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مقدمة و نبذة عن الكاتب
د .طارق عبد الحميد هو طبيب مصرى و باحث فى اإلسالم و مقارنة األديان.
ولد الدكتور طارق عبد الحميد عام 0690م  ،وخاض مراحل تطور فكرية كثيرة بدأت من
البحث عن وجود هللا ثم اإلنتماء الى الجماعة اإلسالمية بكلية طب القصر العينى لفترة وجيزة
ثم رفض لفكرهم العنيف وتفسيرهم المتطرف للقرآن الكريم ،وبعد أن ترك الدكتور طارق
الجماعة اإلسالمية فى أوائل ثمانينات القرن الماضى وبدأ رحلة بحث فى القرآن ليصل الى
مفهومه الحقيقى ،وقد شارك الدكتور طارق فى العديد من الحوارات بين الحضارات واألديان
المختلفة.
و فى هذا العمل يقدم الدكتور طارق عبد الحميد نظرة أخرى للقرآن تعتمد على فهم القرآن
بالقرآن بقدر المستطاع ومن خالل تعمق وتدقيق وتدبر أحرفه وكلماته ،ويطرح الدكتور طارق
فى "روح القرآن" الكثير من المفاهيم الضرورية لفهم كتاب هللا مثل أهمية إستخدام أدوات
التعريف فى بعض الكلمات وأهمية فهم القرآن فى ضوء مبادئه العليا وقواعده العامة ومقاصده
وليس فقط فهمه بخصوصية الموقف ،وسيتعرض "روح القرآن" ويصحح بعض المفاهيم
الخاطئة التى إستخدمها البعض لبث روح الكراهية بدالً من روح المحبة والسالم بين البشر.
وهذا العمل هو إضافة بحثية منهجية للكثير من المحاوالت البشرية لفهم القرآن ولكل من حاول
من قبل وسيحاول من بعد فهم كتاب هللا كل التقديرعلى إجتهاداتهم للوصول الى الحقيقة سواء
أخطأوا أم أصابوا.

أسس فهم القرآن
اب أَ َ
ار ٌك لِّ َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه َولِ َي َت َذ َّك َر أُولُو ْاْلَ ْل َباب}
نز ْل َنا ُه إِلَ ْي َك ُم َب َ
{ ِك َت ٌ
قيل عن القرآن أنه حمال أوجه وقد أمرنا هللا عز وجل بالتفكر والتدبر فى آياته فقال تعالى
آن}.
ُون ْالقُرْ َ
{أَ َف َال َي َتدَ َّبر َ
وفهم القرآن بطريقة صحيحة يؤدى الى الهداية أما فهمه بصورة خاطئة فقد يؤدى باإلنسان الى
الضالل ،وقد وصف هللا تعالى هذه الخاصية للقرآن بقوله تعالى :
ِين}.
{يُضِ ُّل ِب ِه َك ِثيرً ا َو َي ْهدِي ِب ِه َك ِثيرً ا ۚ َو َما يُضِ ُّل ِب ِه إِ َّال ْال َفاسِ ق َ
وسأعرض فى الصفحات التالية بعض المبادئ الهامة التى أدعو هللا أن تساعدنا على فهم
القرآن بصورة سليمة.
▀ المبدأ اْلول :أهمية أدوات التعريف فى القرآن :
يستخدم القرآن الكريم الكثير من أدوات التعريف مثل " أل" أو أدوات اإلشارة مثل "الذين"
وهذه األدوات تخصص المعنى فى مجموعة بعينها من الناس ،فعلى سبيل المثال حين يستخدم
القرآن تعبير "الكافرين" أو "المشركين" فهو يتحدث عن مجموعة بعينها وهم كفار مكة
ومشركوها وليس عن كل من كفر أو من أشرك ،ولتوضيح هذا المعنى على القارئ أن
يتصور أنه كان يتحدث مع صديق له على الهاتف عن كتاب معين واتفق معه على إرسال ذلك
تحدثت مع صديقك بعد بضعة أيام و َ
َ
قلت له هل أرسلت الكتاب فإن ذلك
الكتاب إليه بالبريد فإن
يعنى ذلك الكتاب بعينه وليس أى كتاب آخر ،وكذلك الحال حينما يتحدث القرآن عن الكافرين
أوالمشركين أو الذين كفروا أو الذين أشركوا فإنه يحدد المعنى فى كفار مكة و مشركيها أما إن
أستخدم القرآن تعبير "من كفر" أو "من أشرك" فإنه يعممه على كل من كفر وكل من أشرك.
وعلينا أيضا ً مالحظة ضمير الغائب فى آخر الكلمات ،فإن سألك صديق لك " :هل قابلتهم؟"
فأول سؤال يتطرق إلى ذهنك هو من المقصود ب "هم" ؟ وكذلك حين يستخدم القرآن تعبير
"قاتلوهم" البد أن نسأل أنفسنا من المقصود بضمير الغائب "هم" فتعبير "هم" يشير الى
مجموعة بعينها وليس ألى أحد وذلك يتضح لنا من خالل السياق القرآنى ،وكما نعلم من القرآن

فإن معظم آيات القتال كانت تتكلم عن كفار مكة الذين طردوا المؤمنين األوائل من ديارهم
وقاتلوهم إلجبارهم على الرجوع عن دينهم و وصف ذلك القرآن بقوله :
ون ُي َقا ِتلُو َن ُك ْم َح َّت ٰى َي ُر ُّدو ُك ْم َعن دِي ِن ُك ْم}.
{ َو َال َي َزال ُ َ
فمالحظة ضمير الغائب مثل "هم" أو "هن" وغيرها من التعبيرات اللغوية المخصصة للمعنى
يساعدنا على فهم وإدراك المعنى فى سياقه حتى ال يختلط علينا فهم اآليات فنعمم الخاص و
نخصص العام منها ،فبإختصارعلينا حين نقرأ القرآن أن نالحظ وندقق فى إستخدام أدوات
التعريف فى بداية الكلمات وأيضا ً علينا مالحظة ضمير الغائب فى نهايتها ألن ذلك يجعلنا نفهم
القرآن بصورة صحيحة.
و هكذا نرى أن فهم اآلية المذكورة من خالل التحليل العميق قد يوضح لنا مفهوما ً آخر غير
الذى قد نفهمه إذا نظرنا إليها بصورة سطحية.
▀ المبدأ الثانى  " :درجات الفهم القرآنى " :
حين يقرأ اإلنسان آية من آيات الكتاب العزيز فإنه قد يفهمها بصورة سطحية ربما تتسبب فى
إضالله عن المعنى الحقيقى المقصود منها ،فى حين أنه لو تعمق فى فهمها كما سنرى فى
المثل التالى فإنه قد يصل الى غايتها والهدف منها ومفهومها الحقيقى الذى يتفق مع روح
القرآن ،فعلى سبيل المثال حين تقرأ اآلية التالية :
ش ِركِينَ َح ْي ُ
{ َفا ْق ُتلُوا ا ْل ُم ْ
ث َو َجد ُّت ُمو ُه ْم}
فإن فهمها بصورة سطحية ودون تعمق قد يتسبب ذلك فى إرتكاب جريمة ال تغتفر إن نتج عن
ذلك الفهم قتل إنسان برئ لمجرد أن له عقيدة أخرى قد تراها شركا ً ،وعلى العكس من ذلك
تماما ً فإن فهم اآلية وتحليلها من خالل درجات الفهم القرآنى التى سنذكرها قد ينتج عنه مفهوم
يختلف بصورة مطلقة عن فهمك السطحى لها.
ولنرى هذا المثل التوضيحى لكيفية فهم هذه اآلية الكريمة على خمس مستويات أو درجات:
الدرجة اْلولى :من المقصود بكلمة "المشركين" ؟
المقصود بها فقط مشركو مكة الذين أعلنوا القتال على المسلمين األوائل فى بدء
الدعوة.
الدرجة الثانية  :ما الدليل على تخصيص المعنى فى هؤالء المشركين ؟

هو إستخدام القرآن ألداة التعريف "أل" قبل كلمة مشركين وذلك يحدد المعنى فى طائفة بعينها
فلو أراد القرآن تعميم المعنى ألستخدم تعبير "من كفر" بدالً من تعبير "الذين كفروا".
الدرجة الثالثة  :لماذا غضب هللا على مشركى مكة ؟
ألنهم إضطهدوا المسلمين األوائل ألجل دينهم وطردوهم من ديارهم وعذبوهم ألنهم
آمنوا بعقيدة تخالف عقيدتهم.
الدرجة الرابعة  :ما هى الصفة التى تتصف بها أفعال مشركى مكة مع المسلمين اْلوائل؟
إضطهاد أقلية فى المجتمع ألجل دينها أو ما يسمى "اإلضطهاد الدينى".
الدرجة الخامسة :ماذا نتعلم من هذا؟
أن ال نضطهد أى أقلية دينية موجودة بيننا أوتعيش معنا وإال اصبحنا مثل كفار مكة و أستوجبنا
غضب هللا.
▀ المبدأ الثالث  :عدم إستقطاع أجزاء من القرآن لخدمة غرض بعينه :
يقع البعض أحيانا ً فى خطأ إستقطاع جزء من اآليات لكى يخدم غرضا ً خاصا ً فى نفسه و ذلك
الفعل جريمة كبيرة فى حق هللا ألنه يضلل الناس عن المفهوم الحقيقى للقرآن ،فعلى سبيل
ِين َكا َّف ًة} فعليه أن يكون أمينا ً و يكملها
المثال فإن من يستقطع من القرآن قوله { َقا ِتلُوا ْال ُم ْش ِرك َ
كما جاء فى القرآن بعدها مباشر ًة وهو { َك َما ُي َقا ِتلُو َن ُك ْم َكا َّف ًة }.
ُظهر صورة
فإستخدام الجزء األول من اآلية دون ذكر الجزء الثانى  -كما يفعل البعض  -ي ِ
عدوانية للقرآن ويشوه صورة الدين فى حين أن إستكمال اآلية بجزئيها توضح أن القتال كان
دفاعا ً عن النفس وليس عدوانا ً مما يغير من األمر تماماً.
▀ المبدأ الرابع  :فهم المقاصد و اْلهداف من اآليات
لكى نفهم هذا المبدأ لنتصور سويا ً أن الرسول عليه السالم كان يسير ذات يوم مع مجموعة من
أصحابه ووجد إنسانا ً يموت عطشا ً فى الصحراء فقال لمن حوله إذا رأيتم إنسان عليالً فإسقوه
:ماءاُ ،و هنا نسأل أنفسنا سؤالين
السؤال األول  :ما هو األمر الذى أمر به الرسول؟
السؤال الثانى  :ولماذا أمر الرسول بذلك؟

واإلجابة على السؤال األول هو أن أمر الرسول كان أن نسقى اإلنسان العليل ماءاً،
واإلجابة على السؤال الثانى هو أنه أمر بفعل ذلك لكى ينقذ حياة إنسان ونفس بشرية عمالً
اس َجمِي ًعا}.
{و َمنْ أَحْ َيا َها َف َكأ َ َّن َما أَحْ َيا ال َّن َ
بقوله تعالى َ :
ولننتقل اآلن الى عصرنا الحالى ونتصور معا ً أن هناك إنسانا ً أمامنا اآلن يموت من غيبوبة
سكر وأمامنا رأيان:
 oالرأى األول يقول أن علينا أن نتبع الرسول حرفيا ً ونسقيه ماءاً (مع العلم بأن إعطاء
الماء عن طريق الفم فى حاالت الغيبوبة قد يتسبب فى موت اإلنسان)،
 oوالرأى الثانى يقول أنه علينا أن ننفذ الهدف من أمر الرسول وهو إنقاذ حياة اإلنسان
وفى هذه الحالة فإننا البد أن نعطيه محاليل عبر الوريد ومادة اإلنسولين بدالً من
إعطائه ماءاً عن طريق الفم ألن ذلك قد يتسبب فى مقتله.
فأىَّ من الرأيين تراه إتباعا ً حقيقيا ً ألمرالرسول ؟ من ينفذ أمر الرسول حرفيا ً فيعطيه الماء بالفم
فيقتله أم من ال ينفذ األمر بصورة حرفية فيعطيه عالجا ً آخراً فينقذ حياته ؟
و بالقطع فإن الرأى الثانى هو الذى يتفق مع ما أراده الرسول ومع روح القرآن :
اس َجمِي ًعا}.
{ َو َمنْ أَحْ َيا َها َف َكأ َ َّن َما أَحْ َيا ال َّن َ
وهذا المبدأ نستطيع تطبيقه فى فهم الكثير من اآليات فمثالً قد يفهم البعض أن اآليات التى
تعطى للزوجة حق الميراث على أنها مجرد آية لتحديد نسبة الزوجة فى ميراث زوجها و قد
يرى آخرون أن هذه اآليات هى داللة على أن هدف القرآن وقت نزوله هو أن يعطى المرأة
المزيد من الحقوق وبالتبعية فإن علينا -إن أردنا إتباع هذا الهدف القرآنى -أن نعطى المرأة
المزيد من الحقوق فى عصرنا الحالى كى نتأسى بروح القرآن.
▀ المبدأ الخامس  :إتباع الضمير فى الحكم على اْلشياء :
ُور َها َو َت ْق َوا َها} ندرك أهمية إستخدام
س َو َما َس َّوا َها * َفأ َ ْل َه َم َها فُج َ
حين نقرأ قوله تعالى َ
{و َن ْف ٍ
الضمير الذى خلقه هللا فينا قبل أن نحكم على شئ أنه حالل أم حرام.
{و ُكلُوا
فعلى سبيل المثال فإن شرب كوب من الماء قد نراه حالالً مطلقا ً تبعا ً لقوله تعالى َ
َوا ْش َربُوا} ولكن إذا علمنا أن هناك إنسانا ً بجانبنا يموت عطشا ً وأن شرب هذا الكوب من الماء
سيتسبب فى موته وعلى العكس من ذلك فإن إعطاءه له وعدم شربه سيتسبب فى إنقاذ حياته،
وفى هذه الحالة فإن شرب هذا الكوب فى تلك اللحظة أصبح حراما ً ألنه سيتسبب فى قتل نفس
اس َجمِي ًعا}.
ض َف َكأ َ َّن َما َق َت َل ال َّن َ
س أَ ْو َف َسا ٍد فِي ْاألَرْ ِ
بشرية { َمن َق َت َل َن ْف ًسا ِب َغي ِْر َن ْف ٍ

فعلينا قبل أن نفعل أى شئ أن نسأل أنفسنا هل إن فعلناه سيكون فيه ظلم ألحد أوعدوان على
آخرين أو إبخاس لحقوق الناس وفى هذه الحالة فإن ما نظنه حالالً قد يكون متعارضا ً مع روح
ِين}
هللا َال ُيحِبُّ ْالمُعْ َتد َ
القرآن ألن فيه ظلما ً َ
{و َمن َي ْظلِم مِّن ُك ْم ُن ِذ ْق ُه َع َذابًا َك ِبيرً ا} أوعدوانا ً {إِنَّ َّ َ
اس أَ ْش َيا َء ُه ْم} ،ولذا فعلينا أن ُنعمِل ضمائرنا حين ننفذ
أوبخسا ً لحقوق الناس { َو َال َتب َْخسُوا ال َّن َ
آيات الكتاب الكريم لنتيقن أن ما نفعله ال يخالف باقي معانيه ،ويتفق هذا المبدأ فى إعمال
الضمير قبل الحكم على األشياء مع الحديث الشريف " إستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأَفتوك".
▀ المبدأ السادس  :العبرة من القصص القرآنى :
حين نقرأ قصص القرآن علينا أن نقرأ ما وراء الكلمات لنفهم العبرة من القصة ،فالقصة فى
صصِ ِه ْم عِ ب َْرةٌ
ان فِي َق َ
القرآن ليست بهدف سرد أحداث تاريخية لكن ألخذ العبرة منها {لَ َق ْد َك َ
ِّألُولِي ْاألَ ْل َبابِ} .فعلى سبيل المثال حين نقرأ قصة الهدهد والنبى سليمان نتعلم منها اإلستماع
الى الطرف اآلخر قبل إصداراألحكام عليه ،فها هو سليمان ينتظر ليسمع من طائر صغير قبل
أن يصدر حكما ً نهائيا ً عليه فيقول :
ُ
ْ
ان
ان م َِن ْال َغائ ِِب َ
{ َما ل َِي َال أَ َرى ْاله ُْد ُه َد أَ ْم َك َ
ين * َأل َع ِّذ َب َّن ُه َع َذابًا َشدِي ًدا أَ ْو َألَ ْذ َب َح َّن ُه أَ ْو لَ َيأ ِت َي ِّني ِبس ُْل َط ٍ
ين}.
م ُِّب ٍ
وحين نقرأ قصة فرعون نتعلم منها أن أبشع جريمة تغضب هللا عز وجل هى إستضعاف
األقليات الدينية والعرقية فكما رأينا فى القصة كان السبب الرئيسى لغضب هللا على فرعون أنه
ض َو َج َع َل أَهْ لَ َها شِ َي ًعا
إستضعف بنى إسرائيل كما ذكر القرآن {إِنَّ فِرْ َع ْو َن َع َال فِي ْاألَرْ ِ
َيسْ َتضْ عِفُ َطا ِئ َف ًة ِّم ْن ُه ْم} ،وأيضا ً حين نقرأ قصة خليل الرحمن إبراهيم نرى أن قومه كادوا أن
يعترفوا بأنهم هم المخطئون حينما كلمهم إبراهيم بالمنطق والعقل فحين قال لهم { َب ْل َف َعلَ ُه
ون} كان ردهم على ذلك هو :
َك ِبي ُر ُه ْم ٰ َه َذا َفاسْ أَلُو ُه ْم إِن َكا ُنوا يَنطِ قُ َ
{ َف َر َجعُوا إِلَ ٰى أَنفُسِ ِه ْم َف َقالُوا إِ َّن ُك ْم أَن ُت ُم َّ
ُون * ُث َّم ُن ِكسُوا َعلَ ٰى ُرءُوسِ ِه ْم َل َق ْد َعلِم َ
ْت َما ٰ َهؤُ َال ِء
الظالِم َ
ون}.
يَنطِ قُ َ
هللا ۖ
ون َّ ِ
وعلى العكس من ذلك تماما ً فلما هاجمهم إبراهيم بقوله {أُفٍّ لَّ ُك ْم َولِ َما َتعْ ُب ُد َ
ون مِن ُد ِ
ِين} ،ومن
{حرِّ قُوهُ َوان ُ
صرُوا آلِ َه َت ُك ْم إِن ُكن ُت ْم َفاعِ ل َ
ون} كان رد فعلهم على ذلك بأن قالوا َ
أَ َف َال َتعْ ِقل ُ َ
ذلك نتعلم أن أفضل طريقة للحوار مع اآلخرين هى إستخدام الحجة والمنطق وليس التهجم
على اآلخرين بالكلمات وقد تعلم إبراهيم نفسه الدرس من قصته فحين خاطب النمرود خاطبه
بالمنطق والحجة كما جاء فى اآلية :

{أَلَ ْم َت َر إِلَى الَّذِي َحا َّج إِب َْراهِي َم فِي َر ِّب ِه أَنْ آ َتاهُ َّ
ك إِ ْذ َقا َل إِب َْراهِي ُم َرب َِّي الَّذِي يُحْ ِيي َو ُيم ُ
ِيت
هللاُ ْالم ُْل َ
ِيت ۖ َقا َل إب َْراهِي ُم َفإنَّ َّ ْ
َقا َل أَ َنا أُحْ ِيي َوأُم ُ
ب َفب ُِه َ
ت
ت ِب َها م َِن ْال َم ْغ ِر ِ
ْس م َِن ْال َم ْش ِر ِق َفأْ ِ
َ
هللا َيأتِي ِبال َّشم ِ
ِ
ِ
هللا ُ َال َي ْه ِدي ْال َق ْو َم َّ
الَّذِي َك َف َر ۗ َو َّ
ِين}.
الظالِم َ
▀ المبدأ السابع  :إستيعاب المجاز اللغوى :
ك ِبأَعْ ُي ِن َنا}
يستخدم القرآن الكريم الكثير من التعبيرات المجازية مثل { َي ُد َّ ِ
ِيه ْم} و{ َفإِ َّن َ
هللا َف ْو َق أَ ْيد ِ
{و َي ْب َق ٰى َوجْ ُه َر ِّب َ ُ
ك َف ْو َق ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َث َما ِن َي ٌة} ،وعلينا فهم
ش َر ِّب َ
{و َيحْ ِم ُل َعرْ َ
اإل ْك َر ِام} و َ
َ
ك ذو ْال َج َال ِل َو ْ ِ
هذه اآليات بصورة مجازية وليس بصورة حرفية وذلك ألن هللا منزه أن يكون له يد أوعين أو
وجه مثلنا أو أن يجلس على عرش مثل البشر ،وجدير بالذكر هنا أن ندرك أنه كما أن عندنا
تعبيرات مجازية ال نأخذها بصورة حرفية فإن أتباع العقائد والديانات اآلخرى قد يكون لديهم
هم أيضا ً تعبيرات مجازية فى كتبهم ال يفهموها بصورة حرفية.
▀ المبدأ الثامن  :إدراك المدلول اللغوى للكلمات :
التأمل فى مدلول الكلمات المستخدمة فى القرآن هو أمر فى غاية األهمية فعلى سبيل المثال
حين نقرأ كلمة مسلم أو إسالم أو مسلمين يأتى على أذهاننا فوراً الشخص الذى ينفذ األركان
الخمسة للديانة اإلسالمية (:شهادة أن ال إله إال هللا و ان محمد رسول هللا – إقامة الصالة – و
إتاء الزكاة  -صيام رمضان – حج البيت لمن إستطاع إليه سبيل) فى حين أننا لو تأملنا فى
ُنى عليها أى أنه شيئ مختلف
قول الرسول " بُنى اإلسالم على خمس " ندرك أن اإلسالم قد ب َ
عنها وذلك يجعلنا نتساءل ما هو اإلسالم إذاً ؟ فقد سرد لنا القرآن قصص أنبياء كثيرين
وصفهم بأنهم مسلمون فى حين أن ذلك كان قبل نزول القرآن وقبل بعثة الرسول ،و ذلك يؤكد
أيضا ً أن مدلول كلمة إسالم ليس هو األركان الخمسة فقط كما يظن البعض.
و المفهوم اللغوى لكلمة "إسالم" هو اإلذعان والخضوع هلل وذلك قد يكون من خالل القرآن أو
األنجيل أو التوراة أو صحف إبراهيم ،واإلذعان هلل يكون من خالل إتباع طريق السالم – كما
تفيد الكلمة فكما يقال صلح  -مصلح – إصالح – مصلحين يقال سلم – مسلم – إسالم –
مسلمين ،فكما أن المصلح هو الذى يصلح فى األرض فكذلك فإن المسلم الحقيقى هو من
يصنع السالم فى األرض ،وذلك يتفق مع قول الرسول عليه السالم "المسلم من سلم الناس من
لسانه و يده".
فمن قال عن نفسه أنه مسلم أو كتب ذلك فى بطاقته الشخصية ولم يتعايش مع غيره من الناس
فى سالم فهو مثل إنسان أسمه كريم فى شهادة الميالد ولكنه ليس كريما ً فى أخالقه و معامالته.

