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 من ثالثية التمقي القرآني إلى رباعية االرتقاء

 قراءة في كتاب: االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآن
 
 
 بوكحيمي سيؼ الديف                                         

 
في قسمو الثاني "فصؿ “االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف “  جاء في كتاب

القرآف عمى االنساف في الفصؿ الثالث منو قارئ القرآف وميارة قوة المبلحظة" ما 
: في ىذا الفصؿ سأتحدث عف العيف لتكتمؿ ثبلثية التمقي و التفاعؿ لمعاني  يمي

القرآف الكريـ ودلؾ بعد اف تحدث عف العقؿ الذي يفكر بما يبمغو و المساف الذي 
فيتمقى العقؿ ما قرأتو   وىنا تأتي العيف التي تقرا القرآف  إلىو العقؿينطؽ بما يبثو 

ثـ يبث بما يبمغو إلى المساف وىذا المساف يكوف موجيا إلى االخريف في عممية   العيف
التداوؿ المعرفي مف جية و التطور الفكري والحضري مف جية أخرى )الصفحة 

د المتدبر في القرآف عمى ارتقاء في (. ىذه ىي ثبلثية التمقي التي تساع ٘ٚٔ- ٗٚٔ
المساف العيف ىي اضبلع مثمث قائـ عمى القرآف   درجات معانيو الزاىية. العقؿ

وآياتو. ثبلثية ادا اكتمؿ فييا العقؿ المدبر والمساف الذاكر والعيف المبصرة وصؿ 



تو االنساف إلى ارقى درجات المعرفة القرآنية وصار القرآف ىوائو الذي يتنفس وغاي
 المنشودة في ىذه الحياة التي منياجيا ىذا الكتاب المقدس العظيـ ىدى لمعالميف.

في ىذا البحث البسيط سنحاوؿ تحميؿ ىذه الثبلثية حسب مجيئيا في مؤلؼ االستاد 
عبد الباقي يوسؼ فبدا بالعقؿ وثنى بالمساف في فصؿ واحد المرتب ثالثا في القسـ 

ص العبلقة بيف االرساؿ االليي والتمقي البشري". االوؿ مف الكتاب والمعنوف "خصائ
: "قارئ  ثـ انيي ثبلثيتو بالعيف في فصؿ ثالث ايضا لكف في القسـ الثاني بعنواف

 القرآف و ميارة قوة المبلحظة".
 
 

 والخطاب القرآني العقل
 

اف العقؿ اىـ اضبلع ثبلثية التمقي ىو الذي حدد ايضا ثبلثية أخرى في عبلقة 
: "تتمتع خصائص ىذا االرساؿ مف خبلؿ ثبلثية ىذه  الليي بالتمقي البشرياالرساؿ ا

العبلقة بيف اهلل كمرسؿ وبيف الرسوؿ كمبمغ وبيف الناس كمتمقيف بمزايا الخطاب 
العقؿ ثـ وجد خطابا   المغوي الذي ىو تكريـ لئلنساف الذي اكرمو اهلل تعإلى بقيمة

الذي ينطؽ عنو وىو يخاطب عقبل اخر  لعقمو ىذا العقؿ الذي تكمؿ بنعمة المساف
 .ٚٗفيكوف حديث الناس حديث العقوؿ لمعقوؿ )ص. 

اف العقؿ الذي يميز بو اهلل اإلنساف خميفتو في االرض عمى سائر الكائنات. فاالعقؿ 
مخزف كؿ فيـ ودونو ال يستطيع قارئ القرآف اف يمج لممعاني انسانية ليذا الذكر 

ت عديدة وبالضبط اثنتا عشرة آية كريمة جاء فييا العقؿ الحكيـ. وقد ذكر الكاتب آيا
" يعقؿ" رمزا ىاما في اختبلؼ الناس فيما بينيـ. فالخطاب القرآني موجو لئلنساف 
وليس لمسمـ او لمؤمف. القرآف كتاب العالميف و مف كانت ليـ رجاحة عقؿ وفطانة 

عاـ ال تفقو شيئا "اف لب فإنيـ يستطيعوف فيـ معاني القرآف الكريـ. فاف كانت األن
 (ٕٖشر الدواب عند اهلل الصـ البكـ الذيف ال يعقموف" )األنعاـ 

القرآف يزخر بذكر العباد، رمز منيـ اتبعوا رضواف اهلل فسعدوا في الداريف ورمز 
 وكاف الشقاء دأبيـ في الحياتيف. صاروا باألنعاـ بؿ ىـ اضؿ سبيبل



ييا ألنيا واضحة كتب خبلصتو قائبل بعد ذكر الكاتب اآليات دوف اف يشرح معان
"بعد قراءة ىذه اآليات تدرؾ اف االنساف يرتقي في درجات تمقي معاني القرآف الكريـ 
عمى قدر ما يمتؤل مف توظيؼ طاقتو العقمية بشكؿ إيجابي فيمسي القرآف بالنسبة لو 
كتاب تحوالت كبري في محطات حياتو، وعند داؾ يقاؿ عنو بأنو انساف عاقؿ. 

العقؿ نعمة وكذلؾ اف يؤدي صاحبو إلى الميالؾ ادا استخدمو في سبؿ منحرفة ف
 (.ٜٗ)ص. 

العقؿ ىذه النعمة التي حيرت العمماء وراحوا جاىديف إلى تعريفيا. وقد ذكر عبد 
الباقي يوسؼ تعريفات عديدة لعمماء مسمميف وآخريف فذكر مفيـو العقؿ عند ابف 

وابف سينا وأرسطو والشافعي والشيرازي )صص. خمدوف والكندي والرازي والفارابي 
(. ولـ يختمؼ العمماء في تعرفيـ لمعقؿ فحسب بؿ تباينوا ايضا ؼ ٔ٘ – ٓ٘
فاكترىـ يري اف الدماغ ىو موقع العقؿ ىـ الحكماء اما معظـ الفقياء يروف  موقعو

(. وقد وجد الكاتب تشبييا بديعا ليذا العقؿ ٕ٘اف القمب ىو موقع العقؿ ) ص. 
"مف ىنا يمكف مقارنة العقؿ ببدرة الزىرة التي تنبغ وتتفتح و تنشر شداىا في  : قاؿف

االفؽ في تربة و مناخيف صالحيف و تمبث في ارضيا دوف اف تتفتح في تربة و 
مناخ صالحيف ]...[. وقد اجاد الكاتب في االختيار ليذا اتبع ىذا التشبيو بتعريفات 

تعريفات تبيف ىذه النعمة الميداة .فنجد كممات العقؿ عند اىؿ العمـ واالدب وىي 
االحنؼ بف قيس والريحاني وعمي بف ابي طالب وعبد اهلل بف المقفع وأفبلطوف 
وشكسبير ومحمود العقاد وجوف الفتتيف وسقراط وأفبلطوف وابف المعتز والزىري 

(. ويستوقفني كبلـ توماس جاي ىيدسوف: "كما اف العقؿ يجب ٛ٘ – ٖ٘)صص. 
رث ويزرع قبؿ اف نأخذ منو محصوال فكذلؾ يجب اف يعد العقؿ ويجيز اف يح

فمف عاش في مجتمع جاىؿ ال يعطي لمعقؿ   (. وىو كبلـ سميـ:ٗ٘لمنجاح" )ص. 
القرآف ويرتقي في درجاتيا. فالعقؿ ابف البيئة: واف  قيمتو فانو مستحيؿ اف يفيـ معاني

ا امة،كانت خير امة اخرجت كانت البيئة صالحة صمح االنساف فالرسوؿ "ص" انش
لمناس وكانت قبؿ زمرا مف البشر تعبد اوثانا وتأتي الفواحش فمما ىيأىا بالقرآف راحت 
تنيؿ مف معانيو وتشرب مف كوثره، امة عرفت معنى الديف ألنيا عقيدتيا قامة عمى 



ليذا قاؿ الحسف بف عمي: "ما تـ ديف رجؿ حتى يتـ عقمو". ) ص.   رجاحة العقؿ
٘ٙ) 

العقؿ اوؿ ضمع مف مثمث االرتقاء ؼ درجات معاني القرآف، انو مصدر  اف
اإلنسانية واإلنساف يفتقد الى عقؿ راجح لف يصؿ قط الى الفبلح "االنساف ىو عقمو، 
واإلنساف بدوف عقؿ يفقد الكثير مف مزايا انسانيتو، ولذلؾ فبل ينظر إلىو ايضا عمى 

التشريع السماوي او القانوف الوضعي"  انو انساف متكامؿ سواء في المجتمع او في
 (.ٛ٘)ص. 
والعاقميف، و كـ ىو زاخر قراننا العظيـ   ليذا كاف الخطاب القرآني موجيا لمعقبلء

يجيء المساف الذي وضع لو  بآيات ترددت فييا جممة "اولي األلباب! وبعد العقؿ،
 (ٜ٘الكاتب جزءا ىاما مف الفصؿ. )ص. 

 
 القرآنيالمسان و دائرة التمقي 

 
: "ربط القرآف  مند البداية، نري اف الكاتب يبيف قيمة المساف في ثبلثية التمقي، فقاؿ

الكريـ بيف العقؿ والمساف فجعؿ مسؤولية المساف كمسؤولية العقؿ .... االنساف ىو 
يقود لسانو وثمة اخر ينقاد  لسانو والمساف يمثؿ شخصية حاممو، لكف ثمة انساف

اؾ زالت لساف احدثت وقائع و احداث كبري في التاريخ خمؼ زالت لسانو وىن
(. اف ىذا الكبلـ قرأنا مثيمو حيف تحدث الكاتب عف ٜ٘البشري". ) ص. 

فالعقؿ ىو االنساف والعقؿ سبلح دو حديف، كما المساف ايضا. و لقد اتبع   العقؿ.
 ستة آيات تتحدث عبد الباقي يوسؼ المنيج نفسو حيف تحدث عف االنساف، فذكر

عف المساف، فتصؼ الكاذبيف الذيف يستعمموف ىذا العضو الحساس لمبيتاف ويصؼ 
مصدر كؿ   المنافقيف الذيف يقولوف بألسنتيـ ما ليس في قموبيـ )سورة الفتح(. المساف

 ( ٔٙ- ٓٙ: الكذب، النميمة، الغيبة والفجور. )صص.  شر
ثـ راح الكاتب يتحدث عف المساف كعضو مقدما تعريؼ عالـ المغة الفرنسي دي 

حديثا  ٔٔ(. وبعد اآليات، ذكر الكاتب احاديث عديدة،  ٕٛ – ٔٛسويسر )صص. 
: ال تكتروا  بالضبط، نختار مف بينيا ما رواه الترمذي عف رسوؿ اهلل "ص" انو قاؿ



ذكر اهلل قسوة لمقمب، واف ابعد الناس عند  الكبلـ بغير ذكر اهلل، فاف كثرة الكبلـ بغير
(. وىذا الحديث يظير قيمة المساف في ثبلثية التمقي، ٗٙاهلل القمب القاسي" )ص. 

فمقد خمؽ المساف لذكر اهلل و التعرؼ لمعاني القمب يميف الفؤاد و يفتح بصيرة 
 االنساف، فيتوجو إلى اهلل سبحانو وتعالى.

 – ٗٙس افات الساف الممعونة وىي الغية ) صص. ثـ ذكر الكاتب احاديث حوؿ اخ
(. وقد قدـ لنا عبلجا ليذا الداء الفتاؾ وىو الصمت الذي ىو خير قميؿ فاعمو، ٛٙ

: "اني جربت لساني فوجدتو لئيما راضعا ". )ص.  فيذا طاوس بف كيساف يقوؿ
ٙٚ.) 

يف اف لمقراف ىذا ىو المساف الذي ساعد عمى انتشار االداب و االفكار، لكف الكاتب ب
: ".... يمكنني  اثره الجمي عمى سائر الواف و اجناس االداب و الفنوف االنسانية فقاؿ
: مرحمة ما قبؿ  اف اصنؼ ىذه المنجزات الفكرية االنسانية إلى مرحمتيف انعطافيتف

 (.ٛٙنزوؿ آيات القرآف ومرحمة بعد النزوؿ" )ص. 
، والمساف الذاكر آليات الذكر الحكيـ يصؿ إّف القرآف كبلـ اهلل الذي ال يأتي مثمو أحد

إلى درجات سمو انساني. وقد ذكر الكاتب اف في القرآف امرا ىاما في تكويف 
االجياؿ التي تقرا القرآف بتدبر وحكمة وتسعي إلى فيـ معانيو القيمة. انو المثؿ الذي 

 عشرة نورانية، خمسة حضي بمكانة كبيرة في صفحات الذكر. وقد ذكر الكاتب
ضرب اهلل فييا امثاال حوؿ امـ عاشت قبمنا وحوؿ الجنة وحوؿ القرآف وحوؿ 

(  ٗٚ-ٕٚاىؿ الكتاب وحوؿ الكافريف وحوؿ المؤمنيف )صص.  الشيطاف وحوؿ
: "شكؿ مف اشكاؿ التمقي القرآني الذي يتفاعؿ  ليصؿ الى نتيجة ىامة وىي اف المثؿ

 ( ٘ٚمف ببلغة القرآف". ) ص. في الناس بقوة و يترؾ اثره بقوة، دلؾ انو منبثؽ 
( قائمة مف األمثاؿ يستعمميا الناس في ٛٚ-ٚٚوقدـ لنا الكاتب في صفحتيف )

حياتيـ اليومية، يتفاعموف معيا في وقائع حياتيـ فتصير لغتيـ في جؿ شؤونيـ. 
( ، ٜٚوالمقصد مف دلؾ كما وضحو الكاتب ىو " التعقؿ و لتدبر والتفكر" ) ص. 

لمعبد الذي يرتقي في درجات تمقي المعاني، وليس المساف الذاكر  الف اهلل في حاجة
مف يقرا القرآف دوف وعي، بؿ ىو ادي يسارع إلى التفقو في اآليات والغوص في 



( الذي يعرؼ قيمة ٜٚمعانييا، انو يشبو اداة الوصؿ بيف القرآف والقارئ" )ص. 
 االمثاؿ في الحياة بما تحمؿ مف معاني قيمة.

، خصص الكاتب في جزء ثاف مف ىذا الفصؿ صفحات تحدث فييا وليذا الغرض
عف ببلغة المعني في المثؿ القرآني. فالمساف الذي يردد كؿ يـو و ليمة اي القرآف 
دوف تدبر فكأنما يسافر في الصفحات، ويرجع ِبُخفَّْي حنيف فاهلل سبحانو وتعالى 

عر بأنو يتداوى بو، والذي يحتاج لمساف الذي يقرا بتمعف مثؿ ىذه القراءة تجعمو يش
تصيبو مصيبة كبري فيجد متنفسا عف نفسو وليذا يبتغي ذكر ربو في السراء و 

 (.ٓٛالضراء. يمجا إلى القرآف فيشعر قمبو بطمأنينة ذكر اهلل. )ص. 
ذكر اهلل القرآف او النور الذي ىو احدي اسماء القرآف واحدي اسماء منزؿ القرآف، 

تب لمشرح ىو آية "اهلل نور السماوات واألرض" )صص. ليذا فأوؿ مثؿ خصصو الكا
(. وجمالية لغة الخطاب القرآني تظير ايضا في مثؿ شجرة الكممة، دلؾ اف ٖٛ ٕٛ

الكممة يمكف ليا اف تسبب مسرة ويمكف ليا اف تسبب جرحا، ويمكف لمشجرة اف تقدـ 
عؿ اسمى (. ولٗٛوردا يؤدي إلى مسرة ويمكف اف تقدـ شوكا يؤدي إلى جرح )ص. 

الكممات الطيبة القرآف الكريـ الذي يؤتي اهلل كؿ حيف ادا ما تدبر فيو االنساف وكاف 
 لسانو ذاكرا متفكرا.
(. فالماء ادا اصاب ارضا ٛٛ-ٙٛثـ انتقؿ الكاتب إلى مثؿ الماء و الحياة )صص. 

خصبة صالحة انبت نباتا حسنا واف اصاب منطقة بورا جرداء لـ يجف شيئا وكذلؾ 
يتوجو إلى المساف الذي يقراه دوف وعي بؿ اوصى   ساف والقرآف. فكتاب اهلل لـاالن

 اهلل بقراءة القرآف بمساف يفكر في معنى اآليات القولية.
اما اخر مثؿ ذكره الكاتب فيو سنبمة الصدقة الذي ىو قياس عمى عبادات اخرى فاف 

فيو ال يحتاج ايضا إلى كاف اهلل ال يحتاج إلى صدقة فييا رياء وتتبع بالمف واألذى 
يقاؿ انو قرأ القرآف. اف اهلل غني عف قراءة سطحية تردد   قراءة انساف يتمو اآلية حتى

 فييا الكممات خاوية دوف معاف.
:"مع  ولقد كانت خاتمة الكاتب ليذا الفصؿ الذي خصصو لمعقؿ والمساف قيمة فقاؿ

لقرآف. اننا نشعر بعظمة قراءة القرآف يقربوف إلى احساس عميؽ بمسؤولية ورىبة ا



(. بالعقؿ اوال ٕٜالكممة ارساال وتمقيا. ونكوف قد تييأنا جيدا حتى نتمقى الكممة )ص. 
 ثـ يذكرىا المساف لتراىا العيف ثالث ركف التمقي القرآني

 
 العين ثالث ركن في التمقي القرآني

 
ث ومالتفّقو في إف العيف ىي التي تساعد المؤمف المواظب عمى تتّبع المواقؼ واألحدا

خفاياىا، "ألنيا العضو األكثر حركة في الجسد، وىي العضو األكثر حساسية، وعف 
(. إف القرآف ٗٚٔطريؽ العيف تنفعؿ األعضاء كميا سواء سمبا أو إيجابا" )ص. 

مميء باألحداث التي تعيف المرّتؿ لكمماتو أف يرتقي في درجات المعرفة التي تنو 
التبّصر في المواقؼ آخذا العبر. ولقد ذكر عبد الباقي يوسؼ وتزدىر بالنظر السميـ و 

جممة ف اآليات التي تدعو قارئ القرآف إلى النظر إلى خمؽ السموات واألرض، وآالء 
الّمو، واألنعاـ، وتحّثو إلى اإلتساء بمف سعدوا، واجتناب سبؿ مف خسروا الدنيا 

ٙٚٔ-٘ٚٔواآلخرة. )صص.  ). 
ولقد أعطى ليذا الجزء عنوانا بديعا: "فقو العيف" وكأّف الكاتب يبرىف أّف ىذا العضو 
محاطا بمعارؼ وجب التفّقو فييا. إّنو عنواف يذكرنا بفقو العبادات حيث العيف تتبّصر 
في ما يقّربيا مف اهلل وفقو السيرة حيث المقمة تتبع حياة المصطفى "ص" وفقو النزوؿ 

قرآنقاؿ فالكاتب: "العيف المواظبة عمى قراءة القرآف تمسي عينا لمغوص في أسرار ال
قرآنية. تنظر نظرات قرآنية مما آتاىا اهلل مف نور القرآف. العيف المواظبة عمى قراءة 
القرآف تأنس النظر إلى كؿ موطف جماؿ وتنفر النظر إلى كؿ موطف قبح، تأنس 

ٔٛٔخبيث". )ص. النظر إلى كؿ موطف طيب وتنفر النظر إلى كؿ موطف  ) 
وذكر الكاتب العيف كعضو لو تركيباتو، وىو ميـ في الجسد وخاصة ىو عنواف 
الوجو: "إف وجو اإلنساف ىو قنديؿ الباطف، قنديؿ القمب، قنديؿ العقؿ". )ص. 

(. ولمعيف ألواف ولغات، أىميا ما ذكره المؤّلؼ: "يدرؾ القارئ المواظب عمى ٛٚٔ
ٗٛٔمئ بأطياؼ وألواف الناس" )ص. قراءة القرآف بأف الحياة تمت ). 

 



لقد ذكر الكاتب ثبلثية التمقي القرآني )العقؿ، المساف والعيف(، لكنو أغفؿ حاسة ميّمة 
ننا نجد  في ىذا التمقي الذي بفضمو يرتقي العبد في درجات فيـ القرآف وىي السمع. وا 

ب، وضياع مف ال الكثير مف اآليات التي تبيف قيمة األذف في التسامي في فيـ الكتا
يتفّقو مف سماع الذكر الحكيـ: قاؿ تعالى: "صـ بكـ عمي فيـ ال يعقموف". )سورة 

(. ففي ىذه اآلية جمع اهلل الرباعية التي يفتقدىا الكفار الذيف ىـ صـ عف ٛٔالبقرة، 
بكـ  عف الصواب القرآني، فبل ينطقوف بو وال يرتمونو ،  -الحؽ فيـ ال يسمعوف، 

الرباني فبل يبصرونو واليستعمموف ألبابيـ في كشؼ القرآف. وقاؿ عمي عف اليدى 
تعالى في سورة الحاقة: "وتعييا أذف واِعية" أي أذف عقمت عف اهلل، فانتفعت بما 

 .سمعت مف كتابو العظيـ
آيات تبيف قيمة األذف أي السمع في التمقي  -كما فعؿ الكاتب  -وسنختـ بذكرنا 

 القرآني:
 

ن ومنيم من يستمع " اليك وجعمنا عمى قموبيم أكنة أن يفقيوه وفي آذانيم وقرا وا 
يروا كل آية ال يؤمنوا بيا حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن ىذا إال 

52اساطير االولين" سورة األنعام، آية   
"ولقد ذرانا لجينم كثيرا من الجن واإلنس ليم قموب ال يفقيون بيا وليم أعين ال 

ا وليم آذان ال يسمعون بيا أولئك كاألنعام بل ىم أضل اولئك ىم يبصرون بي
979الغافمون" سورة األعراف، آية   

"ومن أظمم ممن ذكر بآيات ربو فأعرض عنيا ونسي ما قدمت يداه إنا جعمنا عمى 
ن تدعيم إلى اليدى فمن ييتدوا إذا أبدا"  قموبيم أكنة أن يفقيوه وفي آذانيم وقرا وا 

27آية سورة الكيف،   
وقال الذين كفروا ال تسمعوا ليذا القران والغوا فيو لعمكم تغمبون")سورة فصمت، آية 

52 
 



"ولو جعمناه قرانا اعجميا لقالوا لوال فصمت آياتو أأعجمي وعربي قل ىو لمذين 
آمنوا ىدى وشفاء والذين ال يؤمنون في آذانيم وقر وىو عمييم عمى أولئك 

44فصمت، آية ينادون من مكان بعيد" سورة   
"يسمع آيات اهلل تتمى عميو ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعيا فبشره بعذاب 

8اليم"سورة الجاثية، آية   
"ولقد مكناىم فيما إن مكناكم فيو وجعمنا ليم سمعا وأبصارا وافئدة فما أغنى عنيم 
سمعيم وال أبصارىم وال أفئدتيم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات اهلل وحاق بيم 

52ا كانوا بو يستيزؤون" سورة األحقاف، آية م  
نا لما سمعنا اليدى آمنا بو فمن يؤمن بربو فال يخاف بخسا وال رىقا" سورة  "وا 

91الجن، آية   
 
 

                                                      
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتاب أوصمنا إلى قطاف مثمرة
 
 

حسيناتروال عبد الرؤوف   

 األردن

   

سبيل االرتقاء القرآني في مواجية التطرف    

بيذا المدخؿ، أتحّدث عف ىذا الكتاب الجديد الذي بيف َيدي، ألقوؿ بأف الناظر 
لمخريطة العامة لممعمورة بأىمييا عمى اتساع الرقعة االمتدادية لموجود اإلسبلمي، يجد 

ألؼ واربعمائة عاـ، حيث ولجت الشخصية المسممة التي أثبتت وجودىا مف قبؿ  
إلى ديف الرحمة السماوية لتذرئ عنيا أعباء المادية ..العبودية..الظمـ والفجور، عمى 

الرغـ مف تبايف العوامؿ األيدلوجية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المتفاوتة 
ممة، لصقميـ معا ولو شئت، ولكنيا بولوجيا إلى بؤرة اإلسبلـ  شكمت الشخصية المس



بإحداثيات ثابتة تميز الديف اإلليي خاتـ األدياف السماوية لمسبلـ والطمأنينة، الحوار 
 والتبادؿ الثقافي، التسامح والعدالة والمساواة عمى كافة األصعدة وفي كؿ المحاور..

غير أف  تشتت نيج السموكيات الفردية، الذي ما لبث أف غذى سموكيات جماعية 

حممت مسمى إسبلـ...والتي ساىمت  بفرز نوعي ألجياؿ متباينة جيبل مف القائميف 

عمى التفرد النوعي المميز لمفرد ضمف المنظور الوسطي، وجيبل حمؿ المنظور 

بعد باإلرىاب اإلسبلمي.. التطرفي وقد اشرئب مف نوازع ظالمة لتسمى فيما   

فالتطرؼ في المغة: ىو الوقوؼ في الطرؼ ، ىو عكس التوسط واالعتداؿ ومف تـ 

ف شاع استخدامو في المغاالة واإلفراط فقط،  فقد يقصد بو التسيب أو المغاالة ، وا 

والتطرؼ كذلؾ يعني الغمو وىو ارتفاع الشيء ومجاوزة الحد فيو، وفي المصباح 

الديف غموا مف باب تعد أي تعصب وتشدد حتى جاوز الحد.  المنير: غبل في

فالتطرؼ ىو الميؿ عف المقصد الذي ىو الطريؽ الميسر لمسموؾ فيو، والمتطرؼ ىو 

 الذي يميؿ إلى أحد الطرفيف.

التطرؼ في االصطبلح: يرتبط بأفكار بعيدة عف ما ىو متعارؼ عميو سياسيا 

عتقدات بسموكيات مادية متطرفة أو عنيفة في واجتماعيا ودينيا دوف أف ترتبط تمؾ الم

مواجية المجتمع أو الدولة. ويرى البعض أف التطرؼ يحمؿ في جوىره حركة في 



اتجاه القاعدة االجتماعية أو القانونية أو األخبلقية، يتجاوز مداىا )أي الحركة( 

.1الحدود التي وصمت إلييا القاعدة وارتضاىا المجتمع  

ىاب والتطرؼ ىو مسألة جد شائكة ، وذلؾ لشيوع التطرؼ إف التفريؽ بيف اإلر 

واإلرىاب كوجييف لعممة واحدة ، ومع ذلؾ فتفرقة ضرورية، ويمكف رسـ أوجو 

 االختبلؼ بينيما مف خبلؿ النقاط التالية:

 التطرؼ يرتبط بالفكر واإلرىاب يرتبط بالفعؿ كيؼ ذلؾ؟

تاد ومتعارؼ عميو سياسيا إف التطرؼ يرتبط بمعتقدات وأفكار بعيدة عما ىو مع

واجتماعيا ودينيا دوف أف ترتبط تمؾ المعتقدات واألفكار بسموكيات مادية عنيفة في 

مواجية المجتمع أو الدولة ، أما إذا ارتبط التطرؼ بالعنؼ المادي أو التيديد بالعنؼ 

فإنو يتحوؿ إلى إرىاب ، فالتطرؼ دائما في دائرة الفكر أما عندما يتحوؿ الفكر 

لمتطرؼ إلى أنماط عنيفة مف السموؾ مف اعتداءات عمى الحريات أو الممتمكات أو ا

األرواح أو تشكيؿ التنظيمات المسمحة التي تستخدـ في مواجية المجتمع والدولة فيو 

 عندئذ يتحوؿ إلى إرىاب.

                                                           
1
باحث فً العلوم السٌاسٌة متخصص فً قضاٌا اإلرهاب بجامعة محمد الخامس، آكدال للعلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة،  

www.annabaa.org  
Zgor_6@hotmail.com 
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التطرؼ ال يعاقب عميو القانوف وال يعتبر جريمة بينما اإلرىاب ىو جريمة يعاقب 

انوف  فالتطرؼ ىو حركة اتجاه القاعدة االجتماعية والقانونية ومف تـ عمييا الق

يصعب تجريمو، فتطرؼ الفكر ال يعاقب عميو القانوف باعتبار ىذا األخير ال يعاقب 

عمى النوايا واألفكار ، في حيف أف السموؾ اإلرىابي المجـر ىو حركة عكس القاعدة 

 القانونية ومف تـ يتـ تجريمو.

ؼ عف اإلرىاب أيضا مف خبلؿ طرؽ معالجتو فالتطرؼ في الفكر ، يختمؼ التطر 

تكوف وسيمة عبلجو ىي الفكر والحوار أما إذا تحوؿ التطرؼ إلى تصادـ فيو يخرج 

 ..ٔعف حدود الفكر إلى نطاؽ الجريمة مما يستمـز تغيير مدخؿ المعاممة وأسموبيا

 
وما ىي إال قناعات حاممييا.. اإلرىاب بذاتو بتييئة منطقية لمفاضمة السموؾ.. التي  

تتبنى تصورا منطقيا في أجندتيا العديمة الرحمة، في إنياء وجود المسمـ بذاتو بتقتيؿ 

المسمميف عبلنية في أرض اهلل..ثـ غيرىـ في أطر ضيقة مف الحكـ والقضاء في 

تكوف عف الرسالة السماوية التي عمت البشرية،  التطيير العرقي، وىي أبعد ما

 بالسعادة والخير واالنجاز واإلبداع..
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 المصدر نفسه 

 



وىنا نجد أننا أحو ج بأف نعود لمقراف الكريـ كحكـ في تشكيؿ الشخصية اإلسبلمية  

بعبلقاتيا المتداخمة مع غيرىا مف األمـ  والعالـ اإلسبلمي، عمى اعتبارية ال أكراه في 

  الديف..بالعودة إلى

القرآف الكريـ والتمعف فيو والتدبر بآياتو إلحبلؿ روح السكينة واأللفة، بتوسيع قاعدة 

 الفيـ العامة المترابطة مع العولمة بأوجييا المختمفة..

أف التقدـ التكنولوجي والتقنية المتطورة التي وصؿ إلييا العالـ، سيمت منظومة  

لسمـ والعدؿ، بقنوات استثمارية توجو التعميـ لمنظرة اإلسبلمية الشمولية مف منظور ا

فييا الرساميؿ لبلستثمار في منيجية الدعوة المعتدلة لمشباب كونيـ سفراء الديف 

 اإلليي..

وقد ناقشت عدد مف الكتب فكرة التمقي والرقي بطرائقيا وقد تنوعت بأساليب عرضيا 
كتب التي فصمت لمدارس وفؽ معايير متباينة بيف السيولة والتعقيد، ومف بيف ىذه ال

 فكرة التمقي 

 نعت الدرجات لتمقي القرآف والقراءات :
ويحمؿ الكاتب في مضمونو ما يجب  صالح بف عبد اهلل بف حمد العصيميلمكاتب: 

بو الطالب والدارس في أدب القرآف الكريـ  وتمقيو والحرص عمى الرقي أف يتصؼ 

 . في تقانة التجويد ومخارج الحروؼ وتعرض لمقراءات العشر والقراءات غير العشر

دراسة نقدية في ضوء نظرية التمقي الحضور القرآني والصوفي في"مواقؼ األلؼ" 

ـ؟ دراسة في كيفية فيـ المتمقي لمشاعر أديب كماؿ الديف... كيؼ نفيـ القرآف الكري

http://www.islamhouse.com/8403/ar/ar/author/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D9%85%D9%8A


لمقرآف الكريـ ..وقد تعرض بطريقة سمسة ألساليب اإلقناع في القرآف الكريـ، ووسائؿ 

وأساليب اإلقناع في الرسالة االتصالية ... لمكاتب : عبد السبلـ بف إبراىيـ بف محمد 

 الحصيف.

تمقي وآلية لممتفحص بماىية الطرح لمجموع ىذه الكتب التي وقفت عمى قضية الم

تمقي النص القرآني..بوسائط ناقمة تتبايف في األسموب والنمطية واالنبعاثات العاطفية 

أو القمبية.. نجد أنو أسيبت بشكؿ مستفيض بقضية بحثية، تمايزت وكيفية طرح 

الكاتب السوري عبد الباقي يوسؼ وىو تشكيؿ لقضية خصص ليا كتابا مفصبل 

طا بكيفية التمقي بؿ واالرتقاء في تمقي معاني محكما في طرحو وغايتو، ليس منو 

القرآف الكريـ، بسبلسة تفقيية مقربة بؿ محببة لمقمب..حيث لـ يعمد الكاتب إلى تعقيد 

 الصورة في الطرح بؿ تبسيطيا، ليصؿ إلى أكبر شريحة مسممة كانت أـ غير ذلؾ..

ؼ النيار.. ما بأسموب دعوي لمتشوؽ عاشؽ لمقرآف سابح بترتيمو أناء الميؿ وأطرا

جنح لرخامة المفظ والتعقيد بؿ انسيابية مريحة مف الممقي لممتمقي..ليعتمي درجة 

عادة قراءة الكتاب ألكثر مف مرة  متقدمة مف التقييـ..مف حيث القبوؿ والقراءة بؿ وا 

 بعيدا عف الممؿ..



ية كيؼ ال وىو يمحص بحذاقة آيات اهلل ليفرد تبلمسيا الحياتي مع كؿ مفردة سموك 

كاستجابة أو كسموؾ فطري.. عبد الباقي يوسؼ روائي وكاتب سوري تفرد بأسموبو 

 الروائي بطرحو الكتاب 

وسيولة التبحر في عبابو واالنتشاء بقيمو.. لو العديد مف المؤلفات الروائية والناقدة 

 والكتب اإلسبلمية..

أصوؿ البنية  مبرزا لنا حصيمة فكرية متقدة مبسطة في منيجية التمقي ذاتيا بيف

التكوينية لمتواصؿ بيف الممقي والمتمقي وماىية الكتاب، الذي يتداوؿ فيو موضع 

اإللقاء بطرائؽ لـ تكف عبثية في اختيار أوجو البحث، ليحمؿ ىكذا عنواف يناقش فيو 

  فصميف..وعرض ذلؾ مف خبلؿ  النص القرآني مف منظور موضوعي  عقبلني..

ض ( و)فضػػؿ القػػراف عمػػى اإلنسػػاف( .. لعمنػػي أسػػتفيض )نػػور السػػػماء إلػػػى ظممػػة األر 

وروح الكاتػػب بداللتػػو وطرحػػو مػػف روح معطػػاءة عميقػػة، فػػي الداللػػة واالسػػتدالؿ عمػػى 

واقع الصمة بيف القرآف والمتمقي، وىو ليس كأي كتاب ُيمؿُّ وييجػر إنمػا كتػاب متطػور 

فكرّيػػػة..وىو فػػػي الطػػػرح متوافػػػؽ بػػػيف كػػػؿ معتركػػػات الحيػػػاة بشػػػرائع ونصػػػوص واليػػػات ت

الكتاب المتجمي إنسػانو فيػو، مػف حيػث النوعيػة القرائيػة أو المغػزى مػف التػدبر والػدعاء 

 والغاية االستداللية التي تنمي تمكـ العبلئؽ العميقة بيف القرآف ومرتمو..



وقد تعددت القراءات لتتوافؽ واحتياجات الفيـ واإلدراؾ لجميع المسمميف حػوؿ العػالـ،  

مف الخميفة عثماف بف عفػاف ثالػث الخمفػاء الراشػديف رضػي اهلل عػنيـ  مف حكمة يقينية

وأرضاىـ، وفؽ منيجية  السبلسة في النطؽ المغوي ليتوافؽ و مخارج الحػروؼ ولػيكف 

 القرآف سمسبل في التعايش اليومي..

وىو الكتاب السماوي الػذي مػا كػاف نزولػو عمػى سػيد المرسػميف وخػاتـ النبيػيف إال ىػدى 

ت مف اليدى والفرقاف، فيفػرض الطريػؽ البلحبػة ظبللػو عمػى حاممػو ليرقػى لمناس وبينا

 بو إلى حالة مف التوازف العاطفي والعقمي، في جميع مجاالت الحياة.

لقػػد قػػدـ لنػػا الكتػػاب مقومػػات التشػػويؽ المحػػاكي لنسػػيج الحيػػاة، مػػتغمغبل فػػي شػػعفات  

 لفائؼ متراكمة مف التمقي النوعي المعرفي.. 

لمنػػوط بػػو المسػػؤولية، المسػػتخمؼ فػػي األرض..مذلمػػة لػػو بالكيفيػػة التػػي فيػػو اإلنسػػاف ا

 يرضاىا بفطرتو السميمة ليقدـ قرابيف الشكر هلل تعالى عمى ىذه اليبة، مستقرئا 

النصػػوص متػػدبرا أحكاميػػا ..لينفػػذ ىبػػة اهلل لػػو عمػػى أكمػػؿ وجػػو وعمػػى أحسػػف صػػورة، 

 رض..وليستقر أمره بالعبادة حمدا وشكرا لرب السماء واأل

يا مف ىو في األرض إلو وفػي السػماء إلػو..ليزداد توازنػو مػع نفسػو ومجتعمػو والحيػاة  

 بأكمميا...المشرع مدبر األمر.. يا مف تدبيره فينا عجيب...

 التحّوالت الكبرى   



استقبمنا الكتاب بالتحوالت الكبرى، بمفردة القدرية وما كاف لينفعؾ ما كاف ليضرؾ 

فكؿ بأمره، بيده األمر كمو عالـ الغيب الرحمف الرحيـ ..ليعجؿ عمينا يقيف الرحمة 

اإلليية وىي الفاتحة ومف ثـ ليختتـ بسورة البقرة وىما ىبتا الرحمف مف تحت العرش 

ياه في التفحص منتاف مف الرحمة..تمكـ الس بع المثاني والقرآف العظيـ..لنتبتؿ وا 

الدقيؽ آلياتيما كؿ عمى حدا بالمعنى والمقصود، لينطؽ طاقة العقؿ المكبوتة 

المصفدة بغيبية الغاية، إنيا ليست مجرد آيات بقدر ما تقـو بو مف النطؽ األجوؼ 

رحمة الخالؽ بالعبد لآليات لكنو أسموبو العقمي في المخاطبة، لمتقرب لمنابت الرحمة 

ف بمغ ىذا اإلنساف أعمى المراتب  الفقير الذي ليس لو ممجأ ومنجى منو إال إليو وا 

 فسيبقى صغيرا أماـ عظمة الخالؽ... 

فالرحمة استأثر بيا الخالؽ وجعػؿ لمخمػؽ جزيئػا بسػيطا منيػا، ليتػوب إليػو مسػيء الميػؿ 

الذات لتحقيؽ التوازف، لتحيػؿ ومسيء النيار..يبتغوف رضواف اهلل..إنيا المصالحة مع 

الذنوب إلى نعـ بالحسػنات.. ووصػؿ بنػا الكاتػب لمفػردات لػـ تتجػاوز تصػرفاتنا الذاتيػة 

ليعيد إلى أذىاننا أىمية البسممة في كؿ حاؿ وفػي كػؿ زمػاف، ومػع أي أمػر لتغيػر كػؿ 

 مف التيذيب الذاتي.. مكونات الموجود بقيمتو، وكونو

تفسيرية لمولوج لمنص القرآني مف وجية تفسػيرية تقويميػة  وىيأ لنا ىذا الكتاب مرجعية 

لمسػػموؾ الفػػردي، بتييئػػة الجػػو العػػاـ والخمػػؽ الكػػريـ فػػي السػػموؾ القػػويـ، وأوجػػد النقػػيض 

 ليتنبو العقؿ بخطأ التضادية السموكية..



وعميو فقد بنى لنا بنيانًا مف التييئة الحسية السموكية، القائمة عمى العقبلنيػة المنطقيػة  

فػػػي ضػػػرورة التواجػػػد المتػػػوازف لمشخصػػػية التكامميػػػة، بالسػػػموؾ المتعبػػػد فػػػي الصػػػبلة أو 

 بثورة التفسير.. الصياـ وغيرىا وأىمية الغاية منيا

 فقو حدود المــو في التمقي القرآني          

ودرج بنػػا الكاتػػب بتفنيػػد عقبلنػػي فػػي تبيػػاف تقسػػيـ آيػػات القػػرآف الكػػريـ التػػي مػػا يػػدرؾ 

حصػػػافتو إال متعمػػػػؽ دارس..وقػػػػد نيػػػؿ مػػػػف جػػػػؿ وقتػػػػو معرفػػػة خالصػػػػة، بّينيػػػػا ببضػػػػع 

سطور نغتنـ فييا الرؤية المتكاممػة لمػنص القرآنػي، و أنػواع الطػرح فيػو ليرقػى بنػا لػيس 

ف لػػـ مػػف مجػػرد قػػارئ أو مسترسػػؿ بعينيػػو بعمػػ ـ أـ بغيػػره لُيعػػدَّنا لنتفقػػو بػػأمور ديننػػا..وا 

 نصؿ لمراتب المرتميف..

منيػػا ىػػي السػػوابؽ، واألصػػوؿ  "انحصػػرت سػػور القػػرآف وآياتػػو فػػي سػػتة أنػػواع: ثبلثػػة

 الثبلثة الميمة فيي: الميمة، وثبلثة ىي الروادؼ والتوابع المغنية المتمة. أما

 تعريؼ المدعو إليو. ٔ 

 في السموؾ إليو. وتعريؼ الصراط المستقيـ، الذي تجب مبلزمتو ٕ 

 وتعريؼ الحاؿ، عند الوصوؿ إليو.  ٖ 

فأحدىا: تعريؼ أحواؿ المجيبيف لمدعوة، ولطائؼ صنع  – وأما الثبلثة المغنية المتمة

فييـ، وسره ومقصوده: التشويؽ والترغيب. وتعريؼ أحواؿ الناكبيف والناكميف عف  اهلل



 .  وكيفية قمع اهلل ليـ، وتنكيمو بيـ، وسره ومقصوده: االعتبار، والترىي بة،اإلجا

أحواؿ الجاحديف، وكشؼ فضائحيـ، وجيميـ بالمجادلة والمحاجة  وثانييا: حكاية

جنب الباطؿ: الفضح والتنفير، وفي جنب الحؽ:  عمى الحؽ، وسره ومقصوده، في

  اإليضاح والتثبيت والتقيير.

مفصمة  ٔ".عمارة منازؿ الطريؽ، وكيفية أخذ الزاد واألىبة واالستعدادتعريؼ  وثالثيا:

 السوابؽ والروادؼ والتوابع المغنية المتمة..

لقد أوجد األديب اليوسؼ في كتابو القّيـ، بطريقة ما مدخبل لبوابة زمنية تفصمنا عف 

 ترىات حياتنا ، الحدود.. ومف منا ال تشكؿ لو الحدود ىاجسا..غاية..عبأ..؟

ف كاف  أي كاف ما تشكمو الحدود لنا فيي موجودة بواقع جغرافي متأصؿ الجذور، وا 

أمرنا مصغرا في البيت الواحد المكتب الواحد..بؿ السيارة أو الوسيمة التي تنقمنا توجد 

هلل  لنا حدودا بؿ ولآلخريف..تمؾ الحدود التي ال نؤذي بيا أنفسنا واآلخريف..فميست

الحدود وحسب فمو ممؾ السموات واألرض.. يا مف ىو في السموات إلو وفي األرض 

إلو..إنو تأدبنا في حواريتنا مع الخالؽ بأدبية الحوار العبلقة التي توصمنا إلى أبواب 

رحمتو، أليست ىي مقصدنا ونحف مسافروف نحمؿ حقائبنا وما كدنا نتبمغ رشفة 

 الماء.. 

 سال اإلليي والتمقي البشري سمو العالقة بين اإلر 
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ليستنير في ظبلؿ قرآنية حصيؼ في عممو وانجازه، ليقيـ الفرد مف خبللو ىويتو 

فراطو، توحده جنونو وبميو وضاعتو  تقانو، عبثيتو واستيانتو أـ ازدواجيتو وا  ميارتو وا 

عماؿ  سفافو، ليثيرنا الكاتب بخاصية جديدة وىي اإلبحار في المرئي والمسموع وا  وا 

فنا ا لحواس.. ليوظفيا ضمف منيجية تأدبية تتأبى عمى أزقة الظبلـ والضبللة..ليعرِّ

بالقميؿ والكثير أعطانا بشفافية مطمقة النتيجة، بمنحة الرؤية العامة وارتحؿ بنا إلى 

تبياف معاف العقؿ مف أصقاع ولغات وشتى وجيات النظر ولـ يكتؼ بذلؾ فقد انبرى 

ؾ المضموف العقمي بترجمة نصية مف الحواس وعمى وىو أدرا يتساءؿ عف المساف،

لندرؾ أنو ما  رأسيا المساف أكثرىا تعقيدا بحاالتو وانبعاثاتو ووصؼ القراف ألىميو

يوقعنا في غياىب الجحيـ لنكؼ عنا ألسنتنا، صنائع أعمالنا ومذىب حسناتنا ليحفظو 

 لممخيمة البشرية..بالسرد عمميا ودينيا ويبقى العقؿ ومكانة القمب بأسموب مقارب 

 

 [.ٛٔيقوؿ اهلل تعالى: }ما يمفظ مف قوؿ إال لديو رقيب عتيد{ ]ؽ: 

وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: )إذا أصبح ابف آدـ، فإف األعضاء كميا ُتَكفِّر المساف 

ف  )تذؿ لو وتخضع( تقوؿ: اتؽ اهلل فينا، فإنما نحف بؾ، فإف استقمَت استقمنا، وا 

ـُ إيماف عبد  اعَوَجْجَت اعَوَجْجَنا( )الترمذي(. وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: )ال يستقي



ـَ قمبو، وال يستقيـ قمبو حتى يستقيـ لسانو( )أحمد(. وقاؿ ابف مسعود:  حتى يستقي

 ٔوالذي ال إلو غيره، ما عمى ظير األرض شيء أحوج إلى طوؿ سجف مف لساف.

والغيبة والكذب والمغو في وما يقع مف أمراض المساف موغر في الصدر مف النميمة 

 الحديث والسباب والفجور والمكر والخديعة وغيرىا.

 
إنو الصـو عف كؿ رذيمة إذ ربط عز وجؿ الصـو بأف يكوف ببل فسؽ أو فجور  

والحج، كذلؾ بؿ اإليماف ذاتو المؤمف مف أمف المسمموف مف يده ولسانو..وتمتعؾ 

دراؾ كنو المرسؿ دوف أف بتفرد الولوج لمنص القرآني، يبيرؾ بقدرتؾ ال سماعية وا 

 تناظره...

لـ يكتؼ الكاتب بالمأثور مف القوؿ وترجماف القرآف وتأييده بالسنة الشريفة 

والصحابة، وما مر مف التاريخ لكنو ربطو بالتطور التكنولوجي مف وسائط متطورة 

تفتح قنوات االتصاؿ عمى رحابتيا، فجعمت لغة التخاطب متنوعة موجية لترد 

احات فضفاضة في الخطاب، إذ أف القرآف الكريـ بكيفية اإللقاء والتمقيف ىو مس

  متكيؼ متجدد بالقيمة والمنطؽ..

المقارنة كأسموب تتبعي لمنص القرآني المتمثؿ فيو ذات األسموب، مف التوجيو اإلليي 

ليعتبر أولو اإلبصار..فأصحاب النار قبيميـ أصحاب الجنة وأصحاب الدسائس 

قابميـ أصحاب العمـ والدراية والحكمة واإلبداع، بكافة صوره في شتى والغدر، ي
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مقاربة النص القرآني مف الحياة العادية لسبلستو وتمكيف معانيو..فيو  مناحي الحياة،

 السموؾ المعمـ بالصواب والصبر واإلقباؿ عمى الدنيا باألمؿ الخير والصبلح..

ببلغة  والشفافية وشفيؼ المقصد فالمثؿ كمناقشة يظيرىا بأسموب ينضح بالجماؿ

 المعنى في المثؿ القرآني.. 

المتمقي لمعاني القرآف الكريـ ليس ذلؾ النص المفرغ جمود الصخر وتخمؼ األياـ 
إنما ىو نص مرف شمولي ببلغة وحصافة وقصدا ومدلوال ومعنى كؿٌّ متكامؿ منيجا 

ال وىو الرسالة اإلليية خاتمة الكتب السماوية، ليستمتع فيو في كؿ  ونصا..كيؼ
 حيف وكأنو يرتؿ ألوؿ مرة، بكؿ زمف وكأنو في غيره المكاف ...

ومػػف خػػبلؿ شػػروح تبيانػػو لجػػؿِّ كتابػػو نػػأى الكاتػػب إلػػى ظػػبلؿ مػػف تشػػابيو ومحسػػنات 

مميػػا صػػور فنيػػة لفظيػػة ودالالت قمبيػػة وعقميػػة وببلغػػة وكنايػػة وتشػػبيو تمثيمػػي التػػي بمج

بأسموب سمس متسمسؿ شيؽ..نابع مف خالص التفقو المغػوي... ببراعػة المعمػـ لممتمقػي 

 والشارح لمدارس     والمتضادات في قنوات الحياة الماء والحياة سنبمة الصدقػة... 

 قارئ القرآن وفقـــو الموقــــف

أـ سميـ األنصارية والبنية القصصية المفصمة لجدلية الصورة بمفردات        

شاخصة في التاريخ، لتبرز الفكرة العامة التي أوردىا في بداية النص ثـ اتبعيا إلى 

مناقشة الخصائص ..لممرأة والرجؿ عمى حد سواء مبرزا دوريف متساويف متوازييف، 

لسموكية زوجية كانت أـ عممية في مناحي الحياة ليضرب لنا المثؿ القدوة في الحياة ا

المختمفة وقد أبرز مدى تحرر المرأة المسممة في البحث العممي واألدبي والفقيي 



والعمؿ واالنجاز والمبادرة والقوة، العنفواف لدى المرأة كبلعب أساسي في مغارب 

تؿ مف بعدنا مف الحياة ومشارقيا.. قالت أـ سميـ قولتيا الشييرة : يا رسوؿ اهلل اق

..إنيا الطمقاء انيزموا بؾ . فقاؿ رسوؿ اهلل: "يا أـ سميـ إف اهلل قد كفى وأحسف " .

نقطة البداية التي أوردنا الكاتب إلييا لنستبؽ الزمف ولو لساعة نتساءؿ فييا مف 

نحف؟؟وما أنت أيتيا المرأة كائف الجماؿ أـ كائف معجوف مف عجينة العطاء 

ت كؿ منا لنفسيا أوال لبيتيا ألسرتيا؟؟ما ىي نصوص الرسالة والصبر؟؟ ماذا قدم

المثمى التي تنادي بيا كأرضية لرقييا لقيـ وجودىا؟؟ لقد حفظ اهلل المرأة بؿ عنوف ليا 

أبواب حياتيا ورسـ منيجية الوصؿ األمف في معتركات الحياة..لقد  كانت المرأة 

ة واالختيار التعمـ والشخصية فأمف ليا اهلل تعالى حقيا في الحيا  متاعا يوما

االعتبارية و التصرؼ المالي والميراث وحقيا الدعوي التفقيي و منحيا كؿ مقومات 

أف تبمغ فييا عناف اإلنجاز واإلبداع مصونة معززة مكرمة..في أطر تحفظيا مف 

نفسيا أوال ثـ اآلخريف لتكوف ثمينة كما لؤلؤة في جوؼ محارة ما يناليا إال الصياد 

يؼ..إنيا المرأة التي أوالىا اهلل تعالى بنصوص قرآنية ليا دوف سواىا بؿ كرميا الحص

بسورة حممت اسميا..ومف غيرىا يعيف عمى فواجع الزماف إنيا الكفة المتوازنة بؿ ىي 

التي ترجح بعقميا ورزانتيا ...وىؿ يقؿ عف أف تكوف كائنا مصونا بقالبو ولفائفو كما 

 ال عطر فواح؟؟!!نبتة سحرية ما يبيف منيا إ

 



 )) كؿ  نفس بما كسبت رىينة ((.

 )) ىؿ جزاء اإلحساف إال اإلحساف((. 

 . ٔ)) واىجرىـ ىجرا جميبل ((

 
فميكف المرء فينا صاحب الموقؼ، ىي الدعوة الصريحة لئليجابية لممنح لمعطاء لمبنػاء 

رادتػػو، التػػػي يفرزىػػا عميػػؽ إسػػػبلمو  ولمثبػػات عمػػى الفطػػرة السػػػميمة المتيقنػػة بقػػدرة اهلل وا 

يمانػػػو، فػػػي األفعػػػاؿ والقػػػوؿ وغيرىػػػا واسػػػتنياض القػػػوة فػػػي إيجػػػاد الخطػػػوة المناسػػػبة،  وا 

. ودمجػػػو بحرفيػػػو بػػػأوؿ .وتػػػيقف الخطػػػوة المقبمػػػة التػػػي يفيػػػد منيػػػا الفػػػرد ذاتػػػو والمجتمػػػع

أولويػػػػات التقػػػػارب الػػػػذىني، لنزعػػػػة ممتزمػػػػة بػػػػالخمؽ والتركيبػػػػة النوعيػػػػة لمػػػػنفس البشػػػػرية 

طفيػػػة بالحيػػػاء، الػػػذي ىػػػو مػػػف شػػػعب اإليمػػػاف إلتمػػػاـ النضػػػوج الػػػذىني وارتباطاتيػػػا العا

والسػموكي ليتػولى عػف الفوضػػوية السػموكية والغوغائيػة التػي ىػػي تعػاليـ ربانيػة بالصػػورة 

 ..الشاممة

 
 معالم الطريق ومنعرجات الفوضى

أوقفت يوما عند اإلشارة الضوئية ؟؟؟وانتظرت لدقائؽ طويمة في الزحاـ؟؟ لتنير 

ا الثبلثة التي كؿ منيا تعني الكثير لنجاتؾ ووصولؾ اآلمف لمبتغاؾ..كؿ منا بأضوائي

ىي رغبتو في الوصوؿ اآلمف..أريت لو كنت غير قادر عمى إستنارة الطريؽ وعيناؾ 
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ـّ بؾ ولـ تستطع الوصوؿ لمضفة األخرى مف الطريؽ  معصوبتاف..أو لسبب ما أل

احدة، وأنت كامؿ الثقة بأنيا دوف أف تمد لؾ يد لتساعدؾ لتميؿ عمييا ميمة و 

ذى، إنو الطريؽ اإليماني الذي يبيف ستوصمؾ إلى حيث تريد دوف أف تمحؽ بؾ اآل

لؾ منيج الحياة كميا بخيرىا وشرىا بؿ يبدع في تصويرىا، تصنيفيا..طرؽ وعثاء 

ف كانت تمنحؾ السعادة  قفراء مميئة باألشواؾ فييا مجوف الدنيا وليوىا وكؿ شقوتيا وا 

ج عف المألوؼ لكنو ممؾ الساعة ومنتياه التيمكة نار تمظى.. وطريؽ مميء الخرو 

بالخير والعطاء المنح واألخوة مف غير الظمـ وال التظالـ..بفطرة سميمة ونياية في 

جنة عالية سقوفيا دانية فييا كؿ ما اشتييت  وامتنعت عنو في الدنيا لتناليا في 

مبدع حقا في منحؾ الصورة الكاممة اآلخرة وىي دونؾ ... أوليس ىذا الصديؽ 

 لنواتج سموكؾ!!؟؟

ف أتتؾ   النياية كؿ ما يسعى إليو كؿ منا معرفة الغيب ما سيحصؿ معو غدا وا 

النياية عمى طبؽ مف ذىب بؿ جعمت لؾ إستراتيجيات واضحة لتناؿ أيما 

 الطريقيف....  

 

ِلمنَّاِس ُحبُّ الشََّيَواِت ِمَف النَِّساء فقد زّيف اهلل لؾ متاع الحياة الدنيا بقولو: }ُزيَِّف 

َمِة َواأَلْنَعاـِ َواْلَحْرِث  ِة َواْلَخْيِؿ اْلُمَسوَّ َذِلَؾ َواْلَبِنيَف َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَف الذََّىِب َواْلِفضَّ

 .َٗٔمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوالّمُو ِعنَدُه ُحْسُف اْلَمآِب {آؿ عمراف



: }َواْبتَػػػِغ ِفيَمػػػا آتَػػػاَؾ المَّػػػُو الػػػدَّاَر اآْلِخػػػَرَة َواَل تَػػػنَس َنِصػػػيَبَؾ ِمػػػَف ٔويخاطػػػب اهلل نبيػػػو قػػػائبلً 
   .ٚٚالدُّْنَيا {القصص

إنو منيج الترويض لؤلىواء المجنحة لمنفس البشرية، ليكوف اإلنساف سيد الساعة ال 

 القوؿ ذاتو ...عبدىا وبالترويض تتمكف  مف األناة والخبرة في التقوؿ و 

فيو الذي يفسرنا كمرآة إنو الديف الحنيؼ الذي يرتقي بنا ممفصبل كؿ جوانب حياتنا..

 وكصفحة ماء، ميولنا تركيبنا مزايانا.. تمكـ النزعات الصغيرة والروح فينا

 خاتمــة المبحــث 

وجاء ىذا الكتاب ليوصمنا إلى ىذا الرقي بتييئتنا لبداية جديدة، لـ يتصؼ نصو ال  

وأف يخبر المرء بمتمقيو العارؼ  ،بالسرد المفزع بمممو بؿ بيقينو القائـ عمى الروية

بأحكاـ نصو ومذىبو في خمؽ االنسيابية في براعة، يتميز بجدلية الحوار مع اإلنساف 

ه، وليس كجممة لـ تميد لتفصؿ..كحالة في كؿ مفردات وجود  

فكؿ ماض بمشيئة اهلل المساف التطوري في المشيد، بشحنات مف التشويؽ واإلثارة  

وتفسير المفرد ليس بعفوية تامة بؿ بعفوية زاوج فييا التفسير المنطقي لممفرد الذي 

يو قدر ليكوف تفسيرا شرعيا، لمجموعة مف السموكيات الواجبة..القسط واالعتداؿ كتوج

لمسموؾ فقد أكد عمى اإلقساط، وجعؿ لو جزءا بارزا في الحدث في المآكؿ والمشرب 

 واإلنفاؽ..الغمو في الشيء...
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لقد جعمنا بسبلسة طوافيف مرتحميف في فيضو كيؼ ال وىو كتاب معمؽ 

البحث في النيج القرآني القويـ..لقد أوردنا الكاتب لتشرئب ضموعنا في حبلوة 

ندية حرة لترتوي مف نجيع المعرفة..ألفاظو الجزلة..لغة  موئميا، الروح حموة

العرض المبسطة في أبعاد النور المتوىج لمنص القرآني عمى المتمقي مف 

كافة المراحؿ العمرية ولجمع المتمقيف ..ليبقى القراف الكريـ ىو منيج الحياة، 

مى ليكوف ببنية مترابطة مع كؿ مناحي الحياة الواقع واألمؿ..ليوجو بتربوية مث

 نافعا في ترابطية مجتمعية متكاممة صور النفع، أناء الميؿ وأطراؼ النيار.

لعمي أختتـ قولي بقوؿ نشرتو السيدة جميمة ميدي عف ىذا الكتاب الذي تقوؿ بأنو بعد قراءتيا 
 لو، قد غير حياتيا مف حاؿ إلى حاؿ، وقد تداولت وسائؿ اإلعبلـ مقالتيا ومنيا: 

"لـ أكف أعمـ أف مصادفة غريبة مف نوعيا سوؼ تتسبب في ىذا المنعطؼ األكبر الذي زلزؿ 
لـ أكف فييا … لي أركاف حياتي كميا ، حياة شارفت عمى الثبلثيف، مضت وفؽ نمط معّيف 

آبية كثيرًا بقضايا الديف، وأحيانًا كنُت أراني منفصمة عنو، خاصة في الفترة األخيرة التي 
أناسًا يرفعوف راية اإلسبلـ ويتسببوف بإلحاؽ كؿ ىذا األذى بالناس، وىـ الذيف  شاىدُت فييا

تسببوا في تركي لبيتي في الموصؿ والمجوء مع زوجي وأبنائي إلى الشتات، لقد أحدث ذلؾ 
..شرخًا كبيرًا في نفسي وفي نفوس الكثيريف ممف أعرفيـ عف قرب   

نيا األمطار لتغسؿ كؿ شيء وتؤسس كما تعصؼ السماء فجأة وتنيمر م….. ىكذا إذف
بعد ثبلثة أياـ مف ذلؾ، اقتنيُت ألوؿ مرة في بيتي القرآف ، وبدأُت  .....لربيع ىذه الطبيعة

أقرأه لممرة األولى إذ لـ يسبؽ لي أف أمسكُت بالقرآف وقرأتو، رغـ أنني مسممة ، ثـ بدأُت أتعمـ 
. وعمى رأي المثؿ فرب ضارة نافعة .. الصبلة وأصمي، وىي المرة األولى التي أصمي فييا .

 فقد ىربنا مف رعب المسمميف ىناؾ لندخؿ باب اليداية إلى اإلسبلـ ىنا....



ال أقوؿ بأنني اآلف أختار أجمؿ ما في ىذا الكتاب .. ولو كاف األمر بيدي لكتبتو كمو حرفًا 
األثر الشديد إلى ىذا حرفًا ونشرتو .. لكنني في اآلف ذاتو أقتبس بعض عباراتو التي كاف ليا 

التحوؿ المفصمي في حياتي ، وأنا أرى بأف ىذا الكتاب تحوؿ بالنسبة لي إلى صيدلية روحية 
..ال يمكنني بأي حاؿ مف األحواؿ االستغناء عنيا  

القرآف الكريـ ىو دعوة لئلنساف، كي تستيقظ حواسو عمى مدركات الحياة، فيشعر بجدية 
بينو وبيف مقومات حياتو، وبذات الوقت يحافظ عمى حياة وحميمية ومسؤولية العبلقة 

 .اآلخريف
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 االرتقاءقراءة موضوعية في كتاب                  
 القرآن   في درجات تمقي معاني                   

 
 



 غادة ىيكؿ                    
 مصر                       

 
 عمى رسوؿ اهلل أما بعد :الحمد هلل والصبلة والسبلـ 

فقد كـر اهلل األرض بنزوؿ آدـ وحواء لتعميرىا ، وأكـر البشرية مف نسؿ آدـ بخمؽ 
محمدا عميو السبلـ ، وأكـر األمة االسبلمية والعالـ أجمع بنزوؿ الوحى المحمؿ بآى 

القرآف الذى ىو المعمـ المتجدد الذى ال ينضب معينو مف عمـ األوليف ، وعمـ 
ف ، وعمـ المتأخريف إلى قياـ الساعة ،وقد ارسى أ / عبد الباقى يوسؼ الحاضري

/بعض دعائمو فى ىذا الكتاب القيـ حيث أوضح طريقا ميما لكؿ مف وجد فى نفسو  
ىوى ليكوف نبراسا ومعمما أو ىوى ليكوف متعمما يترقى الدرجات فى رحاب ىذا 

سابقيف وأالوليف وعمى كؿ الكتاب المتيف الذى فضمو اهلل عمى سائر الكتب فى ال
 الرساالت مف لدف آدـ وحتى قياـ الساعة .

 لقد بيف لنا بيف دفتى ىذا الكتاب قسميف  ىاميف متصميف بالقرآف الكريـ وىما :
 أف القرآف نور السػماء إلػى ظممة األرض -ٔ
 فضؿ القرآف عمى اإلنساف   -ٕ

فقد اتى فى ستة فصوؿ متتابعة ىى  أما القسـ األوؿ ، نور السماء إلى ظممة أالرض
: 
     كتاب التحوالت الكبرى   -الفصؿ االوؿ    
 حدود اهلل .. حدود الناس.. في القرآف      -الفصؿ الثانػي   

خصائص العبلقة بيف اإلرساؿ  اإلليي والتمقي   -الفصؿ الثالث                  
 البشري 

 ػو الموقػػػػػػؼقارئ القرآف وفقػػػ  -الفصؿ الرابع   
 معالـ الطريؽ ومنعرجات الفوضى   -الفصؿ الخامس  
 التمقي القرآني وترويض النفس    -الفصؿ السادس                

أما القسـ الثانى فقد تناوؿ فيو خمسة فصوؿ عمى جانب كبير مف االىمية لحياة كؿ 
 ُمّطمع وكؿ حافظ وكؿ محب لقراءة القرآف الكريـ وىى :



 حاجة اإلنساف إلى القرآف    -األوؿ  الفصؿ 
 ارتقاء قارئ القرآف في درجات متعة العطاء   -الفصؿ الثاني  
 قارئ القرآف وميارة قوة المبلحظػة    -الفصؿ الثالث 
 القرآف الكريـ ومنيج الحياة   -الفصؿ الرابع  

عمى ما  ىذه أربعة والفصؿ الخامس منيا ىو مثاؿ كبير جدا وميـ لمتطبيؽ الحياتى
سبؽ وذكر مف التواصؿ القائـ بيف قارئ القرآف وحياتو وفكره وعقمو وقمبو ومكنونات 
نفسو وسمو روحو وغيرىا مف الفضائؿ كانت أو المثالب التى ترتكز عمييا الحياة 

وتقـو بيا ، وىى سورة البقرة أكبر سور القرآف الكريـ ،وكاف االختيار ىنا مف االىمية 
بقرة  تعكس اكثر التفاصيؿ المرتبطة بحياة االفراد اليومية ، بمكاف ألف سورة ال

ومعامبلتيـ مع بعضيـ البعض ومع الكوف المحيط بيـ ، والنيا سميت باسـ ىذا 
يـ الفوائد وكاف بيا ضرب المثؿ الذى يبيف ظالحيواف النافع الذى اختصو اهلل بع
 قاعدة العسر واليسر فى الديف .
ليذا الكتاب الميـ جدا مف وجية نظرى فى عرضو  لو تعرضنا بشئ مف التفصيؿ

لعبلقة ميمة جدا فى حياة الفرد اليومية بؿ فى حياة الفرد المحظية ومنيج حياتو الذى 
يرتضيو لنفسو المؤمنة التى نزؿ مف أجميا القرآف الكريـ ، لتعرفنا عمى بعض 

 العناصر الميمة التى شمميا ىذا الكتاب ومنيا : 
كتاب اهلل المنزؿ بوحى مف السماء عمى سيدنا محمد حقيقة ال نقاش  القرآف الكريـ-ٔ

 فييا
القرآف الكريـ متجدد وصالح لكؿ العصور ال يتوقؼ عف زمف معيف بؿ ينطمؽ -ٕ

 مف الماضى إلى الحاضر إلى المستقبؿ القريب والبعيد
 قدرة القرآف الكريـ عمى اإلرتقاء بالدرجات اإليمانية لدى اإلنساف -ٖ
تو عمى تحويؿ الفرد مف حالة اعتقاديو إلى أخرى ، مثؿ أف ينتقؿ مف الكفر قدر -ٗ

 إلى األيماف ، ومف االلحاد إلى التوحيد
قدـ الكتاب العديد مف البراىيف واالدلة عمى كيفية تأثير القرآف فى حياة البشر -٘

 وتأثرىـ بو وتفاعمو مع مقتضيات حياتيـ اليومية .



رتب حاالت تييئة الفرد ثـ قراءتو ، ثـ تدبره ثـ قدـ الكاتب بشكؿ مشوؽ وم-ٙ
تماىيو ثـ انطبلؽ أعضائو ، ثـ الذوباف الكامؿ مع آى القرآف وىى مراحؿ الترقى مع 

 القرآف بداية مف البسممة وفاتحة الكتاب ثـ انتياء بمثاؿ قوى وىو سورة البقرة
األمثمة القوية  استطاع الكاتب بميارة الرواى العميـ والكاتب الحصيؼ أف يقدـ-ٚ

عمى كيفية ترقى الفرد مف حالة إلى أخرى كمما انطمؽ لسانو وتدبر عقمو وتناغمت 
 روحو مع القرآف .

أكد الكتاب عمى عبلقة القرآف بكؿ أنواع العمـو األخرى مف فف ، وادب ، وفكر ، -ٛ
 وسياسة ، وطب وفمؾ ، وغيرىا مما ييـ االنساف فى حياتو 

آف ليس فقط بالعالـ المادى بؿ بالعالـ الروحانى ، والنفسى أكد عمى عبلقة القر -ٜ
لمشخص ومدى تاثير القرآف فى تمؾ الشخصيات باإليجاب ومساعدتيـ عمى التحوؿ 

 مف حالت السمب إلى حاالت االيجاب 
كما بيف الكتاب قوة القرآف الكريـ فى إخراج الطاقات الكامنة لدى الفرد والتى -ٓٔ

لقرآف حتى تصؿ إلى ذروتيا فى الطمأنينة واإليماف والعمؿ تتأثر بمراحؿ قراءة ا
والعطاء ببل مقابؿ ومعرفة قوة الخير وجذبيا إلى النفس ومعرفة سطوة الشر وتجنبيا 

 ببل أدنى مشقة او تعب .
اظير الكتاب اف اإلرتباط الوثيؽ بيف معامبلت الفرد والقرآف الكريـ والتى تمثمت -ٔٔ

تى تحوى معاف عده بينيا القرآف جممة وتفصيبل بضرب فى العطاء ىذه الكممة ال
 االمثمة والتى استطاع ىذا الكتاب القيـ اف يفردىا ويدلؿ عمييا بشكؿ مبسط وشيؽ .

أوضح الكتاب ثبلثة محاور رئيسية يستخدميا االنساف القارئ وينتقؿ فيما بينيا  -ٕٔ
العقؿ الذى يتدبر ىذا فى خبلؿ مراحؿ تدرجو وىى المساف ىذا الناطؽ باأللفاظ ، و 

 المفظ ، ثـ العيف التى تبصر .
لـ يقتصر الكتاب عمى تبياف مراحؿ التدرج االيمانى المرتبط بقارئ القرآف  -ٖٔ

بحواسو الثبلث السابقة ولكنو اوضح ميارة ميمة جدا مرتبطة بتمؾ الحواس  وىى 
ترسؿ بإشارتيا إلى العقؿ فيتدبر ثـ ينطمؽ  ميارة  قوة المبلحظة لدى العيف التى

 المساف فيتحدث ويؤثر فى الغير .



لـ يترؾ الكتاب آفة مرتبطة بيذه الحواس الثبلث إال وبينيا  وأوضح كيفية  -ٗٔ
ترقى القرآف باالنساف حتى يتخمى عنيا كمية ، وكيؼ يتحوؿ مف انساف سمبى مشوش 

ى شخص إيجابى طيب مواظب  عمى العقؿ ، بغيض القوؿ ، عديـ الرؤية ،  إل
التدبر ، منطمؽ التفكير نحو العمؿ الصالح حتى يتخذه منيج حياة يومى فيكوف لغتو 
التى يتحدث بيا ، وعقمو الذى يفكر بو ، وعينو التى ال ترى سواه فى حياتو ، فيكوف 
كما قيؿ عف المصطفى ) صمى اهلل عميو وسمـ ( "كاف خمقو القرآف " وأوضح مثاؿ 

  ٕٚٔص مرأة ال
وعندما يتحوؿ القارئ إلى اتخاذ القرآف منيجا لحياتو فيو بذلؾ يقى نفسو  – ٘ٔ

الوقوع فى الممذات ويعمؿ عمى ترويض نفسو منيا وكبتيا ببل تفريط أو افراط وىو 
نادى بيا االسبلـ الحنيؼ ، وىنا كاف موقفو مف  بذلؾ يتبع منيج الوسطية التى

النفس وبياف سطوتيا وقوة سيطرتيا عمى االنساف إف ترؾ ليا الحبؿ عمى الغارب ، 
 كما بيف كيفية ترويضيا بالقرآف فى يسر وسيولة .

إف ىذا الكتاب القيـ  لـ يكتفى  بذكر فضائؿ القرآف عمى االنساف ومراحؿ -ٙٔ
ذه منيجا لحياتو والقضاء عمى وسوسة نفسو وكفى ، ولكنو يعمـ تدرجو االيمانى واتخا

بعيف المجتيد أف لمشيطاف دور ال يغفمو غافؿ بيّنو القرآف الكريـ ، ودوره فى 
الوسوسة ليذا المتمقى لمقرآف ، ولـ يغفمو الكاتب أيضا بؿ استطاع أف يبيف متى 

ثـ بيف كيفية مواجيتو  يغافؿ الشيطاف نفس االنساف ، ومتى يطمب منيا المعصية ،
والخروج مف مأزؽ الوقوع فى براثنو وبيف كيؼ اىتـ القرآف الكريـ بذكر الشيطاف 

واالستعاذة منو فى مواقع عده ، وبيف مواطف الوسوسة لدى االنساف ، ومتى يتوغؿ 
فييا الشيطاف بوسوستو ، واسبابيا وكيفية عبلجيا متخذا مف التمقى القرآنى ىدفا لذلؾ 

. 
لـ يغفؿ الكاتب أيضا أف أى مجتمع ال يقـو إال بشقيو األساسييف ىما الرجؿ  -ٚٔ

والمراه فوجو حديثو السمس الواعى نحو اىمية المرأة كعضو شريؾ فى أى مجتمع 
والقاء الضوء عمييا فى آى القرآف بؿ واىتمامو بيا فى مواضع كثيرة ، النيا المبنة 

تعمميا وتيذب أخبلقيا فكمما صمحت المراة االولى التى تحمؿ ىذه الذرية وتربييا و 
صمح حاؿ المجتمع ككؿ ، ولـ ينس أف يوجو ارشاداتو إلى الرجؿ كى تكتمؿ 



منظومة الصبلح فى المعاممة والرفؽ والتوجيو القويـ ، ودلؿ عمى ذلؾ بآيات القرآف 
 (ٖٔٔ-ٖٓٔواالحاديث النبوية ،ص)

التى اكد عمييا القرآف فى كثير مف ضرب لنا الكاتب العديد مف االمثمة القوية  -ٛٔ
المواضع والتى تميى النفس عف الترقى  والتدرج فى مراحمو االيمانية التى ترتبط 

ارتباطا وثيقا بتمقى القرآف وفيمو وتدبره والتى تيـز الروح وُتشقى النفس وتفتح بابا 
نو يخرج لمشيطاف ، ومنيا الكبائر واخص منيا الزنا فأفرد لو مساحة لمشرح وكيؼ ا

 االنساف مف منظومة البشرية وويجعمو عالما ىمجيا .
لـ يترؾ الكاتب طرح آفة او فعؿ عاصى بينو القرآف او أشار إليو بدوف إظيار  -ٜٔ

الحؿ المناسب لو مف آى القرآف وكيفية عبلجو والتخمص منو بشكؿ ميسر ، فيبيف 
ج الواضح حتى تكتمؿ اآليات التى نيت عنو ويأتى باالحاديث التى تتكفؿ بالعبل
 أركاف الترقى والتدبر ، حتى تصؿ النفس إلى مبتغاىا .

واخيرا استدؿ الكاتب بأكبر واقوى الصور التى جمعتيا سورة البقرة كدليؿ عمى -ٕٓ
أىمية القرآف واالرتقاء فى تمقى معانيو ، حتى ال يكتفى القارئ بظاىر القوؿ وبثرثرة 

ماىية االلفاظ ومعانييا ومخرجاتيا وتأثيرىا فى  المساف كعادات فقط دوف الغوص إلى
كؿ ما يحيط بو مف افعاؿ واقواؿ وعبادات وفروض ونواىى وعبلقات ، وكؿ ما ييـ 
االنساف فى حياتو بؿ وفى آخرتو أيضا ، مع شرح مبسط لتمؾ اآليات تصؿ بمعانييا 

 إلى كؿ ميتـ فى يسر بالغ .
 ا فى ىذا الكتاب القيـ ىو مما لفت نظرى وكنت أحب اف يكوف عنصر  -ٕٔ

القصص القرآنى ودوره فى تربية اإلنساف كمرحمة أولى لدخوؿ عالـ المعانى ، فنحف 
نعمـ جيدا أف لمقصص مفعوؿ جيد جدا فى تمقى المفاىيـ المختمفة وليا تاثير كبير 

عمى النفس منذ الطفولة وحتى فى مراحؿ الشباب وغيرىا ، والقرآف الكريـ حافؿ 
لمفيدة التى تمتمئ بالعبر والعظات والتى تفتح أماـ النفس االبواب المغمقة بالقصص ا

وتعبر إلييا بسيولة كبيرة ، ولكف راقنى كثيرا االمثمة الحياتية التى صاغيا الكاتب 
 مثؿ 

 ( ٕٚٔ) المرأة التى أبت إال أف يكوف حديثيا القرآف ص 



ط  وافبلطوف والرازى والكندى األمثمة واالقواؿ التى نقميا عف بعض المشاىير كسقرا
 ٜٖ-ٖ٘و.... غيرىـ كثير ً(ص 

 االستدالؿ بآيات القرآف الكريـ فى المواقؼ المختمفة وشرحيا المبسط .
االمثمةالحياتية وارتباطيا بالقرآف ) سنبمة الصدقة ، الماء والحياة ، شجرة الكممة ، 

 ٙ٘.... ( ص 
 

تمقيو والمتمعف فيو والمترقى أف كؿ ماسبؽ ذكره مف فضؿ القرآف وفضؿ م -ٕٕ
بدرجاتو العمى والعامؿ بو والتارؾ لو وكيفية عودتو إلى الطريؽ الصحيح واف يرتكز 
عمى القرآف كصراط مستقيـ ، وأف أثر القرآف الواضح الجمى عمى كؿ قارئ وعامؿ 

ومجتيد وبالغ الذروة في اليماف لف يصؿ إلى ذلؾ إال برحمة مف اهلل وفتح آفاؽ 
 ، وكما سأؿ الشافعى وكيع عف سوء حفظو فقاؿ : المنيج

 شكوت إلى وكيع سوء حفظى ****فأمرنى بترؾ المعاصى 
 ٍٍ  وقاؿ إف العمـ نور           ******* ونور اهلل ال ييدى لعاِص

كما بيف أف القرآف اال يرتبط بمكاف وال زماف وال تكنولوجيا وال اوراؽ بؿ ىو يتغمغؿ 
ى قرأت والتى تعممت التكنولوجيا فيو شريؾ يكـر المكاف فى النفس التى صنعت والت

وال يتكـر بو ومف أفضؿ االماكف منبت الوحى التى ذكر فضميا، ىى مكة المكرمة 
 ٕٛومنيا انتشر وفاح عطره فى كؿ ارجاء العالـ ، قصة )مايكؿ وولؼ( ص 

عمى صفحة فيو دليؿ قيـ  ٖٓٓوفى الختاـ فإف ىذا الكتاب القيـ والذى يقع فى 
أىمية القرآف الكريـ لمحياة القائمة والسابقة والمستقبمية لكؿ مف يبرىف عمى أىميتو ، 

 ولكؿ ساع إلى محاولة الترقى فى دنياه والفوز بآخرتو.
 
 
 
 

                  
 



في كتاب مرأة ال صورة                                        
االرتقاء في  درجات تمقي معاني القرآن                                           

                                  
  
 

نجاة بمياشمي                                                  
  
 

ذكر عبد الباقي يوسؼ في مقدمو كتابو القّيـ "االرتقاء في درجات تمقي معاني 
آف"القر   

اليدؼ مف بحثو:  )سعيت في ىذا الكتاب إلى تناوؿ تفاصيؿ وقائع الحياة التي يجمو 
 فييا

أثر القرآف عمى سموكيات الناس، فقد أشرت إلى مدى ما يفعمو القرآف الكريـ مف 
 تحوالت

. والحقيقة انؾ حيف تتصّفح  ىذا الكتاب ٛمفصمية كبرى في حياة اإلنساف (ص. 
 تجد

كؿ ما جاء في القرآف الكريـ عمى الحياة اليومية، ألنو عمـ يقينا اف المؤلِّؼ ُيسِقط 
 القرآف

 الكريـ ليس مجرد كممات تزيف الصفحات وانما ىو منياج حياة ومنار صراط مستقيـ.
  

 لقد كثرت البحوث حوؿ القرآف الكريـ، فأسيب العمماء في ذكر سوره وآياتو وكمماتو
لمحكـ والمتشابو... و ىذا باع كبير في الد وحروفو وتفاسيره وأسباب النزوؿ وا

 راسات
القرآنية، لكف القرآف الكريـ ىو ىدى لمناس وبينات تنير درب اإلنساف الذي يريد 

 السعادة



في الداريف. ىذا ىو غرض بحث األستاذ عبد الباقي يوسؼ الذي يجد في القرآف 
 العظيـ

حالة ىائمة مف االتزاف البدني مبلذ كؿ إنساف متدبر: "قارئ القرآف المتدبر يتمتع ب
 والنفسي

واالجتماعي والعقائدي والفكري واالقتصادي، يقرأ وقائع الحياة قراءات قرآنية، يتمقى 
 األنباء

 السارة والحزينة وفؽ المخزوف القرآني الكامف في أعماقو، إنو كائف ال تزحزحو أعتى
ٔٔ(ص. الرياح، يستمد حصانتو مف صمب عبلقتو القويمة بالقرآف   ) 

 
شخصية المرأة         

 
إف ما لفت انتباىي وأنا أجوب صفحات الكتاب وأحاوؿ االرتقاء في درجات تمقي 

 معاني
 الكممات حضور المرأة حضورًا بارزًا. إف المرأة شقيقة الرجؿ ومعينتو في الحياة التي 

الحكيـ. وقدتشرؽ سبميا كمما تمسؾ اإلنساف بحبؿ مف اهلل وحاوؿ االعتصاـ بالذكر   
وجدُت الكاتب قد ذكر نساء كثيرات قد ارتقيف إلى درجات عالية في فيـ القرآف 

 الكريـ
فصرف منا رات ىدى ورموزا ُيحتذي بيا. وسأذكر في مقالي ىذا ثبلث نساء: أـ أنس 

 أو أـّ 
  سميـ، رابعة العدوية،  وامرأة أسماىا  الناطقة بالقرآف.

 
 

 أم أنس: ال حياء في الدين
د جاء ذكر ىذه الصحابية الجميمة في الفصؿ الرابع "قارئ القرآف وفقو الموقؼ" مفلق  

القسـ االوؿ. فالمواقؼ ال تنحصر عمى الرجاؿ فقط، و لنا في القرآف أمثمة عديدة. 
 فحيف



نقرأ آخر سورة التحريـ نجد أف اهلل ضرب لنا موقفيف أحدىما سمبي يتمثؿ في زوجتي 
 نوح

وموقؼ إيجابي تمثؿ في امرأة فرعوف الطاغية، ومريـ ابنة ولوط عمييما السبلـ 
 عمراف

الطاىرة. "فالموقؼ بصمة اإلنساف وىو خموده [..]. وعندما تقـو (المرأة ) بعمؿ 
 وتكوف

جادة فيو فإنيا تبدع في ىذا العمؿ وتقدـ موقفا فيو[...] وىي تريد أف تبرىف لمرجؿ 
 أنيا

ٜٖتفعؿ شيئا ىاما" ( صص.  -39  ) 
ف السائؿ يبحث عف سر اىتماـ الكاتب بيذه المرأة،  فيجد الجواب صريحا حيف   وا 

 يقوؿ عبد
الباقي يوسؼ "أتحدث عف أـ سميـ  ىذه المرأة إلتي تتمتع بسيرة حسنة و تبرىف لنا 

 إف
الرجاؿ  العظماء يمكف أف يسيموا في وجود نساء عظيمات والنساء العظيمات يمكف 

 إف يقفف
). فالرجؿ العظيـ الذي كاف  ٜ٘نب الرجاؿ إلعظماء" (ص. دعامة قوية إلى جا

 مصدر
عظمة ىذه إلصحابية الجميمة لـ يكف إال الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ حامؿ إلقرآف 

 إلكريـ
فأـ سميـ عرفت قدر إالسبلـ و شربت مف كوثر إلقرآف حتى إلثمالة. لقد إرتقت في 

 درجات
تبعت  نو، أما إلرجؿ إلعظيـ إلذي أىدتو لمعالميف تمقي إلقرآف وعرفت معانيو وا  رضوا 

 وىو
 . إلصحابي إلجميؿ أنس بف مالؾ

جيا مع أبي  أوؿ ثمرات ىذإ إلتمقي إلحكيـ لمعاني إلقرآف إلكريـ ظير في قصة زوا 
 طمحة



إلذي كاف عدوا لدودًا لئلسبلـ والمسمميف. كاف أبو طمحة رجبل غنيا تتمناه كؿ إلنساء 
 ولكف أـ

إمرأة متميزة، ورمزًا مف رموز إالسبلـ إلتي ال ينطفئ نورىا. إنيا لـ تطمب سميـ كانت 
 ذىبا وال

فضة بؿ كاف ميرىا إلمنشود إف يعتنؽ أبو طمحة إإلسبلـ "فانطمؽ أبو طمحة يريد 
 إلنبي

صمى إهلل عميو وسمـ ورسوؿ إهلل صمى إهلل عميو وسمـ جالس في أصحابو، فمما رآه، 
 :قاؿ

" ّرة االسبلـ بيف عينيو". فأخبر رسوؿ إهلل صمى إهلل عميو وسمـ جاءكـ أبو طمحة غ
 بما قالت

). إنو موقؼ جمؿ مف إمرأة رمت إلدنيا خمؼ  ٜ٘أـ سميـ فتزوجيا عمى ذلؾ" (ص. 
 ظيرىا

فمـ ترض بالفاني إلبخس، بؿ أحبت أف يكوف ميرىا وما أعظمو ميرًا دخوؿ إنساف 
 إلى

 إالسبلـ
 

قؼ فحسب، بؿ ذكر آخر يصور إلصحابية إمرأة صبورة ولـ يكتؼ إلكاتب بيذا المو 
 وزوجة

ف أشد نائبة ىي الموت. لقد ترجمت أـ  صالحة تعيف بعميا عمى نوائب الدىر، وا 
 سميـ إلقرآف

في حياتيا وارتقت في معانيو، فيي لـ تكف تقرأ القرآف قراءة عابرة،  بؿ كانت تتدبر 
 في آياتو

ه وشره وعممت أف البنيف زينة الحياة إلدنيا المشرقات. آمنت بالقضاء والقدر خير 
 ولكنيا ىدية

 مف إهلل إف شاء نزعيا.
لّما مات ابنيا وكاف فمذة كبد والده، طمبت مف الصحابة أال يعمنوا   



خبر الوفاة لزوجيا. فمما عاد إلى البيت تعّشى مع أصحابو ثـ "قاـ إلى فراشو فوضع 
 رأسو ثـ

ع قبؿ ذلؾ، ثـ جاءت حتى دخمت معو قامت وتصنعت لو أحسف ما كانت تصن
 الفراش فما

ىو إال أف وجد ريح الطيب فكاف منو ما يكوف مف إلرجؿ مع أىمو. فمما كاف آخر 
 الميؿ،

قالت: يا أبا طمحة  أ رأيت لو أف قوما أعاروا قوما عارية ليـ فسألوىـ إياىا، أ كاف 
 ليـ إف

ارؾ ابنؾ عارية ثـ قبضو إليو. يمنعوىـ؟ فقاؿ: ال. قالت: فإف إهلل عز وجؿ كاف أع
 فاحتسب

). يالو مف موقؼ عظيـ مصدرة إلقرآف ٜ٘واصبر" (ص.    
ومف خير مواقؼ ىذه إلصحابية إلجميمة الموحية بمدى حرصيا عمى االرتقاء في 

 درجات
تمقي معاني إلقرآف ىو مسارعتيا لطمب المعرفة، ألنيا تعمـ يقينا إنيا ال تستطيع تعمـ 

 دينيا
طة العمـ والعمـ يبدآ بالسؤاؿ. ولقد كانت السيدة إـ إنس ال تستحي إف تسأؿ إال بواس
 إلرسوؿ

صمى إهلل عميو وسمـ عف أمور دينيا. ذكر الكاتب نموذجا مف ىذإ الحرص عمى 
 طمب العمـ

قائبل: "جاءت أـ سميـ إلى رسوؿ إهلل صمى إهلل عميو وسمـ، فقالت يا رسوؿ إهلل، إف 
 إهلل ال

ؽ، فيؿ عمى المرأة مف غسؿ إذا احتممت؟ قاؿ النبي: إذا  رأت يستحيي مف الح
 .الماء.

فغطت أـ سميـ، و قالت: يارسوؿ إهلل أ وتحتمـ المرأة  ؟ قالت عائشة رضي إهلل 
 عنيا: يا أـ



سميـ فضحِت النساء، تربت يمينؾ. فقاؿ النبي صمى إهلل عميو وسمـ لعائشة: بؿ أنت 
 تربت

ٔٔٓسميـ إذا رأت ذلؾ" (ص. يمينؾ. نعـ فمتغتسؿ يا أـ    
ومواقؼ إـ سميـ بطولية أيضا، ألنيا عرفت إف الجياد في سبيؿ إهلل دعامة لنشر 

 .إالسبلـ
فمقد أبمت ىذه إلصحابية ببلء حسنا في يـو أحد. "قاؿ أنس: لما كاف يـو أحد، انيـز 

 الناس
ي إهلل عنيما عف إلنبي صمى إهلل عميو وسمـ. قاؿ: و لقد رايُت عائشة وأـ سميـ رض

 وأنيما
. فتمآلنيا ثـ تجيئاف  لمشمرتاف تنقزاف القرب عمى متونيما، ثـ تفرغانو في أفواه القـو

 فتفرغاف
" (ص.  ). وسابقت أـ سميـ في الجياد يـو حنيف حينما ضاقت  ٔٔٓفي أفواه القـو

 األرض
عميو وسمـ و"معو عدد  بالمسمميف وولوا مدبريف: "فانيـز الناس و"بقي النبي صمى إهلل

 قميؿ
مف إصحابو ال يتجاوز عددىـ اثني عشر رجبل، فكانت أـ سميـ مع مف بقي مع 

 النبي صمى
ٔٔٓاهلل عميو وسمـ ص.    

لقد بدأت بالعمـ متبعة نداء إلقرآف لمحمد صمى إهلل عميو وسمـ، حيف كاف أوؿ أمر لو 
 القراءة 

القموب الضعيفة وىو الجياد في وطمب العمـ. ثـ جاءت ألمر ثاف يكرىو أصحاب 
 سبيؿ إهلل

خاصة في ساعة العسرة: ولعؿ أصعب غزوتيف لمرسوؿ صمى إهلل عميو وسمـ 
 وأصحابو ىما

غزوتا أحد وحنيف و كانت فييما أـ سميـ مثاال في البطولة والشجاعة. أما األمر 
 الثالث



. فالن اس مجبولوف عمى الذي فيو ثمرات االرتقاء في تمقي معاني إلقرآف وىو الكـر
 حب الماؿ

وقميؿ َمف يتصدؽ بُحّر مالو وخيره لمساعدة الفقراء  والمساكيف. وثـ أسيب الكاتب 
 في ذكر

قصة اختمؼ رواتيا حوؿ جود ىذه الصحابية الجميمة. فيذا الرسوؿ صمى اهلل عميو 
 وسمـ

نيا لـ يأتي مع جمع غفير إلى بيت أـ أنس إلتي لـ تكف تممؾ في دإرىا إال خبزًا. إ
 تبخؿ بما

عندىا ألف الكـر ذكر أجره الكبير في إلقرآف. أحبت أف يضاعؼ إهلل ليا أجرىا 
 ويبني ليا

بيتا في الجنة: "فأتت بذلؾ الخبز. فأمر بو رسوؿ إهلل صمى إهلل عميو وسمـ فُفّت 
 وعصرت أـ

رة، سميـ عكة ليا فأدمتو، ثـ قاؿ فيو رسوؿ إهلل ما شاء أف يقوؿ، ثـ قاؿ إئذف لعش
 فأذف

لعشرة، فأذف ليـ فأكموا حتى شبعوا ثـ خرجوا، ثـ قاؿ إئذف لعشرة، فأذف ليـ فأكموا 
 حتى

شبعوا، ثـ خرجوا، ثـ قاؿ إئذف لعشرة، حتى أكؿ القـو كميـ حتى شبعوا والقـو 
 سبعوف أو

. ما أروعو جوداً ٔٔٓثمانوف رجبل (ص.   
  

 نساء .. ونساء .. ارتقين بالقرآن
  

كاتب في ىذإ الفصؿ مواقؼ أخرى خمدىا التاريخ. لكف ما أثار ولقد أضاؼ ال
 انتباىي ىو أنو

قد اتبع سيرة الرميصاء امرأة أبي طمحة أـ إنس بف مالؾ بموقؼ امرأة تعرؼ عف 
 سيرتيا



الرسوؿ صمى إهلل عميو وسمـ حينما ُأْسري بو، إنيا ماشطة بنِت فرعوف التي شـ 
 النبي عبيرىا

. ىذه المرأة إلتي آمنت برب واحد أحد فرد صمد، و لـ  الطيب وىو عمى إلبراؽ
 تخش في إهلل

لومة الئـ أماـ طغياف فرعوف الذي "ىّدد أف يقذؼ أوالدىا أماـ عينييا في الزيت 
 المغمي إف

لـ تتراجع عف موقفيا ولكنيا أصرت عمى موقفيا اإليماني بأف إهلل ىو ربيا ورب 
 فرعوف ورب

أوالدىا أماـ عينييا في الزيت واحدًا تمو اآلخر، وعندما الناس أجمعيف. وبدأ يقذؼ 
 جاء دور

آخر األبناء وىو طفؿ صغير، ترددت األـ  في إعطائو كونو ما يزاؿ في الميد وىنا 
 تحدث

معجزة، فيتحدث ىذا الطفؿ كي تبقى أمو في موقفيا وال تغّيره عطفا منيا عمى االبف. 
 فقاؿ

ٜٔٓا في الجنة" (ص. ليا: يا أماه اثبتي عمى الحؽ فان   
 

 رابعة العدوية وحّب إهلل
 

جاء ذكر ىذه المرأة الصالحة في الفصؿ األوؿ) حاجة اإلنساف إلى القرآف(. في 
 القسـ

الثاني حيف تحدث الكاتب عف حجة الوداع فالرجؿ االستثنائي وىو خاتـ االنبياء 
 والرسؿ

اقي يوسؼ : "كانت رابعة الذي أنشأ رجاال عظماء ونساء استثنائيات. قاؿ عبد الب
 العدوّية تصمي في

اليـو والميمة ألؼ ركعة وتقوؿ:  واهلل ما أريد بيا ثوابا ولكف ليسر ذلؾ رسوؿ اهلل 
 صمى اهلل



عميو وسمـ ويقوؿ لؤلنبياء عمييـ الصبلة والسبلـ انظروا الى امرأة مف أمتي ىذا 
 عمميا

ٖٗٔفي اليـو والميمة". (ص.   ) 
تدبرت في معاني القرآف وجعمت حب اهلل والرسوؿ صمى اهلل  ما اعظميا مف امرأة

 عميو
وسمـ في أوج غراميا. عرفت أف القرآف كبلـ اهلل ورسولو ال ينطؽ عمى اليوى وأحبت 

 أف
 . تكوف فخرًا ألمة النبي صمى اهلل عميو وسمـ

القرآف يعتمد عمى العقيدة وأساس العقيدة ىو حب اهلل سبحانو وتعالى وىذا الحب 
ترجـي  

 في العمؿ بأوامره واالنتياء عف نواىيو. تقوؿ رابعة العدوّية عف قوة الحب اإلليي ص
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 أحبؾ حبيف حب اليوى **** وحبا ألنؾ اىؿ لذاؾ
 فأما الذي ىو حّب اليوى **** فشغمي بذكرؾ عمف سواؾ
 وأما الذي أنت أىؿ لو **** فكشفؾ لمحجب حتى أ  رؾ

**** ولكف لؾ الحمد في ذا وذاؾفبل الحمد في تمؾ وال ذاؾ لي   
 

إنيا رابعة العدوّية التي كمما صّمت وقرأت فاتحة الكتاب، عممت أف وقوفيا بيف يَدي 
 ربيا

ليس إال حمدا عمى كؿ نعمة... وقوفيا ىو ارتقاء لتمقي معاني أـ الكتاب التي ىي 
 أفضؿ

عرفت رابعة  القرآف ألنيا تمخص حياة اإلنساف التي ُرسمت بأحرؼ الذكر. لقد 
 العدوّية أف

 أولى آيات الفاتحة ىي هلل وأوسطيا عبلقة االنساف بربو فاإلنساف يعبد واهلل يعيف، ثـ
 اآليات الثبلث االخيرة ىي دعوة إلى اليداية التي يعرؼ بابيا بالقرآف الكريـ



مف قارئ القرآف وفؽ الموقؼ مع الصحابية أـ سميـ إلى حاجة اإلنساف الى القرآف،  
 مع

 العابدة رابعة  العدوّية، نصؿ إلى الفصؿ الرابع "القرآف الكريـ ومنيج الحياة" مع امرأة 
 ضربت مثبل في تعمقيا بالقرآف وحرصيا عمى االرتقاء في معانيو

 
 المتعمقة القرآن

 
إنيا امرأة ا رفقيا عبد اهلل بف المبارؾ في رحمتو إلى بيت اهلل الحراـ مع سواد مف 

 .الناس
بمغت مف الكبر عتيا، عجوز عمييا درع مف صرؼ وخمار مف صوؼ امرأة قد . 

 ،ثبلث صفحات كاممة احتوت عمى حوار متميز: السائؿ عبد اهلل بف المبارؾ
والمجيب ىذه العجوز التي ال تمفت االنتباه. األسئمة عادية بمغة العواـ واإلجابات 

 اقتطفتيا
لطويمة غمبت عمييا معاني القرآف، ىذه العابدة المتدبرة مف رياض القرآف. الرحمة ا

 ألف
ىذه العجوز ال تجيب إال بالقرآف، وىذه لمدة أربعيف سنة كاممة "مخافة اف تزؿ 

 فيسخط
ٜٖٔعمييا الرحمف" (ص.   

إف المتتبع ليذه القصة يقؼ متعجبا أماـ فراسة العجوز وقدرتيا عمى إيجاد إجابات 
 كميا

رآف ال يجد إال كممات ويقؼ إجبلال أماـ قدرة نابعة مف القرآف الكريـ ... المتتبع لمق
 ىذه

المرأة  عمى أف تعثر في القرآف عمى كؿ إيجاباتيا، لكف الحقيقة أف ىذه العجوز لـ 
 تحفظ

 القرآف كممات فقط بؿ جعمت القرآف منيجيا: كبلميا قرآف وسموكيا قرآف، حديثيا ذكر



لحبلوة معاني القرآف يعكس  وأفعاليا قرآنية. فيذه العجوز ىي مثؿ القارئ المتذوؽ
 ذلؾ

ٖٔٔعمى نفسو ص.   
 التي تبيف أف القرآف الكريـ يصير منيج حياة كؿ

قارئ متدبر فيو، يتحدث الكاتب عف المرأة عموما فيقوؿ: "وقد حظيت المرأة بتكريـ 
 إليي

في القرآف الكريـ وىي تتسع بخصوصية تميزىا عف الرجؿ. تقؼ المرأة في القرآف 
 الكريـ
ٖٔٔأساسية في ترسيخ أواصر العبلقات االجتماعية واإلنسانيةص.  دعامة   

المرأة الصالحة تقدـ لممجتمع أبناء بررة وىي حصف لزوجيا. وقد ذكر الكاتب 
 أحاديث عف

قيمة الزواج وأثر الزوجة الصالحة. فذكر حديث الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عف 
 ابف

استطاع منكـ الباءة فميتزوج فانو مسعود رضي اهلل عنو: "يا معشر الشباب مف 
 اغض

  لمبصر وأحصف لمفرج ومف لـ يستطع فعميو بالصـو فانو لو وجاء"
ف الحديث عف الزوجة الصالحة بعد قصة الناطقة بالقرآف لـ يكف اعتباطيا، فيذه  وا 

  العجوز كانت أّما لثبلثة أوالد صالحيف، وصبلح األـ ىو صبلحيا زوجة
 

ة الزواج حيف تحدث مف بركات البسممة، فقاؿ صمى اهلل عميوولقد ذكر الكاتب عبلق  
وسمـ: "وىي فاتحة خير يستحب أف يفتتح بيا اإلنساف كؿ أمر ىو مقبؿ عميو 

 ويشمؿ ذلؾ
 حتى الجماع ألف المرء عندما يعاشر حميمتو فإنو نتيجة ذلؾ تكوف الوالدة بمشيئة اهلل،

مة في الجماع. ففي رواية لمشيخيف، ولذلؾ أوصى النبي صمى اهلل عميو وسمـ بالبسم
 عف



ابف عباس رضي اهلل عنو أنو صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: لو أف أحدكـ إذا أ ا رد أف 
 يأتي

 أىمو، قاؿ بسـ اهلل الميـ جنبنا الشيطاف ما رزقتنا، فإنو إف يقّدر بينيما ولد لـ يضره
ٗٔالشيطاف أبدا. ص.    

خصوصا بقيمة كبيرة في كتاب عبد الباقي  لقد حظيت المرأة عموما والزوجة واألـ
 يوسؼ،

 وكانت ىناؾ صفحات عديدة أسيب فييا الكاتب في ذكر قيمة الزواج ومكانة الزوجة
 الصالحة الطيبة التي تساعد بتدبرىا في القرآف زوجيا وأوالدىا عمى االرتقاء في تمقي

 معاني القرآف
ة في كتاب الروائي السوري عبد ولعؿ أىـ ما يمكف أف نختـ بو ىذا البحث عف المرأ

الباقي يوسؼ ىو ما جاء في فصؿ : "التمقي القرآني وترويض النفس" مف القسـ 
 االوؿ، حيث قاؿ عف

قارئ القرآف: "تنتعش نفسو بقراءة القرآف، يرتاح سمعو باإلصغاء إلى تبلوة آياتو. إف 
 كؿ

..]. النفس تتبع توجياتكممة يقرأىا أو يسمعيا، تجعمو أكثر توازنا و أكثر ىدوءا [.  
صاحبيا، ال توجد نفس ال ترضخ ألمر حامميا. والنفس كالمرأة ، تكوف امرأة كمما 

 كاف
 زوجيا رجبل [...]. تريد النفس اف تكوف مفتاحا بيد صاحبيا أكثر مما تريد أف يكوف
مفتاحا بيدىا. إنيا مرة اخرى كالمرأة في ذروة اشمئزازىا ، توجو صفعة مؤلمة إلى 

جيازو   
). فما احوج ٔٔٔالواىف رّدا عمى وىنو وعدـ تمتعو بمسؤولية الرجولة نحوىا (ص.   

القرآف إلى نفوس تقية متدبرة في معاني القرآف ! وما أحوج المجتمعات إلى نساء 
 ارتقيف

في درجات تمقي معاني القرآف الكريـ وأعّف أزواجيف وأوالدىف عمى المضي قدما في 
 سبؿ

 الذكر الحكيـ
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كردستاف العراؽ،  –في أربيؿ  صدر ىذا الكتاب  عف االتحاد اإلسبلمي الكردستناني
صفحة  ٖٓٓلمؤلفو الروائي السوري عبد الباقي يوسؼ ، وقد جاء ىذا الكتاب  في 

مف الشرح في تقديـ كتاب اهلل، ومدارج االرتقاء في تمقي معانيو ، ثـ انقسـ الكتاب 
 إلى قسميف، لكؿ فسـ فروعو المتصمة بو، أما قسمو األوؿ فقد جاء تحت عنواف

 و منو تفّرعت الفروع اآلتية: سماء إلى ظممة األرض() نور ال
 مقدمة الكتاب
 كتاب التحوالت الكبرى  -  الفصؿ األوؿ
 حدود اهلل .. حدود الناس.. في القرآف  -  الفصؿ الثانػي
 اإلليي و التمقي البشري  خصائص العبلقة بيف اإلرساؿ  -  الفصؿ الثالث
معالـ الطريؽ    -  فقػػػػو الموقػػػػػػؼ الفصؿ الخامسقارئ القرآف و   -  الفصؿ الرابع

 ومنعرجات الفوضى
 التمقي القرآني و ترويض النفس  -الفصؿ السادس 

 ثـ جاء القسـ الثاني مف الكتاب متخذًا عنواف: )فضؿ القرآف عمى اإلنساف (
 وتفّرعت بعد كممة االستيبلؿ الفروع اآلتية:

 ى القرآفحاجة اإلنساف إل  -  الفصؿ األوؿ
 ارتقاء قارئ القرآف في درجات متعة العطاء  -  الفصؿ الثاني
 قارئ القرآف وميارة قوة المبلحظػة  -الفصؿ الثالث 
 القرآف الكريـ و منيج الحياة   -  الفصؿ الرابع

 مشكاة قراءة تدبرية لسورة البقرة –الفصؿ الخامس 



 ثـ خاتمة الكتاب.
ي أوؿ ما ينتابو ىو أف يمسؾ بالكتاب واليدعو قبؿ لعؿ المتأمؿ ليذا الفيرس التشويق

أف يكمؿ قراءتو، والحقيقة فإف ىذا لـ يكف كافيًا، حيث يجد القارئ نفسو مندغعًا إلى 
إعادة القراءة، بؿ وعدـ وضع ىذا الكتاب بيف الكتب المفروغ مف قراءتيا، ألنؾ كمما 

شيئًا جديدًا، وىكذا ترى ىذا أخذت منو شيئًا ودونتو في دفترؾ لمرجوع إليو، اكتشفت 
الكتاب يمتمؾ جاذبية أنو يتحّوؿ بالنسبة إليؾ إلى كتاب يومي، تستمتع بقراءتو، 

 والحصوؿ عمى جواىر ثمينة مف ثنايا صفحاتو.
 

 القدرة عمى تناول الموضوعات وآفاق تحميميا بمغة أدبية متفّردة
 

ـ ىو قدرتو عمى تناوؿ بادئ ذي بدء ، أوؿ ما يشد انتباىنا ليذا الكتاب القي
موضوعات القرآف الكريـ بطريقة عصرية تختمؼ اختبلفًا كميًا عف كؿ كتب التفاسير 
التي اعتدنا عمييا ، مما يجعمنا نقرأ الكتاب بكؿ شغؼ وبكؿ طمأنينة وراحة باؿ ، 

كما يضعنا في حالة تساؤؿ ، لماذا لـ يتناوؿ المفسروف القدامى قضية التفسير 
 ؼ عبد الباقي يوسؼ؟بمنظور المؤل

اشتير األديب في مجاؿ الرواية ، فكاف لو فييا صوالت وجوالت حتى انعكس تأثيرىا 
 عمى تفسيره ىينا؟

وقد استطاع الكاتب إضفاء قيمة أدبية ولغة شائقة وأسموب متكامؿ ، وبمغة سمسة 
 حمقت بنا عاليًا فوؽ السحاب.

بدأ الكاتب مؤلفو بالحديث عف منزلة القرآف الكريـ ، وخصائصو في مجاؿ القراءة ، 
ثـ قاـ بتفسير البسممة ، فسورة الفاتحة ، ثـ أتبعيا بتفسير سورة البقرة تفسيرًا عصريًا 

موافقًا لمقتضيات العصر ومستجداتو الحديثة ، فشرح مدلوالت السورة ، التي تعد 
يـ فكاف الكاتب دقيؽ الوصؼ حيف وصفيا بأنيا )سورة منيج أطوؿ سورة بالقرآف الكر 

حياة جديدة ، لمجتمع يستمد تجدده مف ثنايا ىذه المقومات الجديدة ، التي تشرعيا 
وتنصيا وتؤسس ليا ىذه السورة . إنيا تقمب كؿ الموازيف واألعراؼ السائدة رأسًا 

ومتأىبل لنشر رسالة بموغ عمى عقب ، وتسف ليذا المجتمع ما يميزه ويجعمو متألقًا 



تماـ نعمة اهلل عمى اإلنساف. إنيا ثورة استنارية جديدة ، لقد وقع  الديف درجة الكماؿ وا 
 ( .ٔاختياري عمى ىذه السورة الكريمة ، التخاذىا نموذجًا لمتمقي القرآني ...( )

 
شرح ومما يصؼ األديب الروائي سورة البقرة قائبًل بأنيا : ُتعنى بالتفاصيؿ،  وال

المستفيض،  وىي تضع أسس وقواعد بناء أمة جديدة ، سوؼ تشرؽ عمى العالـ ،  
وتأخذ عمى عاتقيا مسؤولية تصحيح المسار البشري. وآية ثـ آية تتدرج باإلنساف ، 
حتى تسف لو الشرائع والقوانيف والنواميس ، التي ىي فضؿ مف اهلل عميو ، ورفعة 

ناية إليية.القراءة التدبرية ليذه السورة، تجعؿ لمنزلتو كإنساف حظي بتكريـ إليي وع
اإلنساف يقؼ أماـ ما يتمتع بو مف خصاؿ و مزايا، حيث ترسخ ىذه السورة لديو 

 ( ٕمعالـ السموؾ اإلنساني الذي يتمتع بو اإلنساف.( )
 

وقد تعرضنا لقوؿ الكاتب ىذا ، كوف ىذا القسـ مف أىـ األقساـ في الكتاب ، بؿ في 
 الكتاب جمو.

 ثروة حديثة في حقل الفكر القرآني       
لقد ظيرت في عصرنا الحاضر حركات مجرمة مثؿ داعش والقاعدة ... حيث 

استطاعت تمؾ الحركات المجرمة أف تشوه اإلسبلـ ، مما انعكس أثرىا سمبًا عمى 
المسمميف في جميع انحاء العالـ ، وجعميـ يبتعدوف عف اإلسبلـ ؛ ليذا فالكتاب 

عادة النظر في الحياة ، يجعمؾ تش عر بالتفاؤؿ واألمؿ ويفتح لؾ آفاقًا جديدة لمتوبة وا 
ويكاد الترىيب يكوف معدومًا ، فمـ يقع الكاتب بيذا المستنقع كما وقع فيو الذي سبقوه 

 مف المفسريف األجبلء...
لعمي الأغالي إف قالت بأف ىذا الكتاب الثميف ُيشكؿ منعطفًا تحوليًا ىامًا في مسار 
الفكر اإلسبلمي، وىو الكتاب الذي يبث األمؿ ويقوؿ صحيح اإلسبلـ وسمحو، فبل 

 تممؾ أف تقوؿ : أجؿ ىذا ىو إسبلمنا الحؽ.
لقد تميز كتاب االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف بقدرتو عمى التغير والتغيير ، 

ر في وال بد لي مف االعتراؼ بتغيير حياتي أنا شخصيًا فكاف لو كمفعوؿ السح
 نفسي.



 يقوؿ شيخنا وأديبنا في كتابو : 
إف االرتقاء في درجات معاني القرآف الكريـ، يحتاج إلى تييئة بدنية وروحية، )

ف القرآف ثري بغايات  ليستطيع اإلنساف القارئ أف يتمقى جواىر معاني القرآف. وا 
ومصالح البشر، ويعطي لكؿ ذي حاجة حاجتو ، ويجعمؾ ُتدرؾ أبعاد حقوقؾ في 

ت التي عميؾ تأديتيا، وىذا مف شأنو أف الحياة التي تعيش فييا، وتعمـ معالـ الواجبا
 ( ٖيحقؽ في نفسؾ شيئًا مف التوازف. ( )

 
لقد كشؼ لنا الكتاب عف فف قراءة القرآف ، وتدبر معانيو في ظؿ ىذا العصر 

المجنوف الذي أبتمي بحركات إرىابية تدعى اإلسبلـ ، وتشوىو بذات الوقت ، أسأؿ 
 ودواء لكؿ داء واهلل مف وراء القصد. العمي القدير أف يكوف ىذا الكتاب شفاء 

 
 عبارات أعجبتني مف ىذا الكتاب النفيس التي كاف ليا األثر الكبير في نفسي :

 
)إف القرآف الكريـ ييب فرصًا ذىبية لقارئو المواظب المتدبر، كي يتمقاه عمى أوجو 

يف تعمقت عديدة، حتى يمنحو كنوزه وآللئو الثمينة، التي ال يمنحيا إاّل ألولئؾ الذ
أفئدتيـ بأنوار القرآف الكريـ، فيقرؤه قراءات استثنائية استنارية متقدمة ، يستخرجوف 

مف نفحاتيا المباركة أنوار سمو المعاني اإلليية، التي تتجمى ليـ بيف ثنايا السطور، 
إنيـ يتجاوزوف القراءة الظاىرية المفظية، يغوروف، ويستجموف نفائس أللئ المعاني 

ستخرجوف روح الحكمة مف ثنايا السطور، فيكوف ذلؾ مبعث سكينة ليـ في الثمينة، ي
 (ٗ) الدنيا واآلخرة.(

 
 (٘)كمما يزداد اإلنساف إيمانًا باهلل، فإنو يزداد توازنًا في الحياة.( )

 
)يمتمؾ القرآف الكريـ مقدرة ىائمة عمى إمكانية التجدد، وىو ال يكتفي بذلؾ، بؿ  

ؾ، عندئذ ال يكتفي القارئ بأنو يقرأ كتابًا متجددًا فحسب، بؿ يتجاوزه ليجدد قارئو كذل
يشعر بأنو يتجدد مع كؿ قراءة جديدة ليذا الكتاب. ولذلؾ فإف القرآف يمتمؾ المقدرة 



عمى تغيير الناس بشكؿ نافذ، بحيث ينقؿ شخصًا ما مف تاريخ عريؽ في اإللحاد، 
ى تاريخ مف الجور، إلى إلى تاريخ عريؽ مف اإليماف، مف إنساف سمبي يقؼ عم

 (ٙإنساف يشرؽ بنور إيجابيات الفطرة اإلنسانية.( )
 

)إف ما يميز قراءة القرآف، أف كؿ قراءة تقّدـ لمقارئ عممًا جديدًا لـ يكف يعممو، كؿ 
قراءة تقدـ إليو شعورًا جديدًا لـ يكف يشعره، كؿ قراءة تقدـ لو متعة قراءة جديدة لـ 

سو لمسات جمالية جديدة، لـ تكف لديو مف قبؿ. إف كؿ يكف يدركيا، تضيؼ إلى نف
قراءة تجعمو يشعر باتزاف، وىو يتأمؿ مجريات الحياة، ولذلؾ نرى المريض يمجا إلى 

قراءة القرآف، ويشعر بأنو يتداوى بو، والذي تصيبو مصيبة كبرى يمجأ إلى قراءة 
اء والضراء، يمجأ إلى القرآف، فيجد متنفسًا عف نفسو، والذي يبتغي ذكر ربو في السر 

القرآف فيشعر قمبو بطمأنينة ذكر اهلل. ىذه األنوار، التي يكتسبيا اإلنساف مف صمب 
قراءتو القرآف، ال تنتيي عند فراغو مف القراءة، بؿ ينتفع بيا في وقائع حياتو اليومية، 

 (ٚسواء مع نفسو، أو مع اآلخريف، أو مع مقومات حياتو.( )
 

يج حياة متكاممة في القرآف، الذي يتعرض لكؿ كبيرة وصغيرة، )يجد قارئ القرآف من
تمس مقومات الحياة البشرية. إنو كتاب تحميمي مفصؿ عف صمب عبلقة اإلنساف 
بالحياة، عبلقتو بنفسو، عبلقتو باآلخريف، عبلقتو باهلل يفضي التمقي القرآني بقارئو 

ؿ فييا مقومات الحياة إلى آيات المتدّبر إلى منزلة أف يعيش حياة قرآنية مميزة ، تتحوّ 
قرآنية أماـ ناظَريو تزيده حكمة، ونضجًا، وتوازنًا، وصبرًا، وامتبلًء بالحياة .يغدو في 

 (ٛمراتب متقّدمة مف تذّوؽ المعنى القرآني، وبناء عبلقة قويمة مع قرآنية الحياة.( )
 
أسرار ما تخفيو  )إنو كتاب مبارؾ أنزلو اهلل لؾ كي تكتشؼ مكنونات نفسؾ، تستطمع 

النفس، يعّممؾ بأف المعرفة الكبرى والمجدية األولى تبدأ مف معرفتؾ لنفسؾ، وكمما 
عرفت نفسؾ جيدًا، عرفت ربؾ جيدًا، وكمما عرفت ربؾ جيدًا، عرفت اإلنساف جيدًا، 

وكمما عرفت اإلنساف جيدًا، عرفت الطبيعة جيدًا، وكمما عرفت الطبيعة جيدًا، 
 (ٜر اإلنساف، لتستمتع بممارسة مزايا إنسانيتؾ.( )استنارت نفسؾ بنو 



 
ىذه ىي بعض النفحات لؤلديب البارع عبد الباقي يوسؼ ، والذي أتحفنا بعشرات 

النفحات مثميا ، ومما ال شؾ فيو أف الكتاب سيثري المكتبة العربية والكردية 
عبلمات الفكر اإلسبلمية بيذا المؤلؼ العصري النفيس، وسيبقى عبلمة مشرقة مف 

 اإلسبلمي الصحيح .
 
االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف الكريـ ، عبد الباقي يوسؼ ،العراؽ ،  -ٔ

 .ٕٗٔ-ٖٕٔـ ، ص ٕٗٔٓأربيؿ 
 . ٖٕٗالمصدر نفسو ، ص -ٕ
 .ٖٜٕالمصدر نفسو ، ص -ٖ
 .ٓٔالمصدر نفسو ، ص -ٗ
 .ٖٔالمصدر نفسو ، ص -٘
 .ٙٔالمصدر نفسو ، ص -ٙ
 .ٓٛنفسو ، صالمصدر  -ٚ
 .ٜٓٔالمصدر نفسو ، ص -ٛ
 .ٖٜٕالمصدر نفسو ، ص -ٜ
 

 

 

 في كتاب تأمالت قرآنية

 "االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآن"

 

 بقمم: أمين خالد دراوشة



 األردن 

 

 في فقو "االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآن"

 مقدمة

وىو يوجو ليـ التشريعات، تتوافؽ العقائد كميا، بأف اهلل ىو رب الناس جميعًا، 
 ويوضح ليـ عنايتو ورعايتو ليـ، حتى يحسوا بالطمأنينة، وىـ يعتنقوف ىذه العقائد.

والقرآف الكريـ دعوة لئلنساف، كي يستنيض حواسو، ويفيـ ويعقؿ مدركات الحياة، 
فيشعر بالوئاـ والجدية والمسؤولية بينو وبيف مقومات حياتو، وفي نفس الوقت يحافظ 

ياة اآلخريف. لذلؾ قراءة القرآف الكريـ الدائمة، تجعؿ صاحبيا يتخذ لنفسو عمى ح
منياجًا تربويًا مف قراءتو. فيو يتمقى التربية القرآنية، ويرتقي بيا، فيصبح إنسانا مفيدًا 
ونافعًا. والعبلقة التبادلية بيف القرآف وقارئو، تبمغ مراحؿ متقدمة مف الفيـ النوراني، 

األخطاء المميتة، وطريقو تصبح واضحة المعالـ ينيرىا اليدي فيتجنب الوقوع ب
 الرباني.

قسَّـ الكاتب كتابو إلى قسميف، وتناوؿ في قسمو األوؿ ركائز العبلقة بيف مقومات 
حياة اإلنساف، وبيف القرآف الكريـ، الذي كمما ازداد اإلنساف قراءة لو، توطدت تعاليمو 

القراءة الظاىرة لمكتاب الكريـ إلى تمقي معانيو، في النفس، ومّكف قارئو مف تخطي 
وبالتالي يرتقي بسموكو اإلنساني بمقدار ارتقائو بتمقي معاني القرآف. ويبمغ مرحمة ال 

 يستطيع فييا االستغناء عف قراءة القرآف، ويصبح رفيقو الدائـ الذي ال غنى عنو.

، وبيف أثر القرآف عمى لقد اجتيد المؤلؼ في تناوؿ تفاصيؿ وقائع الحياة اليومية
سموكيات اإلنساف، وتحدث عف المدى العميؽ الذي يفعمو القرآف مف تحوالت كبرى 



ومفصمية في حياة الناس. وتطرؽ إلى كيفية استنباط حدود اهلل، وحدود الناس في 
القرآف، وأسيب في شرح أثر القرآف عمى مفيـو المػساف لمكممة، وكيؼ يوظؼ نعمة 

ـ المفظ الحسف. وكيؼ يتحوؿ اإلنساف إلى صاحب موقؼ مف المساف في استخدا
 الحياة، بعد أف يممؾ اإلنساف القدرة عمى ترويض النفس وتيذيبيا.

أما القسـ الثاني مف الكتاب، فناقش فيو عبد الباقي يوسؼ، حاجة اإلنساف إلى 
ى القرآف، وأىمية القراءة الدائمة لو، لما ليذه القراءات مف انعكاس إيجابي عم

سموكياتو في حياتو اليومية، ألف القرآف الكريـ ىو منياج حياة يضيء الدروب 
المظممة، ويوصؿ إلى حياة الطمأنينة والسكينة. وفي الفصؿ األخير مف الكتاب، 
يتناوؿ الكاتب فيو "مشكاة قراءة تدبرية  لسورة البقرة"، وىي أطوؿ سور القرآف، حيث 

 كشؼ مكنونات آيات السورة.اجتيد عبد الباقي في شرح وتفسير و 

الكتاب يناقش عبلقة اإلنساف بربو، والتي ىي عبلقة األرض بالسماء، السماء التي 
ال تحتاج األرض، بينما األرض ال يمكف ليا إاّل أف تبقى بحاجة السماء التي تمنحيا 
مقومات الحياة واالستمرارية. وسعى اإلنساف |إلى فيـ الغيب مف خبلؿ إيمانو، 

الو الرسؿ، الذيف حمموا الرسالة اإلليية عبر التاريخ البشري، ديف اهلل الذي يقدـ واستقب
 لئلنساف الكنوز التي ال تفنى، حتى يحس باالستقرار والطمأنينة.

يقوؿ اهلل تعالى في كتابو العزيز: "يا أييا الناس قد جاءتكـ موعظة مف ربكـ وشفاء 
 (ٚ٘ة يونس، لما في الصدور وىدى ورحمة لممؤمنيف". )سور 

 نور السماء إلى ظممة األرض
 كتاب التحوالت الكبرى

يتناوؿ الكاتب في ىذا الفصؿ ما يمتاز بو القرآف مف مقدرة مذىمة عمى إمكانية 
التجدد وقدرتو العجيبة عمى تجدد قارئو أيضًا. فالقارئ لمقرآف ال يقرأ كتابًا متجددًا 



ا تكمف مقدرة القرآف عمى تغيير فقط، بؿ يشعر بطاقة التجدد تسري فيو، ومف ىن
الناس بشكؿ عميؽ. بحيث ينقؿ شخصًا ما مف تاريخ عريؽ في اإللحاد إلى تاريخ 

 عريؽ مف اإليماف.
فيو كتاب التحوالت الكبرى في حياة اإلنساف الفرد، وسمسمة المنجزات البشرية في 

 كؿ جوانب الحياة.
دًا في كؿ مرة، وتتدلى مصابيح األنوار إف قراءة القرآف المستمرة تقدـ لمقارئ شيئًا جدي

أمامو مع كؿ قراءة، فيتعرؼ عمى اهلل بما لـ يتعرؼ عميو مف قبؿ، ويصبح مقربًا 
 إليو أكثر، وىذا األمر ينشط في نفسو الطاقات اإلنسانية.

وال شؾ أف اهلل جؿ شأنو ما كاف ليأمرنا بإعادة القراءة لو لـ يكف ىناؾ فائدة مع كؿ 
 .قراءة جديدة

ويشرح الكاتب أىمية البسممة، فالبسممة فاتحة خير، يحبذ اإلنساف أف يفتتح بيا كؿ 
أمر ىو مقبؿ عميو، فيي تيب البركة عمى نتائج ما يقوـ بو، كما أف ذكر اهلل يجّنب 

 الشيطاف، وتجعمو يقوـ بعممو عمى أحسف وجو.
سور القرآف بفاتحة ويوضح ما أغمؽ مف معاني فاتحة الكتاب، ويقوؿ: "تفتتح قراءتؾ ل

سوره، التي تكوف لؾ معينًا لتّمقي ما ستقرأ مف سور، حتى تبمغ ختمة القرآف". 
(. والتي قاؿ عنيا اهلل أنيا )السبع المثاني(. فيي كنز مف كنوز ٕ٘)الكتاب، ص 

عرش الرحمف، وتتميز سورة الفاتحة بأنيا أكثر سور القرآف الكريـ قراءة في الناس، 
ركعة في الصبلة، ويستعيف بيا الناس في مختمؼ مناسباتيـ.  وىي  فيي تقرأ مع كؿ

سورة متماسكة ومترابطة ومتكاممة، ال تقبؿ التجزئة، أوليا رحمة، وأوسطيا ىداية، 
 وآخرىا نعمة.

القرآف".  وينتقؿ المؤلؼ في الفصؿ الثاني لمحديث عف "حدود اهلل..حدود الناس..في
ويتناوؿ نزوؿ القرآف في مكة المكرمة، وىي البقعة الجغرافية التي تحظى بمزايا جمة 
أىمتيا الستقباؿ كمـ القرآف، وأف تكوف قبمة الدنيا. فمكة ليست قرية محمية في عالمنا 



العربي، بؿ ىي قرية كونية، تممؾ كؿ مقومات التأثر والتأثير في العالـ بمختمؼ 
 .شعوبو وألوانو

ومفيـو مكة القرية يختمؼ جذريًا عف المعنى المألوؼ لمقرية، فيي أعمى درجة مف 
مفيـو المدنية، وىي تشير إلى مكاف تجّمعي لكؿ أبناء العالـ. فيي ليا خصوصيتيا 
التي تجعميا تختمؼ عف باقي قرى العالـ، فيي "ترمز إلى تبادلية العبلقة بيف القرية 

 (ٓٗوالت مجتمعية وبيئية، وكذلؾ توازنية". )صوالمدنية، بما في ذلؾ مف تح
وحدود اهلل ىي حدود تحدد لئلنساف طريؽ حياتو، وىي ليست حدود تفصمؾ عف أذى 
اهلل، بؿ حدود تفصمؾ عف أذى نفسؾ وأذى اآلخريف. فوجود اهلل ىو الذي يحد مف 

اف ارتكاب الجرائـ، ووجوده ىو الذي يجعؿ الغني يزكي...فبل بد أف يكتشؼ اإلنس
 يومًا، أنو غير قادر عمى االستمرار في الحياة دوف إلو ينير دربو.

 خصائص العالقة بين اإلرسال اإلليي والتمقي البشري
يناقش عبد الباقي يوسؼ في ىذا الفصؿ خصائص اإلرساؿ اإلليي مف خبلؿ ثبلثية 

 ىذه العبلقة: بيف اهلل كمرسؿ، وبيف الرسوؿ كمبّمغ، وبيف الناس كمتمقيف.

قوؿ: إف مزايا الخطاب المغوي الذي ىو تكريـ مف اهلل لئلنساف بإعطائو العقؿ، وي
ومف ثـّ وجو خطابو ليذا العقؿ، الذي يممؾ نعمة المساف الذي يتحدث عنو. فقد كـر 
اهلل بني آدـ بنعمة العقؿ، لذلؾ يستطيع اإلنساف أف يتقدـ خطوات في درجات 

يء بالديف، فاإلنساف يسمو بقدر ما يممؾ السموؾ واإلنتاج اإلنساني. والعقؿ يستض
 مف ديف وعقؿ.

وورد في القرآف آيات كثيرة، تبيف أىمية العقؿ، وتعمؿ عمى تعريفو، يقوؿ تعالى: "قد 
(. ومف خبلؿ آيات القرآف ٛٔٔبّيّنا لكـ اآليات إف كنتـ تعقموف". )سورة آؿ عمراف، 

قي في درجات تمقي معاني التي تعرؼ العقؿ وتوضح أىميتو ندرؾ أف اإلنساف يرت
القرآف عمى قدر ما يتمكف مف توظيؼ طاقاتو العقمية بشكؿ سميـ. وبيذا يصبح 



القرآف بالنسبة إليو كتاب التحوالت الكبرى في طريؽ حياتو. ويقوؿ الحسف بف عمي 
( إذف العقؿ ىو ٙ٘مبرزًا أىمية العقؿ: "ما تـّ ديف رجؿ، حتى يتـ عقمو". )ص

رفات حكيمة ترجع بالفائدة عمى صاحبيا، وعمى الناس ممارسة وسموؾ، وتص
 اآلخريف. فالعقؿ السميـ يقود صاحبو إلى التمتع بحياة صحية وسميمة.

وتطرؽ الكاتب إلى أىمية المساف البالغة، فاإلنساف ىو لسانو، ويمثؿ ما يكونو. وقد 
قؿ، لذا ربط القرآف بيف العقؿ وبيف المساف، وجعؿ مسؤولية المساف كمسؤولية الع

تناوؿ الكاتب مدى تأثير القرآف في بث مسؤولية المساف عند القارئ المتدبر، 
فاإلنساف يميز عف الكائنات األخرى بمساف بميغ، قد يرفعو إلى درجات سمو، أو 

 يطيح بو إلى أسفؿ الدرجات.

ومف ضمف الموضوعات التي ركز عمييا عبد الباقي المثؿ في القرآف، وشبيو 
يتمقى مف خبللو قارئ القرآف كنوز المعنى القرآني، في ىذا المنيج مف بالجسر الذي 

 مناىج التربية القرآنية لمناس. 

فالمثؿ عنصر ىاـ، وىو إحدى مقومات القرآف، لذلؾ فحضوره طاغ، ويتكرر مف 
سورة إلى سورة، فيو يمثؿ أداة الوصؿ بيف القرآف وبيف القارئ، ويورد الكثير مف 

وظيفيا في وقائع مختمفة. ويوضح اهلل جؿ شأنو الغاية مف ضرب األمثاؿ التي تـ ت
األمثاؿ في القرآف، وىي إحداث التحوالت الكبرى في حياة وسموؾ اإلنساف، وىو 
يسمو في تمقيو لمقرآف الكريـ. يقوؿ تعالى: "وتمؾ األمثاؿ نضربيا لمناس، وما يعقميا 

 (ٖٗإاّل العالموف". )العنكبوت، 

المقصد التي مف أجميا نزؿ القرآف، ونزوؿ سائر الكتب السماوية. وىذا اإلنساف ىو 
إف قراءة القرآف تشعرنا بمسؤولية ورىبة، إننا نحس بعظمة الكممة إرسااًل وتمقيًا. 



القراءة التي تجعمنا نشعر بأىميتيا في سبيؿ أف نعرؼ أنفسنا واآلخريف، والعالـ مف 
  جؿ شأنو.حولنا، وبالتالي التقدـ خطوات في معرفة اهلل

 قارئ القرآن وفقو الموقف

يتحدث عبد الباقي يوسؼ في ىذا الفصؿ عف قارئ القرآف والذي يستطيع أف يتخذ 
موقؼ مف الحياة. ويقوؿ أف قارئ القرآف يسعى ليجعؿ لنفسو حضورًا في الحياة. 
فأىمية أي إنساف وقيمتو، تحدد في الموقؼ الذي يقفو اإلنساف مف مجريات أحداث 

اة، ومف تفاصيؿ حياتو اليومية االجتماعية التي يمارسيا. فالموقؼ ىو: "بصمة الحي
 (ٖٜاإلنساف، وىو خموده، سواء كاف ىذا الموقؼ سمبيًا أو إيجابيًا". )ص

فاإلنساف يحتاج إلى موقؼ يقفو مف مجمؿ مظاىر الحياة، وأف ُيعرؼ بمواقفو، فيناؾ 
 أجؿ موقؼ اتخذوه في الحياة.الكثير مف األشخاص الذيف ضحوا بحياتيـ مف 

وقد خمد التاريخ أسماء كثيرة، وقؼ أصحابيا موقفًا واحدًا إيجابيًا، فذكره التاريخ 
 بالخير، وآخر اتخذ موقفًا سمبيًا فخمده التاريخ بذكر قبيح.

فموقؼ اإلنساف ىو عقيدتو، وكؿ ثقمو في الحياة، ويسيب الكاتب في طرح األمثمة 
اهلل "صمى اهلل عميو وسمـ"، كأبي بكر، وعمر بف عف مواقؼ صحابة رسوؿ 

 الخطاب، وأـ سميـ )وىي أـ أنس بف مالؾ( وغيرىـ.

 معالم الطريق ومنعرجات الفوضى

يناقش الكاتب نظرة اإلنساف العبثية إلى نفسو، ألنو يحس بأنو كائف غامض في 
 كوكب مجيوؿ، جاء مف مجيوؿ، وينتظره مصير مجيوؿ.

ف بالتفكير، وينطمؽ ليقرر ما الذي سيكونو في الحياة. فيؿ ومف ىنا يبدأ اإلنسا
سيبقى في حالة ضياع أـ سيجد لنفسو غايات وقيمًا يمتـز بيا؟ وال ريب أف العديديف 



سيقعوف في ىاوية الفوضى والدمار، وآخريف سيكتشفوف أف الحياة الحقة تقترف بوجود 
بشغؼ عمى األعماؿ  اهلل في نفس اإلنساف المفكر والطيب. ولذلؾ ىو يقبؿ

 الصالحة، ألنيا ستسبقو إلى السماء، حيث عندما يحيف أجمو سيكوف معيا.

فاإلنساف الذي استوعب وجود اهلل، وأنو ينظـ ويدير الكوف، سينقذ نفسو مف الفوضى 
والظممات، ويتحوؿ المجيوؿ إلى مدارج مضيئة أمامو. فاإلنساف كمما استوعب آيات 

انفتح نضجو، ونظـ حالة الفوضى في كوامنو، ىذا التنظيـ اهلل، "اتسعت مداركو، و 
 (ٛٔٔ-ٚٔٔالذي ييب لحياتو معنى، وبوجوده كإنساف قيمة غنية". )ص 

فاإلنساف بحاجة ألف يكوف مع تعاليـ اهلل، وأف يتعمـ منو، مف صمب عبلقتو 
باإلنساف، ومف صمب عبلقتو بو جؿ شأنو، نحتاج أف نقترب أكثر مف رحاب خالؽ 

واف. ويدرؾ اإلنساف ىنا ما يريد أف يكونو في الحياة، أف يكوف ناضجًا مستقيمًا األك
ذو أخبلؽ حسنة، أو فاشبًل يسير دوف ىدى، وىذا األمر يحتاج إلى الجيد، وتحمؿ 
المشاؽ والصبر والمثابرة واإلصرار واإلرادة حتى تبمغ ىدفؾ الذي وضعتو نصب 

 عينيؾ.

 التمقي القرآني وترويض النفس

طد قراءة القرآف نفس القارئ عمى الصبر والحكمة، وتنتعش نفسو، ويرتاح سمعو، تو 
فكؿ كممة يقراىا، أو يسمعيا، تجعمو أكثر توازنًا، وأكثر ىدوءًا. وبالتالي يصبح في 
حياتو خبير، فيتريث في اتخاذ القرارات، ويكوف لديو القدرة عمى اتخاذ القرارات 

ات صاحبيا وتنحني ألمره، فالنفس "تقؼ أماـ المناسبة. فالنفس تسير خمؼ توجي
صاحبيا القوي بخشوع، بوقار، بتقدير، باعتزاز، بأماف. وتقؼ إزاءىا صاحبيا الواىف 

 (ٓٚٔبسخرية، باستيزاء، باشمئزاز، بخيبة، بقمؽ". )ص 



والتوغؿ بقراءة القرآف، تعمـ اإلنساف أف يسير بيديو، وكيؼ ينظر إلى أساسيات 
األمور في حياتو نظرات قرآنية. ونبلحظ المسؤولية الكبيرة اتجاه  الحياة، ومجريات

ترويض النفس، فيي يمكف أف تكوف فاجرة فاسقة، وتضغط عمى صاحبيا، وأما أف 
تكوف تقية ونقية، تعطيؾ زىور تقواىا. والمسؤولية ىنا تجعؿ اإلنساف الحؽ، يبذؿ 

 كؿ جيد ليوظؼ شيوات نفسو التوظيؼ الصحيح.

آف انو يعطينا مكّونات النفس ومزاياىا وتركيبيا، وميوليا، ويدؿ القرآف قارئو فميزة القر 
الفطف عمى الكيفية التي يقود فييا نفسو، ويعممو كيؼ يكوف ممكًا عمييا. وىذه ىي 

 لذة السيادة الحقيقة، فالقرآف يشعرؾ بمعنى براعة السيادة.

مًا يسعى إلى الجديد والتغيير، واهلل خمؽ اإلنساف في الحياة، وخمؽ الحياة فيو، ودائ
فالقرآف يحثؾ عمى السعي الدائـ إلى حدائؽ المعرفة، وكمما فيمت آيات اهلل في 

 الكوف والخمؽ، اقتربت مف اهلل واقترب اهلل منؾ.

وليس ىناؾ شعور بالرضا والطمأنينة يضاىي شعور المؤمف، وىو مستكيف في عمؽ 
 إيمانو بأنو بيف يدي اهلل.

المقبمة، سنتطرؽ إلى ما تناولو الكاتب في القسـ الثاني مف كتابو،  وفي الصفحات
 مف حاجة اإلنساف إلى القرآف بوصفو منياج حياة.

 حاجة اإلنسان لمقرآن، ومتعة العطاء

لما بمغت حاجة اإلنساف ذروتيا، أرسؿ اهلل إليو القرآف رحمة، ونور يطيح بظممة 
 اإلنساف واألرض.



ات حياتيـ، ويبيف ليـ مسالؾ الخير، ودروب الشر، ويغرس فالقرآف ينظـ لمناس مقوم
في نفسيتيـ قيـ المحبة والتكافؿ االجتماعي، ويعمميـ ما ال يعمموف، وييّذب القموب، 

 ويوطد الروابط اإلنسانية في نوازعيـ.

فالقرآف ىو: "كتاب تشريعي، تنويري، فكري، تعبدي، تأممي، معرفي، حقوقي، رباني، 
اب الدنيا بامتياز، إلى جانب كتاب اآلخرة بامتياز، فيو يخاطب إنساني، وىو كت

الناس األحياء، وموجو إلى األحياء، ويتوارثو األحياء، وينتفع بو األحياء". 
 (ٔٗٔ)ص

لقد أنار اهلل األرض بنوره مف خبلؿ القرآف، والذي ترؾ أثره عمى جميع سكاف العالـ، 
ف األرض لـ تنتفع ولو بقبس مف نور ويظف الكاتب أنو ليس ىناؾ بقعة جغرافية م

 القرآف. وىذا ببل شؾ فضؿ مف اهلل تعالى عمى اإلنساف

فالقرآف يكمف فيو عبلج الروح، وييب العبلجات الشافية لمذيف تعرضوا الىتزازات 
نفسية حاّدة، ووقعوا ضحية اليأس، فيو يبث فييا األمؿ في انبثاؽ حياة جديدة، 

ال تفتح إال عندما يكوف صاحبيا في قراءة تدبريو  فيناؾ طاقات في نفس اإلنساف
 لمقرآف.

ويكوف مف تأثير قراءة القرآف شعور اإلنساف بمتعة العطاء، ومساعدة اآلخريف. 
ويتميز الناس عبر التاريخ عمى قدر ما يقدموف مف عطاءات لبمدىـ، والعطاء بكؿ 

والفني، والطبي،  تأكيد ال يشمؿ لوف واحد، بؿ يشمؿ العطاء المعرفي، والفكري،
 واألخبلقي، والمادي.

 قارئ القرآن وميارة قوة المالحظة

إف الشخص المواظب عمى قراءة القرآف بعمؽ وتدبر، يكتسب ميارات عدة، يستطيع 
أف يستخدميا في حياتو المعيشية، فيو يتعمـ مف قراءاتو التأممية التفكيرية قراءة لغات 



وت، وتميز إذا كانت تعبر عف صدؽ أو أخرى، فيو يقدر عمى قراءة نبرات الص
رياء، ويقرأ لغة الجسد التي تدلؿ عمى أعاؿ ومعاف. كما يتمكف القارئ الفطف مف 
قراءة العيوف التي توحي بما في نفس اإلنساف. وبحديث الكاتب عف العيف وأىميتيا 
تكتمؿ ثبلثية التمقي والتفاعؿ لمعاني القرآف، بعد أف تحدث عف العقؿ المفكر، 
والمساف الذي ينطؽ بما يبثو إليو العقؿ. وىنا تأتي العيف التي تقرأ كتاب اهلل، فيتمقى 
العقؿ ما قرأت، ثـ يبث بما يبمغو إلى المساف، "وىذا المساف يكوف موجيًا إلى اآلخريف 
في عممية التداوؿ المعرفي مف جية، والتطور الفكري والحضاري مف جية أخرى". 

 (٘ٚٔ)ص

ة عمى قراءة القرآف تعشؽ النظر إلى كؿ موطف جماؿ، وتنفر مف والعيف المواظب
النظر إلى كؿ موطف قبح. وتجعؿ اإلنساف يسمؾ في حياتو طريؽ الخير والصبلح 

 ال طريؽ الشر والخراب.

 القرآن الكريم ومنيج الحياة

نجد عند قراءة القرآف، أنو يعبر عف منيج حياة متكاممة، فيو يتعرض لكؿ كبيرة 
تمس جوىر الحياة اإلنسانية. فيو مفصؿ ويحمؿ صمب عبلقة اإلنساف وصغيرة 

 بالحياة، وعبلقتو مع نفسو، ومع اآلخريف، وعبلقتو باهلل.

يقوـ القرآف بتنظيـ الحياة اإلنسانية لمناس، ويبيف ليـ طرؽ توظيؼ طاقاتيـ، ويوضح 
بشري. وقد كـر العبلقة بيف الرجؿ والمرأة، والتي تشكؿ البنية األساسية لممجتمع ال

 القرآف المرأة في الكثير مف اآليات، وبيف دورىا الذي ال تستقيـ الحياة بدونو.

إف التمقي القرآني ىو "عممية فض الغبلؼ عف لب الكممة لبموغ المعنى، ىذا المعنى 
 (ٕٔٔالذي تستخرج منو التدّبر الذي يصمح لؾ شأنؾ". )ص



ألنؾ مع كؿ قراءة جديدة تتمقى معنى  ولذلؾ تراؾ مواظبًا عمى القراءة القرآنية،
جديدًا، يساعدؾ عمى تدّبر شؤوف حياتؾ. بعكس القارئ الذي ال يصؿ إلى لب 
 المعنى، الذي سيصبح قميؿ القراءة، ألنو ال يقدر عمى النفاذ إلى باطف مبنى القرآف.

 في الصفحات المقبمة، سنتناوؿ الفصؿ األخير، والذي فرده الكاتب لقراءة تدّبريو
 ألطوؿ سور القرآف، وىي سورة البقرة.

 

 مشكاة قراءة تدّبرية لسورة البقرة

يتناوؿ الكاتب تحت ىذا العنواف، الكيفية لقراءة سورة البقرة قراءة تدّبرية، فيي سورة 
منيج حياة جديدة، لمجتمع يستمد روح تجدده مف ثنايا ىذه المقومات الجديدة، التي 

العظيمة، فيي "تقّمب كؿ الموازيف واألعراؼ السائدة تشرعيا وتؤسس ليا ىذه السورة 
رأسًا عمى عقب، وتسف ليذا المجتمع ما يميزه ويجعمو متألقًا ومتأىبًل لنشر رسالة 

تماـ نعمة اهلل عمى اإلنساف". )ص ( فيي ثورة تنير ٖٕٔبموغ الديف درجة الكماؿ، وا 
 يـ.ما ُأغمؽ عمى البشر، حمميا رجؿ وصفو اهلل أنو عمى خمؽ عظ

يبرر الكاتب تناولو سورة البقرة بقراءة تدّبرية تجمو ما تحتويو مف آللئ، والتخاذىا 
نموذجًا لمتمقي القرآني، بقولو: إنيا أكثر اآليات إسيابًا في التعرض لتفاصيؿ الحياة 
اليومية لمناس، فيي تضع اإلنساف الجديد أماـ مرآة ذاتو، وتجبره عمى النظر إلى 

تيح لو النظر إلى آفاؽ الحياة الرحبة، ليعرؼ مدى نقاء ىذا مكنونات نفسو، وت
اإلنساف، ومدى ما يممؾ مف عذوبة وشفافية، فيي سورة تشريعية، وفقيية، ونفسية، 
تضع المحاذير: الحبلؿ والحراـ والنيي، وتوضح حدود اهلل، لذلؾ لغتيا مباشرة بحيث 

وىي "تكشؼ غناىا بتغير  يفيميا أغمبية الناس، وبيا آيات ليا أكثر مف داللة،



(، وكذلؾ لمكانتيا العظيمة في نفوس المسمميف، إذ قاؿ ٕٗٔالزماف والمكاف". )ص
 (ٕٗٔالرسوؿ الكريـ: "مف قرأ سورة البقرة، توج بيا تاجًا في الجنة". )ص

وكاف الرسوؿ "صمى اهلل عميو وسمـ"، عندما يريد أف يشحذ ىمة الصحابة، ينادييـ 
 قرة(.)يا أصحاب سورة الب

 خاتمة 

يخبرنا الكتاب في النياية، إف االرتقاء في درجات معاني القرآف الكريـ، يحتاج إلى 
ف  تييئة بدنية وروحية، ليستطيع اإلنساف القارئ أف يتمقى جواىر معاني القرآف. وا 

 القرآف ثري بغايات ومصالح البشر، ويعطي لكؿ ذي حاجة حاجتو.

اة التي تعيش فييا، وتعمـ معالـ الواجبات التي ويجعمؾ "ندرؾ أبعاد حقوقؾ في الحي
(، ٖٜٕعميؾ تأديتيا، وىذا مف شأنو أف يحقؽ في نفسؾ شيئًا مف التوازف". )ص

ويمنحؾ مزية التصالح مع النفس، وبالتالي أف تكوف متصالح وفي وئاـ مع العالـ، 
 وتشعر أنؾ جزء مف العالـ، وىذا العالـ يحمؿ شيئًا منؾ.

ف كؿ قراءة ج ديدة ىي اكتشاؼ جديد، وعبلمة فارقة في محطات حياة اإلنساف، وا 
، بؿ يستقبؿ يومًا  وكما ال تشرؽ الشمس عمى اإلنساف "مكررة مع صبيحة كؿ يـو
جديدًا، فكذلؾ اإلنساف ال يعيد قراءة القرآف، ميما بمغ في ختمو ، بؿ إنو مع كؿ بدء 

(. ومف بيف ٖٓٓلجديد". )صلمقراءة، يشرع في قراءة جديدة، تمتاز بكؿ معطيات ا
ثنايا السطور يستخرج القارئوف روح الحكمة، ويكوف القرآف مبعث طمأنينة وسكينة 

 ليـ في الحياة الدنيا واآلخرة.

الكتاب غاية في األىمية، ويتضمف معمومات ثمينة، وقد كاف الشتغاؿ المؤلؼ في 
بية عذبة وسمسة، وتشوؽ حقؿ األدب )الرواية( دورا كبيرًا في تناوؿ الموضوع بمغة أد

القارئ لمتابعة القراءة حتى نياية الكتاب، بؿ والجموس بعد ذلؾ لمتأمؿ في قدرة اهلل 



وفي ظؿ الظروؼ السيئة المحيطة التي يعيشيا اإلنساف المسمـ  وحكمتو جؿ شأنو.
في ىذا الوقت العصيب، يصبح لمكتاب قيمة استثنائية، إلشاعة الفكر البناء، وثقافة 

 ر، ولكشؼ كنوز وجواىر القرآف الكريـ، الذي ىو منياج حياة المسمـ.الحوا
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كثيرة ىي الكتب التي تدفعيا المطابع كؿ يـو عف القرآف وتفسيره واالستفادة        

مف تعاليمو، ونادرة ىي الكتب المتعمقة بالتربية القرآنية ، والتعامؿ مع القرآف مف 
منطمؽ يتجاوز كونو كتاب عقيدة وتشريع شامؿ ، إلى كونو كتاب الحياة كميا، حياة 

لشاعر العظيـ محمد إقباؿ تثري ما نقوؿ ، عندما ذكر المرء واألمة . ولعؿ مقولة ا
(. ولؾ أف تتخيؿ أف تتعامؿ مع ٔنصيحة والده لو : " اقرأ القرآف كأنو يتنزؿ عميؾ " )

اآليات المعجزة ، كأنيا تخاطبؾ أنت ، وتتناوؿ وقائع حياتؾ أنت ، وتجيب عف 
ا ، وساعتيا سيصحو أسئمتؾ أنت ، وتدفعؾ إلى المعرفة واالستزادة منيا وبيا ولي

(: " ٕالمرء منا عمى القرآف ويقضي لحظاتو متدبرا ، مترنما . وكما يوضح المؤلؼ )
لو لـ تكف حاجة اإلنساف إلى القرآف بمغت ذروتيا، لما أرسمو اهلل إليو، إنو رحمة مف 

                                                           
انظر : عبد المطيؼ الجوىري ، الشاعر محمد إقباؿ وخطابو ألمة العرب ، عمى موقع األلوكة لمدراسات والبحوث  ( ٔ

http://www.alukah.net/culture/0/47968/ 
ـ ، وقد أصدر سبعة أعماؿ ٜٗٙٔاألستاذ عبد الباقي يوسؼ ، سوري مف أصؿ كردي ، مف مواليد الحسكة في سورية ، عاـ (  ٕ

  ومجموعات قصصية ، ولو موسوعة المعرفة في ثبلثة أجزاء . انظر موقع القصة السورية ،روائية 

http://www.syrianstory.com/youssef.htm 



(، فالبشرية في أشد ٔاهلل باإلنساف، ونور حّؿ عمى ظممتَػي اإلنساف واألرض معًا " )
حتياج لمقرآف ، فكـ أضمتيا كتب كثيرة ، وعبثت بيا تشريعات ، وعبث البشر اال

بتشريعات ربانية منزلة بالكتب السابقة ، فجاء القرآف كتابا محفوظا سميما مف 
 التحوير ، عمى مدى األزماف ، ليسد حاجة الناس في كؿ صعيد وفترة ومكاف . 

: فػػ " إف التمقي القرآني ىو عممية  ومف ىنا ، وكما يشير المؤلؼ في ثنايا كتابو   
فض الغبلؼ عف لب الكممة لبموغ المعنى، ىذا المعنى الذي تستخرج منو التدّبر 

الذي ُيصمح لؾ شأنؾ، وىكذا تراؾ مرتقيًا  في قراءة القرآف ألنؾ تتمقى مف كؿ قراءة 
وعمى قدر معنى جديدًا، تستخرج منو تدّبرًا ُيصمح لؾ شأنًا جديدًا مف شؤوف حياتؾ، 

ما يجعمؾ ذلؾ مواظبا عمى قراءة القرآف، يقؼ قارئ القرآف غير الفاض عف الّمب 
غبلفو دوف ذلؾ وىو يغدو قميؿ القراءة ألنو وقؼ أماـ مبنى القرآف، دوف أف يمج 

(، نجد ىنا إشارتيف ميمتيف : الغبلؼ والمعنى ، فصارت الكممة غبلفا ٕباطنو " )
دبر الذي ىو التمقي الدائـ المعمؽ لمقرآف قائـ عمى فض ويجمو المعنى التدبر ، فالت

 إيحاءات اآليات ، والكممات ، ودالالت السور . 
أيضا ، شتاف بيف القرآني والدنيوي ، فالناس مشغولة بشؤوف معاشيا وىؤالء  ىـ     

الدنيويوف ، أما القرآني فيو مشغوؿ بما حفظو وما يسترجعو ، غير منصرؼ عف 
ما يأخذ دنياه إلى قرآنو ، أو يجعؿ قرآنو في كؿ زمف ومكاف في دنياه ،  دنياه ، بقدر

حتى إذا أسند شقو األيمف ، وتوجو إلى اهلل ، متمتما ببعض اآليات قبؿ أف يخمد إلى 
نومو، سيكوف في غاية الراحة ألنو خمد إلى النـو حامبل القرآف في حنايا صدره ، 

ذا شاء أحياه ليـو جديد ، فإذا شاء اهلل أف يقبض كاف القرآف شا ىدا وشفيعا لو، وا 
استيقظ وىو طامح أف يجعؿ يومو الذي ُمدَّ في أجمو سبيبل لبلستزادة القرآنية : فيما 

رشادات .   وتفسيرا وتطبيقا ، وأيضا سموكا وتعاليـ ووصايا وا 
وستكوف قراءتنا ليذا الكتاب في محاور عديدة ، تستيدؼ تغطية ما فاضت بو     

 ، وأوحت بو عباراتو ، وفاحت عبيرىا مف كمماتو .  أسطره
 بنية الكتاب : 
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عندما نتعرض لمبنية ، فنحف نمج بالمنظور الكمي أو الرأسي ، وىذا يساعدنا في    
فيـ خطة الكتاب ، ناىيؾ عف محاوره ونقاطو الرئيسية ، فقد انقسـ الكتاب إلى 

، وشمؿ ستة  إلـى ظممة األرضنور السـماء قسميف رئيسيف، حمؿ األوؿ عنواف : 
فصوؿ ، سعت إلى تغطية ىذا العنواف ، الذي فيو الكثير مف الحس األدبي، 

والتناص مع القرآف الكريـ ، فقد ُنِعت القرآف واإليماف كثيرا بنعت مشترؾ وىو النور، 
مثمما نعت الكفر بالظبلـ ، أما الفصوؿ فقد سعت إلى تبياف ىذا العنواف ، فشممت 

كتاب التحوالت الكبرى ، حدود اهلل .. حدود الناس.. في القرآن ،  وىي : محاور 
خصائص العالقة بين اإلرسال اإلليي والتمقي البشري ، قارئ القرآن وفقــــو 

  الموقــــــف، معالم الطريق ومنعرجات الفوضى ، التمقي القرآني وترويض النفس .
 

أنزليا اهلل تعالى في كتابو المقدس ، ثـ وكما نمحظ فإنيا تبدأ بتبياف الحدود التي 
حدود الناس في الحياة كما أبانيا القرآف ، ونرى أف المؤلؼ ابتدأ بالرؤية الكمية ومف 
ثـ انحدر تدريجيا إلى الجزئيات ، فقد تطرؽ إلى طبيعة العبلقة بيف الوحي والبشر ، 

كيؼ يعي المسمـ  –فيما يعنيو  –" ، الذي يعني  التمقيواستخدـ في ذلؾ لفظة " 
دراكا ، فالقراءة مف  القرآف ، شفاىة وسماعا ورسما مكتوبا ، وأيضا كيؼ يعيو فيما وا 

(، وكذلؾ سائر ٔالمكتوب والشفاىة مف المسموع ، مف أىـ سبؿ تمقي القرآف الكريـ )
العمـو اإلسبلمية الناشئة حولو . ومف خبلؿ التمقي ، بدأ في عرض عبلقة قارئ 

في مواقفيا وفقييا ، وسموؾ الطريؽ السوي في الحياة ، والتعرؼ عمى  القرآف بالحياة
 معالـ الخير ونبذ منعرجات الشرور، وأيضا سبؿ ترويض النفس وتيذيبيا   قرآنيا . 

وجاءت نعوت المؤلؼ لمقرآف بأنو : " كتاب تشريعي، تنويري، فكري، تعبدي،    
الدنيا بامتياز، إلى جانب أنو تأممي، معرفي، حقوقي، رباني، إنساني، وىو كتاب 

كتاب اآلخرة بامتياز، فيو يخاطب الناس األحياء، وموجو إلى األحياء، ويتوارثو 
(، ليكوف القرآف كتابا تشريعيا لشؤوف ٕاألحياء، وينتفع بو األحياء، بالدرجة األولى " )

 الدنيا ، وعقيديا وتربويا لشؤوف اآلخرة . 
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تمحور حوؿ " فضؿ القرآف عمى اإلنساف " ، وىنا تكوف أما القسـ الثاني ، فيو ي     
الصورة التطبيقية ، بمعنى أف القسـ األوؿ نظري ، والقسـ الثاني تطبيقي ، سعى 

المؤلؼ فيو إلى التبييف مف خبلؿ المواقؼ واألمثمة والدالئؿ ، آلثار القرآف عمى المرء 
عناويف الفصوؿ : " حاجة المسمـ ، والحياة ، والمجتمع ، واألمة ، كما نقرأ في 

اإلنساف إلى القرآف ، ارتقاء قارئ القرآف في درجات متعة العطاء ، قارئ القرآف 
وميارة قوة المبلحظػة  القرآف الكريـ ومنيج الحياة ، مشكاة قراءة تدبرية لػ  سورة 

البقرة" ، وقد جاءت صياغة الفصوؿ مف خبلؿ األسموب الجزؿ ، واألمثمة الواقعية، 
ستشياد بالقديـ والحديث مف الحديث الشريؼ ، والسيرة العطرة ، والتاريخ واال

اإلسبلمي ، وأيضا مف العمـو الحديثة ، لنخمص إلى أف القرآف سبيمنا لمخير، كؿ 
الخير في حياتنا ، وأننا بو نرتقي ، ونسمو ، ناىيؾ عف اإلثابة واألجر ، واألىـ أنو 

أف ىذا ىو غاية الكتاب ، بأنو يجعؿ وضع القرآف في موضعو الصحيح ، وأظف 
صمة المسمـ مباشرة ، دوف وساطة ، بالقرآف الكريـ ، فيقرأه المسمـ ، ويعيو، ثـ 

يستعيف بما يشاء مف تفاسير وعمـو ليعرؼ المزيد ، أي أف يعيش المسمـ في القرآف 
ف فيتخذه صاحبا ، وأنيسا ، ومدرسة ، وجامعة ، وبيتا وسكنا ، ومف ثـ صار القرآ

سببا في تشكؿ الحضارة اإلسبلمية ، وكما يشير المؤلؼ بأف لمقرآف الكريـ أثره الجمي 
عمى سائر ألواف وأجناس اآلداب والفنوف اإلنسانية، ويمكف أف نصنؼ مرحمتيف 

انعطافيتيف: مرحمة ما قبؿ نزوؿ آي القرآف، ومرحمة ما بعد النزوؿ، فإذا نظرنا إلى 
نسانية، التي اتسمت بالنبوغ، نراىا ال تتمتع بالمزايا التي اآلداب والمناىج الفكرية اإل

تمتعت بيا في مرحمة ما بعد انتشار القرآف الكريـ في الناس. وىذا أمر طبيعي في 
مواكبة الفكر، والمنجز، ومحطات تطور العبقرية البشرية، ألسباب وعوامؿ 

المعارؼ والعمـو  (، وتمؾ رؤية جديدة ، فعمينا أف ننظر إلىٔومستجدات التطور )
التي أبدعيا البشر في حضاراتيـ المتعاقبة ، وما جادت بو حضارة اإلسبلـ المؤسسة 

عمى القرآف ، ناىيؾ عف العمـو التي استقت نبعيا مف ىدي القرآف مثؿ التاريخ 
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( ، فكميا نيمت مف النبع القرآني ، والخطأ الذي ٔوالفمسفة اإلسبلمية ، والجغرافيا )
ير مف المسمميف أنيـ ينزعوف الرؤية القرآنية عف عموميـ، وال يخاطبوف يسقط فيو كث

 البشرية عمميا مف خبلؿ التصور القرآني . 
وكما يقّر المؤلؼ : " كنُت دومًا عندما أقؼ أماـ تشريع اهلل، أو نييو، في القرآف    

ي يعيشيا، الكريـ، أرى أف ىذا اإلرشاد إنما ىو توجيو لئلنساف، حتى يفقو الحياة الت
(، ٕيتجنب العبثية في مسيرة حياتو، وىو إرشاد مف خبير يعمـ ) السر وأخفى ( " )

نما ىو عابد ، متعبد،  فجوىر رسالة القرآف / اإلسبلـ ، أف اإلنساف لـ يخمؽ عبثا ، وا 
 عميو رسالة عظمى ، تتمثؿ في نشر التوحيد ، وعمراف األرض . 

ثـ األسرة ، والجماعة ، والمجتمع ، ثـ الدولة،  ومتى وعى كؿ مسمـ ، الفرد أوال ،   
ثـ األمة كميا ، كؿ ىؤالء وعوا بدورىـ القرآني ، فإنيـ سيتحولوف إلى طاقات إيجابية 

 ودعوية وحضارية ، ليا كؿ األثر في التاريخ اإلنساني . 
 

 فرادة الموضوع واليدف : 
     

مفيوـ الفرادة يعني : االختبلؼ ، والجدة ، واإلضافة ، في الجانب النظري، عما ىو 
حالي وسابؽ، ويعني أيضا الجانب العممي والسموكي في الحياة ، لتكوف المحصمة ، 

 تنظير شاؼ لمعقؿ ، وتطبيؽ شاؼ لمروح والسموؾ . 
، أديب وباحث إف الكتاب فريد في مؤلفو ، فاألستاذ عبد الباقي يوسؼ         

متعدد االىتمامات ، وتأتي فرادتو في كونو اضطمع بتأليؼ كتاب عف القرآف ، 
مستندا إلى تجربتو السردية الممتدة، وأيضا إبحاره في ميداف المعارؼ والعمـو 

المختمفة ، فجاء كتابو جامعا بيف الحس األدبي ، والمشاعر المرىفة ، والتعامؿ 
 المتبحرة .  السامي ، والثقافة المتعمقة
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 والفقو وأصولو . نظرة في نشأة القرآف وعمومو ، د. مساعد بف سميماف الطيار عمى موقع : 
http://www.attyyar.net/container.php?fun=artview&id=465 
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وىذا الكتاب فريد في موضوعو ، و في بنيتو ، وفي عناصره ، ففرادتو نابعة     
التي ىي  محور الكتاب ، فالفكرة األساسية ليذا الكتاب تتمثؿ في النظر إلى الحياة 
مع القرآف، كيؼ يعيش المسمـ مع القرآف ، وكيؼ يعيش القرآف معو . ربما يتخيؿ 

يست بجديدة ، وحتى لو افترضنا ىذا ، إال أنو لـ يتـ تعميقيا البعض أف ىذه فكرة ل
الذي ىو لب اإلسبلـ وأساس ثقافة  –بالشكؿ الكافي مف قبؿ ، بحيث يصبح القرآف 

سبيبل لمتربية ، ونيجا في المعايشة اليومية، والمعايشة الحياتية،  –وحضارة المسمميف 
 والروحي لممسمـ . وأيضا سّمما لمترقي اإليماني ، والسمو الخمقي 

وقد أباف المؤلؼ مف مقدمتو ، حيث يتناوؿ : " صمب العبلقة بيف مقومات حياة      
اإلنساف، وبيف القرآف الكريـ، الذي كمما ُيقرأ، ترسخت تعاليمو في النفس، وبذلؾ 
يتمكف اإلنساف أف يتجاوز القراءة الظاىرة ليذا الكتاب المبارؾ، إلى تمقي معانيو، 

ىذا التمقي القرآني، يرتقي بسموكو اإلنساني، عمى قدر ارتقائو في درجات  ومف خبلؿ
(، فيناؾ جممة أمور نقؼ عندىا : أف القرآف مصدر لئليماف ٔتمقي معاني القرآف ")

نما  والتعاليـ والسمو الروحاني ، وأف الوعي بيدي القرآف لف يكوف بالترتيؿ اآللي، وا 
تعاليـ ، وتترسخ التعاليـ في النفس، ومف ثـ  بالغوص في معانيو ، فتصبح المعاني

يرتقي المسمـ . فالمؤلؼ يعيدنا بطرحو إلى معيف اإلسبلـ الصافي ، لتكوف العبلقة 
 بيف المرء والقرآف عبلقة وطيدة ، سًرا وخبيئة بيف العبد وُمنِزؿ القرآف .

وىو لف يتحقؽ إال بالتدبر ، والتأمؿ ، ومصاحبة اآليات ، والعيش في حياضيا،    
ومف ثـ ننظر إلى األثر النفسي الناتج عف ذلؾ . حيث يقرر مؤلفنا : " إف قارئ 

القرآف المتدّبر ، يتمتع بحالة ىائمة مف االتزاف البدني، والنفسي، واالجتماعي، 
يقرأ وقائع الحياة قراءات قرآنية. يتمقى األنباء والعقائدي، والفكري، واالقتصادي، 

السارة والحزينة، وفؽ المخزوف القرآني الكامف في أعماقو، إنو كائف ال تزحزحو أعتى 
(، مما يثير قضية ٕالرياح، يستمد حصانتو مف صمب عبلقتو القويمة بالقرآف " )
عؿ القرآف حاضرا في غاية في األىمية ، وتتصؿ بالتربية القرآنية لممسمـ ، التي تج

بصر وبصيرة وذىف المسمـ ، كمما وقعت حادثة أو مشكمة أو قرأ واقعة تاريخية أو 
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عممية أو اجتماعية .. ، فإنو يخرج مما اختزنتو أعماقو قرآنيا ، ما يجعمو يعي ما 
} وننّزؿ مف : يصادفو ويعاينو مف المنظور القرآني . وبالتالي نعيد فيـ قولو تعالى : 

(، وقد جاء في ٔف ما ىو شفاء ورحمة لممؤمنيف وال يزيد الظالميف إال خسارا {)القرآ
تفسير اآلية أف القرآف  " يذىب ما في القموب مف أمراض ، مف شؾ ونفاؽ ، وشرؾ 

وزيغ وميؿ ، فالقرآف يشفي مف ذلؾ كمو . وىو أيضا رحمة يحصؿ فييا اإليماف 
ا إال لمف آمف بو وصدقو واتبعو ، فإنو والحكمة وطمب الخير والرغبة فيو ، وليس ىذ

 (. ٕيكوف شفاء في حقو ورحمة " )
فالقرآف شفاء لمقموب مف أدرانيا وأحقادىا ، والعقوؿ مف أسقاميا وحيرتيا وتشتتيا،    

والروح مف تقمباتيا ، وفوؽ ذلؾ ، سيتراحـ المؤمنوف ألف القرآف بركة ورحمة بآياتو 
 وتعامؿ بو واستحضره . إذا تميت ، ورحمة لكؿ مف سمعو 

ويكوف السؤاؿ : وىؿ ىذا فريد ؟ وكيؼ؟ والجواب باإليجاب ، ألننا تعاممنا مع القرآف 
في أسوأ الحاالت بأف نجعمو ميجورا، وفي أحسف األحواؿ نقرأه آناء الميؿ وأطراؼ 

النيار ، ونحفظ آياتو ونصمي بيا، ونرتميا في وردنا اليومي ، ولكف القضية تتخطى 
، وتبني عميو دوف ريب، حيث يصبح القرآف نيجا في الرؤية والعمؿ ، وساعتيا ىذا 

سينعـ المؤمف بالراحة الكبرى، في مختمؼ أحوالو ، ألف صمتو مع اهلل سبحانو 
وتعالى مباشرة ، فاهلل تعالى يكّمـ العبد بالقرآف ، والعبد يناجي ربو بالدعاء ، واهلل 

ات القرآنية في سائر شؤونو ، والعبد يموذ بكبلـ تعالى يرشد عبده كمما استحضر اآلي
 ربو في كؿ ما يعّف لو . 

إف القرآف الكريـ ىو دليؿ اإلنساف إلى معرفة  يقوؿ األستاذ عبد الباقي يوسؼ:"  
لى معرفة مقاصده في تشريعو، ومف ذلؾ انفجرت ثورة التفسير، التي يسعى  اهلل، وا 

(، فمف يعي المسمـ الشريعة ماداـ ٖاصد اهلل )المفسر مف خبلليا إلى محاولة لبياف مق
ييجر كتاب اهلل ، ولف يعي أي تفسير دوف الرجوع إلى المصدر القرآني ، والتفاسير 
تعددت ، وكما يسمييا المؤلؼ " ثورة التفاسير " ، ألف التفسير عنواف لتفاعؿ العقؿ 
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مع  –عمـو الشرعية مع العمـ واإلحاطة بالمغة وال –المسمـ الواعي المدرؾ المتدبر 
 اآليات القرآنية . 

والشؾ أف ىناؾ إدانة صريحة ضد ىؤالء المسمميف الذيف يعيشوف ببلمباالة    
وخموؿ في حياتيـ ، وىذا األمر ينطبؽ أيضا عمى جماعات ودوؿ مسممة ، وكانت 

 سببا في الركود الحضاري الذي أصاب المسمميف جميعا .
الكتاب :" في أمور صغيرة، تؤدي إلى المباالة في فالبلمباالة  يقوؿ مؤلؼ       

أمور كبيرة، واالستمرار فييما يؤدي إلى المباالة مطمقة تجاه كؿ خصائص وميزات 
إنساف اجتماعي يتسـ بقيمة األخبلؽ، ثـ في مرحمة الحقة إلى فقداف المسؤولية كاممة 

صادـ ، ولكنو واقع ، ( ، وقد يكوف مصطمح البلمباالة ٔتجاه نواميس الحياة برمتيا )
فمسمموف كثر تركوا رسالتيـ القرآنية عمى األرض ، وانيمكوا في الممذات أو التبمد 

 الحسي والعممي.
 القرآن والتغيير : 

ونعني بو : أف القرآف الكريـ قادر عمى إحداث التغيير في الفرد والمجتمع واألمـ    
ذلؾ ، فقد حّوؿ القبائؿ البدوية القاطنة والحضارات . والسيرة النبوية والتاريخ يخبرانا ب

في الجزيرة العربية مف عرب رّحؿ إلى مؤمنيف ميدييف ، ومف ثـ توّحدوا تحت راية 
النبوة ، وتحمت قموبيـ باإليماف ، فاندفعوا لينشروا اإلسبلـ في األرض ، وتمكنوا مف 

أف يقيـ حضارة فتح غالبية األقاليـ المعروفة في زمانيـ ، ومف ثـ استطاع القرآف 
تالدة ، ظيرت عظمتيا في الحواضر اإلسبلمية مثؿ بغداد والقاىرة ودمشؽ وفاس، 

 واألىـ أنيا انطمقت برؤى القرآف ، وصيغت عموميا بمغتو . 
وبالتأكيد ، فإف ما صمحت بو أحواؿ المسمميف في أوؿ حياتيـ ، ستنصمح بو     

 أحواليـ اآلف ، وفي القادـ مف الزماف . 
وىذا ما أدركو مؤلفنا ، حيث أشار إلى أف " القرآف يمتمؾ المقدرة عمى تغيير     

الناس بشكؿ نافذ، بحيث ينقؿ شخصًا ما مف تاريخ عريؽ في اإللحاد، إلى تاريخ 
عريؽ مف اإليماف، مف إنساف سمبي يقؼ عمى تاريخ مف الجور، إلى إنساف يشرؽ 

لتحوالت الكبرى في حياة اإلنساف، إلى بنور إيجابيات الفطرة اإلنسانية. إنو كتاب ا
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جانب أنو كتاب التحوالت الكبرى في سمسمة المنجزات البشرية عمى مختمؼ 
(، وىي نظرة نحسبيا شمولية ، ألنيا ارتأت أف القرآف ليس كتابا فحسب، ٔالصعد")

نما ىو قادر بآياتو عمى أف يغير النفوس واألمـ ، وىذا ما  وال مصدرا لمتشريع ، وا 
عميو الرسوؿ والجيؿ الذىبي األوؿ ، قرف الرسوؿ مف صحابتو الكراـ ، حيف  درؾ

 كانوا يحفظوف اآليات ، ويطبقونيا لحظة بمحظة ، ويوما بيـو . 
"فعندما نقرأ القرآف، نصبح أكثر معرفة بأنفسنا، حيث يقدـ لنا القرآف الكريـ     

يرشد القرآف قارئو الماىر كيفية مكّونات النفس، يقدـ مزاياىا، تركيبتيا، ميوليا. كما 
(، ٖ( وىذا مصداؽ لقولو تعالى : } وفي أنفسكـ أفبل تبصروف { )ٕقيادة النفس" )

وينقؿ ابف كثير عف قتادة في تفسير اآلية : قاؿ قتادة: مف تفكر في خمؽ نفسو 
(، فإف التفكر ال يشمؿ الكوف برحابتو، ٗعرؼ أنو إنما خمؽ ولينت مفاصمو لمعبادة )

نما يبدأ بالنفس ، والجسد ، والذات ، فإذا أدرؾ  وال العالـ البشري حولنا بتعدده ، وا 
المسمـ نفسو ، وعرؼ جوانحو ومطامع جوارحو فمو أف يتعمؽ فيما حولو ، فقد انفسح 

 عقمو عمى داخميا وخارجيا . 
سمو المعاني والقيـ ، فالرحمة مثبل وردت  أيضا ، فإف متمقي القرآف ، يستشعر    

في القرآف في عشرات المواضع ، إال أف المؤلؼ يزيد في فيميا فيقوؿ : " فاإلنساف 
يجوز لو أف يكوف رحيمًا، كما يصفو اهلل، وىي رحمة إنسانية محضة، بيد أنو ال 

ودالالت يمكف لو أف يكوف رحمانًا، بأي مقياس مف المقاييس، وذلؾ لشمولية معاني 
( . وىنا يبزغ مفيوـ قرآني غاية في ٘ىذا االسـ، المقتصر عمى اهلل وحده عزوجؿ " )

السمو ، يتصؿ بأسماء اهلل الحسنى ، ووقعيا في قمب المسمـ الذي يتوقؼ أماـ 
الرحمة المطمقة كما تتجمى في الذات اإلليية ، ويشتؽ منيا أف يكوف العبد رحيما، 

مي البلمتناىي في الرحمة الذي يقرأه في القرآف يكوف مع وىو موقف أف النموذج السا
 المولى جؿ وعبل ، فيو الرحيـ الرحمف بسائر مخموقاتو . 
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مع األخذ في الحسباف أنو : "ليس بالضرورة أف يرتقي كؿ قارئ مع كؿ قراءة،     
بؿ قد تكوف قراءة سمبية، فينحدر مف درجة سابقة كاف قد بمغيا، ألف القرآف ليس 

ابًا سيبًل، وليس بوسع اإلنساف أف يبني عبلقة قرائية نورانية معو، إف لـ يستعد كت
لذلؾ بدنيًا وروحيًا ومكانيًا، وال يفتح القرآف الكريـ مرآتو لمقارئ، إاًل إذا كاف متأىبًا 

( ، وتمؾ ىي الوجية األخرى إذا تقاعس المسمـ في قراءتو ، ٔومتأىبًل ليذا الفتح" )
آلية ، ففي ىذه الحالة سيرتد إلى الدرجات السفمى ، وىكذا تكوف  أو جعميا تبلوة

العبلقة طردية بيف العبد والقرآف ، عمى قدر اجتياده يسمو ، وعمى قدر ركونو يتأخر 
 . 
يقوؿ: "إف قراءة القرآف التدبرية تجّنب اإلنساف كي يبقى ىامشيًا المعنى لوجوده،    

اليات والمقومات االجتماعية واإلنسانية، إنيا تعممو كيؼ يتواصؿ مع سائر الفع
(، وىذا بعد ميـ ، ألف ٕفيشير ذلؾ إلى حضوره، كما أف غيابو يشير إلى فراغ" )

القرآف حافز لممسمـ عمى أف يكوف مبرزا متميزا ، ال يعرؼ ىامشية وال ركونا ، ونفس 
ش التاريخ األمر مع الدولة المسممة والحضارة المسممة ، ال يمكف أف تكوف عمى ىام

أو خارج السياؽ العالمي والدولي .وكما يقرر المؤلؼ بأف "ىناؾ أبطاؿ كجنود 
مجيوليف يعيشوف في كؿ أحياء ومناطؽ وعواصـ وبقاع العالـ، بيد أنيـ ُيعرفوف 
( ، ٖبمواقفيـ، عمى األقؿ في نطاقات ضيقة، حتى لو كانت مقتصرة عمى أسرىـ ")

لغالي والرخيص مف أجؿ نشر الديف ، سواء مع فرد وىؤالء ىـ الدعاة الذيف يبذلوف ا
 أو مجموعات قميمة ، الميـ أف يناؿ المثوبة وشرؼ الدعوة . 

نما يعرؼ اإليجابي ، يقوؿ : "     فاإلسبلـ ال يعرؼ الشخص السمبي ، وا 
فاإليجابيوف ىـ الذيف يجعموف مف الحياة مادة قابمة لمعيش، إنيـ مصابيح اليدى. 

يجد كائنا يميؿ إليو كؿ الميؿ، ويتعمؽ بو كؿ التعمؽ، ويتفاعؿ  محظوظ ذاؾ الذي
(. فقارئ القرآف المتدبر إيجابي ، والعالـ والداعية في قمة ٗمعو كؿ التفاعؿ")

 اإليجابية . 
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 المعايشة مع السور القرآنية وآياتيا : 

   
، يستيدي بو أورد المؤلؼ تفسيرا لبعض السور القرآنية ، كنموذج لممعايشة القرآنية  

مف يتمو اآليات المعجزة ، ففي سورة الفاتحة التي يرتميا المسمموف في سائر صمواتيـ 
نجدىا جامعة كؿ الخير ، يعمؽ المؤلؼ عمييا بقولو : " سورة مترابطة، متكاممة، ال 

تقبؿ التجزؤ: أوليا رحمة، وأوسطيا ىداية، وآخرىا نعمة. عندما يبمغ اإلنساف 
فإنو يبمغ الطمأنينة، وليس مف سبيؿ إلى الطمأنينة الروحية، سوى  الصراط المستقيـ،

(، فالسورة مناجاة ، وحسنا فعؿ المؤلؼ بأف توقؼ عندىا، ٔسبيؿ الصراط المستقيـ ")
ونظر إلييا كوحدة مترابطة كمية المعنى واألثر ، والمتمثؿ في الطمأنينة الروحية ، 

ائـ في مضموف دعائيا ، يتحقؽ االلتزاـ وبتكرار التبلوة لمفاتحة ، مع التأمؿ الد
 بالصراط المستقيـ . 

يقوؿ: " ندرؾ بأف اإلنساف يرتقي في درجات تمقي معاني القرآف الكريـ عمى قدر   
ما يتمكف مف توظيؼ طاقاتو العقمية بشكؿ إيجابي، فيمسي القرآف بالنسبة إليو كتاب 

 (.ٕأنو إنساف عاقؿ" )تحوالت كبرى في محطات حياتو، وعف ذاؾ ُيقاؿ عنو ب
ويقوؿ : "إذ يتميز اإلنساف دوف سواه مف مخموقات األرض، بمساف بميغ، يمكف     

أف يرفعو إلى درجات متقدمة في صفوؼ البشر، ويمكف أف ينحدر بو إلى درجات 
 ( . ٖسفمى مف درجات الخزي" )

مثؿ القرآني  ويطرح المؤلؼ عدة أمثمة مف القرآف الكريـ ، موضحا أف النظرة لم    
"تكمف في لغتو الرمزية وسعة معانيو، التي تنطبؽ عمى أشخاص بعينيـ، دوف ذكرىـ 

ميما بمغ  -باالسـ، وىنا يبقى المثؿ مفتوحًا، وقاببًل إلنساف أي زماف ومكاف، فالمثؿ 
( فالمقصد مف ضرب ٗيستمد تجدده مف الحدث الجديد، والواقع الجديد " ) -مف ِقدـ 
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} ِإفَّ المََّو ال َيْسَتْحِيي َأْف َيْضِرَب َمَثبًل َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَيا  {  –آف المثؿ في القر 
( ٕ(ىو التعقؿ، والتدبر، والتفكر ، المثؿ ىنا يمنح فسحة لمتعقؿ، وأخذ العظة)ٔ)

 ( . ٖمصداقا لقولو تعالى : } وتمؾ األمثاؿ نضربيا لمناس لعميـ يتفكروف{)
وعندما يتعايش المسمـ مع ىذه األمثمة والقصص ، فإنو يستحضرىا في كثير مف    

 لحظات حياتو ، عندما يجد موقفا مشابيا ، أو يحتاج إلى عبرىا وعظاتيا . 
كما تعّرض المؤلؼ أيضا إلى سورة البقرة ، وامتدت وقفتو في ظبلليا إلى عشرات    

اهلل عميو بيا ، لذا ىو يؤكد أف  " سورة الصفحات ، استظؿ بفيئيا ، ونعـ بما فتح 
البقرة ىي سورة منيج حياة جديدة، لمجتمع يستمد تجدده مف ثنايا ىذه المقومات 
الجديدة، التي تشرعيا وتنصيا وتؤسس ليا ىذه السورة. إنيا تقّمب كؿ الموازيف 
ًا واألعراؼ السائدة رأسًا عمى عقب، وتسف ليذا المجتمع ما يميزه ويجعمو متألق

تماـ نعمة اهلل عمى اإلنساف " ) (، ٗومتأىبًل لنشر رسالة بموغ الديف درجة الكماؿ، وا 
وىي قراءة كمية المقاصد ليذه السورة متعددة الموضوعات والقصص واإلرشادات 

 واألحكاـ ، التي حفمت كتب التفسير بشروحاتيا الجزئية ، ونحف في حاجة لشرح كمي
 

 ية كونية : السور القرآنية .. رؤية مكان
   
ونعني بيا كيؼ نظر المؤلؼ إلى القرآف المنزؿ في مكة والمدينة ، إنو يرى أف  

الحكمة اإلليية شاءت أف يتنزؿ القرآف في مكانيف ، مكة حيث القبمة ، والمدينة حيث 
 تأسيس الدولة المسممة ، فالعبلقة بيف مكة والمدينة ىي " عبلقة تبادلية وتكاممية "  

انت أولى اآليات عمى الرسوؿ ) صمى اهلل عميو وسمـ ( ،  وفي اليجرة ففي مكة ك
لمرحمة انتقالية جديدة مف مراحؿ نشر الدعوة ، لقد لبث في )المدينة(، بيد أف العبلقة 
بدأت تأخذ تكامميتيا، ألف القبمة لبثت في )مكة(، وىذا يرمز بأف الرسالة ىي ليست 

ينة ىنا ترمز إلى رحابة العالـ، إنيا ليست مكية فحسب، بؿ ىي مدنية أيضا، والمد
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المدينة المنورة فحسب، عمى قدر ما ىي المدينة الكونية، ىنا يمكف أف أقوؿ بأف 
اإلسبلـ منذ ىذه المرحمة بدأ في النداء العولمي ، مف أجؿ أف يكوف عالـ اإلنساف 

(، ومعمـو أف مكة تتوسط ٔعالما واحدا، مع الحفاظ عمى خصوصيات المجتمعات )
العالـ بموقعيا الجغرافي المتميز في قمب كوكب األرض ، وأف المدينة ليا نورانية 
اإلشعاع ، حيث اكتممت الدعوة والدولة ، وكانت مركزا لمحكـ ، وفييا قبر حامؿ 

 القرآف ومبمغو ) صمى اهلل عميو وسمـ ( . 
كونية ، " ربما مف أىـ التحديات التي أيضا ، فإف الرؤية المكانية تتجاوز إلى ال    

تواجو اإلنساف لحظة يبدأ وعيو بالتشكؿ ) كونيا ( ، ىو أنو يرى نفسو أماـ وقائع 
حياتية متناقضة، ليس بوسعو أف يعيش في معزؿ عف مؤثراتيا. ىنا يكتشؼ مدى 
حاجتو إلى ترويض النفس عمى استيعابيا، واإلحاطة بيا، والوقوؼ موقفًا وسطيا 

( ٕيًا منيا، حتى يستقر الحدث، ومف ثـ يأخذ موقفو المعتدؿ مف واقع ىذا الحدث")أول
، فالتغيير في الكوف والعالـ حولنا لف يبدأ بالماديات كما يظف اإلنساف الغربي 

نما يبدأ بالوعي الداخمي لئلنساف ، بأف يقير نوازعو وشيواتو، ويروضيا  الحديث ، وا 
 ألرض / العالـ / الناس . ، ومف ثـ يندفع إلى الكوف / ا

، فقد استطاع أف يبني األرض، ويقدـ ما     فتاريخ اإلنساف يثبت بأنو كائف مقاـو
يستطيع في سبيؿ أف يجعؿ مف األرض مسكنًا صالحًا لو. ومف جانب آخر، فقد 
تأججت نزعة الشر لدى فئات كثيرة مف الناس، وىذه الفئات، التي تمضي وفؽ ما 

(، ىذا ٖف، تبتغي نشر الفساد والطغياف في األرض والناس معًا)يممي عمييا الشيطا
 ىو اإلنساف العادي ، فما بالؾ لو كاف مسمما قرآنيا واعيا بعقيدتو ورسالتو . 
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 التمفظية ومستويات التمقي                 

                                      )التمقي القرآني وترويض النفس(في فصل:              
 

        محمد المشيوري                                                          
 المممكة العربية السعودية                                                      

 
 

حاوؿ عبدالباقي يوسؼ في كتابو )االرتقاء في تمقي معاني القرآف( مف خبلؿ 
فصمو السادس )التمقي القرآني وترويض النفس( أف يبلمس أثر القوؿ اإلليي في 
النفس. والباحث في جنبات ىذا التمقي يصؿ إلى مسممة ظاىرة، ىي وجود األثر في 

 ـ خصائصو.   المتمقي؛ فيو خطاب اهلل الذي خمؽ اإلنساف وعم
 

تأتي درجات التمقي بحسب اختبلؼ مدى قابمية المستقبؿ ليذه الرسالة، وكيؼ 
أنو ربما تؤثر فيو فتحقؽ اليدؼ، أو أف متمقييا يعرض عنيا ويترؾ األخذ بيا. ىذا 

حاشا –القوؿ ال يتنافى مع قولي بمناسبة دراية ىذا الخطاب اإلليي لنفوس البشرية
فيو يتكامؿ معو. يأتي التكامؿ مف حيث تنوع النفوس ذاتيا، عمى العكس تماما  -هلل

فكؿ نفس ليا ميوليا وأىواؤىا وما تسعى إليو، وىنا تظير معجزات القرآف الكريـ في 
خطابو؛ إذ يناسب النفوس كّميا عمى تعدد طباعيا، وأخبلؽ حاممييا، فتنوع الخطاب 

 منشأه تعدد النفوس والطبائع.
 

عف فكرة اإلنساف وعبلقتو بالنفس، ىذه الفكرة  يتحدث عبدالباقي يوسؼ
تستمر بعدد مف المبلمح، فيبدأ بأييما يسيطر عمى اآلخر اإلنساف أـ النفس؟ ويشرح 

طريقة إمساؾ أحدىما باآلخر مف أجؿ االنقياد آليات القرآف الكريـ. حدوث ىذا 
ـَ الصراع لـ تكف اآليات خموا منو فاستشيد المؤلؼ بقولو تعالى: ]َأمَّ  ا َمْف َخاَؼ َمَقا

 .  (i)َربِِّو َوَنَيى النَّْفَس َعِف اْلَيَوى َفِإفَّ اْلَجنََّة ِىَي اْلَمْأَوى[



 
السياؽ القرآني في  (ii)مناقشتي تنصب مف خبلؿ الوقوؼ عمى "تمفظية"

، فالفعؿ (iv)القصد وبغية إحداث األثر كما يقوؿ جيف آدـ (iii)إرساليتو، وىنا أعني
لى إحداث األثر المنوط بو مف خبلؿ مرسمتو الكبلمية التي يريدىا اإلنجازي ييدؼ إ

المرسؿ مف  المرسؿ إليو. ويمكنني توسيع الدائرة أكبر ببحث قضية التمفظ المشتممة 
 أيضا عمى ما عناه أوستيف مف أنو عالـ مف التفاعبلت في محيطو.

 
تفاعؿ مف يأتي سؤاؿ ميـ نناقش فيو عبد الباقي يوسؼ؛ ىو كيؼ طرح ىذا ال

خبلؿ أثر بنية السياؽ القرآني في المتمقي؟ ىؿ ىذا  التفاعؿ كاف في ذىنية المؤلؼ 
عندما جعؿ عنواف فصمو )التمقي القرآني وترويض النفس(؟ يمكنني القوؿ: إف ىذا 
التمثؿ بدا واضحا قاصدا إليو المؤلؼ مف خبلؿ آية استشيد بيا عمى ىذه الفاعمية 

ا عمى النفس البشرية، فذكر قولو تعالى: ]ُزيَِّف ِلمنَّاِس ُحبُّ القرآنية في بنية سياقي
َمةِ  ِة َواْلَخْيِؿ اْلُمَسوَّ  الشََّيَواِت ِمَف النَِّساء َواْلَبِنيَف َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَف الذََّىِب َواْلِفضَّ

ىذا االستشياد كاف موفقا؛ فالنفس ال  (v)َواأَلْنَعاـِ َواْلَحْرِث َذِلَؾ َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا...[
 تميؿ في حياتيا إلى أشد مف الماؿ والنساء والبنيف.

 
إف موقؼ الناس ببشريتيـ وقت تمقييـ ليذه اآلية تجعؿ الواحد منيـ يقؼ مع  

ـَ ُأالـ  نفسو قميبل ويتساءؿ: إنني فعبل كذلؾ، وىي فطرة اهلل في خمقو، إذا ىي نعيـ فم
التساؤؿ ما يكاد ينتيي حتى تُػختـ اآلية بما يعيد التفكير وفعؿ عميو؟! لكف ىذا 

الصواب ليرّجح العقؿ كفة الحكمة وجعؿ اإلنساف المؤمف ينسى شيوات نفسو فتكوف 
ىنا يحدث التحوؿ في التمقي مف مجاراة النفس إلى  (vi)]...َوالّمُو ِعنَدُه ُحْسُف اْلَمآِب[

، بجعميا زائمة، وعند مقارنة الزائؿ بالخالد، لجميا عف االنسياؽ المفرط في ممذاتيا
 فبل عقؿ راجح سيختار النعيـ المؤقت.

 
مناقشة ىذا االستشياد برؤية تداولية نجد أف المؤلؼ حاوؿ إشراؾ القارئ  

لسطوره عمـو المخاطبيف في اآلية السابقة ضمنا، فجاءت الحوارية المضمنة حاكمة 



لمداللة "العميقة لمتمفظ: ما دامت اآللية اإلحالية، والمضموف القضوي، والقوة 
. الوضعية التخاطبية المشتركة بيف القارئ (vii)تخاطبية"اإلنجازية لمجممة في وضعية 

وذكر عمـو الناس في اآلية جاءت مف طريقيف: األوؿ: حتمية أف القارئ لآلية ىو 
و كتابو لمناس، وىنا يأتي منطؽ إشراؾ  مف عمـو الناس. الثاني: أف المؤلؼ وجَّ

القارئ بمضموف اآلية. إذف اآلية فييا مركزية خطاب أعمى وىي مف اهلل سبحانو 
وتعالى، ثـ جاءت تقنيات المؤلؼ لئلفادة مف ىذا الخطاب الرباني في توجيو مبحثو 

 المتعمؽ بأثر القرآف النفسي عمى متمقيو.
 

ستوى إشراؾ القارئ مع متمقي القرآف، فيو ال يقؼ عبد الباقي يوسؼ عند م
يحاوؿ التصريح واالنفضاض مف شرنقة جمع خطاب طرفيف في موضع واحد بطرح 
وجو مسالـ لتمؾ النفس التي ليس شرطا أف تدخؿ في صراع مع اإلنساف، إنما ىي 
المسيَطر عمييا مف خبلؿ اإلرشاد القرآني الذي كشؼ بعض أسرارىا، فما عادت 

إلى التمرد والخروج عف الحد. يشرح ىذا المستوى مف التمقي المؤلُؼ  عصية تواقة
"عندما نقرأ القرآف، نصبح أكثر معرفة بأنفسنا، حيث يقدـ لنا القرآف نفسو بقولو: 

الماىر  الكريـ مكّونات النفس، يقدـ مزاياىا، تركيبتيا، ميوالتيا. كما يرشد القرآف قارئو
 .(viii)كيفية قيادة النفس"

 
تطيع تجاوز ىذا الموضع دوف أف أثير نقطة لمنقاش. كيؼ لئلنساف أف ال أس 

يصؿ ىذا المستوى مف التمقي قبؿ أف يتجاوز المستوى األوؿ المعني بصراع النفس 
مع القارئ؟ العقد الذي  (ix)ومحاولة ردعيا، ال سيما خمو الكتاب في مقدمتو مف العقد

رآف أـ ال؟ ليس شرطا أف يصرح يشير إلى ماىية عقيدة المتمقي، أمؤمف ىو بالق
المؤلؼ بعقده كأف يقوؿ مثبل في عنواف الفصؿ "أثر تمقي القرآف في ترويض النفس 
المؤمنة" ليكوف منطمؽ المؤلؼ واضحا في نوعية المتمقي ودرجة تمقيو، فالكاتب قد 

 افترض مسبقا أف كؿ متمٍؽ سيسمـ لو، بينما ىذا ليس صحيحا. 
 



اطبا لكؿ العقوؿ والنفوس، ومف يقترب منو بصدؽ صحيح أف القرآف نزؿ مخ 
إقباؿ سيجد ما يطمئنو، لكف ىذا ال ينسحب عمى ما كتبو المؤلؼ؛ فاهلل عميـ بنفوس 

كؿ خمقو، وىذا ال يتحقؽ في خطاب اإلنساف إلى اإلنساف. لتقريب ىذه الصورة 
وممؾ  أضرب مثاال، كأف يأتي أحدىـ ويحاوؿ أف يقنع آخر باإلسبلـ، وميما أقنع

حسف البياف فقطعا لف يفوؽ بيانو بياف القرآف الكريـ بقصد التأثير؛ لعجز اإلنساف 
عمى إلمامو بكؿ طبائع النفوس ليخاطبو مف خبلؿ كتاب واحد. ومف يقوؿ أف 

عبدالباقي يوسؼ تحدث عف أثر القرآف الكريـ، ولـ يأت بشيء يجاوزه أو يخالفو؟ 
القرآف الكريـ بوصفو كتابا، وبيف كتاب تحدث  فأجيب: نعـ، لكف المتمقي يفّرؽ بيف

 عف القرآف الكريـ، وىنا االختبلؼ الذي سأنطمؽ منو. 
 

أستحضر في ىذا السياؽ قصة الوليد بف المغيرة عندما سمع القرآف الكريـ 
ليا أثرىا في  متمفَّظا بو مف النبي ^. ىذا التمفظ بالقرآف الكريـ يحمؿ دالالت خطابية

النفس اإلنسانية المتمردة، فجاء الخطاب اإلليي في ىذا الموقؼ أبمغ مف أي قوؿ 
إلى حد التأثير وخوؼ قريش مف أف يؤمف. موضع جيد ىذه القصة لمموازنة بيف 

والخطاب البشري، الذي ما كاف في وسع  -وأثره الفاعؿ الجامح-الخطاب اإلليي 
ح العرب وصاحب بيانيا، مما يدلؿ عمى استشعار محمد ^  إال استخدامو وىو أفص

 رسولنا الكريـ ^ ألثر القرآف في النفوس وترويضو ليا.  
 

أعود فأقوؿ وحديثي عف توظيؼ الكاتب لمقرآف ال عف أثر القرآف نفسو: إف 
ما حاولو عبدالباقي في كتابو لشرح أثر القرآف في ترويض النفس رائع جدا لممسمِّميف 

لـ أجد أدنى محاولة لجعؿ المتشكؾ في القرآف يقتنع باألثر والتأثير. بأثره، لكنني 
فمنعد إلى المقدمة ونرى ما يقوؿ الكاتب: "القرآف الكريـ ىو دعوة لئلنساف، كي 

تستيقظ حواسو عمى مدركات الحياة، فيشعر بجدية وحميمية ومسؤولية العبلقة بينو 
 اة اآلخريف...". وبيف مقومات حياتو، وبذات الوقت يحافظ عمى حي

 



ال أجد ذكرا لعقيدة ىذا اإلنساف أمؤمف ىو أـ ال؟ ومف يقوؿ أنو موجو أصبل 
لممسمميف، فأقوؿ: صحيح. لكف ىناؾ مف ال يؤمف بالقرآف، حينيا ال يؤثر فيو 

خطاب الكاتب لشديد تممؾ غواية النفس، مما يخرجو مف مستويات التمقي بالكمية، 
خطاب المؤلؼ الوارد في المقدمة؛ فاإلعراض موجود  ولـ يعد خاضعا بعدىا لسمطة

ربما دوف أف يستحضر ىذا  (x)حاصؿ. تممَّس المؤلؼ شيئا مف ىذا بداية الفصؿ
 عندما قاؿ: "النفس تتبع توجيات صاحبيا، ال توجد نفس ال ترضخ ألمر حامميا". 

 
اجية وأعتذر لممؤلؼ أنو لـ يرد مف كتابو في المقاـ األوؿ أف يكوف أداة حج

لتقديـ الرؤية القرآنية التي ال تقبؿ النقاش عند المسمميف؛ "حيث إف قدرتنا وكفاءتنا 
، إنما جعؿ خطابو في الكتاب (xi)في التكمـ، إنما ىي موضوع جوىري لفمسفة العقؿ"

عاما لكؿ متمٍؽ، ممف ىو خاضع لنفسو المتمردة أو مسيطر عمييا، تاركا مدى 
ي ظني أف استدعاء شريحة أوسع وقت التأليؼ مف االقتناع مف عدمو لمقارئ. وف

خبلؿ مواقفيـ المتباينة سيجعؿ الكاتب يعيد النظر فيما كتبو ويدلؼ إلى تقويتو بجعمو 
 يخاطب المعِرض والمسمِّـ.  

 
ال تبقى التمفظية خارج بنية السياؽ، فبل تستطيع المفظة أف تؤدي دورىا 

ودىا داخؿ بنية سياقية تحتوييا، فعمى" المنوط بيا مف خبلؿ أفعاؿ أكبلـ إال بوج
األقؿ في كؿ موقؼ تواصمي شخصاف، أحدىما فاعؿ حقيقي، واآلخر فاعؿ جية 

. ىنا أستدعي حالة كامؿ صفحات الكتاب الذي كتبو عبدالباقي يوسؼ، (xii)اإلمكاف"
وما حواه مف ألفاظ قصد بيا القارئ، ففي تأمٍؿ نمطي مسمَّـ بو أنو وقت تأليفو 

أف يكوف ىناؾ قارئ ليذا الجيد. ىذا االستحضار ىو ما يسمى  استحضر
عند المؤلؼ عف متمقيو لخطابو/كتابو، وال أستطيع قياس  (xiii)باالفتراضات المسبقة

االفتراضات المسبقة إال بعد محاولة تقصي ردات فعؿ الكتابة عمى طوؿ صفحات 
 الكتاب وىو متعذر اآلف.

 



إف القارئ المتمقي ضمف أفؽ الرصيد الديني، المتشاِرؾ مع المؤلؼ في 
، ما يكاد ينفؾ عف نورانية (xv)وقت إمساكو بيذا الكتاب (xiv)مرجعياتو الثقافية والدينية

لٍد قوي انطمؽ منو  حرفو، وروح أممو، وجماؿ روحو؛ فيو ينطمؽ مف موِّ
المرِسؿ/الكاتب إلى رحاب المرَسؿ إليو/المتمقي؛ ىو القرآف الكريـ حيث يشتركاف في 

 التصديؽ بو، واإليماف بنفعية ما جاء ألجمو. 
عادة نجد  (xvi)بناء األفؽ مف خبلؿ فكرة "ياوس" في حديثو عف التمقي وا 

المؤلؼ يوّجو رسالتو مباشرة لممتمقي في نياية الفصؿ ولـ يعد يجنح إلى التضميف أو 
بما يريده فيقوؿ: " أنت  (xvii)التمميح فيصرح بدرجة أعمى باستخدامو القيمة التأشيرية

اآلف تجمس إلى مائدة عمييا ألواف متعددة مف طعاـ شيي وشراب لذيذ، لقد منحؾ 
ومف تمقاء نفسؾ  -الطعاـ، ومنحؾ شيية وقابمية لتناوؿ ىذا الطعاـ، بيد أنؾ اهلل ىذا 

تترؾ شيئا عمى ىذه المائدة، قبؿ أف تضجره، بؿ تنيض وفي نفسؾ رغبة لمبقاء  -
مزيدا مع مسامريؾ.ىنا تشعر بقوتؾ عمى نفسؾ، وبسيطرتؾ عمى زمامؾ، وأنؾ ال 

ىذا بشكؿ تمقائي يجري عمى سائر  تنقاد، بؿ تقود، ال َترضخ، بؿ تػُرضخ. ثـ ترى
 ممارساتؾ وسموكياتؾ في الحياة، وفي الناس، وفي نفسؾ".

 
في الختاـ نخمص إلى أف عبدالباقي يوسؼ في ىذا الفصؿ، انطمؽ مف قاعدة 

حداث األثر بواسطة  ودائرتيف، فالقاعدة استخداـ التمفظية الجانحة نحو القصدية وا 
رتاف فداخمية وخارجية، الداخمية اعتمدت عمى . والدائ(xviii)فعؿ اإلنجاز الكبلمي

النص القرآف والحديث عنو وقت اإلشارة إلى النفس وتمقييا لمقرآف، ومنيا اتجو إلى 
 -المتشارؾ معو في مرجعياتو الثقافية  -الدائرة الخارجية التي طوعيا لضـ القارئ 

مرحمية ال تنفؾ لخطاب القرآف الكريـ الحامؿ لمنفس بيف جنبيو، فيي عبلقة تكامؿ 
 إحداىما عف األخرى.

يذكر أف كتاب ) االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف( لمروائي السوري عبد الباقي 
عف االتحاد االسبلمي الكردستاني في أربيؿ صفحة، وصدر  ٖٓٓيوسؼ ، وقع في 
 ٕٗٔٓ، كردستاف العراؽ 

 



 :ليوامشا
 (. ٔٗ-ٓٗسورة النازعات: آية )(ٔ)
التمفظ مصطمح يشوبو الكثير مف التداخبلت واختبلؼ الرؤى، فكؿ منيج نقدي  (ٔ)

يرى التمفظ مف نافذتو الخاصة بو، وىذا ال يقمؽ بؿ يدؿ عمى الشمولية وعمؽ 
المصطمح بحيث تعطي كؿ باحث ما يريده مف أدوات بحسب المنيج الذي يكتب 

 تحت مظمتو. 
طمح مػػػػف خمفيػػػػات بحثيػػػػة غيػػػػر وذلػػػػؾ خروجػػػػا عػػػػف بعػػػػض مػػػػا يحيػػػػؿ إليػػػػو المصػػػػ (ٔ)

 مقصودة، وتركيز نظر القارئ عمى مقصود الباحث. 
الخطػػػاب ؟ وكيػػػؼ نحممػػػو ؟ المؤسسػػػة  انظػػػر:  د.عبػػػد الواسػػػع الحميػػػري ، مػػػا (ٔ) 

 ـ.  ٜٕٓٓ، ٔالجامعية لمدراسة والنشر )مجد(، بيروت/لبناف، ط
 . ٗٔسورة آؿ عمراف: آية  (ٔ)
 المصدر السابؽ.  (ٔ)
أرمينكو، المقاربة التداولية، ترجمة: سعيد عموش، مركػز اإلنمػاء القػومي، فرانسواز  (ٔ)

 .  ٗ)د.ت(، ص:
 اعتمدُت عمى نسخة إلكترونية في البحث والنقؿ.  (ٔ)
العقد: ىو محاولة اتفاؽ يبرمو الكاتب مع المتمقي لتوجيو فكره ورؤيتو تجاه اليػدؼ  (ٔ)

اء، أو التمييػػد، أو حتػػى بطػػرح مػػف الكتػػاب. وقػػد يكػػوف مػػف خػػبلؿ المقدمػػة، أو اإلىػػد
بسؤاؿ يستفز بػو قارئػو. طرحػت ىػذه الفكػرة كػوف الكتػاب ُكتػب بمغػة أدبيػة فيػو توظيػؼ 
لكثير مف التقنيات الكتابية، مما يبعده عف المسحة الدينية المكثفة التي ىي بالضػرورة 

 عقد واضح المعالـ.  
 أي: الفصؿ السادس، وىو ما تناولتو بالبحث.  (ٔ)
ف دايػػػؾ، الػػػنص والسػػػياؽ: استقصػػػاء البحػػػث فػػػي الخطػػػاب الػػػداللي والتػػػداولي، فػػػا (ٔ)

 .  ٕٕٚ، ص: ٕٓٓٓ، ٔترجمة: عبدالقادر قنيني، أفريقيا الشرؽ، المغرب، ط
 .  ٕٛ٘المرجع السابؽ، ص:  (ٔ)
، ٔانظػػر:  جػػورج يػػوؿ، التداوليػػة، ترجمػػة: قصػػي العتػػابي، دار األمػػاف، الربػػاط، ط (ٔ)

 .  ٔ٘ـ، ص:ٕٓٔٓ



انظػػػر: كريمػػػة بنػػػت دغيمػػػاف العنػػػزي، تمقػػػي النقػػػد السػػػعودي قصػػػيدة النثػػػر، مطػػػابع  (ٔ)
 ـ.  ٕٗٔٓىػ/ٖ٘ٗٔ، ٔجامعة الممؾ سعود/كرسي األدب السعودي، ط

 عنيت: كتاب )االرتقاء في تمقي معاني القرآف(. (ٔ)
انظر: روبرت ىولب، نظرية التمقي، ترجمة عزالديف إسماعيؿ، نادي جػدة األدبػي،  (ٔ)
ـ. ممحوظػػػػة: أحػػػػالني إلػػػػى ىػػػػذا المرجػػػػع كتػػػػاب: كريمػػػػة بنػػػػت ٜٜٗٔىػػػػػ/٘ٔٗٔ، ٔط

 دغيماف العنزي، مرجع سابؽ عندما عرضت لمحديث عف التمقي واألفؽ. 
القيمػػة التأشػػيرية تحديػػد المعنػػى بػػالقوؿ عمومػػا. انظػػر: جػػورج يػػوؿ، مرجػػع سػػابؽ،  (ٔ)

 ( وما بعدىا.   ٜٖ(وما بعدىا، )ٕٚص: )
أوسػػػتيف، نظريػػػػة أفعػػػاؿ الكػػػبلـ العامػػػة، ترجمػػػة: عبػػػػدالقادر  انظػػػر: جػػػوف النكشػػػو (ٔ)

 ـ.ٕٛٓٓ، ٕالقنيني، أفريقيا الشرؽ، المغرب، ط
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 األنساق المييمنة في كتاب 

 

                    

                االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآن الكريم 

 

                أثير محسف الياشمي                                             
    العراؽ                                               

 

يكّرس الكاتب عبد الباقي يوسؼ في كتابو ) االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف 
الكريـ ( المفاىيـ الجمالية لمخطاب القرآني ، ويتطرؽ إلى محاور وانساؽ مييمنة 
لبلرتقاء في درجات التمقي لمعاني القرآف الكريـ ، ومف األنساؽ المييمنة في ىذا 

العقؿ / المساف ( الخ مف  –الخطاب القرآني  جماليات –الكتاب ) وعي القارئ 
األنساؽ المييمنة التي تحتاج إلى وقت اكبر ومساحة أوسع ، لعرضيا وتفصيميا ، 

ال يسعنا إال أف نحيي لمكاتب الروائي السوري عبد الباقي يوسؼ وىو يفّصؿ لنا 
ّية مواضع الجماؿ في معاني القرآف الكريـ ودرجات تمقيو ، عمى وفؽ منيجية جم

وغير معقدة ، باإلضافة إلى شرحو وتفصيمو وأدلتو الشاممة لما اختاره مف أمثمة 
 قرآنية ، ودعمو ليا مف خبلؿ األحاديث النبوية الشريفة . 

  وعي القارئ ) المتمقي ( : -

يطرح الكاتب فكرة " وعي القارئ " المتجدد لثقافتو والواعي لقراءتو ، فالقراءة الحؽ 
ووعي لما ُيقرأ ؛ لذلؾ نحف إزاء كتاب ييتـ بتشكيبلت القراءة  تحتاج إلى إدراؾ



ووعييا تنطمؽ مف منظور ثقافي ُيحدد فكرة القراءة وتنوعيا وتجددىا في اآلف ذاتو 
كما يبّيف ذلؾ الكاتب : " إف كؿ قراءة لمقرآف الكريـ تقدـ لمقارئ ما لـ تقّدمو قراءة 

(ٔ)ة سابقة " سابقة ، وتبّث إليو أنوارا لـ تبثيا قراء  

إف منظومة القراءة تحتاج دراية تامة بالكممات ومعانييا وانساؽ الخطاب القرآني 
وجماليتو ، خاصة تمؾ القراءة المتعمقة بالقرآف الكريـ وآياتو المباركات ، وعمى ىذا 
األساس نجد اف القارئ المتدبر كما يسميو الكاتب ىو مف يكشؼ ) بعض ( مف 

اقو الفكرية ، ال ) جميعو ( ؛ ألننا إزاء إعجاز قرآني متكامؿ ) جماليات القرآف وأنس
الببلغة ، النظـ ، الصوت ، الخ ( وعمى وفؽ ذلؾ فأف القرآف الكريـ بكميتو يكوف 
كتابا جامعا وُمعجزا ال تتحقؽ غاية القارئ أو المتمقي بسيولة ، ُيحتاج إلى دراية  

ريـ مف صوت معجز وببلغة اعجز ووعي تاـ ، باإلضافة الى جزئيات القرآف الك
 وُنظـ ُيبير العقوؿ ، الخ .

كؿ ذلؾ وغيره يدخؿ ضمف جمالية المغة بكّؿ تجمياتيا فكيؼ ال وىو الخطاب اإلليي 
الُمنّزؿ مف السماء : " كؿ تأمؿ كؿ نظرة كؿ قراءة تحقؽ حبلوة : بسـ اهلل الرحمف 

(ٕ)الرحيـ .. (   

الكريـ كما ينّص عمييا الكاتب تكمف في ماىية إف االرتقاء في درجات تمقي القرآف 
الكممة ككممة والجممة كجممة : " انظر إلى كّؿ حرؼ مف حروؼ البسممة التسعة 
عشر ، التي مّيزىا اهلل بمرتبة أف تكوف فاتحة كتابو الحكيـ ، تأّمؿ لفظ الجبللة ، 

(ٖ)انظر جمالية تنسيؽ الكممات األربع "   

ني عف ببلغة ونظـ القرآف الكريـ قائبل  " وما مف حرٍؼ أو ويعّبر عبد القاىر الجرجا
حركةٍ  في اآلية إال وأنت مصيب مف كؿ ذلؾ عجبا في موقعو والقصد بو ، حتى ما 
تشؾ أف الجية واحدة في نظـ الجممة والكممة والحرؼ والحركة ، إنما تمؾ طريقة في 



باب اال وىو يتحاشى أف يمـ النظـ قد انفرد بيا القرآف ، وليس مف بميغ يعرؼ ىذا ال
(ٗ)بو مف تمؾ الجية أو يجعؿ طريقو عمييا ، فأف اتفؽ لو شيء منو كاف الياما "   

يقرف الكاتب في درجات وعي القارئ ما بيف جمالية الخطاب القرآني مف جية 
 والمضموف الديني مف جية أخرى . 

ظومة القرآف الكريـ ، كما يتطرؽ الكاتب إلى الجانب األخبلقي الُمتشكؿ عمى وفؽ من
والُمتعمؽ بوعي القارئ ودرجات تمقيو ، فالقارئ الجّيد غير القارئ المتوسط وغير 
القارئ العادي ، فمكؿ قارئ وعيو وفكره ومميزاتو في القراءة والتمقي ، لذلؾ يحتاج 
دراؾ أكثر تمتاز فييا القراءة التدبرية  تمقي القرآف الكريـ إلى درجات وعي أكبر وا 

(٘)وف ذا رؤية صحيحة كما يشير الكاتب إلى ذلؾ لتك  

ولكؿ جانب مف القرآف الكريـ بحاجة إلى ثقافة خاصة ، فالجانب الصوتي مثبل 
يحتاج إلى دراية تامة في المنيج الصوتي وسماتو الخاصة ، وكذا الحاؿ مع الجانب 

 النفسي وىكذا .

مؤثرة في جماىير المتمقيف لمعمؿ ويعد األسموب التصويري لمقرآف الكريـ " أداة فّعالة و 
الفني ، كما ُينشئ عبلقة ايجابية بيف محور العمؿ وعناصره وأحداثو وبيف السامع أو 
القارئ كما يتضمنو التصوير الجمالي مف حركة متدفقة تبعث الحياة فيما ُيسمع أو 

بحيث ُيقرأ مف القصة والتصوير الجمالي الحي يشيع جّوا مف الحياة في ثنايا القصة 
(ٙ)تنطمؽ األخيمة وتتابع الصور عمى األذىاف "   

 

إف القراءة جانب ميـ في إنتاج المعنى الصحيح ، المتوافؽ شكبل ومعنى مع النص ، 
فالقراءة المتعمقة والتي تغور في سبر األلفاظ ومعانييا ىي ما تضفي إلى دالالتيا : 



عمتؾ تقبؿ عمى حمد اهلل ورب " إف قراءتؾ المتأنية لمعاني ودالالت قراءة البسممة ج
   (ٚ)العالميف ومعنى لفظ الجبللة : يعني المألوه المعبود حبا وتعظيما "

جمالية لغة الخطاب القرآني :-  

يذكر الكاتب اف جمالية الخطاب القرآني تكمف في رقي الكممة ودالالتيا المغوية 
عمى مستوى الجزء والمعنوية ، إذ اف ما يؤديو الخطاب القرآني مف جمالية سواء 

أو الكؿ يندرج ضمف مفيـو الخطاب الصادر مف األعمى  لؤلدنى ، كما في 
   ۖ ۖ   َمَثُؿ ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباٌح  اآلية القرآنية : )المَُّو ُنوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض 
ۖ   الزَُّجاَجُة َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْف َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة  اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة 

   ۖ ۖ   ُنوٌر َعَمٰى ُنوٍر  ـْ َتْمَسْسُو َناٌر  اَل َشْرِقيٍَّة َواَل َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَيا ُيِضيُء َوَلْو َل
ۖ   َوالمَُّو ِبُكؿِّ َشْيٍء َعِميـٌ(  ۖ   َوَيْضِرُب المَّ ُو اأْلَْمثَاَؿ ِلمنَّاِس  َيْيِدي المَُّو ِلُنوِرِه َمْف َيَشاُء 

)ٛ( 

يبّيف الكاتب اف ذلؾ التشبيو في اآلية الكريمة ترتقي في بديع المعنى القرآني 
لتعرفؾ عمى مثؿ نور ربؾ في عبلقة بالغة العذوبة بينؾ  –األستنارية  –بقراءتؾ 

 (ٜ)محراب عبادة قراءة القرآف الكريـ وبيف جمالية الخطاب القرآني وأنت في ذروة 
  

اف المعرفة الذاتية لتشبييات القرآف الكريـ لمنور اإلليي يفرض عمينا عممية التأمؿ 
والتدبر في تمؾ الصور وذلؾ المعنى فيكوف لزاما عمينا اف نتعمـ ماىية القراءة 

 الصحيحة والواعية عمى أساس التأمؿ واإلدراؾ .

تي يستشيد بيا الكاتب غنية لممتمقي ، يعكس فكرة اف الدالالت والصور ال
 األعجاز القرآني وخطابيتو الجمالية او جماليتو الخطابية .



فػػػ ) النور ، الماء ، األرض ، السماء ( جميعيا تشكؿ منبرا لمجماؿ ومعناه ، 
 والحياة وأسرارىا : 

(ٓٔ)) وأنزلنا عميكـ المّف والسموى ُكموا مف طيبات ما رزقناكـ (   

 يتجو الخطاب الجمالي لمقرآف الكريـ باتجاىيف :

 األوؿ : األلفاظ وأشكاليا وببلغتيا .

 الثاني : المعاني ودالالتيا .

ومف ثـ يوضح الكاتب اف قارئ القرآف يرى  " اف اهلل يضرب األمثاؿ ؛ كي يبّيف 
لو بعض الحقائؽ ومف ذلؾ ما قيؿ عف النبي عيسى عميو السبلـ ، حيث شبو  

اهلل خمقو بخمؽ آدـ عميو السبلـ ، واخبر اهلل عباده بخصوصية خمؽ عيسى ، 
(ٔٔ)وضرب بو مثبل آدـ عميو السبلـ "   

اتب بقولو تعالى ) اف مثؿ عيسى عند اهلل كمثؿ آدـ خمقو مف تراب ويستشيد الك
. (ٕٔ) ثـ قاؿ لو كف فيكوف "  

العقل / المسان :-  

إف عبلقة اإلنساف بالقرآف الكريـ عبلقة روحية وعقمية ، فالقراءة والوعي الفكري 
دراكو ، إذ اف خصائص العبلقة كما  والثقافة الدينية متعمقة بعقمية اإلنساف وا 

يعددىا الكاتب مرتبطة ما بيف اإلرساؿ اإلليي والتمقي البشري : " بيف اهلل كمرسؿ 
، وبيف الرسوؿ كمبّمغ ، وبيف الناس كمتمقيف بمزايا الخطاب المغوي الذي ىو 

تكريـ لئلنساف الذي أكرمو اهلل تعالى بقسمة العقؿ ، ثـ وجو خطابا إلى عقموِ  ، 
الذي ينطؽ عنو ، وىو يخاطب عقبل آخر ،  ىذا العقؿ الذي تكمؿ بنعمة المساف

. (ٖٔ)فيكوف حديث الناس ، حديث العقوؿ لمعقوؿ "   



يعكس المساف ماىية العقؿ وفحواه سواء في الوعي او البلوعي ، وبالتالي يكوف 
المساف أداة لمعقؿ يبوح ما يبوح بو العقؿ ويستر ما يشعر فيو ، وقد استشيد 

عميو وآلو وسمـ : " أوؿ ما خمؽ اهلل تعالى  الكاتب بحديث لمرسوؿ صمى اهلل
العقؿ فقاؿ لو : اقبؿْ  فأقبؿ . ثـ قاؿ لو ادبْر فأدبرَ  فقاؿ عز مف قائؿ : وعزتي 
وجبللي ما خمقت خمقا أعز عمي منؾ . بؾ أخذ وبؾ اعطي ، وبؾ أحاسب ، 

(ٗٔ)وبؾ أعاقب "   

دبر ، والحمـ كما اف ماىية العقؿ مرتبطة باعتبارات شتى اىميا التفكير والت
يصؼ الكاتب ىو دليؿ رجاحة العقؿ بدليؿ قولو تعالى ) أتأُمروف الناَس بالبّر 

. (٘ٔ)وتنسوف أنُفسُكـ وأنتـ تتموف الكتابَ  أفبل تعقموف (  

عند القراء: قراءة اف فقو التبلوة ومعناه يختصر الطريؽ أماـ العقؿ ، فالتبلوة 
ألسباع ، ويراد بترتيؿ القرآف: تبلوتو تبلوة تبيف القرآف الكريـ متتابعًا كاألوراد وا

(ٙٔ)حروفيا ويتأنى في أدائيا ليكوف أدنى إلى فيـ المعاني.  

فاإلنساف كما يعّبر عنو الكاتب يرتقي " في درجات تمقي معاني القرآف الكريـ 
عمى قدر ما يتمكف مف توظيؼ طاقاتو العقمية بشكؿ ايجابي فيمسي القرآف 

بالنسبة اليو كتاب التحوالت الكبرى في محطات حياتو وعندئذٍ  يقاؿ عنو بأنو 
. (ٚٔ)إنساف عاقؿ "   

الى المستوى الذي يصؿ بو الفرد الى مرتبة العقؿ  إف سّمـ الصعود او االرتقاء
ليست بالصعبة وليست سيمة في الوقت ذاتو فما ىو معروؼ اف الناس مراتب ، 
كّؿ ومرتبتو العقمية والفكرية ، فصاحب العمـ غير الجاىؿ ، كما في قولو تعالى : 

(ٛٔ)ُلوا األلَباب ( )  ُقْؿ ىؿ َيْستِوي الذيف يعمموف والذيف ال يعمُموف إّنما يتذكر أو   



العقؿ يورث العمـ فيكوف غنيا تابعا لو ، والعكس صحيح ، وفي ذلؾ يقوؿ األماـ 
، اْحَفْظ َعنِّي َأْرَبعًا َوَأْرَبعًا، اَل عمي في وصية ألبنو الحسف عمييما السبلـ :)  َيا ُبَنيَّ

َؾ َما َعِمْمَت َمَعُيفّ   َيُضرَّ

  (ٜٔ)َوَأْكَبَر اْلَفْقِر اْلُحْمُؽ، َوَأوَحَش اْلَوْحَشِة اْلُعْجُب( ِإفَّ َأْغَنى اْلِغَنُى اْلَعْقُؿ،

كما اف " الذوؽ اداة العقؿ والوجداف ، ال يصقؿ إال بالعمـ ، و ال يكمؿ إال بو ، 
(ٕٓ)وال يوفؽ إال بكثرة مراف الحّس والعقؿ عمى رؤية الجميؿ تمو الجميؿ " .  

ساف ىو العقؿ ال غير ، فالغني غنيٌّ وعمى ىذا األساس نقوؿ إف ما يميز اإلن
بعقمِو وادراكو ووعيو ويكوف عمى " قدر ما يتمتع بو العقؿ ، ويتميز أكثر عمى 
قدر ما يوظؼ ىذا العقؿ في سائر وقائع حياتو اليومية ، فالعقؿ نعمة وكذلؾ 

(ٕٔ)يمكف اف يودي بصاحبو الى الميالؾ "   

الخطاب القرآني الُمعجز ، انو كتاب وىكذا يأخذنا الكتاب إلى انساؽ ميمة في 
يحتاج إلى أكثر مف قراءة وقراءة ؛ لما يتميز مف معمومات قّيمة ودراسة وافية 

 لجماليات المغة القرآنية .

 

 اليوامش :

االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف الكريـ ، عبد الباقي يوسؼ ، مطبوعات   -ٔ
  ٛٔـ : ٕٗٔٓربيؿ ، العراؽ،  ، ا ٔاالتحاد االسبلمي الكردستاني  ، ط

  ٜٔالمصدر نفسو :   -ٕ

ٜٔالمصدر نفسو :  -ٖ  



دالئؿ اإلعجاز ، عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني ، مطبعة  -ٗ
ٗٚٗـ : ٕٜٜٔ، القاىرة ،  ٖالمدني ، ط  

  ٕٕينظر : االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف الكريـ :  -٘

قاصد الديف وقيـ الفف " ، محمد قطب عبد العاؿ ، دار القصة في القرآف " م -ٙ
ٖٖـ : ٕٕٓٓ،  ٔقباء ، القاىرة ، ط  

ٕٙاالرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف الكريـ : -ٚ  

ٖ٘سورة النور :  -ٛ  

 ٜ- ينظر االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف الكريـ : ٗٛ   

  ٚ٘سورة البقرة :  -ٓٔ

ٜٛتمقي معاني القرآف الكريـ : االرتقاء في درجات  -ٔٔ  

ٜ٘آؿ عمراف :   -ٕٔ  

ٚٗاالرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف الكريـ  :  -ٖٔ  

ٚٗالمصدر نفسو :   -ٗٔ   

   ٗٗسورة البقرة :  -٘ٔ

(ٚٓٚ/ٛفتح الباري ، االماـ الحافظ ابف حجر ، طبعة الرياف : ) -ٙٔ  

   ٚٗاالرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف الكريـ :  -ٚٔ

  ٜسورة الزمر :  -ٛٔ



نيج الببلغة ، مجموعة خطب األماـ عمي عميو السبلـ ، جمعيا الشريؼ  -ٜٔ
٘ٚٛالرضي ، تحيؽ محمد عبد :   

البناءات الجمالية ي النص القرآني ، رائد مصباح الداية ، ) رسالة   -ٕٓ
ٕٔـ :  ٕٔٔٓاإلسبلمية "غزة " ،  ماجستير ( ، الجامعة  

.ٜٗاالرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف الكريـ :  -ٕٔ    

 

 

                                     
 

 
                                                                                 

                
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 مرتبٌة الفيم الصحيح لمقرآن في كتاب                  

                            
                               

 
 بقمم : أندره عيد قره                                  

 سوريا                                        
 
 
 

دوري ، ُتساىـ بقدر ال شّؾ أّف المؤسسات  التي تقـو بنشر سبلسؿ الكتب بشكؿ 
كبير في إعبلء شأف المعرفة والثقافة عمومًا ، فكيؼ بيا إذا قامت باختيار كتاٍب 

تفسيرّي ، يتعّمؽ بالعبادة والديف ! لروائي لو أعماؿ روائية ىامة ، سيما وأّف التفسير 
ضًا ، ىو لمػقرآف الكريـ ... إّنو َلِفعٌؿ تستحّؽ عميو كؿ الثناء والتشجيع ، والّشكر أي

 لما لو مف آثاٍر تنويرّية تحمؿ الكثير مف المعاني اإليجابّية .
فيذا يعني أف ىذا العمؿ القرآني سُيكتب يأسموب روائي مشّوؽ، وبما يتمتع بو 

الروائي الكبير مف حساسية مرىفة تجّمت في أعمالو الروائية مثؿ: إماـ الحكمة، ديف، 
ف، جسد وجسد، ىولير حبيبتي، وىذا خمؼ الجدار، اآلخروف أيضًا، روىات، بروي

 بذاتو يضفي عمى الكتاب ميزة متفّردة في مكتبة التفسير القرآني. 
كتاب ) االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف (  لؤلديب والروائي الّسوري عبد 

صفحة ، وقد ُأنجز في تسع سنوات ، مف العمؿ  ٖٓٓالباقي يوسؼ ، يأتي في 
ؿ الّشاؽ أيضًا ، الذي بدأ بكتابتو في سوريا ، وأنياه  في أربيؿ الّجاد ، ونستطيع القو 

العراؽ ، معتمدًا لغة سيمة جّذابة ، وسبؾ صحيح شّيؽ ، لكّؿ مف تناولو ، لبلستزادة 
 أو االطبلع .

سأتناوؿ عباراٍت المستني كقارئة لكتاٍب تفسيرّي دينّي ، ربما يختمؼ عف معتقدي  
 وتنشئتي وثقافتي وفكري .كمسيحية ، ولكّنو يتوافؽ 



وىذا ما شّدني إلى قراءة الكتاب، بؿ والكتابة عنو، فيو جعمني أنظر إلى االسبلـ 
نظرة جديدة، واستطاع أف يقنعني، خاصة في ىذا الميقات الحرج الذي تسعى وسائؿ 
عطاء صورة مشّوىة عنو، فتعالوا  قميمية ضخمة لمنيؿ مف اإلسبلـ وا  إعبلـ عالمية وا 

إلى متف ىذا الكتاب كي يعممنا كيؼ نتجاوز تمؾ الصور المشّوىة غير جميعًا 
الصحيحة، ونرتقي عف ذلؾ كمو في تمقي معاني القرآف كما أنزلو اهلل وليس كما 

 استغمو المستغموف لغايات شّتى.
 
 

 عبارات ومعاني أوقفتني ساعات طويمة وستوقفني ساعات طويمة:
 

حروفو وسطوره وصفحاتو، أوقفني، وسيبقى  الأغالي إف قمت أف الكتاب كمو بكؿ
يوقفني، ويبقى مرجعًا وحجة لي في حياتي القادمة، بيد أنني أختار جممة مف ذلؾ، 

 ولعمي أقدـ دراسة مستفيضة في مناسبة أخرى عف ىذا العمؿ الفذ .
 يقوؿ الكاتب: 

ماء ... اإلنسان الذي في األرض ، ليس لديو شيء يقّدمو لرّبو الذي في السّ "  -
، ألّنو ال يممك خزائن كّل شيء ، وال يممك الجديد الذي يمكن أن ييديو إلى رّبو " 

  (ٔ)" ، " فكّل شيء أتاه من     السماء 
إّنيا نصوع الحقيقة ، فبل إىداءات يمكف لئلنساف أف يقّدميا هلل عّز وجّؿ ، فالِنعـ 

تضّرعاتنا وصمواتنا إاّل فروض والعطايا ىي التي يمنحنا إّياىا اهلل ، وبالمّجاف ، وما 
 تخولنا أف نكوف نحف الرابحيف دومًا .

 
عالقة اإلنسان برّبو ىي كعالقة األرض بالسماء ، السماء التي ال تحتاج "  -

 (ٕ)"  األرض حّتى تكون سماء ، بيد أن األرض تحتاج السماء حّتى تكون أرضاً 
                                                           

 -ـ  ٕٗٔٓ –طباعة مجمة الحوار العراقّية  –عبد الباقي يوسؼ  –االرتقاء في درجات تمقي معاني القرآف  - ٔ
 . ٕٔص 

 . ٖٔالمرجع السابؽ نفسو ص  - ٕ



نساف دائـ التطّمع لمسماء التي ىي فكرة توّضح احتياج المخموؽ لمخالؽ دومًا ، فاإل
فييا عرش اهلل ، وكـ يثمر ىذا اإلنساف حيف تكوف عبلقتو متينة برّبو ، ال تشوبيا 
شائبة ، وثماره تمؾ تكوف واضحة جمّية  ناضجة ، يجنييا أيضًا ويتقاسميا مع بني 

 جنسو ، مف محّبة وتسامح وتقى .
 
سان ) أّي القرآن ( ، إلى جانب أّنو إّنو كتاب التحّوالت الكبرى في حياة اإلن"  -

 (ٔ)" كتاب التحّوالت الكبرى في سمسل المنجزات البشرّية عمى مختمف الصعد 
ولو أّف القرآف لـ يكف يمتمؾ تمؾ التحّوالت واإلحاطة بكؿ جوانبيا ، ربما كاف اهلل جؿ 

عده، جبللو ، قد أنزؿ المزيد مف الكتب ، ففيو جواب لكؿ سؤاؿ، ألف الكتاب مف ب
وأف كؿ اكتشاؼ وكؿ جواب عمى سؤاؿ سوؼ يأتي في زمانو ومكانو، وبذلؾ يغتني 

 القرآف ويمتمؾ مستقبؿ االنساف.
 
إّن كّل قراءة لمقرآن الكريم تقّدم لمقارئ ما لم تقّدمو قراءة سابقة وتبّث إليو "  -

 (ٕ)"  أنوارًا لم تبّثيا قراءة سابقة
هلل وآياتو ، لـ تكف موجية ألناٍس معّينيف ، أو حالة صحّيحة تمامًا، حيث أف كبلـ ا

تناسب فترة أو حقبة معّينة ، إّنما ىي صالحة لكؿ زماف ، ولكؿ فرد وجماعة ، لكّؿ 
مجتمع وأّمة ، إّنيا كما المورد المعطاء ، فكمما نيمت منو ، كّمما أغدؽ عميؾ بوافر 

 عطائو ونعمو ، لتروي ظمأؾ ، فتيدي بصرؾ وبصيرتؾ .
.. يبقى اإلسالم كبيرًا ، واسعًا ، ومستوعبًا الناس كافة ، عمى مختمف ."  -

"  معتقداتيم وميوالتيم ونزعاتيم ، وبذلك يحقق سمات العالمية اإلنسانّية بامتياز
(ٖ) 

استوقفتني ىذه العبارة كثيرًا ، وأعدُت قراءتيا كثيرًا ، وسوؼ أعيد كما يعيد غيري 
مقتنعة إاّل بيذه الفكرة ، وخاّصة في ببلدنا ، حيث  قراءتيا كثيرًا، فما كنت يوماً 

                                                           
 . ٙٔالمرجع السابؽ نفسو ص  - ٔ
 . ٛٔالمرجع السابؽ نفسو ص  - ٕ
 . ٕٕالمرجع السابؽ نفسو ص  - ٖ



يستظؿ تحت عباءة اإلسبلـ العديد مف الطوائؼ واألدياف ، في جّو مف السماحة 
 والتسامح والتآخي ، تكاد تنعدـ فيو كممة ) اآلخر ( بمعنى االختبلؼ .

 (ٔ)"  حياة ال إلو فييا ، أرض خالية من نفحات اهلل"  -
ضّية لكّؿ إنساف قد خبل قمبو مف اإليماف باهلل ، وكيؼ تكوف حياتو إّنيا عبارة تحري

 جرداء خاوية، كأرض قاحمة ال زرع فييا وال خصوبة .
 
مع قراءة القرآن الكريم يعترينا إحساس عميق بمسؤولية ورىبة القراءة . إننا "  -

 (ٕ)"  الكممة نشعر بعظمة الكممة إرسااًل وتمقيًا ، ونكون قد تييأنا جيدًا حتى نتمّقى
إّنيا الروحانّية التي يممسيا المؤمف بشفافيتيا، عندما يكوف في تماس مباشر وتواصؿ 

 مع كبلـ اهلل ، فاإلحساس برىبة القراءة وورعيا تقرب المؤمف مف مناجاة خالقو .
إّن بعض القراءات غير المتدّبرة لمقرآن الكريم ، قد تجعل من قارئيا متشّددًا ، "  -

 : (ٖ)"  لنفسو إلى درجة الكبتوقامعًا 
وكـ رأينا بيننا أمثمة حية مف البشر ، بنماذج ال تعّد وال تحصى ، قد حفظت كؿ ما  

 ىو مكتوب فقط ، فتشّددت وتعّصبت وتعنتت ، وأغرقت في الغمو .
وىنا البد لي مف القوؿ بأنني تمّنيت عمى الكاتب لو أّنو تناوؿ القرآف الكريـ كامبًل  

قادمة وفؽ ىذا المنيج التحميمي البارع المالؾ لكؿ مقومات وحجج اإلقناع، في كتب 
فتطّرؽ لجميع آياتو ، شارحًا لنا ومفسرًا بطريقتو الناجحة ىذه ، ما ُشرح عند بعض 

المفسريف بكثيٍر مف التعّصب ، وبالتطّرؼ ، وعند آخريف بكثير مف التعقيد واإلبياـ ، 
 لنا ما قيؿ بأّنو قد ُشرح .حيث كدنا نحتاج لشارٍح ، يشرح 

 
 
 
 

                                                           
 . ٘ٗالمرجع السابؽ نفسو ص  - ٔ
 . ٕٜالمرجع الّسابؽ نفسو ص  - ٕ
 . ٕٕٔالمرجع السابؽ نفسو ص  - ٖ



 مرتبــة االرتقاء القرآني                   
 

إّف األديب عبد الباقي يوسؼ ، َليو غنّي عف التعريؼ ، حيث اشتير بأعمالو 
السورّية ،  -الروائية والقصصّية أيضًا ، والتي تصؼ في معظميا الحياة الكردّية 

إخبلص ووفاء منو في كؿ ما تمثمو ، وما حيث أف قضّية شعبو حاضرة دومًا بكؿ 
ُكتُِبو التي قد جاوزت العشريف عشر كتابًا ، صادرة عف وزارات، ومؤسسات ، 

واتحادات ثقافية وعممية في مختمؼ الببلد العربية واالسبلمية ،إاّل غيضًا مف فيض 
عطائو ، ولعؿ ذلؾ ىو الدافع خمؼ الكثير مف الدوؿ لتدريس أدبو في المناىج 

دراسية،  وما الجوائز الكثيرة التي حصدتيا تمؾ المؤلفات مف سائر الدوؿ العربية  ، ال
حاطتو بأصوليا  دراكو وسعة أفقو ، ووعيو لكممة إبداع ، وا  إاّل نتيجة مواظبتو وفيمو وا 

 وامتبلكو لمفاتيحيا.
إّف قراءة ىذا الكتاب ، َليي محاولة لموصوؿ بنا التخاذ موقؼ وسطّي ، كي نجيد 

عبلقة مع ذاتنا واآلخريف ، ونحّسف عبلقتنا مع اهلل الخالؽ ، فتجعمنا قادريف عمى ال
فيـ القرآف الكريـ بانفتاح ، بعيديف عف التّشدد والعصبّية ، وفي الوقت ذاتو بعيديف 

عف التراخي ، فقراءة القرآف تحتاج إلى قراءة بالشكؿ الصحيح لتمّقي مفاىيمو ، 
دىا، وما كاف مضموف ىذا الكتاب إاّل مرتبة مف مراتب والوصوؿ لمرامييا بكؿ أبعا

 االرتقاء حقًا في درجات تمقي معاني القرآف الكريـ .
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 منيج الكتاب في تمقي المعنى القرآني 

 
الػػذِّْكَر وىػػو القػػرآف كمػػا جػػاء فػػي كثيػػر مػػف التفاسػػير، وكمػػا جػػاء فػػي مػػتف الكتػػاب  أف 
ىنػػاؾ عبلقػػة قويػػة بػػيف العبػػد وربػػو وقػػوة جاذبيػػة جبػػارة لتقػػويـ اإلنسػػاف وتقويػػة عبلقتػػو 
بالخالؽ، فحينما يخمو المػؤمف ويمسػؾ بكتػاب اهلل تشػممو الطمأنينػة و تتغمػده السػكينة، 

 عالى.يرى مف عظمتو سبحانو وت
وكمػػا يبػػّيف مؤلػػؼ ىػػذا الكتػػاب األديػػب والروائػػي السػػوري الكػػردي األصػػؿ عبػػد البػػاقي 
يوسؼ، فاف القرآف ىو أيقونػة التحػوؿ فػي الكوف،فػإذا نظرنػا إلػى كممػات اهلل فػي كتابػو 
بدايػػػػة مػػػػف قػػػػراءة الفاتحػػػػة، فنحمػػػػد اهلل ونقدسػػػػو ونقػػػػر بأنػػػػو ىػػػػو مالػػػػؾ كػػػػؿ شػػػػيء فػػػػي 

لمؤلػػػؼ مػػػف خػػػبلؿ دراسػػػتو المتعّمقػػػة، فػػػي وصػػػؼ السػػػماوات واألرض، ولقػػػد أفػػػاض ا
عظمة اآليات واستجبلء كيؼ أف اهلل عز وجؿ، يسد بيػا األبػواب أمػاـ الكػافريف الػذيف 

ف أف اهلل ىػو مالػؾ كػؿ آيظنوف انيـ ممكػوا الػدنيا، فنػرى مػا وضػحو أديبنػا فػي أوؿ القػر 
واألرض، ولقػػد شػػيء بػػبل اسػػتثناء، مالػػؾ يػػـو الػػديف )يػػـو القيامػػة( وممكػػوت السػػماوات 

كػػػاف تنػػػاوؿ الكتػػػاب لقضػػػية ميمػػػة جػػػدا وىػػػي أف يخمػػػوا الكػػػوف مػػػف ديػػػف قػػػويـ وعبػػػادة 
 صحيحة، فإذا نظرنا لمدنيا بدوف ديف وعبادة، ستكوف اليمجية وخراب الدنيا. 



مف ىنا، فػإف مّنػة اهلل تبػارؾ وتعػالى بنػزوؿ ديػف يقػيـ لئلنسػاف قيمتػو وينيػر لػو ظممػات 
ت أشياء جميو، فيي رحمة منو جؿ وعبل باإلنسػاف، وىػذا مػا الكوف ويجعمو يحاوؿ إثبا
 يجمو في ديف االسبلـ.

 مسالك االرتقاء القرآني 
وقد أوضػح الكتػاب فػي مضػمونو أنػو حينمػا نػزؿ القػرآف الكػريـ مكتمػؿ أركػاف  الببلغػة 
والمنياج الذي عجػز أمامػو كػؿ إنسػاف يمتمػؾ فصػاحة المغػة، ثػـ نجػد اإلعجػاز المغػوي 

الكػػػػريـ  بميغػػػػػًا بػػػػالحروؼ العربيػػػػػة التػػػػي تحػػػػػدى بيػػػػا العػػػػػرب الػػػػذيف كػػػػػانوا  فػػػػي القػػػػػرآف
بالفصػاحة والشػػعر والمغػة التػػي كػػانوا يتبػاىوف بيػػا، فكػاف ارتقػػاء قػػارئ القػرآف فػػي متعػػة 
العطػػػػاء ىػػػػي عبػػػػاده المخمصػػػػيف  العابػػػػديف الػػػػذيف اسػػػػتحوذوا عمػػػػى رضػػػػى اهلل وعبػػػػدوه 

أف  فػػػي القػػػرآف أشػػػياء ينسػػػبيا اهلل  وأطػػػاعوه بالغيػػػب مػػػؤمنيف بقضػػػائو وقػػػدره، فقػػػد نجػػػد
 لنفسو كأسرار السماوات والمخموقات وكؿ الغيبيات كالروح والخمؽ. 

ثـ جعؿ لئلنسػاف أشػياء يسػتنبطيا مػف خػبلؿ الفقػو فػي الػديف، وقػد أسػيب ىػذا الكتػاب 
القّيـ في أبواب بمػوغ ىػذا االسػتجبلء، أو االسػتنباط بمػا يبمػع مػف خبللػو منزلػة االرتقػاء 

نػػي، حتػػى يغػػدو المػػرء مرتقيػػًا بػػالقرآف، فتفػػوح منػػو رائحػػة القػػرآف، وقػػد تمّيػػز الكتػػاب القرآ
ىنػا بقػوة بالغػة فػي تػرؾ بػالغ األثػر فػي الػنفس، وقػوة اإلقنػاع وفػؽ أسػموب أدبػي روائػي 
كػػاف لػػو شػػديد األثػػر فػػي االسػػتمتاع بمنػػارات ىػػذا التمقػػي، وبعػػد أف يعػػرؼ المػػؤمف ىػػذا 

نعػػـ اإللػػو بػػو أيديػػو الصػػراط المسػػتقيـ ىػػذا الصػػراط الػػذي الحقيقػػة يتجػػو  إلػػى اهلل أف ي
عمػػى عبػػاده المخمصػػيف  العابػػديف الػػذيف اسػػتحوذوا عمػػى رضػػى اهلل وعبػػدوه وأطػػاعوه و 
أقػػاموا شػػرائعو وامتثمػػوا لرسػػولو الكػػريـ، الػػذي أرسػػمو ربنػػا العظػػيـ لقومػػو ىػػدى ورحمػػو، 

 فمف آمف بو فاز. 
ف القػوؿ إف كتابػة الروايػة قػد قػّدمت لػي الكثيػر يقوؿ الكتاب في مقدمتو: )وىنا ال بد مػ

فػػي تسمسػػمية الفصػػوؿ، والتركيػػز عمػػى تكامميػػة مضػػاميف ىػػذه الفصػػوؿ، بحيػػث تتحػػّوؿ 
الفصػػوؿ إلػػى  حمقػػات متداخمػػة مػػع نسػػيج بعضػػيا الػػبعض. وفػػي اعتقػػادي لػػوال عممػػي 
ذا الطويؿ في مجاؿ الرواية لما كػاف ذلػؾ ميسػرًا، ولربمػا جػاء البحػث فػي منػأى عػف ىػ

التركيػػز، كمػػا أف ذلػػؾ جعػػؿ تنػػاوؿ الموضػػوع بمغػػة أدبيػػة قريبػػة إلػػى المسػػرود الروائػػي، 
بحيػػث بػػدأْت تتجمػػى فيػػو مقومػػات التشػػويؽ، فبػػات كػػؿ فصػػؿ يفضػػي إلػػى فصػػؿ آخػػر، 



عمى قاعدة بنية الكتاب الفنية، وفؽ الفكرة التي اشتغمُت عمييا زىاء تسػع سػنوات، فقػد 
يػػػى مطػػػاؼ الكتابػػػة بػػػو فػػػي أربيػػػؿ، عاصػػػمة إقمػػػيـ بػػػدأُت كتابتػػػو فػػػي سػػػورية، وقػػػد انت

 كوردستاف العراؽ( . 
الكفػػػر حينمػػػا نػػػزؿ القػػػراف الكػػػريـ حػػػامبًل الببلغػػػة  ةثػػػـ نجػػػد المعجػػػزة التػػػي ألجمػػػت أمػػػ 

والمنيػػػاج الػػػذي عجػػػزوا أمامػػػو ، ثػػػـ نجػػػد اإلعجػػػاز المغػػػوي فػػػي القػػػراف بميغػػػًا بػػػالحروؼ 
صػػػػاحة والشػػػػعر والمغػػػػة التػػػػي كػػػػانوا العربيػػػػة التػػػػي تحػػػػدى بيػػػػا العػػػػرب الػػػػذيف كػػػػانوا بالف

يتبػػاىوف بياكمػػا أشػػرنا، فيجػػد المػػؤمف اليُػػدى وعػػدـ الشػػؾ فػػي آياتػػو، فيػػو الػػذي سػػينير 
ف لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ ضػػػياء، ففػػػي غياىػػػب الظممػػػات دائمػػػا مػػػا يحطػػػـ ا  ظممػػػات الجاىميػػػة و 

 األقوى الضعيؼ، وىكذا كاف الحاؿ قبؿ سطوع نور اإلسبلـ
مػف النػاس مػف ينػافؽ باإلسػبلـ ومػا ىػو بمػؤمف كمػا مف جية أخرى، يشرح القػرآف إف  

َوِمػَف النَّػػاِس َمػْف َيقُػوُؿ آَمنَّػػا ِبالمَّػِو َوبِػػاْلَيْوـِ ) :أخبرنػا القػرآف الكػػريـ، فيقػوؿ اهلل جػؿ جبللػػو
ـْ ِبُمػػْؤِمِنيَف( )البقػػرة: ( نجػػد أف القػػرآف الكػػريـ قػػد وصػػؼ لئلنسػػاف خمقػػو ٛاآْلِخػػِر َوَمػػا ُىػػ

لقػد خمقنػا اإلنسػاف فػي أحسػف تقػويـ"   "حيث وصػفو اهلل بقولػو  بمنتيى الصدؽ والجماؿ
كػػػذلؾ يخبػػػر تعػػػالى عػػػف تشػػػريفو لبنػػػي آدـ وتكريمػػػو إيػػػاىـ فػػػي خمقػػػو ليػػػـ عمػػػى أحسػػػف 

( أي يمشػػػي قائمػػػًا ٗلقػػػد خمقنػػػا اإلنسػػػاف فػػػي أحسػػػف تقػػػويـ" التػػػيف ) "الييئػػػات وأكمميػػػا، 
مشػػػي عمػػػى أربػػػع، ويأكػػػؿ منتصػػػبًا عمػػػى رجميػػػو، ويأكػػػؿ بيديػػػو، وغيػػػره مػػػف الحيوانػػػات ي

بفمػػو، وجعػػؿ لػػو سػػمعًا وبصػػرًا وفػػؤادًا يفقػػو بػػذلؾ كمػػو وينتفػػع بػػو، ويفػػرؽ بػػيف األشػػياء 
وخواصػػيا ومضػػارىا فػػي األمػػور الدينيػػة والدنيويػػة، وسػػخر لػػؾ أييػػا اإلنسػػاف كػػؿ شػػيء  
"وحممنػػاىـ فػػي البػػر"أي عمػػى الػػدواب مػػف األنعػػاـ والخيػػؿ والبغػػاؿ، وفػػي البحػػر أيضػػًا 

، ، "ورزقنػػاىـ مػػف الطيبػػات"أي مػػف زروع وثمػػار ولحػػـو وألبػػاف مػػف سػػائر  عمػػى السػػفف
 أنواع الطعـو واأللواف المشتياة المذيذة.

 القرآف : كتاب منياج الحياة 
 

ما يزاؿ الكتاب مستمرًا في بحثو ودرسو بتمؾ المغة األدبية البميغة التشويقية وىػي ينيػر 
لمقػػارئ حتػػى أدؽ التفاصػػيؿ اليوميػػة التػػي يعيشػػيا اإلنسػػاف، وكيػػؼ أف ىػػذا القػػرآف لػػػـ 

 يترؾ كبيرة، والصغيرة.



فنػػػدرؾ ىنػػػا بػػػأف القػػػرآف الكػػػريـ ىػػػو أوؿ مػػػف ارتقػػػى بالتنميػػػة البشػػػػرية، وعػػػبل مػػػف شػػػاف 
إلنساف واإلنسانية، مف خبلؿ ما جاء فيو مف تنزيو لمبشر وسمو بالروح  وتنقيتيا مػف ا

كػػؿ شػػوائب الرذيمػػة، فعمّػػـ اإلنسػػاف الطيػػارة والعمػػو بصػػفاتو حيػػث كرمػػة و أعػػبل مكانتػػو 
بػػػػػيف الخبلئػػػػػؽ، ومػػػػػازاؿ حتػػػػػى اآلف والػػػػػى أخػػػػػر الحيػػػػػاة ىػػػػػو منبػػػػػت اليدايػػػػػة واالرتقػػػػػاء 

   اإلنساني.
دراسػتو أف الحػج وعرفػو قػد جمعػت فييمػا أىػـ ركػائز اإلسػػبلـ  يػذكر المؤلػؼ كػذلؾ فػي

وأركانو فنجد التوحيد والصـو والصبلة و إنفاؽ الماؿ والفداء والوقوؼ سواسية تتسػاوى 
وقػػد قػػاؿ الترمػػذي : والعمػػؿ عمػػى حػػديث  القامػػات والنفػػوس وتخضػػع هلل رب العػػالميف،

مى اهلل عميو وسمـ وغيػرىـ عبد الرحمف بف يعمر عند أىؿ العمـ مف أصحاب النبي ص
، أنػػو مػػف لػػـ يقػػؼ بعرفػػات قبػػؿ طمػػوع الفجػػر فقػػد فاتػػو الحػػج ، وال يجػػزئ عنػػو إف جػػاء 

الحػػػج مػػػف قابػػػؿ ، وعػػػف وكيػػػع قػػػاؿ : ىػػػذا بعػػػد طمػػػوع الفجػػػر، ويجعميػػػا عمػػػرة وعميػػػو
الحػػديث أـ المناسػػؾ،كما جعػػؿ ارتبػػاط الحػػج بػػالوقوؼ عمػػى جبػػؿ عرفػػات ىػػو ارتبػػاط 

ى الصفاء ورسوخ العقيػدة فمقػد كػاف عرفػات موقػع التعػارؼ ألبينػا باستحضار التطمع إل
أدـ بأمنا حواء وجعؿ التآلؼ والترابط بينيما ىو مف أسػس العبلقػة اإلنسػانية، فجمعكػـ 
بيػػـو عرفػػو ىػػو لمتػػرابط والتػػآلؼ بػػيف عامػػة المسػػمميف وال يمكػػف لبشػػر أف يتخيػػؿ تجّمػػع 

نػػة ورغبػػة واحػػدة تتمثػػؿ فػػي التضػػرع البشػػر بيػػذا العػػدد اليائػػؿ وىػػـ فػػي خشػػوع و طمأني
والػدعاء والقبػػوؿ مػػف عنػػد رب العػالميف، دوف ديػػف اإلسػػبلـ الػػذي ىػو قػػادر عمػػى ذلػػؾ، 
وباعتبػػار الحػػج ىػػو مػػف أىػػـ الركػػائز والشػػعائر قدسػػية عنػػد اهلل فقػػد كػػاف لػػو الكثيػػر مػػف 

تػي الخصوصية، ويستوعب المؤمف أف اهلل بيف لئلنساف طرقو التي يسمكيا والعراقيؿ ال
سػػتواجيو مػػف عػػدوه المػػدود، وىػػو إبمػػيس المعػػيف الػػذي اسػػتكبر عػػف أمػػر رب العػػزة وىػػو 

ف يكػػوف لئلنسػػاف عػػدوًا ومػػولى لمعاصػػييف، فيقػػوؿ اهلل أرفػػض خمػػؽ اهلل لئلنسػػاف، فػػأراد 
 :جؿ جبللو في كتابو الكريـ

(( ) ـَ ـْ ِصَراَطَؾ اْلُمْسَتِقي  (  ٙٔألعراؼ:َقاَؿ َفِبَما َأْغَوْيَتِني أَلَْقُعَدفَّ َلُي
ي إنسػاف عاقػؿ أمامػو طريقػاف أحػدىـ بػو منحػدر يخيػؿ لنػاظره أنػو أىذا ىو الشيطاف ف

ف كانػػت شػػبو انحنائػػو فػػأي  سػػوؼ يوصػػمو بسػػرعة، والطريػػؽ اآلخػػر مميػػد ولػػيس بػػو وا 



ال فكيػػؼ يخاطبنػػا اهلل بقولػػو  الطػػريقيف يسػػمؾ اإلنسػػاف العاقػػؿ ، فػػالمؤمف كػػيس فطػػف وا 
 حاب العقوؿ المتفكرة النيرة.ي ىـ أصأ)يا أولي األلباب(

 
 ما قبل النياية:

تعتبػػر كتػػب التنميػػة البشػػرية، مػػف طػػرؽ العػػبلج النفسػػي الشخصػػية، فيكفػػي أف تتعػػرؼ 
عمػػػى أحػػػدىا حتػػػى تمػػػتيـ عينػػػاؾ الصػػػفحات وأنػػػت تقػػػرأ بػػػبل كمػػػؿ أو ممػػػؿ لعمػػػؾ تجػػػد 
ضالتؾ، فميما كانت األمور صعبو متحدية لمقدرات ستجد فػي كتابػات األخػرييف شػيئًا 

ة النفسػية،فيي دائمػا حػديث ىػامس فػي مف الطمأنينة التػي تأخػذؾ إلػى عػالـ مػف الراحػ
أذنؾ بأنؾ إنساف ذو شأف في الحياة واف الحياة صنعت ألجمؾ، وعمى الرغـ مػف ذلػؾ 
فػػاألمر ال يحتػػاج منػػؾ أف تبحػػث عّمػػف يقػػوؿ لػػؾ أنػػت كػػذا أو كػػذا، بػػؿ أنػػت مػػف تحكػػـ 
عمى وجودؾ وطباعؾ واف تثبت لؾ و لؤلخػرييف قػدراتؾ عمػى العمػؿ والعطػاء، وأف ال 

 المؤمف وىنًا أو ضعيفًا كما ذكر اإلماـ الغزالى بقولو: يكوف
"التػػػػديف الحقيقػػػػي إيمػػػػاف بػػػػاهلل العظػػػػيـ والشػػػػعور بالخبلفػػػػة عنػػػػو فػػػػي األرض،والتػػػػديف  

الحقيقػػي لػػيس جسػػدًا ميػػزوال مػػف طػػوؿ الجػػوع، والسػػير ولكنػػو جسػػد مفعػػـ بػػالقوة التػػي 
 تسعفو"

بمعمومػػة مفيػػػػدة  أو فكػػػػرة مغػػايرة، كمػػا أف كتػػب  ) التنميػػة البشػػػرية ( قػػد  تخػػرج منيػػا  
وقد يكوف  تصػػػور لشػيء لػـ يخطػر ببالػؾ، ولكػف كمػا ىػي ىادفػة إلػى التنميػة البشػرية 
فيي أيضا تأخذؾ إلى عػالـ مػف االرتبػاط الػذىني والفكػرة التػي أخػذت بػػ)رينيو ديكػارت 

كتػػب فػػي ("أنػػا أفكػػر إذا أنػػا موجػػود" وىػػذا مخػػالؼ اإلسػػبلـ فيػػؿ حقػػا نحتػػاج إلػػى ىػػذه ال
 حياتنا ومعنا خير الكتب و أبرأىا وىو القرآف الكريـ. 

قػػرأت يومػػا فػػي احػػدي المجػػبلت موضػػوعًا كػػاف بالنسػػبة لػػي غايػػة األىميػػة واسػػتوقفني 
كثيػػػػػػرا كمػػػػػػا اسػػػػػػتفز مشػػػػػػاعري العنػػػػػػواف )قصػػػػػػائد مػػػػػػف وحػػػػػػي القػػػػػػرآف لمروسػػػػػػي إيفػػػػػػاف 

ىذا األديػب مػف  بونيف(لمدكتور. إبراىيـ محمود إستنبولي، كاف في مخيمتي أف يصنؼ
ىواة االطبلع المعرفػي، حتػى أدركػت إنػو كػاف شػغوفًا بمكنػوف المحيطػات، لكػى يخػرج 
قصػػائد بمثػػػؿ ىػػػذا األحكػػػاـ، وال أدرى كيػػػؼ اسػػػتخدـ التنػػػاص إلػػػى ىػػػذه الدرجػػػة إنسػػػاف 
غير مسمـ، فبرغـ كؿ حيثيات التقدـ التي بمغت األفاؽ في ىذا القرف، ما زاؿ اإلسػبلـ 



رسػػولنا الكػػريـ تثبػػت إف ىػػذا العػػالـ يسػػير فػػي اتجػػاه واحػػد صػػنعو والػػديف نفسػػو وسػػنة 
القػػػرآف،  أعتقػػػد أف سػػػحر القػػػرآف وببلغػػػو البيػػػاف فيػػػو والتػػػي  ظيػػػرت لكػػػؿ مػػػف تطمػػػع 
لكمماتو، لقد استشيد بآيػات القػرآف لكػى يبػيف لنػا روعػة الكػوف، ونؤكػد أنػو ال يمكػف أف 

المعػػػاني وحرفػػػة المبػػػدع، أمػػػا تجػػػد شػػػبييا لآليػػػات أو السػػػور القرآنيػػػة ميمػػػا بمغػػػت دقػػػة 
بػػػونيف فمػػػيس غريبػػػػا عميػػػو أف يػػػأتي بمػػػػدح تجػػػاه اإلسػػػبلـ وينصػػػػؼ صػػػورتو فيػػػو مػػػػف 
المػػػػولعيف بالحركػػػػة التولسػػػػتوية، و الثقافػػػػة الدينيػػػػة ىػػػػي أىػػػػـ الثقافػػػػات التػػػػي تأخػػػػذ بيػػػػد 

 اإلنساف إلى مساحات كبيرة مف التأمؿ واإلبداع .
 ي القرآف(يعتبر كتاب )االرتقاء في درجات تمقى معان 

الػػػػػذي طرحتػػػػػو ) مجمػػػػػة الحػػػػػوار( فػػػػػي سمسػػػػػمتيا الجديػػػػػدة إضػػػػػافة لممكتبػػػػػة العربيػػػػػة و 
اإلسبلمية، مف خبلؿ كتػاب يحمػؿ فػف التػدبر فػي قػراءة القػرآف و أىميػة عمػـ القػراءات 
ليػػػذا الكتػػػاب العظػػػيـ كتػػػاب اهلل، كتػػػاب التحػػػوالت الكبػػػرى فػػػي حيػػػاة اإلنسػػػاف، كتػػػاب 

لقػػد كانػػت أىػػـ مشػػتمبلت الكتػػاب أف تنػػاوؿ عمػػى ثبلثػػة اليػػدى، كتػػاب المنيػػاج القػػويـ، 
محػػاور جوىريػػة: مجػػاؿ العقيػػدة والفمسػػفة وعموميػػا، أثػػر الجانػػب الفقيػػي و العممػػي فيمػػا 

 قدمو القرآف لمعالـ، ثـ أخيرًا معاني جوىر اآليات في سورة البقرة.
ببلغػػو أشػار أسػتاذنا الكػريـ إلػػى بعػض النقػاط ذات جوىريػة المعنػػى فػي سػحر القػرآف و 

البيػػاف، وبالخصػػوص فػػي آيػػة الكرسػػي وسػػورة البقػػرة، وكمػػا ذكػػر أبػػي بكػػر محمػػد بػػف 
 عزير السجستاني:

آية القرآف كبلـ متصؿ إلى انقطاعو. وقيؿ: معنى آية مف القرآف أي جماعػة حػروؼ. 
 يقاؿ: خرج القـو بأيتيـ أي بجماعتيـ. (

 قاؿ الشاعر: 
 جي المقاح المطافبل( )أي بجماعتنا(.  )خرجنا مف النقبيف ال حي مثمنا بآيتنا نز 

 كما ذكر أف معاني الحروؼ في القرآف ليا دالئؿ جوىرية كما ذكر :
)الػػـ: وسػػائر حػػروؼ اليجػػاء فػػي أوائػػؿ السػػور، كػػاف بعػػض المفسػػريف يجعميػػا أسػػماء 
لمسور، تعرؼ كؿ سورة بما افتتحت بػو. وبعضػيـ يجعميػا أقسػاما، أقسػـ اهلل جػؿ وعػز 

ميا، ألنيػػا ]مبػػادي[ كتبػػو المنزلػػة، ومبػػاني أسػػمائو الحسػػنى، وصػػفاتو بيػػا لشػػرفيا وفضػػ
العػػبل. وبعضػػيـ يجعميػػا حروفػػا مػػأخوذة مػػف صػػفات اهلل جػػؿ جبللػػو كقػػوؿ ابػػف عبػػاس 



رضػػػي اهلل عنػػػو فػػػي )كيػػػيعص(: إف الكػػػاؼ مػػػف كػػػاؼ، واليػػػاء مػػػف ىػػػاد، واليػػػاء مػػػف 
 حكيـ، والعيف مف عميـ، والصاد مف صادؽ.

تقػػػػاء فػػػي درجػػػػات تمقػػػػي معػػػػاني القػػػرآف(  أيقونػػػػة البعػػػػث لمػػػػنفس لقػػػد كػػػػاف كتػػػػاب ) االر 
البشػػرية فػػي ىػػذا العصػػر الػػذي ظيػػرت فيػػو الفػػتف وانػػزوى فيػػو الحػػؽ خجػػبل، فمػػـ يكػػف 
الكتاب تعريفا بالقرآف ككتاب رباني فحسب،  بؿ كاف تعريفًا باإلسبلـ الػذي أشػاع نػور 

لنػا عبػاقرة اإلنسػانية، و بظيػور اليقيف لمعالـ، و أرسا أيضًا مفاىيـ ىذه الحقيقػة وقػدـ  
اإلسػػبلـ بحضػػارتو بػػرع المسػػمموف سػػواء أكػػانوا عربػػًاف أو غيػػرىـ مػػف أمػػة اإلسػػبلـ فػػي 
العمـ وبنوا الحضارة، ال كما سمبيا الغرب باليمجية والوحشية التي كانت تتفشى فػييـ، 

والكتػاب لقد حمؿ الكتاب معينًا عمى عظمة التمقي لمقػرآف وفيػـ لبنػة الػديف اإلسػبلمي، 
 في جممتو، شّيؽ الطرح، معيف عمى روح التمقي.
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ٌّة                                الكتاب  وروح الفهرس منهج  
فً كتاب االرتقاء فً درجات تلقً معانً القرآن                        

 
                                

 
         

                            
د. سلٌم القسطً                              
أستاذ اللغة العربٌة                               

باحث وأكادٌمً جزابري مقٌم فً فرنسا                         
جامعة السوربون ، بارٌس  -دكتور فً األدب العربً القدٌم                   

                         
 

 

 

 
 

 كلمة أولى عن قٌمة هذا الكتاب  
 

 معانً تلقً درجات فً االرتقاء" ٌوسف الباقً عبد الروابً السوري  كتاب بقراءة تمتعت
 فً ٌوم كل ُتترجم التً القرآن معانً فهم فً أرتقً أننً صفحاته وأنا ألتهم وأحسست ،"القرآن
 الكتاب مقدمة فً فقرة اول وإن. العظٌم الكتاب هذا من وجوده ٌستمد وجودنا أن فنشعر حٌاتنا،
الحكٌم:) الذكر هذا من الغاٌة لنا تلخص  

"  وحمٌمٌة بجدٌة فٌشعر الحٌاة بركات على حواسه تستٌقظ كً لإلنسان دعوة هو الكرٌم القرآن

2. ص( اآلخرٌن حٌاة على ٌحافظ الوقت وبذات حٌاته، مقومات وبٌن بٌنه ومسؤولٌة العالقة  
 

 إلى أقصد المقدمة، قبل ما إلى رجعت صفحة، الثالثمابة ذي الكتاب لهذا القراءة هذه بعد
 الفهرس،
. ببعضها وعالقتها العناوٌن، عدد فً التوازن وهو المستقٌم، البحث دعابم إحدى فٌه فوجدت
 الكتاب
 األول قسمه الكاتب عنون لقد. وسكٌنة هدوء فً الثانً القسم ٌراسل األول القسم: قسمٌن ٌحتوي

 السماء، نور جملتٌن بٌن بدٌعة مقابلة ٌضم   عنوان هو ،"األرض ظلمة إلى السماء نور من"
ٌ ة أمرٌن أعنً ٌ ة العالمٌن رب نوران  القرآن و واألرض السموات نور فاهلل. األنام كتاب ونوران
المستقٌم الصراط إلى ٌهدي نور  
 األرض ظالم بٌن زاوجت التً الظلمة ساكنٌه، وظلمة الكوكب ظلمة فهً األرض ظلمة أما

 مباركة لٌلة فً هللا أنزله بل السماء، فً ٌبق لم النور فنور. بعضا وبعضهم أنفسهم العباد وظلم



                                                                                                                                                                      

 من النور، إلى الظلمات من وإخراجه لهداٌته اإلنسان على أنزله. المنٌر البشٌرالنذٌر محمد على
باقٌة.  آخرة خلود إلى دنٌبة دنٌا هباء من األبدٌة، السماء إلى سعادة الفانٌة األرض شقاء  

هذا الكتاب:  من الثانً كعنوان للقسم جاءت التً القرآن غاٌة هً وهذه   
".اإلنسان على القرآن فضل"  
 

مقدرة الكتاب على قوة التأثٌر فً قارئه      
 
تحلٌل سأحاول المتواضع، البحث هذا فً   

ً   بٌن واضعا الفهرس فالفهرس      . البعض ببعضهما الكتاب قسَمً عالقة وهو هاما أمرا عٌن
  ٌُقرأ قسماً    

ٌ ز ما لكن أقسامها، فً فصوله وُتقرأ فقسما،  السفر إمكانٌة هو ٌوسف الباقً عبد األستاذ عمل ٌم
 بٌن

الرحلة: فلنبدأ. فهرسه خالل من الكتاب روح هو وهذا أقسامها، إلى الرضوخ دون الفصول   
 الثانً القسم وفً فصول ستة نجد األول القسم ففً فصوله، وفً القسمٌن بٌن تناسقا هناك إن

على نعثر  
 القرآن عن الكاتب فٌه تحدث الذي االستهالل اعتبرنا ما إذا ستة نجعلها قد فصول، خمسة

 وكلمات
نجد األول، القسم فً" الكبرى التحوالت كتاب" األول الفصل ففً. بعٌنه فصال وحروفه وآٌاته  

ف أن ٌرٌد الكاتب وكأن الثانً، القسم فً" االستهالل بداٌة ٌعتبر الذي الكتاب بهذا القارئ ٌعر   
 والتطور الحركة عالم إلى والظلم والجمود الركود فترة من: اإلنسان حٌاة فً الكبرى التحوالت
 .والضٌاء

ل الفصل فً الكاتب ٌقول  بل التجدد إمكانٌة على هابلة مقدرة الكرٌم القرآن ٌمتلك: "األو 
 ٌتجاوزه
 مع ٌتجدد بأنه ٌشعر بل فحسب متجددا، كتابا ٌقرأ بأنه القارئ ٌكتفً ال عندبذ كذلك، قاربه لٌجدد
 كل

 لم لو: "الفرقان بقٌمة ٌذك ر االستهالل، فً حدٌثه فً ثم).  61. ص" (الكتاب لهذا جدٌدة قراءة
 تكن

 حل ونور باإلنسان هللا من رحمة إنه إلٌه، هللا أرسل لما ذروتها بلغت القرآن إلى االنسان حاجة
 على

631. ص" (معا واألرض اإلنسان ظلمتً  ).. 
 

حاجة" نجد األول، القسم فً.." .القرآن فً... اإلنسان حدود... هللا حدود" الثانً الفصل وفً  
 وحدود ربه حدود اإلنسان ٌعرف أن الحاجات هذه وأول. الثانً القسم فً" القرآن إلى اإلنسان
: الكاتب ٌقول هذا؟ من أعظم فضل من فهل الحكٌم، الذكر طٌات فً إال ذلك ٌجد ولن الناس

 ما األفضال هذه آٌات فً ٌتفكر أن ٌحتاج علٌه، هللا ألفضال الذكر دابم ٌكون أن اإلنسان ٌحتاج"
 ربه عند قٌمته ٌدرك هنا إن ه. ذاته قٌمة ٌدرك وحتى به اإللهٌة العناٌة قٌمة ٌدرك حت ى بوسعه

643. ص" (ذاته عند قٌمته وٌدرك  ) 
 مكة الوحً، مهبط عن..." القرآن فً... اإلنسان حدود... هللا حدود" فصل فً الكاتب تحدث

فقال المكرمة،  
 الوطن فً محلٌة قرٌة عن أتحدث بأننً أشعر ال المكرمة، مكة عن أتحدث عندما: " عنها

 قرٌة عن أتحدث بأننً شعور ٌنتابنً ما بقدر األوسط األرضٌة شرق الكرة فً حً أو العربً
" ألوانه و وقبابله وشعوبه تركٌباته بمختلف العالم فً والتأثٌر التأثر مقومات بكل تتمتع عالمٌة



                                                                                                                                                                      

 مسٌرة بدأت ومنها الكرٌم، المصطفى لوالدة اختٌر الذي المكان هً إذن فمكة).  23. ص(
 إلى الذكر مهبط ومن رأسه مسقط من" ص" الرسول هاجر. الحكٌم القرآن خطى على اإلسالم
 اإلسالم الناس فدخل بالنصر، معززا إلٌها عاد أعوام، وبعد. الربانٌة الرسالة إلكمال المدٌنة
 خطبته خطب ،حٌن ربه رسالة وأكمل حٌاته، الرسول أنهى مكة، فً و. وزرافات زمرا

الفانٌة الدار مودعا الشهٌرة . 
 اإلنسان نشب ث فإن. الكرٌم القرآن إلى اإلنسان بحاجة الخطبة هذه فً" ص" الرسول ذك ر ولقد

 التً الثمٌنة الوداع خطبة إن: "أبدا قال أدٌبنا عبد الباقً ٌوسف  بعد ٌضل لن الحكٌم بالذكر
[...].  سطورها ثناٌا فً نفسه اإلنسان ٌرى مرآة بمثابة هً بامتٌاز اإلنسانٌة النزعة علٌها غلبت
هللا لحدود التزامه لإلنسان ٌكفل انتباه أفضل أن - الجوهرة - الخطبة هذه لنا تبٌن  
 سٌولد إنسانٌته بحدود اإلنسان ٌلتزم عندما وفقط إنسانٌته، مزاٌا ممارسة أهمٌة إلى انتباهه هو
لحدود التزام ذلك من  

641. صص" (هللا حدود اآلخرٌن، حدود النفس، -641  ) 
 األول، القسم فً"  البشري والتلقً االلهً اإلرسال بٌن العالقة خصائص" الثالث الفصل وفً
 نقرأ فحٌن. الثانً القسم فً" العطاء متعة درجات فً القرآن قارئ ارتقاء" عنوان على نعثر
 و كمبلغ الرسول وبٌن كمرسل هللا بٌن العالقة هذه ثالثٌة خالل من هذا اإلرسال خصابص تمتع
بمزاٌا كمتلقٌن الناس بٌن  

 فأنت ،) 42. ص" (العقل بقسمة تعالى هللا أكرمه الذي لإلنسان تكرٌم هو الذي التقوى الخطاب
 تجد

 والعطاء: "أدٌبنا  ٌعرفه العطاء وهذا العطاء، درجات ٌمس ارتقاء فً البشري التلقً هذا صدى
 الفكري والعطاء المعرفً العطاء فهناك العطاء، ألوان كافة ٌشمل بل واحد، لون فً ٌنحصر ال

 والعطاء
156. ص" المادي والعطاء األخالقً والعطاء الطب ً والعطاء الفنً  

 
  
 
 

روح الكتابمن روح الفهرس إلى   
 
 

 ال: "ٌوسف الباقً عبد كتب ،"البشري والتلقً اإللهً اإلرسال بٌن العالقة خصابص" فصل فً
 من سلوكه على ٌنعكس التلقً هذا إن بل فحسب، التلقً لمجرد ٌقرأ ما لباب القرآن قارئ ٌتلقى
55. وأفعال ص أقوال  

) . درجاته فً االرتقاء ٌحاول القرآن قارئ نجد الذي والجود العطاء السلوكات، هذه ومن).  

 رب هدٌة الكرٌم القرآن إن. الهدٌة المعامالت أحسن تظهر التً العطاءات هذه بٌن ومن
 الهدٌة حظٌت: "اإلسالم علٌه حث محبوبا أمرا الهدٌة كانت لهذا وطاب لذ ما فٌها لخلقه العالمٌن
اإلسالم فً طٌب بموقع  
ه الذي 116. ص". الناس بٌن المحبة مشاعر تعزز أن لها ٌمكن الهدٌة بأن وج   
 ومهارة القرآن قارئ" نجد األول، القسم فً" الموقف وفق القرآن قارئ" الرابع الفصل وفً
 قوة

 مواقف! الكرٌم القرآن فً المواقف هذه أكثر وما مواقف فالحٌاة. الثانً القسم فً" المالحظة
 إٌجابٌة



                                                                                                                                                                      

 قوة بمهارة ٌبدأ الفهم وهذا معانٌها، بفهم وٌعٌشها ٌفقهها أن القرآن قارئ على سلبٌة، وأخرى
 تتعدى التً الواعٌة البصٌرة القراءة فهناك: الكرٌم القرآن معانً فً التدبر تعنً التً المالحظة

لتطأ المجردة العٌن  
 حضورا لنفسه ٌجعل حتى ٌسعى القرآن قارئ إن: "الكاتب ٌقول. الخمسة الحواس تتجاوز عوالم
 فً

مجرٌات من اإلنسان هذا ٌقفها التً المواقف فً تكمن قٌمته أو انسان أي أهمٌة إن[...].  الحٌاة  
: نقرأ الثانً القسم فً ثم).  52. ص. (ٌمارسها التً الٌومٌة االجتماعٌة حٌاته دقابق ومن الحٌاة

" الٌومٌة حٌاته فً ٌستخدمها متعددة مهارات ٌكتسب بتدبر قراءته على المواظب القرآن قارئ"
624. ص(  

 المواقف ٌفقه أن القرآن قارئ على وجب لهذا الحٌاة، فً بصمته هو والموقف مواقف اإلنسان
 التً

اال عضوا ٌكون حتى الكرٌم القرآن فً جاءت  قرآنا كالمصطفى ٌكون أن ٌجب. المجتمع فً فع 
:مواقف شكل فً حٌاته فً القرآنٌة القراءة ٌترجم ٌمشً وأن  

الممتلبة الحٌاة هذه مجرٌات نعٌش نحن إذن"  
 حولنا، ومن فٌنا ٌجري ما كل مع نتفاعل أن بد   وال والمٌوالت، والمذاهب واألفكار باألحداث

تكون بال موقف ،  فأن  
 فعالة تكون وال فٌها فعاال تكون ال ذاك عند ألنك تلزمك، ال الحٌاة وأن الحٌاة تلزم ال أنك ٌعنً
 فٌك
 العضو ألنها" وتتبعها، المواقف مالحظة على اإلنسان تساعد التً هً العٌن وإن).  52. ص

حركة األكثر  
 أو سلبا سواء كلها األعضاء تنفعل العٌن طرٌق وعن حساسٌة، األكثر العضو وهً الجسد، فً

 إٌجابا
 وهذا التفكر، درجات فً ٌرتقً أن القارئ تساعد التً بالمواقف ملًء القرآن إن).  624. ص

 التفكر
 القرآن قارئ هللا فٌها حث كثٌرة آٌات الكاتب ذكر ولقد. الماهرة والمالحظة الثاقب بالنظر ٌبدأ
 125. ص( الوخٌم العقاب جاءها أو فلحت، التً السابقة األمم إلى النظر خلقه، النظرإلى إلى

 المواظبة العٌن: "الكاتب قال. البصٌرة العٌن إال تفقهها ال قبح أو جمال موطن هً إذن فالمواقف
 العٌن. القرآن خور من هللا آتاها مما قرآنٌة نظرات تنظر. قرآنٌة عٌنا تمسً القرآن قراءة على

 قبح، موطن كل إلى النظر وتنفر جمال موطن كل إلى النظر القرآن تأنس قراءة على المواظبة
وتنفر طٌب موطن كل إلى النظر تأنس  
176. ص( خبٌث موطن كل إلى النظر  
 الكرٌم القرآن" نجد االول، القسم فً" الفوضى ومنعرجات الطرٌق معالم" الخامس الفصل وفً

 ٌزخر التً الفوضى عن ٌبتعد القوٌم القرآنً للمنهج فالعارف". الثانً القسم فً "الحٌاة ومنهج
الٌوم العالم بها  

هو لدٌه العام األولً المفهوم: "اإلنسان عن الحدٌث فً المؤلف قال. الحكٌم القرآن تعالٌم لهجره  
 بعد أو ساعة نصف بعد سواء إلٌه ٌؤول الذي للمصٌر جهله على بناء رتابة، وعدم الفوضى
 الذي ما وٌقرر اإلنسان ٌنطلق النقطة، هذه ومن. القادمة األعوام مالٌٌن بعد أو قرن نصف
 ٌلتزم ورتابة وقٌما أهدافا لنفسه سٌحدد أنه أم وشتات تٌه حالة فً سٌلبث هل الحٌاة فً سٌكون

: السوٌة الحٌاة منهج هو الذي الكرٌم القرآن فً ٌجدها االهداف هذه وإن).  665. ص" (بها
 تمس وكبٌرة صغٌرة لكل ٌتعرض الذي القرآن فً متكاملة حٌاة منهج القرآن قارئ ٌجد"

عالقة صلب عن مفصل تحلٌلً كتاب إنه. البشرٌة الحٌاة مقومات  
651. ص" (باهلل عالقته باآلخرٌن عالقته بالحٌاة، اإلنسان  ) 



                                                                                                                                                                      

 اآلٌات فكانت والدٌنٌة واألخالقٌة الفكرٌة ، الفوضى الفوضى فٌه عم ت عالم إلى النبً أرسل لقد
معالم القرآنٌة  
 قال. الفوضى ظالم من خرج كلما للقرآن تلقٌه درجات فً اإلنسان ارتقى وكلما الطرٌق، على

 ونظم نضجه وانفتح مداركه ات سعت هللا من اآلٌات هذه استوعب كلما اإلنسان: المؤلف الٌوسف 
التنظٌم هذا. كوامنه فً الفوضى حالة  
 أن نحتاج هللا، تعالٌم مع نكون أن نحتاج إننا. غنٌة قٌمة كإنسان ولوجوده معنى لحٌاته ٌهب الذي
 من ندنو أن نحتاج به، اإلنسان عالقة صلب ومن باإلنسان عالقته صلب من هللا، من نتعلم

161ص ". (اإلصباح فالق رحاب . 
 من حذر الكرٌم القرآن ولعل. الكرٌمة الحٌاة منهج هو الذي القرآن فً موجودة التعالٌم وهذه
 أمر
 ال البررة مع هو الذي القرآن قارئ إن: "والملذات الهوى اتباع وهو فوضى كل مصدر هو

 على الحصول فً مفرط غٌر كابن إنه. الملذات خلف ٌجري وال هواها كل نفسه ٌعطً
 كل نفسك تعطً عندما إنك. أسرها فً ٌقع ال حتى النفس وى ه ٌجاهد هو ودوما متطلباته،

على النفس طغٌان و ،) 131. ص" (علٌك تطغى سوف هواها  
فوضى كل وشرارة مصٌبة كل رأس هً صاحبها   

 قراءة مشكاة" بفصل نلتقً االول، القسم فً" النفس وتروٌض القرآنً التلقً"فصل  وفً
 تدبرٌة
 بل معانٌها ، لتحلٌل الطوٌلة السورة هذه عفوا ٌختر لم والكاتب. الثانً القسم فً" ةالبقر لسورة
 ألنه
ٌقول المؤلف ببدٌع لغته الروابٌة . النفس تروٌض على اإلنسان تساعد رابعة معانً فٌها أن َعلم

 باإلصغاء سمعه وٌرتاح، القران بقراءة نفسه تنتعش: التً امتاز بها هذا الكتاب القرآنً األدبً  
ا هدوء وأكثر توازنا أكثر تجعله ٌسمعها أو ٌقرأها كلمة كل إن. آٌاته تالوة إلى   
 مرآة أمام الجدٌد االنسان تضع البقرة سورة إن: "قابال البقرة سورة عن ٌتحدث ثم).  121. ص
 ذاته

 نقاء مدى لٌكتشف الحٌاة آفاق أمامه تفسح إنها. االمعان من بكثٌر جٌدا نفسه إلى ٌنظر وتجعله
 هذا

121. ص".نفسٌة و فقهٌة تشرٌعٌة قانونٌة سورة فهً. اإلنسان  
 على وٌساعده الخطأ فً الوقوع من االنسان ٌحمً فالقرآن للنفس رٌاضة هو القرآنً التلقً إن

وإتٌان نفسه تروٌض  
).  191. ص". حاملها ألمر ترضخ ال نفس توجد ال. صاحبها توجهات تتبع النفس: "الخٌرات

: ٌنضب ال زاد القرآن ففً الشٌطان، ووساوس النفس شهوات أمام المعٌن هو الكرٌم القرآن إن
 إلى ٌنظر كٌف القرآن، بهدي ٌمضً كٌف ٌتعلم القرآن قراءة مراحل فً االنسان ٌتقدم عندما"

696. ص" (قرآنٌة حوله نظرات من األمور ومجرٌات الحٌاة مقومات  ) 
 

 لٌس" القرآن فً التدبر خالل من القرآنً للتلقً منهجا ٌتخذها البقرة سورة الكاتب اختار لهذا
 الحٌاة لتفاصٌل التعرض فً إسهابا آٌاته أكثر لكونها بل فحسب، الكرٌم القرآن آٌات أطول ألنها

. كما قال " (للناس الٌومٌة ). 
 

وبعــد ،،،    
 

 كً للروح الجسد ٌحتاج فكما والروح، كالجسد متصالن الكتاب برقعا اللذٌن الثرٌٌن القسمٌن إن
 وتعم اإلجابات تشرق كً الثانً ألخٌه األول القسم ٌحتاج والسعادة، اإلٌمان رحاب فً ٌنمو



                                                                                                                                                                      

 درجات فً االرتقاء على القارئ تعٌن رابعة وخاتمة بارعة بمقدمة القسمان أحٌط وقد. الفوابد
 إلى اإلنسان ٌحتاج: "المقدمة من الثانٌة فقرته فً المؤلف ذكر. المفٌد الكتاب هذا ثمرات تلقً
 ٌغدو ذلك عند القرآن، رسالة تلقً إلى االرتقاء من متقدمة مراحل ٌبلغ حتى القراءات تعدد

هللا، وبٌن القرآن، لرسالة كمتلق   تكاملٌة جمالٌة عالقة فً حٌاته، وقع فً له مرشدا القرآن  
1. ص( الرسالة هده مرسل  ) 

 القذراءات، تكذون ان وقبذل. الحكذٌم الذذكر هذذا أسرار معرفة واحد هدفها ولكن تتعدد، فالقراءات
 مذن خاوٌذة كلمذات نطذق مجذرد القذراءة هذذه تكذون وإال التلقذً، لهذذا تهٌذا هنذاك ٌكون أن ٌجب

 إلذى موضذع مذن تختلذف القذرآن قذراءة إن ": الخاتمذة مذن الثانٌة فقرته فً المؤلف ذكر. معانٌها
 اكتمذال إن. أخذرى إلذى فٌهذا اإلنسذان ٌكذون معٌنذة نفسذٌة حالذة من أخرى، إلى مناسبة من آخر،

 ."القرآنً الدرس تلق ً لعملٌة اكتمال هو التهٌبة عوامل
 

 


