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ـــــاب ألّ      ـــــوان لكت ـــــذكر أنّ  ،فـــــه الكاتـــــب اإلســـــالمي األســـــتاذ حممـــــد العفيفـــــيهـــــذا عن املطروحـــــة  القضـــــية واجلـــــدير ابل
أن اثرهتــــــا للمــــــرة األوىل. فقــــــد ســــــبق للمؤلــــــف حماولتــــــان يف كتــــــابني متتــــــابعني حــــــاول فيهــــــا إ يف هــــــذا الكتــــــاب مل تــــــتمّ 

ــــــاب هللا، جديــــــداً  شــــــيئاً يقــــــول  وأن يعلــــــن عــــــن حقيقــــــة خفيــــــت علــــــى املعاصــــــرين مــــــن الدراســــــني وإن مل ختــــــف  يف كت
 على بعض كبار املفسرين والدراسني واإلسالميني من القدماء.

ــــة مــــن مســــاره ملــــنهج  منطلقــــاً نهــــا ما التقليــــدي وجيعــــل وقــــد قصــــد املؤلــــف هبــــذا الكتــــاب أن خيــــرج ابلدراســــات القرآني
 ؤية قرآنية جديدة.أصيل يف البحث ور 

********** 

ط الضــــــــوء علــــــــى حقيقــــــــة وقبـــــــل أن نقــــــــول رأينــــــــا يف الكتــــــــاب مـــــــن خــــــــالل جتاربنــــــــا املتواضــــــــعة حيســــــــن بنـــــــا أن نســــــــلّ 
حـــــدثت وحتـــــدث  واحلقيقـــــة هـــــذه تفـــــرض نفســـــها اليـــــوم علينـــــا بعـــــد التغيـــــريات اهلائلـــــة الـــــيت ،حضـــــارية يف هـــــذا العصـــــر

 يف مكتسباتنا التكنولوجية. قتصادية وبصورة خاصةجتماعية وااليف ميادين احلياة اال

*********** 

منـــــاطق واســـــعة مـــــن  الثـــــروات اخلياليـــــة الـــــيت خرجـــــت مـــــن مســـــتودعات الـــــنفط يف نّ  وأالعـــــامل العـــــريب يتغـــــّري  الثابـــــت أنّ 
أمــــــام هـــــذا العــــــامل هــــــي الــــــيت فرضـــــت وتفــــــرض هــــــذ التغيــــــريات ... والثـــــروات نفســــــها هــــــي الــــــيت وضـــــعت هــــــذا العــــــامل 

�ت ذه التحــــــدّ ن هــــــمـــــلـــــه مــــــن األخطــــــار غـــــري واحــــــد �ت داخليــــــة ودوليـــــة. وليســــــت الصــــــهيونية بكـــــل مــــــا متثّ التحـــــدّ 
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بلوماســــــية العربيــــــة والدوليــــــة ديف ميــــــادين اإلعــــــالم والــــــدوائر ال كثرهــــــا ظهــــــوراً وأ صــــــخباً  هــــــار كثوإن كانــــــت الصــــــهيونية أ
 سي الدامية.املآومواطن النشاط القومي ابإلضافة إىل ضجيج احلروب وما يرافقها من 

*********** 

مــــن كــــل مكــــان علــــى صــــورة السياســــة علينــــا حنــــن العــــرب  ا تــــنقضّ ومــــن الطبيعــــي وقــــد ظهــــرت الــــدنيا املعاصــــرة وكأّ�ــــ
ــــــــة والتغــــــــريّ  ــــــــات الــــــــيت ن العســــــــكري ، مــــــــن الضــــــــروري أط العــــــــدواات اإلجتماعيــــــــة، أو خطــــــــاإلمنائي مــــــــام هــــــــذه النائب

ز�ئنــــــا الــــــيت نلبســــــها، � ، يف ســــــلوكنا السياســــــي وحــــــىت يف أتواجهنــــــا أن نعيــــــد النظــــــر يف كــــــل شــــــئ. يف طريقــــــة تفكــــــري 
 صالتنا.ز هبا أخذها ، وقيمنا اليت تتميّ مواقفنا اليت نتّ دها ، و تنا اليت نردّ اوشعار 

ـــــيس مـــــن الطبيعـــــي وحنـــــن أّمـــــ       ـــــل ابة ل ـــــة إىل اتريـــــخ حاف ـــــادي أمنتمي نـــــتج لنفســـــه لنشـــــاط احلضـــــاري، وإىل دور قي
ل الرتاجـــــع عـــــرب عشـــــرات القـــــرون مـــــواطن فيهـــــا مـــــن املبـــــادرة مـــــا ال ســـــبيل إىل جتاهلـــــه ، لـــــيس مـــــن الطبيعـــــي أن نســـــجّ 

 وراء الرتاجع دون أن تكون هناك ثغرة يف مجلة تصرفاتنا....

ت بنـــــــا  يف ولـــــــو كتـــــــب علينـــــــا الـــــــزوال لكانـــــــت الكـــــــوارث الـــــــيت مـــــــرّ  أبـــــــدا، التـــــــارخيي ال ميكـــــــن أن يـــــــزول دور� نّ إ    
صــــحابه اليــــوم مــــن . هــــذا الــــدور الــــذي يقــــوم بــــه أأثــــر لنــــا فــــوق هــــذا األرض جــــديرة ابلقضــــاء علــــى كــــلّ  قــــرون خاليــــة

ـــــاة والرغبـــــة يفة الصـــــمود مـــــع معـــــا�هبّمـــــالعـــــرب  ـــــق التضـــــامن علـــــى صـــــورة مـــــن ة الصـــــفوف وحتمـــــملل ة شـــــديدة للحي قي
ـــــــى رجـــــــال مـــــــن أهـــــــذا  نّ الصـــــــور، إ ـــــــذي يفـــــــرض عل ـــــــدور هـــــــو ال ـــــــاء هـــــــذال ـــــــدوا النظـــــــر يف فكـــــــرهم بن ه األمـــــــة أن يعي

 فهم وعقائدهم.خالقهم وطريقة تصرّ وأ

 فكانت لنا من ذلك الصور التالية:

 صحاب احلضارة الوافدة.وا اخلالص يف تقليد أظنّ هناك رجال  -١
هــــــذه  الــــــيت كانــــــت شــــــائعة قبيــــــل جمــــــيء والســــــلوكشــــــكال التقليــــــد رجــــــال وجــــــدوا اخلــــــالص ابحلفــــــاظ علــــــى أ وهنــــــاك -٢

 احلضارة الوافدة.
 وهناك فريق اثلث مل جيد يف احلضارة الوافدة غري مفتاح واحد للقوة هو التكنولوجيا. -٣
 ماهو من تراث العرب وعقائدهم. فريق رابع طالب إبعالن الكفر بكل وهناك -٤
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ر يف هـــــدوء علــــى أمـــــل أن وســــخونة ليفّكــــة وهنــــاك أيضــــا فريـــــق ينعــــزل عــــن دنيـــــا األحــــداث بكــــل مـــــا فيهــــا مــــن حـــــدّ  -٥
 ته.مّ من الضائقة اليت حتيط أب جيد خمرجاً 

********* 

التغيـــــريات الـــــيت حـــــدثت وحتـــــدث  نّ فرقـــــاء يف ميـــــدان احلقيقـــــة فالثابـــــت أومهمـــــا تكـــــن قيمـــــة كـــــل فريـــــق مـــــن هـــــؤالء ال
لـــــيت تتميـــــز هبـــــا عـــــن القـــــيم اوضـــــاعنا الفكريـــــة و قتصـــــادية ال تـــــزال غريبـــــة عـــــن أة واالجتماعيـــــة والسياســـــييف أوضـــــاعنا اال

 بعض.األمم عن بعضها ال

ســـــاليب اإلنتـــــاج يف القـــــرن العشـــــرين بعقـــــول وأ شـــــكال العـــــيشالقـــــرن العشـــــرين ونتعامـــــل مـــــع أحنـــــن نتعامـــــل مـــــع نظـــــم 
 ال تزال ملغاة حىت اليوم.

رين: إمــــا نــــا حريصــــون علــــى أحــــد أمــــنفســــنا ابألســــاليب احلقيقيــــة ملآســــينا ألنّ ن حــــىت اليــــوم مل جنــــرؤ علــــى مواجهــــة أحنــــ
 ذلك العقل.إّما الكفر بالكفر هبذ األساليب و 

كثــــــر مــــــن احلفــــــاظ علــــــى األشــــــكال الــــــيت كانــــــت ترمــــــي القــــــدماء وعقــــــل التــــــاريخ ال يفعلــــــون أكون أبســــــاليب املتمّســــــ
ة مــــــن كــــــل مــــــا كثــــــر مــــــن تعريــــــة األّمــــــوالكــــــافرون هبــــــذه األســــــاليب وذلــــــك العقــــــل ال يفعلــــــون أ ،فنــــــاىل مجــــــود� وختلّ إ

 جنازات العصر وقولبتها يف ضوء هذه الروح األصلية.األصالة وميّكنها من امتصاص إحها روح مين

*********** 

ودون فائــــــــدة . فالــــــــذين  مــــــــن أجــــــــل ذلــــــــك تعقــــــــد مــــــــؤمترات فكريــــــــة وأدبيــــــــة وتتقــــــــارب اللقــــــــاءات اإلســــــــالمية عبثــــــــاً 
ي قلــــــــوهبم ع داخــــــــل صــــــــدفة حتمــــــــون علــــــــى التقوقــــــــحيضــــــــرون هــــــــذه اللقــــــــاءات ويشــــــــاركون يف عقــــــــد املــــــــؤمترات يصــــــــرّ 

ـــــذي يطـــــالبهم  ـــــد ال ـــــع اجلدي ـــــة الواق ـــــه واالوعقـــــوهلم وحتـــــول دون رؤي ـــــروح األمـــــة ابحلفـــــاظ علي ـــــه مـــــع ربطـــــه ب ســـــتفادة من
 وقيمها وعقائدها الثابتة.

ــــــل جديــــــد مــــــن املفكــــــرين جي ــــــرين هــــــذه املــــــؤمترات واللقــــــاءات حــــــىت خيــــــرج جي ع بــــــني األصــــــالة مــــــوســــــيبقى الفشــــــل ق
 حبث جديدة.ة ومناهج ة....أو بني روح األمّ واجلدّ 
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*********** 

البشـــــر" هـــــو واحـــــد مـــــن املفكــــــرين  ويف رأينـــــا أن صـــــاحب كتـــــاب " القـــــرآن أو كتـــــاب الفصـــــل بــــــني كـــــالم هللا وكـــــالم
ـــــــاس حقيقـــــــة تقـــــــول: "أن الشـــــــبّ  ـــــــراغبني يف اخلـــــــروج مـــــــن قوقعـــــــة احملـــــــافظني وصـــــــدفات الكـــــــافرين وأن يعلنـــــــوا للن ان ال

هــــــذه األمــــــة علــــــى أن ننظــــــر إليــــــه نظــــــرة  الــــــرتاث الــــــذي ميثــــــل روحعلــــــى  الطريـــــق إىل احلريــــــة احلقيقــــــة هــــــي يف احلفــــــاظ
 أصلية. والقرآن هو عنوان هذه الروح والشاهد الذي يعني املسرية حنو املستقبل. "

*********** 

ـــــه األوّ  نّ إ ـــــذ وضـــــع كتاب ـــــذي دفـــــع حممـــــد العفيفـــــي من أن   ل وال يـــــزال حـــــىت اليـــــوم هـــــو اعتقـــــاده حبـــــقّ الـــــدافع العميـــــق ال
 التعامـــــــل مـــــــع ســـــــلوب أصـــــــيل يفطريقـــــــة يف رؤيتنـــــــا للكـــــــون واحليـــــــاة وأر ملـــــــنهج يف التفكـــــــري و كتـــــــاب هللا هـــــــو مصـــــــد

يتلـــــى جملـــــرد االســـــتمتاع بصـــــوت املقـــــرئ وال جيــــــوز أن  وهـــــو الأنفســـــنا ومـــــع اآلخـــــرين، فـــــالقرآن لـــــيس كتـــــااب للتــــــربّك، 
تفكـــــري.... وطريقــــة  كــــون جمــــرد الـــــتالوة وســــيلة للحصـــــول علــــى الثــــواب بـــــل هــــو كتـــــاب علــــم.... ومــــنهج حبـــــث...ت

ال يقـــــف أثـــــره عنـــــد حماريـــــب املســـــاجد بـــــل يرافـــــق صـــــاحبه يف كـــــل مكـــــان  وحـــــي بـــــه ليكـــــون دســـــتوراً وميـــــزان ســـــلوك. أ
مبـــــــا حتتـــــــاج إليـــــــه مـــــــن  التجـــــــارة والصـــــــناعة والزراعـــــــة الفكـــــــر كلـــــــه عبـــــــادة... وألنّ  األرض كلهـــــــا مســـــــجد... وألنّ  ألنّ 

 نضباط اخللقي هي أيضا يف صميم العبادات.التقنيات واال

*********** 

غــــــــىن حمتــــــــوى مــــــــن أن وأ نــــــــاول كــــــــل جوانــــــــب املوضـــــــوع. فــــــــالقرآن أكــــــــرب كثــــــــرياً أن صــــــــاحب الكتــــــــاب مل يت وطبيعـــــــيّ 
 يستوعبه عقل واحد أو حييط به عدد من العقول مهما كثر.

 راد أن يثبت هبا ظاهرة الكمال يف كتاب هللا.تار زاوية واحدة من زوا� كثرية ، ألقد اخ

وجــــل كلمتــــان مقتبســــتان مــــن قــــول هللا عز   صــــيل" ومهــــام والتف عنهــــا بكلمتــــني: " اإلحكــــايت عــــّرب هــــذه الزاويــــة هــــي الــــ
 " لت من لدن حكيم خبريحكمت آ�ته مث فصّ لر_ كتاب أيف مفتتح سورة هود: " أ

*********** 
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بـــــــه فكـــــــرة الوحـــــــدة الـــــــيت  ظـــــــاهرة الشـــــــمول يف الرؤيـــــــة حبيـــــــث تبـــــــدو عـــــــن حكـــــــام يف رأيـــــــه فهـــــــو الـــــــذي يعـــــــّرب ا اإلأّمـــــــ
 خرة.انية والزمانية يف الدنيا ويف اآلب كل األبعاد املادية واملعنوية واملكتستوع

مكا�ـــــا الطبيعـــــي مـــــن  أمـــــا التفصـــــيل فهـــــو يعـــــاجل كـــــل جزئيـــــة علـــــى حـــــدة ويطـــــرح هلـــــا احلـــــل املطلـــــوب ويضـــــعها يفو 
 حكام الكلي الشامل.التفصيل اجلزئي مع اإليتعارض ال ويف الوقت نفسه  مجلة األجزاء،

*********** 

 ها لرؤيته القرآنية فهي صورة اإلنسان احلي.ؤلف أن يضعامل واذا كانت هناك صورة تشابه تلك اليت حاول

ع هبـــــا ن مـــــن تفصـــــيالت تتـــــوزّ ايل وحدتـــــه وهـــــو يتكـــــوّ ق بـــــه شخصـــــيته املتكاملـــــة وابلتـــــحمكـــــم البنـــــاء حبيـــــث تتحّقـــــ فهـــــو
إىل  ل ابخلــــــــال� ابإلضــــــــافةهــــــــذه الوظـــــــائف الــــــــيت تتمثـــــــمـــــــن اليــــــــني املمـــــــن وظــــــــائف اجلســـــــد بــــــــل عشـــــــرات األلــــــــوان 

العـــــــام والشـــــــامل لشخصـــــــية اإلنســـــــان ابعتبـــــــاره  البنـــــــاء عهـــــــا مـــــــعال تتعـــــــارض رغـــــــم تنوّ  التفصـــــــيالت هوهـــــــذ ،اجلـــــــوارح
 ة.ة ال سبيل إىل استيعاهبا كاملة غري منقوصفيزيقية ونفسية وخلقية متفاعلة األجزاء يف جدلية معجز  ظاهرة

*********** 

رف �هيـــــك عـــــن اآليـــــة والســـــورة، هـــــي جمـــــردة هلـــــا دورهـــــا يف كـــــل مجلـــــة وكلمـــــة وحـــــ  لقـــــد حـــــاول أن يثبـــــت بنجـــــاح أنّ 
ـــــة ختتلـــــف عـــــن كـــــل معلومـــــة علـــــى حنداء معلومـــــة معيّ أ ـــــة أو كلمـــــة أو حـــــرف أن ـــــة مـــــن وهـــــا يف كـــــل مجل و ســـــورة أو آي

 القرآن كله.

لـــــى األقـــــل مخـــــس ســـــنوات ع امتـــــدّ  لغـــــري  قليـــــ قـــــد اقتضـــــت مـــــن املؤلـــــف جهـــــداً ة عســـــرية جدا....و املهّمـــــ والواقـــــع أنّ 
 صغي إليه يتكلم حبرارة عن كل كشف جديد يقع عليه.ين كنت خالل هذه السنوات أفيما أعلم ألنّ 

*********** 

ـــــت أن أ ـــــو حاول ـــــدّ ول ـــــهم للقـــــارئ ق ـــــات رؤيت ـــــيت اختارهـــــا إلثب ـــــل هـــــذه ملـــــا اتّ  النمـــــاذج ال ـــــة ملث ســـــعت ســـــطور هـــــذه املقال
للكتـــــــاب مـــــــا  دةففـــــــي القـــــــراءة اجملـــــــوّ  الكتـــــــاب نفســـــــه، إىلنصـــــــح القـــــــارئ اجلـــــــاد ابلعـــــــودة ين أاحملاولـــــــة. ولـــــــذلك فـــــــإنّ 

 .للكاتب دقّ يساعد على حتقيق فهم أ
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ــــــوحي وخالصــــــة القــــــول أنّ  ــــــف قــــــد حــــــاول أن يؤكــــــد وحــــــدة ال  كــــــلّ لكــــــل شــــــيئ يســــــتوعب   الســــــماوي تفصــــــيالً  املؤل
 ة املمكنة واألبعاد املكانية والزمانية يف حدود ما يستطيعه العقل البشري.هتمامات البشريّ اال

مــــــن جزئيــــــات مفصــــــلة جنــــــدها يف اإلنســــــان حــــــدة الظــــــاهرة بكــــــل مــــــا تنطــــــوي فيهــــــا علــــــى ذلــــــك مــــــن الو  دلّ ولــــــيس أ
ـــــة كمـــــا جنـــــد ـــــات احلي ـــــداء مبـــــا نعلمـــــهوالكائن ـــــذريرات  مـــــن نظـــــام اجملـــــرات ها يف الكـــــون كلـــــه ابت يف الفضـــــاء الواســـــع وال

 صغر ما نعرفه من اجلزئيات.يف أ

 ت نفســـــــه. ولـــــــيس القـــــــرآن الكـــــــرمي غـــــــري النمـــــــوذج الـــــــذي يـــــــدقّ وقـــــــعـــــــه يف العظمـــــــة اخللـــــــق هـــــــي يف وحدتـــــــه وتنوّ  نّ إ
  هـــــذا ال حيـــــول دون الكشـــــف عـــــن ظـــــاهرة اإلعجـــــاز يف القـــــرآن متامـــــاً  لكـــــنّ  ،حكامـــــه وتفصـــــيله عـــــن عقـــــول النـــــاسإب

ة يــــــل إىل اكتشــــــاف آالف احلقــــــائق واألســــــرار الوظيفكمــــــا نــــــدرك ظــــــاهرة اإلعجــــــاز يف بنــــــاء اإلنســــــان دون أن نتوّصــــــ
 طاقاته النفسية والروحية.اجلسد و  يةيف فيزيق

ــــاً أهــــذا كلــــه ال مينعــــين مــــن أن أثــــري حقيقــــة  لكــــنّ  ــــد ىل فهــــتفرضــــه طبيعــــة العصــــر وحاجتنــــا إ هامــــاً  خــــرى ومطلب م جدي
تـــــاب هللا آيـــــة مـــــن اآل�ت عـــــن حكـــــام والتفصـــــيل يف كو اإلع أوالتنـــــوّ عتـــــرب اإلعـــــالن عـــــن الوحـــــدة لكتـــــاب هللا. إنـــــين أ

ــــــة علــــــى أنّ  احلقيقــــــة ــــــ الدال ــــــيت جيــــــب أن جننيا الالقــــــرآن كــــــالم هللا. أّم ــــــة ال ــــــد التطبيقي ــــــك فوائ ــــــاب فهــــــي تل هــــــا مــــــن كت
 املوصولة بنظام حياتنا اليومية.

ــــــاب  نّ إ ــــــل ال املطلــــــوب هــــــو أن نســــــتنتج مــــــن هــــــذا الكت ــــــاهج االســــــماوي علــــــى ســــــبيل التمثي حلصــــــر املعلومــــــات واملن
 التالية:

 هللا.نا إليها كتاب مناهج التفكري والبحث اليت يدلّ  -١

 أنواع السلوك يف احلياة اليومية. -٢

 جتماعية.املقاييس اخللقية والتنظيمات اال -٣

 وخماطبتهم. الطرائق الصاحلة للتعامل مع اآلخرين -٤

 تعميق صلتنا بكل مظاهر اخللق ابتداء من جمرات الفضاء حىت جزئيات الذرة . -٥

 �اية. وهناك سادس وسابع واثمن إىل ما ال



۷ 
 

 

*********** 

 طريقـــــة التعامـــــل حبيـــــث جنـــــازات العصـــــر وتعـــــّني رؤيـــــة �بعـــــة مـــــن كتـــــاب هللا تســـــتوعب إاملهـــــم هـــــو تكـــــوين 

مـــــن املعلومــــــات  بـــــروح الــــــرتاث املتمثـــــل يف القـــــرآن واســــــتيعاب املســـــتقبل انطالقــــــاً  حنـــــتفظ يف وقـــــت معــــــاً 

 ها النص القرآين.واملناهج اليت يضمّ 

 

*********** 

طلقـــــــوا ع يف كتــــــاب هللا وأىل حقيقـــــــة الوحــــــدة والتنـــــــوّ لبــــــاحثني قـــــــد التفتــــــوا إالقــــــدماء مـــــــن ابعـــــــض  ر أنّ يبقــــــى أن نقــــــرّ 
فجـــــاء األســـــتاذ حممـــــد العفيفـــــي يتـــــابع هـــــذه  ،صـــــوا هـــــذه الظـــــاهرة" وإن مل يتفحّ ليهـــــا اســـــم " علـــــم االرتبـــــاط املناســـــبع

ــــى تطبيقهــــا وقــــد جنــــح يف حتقيــــق هــــذه امل النصــــوص عــــامل يف حــــدود مــــا اختــــاره مــــن املســــرية ويكمــــل الرؤيــــة ويعمــــل عل
 القرآنية.

 

 

 

 

 

 

 

 


