد في سبیل حمایة 

سبیل الغرب إلى االنتصار على المسلمین كاندینهم وقرانهم 

والسیطرة على أرضهم یجب أن تبدأ أوًال من حرب الكلمة والبد من 

ي الغرب قوى من الباحثین والدارسین یترجمون القرآن أن تقوم ف

ویدرسون العربیة ویعملون على القضاء على تلك المفاهیم القویة 

التي تتصل بالجهاد في سبیل اهللا، فإذا استطاع الغرب أن یفعل 

ذلك فقد استطاع أن یقضي على القوة الروحیة والنفسیة القائمة وراء 

یمكن للغرب السیطرة على العالم تلك المقاومة الجبارة وعندئذٍ 

اإلسالمي ومن هذه النقطة بدأت حرب الكلمة بالتبشیر واالستشراق 

والتغریب والغزو الثقافي والسیطرة على التعلیم والتربیة والثقافة 

والفكر والصحافة، وقد استطاعت هذه الخطة أن تحقق للغرب 

بي الحدیث، وال انتصاراته التي یمكن أن یطلق علیها االستعمار الغر 
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ریب أن وثیقة لویس التاسع تنصح بهذا االتجاه الخطیر وتدعو 

ولقد بلغ لویس درجة القداسة في نظر الغرب؛ ألنه حمل .إلیه

الصلیب وحارب به في مصر، ثم كانت حملته التاسعة المشهورة 

وٕاذا كانت الحمالت الصلیبیة توقفت منذ استعاد .على تونس

، م ١٢٩١/ ه٦٩٠األشرف خلیل عام المسلمون عكا بقیادة 

العثمانیة الكبرى بعد تسع سنوات ال لى أثر ذلك قامت الدولةوع

نقول إذا كانت .ط الحروب الصلیبیة وهزیمة أوربا غیر من سقو 

هجریة فإن أوربا لم ٦٩٠الحمالت الصلیبیة قد توقفت منذ عام 

دافعت تتوقف فقد استأنفت حركتها مرة أخرى بعد وقت قصیر حین ت

بعد سقوط األندلس على الطریق األفریقي من ناحیة الغرب دون 

األسبان والبرتغال ومن ورائهم اإلنجلیز والفرنسیین : توقف

  .والهولندیین

كان عالمة الخطر حین ٨٣٠أما في أفق البالد العربیة فإن عام 

إلى تونس فمصر بدأت فرنسا في غزو الجزائر وامتدت المعركة
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الیوم بدأت طالئع التبشیر تعمل وأخذت حركة كذلمنذ. والسودان

االستشراق تزدهر وكانت بؤرة العمل هي ساحل البحر األبیض 

في مواجهة الشام من الشرق وٕاستانبول من الشمال ومصر : الشرقي

وانتقلت المطابع وبدأت المدارس وتصارعت قوى .من الجنوب

ثم ، على تقدیم مناهجهاالبروتستانتیة األمریكیة والكاثولیكیة الفرنسیة

جاءت حكومات االستعمار في كل البالد العربیة فأخذت مناهج 

وفي عدید من مصادر تاریخ اللقاء ،فوراً مدارس اإلرسالیات ونفذتها 

بین الشرق والغرب نجد إشارة إلى وصیة لویس التاسع الذي كان 

أول من أشار إلى تجنید المبشرین الغربیین في معركة سلمیة 

اربة تعالیم اإلسالم ووقف انتشاره ثم القضاء علیه معنویًا لمح

  .واعتبار هؤالء المبشرین في تلك المعركة جنودًا للغرب

م وانتهت ١٢٩٩عاموٕاذا كانت الحروب الصلیبیة منذ بدأت

م ١٤٩٣عامفإن انسحاب المسلمین من األندلس انتهىم ١٤٩٩

لقسطنطینیة عام وكان ذلك بعد ان استولى محمد الفاتح على ا
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في ظل ذلك كله بدأ العمل على إنشاء قاعدة ) ه٨٥٧(١٣٥٤

للغرب في قلب الشرق العربي یتخذها نقطة ارتكاز له ومعقًال 

تهدف حصار اإلسالم والوثوب لمعركته العقائدیة الفكریة التي تس

الشرقي وقد اختیرت هذه األراضي على شاطئ البحر األبیض .علیه

الوقت وتحرك العمل بین بیروت كل منذ ذلمسرحًا لهذا العم

وفي نفس الوقت الذي كان عمل مماثل . والقاهرة والقسطنطینیة

یتحرك في تونس والجزائر ومراكش، وأعمال أخرى في المناطق 

  .اإلسالمیة في الهند وفي جاوة وأندونیسیا والفیلیبین

  

  

  :الثانيةالوثيقة

اهد اإلرسالیات بقلم األستاذ أما الوثیقة الثانیة فهي تقریر من أحد مع

وثیقة تبدونبیه أمین فارس یكشف فیه إبعاد الخطة كلها وهي 
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بینما كان الشرق األدنى : طبیقیة لمخطط لویس التاسع یقولت

مطمحًا ألفكاره بناء اإلمبراطوریات كان أیضًا مطمح إنظار جماعة 

ما عجز " الكلمة"أخرى من الناس تنشد أن تنجز عن طریق 

وبعبارة أخرى . ها الصلیبیون عن تحقیقه عن طریق السیفأجداد

إن هذا . مسیحتنشد احتالل مهد المسیحیة وٕاخضاع العالم كله لل

قدم المسیحیة ذاتها وهو یستمد وحیه الدائم من الحلم المسیحي قدیم 

  .الوصیة العظمى كما سجلها أبو المبشرین، القدیس بولس

أخرى على عقول مرةولعل سبب سیطرة هذه الوصیة     

المسیحیین یعود إلى الیقظة الدینیة التي عمت إنكلترا في أواخر 

القرن الثامن عشر، والیقظة الدینیة المقابلة لها في الوالیات المتحدة 

التي تمثلت فیما سمى بروح إنكلترا الجدیدة، وعلى ذلك فقد شهدت 

القرن السنوات األخیرة من القرن الثامن عشر والسنوات األولى من

التاسع عشر ظهور كثیر من الجمعیات التبشیریة التي كرست 

نفسها لحمل اإلنجیل إلى جمیع البشر، ویمكن أن یضاف إلى هذین 



قانيالخاأثیر.. األولالجزء/ القرانعلىالحرب

العاملین عامل آخر هو ازدیاد المطامع السیاسیة واالقتصادیة في 

ومن المحتمل ) یقصد الدولة العثمانیة(ممتلكات رجل أوربا المریض 

مل األخیر عالقة باختیار الشرق األدنى میدانًا أن یكون لهذا العا

  .مفضًال للنشاط التبشیري

: ومن أهم هذه الجمعیات التبشیریة التي ظهرت في هذه الفترة

والمجلس ١٧٩٩الجمعیة التبشیریة الكنسیة التي أسست في لندن 

وقد أرسل المجلس األمریكي . األمریكي لمندوبي البعثات التبشیریة

الى وقدم . سیسه أول مبشرة إلى الشرق األدنىمن تأبعد تسع سنین 

إلى بیروت وكان غرض بعد ذلك مبشرًا وانتقلوا ١٨٢٣سوریا 

البروتستانت أن یتمكنوا باالشتراك مع كنائس الشرق الناهض من 

كسب الكفار إلى دین المسیح غیر أنهم سرعان ما وجدوا أن 

ین وصمم اإلسالم لم یكن قد فقد سیطرته على قلوب المؤمن

ة على استعمال الكلمة حیث فشل استعمال یالمبشرین منذ البدا

السیف، وفي سبیل هذه الغایة أسسوا المطبعة األمریكیة أوًال في 
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، وأخذوا یفتحون ١٨٣٤عام ثم في بیروت١٨٢٢عاممالطة

مدارس للبنین والبنات بصورة منتظمة حتى بلغ عدد هذه المدارس 

من هذا العدد من السنین وعكفوا على إنجاز ثالثًا وثالثین في أقل 

تلك المهمة العظیمة مهمة إعداد ترجمة عربیة صالحة مقروءة 

حمل لواء الحریة الدینیة بصورة خاصة الى وعدوا فوق ذلك ، للتوراة

  ).٨(والمطلقة بصورة عامة

  

  

  

  :الثالثةالوثيقة

لفتح من الدكتور محمد تقي الدین الهاللي نشرها في اهذه الوثیقة

  .١٩٣١عام 

على الشعب الجزائري إن هؤالء األوروبیین الفاتحین مازالوا یحرمون "
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من أعظم الذنوب ، افضًال عن فعلهاكلمة الجهاد ویعدون ذكراه

وبلغ بعضهم األمر أن حرموا على المسلمین تفسیر آیات الجهاد في 

صحیفة -القول للدكتور الهاللي –كتب الفقه وبعیني شاهدت

التي حصل علیها محمد بن حبیب اهللا الشنقیطي Permitedذن األ

في مدینة المشربة قسم وهران من الجزائر وفیها أن اإلذن بتدریس 

علوم الدین مقید بأن المدرس ال یفسر أي آیة أو حدیث یدل على 

الجهاد وأن ال یدرس شیئًا من أبواب الجهاد في كتب الفقه ولما 

المسلمون ینفرون من لفظ صار راجت دعایة هؤالء في الشرق

  .الجهاد

أي منذ عام –إن السیاسة االستعماریة لما قضت من نصف قرن 

وبالذاتعلى برامج التعلیم في المدارس االبتدائیة -تقریباً ١٨٨٢

القرآن ثم تاریخ اإلسالم وبذلك أخرجت ناشئة ال هي رفعت درس

مادیة ناشئة مضطربة. مسلمة وال هي مسیحیة وال هي یهودیة



قانيالخاأثیر.. األولالجزء/ القرانعلىالحرب

األغراض ال تؤمن بعقیدة وال تعرف حقًا فال للدین كرامة وال للوطن 

  .حرمة

  

  

  الرابعةالوثيقة

وهذه الوثیقة یقدمها عمید المبشرین في البالد العربیة في الثالثینات 

وهي أخطر مراحل تاریخ العالم اإلسالمي الحدیث فهي مرحلة (

عد نتائجها تكوین األسس والقواعد والخطط التي خرجت من ب

  ).الخطیرة

في تقریره في مؤتمر المبشرین سنة ) صمویل زویمر (المبشر

في كل حقل من حقول العمل یجب أن یكون العمل موجهًا : ١٩٢٤

الصغیر من المسلمین وموزعًا فیما بینهم لیحیط بهم النشئنحو
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ولیكونوا منه على صلة مباشرة، ویجب أن یقدم هذا على كل عمل 

طار اإلسالمیة فإن تنور روح اإلسالم في الناشئ سواه في األق

بالنشئ ىفیجب والحالة هذه أن یؤتالحدیث یبتدئ باكرا من عمره 

الصغیر من المسلمین قبل أن یتكامل نمو عقلیتهم وأخالقهم وحینئذ 

یستعصي على المبشر ولم یزل التعلیم التبشیري هو أفضل طریقة 

  .للوصول إلى المسلمین

فیصور ما تحقق ١٩٣٣تمر التالي بعد عشر سنوات ویعود في المؤ 

من نتائج وما یجب التأكید علیه في المرحلة القادمة في مؤتمر 

  فیقول المبشرین في القدس

إن مهمة التبشیر الذي ندبتكم دول المسیحیة للقیام بها في البالد (

المحمدیة لیست هي إدخال المسلمین في المسیحیة فإن ذلك هدایة 

وٕانما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من اإلسالم لیصبح . یماً لهم وتكر 

مخلوقًا ال صلة له باهللا، وبالتالي ال صلة تربطه باألخالق التي 

تعتمد علیها األمم في حیاتها وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طلیعة 
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هذا ما قمتم به خالل ،الفتح االستعماري في الممالك اإلسالمیة

لقد قضینا في هذه الحقبة من .ة خیر قیامألعوام المائة السابقا

الدهر من ثلث القرن التاسع عشر إلى یومنا هذا على جمیع برامج 

التعلیم في الممالك اإلسالمیة، ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشیر 

والكنائس والجمعیات والمدارس المسیحیة تلك التي تهیمن علیها 

الطریق تقول المبشرة وفي نفس).بیة واألمریكیةالدول األور 

  ):أناملیجان(

اإلسالم أقصر مسافة من هذه المدرسة، تغییرلیس ثمة طریق إلى 

إن المدرسة أقوى قوة لجعل الناشئین تحت تأثیر الدین المسیحي، 

هذا التأثیر یستمر حتى یشمل أولئك الذین سیصبحون یومًا قادة 

  .أوطانهم
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  :اخلامسةالوثيقة

فقد ١٩٠٩تتمثل في أفراد وأحداث، أما في : یةوهنا وثائق أخرى ح

ثار الطالب المسلمون في إحدى مدارس اإلرسالیات الكبرى 

إلجبارهم على الصالة المسیحیة یومیًا فأصدرت هذه الكلیة بیانًا 

  :قالت فیه

إن هذه الكلیة مسیحیة أسست بأموال شعب مسیحي هم اشتروا "

مؤسسة أن تستمر إذا لم األرض وهم أقاموا األبنیة وال یمكن لل

یسندها هؤالء، وكل هذا قد فعله هؤالء لیوجدوا تعلیمًا یكون اإلنجیل 

من مواده فیعرض منافع الحقیقة المسیحیة على كل تلمیذ وكل 

  .طالب یدخل مؤسستنا یجب أن یعرف سابقًا ماذا یطلب منه
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إن الكلیة ال تؤسس للتعلیم العلماني وال لبث: "ثم جاء النص اآلتي

األخالق الحمیدة ولكن من أولى غایاتها أن تعلم الحقائق الكبرى 

  ".التي في التوراة وأن تكون مركزًا للنور المسیحي

  

  :السادسةالوثيقة

ابن (قد كشف ذلك طالب عربي معروف هو عبد القادر الحسیني 

الذي وقف في ) كاظم باشا الحسیني وبطل معركة القسطل فیما بعد

ت في إحدى العواصم العربیة على المنصة وفي حفل توزیع الدبلوما

یده الشهادة التي أخذها ثم اتجه إلى الحاضرین وكانوا علیة القوم 

  :وقال

إن هذه الجامعة تظهر أمام الناس في مظهر المدرسة العلمیة "

ولكنها في الحقیقة بؤرة إفساد للعقائد الدینیة وهي تطعن في الدین 

كان ذلك ".ین أن یبقوا أوالدهم بهاللمسلماإلسالمي ولذلك ال یصح 

فاهتزت الدنیا للحدث وأسرع المبشرون .١٩٣٢مایو ٢٧یوم 
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األساتذة یمزقون الدبلوم من ید الطالب وینهرونه، ولم یلبث عبد 

القادر أن نشر قصته في الصحف وأعلن عن الكتب المقررة التي 

هذه وتقول إنتهاجم الرسول واإلسالم وحاولت الجامعة أن تتنصل 

الجامعة قد أعلن وكان الدكتور وطسون مدیر، الكتب لیست مقررة

إن المعتقدات اإلسالمیة آخذة في االنحالل :  بقوله قبل ذلك بقلیل

وأنها غیر مالئمة للحالة الحاضرة وأن الجیل الناشئ الذي تنصل 

به نراه مهتمًا كل االهتمام ال باإلسالم ولكن بالمسائل المادیة 

ونحن نسر حین نستطیع أن نجعل فتى مسلمًا یقبل مبادئ واإللحاد، 

  ..).المسیحیة ووحي المسیح

  :حول القران واالسالملدكتور وطسونلكلمةو 

إننا نراقب سیر القرآن في المدارس اإلسالمیة ونجد فیه الخطر 

ن اللذان الخطران العظیمااالداهم ذلك أن القرآن وتاریخ اإلسالم هم

  .شیرتخشاهما سیاسة التب
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  :الوثيقة السابعة

في تقییم واالستشراقعندما بدأت حركة التغریب التي تضم التبشیر 

م خمسة من المستشرقین لدراسة العالم اإلسالمي كله عملها تقدّ 

وقدموا تقاریر شاملة عن مختلف األقطار نشرت تحت عنوان هوزر 

ن وفیها یتحدث كبیرهم هاملتون جب ع). وجهة اإلسالماي (إسالم 

  :التعلم فیقول وهي وثیقة أخرى نقدمها للباحثین

إن إدخال طرائق جدیدة في البالد اإلسالمیة كان سیطلب       

نظامًا جدیدًا في التربیة من عهد الطفولة في المدارس االبتدائیة 

هذاوالثانویة قبل االنتقال للدراسات العالیة، وأن إصالح التعلیم على

قت یخطر على بال السلطات المدنیة النحو لم یكن في ذلك الو 

اإلسالمیة، ولكن هذا الفراغ مأله هیئات أخرى؛ فقد انتشرت في 

منتصف القرن التاسع عشر شبكة واسعة من المدارس في معظم 
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یرجع غالبًا كالبالد اإلسالمیة والسیما في تركیا وسوریا ومصر وذل

كثرها عددًا وربما كان أ. إلى جهود جمعیات تبشیریة مسیحیة مختلفة

المدارس الفرنسیة وقد كانت المدارس اإلنجلیزیة في اإلمبراطوریة 

س الهولندیة قاصرة على العثمانیة أقل منها في الهند وكانت المدار 

هذه المدارس صاغت أخالق التالمیذ وكونت .الشرقیةجزء الهند

أذواقهم واألهم أنها علمتهم اللغات األوربیة التي جعلت التالمیذ 

رین على االتصال المباشر بالفكر األوربي فصاروا في سبیل قاد

أي (حیاتهم مستعدین للتأثر بالمؤثرات التي فعلت فعلها أیام الطفولة 

  ).التعلیم على الطریقة المسیحیة

وفي أثناء الجزء األخیر من القرن التاسع عشر نفذت هذه الخطة 

إلشراف إلى أبعد حد من ذلك بإنماء التعلیم العلماني تحت ا

في التالمیذ خروجًا على األنظمة ربىلیزي في مصر والهند، كاإلن

االجتماعیة وأضعف من هذه الوجوه سلطان النزعة اإلسالمیة 
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القدیمة على التالمیذ وأخلت في بناء المجتمع اإلسالمي أداة هامة 

  .األوامر التي كانت تربطه وتحفظهوقطعت بعض

قد استطاع نشاطنا التعلیمي ل: ویقول جب راسمًا خطة المستقبل

والثقافي عن طریق المدارس العصریة والصحافة أن یترك في 

ثرا یجعلهم في مظهرهم العام ال أالمسلمین ولو من غیر وعي منهم 

دینیین إلى حد بعید وال ریب أن ذلك خاصة هو اللب المثمر في 

كل ما تركت محاوالت الغرب لحمل العالم اإلسالمي على حضارته 

  .آثارمن

هذه صورة سریعة للخنجر الذي ُغرس في جسم األمة اإلسالمیة 

جاءت بعد خمسین عامًا محققة للهدف مكونة لألجیال التي أرادها

  الغربياالستعمار

إلیه لویس التاسع وحدده غالدستون عندما تحقق هذا منذ أن دعا

: وقف في مجلس العموم البریطاني ومعه المصحف الشریف وقال
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 نستطیع أن نحكم المسلمین مادام هذا الكتاب باقیًا في إننا ال

  .األرض

  

  كرومر

: وقالالى مصر على اثر االجتیاح البریطاني لهاثم جاء كرومر

القرآن والكعبة واألزهر، وجاء تقریر لورد : جئت ألمحو ثالث

دوفرین إلى اللور جرانفیل وزیر خارجیة إنجلترا بعد االحتالل 

ددًا الخطة التي توقف نمو األزهر وتركز على البریطاني لمصر مح

العامیة وتخفض من شأن اللغةالتعلیم المدني وترفع من شأن

في المجلد " المقتطف"نشرته ي قال دوفرین في تقریره الذ. القرآن

أن أمل التقدم في مصر ضعیف طالما أخال( ..: ٦٦٨السابع ص 

كانت مهمة ...) القرآنلغة الفصیحة العربیة، لغة أن العامة تتعلم ال

في (:ر واضحة ومستمرة؛ فهو دائب في كل عام أن یرددهامكرو 
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مصر جیل جدید یختلف عن أجداده في أشیاء كثیرة فیمكن أن 

تحدثه نفسه یومًا بأن یمد إلى تلك األركان القدیمة یدًا ال تعرف 

حرمة القدیم، فیكون أشد علیها من ید حكومة تمدها الیوم طبقًا 

؛ ألنهم ال یدینون )یعني اإلنجلیز(د قوم ال شأن لهم في األمر إلرشا

بالدین اإلسالمي، فإذا كان لهذا الحساب نصیب من الصواب 

فاألجدر بأبناء الیوم أن یشرعوا في اإلصالح ویالقوا األمر قبل 

  ).حلوله

هذا في مصر، والتاریخ یحفظ مثله في تونس والمغرب والجزائر 

ومر ودنلوب یجري على نفس الخطة وینفذ وفي كل بلد إسالمي كر 

  ،نفس المخطط

بعد كرومر بعشرین ) المندوب السامي في مصر(ویعلق اللورد لوید 

على خطة ) مصر منذ أیام كرومر(عامًا في كتاب له تحت عنوان 

  :التعلیم فیقول

عندما قدم اإلنجلیز كان في قبضة ) في مصر(إن التعلیم الوطني (
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شدیدة التمسك بالدین والتي كانت أسالیبها الجافة الجامعة األزهریة ال

تقف حاجزًا في طریق أي إصالح تعلیمي وكان الطلبة الذین 

یتخرجون من هذه الجامعة یحملون معهم قدرًا عظیمًا من غرور 

التعصب الدیني، فلو أمكن تطویر األزهر لكانت هذه خطوة جلیلة 

طالما ظل األزهر الخطر، فلیس من الیسیر أن یتصور لنا أي تقدم

متمسكًا بأسالیبه هذه، ولكن إذا بدا أن مثل هذه الخطوة غیر متیسر 

تحقیقها فعندئٍذ یصبح األمل محصورًا في إیجاد التعلیم الالدیني 

  )٩(.)نتشار والنجاحالذي ینافس األزهر حتى یتاح له اال

ي وقد حقق االستعمار هذا تمامًا حین فرق التعلیم في العالم اإلسالم

عن مناصب القیادة خریجیهإلى دیني ومدني فجمد األول وحجب 

نیل جمیع المكاسب والوظائف على ودفع الثاني دفعة قویة إلى 

تعلیم الدیني الذي بقى عائما بین عدم اعتراف الدول حساب حقوق ال

فحصد حب الناس وقضاء حوائجهم به وعدم استغناء الشعوب عنه 

  .وحرم من حقوقه في الدولة 
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  :الثالثالفصل 

هذا الفصل یضم خمس مقترحات  للمواجه الفكریة والثقافیة     

بأزاء الحرب المعلنة على القران الكریم وهي تشتمل على مقومات 

هجمة قدیما وحدیثا حملت بصمات رجال ألشرسالمواجه الحیة 

وأهلهزالوا للقران الظالم من الشرق والغرب من الذین كادوا وال

وهذه مین حبائل السوء والوقیعة بهم في اي فرصة تسنح لهموللمسل

  :المقترحات هي 
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  : املقرتح االول 

تعمل على رصد ودراسات قرآنیة متخصصة أبحاثمراكز إنشاء

الردود وٕاعدادالقرآنيالظواهر الفكریة والثقافیة المعادیة للمسار 

كتب العلمیة المناسبة علیها كما تهتم هذه المراكز بأصدار ال

أعداد أیضاً أولویاتهاوالمقاالت والدوریات ومن واألبحاثوالدراسات 

وال نعني القرآنیةنخبة متمیزة من المتخصصین في الدراسات 

الصرفة فهي من النوع األكادیمیةهنا الدراسات القرآنیةبالدراسات 

وٕانماخّالق إبداعمن اي األحیانالجامد الخالي في بعض 

ك الدراسات التي یتوصل الباحث فیها الى حقیقة المقصود منها تل

او الدفاع عن القران في اي مجال ومسار ال ان تأكیدهااو قرآنیة

واإلشاراتیسرد وقائع تاریخیة یلتزم في سردها بعالمات الترقیم 

  .من النتیجة أكثراللفظ تجمیلو 
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  :املقرتح الثاني 

وهي تعمل على ةالقرآنیمراكز توثیق المسائل والحقائق إنشاء

القرآنیةوالمفاهیم والعبارات والكلمات لآلراءالوثائقیة األرشفة

والسقطات العلمیة للمفسرین وعیوب بعض التفاسیر كالتفسیر بالرأي 

من غیر المسلمین القرآنيكذلك تسجیل الكلمات المقیمة للنص 

وتوثیق تشخیصاتهم لمواضع االستثمار العلمي والفكري في القران 

ا المركز یعمل كمكتبة وثائقیة للمفسر والباحث والمعني بدراسة هذ

  .القران الكریم 

  :املقرتح الثالث 

مؤسسة لمشروع التفسیر الموضوعي للقران الكریم وهو أنشاء

مشروع كبیر وضخم ومستقبلي ویحقق اذا اكتمل صورة واضحة 

باألسلو ویقلل من ارتباكات القرآنيللمفسر والباحث في المیدان 

والذي یستهلك الجهد في القدیم لتفسیر القران التفسیر التجزیئي 
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السور االولى للقران ثم یبدأ الضعف یدب بالمفسر حتى ینتهي الى 

كما اآلیةآخر الكتاب العزیز قلیل العطاء في تفسیر السورة او 

: القّیم السید الشهید محمد الصدر في تفسیره األمرالى هذا أشار

ثم تتم عملیة التفسیر أوالّ ضوعي یبوب مواضیع القران والتفسیر المو 

على ضوء هذا التبویب فمثال یجمع المفسر آیات التوحید وحصر 

العبودیة في اهللا في باب واحد ثم یفسرها وهكذا باقي المواضیع 

وذهب السید الشهید محمد باقر الصدر الى اعتبار ان التفسیر ..

على القران واستنطاق الموضوعي هو عرض مواضیع من الحیاة

القران هو آلیاتحكمه فیها ولیس بالضرورة ان یكون التبویب 

مع النص القرآني حوارا ، ویبدأ : التفسیر الموضوعي اذ یقول 

یجیب المفسر على ضوء الحصیلة التي والقرآنالمفسر یسأل 

استطاع ان یجمعها من خالل التجارب البشریة النافعة وهو 

یكتشف موقف القرآن الكریم من الموضوع یستهدف من ذلك ان

ان یستلهمها من النص من خالل بإمكانهالمطروح والنظریة التي 
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أفكارمقارنة هذا النص بما استوعبه الباحث عن الموضوع من 

واتجاهات ومن هنا كانت نتائج التفسیر الموضوعي نتائج مرتبطة 

االتجاهات القرآنیة تمثل المعالم و ألنهادائما بتیار التجربة البشریة 

بشأن موضع من مواضیع الحیاة ومن هنا اإلسالمیةلتحدید النظریة 

ایضا كانت عملیة التفسیر الموضوعي عملیة حوار مع القرآن 

الكریم واستنطاق له ، ولیست عملیة استجابة سلبیة بل استجابة 

فعالة وتوظیفا هادفا للنص القرآني في سبیل الكشف عن حقیقة من 

وهو ) علیه السالم(الحیاة الكبرى ، قال امیر المؤمنین حقائق 

ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ینطق لكن :یتحدث عن القرآن الكریم 

أخبركم عنه ، أال ان منه علم ما یأتي والحدیث عن الماضي ودواء 

التعبیر باالستنطاق الذي جاء في كالم ابن ..دائكم ونظم ما بینكم 

تعبیر عن عملیة التفسیر الموضوعي روعأ) علیه السالم(القرآن 

بوصفها حوارا مع القرآن الكریم وطرحا للمشاكل الموضوعیة علیه 

ومن اروع الدراسات القرانیة )١٠..(اإلجابةبقصد الحصول على 
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التي وقفت في الوسط بین التفسیر و البحث االكادیمي هي الخطوة 

البیان في تفسیر (ي الكبیرة لالمام الراحل السید المحقق الخوئي ف

وهو قد عدل عن اكماله كتفسیر لجموع االیات القرانیة الى ) القران 

البحث في الظواهر القرانیة اجماال ومحاولة ربط وتشكیل صورة 

للمطلع المثقف على القران المجید سواء كان مثقفا اكادیمیا او 

  اسالمیا او حرا او هم جمیعا  او من خارج البیت االسالمي 

  :امتة اخل

في ختام هذا البحث نحاول ان نستخلص من فصوله ثمرات الجهد 

-أي البحث -المبذول وهي ترسم صورة البحث عموما وهو یؤشر 

فهناك ) الحرب على القران (للعنوان ویركز على الجانب العلمي  

الحرب ال تطلق إّال عند دويِّ المدافع من یقرأ اللفظ لیتصور ان 

الجند وسیل من الدماء وهذا لألسف ماوأزیز الرصاص وهجوم

جعل الكثیر یرى مجازیة الحرب على القران كونه محفوظ بالبیوت 
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بالقماش الحریري أحیانا او بأطهر مافي بیوت المسلمین تقدیسا 

  لشأنه 

وربما كان هذا التصور مرتبط بفهمنا لمباحث   لفحواهوٕاكراما 

ما تقدم في الفصول الحرب ك..األلفاظ وداللتها على المعاني 

واحدة من هذه الدالالت واألنواع لها دالالت وأنواع مختلفة السابقة 

واقويأشرسهي الحرب العسكریة وٕاّال فهناك حروب مختلفة وهي 

هذه الحروب كلها وبضمنها عن الحرب القتالیة مما نتصور وأعظم

ذ الحرب العسكریة تعرض لها القران فقد كتبت األقالم المأجورة من

نزول القران تتحداه ثم لتحرفه ثم لتفسره باطال والزالت المؤامرة قائمة 

مفسریهالقران و حفاظمستمرة واما الحرب العسكریة فقد قتلت 

والعلماء به والعارفین بحدوده واضطهدوا وعذبوا وسجنوا وشردوا في 

ابعد األقطار وحتى شملت هذه الحرب قراء القران تجویدا وترتیال 

فیطول في شرحها المقام ویخرج بنا عن حدود األخرىروب واما الح

وعلى هذا فالعنوان جاء منطبقا متسقا مع الواقع ..البحث واختصاره 



قانيالخاأثیر.. األولالجزء/ القرانعلىالحرب

الحاضر لكتاب اهللا في الزمن الصعب زمن قّل فیه المخلصون 

كذلك تناولنا خطرین من مخاطر الحرب .. ورحل عنه المتقون  

ى العقل البشري او التفسیر الخطرین االتكاء علأولعلى القران 

عن مساراتها القرآنیةتحریف المقاصد بالرأي المنهي عنه والثاني 

وینتهي الحقیقیة وصرفها نحو مصالح ومكتسبات مذهبیة وفئویة 

ضمن عنوان مواجهة األساسیةالبحث بمجموعة من المقترحات 

  .الحرب على القران 

  

  

  

  

  

  



قانيالخاأثیر.. األولالجزء/ القرانعلىالحرب

  

  

  :المصادر 

 القران الكریم

      .مادة برح ٢١٤ص ١ج: الفراهیدي : العین معجم  .١

.١٧٤ص ٣شرح ابن ابي الحدید المعتزلي ج.٢

ص ٣مجموعة من العلماء والباحثین ج: سنن النبي االكرم (.٣

١٤(  

.٢٣٦الشیخ المفید ص : االختصاص .٤

المال عبد الصاحب النراقي ص : شرح حدیث راس الجالوت .٥

٩.

.٧٣م صمحمد باقر الحكی: علوم القران .٦



قانيالخاأثیر.. األولالجزء/ القرانعلىالحرب

.١١١ص ٨٩العالمة المجلسي ج: بحار االنوار .٧

.٣٨٣، ص ١١، م ١٩٥٨سبتمبر -مجلة األبحاث أیلول.٨

.٢٧٧كتب ومقاالت انور الجندي ص .٩

محاضرات : التفسیر الموضوعي للقران مقدمات في .١٠

  .٢١الصدر ص للسید محمد باقر


