اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ِ
تاين ( 202ـ 275هـ) (دراســـة إحصائية نقدية)
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
السج ْس ّ
وﻗﻒ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻮﺣﻴﻴﻦ  -اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ 
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ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض ،اململكة العربية السعودية
برقم ،)8044 ( :وتأريخ1436/4/14 :هـ
رقم اإليداع1438 /9939 :
تأريخ1438/1/28 :
ردمد1658 - 774x :
سعر المجلة )20( :عشرون ً
ريال سعوديًا أو ما يعادله

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة:
الربيد االلكرتوين للمجلةmjallah.wqf@gmail.com :
ْن،
ْن ،وقف تعظيم َ
يم َ
َم َجلّ ُة َت ْع ِ
الو ْحَيي ِ
الو ْح َيي ِ
ظ ِ

قيمة االشرتاك:

حي الروايب -املدينة املنورة :ص .ب ،51993 :الرمز الربيدي،41553 :
اململكة العربية السعودية.
هاتف املج َّلة 00966148493009 :حتويلة115 :
جوال املج َّلة وواتسآب+966 535522130 :
تويرت@wahyain-mejellah :

 -داخل اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات ( 100ريال) ،شاملة لعددين يف السنة مع قيمة الشحن.

 -خارج اململكة العربية السعودية لألفراد واجلامعات ( 12دوالر ًا أمريكي ًا) لعددين يف السنة ،وال تشمل قيمة الشحن.

2

تعبأ استامرة االشرتاك من موقع وقف تعظيم الوحيني  -املجلة املحكمة.

َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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املطهرة ،وبيان هدايتِهام ،وحتقيق
والسنة النبو ّية
ّ
مؤسسة وقف َّية تقوم عىل خدمة القرآن الكريم ّ
ّ
ِ
ِ
غاياتام ،وتفعيل مقاصدمها.
يف عام  1428هـ ،كانت البداية باسم« :مرشوع تعظيم القرآن الكريم».

املنورة لتنمية املجتمع حتت اسم:
ويف عام  1434هـ ،أصبح املرشوع مركزا ضمن مراكز املدينة ّ
«مركز تعظيم القرآن الكريم».

مؤسسة وقف ّية باسم« :وقف تعظيم الوحيني».
ويف عام 1436هـ ،تم تطوير املركز واستقالله ،ليكون ّ
والسنة النّبو ّية ودراساهتام حملي ًا وعاملي ًا.
االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم ّ
والسنة النّبو ّية يف املجتمع واأل ّمة ،بتفعيل مقاصدمها وغاياهتام وبيان هدايتهام.
تعظيم القرآن الكريم ّ
ِ
ِ
ُ
حقوقهام.
وبيان
الشيفة،
إبراز
والسنّة النّبو ّية ّ
ُ -1
مظاهر عظمة القرآن الكريم ّ

الدفاع عن كتاب اهلل تعاىل وسنّة نب ّيه  ،وتفنيدُ الشبهات عنهام.
-2
ُ

املتخصصة يف الدّ راسات القرآن ّية واحلديث ّية
 -3االرتقاء بالدِّ راسات البحث ّية والدّ ورات التّدريب ّية
ِّ

وما يتعلق هبام.
4

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام ورقي ًا
جم ّلة دور ّية علم ّية حمكّمة ،تُعنى بنرش بحوث الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
الو ْح َي ْ ِ
ي.
وإلكرتوني ًا ،ألساتذة اجلامعات ،وأهل االختصاص ،والباحثني املهتمني بعلوم َ
الو ْح َي ْ ِ
ي الرشيفني وتعظيمهام.
أن تكون املجلة منارة علم َّية بحث َّية يف خدمة َ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق
حتكيم البحوث العلم َّية اجلا َّدة واألصيلة ونرشها يف جماالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
هبام.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -1نرش البحوث العلم َّية
ّ
املتخصصة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -2إثراء املجالت العلم َّية يف جماالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

ُ
شحذ ِهم الباحثني للكتابة ،وتلبية احتياجاهتم لنرش بحوثهم.
-3
 -4العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلم َّية.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -5التمهيد ملشاريع علم َّية موسوع َّية مبتكَرة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

الصلة بعمل الوقف وأهدافه.
 -6دعم أنشطة الوقف املتنوعة بالبحوث العلم َّية اجلا َّدة ذات ِّ
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�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
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�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ اللغة العربية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التعليم العايل بجامعة احل�سن الثاين يف الدار البي�ضاء
)الـمـغــرب(

�أ�ستاذ الإدارة الرتبوية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ الدعوة والثقافة الإ�سالمية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)م�صـر(

�أ�ستاذ القراءات وعلومها بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(
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�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري بجامعة �صكاريا برتكيا وجامعة قطر بقطر
)تركيـا(

�أ�ستاذ الدرا�سات القر�آنية بجامعة امللك �سعود بالريا�ض
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

)الأردن(

خبري اجلودة والتخطيط واالعتماد الأكادميي باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)م�صـر(

�أ�ستاذ اللغات والرتجمة امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ االت�صال والإعالم امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(
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والسنة النبو َّية وما يتعلق هبام؛ ما يأيت:
 -1تَقبل املج َّلة يف حقل الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
البحوث العلم َّية األصيلة.

دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

رسي من أهل االختصاص.
 -2ختضع البحوث املقدَّ مة للمج َّلة للتحكيم العلمي وبشكل ِّ

حمكمي  -عىل األقل  -يكون قرارمها ُملزم ًا ،ويف حال تعارض حكمهام ُيكّم
ُ -3تكَّم البحوث من
َ
البحث من حمكِّم ثالث ويكون قراره مرجح ًا.

ُ -4ي َب َّلغ الباحث ب َقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسم َّية من رئيس حترير املج َّلة.
 -5يف حال عدم َقبول البحث ال يلزم هيئة التحرير إبداء أسباب عدم النرش.

 -6إذا تم حتكيم البحث و َقبوله للنرش ال حيق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.
 -7ال تُعاد البحوث إىل أصحاهبا وال تُسرتد ،سواء أنرشت أم مل تنرش.
 -8حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمج َّلة.

 -9تُرتَّب البحوث يف املج َّلة وفق اعتبارات موضوع َّية وفن َّية ال عالقة هلا بقيمة البحث.

خاصة ببحثه.
زود الباحث بنسختني ورق ّيتني من املجلة املنشور فيها بحثه ،وعرش مستالّت ّ
ُ -10ي َّ
ُعب عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.
 -11املواد املنشورة يف املج َّلة ت ِّ

ُ -12يقدِّ م الباحث إقرار ًا خطي ًا بصيغة (ّ )pdf
بأن بحثه مل ُيس َبق نرشه ،أو مقدم ًا للنرش يف جهة أخرى ،أو
مست ً
ال من عمل علمي للباحث سوا ًء رسالة علم َّية( :املاجستري أو الدكتوراه) ،أوغريمها .و ُيرسل
عىل بريد املج َّلة االلكرتوين.

ُ -13يقدِّ م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلم َّية ،وعناوين االتصال ،والربيد اإللكرتوين ،و ُيرسل عىل
بريد املج َّلة االلكرتوين ،بربنامج الوورد (.)word
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والسنة النبو َّية وما يتع َّلق هبام.
 -1أن يكون البحث يف ُّ
ختصص الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

 -2أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ ة واالبتكار ،وعدم التكرار مع غريه عنوان ًا ومضمون ًا.
 -3أن يتسم البحث بصحة ال ّلغة وسالمة املنهج.
ُ -4يراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات ،وعالمات التنصيص والرتقيم.

 -5أالَّ ّ
يقل عدد صفحات البحث عن )20( :صفحة؛ وال يزيد عن )40( :صفحة؛ مقاس،)A4( :
الضورة.
شاملة مللخص البحث ،ومراجعه .وهليئة حترير املج َّلة االستثناء عند َّ

 -6كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز ( )250كلمة ،يشمل( :موضوع البحث ،وهدفه الرئيس،
ومشكلة البحث ،وأهم نتائجه ،والكلامت الدَّ الة (املفتاحية) عىل موضوع البحث ،وال يتجاوز

عددها )4( :كلامت.

 -7أن تتضمن مقدِّ مة البحث( :موضوع البحث ،وأمهيته ،وأهدافه ،وأسباب اختياره ،ومنهجه العلمي،
السابقة عن املوضوع ،واجلديد الذي سيقدمه البحث).
والدِّ راسات َّ

تتضمن خامتة البحث( :أهم نتائج الدِّ راسة ،والتوصيات العلم َّية يف عنارص واضحة).
 -8أن
َّ
 -9يلتزم الباحث باملواصفات الفن َّية اآلتية:

نوع اخلط )Lotus Linotype( :ملتن البحث ،وعناوينه ،وحواشيه ،ومراجعه ،وفهارسه،...

مفرد ًا.
وتباعد األسطرَ :

مقاس خط متن البحث )16( :غري ُم ْس َو ّد.

مقاس خط العناوين الرئيسةُ )20( :م ْس َو ّد ًا.

مقاس خط العناوين الفرع ّيةُ )18( :م ْس َو ّد ًا.
9

سو ِّد ،وتوضع أرقام احلوايش بني قوسني؛ هكذا:
السفل ّية )12( :غري ُم َ
مقاس خط احلوايش ُ

( ،)1ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستق ّلة.

مزهرين؛ بربنامج مصحف املدينة النبو َّية للنّرش احلاسويب
تكتب اآليات القرآن َّية بني قوسني ّ
بمقاس خطُ )14( :م ْس َو َّد ًا ،وتوثق اآليات يف السطر نفسه بحجم )14( :هكذا:

[سورة البقرة.]30 :

تكتب األحاديث النبو َّية واآلثار بني قوسني؛ هكذا ،» ... « :بمقاس خط متن البحث نفسه

و ُم َس َّو َدة.

مسو َّد ًا ،،اسم املؤلف أو اسم الشهرة،
التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا( :اسم الكتاب َ
ويوضع اجلزء والصفحة ،مثل :الوجوه والنظائر ،للعسكري( ،ص )٢١٢أو (.)٤١٥/١

التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة ،هكذا( :اسم الكتاب مسو َّد ًا ،اسم املؤلف،
اسم املحقق إن وجد ،ثم دار النرش مثال :الرياض :دار السالم ،ط1425 ،4هـ2005 -م).
وترتب املصادر ترتيب ًا هجائي ًا بحسب عناوين الكتب.

االلتزام بمنهجية علم ّية موحدة يف بق ّية التوثيقات وغريها.

يقدِّ م الباحث نسختني من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:
 نسخة إلكرتونية بصيغة وورد (.)wordمصورة بصيغة ( ،)pdfوترسل عىل بريد املج َّلة اإللكرتوين:
 ونسخة أخرىَّ
mjallah.wqf@gmail.com
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P
املوضـــــــــوع
مقدمة التحرير
نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه:
«تاريخ األدب العريب».

أ.د .خلف بن محود الشغديل

أحكام التجويد بني التحديد للداين والتمهيد البن اجلزري

(دراسة وصفية مقارنة).

د .أمحد بن عبد اهلل سليامين.

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة.
د .أجمد بن حممد زيدان.

النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم

أ.د .عادل بن عيل الشدي.

ما علقه البخاري بصيغة التمريض عن ابن عباس 

من مرويات ابن أيب طلحة.
د .أمني بن عائش املزيني.

الس ِ
تاين (ت275 :هـ)
ج ْس ّ
الثـَّقات من شيوخ أيب داود سليامن بن األشعث ِّ
(دراســـة إحصائية نقدية).

د .زياد بن حممد منصور.

الصفحة
15
21

65
137
201
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احلمد هلل ويل املؤمنني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني ،وعىل من اهتدى هبديه وأخذ

بحكمته إىل يوم الدين .وبعد:

فتعظيم الوحيني الكريمني هو تعظيم هلل تعاىل ،ألن مصدرمها منه سبحانه وتعاىل الذي أكرم البرشية

بذلك لتحيى حياة طيبة يف الدارين ،وكذلك هو تعظيم لسيد املرسلني رسول اهلل  ،فالذي
أوحى هو اهلل تعاىل ،والذي ُأوحي إليه هو رسوله ومصطفاه .
ومن أعظم معامل تعظيم الوحيني هو االنتصار للقرآن الكريم ،وذلك باملحافظة عىل القرآن الكريم

بكل املعاين التي تنضوي حتت لواء الدفاع عنه ،وصيانته من عبث الشبهات وكيد التحريفات بكل
الوسائل والدالئل النقلية والعقلية.

وهو جدير بذلك وحقيق به ملا يف ذلك من االرتقاء باألمة ،إذ بتحقيق مقاصده يسمو اإلنسان،

وتستقر األوطان ،وترتقي العلوم ،وتزدان الفهوم ،وتزول اهلموم ،وبتالوته تطمئن القلوب ،وبحكمه
تنكشف الكروب ،وهبديه تنور الدروب ،وبأحكامه تندثر احلروب.

وهكذا فإن فوائده وفضائله ال حتىص ،وخصائصه وحماسنه ال حترص ،وكلام حتقق االنتصار حتقق

التعظيم ،وكلام تغافلنا عن االنتصار حرمنا من ذلك االزدهار.

الذب عام نسب إىل
واالنتصار للقرآن الكريم يتضمن االنتصار للسنة النبوية الرشيفة ملا فيه من
ِّ

رسول اهلل  من االفرتاء.

بش اهلل تعاىل الذين يعملون يف ميدان االنتصار للقرآن الكريم بالنرص والثبات كام يف قوله
وقد َّ

تعاىل :ﱣﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬﱢ [سورة حممد ]7 :ألن االنتصار للقرآن
الكريم هو انتصار هلل تعاىل فهو كالمه تكلم به ،وأكرم البرشية يف ِحكمه وأحكامه.
بش سبحانه وتعاىل أيض ًا الذين ينرصون رسول اهلل بالفوز والفالح والنجاح كام
كام َّ

يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎ

والذب
ﲏﲐﱢ [سورة األعراف ]157 :ونرصته  يف حياته ومماته ،ويف طاعته
ِّ
عنه.
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ومن أساسيات االنتصار :ر ّد املطاعن والشبهات حول القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة،

وذلك بتفنيد املطاعن ودحض الشبهات التي يرددها املحرومون من هذا اخلري العظيم.

ولقد ازدانت املكتبة اإلسالمية بمسرية حضارية راقية من القرن األول اهلجري إىل القرن اخلامس

عرش ،فاهتم العلامء بموضوع االنتصار للقرآن الكريم يف مجيع أنواعه ،وانترشت مؤلفاهتم ،تلك املؤلفات
التي حفظت خمطوطاهتا يف أنحاء العامل ،وانترشت مطبوعاهتا يف املكتبات العامة واخلاصة ،وفقد منها مجلة

كبرية باحلوادث التي أصابتها.

من أجل ذلك انربى الوقف لتأليف« :موسوعة أسامء مؤلفات االنتصار للقرآن الكريم» .وهيدف

هذا العمل البيبلوغرايف إىل ما ييل:

 -1إعداد موسوعة تربز نشاط التأليف يف كتب االنتصار للقرآن الكريم.
 -2رفد الباحثني بعناوين األبحاث التي كتبت حول االنتصار للقرآن الكريم.
 -3التعرف عىل سمو املستوى احلضاري لألمة يف تعظيم القرآن الكريم.
 -4معرفة حجم ونوع إضافة املتأخر عىل املتقدم.
 -5الوقوف عىل اجلهود التي بذلت يف هذا املوضوع.
 -6معرفة تطور هذا العلم.
وهلذه املجلة عناية بموضوعات االنتصار للقرآن الكريم ،ومن بحوث االنتصار يف هذا العدد

الثالث:

« -1االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة» لفضيلة الدكتور أجمد بن حممد زيدان.
 -2نقد مقالة املسترشق األملاين كارل بروكلامن يف (القراءات) يف كتابه« :تاريخ األدب العريب»

لفضيلة الدكتور خلف بن محود الشغديل.

وبمناسبة وفاة أخينا وفقيدنا فضيلة أ.د /سعود بن عيد الصاعدي  - -عضو هيئة حترير

جملة تعظيم الوحيني وأستاذ احلديث الرشيف يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،فإن أرسة هيئة حترير
16

املجلة تنعي الفقيد بنفوس راضية بقضاء اهلل تعاىل وقدره ،وتدعو اهلل تعاىل أن يغفر له ويسكنه فسيح

جناته ،ويسبغ عليه شآبيب رمحاته.

فقد صنف الفقيد  - -الكتب املفيدة التي تنطق بدقة حتقيقه ،وسعة استقرائه وا ِّطالعه ،كام

متيزت دروسه بالفوائد واالستنباط والعمق والدقة وقوة اللغة العربية ،وال غرابة فإنه شاعر مشهود له

بذلك .وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ويطيب يل يف اخلتام أن أقدم الشكر اجلزيل والعرفان اجلميل جلميع أعضاء هيئة التحرير عىل

جهودهم املباركة ال سيام املرشف العام عىل الوقف :فضيلة األستاذ الدكتور عامد بن زهري حافظ الذي
أثروا هذا العدد.
يتابع املجلة متابعة حثيثة لالرتقاء هبا ،والشكر موصول إىل الباحثني الذين َ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

								

								

								

					
رئيس حترير املجلة

أ.د /حكمت بن بشري ياسني
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االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

زيدان افتتاح العدد»
د .أجمد بن حممد «بحث
األستاذ املشارك بقسم التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية
dr.amjad33@gmail.com
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موضوع البحث:

علم االنتصار والدفاع عن القرآن الكريم.

هدف البحث:

إبراز أهمية استمرار التصدي للشبهات والطعون التي تُثار حول كتاب الله  ،ال سيما في

هذا العصر ،الذي انتشرت فيه الوسائل الحديثة في مجال اإلنترنت وتقنية المعلومات ،وحتى ال

تكون هذه الطعون والشبهات من أسباب االنتكاسة والتشكيك ألبناء المسلمين في كتاب الله ،أو

من أسباب العزوف عن دين الله من غير المسلمين ،واستثمار هذه الوسائل الحديثة لتحقيق ذلك.

مشكلة البحث:

 لماذا االنتصار للقرآن الكريم ،والدفاع عنه ،وقد تعهد الله بحفظه؟
 أال يكفي ما كتبه العلماء السابقون في ذلك؟

 كيف ُنسخر الوسائل الحديثة لخدمة االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه ؟

نتائج البحث:

معرفة جملة من الوسائل الحديثة التي تسهم في قضية االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه،

وضرورة التركيز واالهتمام بالنواحي اإلعالمية ،ومواكبة كل تطور وجديد فيه ،والسعي في تأهيل

كوادر تجمع بين العلم والعمل ألجل ذلك ،سواء على مستوى األفراد أو المؤسسات.

الكلمات الدالة المفتاحية:

االنتصار – القرآن الكريم  -الوسائل الحديثة .
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F
الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن على األمم أجمعين ،وآتانا به ما لم يؤت أحد ًا من العالمين،

أنزله هداية عالمية دائمة ،وجعله للشرائع السماوية خاتمة ،ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر

قائمة ،والصالة والسالم على من كان ُخ ُلقه القرآن ،ووصيته القرآن ،وميراثه القرآن ،وعلى آله
وصحبه أجمعين .وبعد:

فقد بقي القرآن محفوظ ًا في حرز حريز ،إنجاز ًا لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول﴿ :ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [سورة الحجر ،]9:ولم ُيصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف

والتبديل ،وانقطاع السند ،حيث لم يتكفل الله بحفظها ،بل وكلها إلى حفظ الناس؛ فقال تعالى:
﴿ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ [سورة المائدة ،]44:أي :بما طلب إليهم حفظه،

والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت ال التأبيد ،وأن هذا القرآن
جيء به مصدق ًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن ًا عليها ،فكان جامع ًا لما فيها من الحقائق الثابتة ،زائد ًا

عليها بما شاء الله زيادته ،وكان سادا مسدها ،ولم يكن شيء منها ليسد مسده ،فقضى الله أن يبقى
حجة إلى قيام الساعة ،وإذا قضى الله أمر ًا يسر له أسبابه ،وهو الحكيم العليم(.)1

بقي هذا القرآن معجزة خالدة ،وكتاب ًا عزيز ًا ،ومنتصرا شامخا ،حتى بعد وفاة من أنزل عليه

 ،أما سائر معجزات األنبياء -عليهم الصالة والسالم -فقد انتهت مع موتهم وفي
زمنهم .وإن كان بقى ما ذكره الله في كتابه الكريم بذكر معجزات بعض األنبياء -عليهم الصالة

والسالم ،-مثل معجزة صالح وموسى وعيسى -عليهم السالم ،-إال أن هذه المعجزات ذهبت ولم

تبق ،وبقي القرآن معجزة خالدة ،ومهما حاول األعداء في كل زمان ومكان أن ينالوا من كتاب الله
( )1انظر :النبأ العظيم (ص.)5-3
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بطعونهم وشبهاتهم وباطلهم ،فليعلموا أن الله قد انتصر لكتابه ،بقوله ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ [سورة فصلت .]44-41:لقد أخبر الله
عن عداء الكفار للقرآن واستمراره فقال جل وعز ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﭼ [سورة فصلت ]4٢ :وقال عن أهل الزيغ والضالل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾
[سورة آل عمران ،]٧ :وما فتئ أهل العلم واإليمان والبصيرة يحملون على عاتقهم هم الدفاع
واالنتصار لكتاب الله وإماطة الشبهات عنه.

ومن هذا المنطلق أحببت التشبه بهم ،والسير على طريقهم في الكتابة حول هذا الموضوع،

فاخترت عنوان "االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل الحديثة".
أهمية البحث:

من الضروري االستمرار في التصدي للشبهات والطعون التي ُتثار حول كتاب الله  ،ال

سيما في هذا العصر ،الذي انتشرت فيه وسائل جديدة للتواصل تعتمد على التطور الكبير الذي
حصل في مجال اإلنترنت وتقنية المعلومات  ،وحتى ال تكون هذه الطعون والشبهات من أسباب

االنتكاسة والتشكيك ألبناء المسلمين في كتاب الله ،أو من أسباب العزوف عن دين الله من غير

المسلمين ،واستثمار الوسائل الحديثة والمتاحة لتحقيق ذلك ،السيما وسيلة اإلعالم في التصدي
لهذه الطعون والشبهات.
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أسئلة البحث:

لماذا االنتصار للقرآن الكريم ،والدفاع عنه ،وقد تعهد الله بحفظه؟

أال يكفي ما كتبه العلماء السابقون في ذلك؟

كيف نسخر الوسائل الحديثة لخدمة االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه ؟

الدراسات السابقة:

تناول علماء اإلسالم ،والباحثون الكتابة في االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه ،سواء بهذه

التسمية أو بما يدل عليها من تسميات أخرى ،من ذلك:

 الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله ،لإلمامأحمد (توفي 441هـ) .- -
 االنتصار للقرآن ،للقاضي أبي بكر الباقالني (توفي 403هـ) .-- تنزيه القرآن عن المطاعن ،للقاضي عبدالجبار المعتزلي (توفي 415هـ) ،وكان تنزيهه للقرآنعن المطاعن بما يوافق مذهب المعتزلة -عفا الله عنه ورحمه.-
 االنتصار للقرآن ،إسهام في التقعيد ،إعداد أ.د أحمد بوعود( ،بحث مقدم للمؤتمر الدوليلتطوير الدراسات القرآنية – 1434/ 4/٢هـ 4013/4/1٢-م).
 االنتصار للقرآن الكريم ،مفهومه وتاريخه وقواعده وأهميته ،سهاد أحمد قنبر.وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين ،وذكرت شيئ ًا من ذلك في ثنايا المبحث الثالث.
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ويأتي هذا البحث تأكيد ًا ألهمية ما كتبه أهل العلم -رحمهم الله ،-والباحثون ،في

مسألة االنتصار لكتاب الله  ،ويؤسس ويؤكد على ضرورة االنتصار للقرآن الكريم

واستثمار الوسائل الحديثة والمتجددة ،والتي ظهرت مع التطور التقني السريع وتصلح ألن
تستخدم في الدفاع عن كتاب الله واالنتصار له ،وصدق الله العظيم إذ يقول﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﴾ [سورة العلق.]5:

خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة ذكرت فيها خطة البحث وأهميته ،وتمهيدا ،وأربعة مباحث ،ثم

الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات ،وهذا تفصيله:

 -المقدمة.

 -التمهيد :وفيه ثالثة مطالب :

 المطلب األول :في تعريف االنتصار للقرآن الكريم ،والوسائل الحديثة ،واإلعالمووسائله.

 -المطلب الثاني :نشأة االنتصار للقرآن الكريم ،وأهميته.

 -المطلب الثالث :عرض مسيرة االنتصار للقرآن الكريم ،ودور العلماء في ذلك.

 المبحث األول :أهمية وسائل اإلعالم ،ودورها في تحقيق االنتصار للقرآن الكريم. -المبحث الثاني :بيان كيفية استخدام وسائل اإلعالم في االنتصار للقرآن الكريم.

 المبحث الثالث :فكرة مشروع عالمي علمي عملي فيه الدفاع واالنتصار للقرآن الكريم. -ثم الخاتمة ،وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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وفي ختام هذه المقدمة أشكر الله  على ما يسر لي من القيام بكتابة هذا البحث

المتواضع ،والذي أرجو أن أكون أسهمت من خالله في شيء من االنتصار لكتاب الله 
والدفاع عنه.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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a
المطلب األول :في تعريف االنتصار للقرآن الكريم ،والوسائل الحديثة،
واإلعالم ووسائله
تعريف االنتصار:

النون والصاد والراء أصل صحيح ،يدل على إتيان خير وإيتائه ،ونصر الله المسلمين :آتاهم
الظفر على عدوهم ،ينصرهم نصر ًا .وانتصر :انتقم(.)1

تعريف االنتصار للقرآن الكريم:

وقفت عليه من التعريفات:
عرف االنتصار للقرآن الكريم بتعريفات ،وأذكر ما
ُ

هو :العلم الذي يبحث في معرفة الشبهات المثارة حول القرآن الكريم ،والرد عليها بالحجة

الصحيحة(.)4
وقيل :هو العلم بالشبهات المثارة على كتاب الله ،وبذل الوسع في دفعها ،وحفظ كتاب الله
منها بجملة من العلوم والوسائل النقلية ،والعقلية ،والمادية(.)3
وقلت في تعريفه :هو تفنيد( )4الشبهات المثارة حول كتاب الله ،بعد العلم بها .فالعلم شرط
( )1انظر :معجم مقاييس اللغة ( ، )435/5ولسان العرب (.)410/5

( )4مجلةة البيةان ،مقةدمةة تةأيةةيسةةيةة للتعريف بعلم االنتصةةال للقر ن اليريم ،الـدكتور :عبـد الرحيم الشــريف ،العدد ،335
.4015/4/19

( )3االنتصال للقر ن اليريم (ص .) 19 :والمراد بالوسائل النقلية (المنطق) ،والمادية :بأن يأخذ على يد الطاعن ،أو اإلعراض عن
مجالسته ،أو تفعيل مؤسسات تعمل في االنتصار وما إلى ذلك .االنتصال للقر ن اليريم (ص.)40:

( )4فنده تفنيد ًاّ :
وعجزه وخ ّطأ رأيه وض ّعفه .تاج العروس من جواهر القاموس (.)50٢/8
كذبه
ّ
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لتفنيد هذه ُ
الشبه ،قال تعالى ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ﴾ [سورة اإلسراء.]3٢:

والتعريفان األوالن مناسبان ،وما ذكرته أنسب؛ الشتماله على ما ذكر في التعريفين باختصار،

والله أعلم.

تعريف الوسائل:

(وسل) الواو والسين والالم :كلمتان متباينتان جد ًا ،األولى :الرغبة والطلب .يقال :وسل إذا

رغب ،والواسل :الراغب إلى الله  .واألخرى :السرقة ،يقال :أخذ إبله توسالً .فالوسيلة ما
ُيتقرب به إلى الغير ،والجمع :الوسيل والوسائل(.)1

وعليه :فالوسيلة ما ُيتوصل به إلى المقصود ،من غاية أو هدف.

تعريف الحديثة:

ُن.
الحاء والدال والثاء أصل واحد ،وهو كون الشيء لم يكنُ .يق ُال حدث أ ْمر ب ْعد أ ْن ل ْم يك ْ

والحديث :نقيض القديم(.)4

( )1انظر :معجم مقاييس اللغة ،)110/٢( ،ومختال الصحاح( ،ص.)338 :
( )4انظر :معجم مقاييس اللغة ،)3٢/4( ،ولسان العرب.)131/4( ،
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تعريف اإلعالم:
علمه ،كسمعه :عرفه ،وأعلمه إياه فتعلمه ،وعلم به ،كسمع :شعر( .)1واختص اإلعالم بما كان
بإخبار سريع(.)4
وفي اصطالح المتخصصين :هو نشر للحقائق واألخبار واألفكار واآلراء ،بوسائل اإلعالم
المختلفة(.)3
وتعرف وسائل اإلعالم :بأنها عبارة عن التقنيات واألدوات أو الطرق التي يتم من خاللها
إيصال المعلومة أو الحدث إلى الجمهور(.)4
وبعد هذه التعريفات الموضحة ،أستطيع أن أقول إن المراد باالنتصار للقرآن الكريم بالوسائل

الحديثة :هو تفنيد ُ
الشبه المثارة حول كتاب الله ،بعد العلم بها ،وتسخير الوسائل التي استحدثت في
الزمن الحاضر؛ الستخدامها في تحقيق االنتصار والدفاع عن كالم الله.

ومن الوسائل التي استجدت واستحدثت في هذا العصر ،والتي ضمنتها بحثي ،هو التطور

اإلعالمي في اإلنترنت (اإلعالم الجديد) فهو اآل ن أعظم وأقوى وسيلة إعالمية لها نفوذ وسيطرة

بالغة" ،فقد توقع االتحاد الدولي لالتصاالت أن يصل عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم بنهاية

العام  401٧إلى  4.3مليار شخص"(.)5
( )1انظر :القاموس المحيط( ،ص.)1140:

( )4انظر :المفردات في غريب القر ن (ص.)580:

( )3انظر :تعريف اإلعالم ، ،للدكتور :نزار نبيل أبو منشار ،شبكة األلوكة 1435/8/19 ،هـ.
( )4انظر :تعريف ويائل اإلعالم ،إيمان الحياري ،موقع موضوع  41 ،ديسمبر 4015م.

( )5انظر :االتحاد الدولي لالتصةةاالت  %08من شةةباب العالم يسةةتخدمون اإلنترن  ،موقع وزارة االتصــاالت وتقنية المعلومات
بالمملكة العربية السعودية 13 ،أغسطس 401٧م .ونحن اآلن في .4018
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فاإلعالم الجديد زادت وسائله عن (اإلعالم التقليدي القديم) من صحف ومجالت

وتلفاز وراديو ،وال أعني التقليل من شأن اإلعالم التقليدي ،والذي قد كان في يوم من األيام هو
الذي ال يوجد غيره وهو األساس ،فاإلعالم معروف من القدم ولم تستغن عنه األمم ،والمقصود

االستفادة منه ومن التطور المصاحب له ،واألعظم تأثير ًا.

ومن الوسائل التي أشرت لها إشارة يسيرة عابرة غير موسعة ،مجمع الملك فهد لطباعة

المصحف الشريف ،ومركز تفسير للدراسات القرآنية ،ووقف تعظيم الوحيين.

150

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

المطلب الثاني :نشأة االنتصار للقرآن الكريم ،وأهميته
إن القارئ والمتأمل في كتاب الله  ليقف على اآليات التي جاء فيها العداء الصريح من

أعداء الملة والدين لهذا الكتاب العزيز ،ولقد سطر كتاب الله  عداءهم هذا ،ورد عليهم في

آيات وسور متعددة ،فالعداء لكتاب الله  منذ مراحل تنزله األولى ،واستمر هذا العداء فترة

نزول القرآن ،وما زال مستمر ًا في كل عصر ،بأشكال وصور متعددة ،والقارئ لكتاب الله 

ليدرك حق اإلدراك أن الله  تو ّلى بذاته المقدسة الدفاع عن كتابه واالنتصار له منذ نزوله ،قال
جل وعال ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [سورة الحجر" ،]9:فحفظ الله القرآن من أن يزاد فيه
باطل ما ليس منه ،أو ينقص منه ما هو منه ،من أحكامه وحدوده وفرائضه"(.)1

وقال جل وعال :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [سورة فصلت" ]44-41:فكتاب الله عزيز بإعزاز الله له ،وحفظه
من كل من أراد له تبدي ً
ال ،أو تحريف ًا ،أو تغيير ًا ،من إنسي وجني وشيطان مارد"(.)4

مفترى ،افتراء رده الله  في آيات عدة من كتابه ،قال تعالى :ﭽﮚ ﮛ
واتهام القرآن بأنه
ً

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ [سورة يونس.]39-3٧:

( )1انظر :تفسير ابن جرير.)18/14( ،

( )4انظر :تفسير ابن جرير.)443/40( ،
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فإن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا القرآن من عند الله ،وقلتم كذب ًا" :إن هذا من عند

محمد" ،فمحمد بشر مثلكم ،وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن ،فأتوا بسورة مثله ،أي :من جنس

القرآن ،واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان ،فإنه تعالى تحداهم ودعاهم ،إن

كانوا صادقين في دعواهم ،أنه من عند محمد ،فلتعارضوه بنظير ما جاء به وحده ،واستعينوا بمن
شئتم ،وأخبر أنهم ال يقدرون على ذلك ،وال سبيل لهم إليه ،فقال تعالى﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [سورة اإلسراء،]88:
ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه ،فقال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [سورة هود ،]13:ثم تنازل إلى سورة فقال ﴿ :ﮱ
ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾ [سورة يونس،]38:

وكذا في سورة البقرة -وهي مدنية -تحداهم بسورة منه ،وأخبر أنهم ال يستطيعون ذلك أبد ًا ،فقال:
﴿ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ [سورة البقرة ،]44:هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم،

وأشعارهم و ُمعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب ،ولكن جاءهم من الله ما ال قبل ألحد به ،ولهذا

آمن من آمن منهم بما عرف من بالغة هذا الكالم وحالوته ،وجزالته وطالوته ،وإفادته وبراعته،
فكانوا أعلم الناس به ،وأفهم له(.)1

وقد رد الله عليهم كذلك في قولهم ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ﴾ [سورة الفرقان ،]4:فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾،
وهذا القدر إنما يكفي جواب ًا عن الشبهة المذكورة ،ألنه قد علم كل عاقل أنه  تحداهم

بالقرآن وهم النهاية في الفصاحة ،وقد بلغوا في الحرص على إبطال أمره كل غاية ،حتى أخرجهم

( )1انظر :تفسير ابن كثير.)4٢9/4( ،
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ذلك إلى ما وصفوهم به من هذه اآليات ،فلو أمكنهم أن يعارضوه لفعلوا ،ولكان ذلك أقرب إلى أن

يبلغوا مرادهم فيه مما أوردوه في هذه اآلية وغيرها ،ولو استعان محمد  في ذلك بغيره

ألمكنهم أيض ًا أن يستعينوا بغيرهم ،ألن محمد ًا  كأولئك المنكرين في معرفة اللغة،
وفي ا ْلمكنة من االستعانة ،فلما لم يفعلوا ذلك والحالة هذهُ ،علم أن القرآن قد بلغ النهاية في

الفصاحة ،وانتهى إلى حد اإلعجاز(.)1
ومن افتراءاتهم التي افتروا بها على كتاب الله ،ورد الله عليهم ،ما ذكره الله  في قوله
تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [سورة النحل ،]103:فهذا القرآن ذو بالغة عربية وبيان واضح ،فكيف
تزعمون أن بشر ًا يعلمه من العجم ،وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منه ،وأنتم أهل اللسان العربي
ورجال الفصاحة وقادة البالغة!(.)4
ولقد أقسم الله تعالى لخلقه بما يشاهدون من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه

وصفاته ،وما غاب عنهم مما ال يشاهدونه من المغيبات عنهم :إن القرآن كال ُمه ووح ُيه وتنزي ُله على
عبده ورسوله ،الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء األمانة ،فقال ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [سورة الحاقة ،]40-38:يعني :محمد ًا  ،أضافه إليه على معنى
التبليغ ألن الرسول من شأنه أن يبلغ عن ا ْل ُمرسل ،ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول

الملكي ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [سورة التكوير،]41-19:

وهذا جبريل  ،فأضافه تار ًة إلى قول الرسول الملكي ،وتارة إلى الرسول البشري؛ ألن ك ً
ال منهما
( )1انظر :تفسير الفخر الرازي.)433/44( ،

( )4تفسير الشوكاني.)433/3( ،
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ُمبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكالمه ،ولهذا قال ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [سورة الحاقة.]43:

قال عمر بن الخطاب :خرجت أتعرض رسول الله  قبل أن ُأسلم ،فوجدته قد

سبقني إلى المسجد ،فقمت خلفه ،فاستفتح سورة الحاقة ،فجعلت أعجب من تأليف القرآن ،فقلت:
هذا والله شاعر كما قالت قريش .قال :فقرأ ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

[سورة الحاقة .]41-40:فقلت :كاهن .قال :فقرأ :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [سورة

الحاقة ]4٧-44:إلى آخر السورة .قال :فوقع اإلسالم في قلبي كل موقع.

﴿ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [سورة الحاقة ]44:محمد  لو كان كما يزعمون مفتري ًا علينا ،فزاد

في الرسالة أو نقص منها ،أو قال شيئ ًا من عنده فنسبه إلينا ،وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة .ولهذا

قال ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [سورة الحاقة ]45:أي :النتقمنا منه باليمين؛ ألنها أشد في البطش﴿ ،ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﴾ [سورة الحاقة ]4٢:وهو نياط القلب ،وقوله ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [سورة الحاقة]4٧:

أي :فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئ ًا من ذلك .والمعنى في هذا :بل هو
صادق بار راشد؛ ألن الله  مقرر له ما يبلغه عنه ،ومؤيد له بالمعجزات الباهرات ،والدالالت

القاطعات(.)1
وتستمر دعاوي المشركين وافتراءاتهم تجاه كتاب الله  ،في زعمهم أن القرآن أساطير
األولين ،وقد ذكر الله  ذلك عنهم في عدة آيات من كتابه ،فقال ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ [سورة األنعام ،]45:وقال ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
( )1انظر :تفسير ابن كثير.)41٧/8( ،
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ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ [سورة األنفال ،]31:وقال﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [سورة النحل،]45-44 :
وقال﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ [سورة الفرقان ،]٢-5:وقال تعالى﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ [سورة القلم" .]15:فكانوا إذا سمعوا كالم الله من رسوله ،كذبوا به،

وظنوا به ظن السوء ،ويعتقدون أنه ُمفتعل من كتب األوائل استنسخها ،وهذا الكالم -لسخافته وكذبه

وبهته منهم -كل أحد يعلم بطالنه ،فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة :أن محمد ًا رسول ،لم يكن ُيعاني

شيئ ًا من الكتابة ،ال في أول عمره وال في آخره ،وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله
نحو ًا من أربعين سنة ،وهم يعرفون مدخله ومخرجه ،وصدقه وبره ،فلما أكرمه الله بما أكرمه به،

نصبوا له العداوة ،ورموه بهذه األقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها ،وحاروا ماذا يقذفونه به ،فتار ًة

من إفكهم يقولون :ساحر ،وتار ًة يقولون :شاعر ،وتار ًة يقولون :كذاب ،فقال الله تعالى ﴿ :ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ [سورة اإلسراء.]48:
وقال تعالى في جواب ما عاندوا وافتروا:

﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [سورة

الفرقان ،]٢:أي :أنزل القرآن المشتمل على أخبار األولين واآلخرين إخبار ًا ح ّق ًا صدق ًا ُمطابق ًا للواقع

في الخارج ،ماضي ًا ومستقب ً
ال ،الله الذي يعلم غيب السموات واألرض ،ويعلم السرائر كعلمه
بالظواهر(.)1
"وقد نفى الله عن كالمه وصف الكهانة والشعر ،فقال تعالى ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ [سورة الطور ،]49:وقال﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
( )1انظر :تفسير ابن كثير.)350/8 ،94/٢( ،
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ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [سورة الطور ،]34-30:وقال ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ [سورة يس.]٢9:
ونفى الله أن يكون القرآن من كالم الشياطين ،فقال تعالى ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [سورة الشعراء.)1("]414-410:
ذكره من اآليات الكريمة التي فيها أعظم الردود وأبلغها على مزاعم الكفار
إن مما تقدم ُ

وافتراءاتهم حول كتاب الله  ،ليتبين لنا أن نشأة االنتصار لكتاب الله -جل وعال -بدأ منذ وقت

مبكر ،فقد بدأ منذ نزول القرآن ،وتأتي أهمية االنتصار لكتاب الله  في أنه مسلك من مسالك

حفظ الدين لتعلقه بكتاب الله الذي هو أصل الدين ،ومصدر التشريع ،ومعلوم أن حفظ الدين هو
أعلى الضرورات الخمس ،كما أن في االنتصار لكتاب الله حماية للمسلمين من التأثر بالشبه المثارة

على القرآن الكريم ،وتظهر أهمية االنتصار في حفظ سالمة عقيدة المسلمين من االنحراف لما فيه

من البيان للحق ودفع الباطل ،ومعلوم أن الطعن في كتاب الله ُي ْفضي إلى انحرافات عقدية وفكرية

كبيرة ،فكل تشكيك في القرآن ،وكل تأويل له ُمنفك عن الضوابط ُيعطل المعنى أو ُيخر ُجه عن مراد
الله ،ويؤدي إلى ضياع في الدين جزئي أو ُكلي( ،)4فأهميته كبيرة للفرد والمجتمع ،ومن يطلب الحق

من غير المسلمين ،واألهم من ذلك :خدمة كتابة الله جل جالله ،وصيانته ،واالنتصاف له من
الشبهات المثارة حوله(.)3

( )1انظر :منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل العقيدة.)450/1( ،
( )4انظر :االنتصال للقر ن اليريم( ،ص.)311:

( )3انظر :علم االنتصال للقر ن اليريم ،مقال في ملتقى أهل التفسير ،للدكتور عبد الرحيم الشريف.144٧/1/4٧ ،
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المطلب الثالث :عرض مسيرة االنتصار للقرآن الكريم،
ودور العلماء في ذلك

()1

لقد أنزل المولى الكريم كالمه الكريم في ثالث وعشرين سنة  ،في أوائل العهد المكي،

والمدني  ،وما بينهما ،ولم تخل هذه األحوال من آيات ُتقرر االنتصار والدفاع عن القرآن ،وحينما

انتقل المبلغ عن الله  إلى الرفيق األعلى ،وانقطع الوحي ،تحقق وظهر صدق ما وعد
الله به من حفظه لكالمه على مر العصور والدهور.

إن في هذا القرآن من ال ُقوة والسلطان ،والتأثير العميق ،والجاذبية التي ال ُتقاوم ،ما كان ُيهز

هز ًا ،ويزلزل أرواحهم زلزاالً شديد ًا ،ف ُيغالبون أثره بكل وسيلة ،فال يستطيعون إلى ذلك
قلوبهم ّ

سبي ً
ال ،ولقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ونفوس
نفوسهم
ُ
ﯘ ﴾ [سورة فصلت ،]4٢:وكانت هذه المقالة تدُ ل على الذ ْعر الذي تضطرب به ُ

أتباعهم من تأثير هذا القرآن ،وهم يرون هؤالء األتباع كأنما ُيسحرون بين عشية وضحاها من تأثير
النفوس،
اآلية واآليتين ،والسورة والسورتين ،يتلوها محمد بن عبد الله  ،فتنقاد إليه
ُ

وتهوي إليه األفئد ُة ،ولم يقل رؤساء قريش ألتباعهم وأشياعهم هذه المقالة وهم في ن ْجوة من تأثير

هذا القرآن ،فلوال أنهم أحسوا في أعماقهم هز ًة روعتْهم ما أمروا هذا األمر ،وما أشاعوا في قومهم
بهذا التحذير ،الذي هو أدل من كل قول على عمق التأثير ،وإن السورة الواحدة لت ُهز الكيان اإلنساني

في بعض األحيان ،وتأخذ على النفس أقطارها ما ال يأخذه جيش ذو عدة وعتاد.

فهم حينما تواص ْوا فيما بينهم أال يطيعوا للقرآن ،وال ينقادوا ألوامره إذا ُتلي بقولهم ﴿ :ﮭ

( )1اجتهدت في هذا المبحث في إيراد شيء من ذلك على سبيل المثال ويتضح به المقصود ،والتقصي والحصر قد يصعب ،ومحله
البحوث المطولة.
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ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [سورة فصلت]4٢:؛ قال تعالى منتصر ًا للقرآن
ومنتقم ًا ممن عاداه من أهل الكفران ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [سورة فصلت ]4٧:في
مقابلة ما اعتمدوه في القرآن وعند سماعه ﴿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [سورة فصلت ]4٧:بشر
أعمالهم وسيء أفعالهم ﴿ ،ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾

[سورة

فصلت.)1( ]48:
لقد ظهر عداء المشركين والكفار لكتاب الله  منذ مراحل تنزله األولى ،واستمر هذا

العداء حتى بعد لحوق النبي  بالرفيق األعلى ،وإلى يومنا هذا ،بل وإلى قيام الساعة،

ُ
الكريم هذا العداء المستمر في آيات متعددة ،ورد عليهم في مزاعمهم وافتراءاتهم
القرآن
ولقد سطر
ُ
الباطلة تجاه كتاب الله .

إن االنتصار للقرآن الكريم ليس ُمقتصر ًا على الطعون واالفتراءات الموجهة له من الكفار

واألعداء فحسب ،بل يشمل ذلك نقد الشبهات المثارة والتأويالت البعيدة والمنحرفة التي ُوجدت
حول كتاب الله من أهل اإلسالم أيض ًا ،وحمايته وحفظه من الحمالت الشرسة والمعادية التي

يتعرض لها على مر العصور.

ولقد كان للصحابة -رضوان الله عليهم -جهود عظيمة في االنتصار للقرآن والدفاع عنه،

ولهم السابقة في ذلك" ،فهذا عمر يشير على أبي بكر  ،--بعد موقعة اليمامة ،ويقول له:

إن القتل قد استحر ب ُقراء القرآن ،وإنما أخشى أن يستحر ُ
القتل بال ُقراء في المواطن ،فيذهب كثير من
القرآن ،وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن.

وفي عهد عثمان ،أشار حذيفة  --عليه ،أن ُيدرك األمة قبل أن يختلفوا اختالف
( )1انظر :تفسير ابن كثير.)1٧4/٧( ،
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اليهود والنصارى ،حين اختالفهم في القراءة ،فقصد  جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة

عن النبي  ،وإلغاء ما ليس كذلك ،وأ ْخذهم بمصحف ال تقديم فيه وال تأخير ،وال

تأويل أثبت مع تنْزيل ،وال منسوخ تالوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءاته وحفظه؛ خشية
دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعدُ (.)1
"وكان ابن عمر  --يرى الخوارج شرار الخلق ،وقال :انطلقوا إلى آيات الكفار
فجعلوها في المؤمنين"(.)4
وفي عصر التابعين كان ُ
نقط المصحف وشك ُله ،والذي دعاهم إلى ذلك ما شاهدوه من أهل

عصرهم ،مع قربهم من زمن الفصاحة ،من فساد ألسنتهم ،واختالف ألفاظهم ،وتغير طباعهم،

ودخول اللحن على كثير من خواص الناس وعوامهم ،وما خافوه من مرور األيام ،وتطاول األزمان

من تزيد ذلك ،وتضاعفه فيمن يأتي بعد ،فكان في نقط المصحف وشكله صيانة له من اللحن
والتحريف(.)3

وتوالت جهود علماء اإلسالم بعد ذلك في االنتصار والدفاع عن القرآن ،في كل عصر ومصر،

فهذا اإلمام أحمد  --يؤذى و ُيسجن و ُي ْضرب بسبب امتناعه عن القول بخلق القرآن ،ويؤلف

كتابه العظيم( :الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن ،وتأولته على غير

تأويله).

( )1انظر :اإلتقان في علوم القر ن )3٧9/4( ،النوع الثامن عشر.

( )4انظر :فتح البالي شةرح حةحيح البخالي ،)48٢/14( ،فقد انتصر رضي الله عنه للقرآن ودافع عنه ،ببيانه للتأويل المنحرف،
والفكر الفاسد.

( )3انظر :المحيم في نقط المصحف( ،ص ،)18:واإلتقان في علوم القر ن )4449/٢( ،النوع السادس والسبعون.
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وأبان ابن قتيبة  --عن سبب تأليفه كتابه القيم (تأويل مشكل القرآن) ،فيقول" :ولقد
اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون ،ولغ ْوا فيه وهجروا ،واتبعوا ﴿ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ﴾ [سورة آل عمران ]٧:بأفهام كليلة ،وأبصار عليلة ،ونظر مدخول ،فحرفوا الكالم عن

مواضعه ،وعدلوه عن سبله ،ثم قضوا عليه بالتناقض ،واالستحالة ،واللحن  ،وفساد النظم،

واالختالف ،وأ ْدلوا في ذلك بعلل ُربما أمالت الضعيف ال ُغمر ،والحدث الغ ّر ،واعترضت بالشبه في
القلوب ،وقدحت بالشكوك في الصدور ...فأحببت أن أنضح عن كتاب الله ،وأرمي من ورائه

بالحجج النيرة ،والبراهين البينة ،وأكشف للناس ما يلبسون ،فأل ْف ُت هذا الكتاب"(.)1
ُ
وكان للقاضي أبي بكر الباقالني  --جهد عظيم في االنتصار للقرآن والدفاع عنه -في

كتابه الفريد (االنتصار للقرآن) ،-وإبطال ما يدعيه أهل الضالل من تبديله وتحريفه وتغييره ،ودخول
الخلل فيه ،وذهاب شيء كثير منه ،وزيادة أمور فيه ،وما يدعيه ُ
أهل اإللحاد وشيعتهم من ُمنتحلي

اإلسالم ،من تناقض كثير منه ،وزيادة أمور فيهُ ،
وخ ُلو بعضه من الفائدة ،وكونه غير متناسب ،إلى غير
ذلك من وجوه مطاعنهم(.)4
وهذا الخطيب اإلسكافي  --يذكر السبب الداعي لتأليف كتابه (درة التنزيل وغرة

التأويل) ،حيث يقول" :ففتقت من أكمام المعاني ما أوقع فرقان ًا ،وصار ل ُمبهم المتشابه وتكرار

المتكرر تبيان ًا ،ولطعن الجاحدين ر ّد ًا ،ولمسلك الملحدين سدّ ًا"( ،)3وقال في آخره" :هذا آخر ما
تكلمنا عليه من اآليات التي يقصد الملحدون التطرق منها إلى عيبها"(.)4
( )1انظر :تأويل مشيل القر ن( ،ص.)44:
( )4انظر :االنتصال للقر ن.)8/1( ،

( )3انظر :دلة التنْزيل وغرة التأويل.)418/1( ،

( )4انظر :دلة التنْزيل وغرة التأويل.)13٧5/3( ،
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وجعل القرطبي  --في مقدمة تفسيره عنوان ًا" :باب ما جاء من الحجة في الرد على
من طعن في القرآن ،وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان"(.)1
وهذا السمين الحلبي  --يقول" :وال ُي ْلتفت إلى ما ذكره بعض المالحدة في قوله:
﴿ ﮞ ﮟ ﴾ [سورة األعراف ،]٧8:وفي موضع آخر ﴿ :ﮟ ﴾ [سورة هود ،]٢٧:وفي
موضع آخر ﴿ :ﯢ ﴾ [سورة الحاقة ،]5:واعتقد ما ال يجوز؛ إذ ال منافاة بين ذلك ،فإن الرجفة

ُمترتبة على الصيحة ،ألنه لما صيح بهم رجفت قلوبهم فماتوا ،فجاز أن ُيسند اإلهالك إلى كل

منهما"(.)4

االنتصارات للقرآن الكريم والدفاع عنه في كل عصر ،إلى عصرنا الحاضر،
وهكذا توالت
ُ

وأسهم الباحثون في هذا العصر ببحوث قيمة ،فيها ردود على الشبهات المثارة حول كتاب الله .فقد

ذكر العالمة الزرقاني ُ --جم ً
ال من الشبهات المثارة حول القرآن وعلومه ،في كتابه (مناهل

العرفان في علوم القرآن) ،ورد عليها ،قال " :--ولقد حاولت في هذا التأليف أمور ًا خمسة:

ثانيها -أن أعالج شبهات عصرنا الراهن عالج ًا ُينحي األذى عن طريق عشاق الحق ،وطالب
ورواد البحث ،ومريدي اإلسالم ،ولقد التزمت في عالج هذه الشبهات أدب الباحث
الحقيقةُ ،
وواجب المناظر ،ورأيت لمثل هذا االعتبار أن ُأرخي الس ْتر على أسماء أصحاب هذه الشبه خصوص ًا

المعاصرين منهم ،وتعمدت هذه السياسة محاسنة لهم عسى أن ي ْرع ُووا ،وح ّب ًا في سالم البحث
وغض ًا من شأنهم إن كان لهم شأن كيال ُيقلدوا؛ فإننا أصبحنا في
وهدوئه عسى أن يسلموا ويهدؤواّ ،
( )1انظر :تفسير القرطبي.)14٢/1( ،

( )4انظر :الدل المصون في علوم اليتاب المينون.)3٢9/5( ،
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زمان افتتن كثير من الناس فيه باألسماء والرتب واألموال والنسب ،وباتوا ال يعرفون الرجال بالحق،
إنما يعرفون الحق بالرجال ،فالباطل إن صدر من فالن النابه؛ فهو عندهم حق وزين ،والحق إن جاء

به فالن الخامل؛ فهو عندهم باطل وشين ،وهكذا اختلت الضوابط وانقلبت الموازين(.)1
وقد تصدى الدكتور الجيالني مفتاح للحداثيين العرب( ،)4في كتابه (الحداثيون العرب في
العقود الثالثة األخيرة والقرآن الكريم :دراسة نقدية) ،ورد على ُشبهتهم في دعوتهم إلى تجديد فهم

القرآن فهم ًا يتناسب مع العصر الذي نعيشه ،وذلك من خالل رفضهم صراح ًة لمناهج التفسير
اإلسالمي المعهودة ،وتبنيهم بدل ذلك لمناهج ونظريات مستوردة ،واحتقارهم الواضح لمناهج

التفسير اإلسالمي والزهد فيها إلى درجة تصل أحيان ًا إلى العداء المكشوف ،غير أن هذا االحتقار

والعداء ال يصدر عن قناعات علمية واضحة ،بل عن تعصب فكري ،وانبتات حضاري ،وجهل

ُمركب باإلسالم ومناهجه ،واهتمام الحداثيين بالدين هو اهتمام أ ْمل ْت ُه الظروف الواقعية والصراعات
الفكرية والسياسية ضد التيار الديني المتنامي(.)3

وأجاد الدكتور عبد المحسن المطيري في كتابه (دعاوي الطاعنين في القرآن الكريم في القرن
( )1انظر :مناهل العرفان ،)8/1( ،وكانت له محاوالت يشكر عليها ،في الرد على منكري الوحي ،وجمع القرآن ،ورسمه ،وغيرها.
تراجع في كتابه مناهل العرفان .ويرجع كذلك لزام ًا لــــ(كتاب مناهل العرفان – للزرقاني) دراســة وتقويم للدكتور/خالد بن
عثمان السبت ،وفقه الله ،فقد ناقش المصنف -رحمه الله -في بعض الشبه ،وأبان عن رأيه فيها.

ُن .والحديث :نقيض القديم .انظر:
( )4الحاء والدال والثاء أصــل واحد ،وهو كون الشــيء لم يكنُ .يق ُال :حدث أ ْمر ب ْعد أن ل ْم يك ْ
معجم مقاييس اللغة ،)3٢/4( ،ولسةان العرب ،)131/4( ،والحداثيون :مجموعة من الكتاب المعاصــرين الذين يشــتركون
في تبني عـدة أفكار مثل :الذاتية ،والعقالنية ،والعلمانية ،ونســبية الحقيقة ،ونزع القداســة ،والتاريخية ،والدعوة للقطيعة مع

الماضي ،وتجاوز ما قرره السابقون ،وفتح باب التأويل ،وإعادة فهم النصوص فهم ًا جديد ًا ،واستحداث مناهج جديدة للتعامل

مع التراث ونصوص القرآن والسنة ،مأخوذة في الغالب من تراث الغرب النقدي واأللسني .موقف االتجاه الحداثي من اإلمام

الشافعي( ،ص .)٧:وينظر :علوم القر ن في المنظول الحداثي( ،ص.)14:

( )3انظر :الحداثيون العرب في العقود الثالثة األخيرة والقر ن اليريم( :ص.)489 ،8 :
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الرابع عشر ،والرد عليها) ،فقد رد على المستشرقين الذين يطعنون في هذا الدين ،و ُيشككون في
قدسية وعصمة كتابه ،ومن تأثر بهم ،من أعداء الدين ،أو ممن ينتسبون لإلسالم ،هداهم الله وكفانا

شرهم.

وأبدع الدكتور أحمد إدريس الطعان في كتابه (العلمانيون والقرآن الكريم "تاريخية النص")،

فقد كان همه األساسي هو البحث عن الجذور الغائرة واألسس الكامنة واألرضية الناظمة التي

خطاب العلماني آراءه وأطروحاته عندما يتعامل
ُتشكل المنابع والروافد والقواعد التي يبني عليها ال
ُ
مع القرآن الكريم ،أو مع اإلسالم عموم ًا.

ولعلي أختم هذا المبحث المهم ،بهذا القرار:
قرال لقم ( ،)61/4( 641بشأن القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية)
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في

دورته السادسة عشرة بدبي (دولة اإلمارات العربية المتحدة)  30صفر –  5ربيع األول 144٢هـ،

الموافق  14 – 9نيسان ( إبريل ) 4005م.

بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القراءة الجديدة للقرآن

وللنصوص الدينية ،وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،قرر ما يلي:

أوالا :إن ما ُيسمى بالقراءة الجديدة للنصوص الدينية إذا أدت لتحريف معاني النصوص ولو

باالستناد إلى أقوال شاذة بحيث تخرج النصوص عن المجمع عليه ،وتتناقض مع الحقائق الشرعية

ُيعد بدعة منكرة وخطر ًا جسيم ًا على المجتمعات اإلسالمية وثقافتها وقيمها ،مع مالحظة أن بعض

حملة هذا االتجاه وقعوا فيه بسبب الجهل بالمعايير الضابطة للتفسير ،أو الهوس بالتجديد غير

المنضبط بالضوابط الشرعية.
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وتتجلى بوادر استفحال الخطر في تبني بعض الجامعات منهج هذه القراءات ،ونشر مقوالتها

بمختلف وسائل التبليغ ،والتشجيع على تناول موضوعاتها في رسائل جامعية ،ودعوة رموزها إلى

المحاضرة واإلسهام في الندوات المشبوهة ،واإلقبال على ترجمة ما كتب من آرائها بلغات أجنبية،

ونشر بعض المؤسسات لكتبهم المسمومة.

ثاني اا  :أصبح التصدي لتيار هذه القراءات من فروض الكفاية ،ومن وسائل التصدي لهذا التيار

وحسم خطره ما يلي:

 -دعوة الحكومات اإلسالمية إلى مواجهة هذا الخطر الداهم ،وتجلية الفرق بين حرية الرأي

المسؤولة الهادفة المحترمة للثوابت ،وبين الحرية المنفلتة الهدامة ،لكي تقوم هذه الحكومات

باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمراقبة مؤسسات النشر ومراكز الثقافة ومؤسسات اإلعالم ،والعمل على
تعميق التوعية اإلسالمية العامة في نفوس النشء والشباب الجامعي ،والتعريف بمعايير االجتهاد

الشرعي ،والتفسير الصحيح ،وشرح الحديث النبوي.

 -اتخاذ وسائل مناسبة (مثل عقد ندوات مناقشة) لإلرشاد إلى التعمق في دراسة علوم

الشريعة ومصطلحاتها ،وتشجيع االجتهاد المنضبط بالضوابط الشرعية وأصول اللغة العربية

ومعهوداتها.

 توسيع مجال الحوار المنهجي اإليجابي مع حملة هذا االتجاه. -تشجيع المختصين في الدراسات اإلسالمية لتكثيف الردود العملية الجادة ،ومناقشة

مقوالتهم في مختلف المجاالت ،وبخاصة مناهج التعليم.

 -توجيه بعض طلبة الدراسات العليا في العقيدة والحديث والشريعة إلى اختيار موضوعات

رسائلهم الجامعية في نشر الحقائق ،والرد الجاد على آرائهم ومزاعمهم.
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 -تكوين فريق عمل تابع لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،مع إنشاء مكتبة شاملة للمؤلفات

في هذا الموضوع ترصد ما نشر فيه والردود عليه ،تمهيد ًا لكتابة البحــوث الجادة ،وللتنسيق بين
الدارسين فيه ،ضمن مختلف مؤسسـات البحث في العالم اإلسالمي وخارجه .والله أعلم(.)1
إن القراءات المعاصرة للقرآن الكريم ،هي كتابات تمشي في اتجاه التحلل من كل

االلتزامات والقيم والمبادئ والشرائع ،وتحلل للناس ما حرم الله  ،وتقول في كتاب الله
بغير علم(.)4
وللدكتور عبد الرحيم خيرالله الشريف جهد مبارك مشكور في رسالة الدكتوراه "القرآن

الكريم في مواقع اإلنترنت العربية دراسة تحليلية نقدية" فقد ضمنها ثالثة أبواب:

الباب األول :بيان مطاعن مواقع اإلنترنت العربية غير اإلسالمية في ثبوت القرآن الكريم

ونقدها.

الباب الثاني :بيان مطاعن مواقع اإلنترنت العربية غير اإلسالمية في محتوى القرآن الكريم

ونقدها.

الباب الثالث :نقد موارد ومناهج البحث المؤدية إلى إثارة الشبهات حول القرآن الكريم في
مواقع اإلنترنت (.)3

( )1انظر :على الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) منظمة التعاون اإليالمي ،مجمع الفقه اإلسالمي الدولي (نسخة تجريبية).

( )4انظر :القراءات المعاحةرة للقر ن اليريم في ضةوء ضوابط التفسير( ،ص ،)3٧:وقد اجتهد فيه مؤلفه الدكتور /محمد محمود
كالو في تفنيد دعاوى هؤالء ،جزاه الله خير ًا.

( )3انظر :ملتقى أهل التفسةةير ،على شــبكة اإلنترنت ،144٧ /٧/44 ،واقترح بعد المناقشــة أن تطبع الرســالة في كتاب بعنوان
"المطاعن المثارة حول القرآن الكريم في مواقع اإلنترنت العربية".
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وهكذا تتوالى وتتظافر جهود العلماء والباحثين المعاصرين  ،على جهود العلماء السابقين في

استمرار االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه كلما استجدت شبه أو وسائل لم تكن موجودة من قبل،
ومن ذلك ما استجد في هذا العصر من انتشار وسائل اإلعالم الجديد المبنية على التطور الكبير في

االنترنت وتقنية المعلومات.
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المبحث األول :بيان أهمية وسائل اإلعالم ،ودورها في نشر االنتصار
للقرآن الكريم
إن اإلعالم يشكل دور ًا مهم ًا داخل كل مجتمع ،من حيث تثقيف الناس باألخبار والمعلومات

واألفكار ،والتي تؤثر على عملية اتخاذ القرار ،حيث ُتعد وسائل اإلعالم مصدر ًا مهم ًا من مصادر

التوعية وبناء الفكر المجتمعي ،وهي ذات تأثير كبير في عملية تكوين الرأي الجماهيري ،إلى جانب
التأثير في تكوين اهتماماتهم وتوجيهاتهم الفكرية والسياسية ،وهذا ما ُيكسبها أهميتها في عملية

تطوير الدول والمجتمعات اإلنسانية ،وشهد العصر الحديث تطور ًا تكنولوجي ًا متميز ًا في وسائل

التلفاز أو الراديو هي
اإلعالم ،من خالل ظهور تقنيات ووسائل إعالمية جديدة ،بحيث لم ي ُعد
ُ

المصادر األولية لإلعالم ،فقد ظهرت المصادر اإلعالمية اإللكترونية واستخدام اإلنترنت ،باإلضافة

لوسائل التواصل االجتماعي من الفيس بوك واليوتيوب وتوتير ،وغيرها من البرامج ،والتي أصبح

لها تأثير مهم وفعال داخل المجتمعات المعاصرة وإنجازاتها(.)1
إن وسائل اإلعالم تعتبر من المصادر األساسية للمعلومة ،والتي يبني عليها الفرد مواقفه،

وتقوم عليها اتجاهات الجماعات حيال األحداث الجارية ،سواء بالقبول أو الرفض ،حيث تتولى
وسائل اإلعالم الدور الملموس في تشكيل موقف الجمهور المتلقي من القضايا المطروحة على

الساحة المحلية والدولية ،وال يتوقف تغيير االتجاه والموقف على القضايا العامة أو األحداث

المثارة ،بل يمتد إلى القيم وأنماط السلوك ،فقد يحدث أن يتقبل المجتمع قيم ًا كانت مرفوضة قبل
أن تحملها الرسالة اإلعالمية ،أو يرفض قيم ًا كانت سائدة ومقبول ًة مستبدالً بها قيم ًا جديدة ،ويبقى

اإلعالم ووسائله من أهم عوامل نقل الحضارة ،وإشاعة الثقافة الجادة ،ودعم الفكر الصالح ،وبث

( )1انظر :دول ويائل اإلعالم في المجتمع ،عهد أحمد ،موقع موضوع  ٧ ،يونيو .401٢
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القيم الصحيحة في العادات والسلوك ،وإصحاح البيئة اإلنسانية والمجتمع البشري ،وتحقيق
التواصل االجتماعي والثقافي بين األفراد وجماعات األمم(.)1
إن لوسائل اإلعالم -على تنوعها -أهمية عظمى ،ودور ًا بارز ًا ،إذ تكمن هذه األهمية ،وهذا

الدور في أمور عدة منها:

 -1إن أهم دور تقوم به وسائل اإلعالم نشر المعلومات واألخبار في مختلف أنحاء

العالم.

 -4إنها أداة للتثقيف والتوجيه ،ونشر الوعي.

 -3قدرتها على ترسيخ القيم والمبادئ السامية.

 -4الوسيلة األهم إلحداث أي تغيير يذكر في المجتمع.

 -5قدرتها على إعطاء شخصية ما أو شيء ما أهمية وقيمة بين الناس وفي المجتمع.

 -٢تمثيل رأي الشارع ،بمعنى أن يكون اإلعالم مرآة تنعكس فيها مطالب العامة علها
تصل للمسؤولين.

 -٧محاربة الشائعات التي تنتشر بين الناس ،وذلك من خالل الخبر اليقين.

 -8تعد أحد األدوات المهمة التي تستخدم للتسويق السياسي.
 -9وسيلة مهمة لإلعالنات التجارية.

 -10وسيلة ترفيهية محببة لدى العديد من األفراد كبار ًا وصغار ًا(.)4
إذا عرفنا هذه األهمية البالغة لوسائل اإلعالم ،وهذا الدور الكبير الذي ُتشكله ،فلم ال

نستخدمها و ُنسخرها في خدمة كتاب الله ،والتعريف به ،واالنتصار له ،والدفاع عنه؟ ولم نحن
( )1انظر :ملخص بحث اإلعالم الجديد ،أنواعه – خصائصه – وتحدياته المجتمعية ،على شبكة األلوكة.1434/٧/44 ،

( )4انظر :دول ويةةائةل اإلعالم ،طالل المشــعـل  14فبراير  ،401٧وما أهمية ويةةائل اإلعالم ،هديل البكري 1 ،فبراير ،4015
وتعريف ويائل اإلعالم واالتصال ،حنين حجاب 15 ،يناير  ، .401٧كلها في موقع موضوع.
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ُمقصرون في استخدام هذه الوسائل؟ ولم ال نرقى بالمستوى المطلوب والمأمول في ذلك؟

فهل عجزنا أن ُنحول هذه األهمية وهذه األدوار التي تقوم به وسائل اإلعالم ،إلى االنتصار

والدفاع عن كتاب الله ،في حين أن أهل الدنيا يستخدمون هذه الوسائل لدنياهم ،وأهل الباطل لنصرة

باطلهم.

"إن العمل اإلسالمي بمختلف اهتماماته هو أحوج من غيره إلى اإلعالم ألسباب عديدة ،من

أهمها طبيعة المشروع الرسالي الذي يحمله ،إضافة إلى كونه يعيش حالة حرب حقيقية على كل

األصعدة وفي مختلف المجاالت ،ويستخدم خصو ُمه في ذلك مختلف الوسائل وعلى رأسها
اإلعالم بمختلف أدواته ،إن حجم اإلثخان في األمة المسلمة والظلم الواقع عليها من قبل أعدائها

يتطلب القيام بالجهاد اإلعالمي ،إذ يقوم األعداء بتحويل الضحية إلى جالد ،والمستعمر إلى محرر،
ويخدعون في ذلك شعوبهم والعقالء منهم ،بل وقع ضحية تلك الحمالت اإلعالمية التضليلية كثير

من أبناء المسلمين ،نتيجة لحجم الضخ اإلعالمي وجودته وتنوع أساليبه من قبل الخصوم"(.)1
إن االنتصار لكتاب الله ،وتعريف الناس به ،ال يقتصر على جيل دون جيل ،أو زمان دون زمان،

بل األمة مخاطبة به في كل زمان ومكان ،وإن كان ال بد أن يكون المنتصر لكتاب الله والمتحدث

عنه عالم ًا به ،ولو بقدر ما ُيفند الشبه التي تثار حوله.

وال شك أن من أهم الوسائل التي تساعد على تعزيز االنتصار للقرآن الكريم ونشره ،والدفاع

عنه ،وتعريف الناس به ،وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها ،وخاصة مع ظهور التقنيات والتكنولوجيا

الحديثة ،أصبح األمر أسهل من ذي قبل ،فوسائل اإلعالم لها أهمية ودور كبير في مختلف مجاالت
الحياة ،فبه تستمد الدول قوتها ،وتتبنى أفكارها ،وتنشر ثقافتها ،وتنتصر على أعدائها.

"وقد ُسمى اإلعالم بالسلطة الرابعة( ،)4لما له من دور كبير وبارز ،في نشر الفكر والوعي
( )1انظر :مجلة البيان ،القصول اإلعالمي في العمل اإليالمي ،حمير الحوري.143٧/5/9 ،
( )4ألن هناك سلطة تشريعية ،وقضائية ،وتنفيذية.
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االجتماعي ،والثقافي ،والسياسي ،ويعتبر اإلعالم أقوى كيان على األرض ،ولديه القدرة على جعل

البريء مذنب ًا ،والمذنب بريئ ًا ،وهذه هي القوة ،ألنه يسيطر على عقول الجماهير ،إن التطور

التكنولوجي لوسائل االتصال وأساليب التواصل جعل من اإلعالم نافذة مفتوحة للجميع يمكن من

خاللها ألي إنسان أن يوجه لخآخرين أي أفكار ،وعندما أصبح استخدام اإلنترنت أكثر انتشار ًا،

أصبح الوصول إلى وسائل اإلعالم متاح ًا للجمهور بطرق ال يمكن أن يتصورها ال ُقراء والمشاهدون
لألخبار في العقود الماضية ،فقد أصبح مزيج ًا مثالي ًا من التكنولوجيا والموارد البشرية تمثل اإلعالم،

وتمكن مستخدمو اإلنترنت نشر وجهات نظرهم من خالل التدوينات والتعليقات ،وزيادة القدرة
على نشر وجهات النظر والمعلومات بشكل كبير"(.)1

"تميز هذا العصر بالقدرة الخارقة على نشر األخبار والمعلومات بسرعة عالية جد ًا ،عبر

وسائل اإلعالم المنتشرة بكل أشكالها وأنواعها ،فيكون الخبر أو الحدث في غضون دقائق من
حدوثه ووقوعه قد انتشر على نطاق واسع بفضل التطور التكنولوجي لوسائل اإلعالم"(.)4
وإذا وصل اإلعالم لهذه المرحلة والتطور ،فيتحتم على المسلمين عموم ًا ،والمتخصصين في

الدراسات اإلسالمية والقرآنية على وجه التحديد ،االستفادة منه.

"لقد كثر الطاعنون في كتاب الله والمشككون فيه ،الذين يوردون الشبه واإلشكاالت،

واالضطرابات ،وهم بذلك يريدون إسقاط قدسية القرآن من قلوب المسلمين؛ ألن القرآن هو قطب

رحى المسلمين الذي عليه يدورون ،وهو أساس اإلسالم وركن الشريعة الركين ،الذي إذا سقط
سقط كل البناء ،وتهدم الصرح ،وقوض اإلسالم ،ولم تبق للمسلمين باقية وال قوة ،وهم مع كثرتهم
في كل قرن ،إال أن هذا القرن تميز بنوعين من الطاعنين ،وهم:
 -المستشرقون.

( )1انظر :يبب تسمية اإلعالم السلطة الرابعة ،الشيماء يوسف ،موقع موضوع 1٧ ،يونيو 401٧م.
( )4انظر :تعريف ويائل اإلعالم ،إيمان الحياري ،موقع موضوع 45 ،ديسمبر 4015م.
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 -العلمانيون ،أو تالميذ المستشرقين ،أو العقالنيون.

إن االستشراق تعبير يدل على االتجاه نحو الشرق ،ويطلق على كل ما يبحث في أمور

الشرقيين وثقافاتهم وتاريخهم ،ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات

المختلفة عن الشرق ،واستُغل في أكثر مراحله لخدمة االستعمار ،وتشويه تعاليم الدين ،ونشأ هذا

الفكر لما عجز النصارى عن مواجهة المسلمين بالسيف ،فرأوا أن أفضل طريقة لمحاربة المسلمين
هو الغزو الفكري ،ولهم طرق كثيرة للوصول إلى أهدافهم منها :تأليف الكتب ،وإصدار المجالت،

وإلقاء المحاضرات في المنتديات عن القرآن والسنة وتاريخ المسلمين ،وإنشاء الجمعيات والمراكز

التي تخدم أغراضهم ،وعقد المؤتمرات السرية والعلنية ،وإنشاء موسوعة دائرة المعارف اإلسالمية

وغيرها ،وإرسال البعثات ،وإنشاء جامعات وكليات غربية في بالد الشرق ،وغير ذلك من
الوسائل"(.)1
إذا علمنا هذه المساعي التي يقوم بها هؤالء تجاه كتاب الله ،فإن المسؤولية علينا عظيمة جد ًا

للتصدي لهذه الشبه والطعون ،والوقوف أمامها موقف المدافع المنتصر لهذا الكتاب العظيم .وعلى

علماء األمة ودعاتها ح ْمل كبير في تعريف غير المسلمين بكتاب الله بطريقة مناسبة وجاذبة ،تدحض
الشبهة المؤثرة التي سعى لها المستشرقون وغيرهم للتشكيك في كتاب الله ،مما قد يكون في ذلك

أعظم األثر لدخولهم في دين الله ،كما أن على علماء األمة ودعاتها التصدي للشبهات التي تلقاها

من تلقاها من أبناء المسلمين عن هؤالء الطاعنين في كتاب الله ،وتأثروا بها ،سواء من المستشرقين
أو من غيرهم ،وذلك برصدها والتعامل معها بالرد المناسب ،وفق المنهجية العلمية في آداب البحث
والمناظرة والجدل.

( )1انظر :دعاوى الطاعنين في القر ن اليريم في القرن الرابع عشر والرد عليها( ،ص ، )34:والعقالنيون  :من يقدم العقل على النقل
 ،وال يقدمون النقل على العقل إال فيما وافقهم  ،وهم في األصل محسوبون على اإلسالم وأهله  ،بخالف المستشرقين الذين

هم في األصل محسوبون على الكفار.
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إنه من األهمية بمكان في هذا الوقت الراهن ،في عصر التقدم والتطور اإلعالمي ،القيام

بتدريب العلماء وطلبة العلم ،في كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم الحديثة ،حتى يسهل استخدامها

وتسخيرها لخدمة كتاب الله  ودحض الشبهات التي تثار حوله ،وهم إن تعلموا ذلك وتدربوا
عليه سهل عليهم القيام بنصرة كتاب الله والدفاع عنه ،من أي مكان شاءوا ،وفي أي وقت أرادوا،

وإنه لمن القصور أن يكون التركيز على منابر المساجد أكثر من التركيز على منابر اإلعالم ،ونحن

في عصر التقدم اإلعالمي ،وسرعة وسائل االتصال الحديثة ،فمن السهل أن يكتب المنتصر لكتاب

الله مقاالً أو يتحدث حديث ًا ،ثم يقوم بنشره على اإلنترنت ،فيتلقاه اآلالف من الناس من دول شتى،

في وقت يسير ،بل قد يصل بعد ذلك إلى الماليين من المتابعين ،كل ذلك دون أن يكلف جهد ًا أو

ماالً.
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المبحث الثاني :بيان كيفية استخدام وسائل اإلعالم في االنتصار
للقرآن الكريم
إذا عرفنا مما تقدم أهمية وسائل اإلعالم ودورها العظيم في نشر وتعزيز االنتصار لكتاب الله،

والدفاع عنه ،فإنه يتحتم علينا رسم الخطى المثلى في كيفية االستفادة من هذا السالح القوي -سالح

وصوره لخدمة القرآن الكريم وعلومه ،والدفاع عنه ،واالنتصار
اإلعالم ،-واستثماره بجميع أشكاله ُ

له بالسبل المناسبة والنافعة ،والتركيز على وسائل اإلعالم المؤثرة والمفيدة واألكثر جدوى وانتشار ًا

ونفع ًا للبشرية.

وتأمل قول الله  ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﴾ [سورة التوبة ،]3:ما الحكمة في اختيار إعالن براءة الله ورسوله من المشركين في

هذا اليوم ،يوم الحج األكبر -وهو يوم النحر-؟ إن اختيار يوم الحج األكبر لهذا اإلعالم ،ألنه اليوم

الذي يضم أكبر عدد من الناس يمكن أن يذاع الخبر عن طريقهم في جميع أنحاء البالد ،ففيه يجتمع

من كان يقف بعرفة ،ومن كان يقف بمزدلفة ،فالنداء في اليوم الذي يجتمع فيه الناس كلهم أولى
وأبلغ في المراد(.)1
ولما نزلت﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [سورة الشعراء( ]414:ورهطك منهم المخلصين)،

خرج رسول الله  حتى صعد الصفا فهتف« :يا صباحاه» فقالوا :من هذا؟ فاجتمعوا

إليه ،فقال« :أرأيتم إن أخبرتكم أن خي ً
ال تخرج من سفح هذا الجبل ،أكنتم مصدقي؟» قالوا :ما جربنا

عليك كذب ًا ،قال« :فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» .قال أبو لهب :تب ًا لك ،ما جمعتنا إال لهذا؟!
ثم قام ،فنزلت ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [سورة المسد.)4( ]1:
( )1انظر :أحيام القر ن البن العربي ،)453/4( ،والتفسير الوييط للقر ن اليريم (.)401/٢

( )4انظر :ححيح البخالي ،كتاب تفسير القرآن ،سورة تبت يدا أبي لهب ( ،1٧9/٢ح.)49٧1
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إن في صعود النبي  جبل الصفا لتبليغ ما أمر الله به ،أثر عظيم لبلوغ ندائه

وإسماعه للمخاطبين ،كما أن في اختيار النبي  وقت الصباح حينما بدأ بإنذار قريش،
لكون هذا الوقت أنسب لهم ،وأسمع لصوته(.)1

ولقد كان رسول الله  يعرض نفسه الكريمة على أحياء العرب وقبائلها ،في

مواسم الحج ،وفي سوق ذي المجاز ،يدعوهم إلى الله  ،ويخبرهم أنه نبي مرسل ،ويسألهم
أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به(.)4
إن هذه النصوص المتقدمة تعطي أكبر دافع لنا في أن نراعي الزمان والمكان والحال والعدد،

عند استخدام وسائل اإلعالم ،وأن نجتهد في استخدام وسائل اإلعالم ،وذلك لدورها الفعال في
التبليغ وإعالم الناس.

إننا نملك عدد ًا ال بأس به من التراث العلمي الذي يحتوي على الردود العلمية المؤصلة تجاه

الشبهات التي ُأثيرت و ُتثار حول كتاب الله  ،ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل أحسنا

استخدام وسائل اإلعالم في نشر هذا التراث العلمي الكفيل بإسكات الكثير من الناعقين بشبهاتهم

حول كتاب الله ؟.

"إنه على الرغم مما يتيسر لكثير من مجموعات العمل اإلسالمي من فرص تأهيلية في جانب

التدريب عموم ًا ،إال أن حظ المجال اإلعالمي ال يكاد يذكر ،وفي حال وجد فهو ال يعدو أن يكون
عملية تثقيف إعالمي أكثر منه تدريب وإعداد ،ولذلك أسباب عديدة منها أن اإلعالم ال يمثل أولوية
حقيقية عند تلك المجموعات اإلسالمية ،ولهذا نجده غائب ًا تمام ًا في خططها وممارساتها ،األمر

اآلخر أن طبيعة التدريب في عالمنا العربي يتسم بالعشوائية ،أو ال يأتي ضمن خطط تدريب
( )1انظر :فقه الدعوة في ححيح اإلمام البخالي.)85/1( ،
( )4انظر :البداية والنهاية.)385/3( ،
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تخصصية متكاملة الحلقات.
إن تدريب وتفريغ العناصر اإلعالمية وتشجيعها مادي ًا ومعنوي ًا يعتبر أحد الحلول المهمة

لتجاوز هذه السلبية وهذا الضعف ،ومن الضروري أن يكون للعمل اإلسالمي عناصره اإلعالمية

المتخصصة ،فالتفرغ لمثل هذه المجاالت واالندفاع نحوها ُيعبر عن انسجام إيجابي مع طبيعة
المشروع اإلسالمي المتسم بالشمول والتنوع ،وقد أكد على هذا المعنى العالمة السعدي في تفسير

قوله تعالى ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﴾ [سورة التوبة ،]144:يقول " :--وفي هذه اآلية دليل وإرشاد وتنبيه لطيف

لفائدة مهمة ،وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن ُيعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها

ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ،وال يلتفت إلى غيرها لتقوم مصالحهم ،وتتم منافعهم ،ولتكون وجهة

جميعهم ونهاية ما يقصدون قصد ًا واحد ًا ،وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم ،ولو تفرقت الطرق
وتعددت المشارب ،فاألعمال متباينة والقصد واحد ،وهذه من الحكمة النافعة في جميع األمور"(.)1
إن غياب مراكز التدريب اإلعالمية لدى كثير من مجموعات العمل اإلسالمي يعتبر ظاهرة

سلبية ،بل إن كثير ًا من المؤسسات اإلسالمية قد اقتصرت فقط على خطب الجمعة والمحاضرات

وإصدار الكتب والمنشورات ،وهي وسائل مهمة لكنها تقليدية ،باإلضافة إلى كونها عمليات اتصال

جمعية وليست جماهيرية ،فهي ال تقوم بأدوار العمل اإلعالمي التخصصي نفسها.

ومن المالحظ أن كثير ًا ممن تخصص في اإلعالم أو برز فيه من أبناء العمل اإلسالمي ،كان

بجهد ذاتي وميول شخصية ،ولم يكن ناتج ًا عن تخطيط وإرادة مسبقة لدى الهيئة أو المؤسسة التي

يرتبط بها ،والجدير ذكره أن المؤسسات والهيئات اإلسالمية في معظمها تمتلك ثراء في الموارد

البشرية تتميز بمواهب نفسية وتنوع معرفي وثقافي جيد ،أي :أن لديهم قدرات إعالمية كامنة
( )1انظر :تفسير السعدي.)٢94/4( ،
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سيحولها التعلم والتدريب والنضج الطبيعي إلى "قدرات فعلية" ،وهو ما يوجب على قيادة العمل

اإلسالمي االلتفات إلى هذه المسألة وإعادة االعتبار لمكانتها دعم ًا وتدريب ًا"(.)1

إن«بروكلمان»وسائل اإلعالم تزداد يوم ًا بعد يوم ،وهناك مواقع ووسائل عالمية تحظى بمتابعة

دائمة ومستمرة ،ولها التأثير العظيم على األمم والشعوب ،ومن خاللها يستطاع نشر الثقافات

والعلوم واآلراء وتبنيها والدعوة إليها.

وأصبح من المتحتم على المؤسسات القرآنية أن تكون لها وسائل إعالمية مستقلة حرة تنشر
من خاللها التعريف والبيان بكتاب الله ،وتسعى دائم ًا لنشر االنتصار لكتاب الله  ﴿ :ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [سورة فصلت،]44-41:

وإنه من المهم والضروري أن تكون لهذه المؤسسات القرآنية نخبة مختارة قوية في العمل اإلعالمي

وإنتاجه ،تسعى بها للوصول إلى مرحلة االحترافية ،ومتابعة كل ما هو جديد وتطور في فن اإلعالم،
لتسخيره لخدمة كتاب الله.

( )1انظر :مجلة البيان ،القصول اإلعالمي في العمل اإليالمي ،حمير الحوري143٧/5/9 ،ه.
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إن أعظم وأقوى وسيلة إعالمية أصبح لها نفوذ وسيطرة بالغة في الوقت الحالي "اإلنترنت"

ولشبكة اإلنترنت مجموعة من المواقع  ،وهي ما تسمى (مواقع التواصل االجتماعي) social

 ،networksوالتي تسمح بالتواصل بين الناس في مختلف بقاع األرض ،ويمتاز كل موقع
بمجموعة من الخصائص التي تجذب المستخدمين إليه ،ومن أهم مواقع التواصل االجتماعي:
فيسبوك (.)facebook

تويتر (.)Twitter

يوتيوب (.)Youtube

لينكد إن (.)linked in

بنتر إيست (.)Pinterest

جوجل بلس (.)Googleplus

تمبلر (.)Tumblr

إنستجرام (.)Instagram
ماي سبيس (.)1()Myspace
فإذا علمنا هذه القوة والسيطرة التي يتميز بها اإلنترنت ومجموعة مواقع التواصل االجتماعي

المربوطة به فإنه من الواجب علينا استثمار ذلك في النصيحة لكتاب الله ،واالنتصار له والدفاع عنه،
وتبليغ الناس بهذا القرآن ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [سورة األنعام ،]19:كما أنه يجب

علينا وعن طريق الفريق اإلعالمي والنخبة اإلعالمية المختارة أن نسعى للتطور دائم ًا ،وإلضافة كل
ما هو جديد من وسائل اإلعالم الحديثة القوية ،والتي تشكل نفوذ ًا قوي ًا وسريع ًا في الساحة وعند

المستخدمين.

( )1انظر :أهمية مواقع التواحل االجتماعي ،تسنيم معابرة ،موقع موضوع  14 ،يوليو 401٧م.
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وال ننسى الجهود المبذولة سواء من المؤسسات الحكومية أو الخاصة  ،والتي أصبح أثرها

ظاهرا على الصعيد المحلي والدولي  ،والتي منها :إذاعة القرآن الكريم  ،فقد اقتدت دول أخرى
وفتحت إذاعات للقرآن الكريم  ،تسعى للتأسي بهذه اإلذاعة المباركة  ،كذلك قناة القرآن الكريم

الفضائية ،ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،الذي قام بخدمة كتاب الله وترجمته بما

يزيد على سبعين لغة ،وسبق أن أقام ندوة ( القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة ) في الفترة من (-44

 4٢شوال  )1430الموافق ( 15-13أكتوبر 4009م)  ،ووقف تعظيم الوحيين  ،ومركز تفسير ،

ومعهد اإلمام الشاطبي  ،ولقد أقام مركز األبحاث الواعدة في أبحاث تقنية المعلومات لخدمة القرآن

الكريم وعلومه ( نور) في جامعة طيبة "مؤتمر جامعة طيبة الدولي في توظيف تقنية المعلومات
لخدمة للقرآن الكريم وعلومه ") (NOORICو ذلك خالل الفترة 1435/4/44-19هـ الموافق

 45-44ديسمبر 4013م .وكان من ضمن المحاور أمن المعلومات في خدمة القرآن الكريم

وعلومه.

كما ال ننسى الجهود العظيمة التي بذلها ويبذلها موقع وموسوعة بيان االسالم:
• أكبـر قـاعـدة علمـية شـامـلة للـرد العـلمى على الشـبهات واألباطـيل واالفتراءات.

• أكثر من مائتي عالم وباحث فى تخصصات مختلفة.

• خالصة لخبرات علماء اإلسالم سلفا ومعاصرين فى الرد الجميل بحكمة وبصيرة على ما

يثار من شبهات ضد اإلسالم.

• خمس سنوات من العمل المتواصل فى صمت فرق من العلماء كل فى تخصصه.
• الرد على قرابة  ( 1400ألف ومائتى ) شبهة فى  44مجلدا.

• أكبر موقع تفاعلى متخصص فى الرد العلمى على الشبهات والتعريف باإلسالم وحضارته

وتاريخه.
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• لماذا المويوعة؟

 -لما يتعرض له اإلسالم من تهجم سافر تجاوز كل حدود اإلنسانية على الفضائيات،

واإلنترنت والكتب واإلساءات المقصودة المتكررة للنبى صلى الله عليه وسلم.
 لبيان الحقائق أمام الشباب الذي يسأل :هل هذه الشبهات صحيحة؟ لتوفير قاعدة علمية للدفاع عن اإلسالم يقوم عليها أهل التخصص.• منهج المويةوعة:

المنهج العلمي الذي يعتمد على مناقشة األفكار ،كالتالي:

 .1بيان فكرة الشبهة.

 .4بيان أفكار الرد عليها.

 .3البدء بالدليل العقلي في الرد؛ ألن المخالف ال يؤمن بقرآن وال سنة.
 .4إلحاق الرد النقلي بعد التأسيس العقلي له.
 .5الختام بخالصة مركزة.

 .٢االلتزام بالوسطية الفكرية.
• إلى من توجه المويةوعة؟

 -الشباب وعامة المثقفين إلزالة أي لبس أو تشويش.

 -الدعاة لتكوين مرجعية علمية لهم إذا ما سئلوا أو تحدثوا في الشبهات.

 أصحاب الديانات السماوية األخرى لبيان الحقائق لهم. -الباحثون في مجال الشبهات والحوار بين األديان.
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واحتوت هذه الموسوعة على قسم في الشبهات حول القرآن الكريم وما يتعلق به.

()1

رؤى ومقترحات في استخدام وسائل اإلعالم الجديد  ،وغيرها في االنتصار للقرآن الكريم

من وجهة نظر الباحث يرى أن في استخدامها نصرة وإعالء لكتاب الله  ، سواء على الصعيد
المحلي أو الدولي:

 -1على المؤسسات القرآنية أن تسعى إليجاد فريق علمي وفريق إعالمي ،متفرغ ،أو شبه متفرغ
 ،مهتم بقضايا اإلعالم عموما واإلعالم الجديد على وجه الخصوص:

أ -تكون من أولويات ومهام الفريق العلمي ،إعداد الردود العلمية المؤصلة القوية التي
تدحض الشبهات المثارة حول كتاب الله  ،والتصدي لكل ما هو جديد من هذه

الشبهات والطعون ،كما أنه من المهم والضروري أن يقوم هذا الفريق العلمي برصد

ورقي (بب ليوجرافي) لجهود علماء المسلمين وردودهم على الطعون والشبهات المثارة

حول كتاب الله  ،حتى تكون هذه المادة العلمية من الردود جاهزة لنشرها
واستخدامها في تحقيق االنتصار لكتاب الله  ،بالطرق المناسبة والنافعة،
واستخدام أحدث وسائل التقنية والمتطورة والمتجددة في سبيل ذلك.

ب -وتكون من أولويات ومهام الفريق اإلعالمي ،االحتراف القوي في العمل اإلعالمي،
للمساهمة في إظهار هذه المادة العلمية بطريقة قوية واحترافية تجذب المتابع والمتصفح

والمستمع إليها ،إذ االحترافية في تطوير المواقع وطرح المادة العلمية أصبح من األهمية
بمكان لجذب القراء والمتابعين ،وهذا ما نعاني منه حين الطرح اإلعالمي .فلننتبه لهذا

األمر المهم ،ولنوله مزيد اهتمام ،إذ الجذب اإلعالمي مهم لجذب القراء.

 -4االجتهاد في إنشاء مؤسسات إعالمية متخصصة  ،تابعة للمؤسسات القرآنية ،تعنى بمجال
( )1انظر :موقع بيان اإليالم للرد على الشبهات حول اإليالم  ،على شبكة اإلنترنت.

180

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

اإلعالم تدريبا وممارسة ،ويستفاد من خبراتها.

 -3على المؤسسات القرآنية والدعوية عمل شراكة مع أصحاب النفوذ والتأثير اإلعالمي في
المجتمع المحلي والمجتمع الدولي ،سواء كانوا مؤسسات أو أشخاص ممن لهم متابعون

كثر في مواقع التواصل االجتماعي المرتبطة باإلنترنت( ،فيسبوك ،توتير ،يوتيوب )...،وكذا

القنوات الفضائية ،والصحف اإللكترونية ،وذلك لنشر المواد العلمية التي فيها تعريف

بالقرآن ،وانتصار له ودفاع عنه ،عن طريقهم.

 -4السعي لتكوين هيئة إعالمية مستقلة حرة ،تخدم المؤسسات القرآنية والدعوية ،وتؤهل
الكوادر اإلعالمية من خالل عمل برامج تدريبية ذات طابع احترافي عال.

 -5السعي إليجاد تعاون مشترك مرتبط بين المؤسسات القرآنية والدعوية ،للرقي والنهوض
لكل ما فيه خدمة ونشر لكتاب الله ،وتبليغه للناس ،بالطريقة الصحيحة الخالية من الطعون

والشبهات.

 -٢على المؤسسات القرآنية والدعوية التعاقد مع شركات إعالمية كبرى ،للتشغيل اإلعالمي
االحترافي والتسويق اإلبداعي ،لمواقع المؤسسات القرآنية والدعوية وقنواتها الفضائية

ومحطاتها اإلذاعية.

 -٧ينبغي االهتمام بالقنوات الفضائية  ،فهي تمثل بيئة تدريب حيوية ،ومنصة ال يستهان بها في
االنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه  ،وال يخلو بلد عربي من قناة فضائية هادفة  ،ومن المهم

التواصل مع هذه القنوات لتحقيق ذلك.

 -8أصبح من األهمية بمكان أن تؤسس فكرة "مجمع خادم الحرمين الشريفين -الملك
سلمان -لالنتصار للقرآن الكريم( ")1فيكون هذا المجمع على أرض الواقع ،ذا كوادر علمية
( )1اســتفدت هذه التســمية من اإلعالمي األســتاذ /يحيى عطيف ،جزاه الله خير ًا ،في مقابلة معه في مقر هيئة اإلذاعة والتلفزيون
بـ(جازان) ،الخميس 1439/4/4٧ه.
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وإعالمية قوية ،يحمل هم كتاب الله وتعريف الناس به والدفاع عنه واالنتصار له ،ويقوم بعقد
الندوات والمؤتمرات الدائمة والعالمية ألجل خدمة كتاب الله .

 -9السعي في إنشاء منصة إلكترونية للقرآن الكريم (اعتماد) ،تُصح ُح عليها التطبيقات
اإل لكترونية للمصحف الشريف حتى تكون خالية من السقط والتحريفات ،وتكون هذه
المنصة جهة رسمية موثوقة لدى الناس ،تقوم بخدمة النص القرآني ،والترجمة لمعاني القرآن

الكريم ترجمة صحيحة سليمة(.)1
 -10التركيز على اللغات األخرى المهمة ذات النفوذ واالستخدام ،الستخدامها في نشر
االنتصار للقرآن الكريم.

 -11حين القيام بالرد على الطعون والشبهات ،فليكن التركيز عند استخدام وسائل اإلعالم على
المكان الذي خرجت منه الشبه ،والمكان الذي توجهت إليه الشبه.

( )1اسـتفدت هذا المقترح من الطالب  /أيمن عبدالله الشهري ،جزاه الله خير ًا ،طالب في منهجية الدكتوراه ،بقسم التفسير وعلوم
القرآن بالجامعة اإلسالمية.
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المبحث الثالث :فكرة مشروع عالمي علمي عملي فيه الدفاع واالنتصار
للقرآن الكريم
أساس هذا المبحث هو سؤال وجهته لطالب الدراسات العليا (مرحلة الدكتوراه) ،حينما كنت
أدرسهم مادة الدفاع عن القرآن الكريم( ،)1وهم عشرون طالب ًا من بلدان شتى ،ولم يكن بخلدي أني
سأضمنه يوم ًا ما في هذا البحث ،وهذا نص السؤال (اكتب فكرة مشروع عالمي علمي عملي فيه
الدفاع واالنتصار للقرآن الكريم)؟ وقد اخترت من أجوبتهم ما يلي:

 -أوالا( :جواب طالب من السعودية)

المشروع (شراء مقرات وجامعات ومطابع على (السكند اليف) -الحياة الثانية ،لنشر

ترجمات القرآن ،وإقامة الدروس والمحاضرات ،والرد على الشبه والمطاعن الموجهة للقرآن،

وتقديم الدورات في هذه الجامعات االفتراضية؛ لتخريج طلبة يمتلكون مهارة الدفاع واالنتصار
للقرآن).

السكند اليف أو ما يسمى بـ(الحياة الثانية) هو موقع على الشبكة العنكبوتية  ،يرتاده ماليين

من الناس من مختلف الدول في العالم تستطيع من خالله اختيار أي مكان في العالم ،وشراء أي

موقع في أي دولة في العالم من خالل العالم االفتراضي الثاني ،ونشر جميع أفكارك فيها ،دون رقيب

من البشر( ،الشراء والدفع حقيقي) وكذلك نشر المواد ،أي :تستطيع أن تختار مث ً
ال مدينة نيوجرسي

وتقوم بشراء كنيسة من كنائسها ،وتصبح أنت المالك الحقيقي لها في العالم االفتراضي ،وأهالي
تلك المنطقة الذين اعتادوا على زيارة الكنيسة تستطيع أنت دعوتهم بنشر اإلسالم في هذه الكنيسة

االفتراضية ،بتحميل المواد التي تدعو لإلسالم عليها ،وال أحد يمنع من هذا.
( )1وذلك في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي .1439 -1438
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بنفس المنطقة يوجد مقرات ومدن في السكند اليف تقوم بمهاجمة القرآن ،ونشر الشبهات

حوله تستطيع أن تشتريها ،أو تشتري مقر ًا قريب ًا منها ،يزاحم شرها ،ويصحح المفاهيم حول القرآن،

ويذب عنه.

 -ثاني اا( :جواب طالب من لوييا).

ما من شبهة وطعن أوردها أسالف طاعنون قبل عصرنا إال ورد عليها علماء اإلسالم رد ًا كافي ًا

وشافي ًا ،لكن في أيامنا نرى انتشار الشبه ،وكثرة الطاعنين ،ومن أعظم أسبابه انتشار الجهل بين

المسلمين ،وزهدهم في العلوم الشرعية.
فكرة المشروع:

إنشاء مركز متخصص في جمع الشبه التي تثار تجاه القرآن الكريم في جميع وسائل التواصل

والنشر ،وإعداد ردود محكمة من قبل العلماء ،وترجمتها إلى اللغات ،لكن يكون نشر الردود حسب

الحاجة ،أي :ينظر إذا كان مث ً
ال في روسيا انتشرت الشبهات المتعلقة بوجود أخطاء علمية في القرآن
الكريم نترجم إلى الروسية الرد على ذلك ،لكن مث ً
ال ال ُيعرف في روسيا ما يتعلق باألحرف السبعة

فال نظهر تلك الشبه ،يمكن أن يقال :يكون التعامل كتعامل الطبيب مع المريض في صرف األدوية،

نعطيه ما يحتاجه.

 -ثالث اا( :جواب طالب من نيجيريا).

فكرة مشروع عالمي علمي( :القرآن والكتاب المقدس) ،والفكرة تكون بعمل موازنة بين

األحكام المذكورة في الكتاب المقدس وما جاء في القرآن ،حتى ُنزيل الشك من المسلمين

والمتبعين لليهودية والنصرانية؛ ألن من المسلمين من يرى أن في دين اإلسالم تعنت ًا وتعصب ًا،

والتضييق على الناس لجهلهم بما أخفي في الكتاب المقدس من التعنت والتضييق ،فهذا البحث
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يعتبر عالمي ًا؛ ألن العالم إما إسالمي أو غيره ،فاإلسالمي إما من يرى أن شريعة اإلسالم شريعة

سمحة ،أو من لبس عليه من جهة الملحدين ورآها شريعة صعبة ،وغير اإلسالمي جل عملهم
التشويه على المسلمين في إيثار الشبهات حول اإلسالم والقرآن والشريعة بأسرها.

فمث ً
ال يقولون :إن في شريعة اإلسالم أشياء ظاهرها التضييق على الناس والشدة مثل :حد الزنا،

وحد السرقة ،والحجاب ،والجهاد ،وهو أكبر شيء يركزون عليه في هذا الزمان ،ويسمون المسلمين

اإلرهابيين.

فوجود بحث محكم علمي محلل في المقارنة بين تشريع الكتاب المقدس وبين تشريع القرآن

الكريم يخرج العالم من الظلمات إلى النور بإذن ربنا.

ألن حد الزنا موجود في الكتاب المقدس ،وحد السرقة هو قطع اليد ،مع توفر الشروط

والضوابط ،لكن الذي جاء في الكتاب المقدس أشنع من هذا ،وهو أنك إذا نظرت إلى امرأة عليك

أن تخرج عينيك ،وإذا مسست امرأة عليك أن تقطع يدك؛ فأي شدة أشد من هذا؟

وحدث ما شئت في الجهاد؛ ألن من نظر في العهد القديم يجد أن المقتولين بسبب الجهاد من

وقت موسى إلى عيسى مئات الماليين أو المليارات ،وأيض ًا نجد أنهم يؤمرون بإبادة كل شيء إذا

دخلوا قرية ال تؤمن بالله ،واإلسالم يأمر بالدعوة أوالً أو الجزية أو الجزية أو الجهاد.

فوجود بحث مقنن في هذا يدافع عن الشريعة عامة وعن القرآن خاصة أمر مهم.

 -لابع اا( :جواب طالب من اليوي )

المشروع العالمي العلمي هو اآلتي" :الرد على الشبهات في تويتر" .لما كان من أهم المواقع

في التواصل االجتماعي في التأثير كما هو مصرح به في بعض الدراسات ظهر من الناس من يطعن

بهذا الدين أو يشبه على المسلمين ،فكان يجب على المسلمين الدفاع عن دينهم وعن كتابهم ،فإن

هذا نوع من أنواع الجهاد ،ويكون المشروع على النحو اآلتي:
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 -فتح أكثر من حساب في برنامج تويتر ،وبعدة لغات.

 -استكتاب المتخصصين في العلوم الشرعية ،وخاصة المتخصصين في علم العقيدة وعلم

التفسير.

 -اجتماع هؤالء وتصنيف الشبه ؛ للرد عليها.

 -صياغة هذه الشبه بأسلوب سهل وواضح ثم ترجمته.

 -إرسال هذه الشبه والرد عليها إلى الجامعة اإلسالمية ،ومن ثم قيام طالب الدراسات العليا

بتصويرها بزمن يكون صالح ًا أن ينشر في البرنامج من حيث المساحة ،ثم نشره.

 -عمل مؤتمر سنوي واستكتاب العلماء والمتخصصين في مجال الشريعة واإلعالم إلثراء

هذا المشروع.

 -البد أن يكون انطالق هذا المشروع من قوة وليس من ضعف فنبين الحق ،ونرد على الشبه

وندخل عليهم في مناقشاتهم بكل الوسائل المتاحة لنا.

 -خامس اا( :جواب طالب من اليمن).

أن تؤخذ شبهات المعاصرين في اإلعالم ،وتدرس من جهتين:

األولى :امتددها التاريخي.

إن المالحظ في الشبهات التي تثار حول القرآن أنها مسروقة ،ويالحظ أن هؤالء المثيرين لها

هم مجرد "سراق" لها ،ومن خالل كشف تاريخ الشبهة يهتك ستر هؤالء الذين ينسبون هذه الشبهة
لهم وأنها من اكتشافهم.

الثاني :جرد كتب المستشرقين ،وأهمها "دائرة المعارف اإلسالمية" ،والرد عليها بأسلوب

علمي متين ،وبمنهجية واضحة.
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 -يادي اا( :جواب طالب من عمان).

مشروع الدفاع واالنتصار للقرآن الكريم بوجهة نظري أهم شيء نركز فيه الجانب اإلعالمي،

أي :يكون الدفاع عن القرآن عن طريق اإلعالم بشتى الوسائل اإلعالمية ،مثل مقاطع صغيره في

ثالث أو خمس دقائق ،لها مقصد معين في دفع الشبهة أو المطعن ،وذكرت هذه الفكرة ألن في
الحقيقة اآلن الحرب على القرآن والمسلمين أصبحت تقوم على أساسين الفكر واإلعالم ،وبهذا

تستطيع أن تصل ألي مكان في العالم بهذا األمر ،وما اجتهد الطاعنون وأصحاب الشبهات إال من

هذا الباب ،لكن ال ُبد أن تأتي بأمر جديد من التميز اإلعالمي من أساليب وطرق في جذب المشاهد،
وال يكون المقطع ركيك ًا ضعيف ًا ،أو يورد شبهة قوية ويرد عليها بضعف ،أرى أن هذا من أنجح

األساليب ،ثم ال يكون الجهد في اإلنتاج فقط ،بل الجهد حلقة متصلة من إنتاج وإخراج ونشر بعدة
لغات ،مثل اللغة الصينية غير مخدومة أبد ًا مقابلة بعدد الذين يعرفون اللغة الصينية ،وغيرها من

اللغات ،المهم اآلن البد من انصباب األفكار في الجهد اإلعالمي الحديث ،ثم أهم ما يكون في

عرض المقطع أن يكون شيق ًا وجذاب ًا ،بحيث يكون المشاهد منبهر ًا لما يشاهده ،وهذا يحتاج
لدراسات في كل مجال من مجاالت اإلعالم ،ويكونون من خبراء العالم في خدمة هذا األمر،

و ُتسخر له جميع اإلمكانات المادية ،وتكون هناك ميزانية مادية مفتوحة لهذا المجال من الدول

اإلسالمية ،وأقصد باإلعالم :التلفاز واإلنترنت والراديو وجميع مواقع التواصل ومنشورات
وملصقات صغيرة وأي وسيلة إعالمية ،وتقدم عليها جوائز في بحوثها ،ومسابقات عليها عن طريق

السؤال والجواب ،وبهذا إذا ترسخ في الشعوب فإنهم حينئذ يستطيعون دفع الشبه أوالً ،وثاني ًا ال

يتجرأ أحد على الطعن؛ ألن األمر صار متقرر عند الناس من كثرة ما يرونه من برامج إعالمية ،وأهم
شيء في هذا األمر هو اإلخالص في الدفاع عن كالم الله والمال؛ ألن هذه المشاريع تحتاج لشراء

عقول مميزة في العالم لتخدم بإتقان.
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ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من يقوم على هذا المشاريع ،وال ننسى قوله تعالى ﴿ :ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [سورة محمد .]٧:والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

 -يابع اا( :جواب طالب من السعودية).

أن يقوم مجموعة من المختصين في علم التفسير ،وبخاصة في علم الدفاع عن القرآن ،بإنشاء

منظمة أو مؤسسة الهدف منها الدفاع واالنتصار للقرآن الكريم ،وهذه المؤسسة يكون أفرادها من

العلماء المتخصصين ومجموعة من الباحثين ،وتكون بشكل دوري يطرح فيها كل ما يتعلق بالقرآن

الكريم ،ويكون من خاللها الرد بشكل جماعي ورسمي؛ حتى يكون له تأثيره واعتباره عند الناس،
ويكون أيض ًا من مهمات هذه المؤسسة تأليف الكتب وتوزيعها ،ونشرها بين الناس ،وإعداد جيل

مثقف واع ومدرك لما يدور حوله ،ويكون من مهمات المؤسسة كذلك أن يكون لها دور إعالمي،

سواء قناة خاصة تناقش فقط هذا الموضوع وما يدور حوله ،أو بالظهور في القنوات الرسمية ،وإقناع

بعض األفهام،
الناس من خاللها ،وذلك لما لإلعالم من قدرة على تغيير القناعات التي نشأت عليها ُ
ولما لإلعالم من قبول عند الناس وتأثرهم به ،ويكون من مهمات المؤسسة أن تكون مخاطبة

للجهتين الداخلية والخارجية ،وأعني بذلك ما يصدر من داخل أهل اإلسالم من الشبهة

واإلشكاالت ،ومن خارج أهل اإلسالم وما يصدر منهم من طعون ضد القرآن الكريم وتشكيك في
نسبته إلى الله تعالى أو في مضمونه من أحكام وقصص.

وال ُبد أن تكون المؤسسة قائمة على أساس شرعي في التعامل مع الغير ،بحيث يكون الرد

متناسب ًا مع حال الطاعن ،وأن يتسم األسلوب باليسر والسهولة والبعد عن تعقيدات أهل الكالم

والفلسفة والمناطقة ،مقتدين في ذلك بأسلوب القرآن في دفاعه عن نفسه ،وكذلك بدفاع النبي
 عن القرآن ،وكذلك بدفاع الصحابة  عن القرآن؛ فقد تنوعت األساليب في

188

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

الدفاع عن القرآن ،وذلك من خالل اإلرشاد إلى تعامل إيماني مع الشبهة التي تعرض للمسلم ،كما

جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم" :إن الشيطان ليأتي أحدكم فيقول له :من خلق كذا؟ ومن

خلق كذا؟ حتى يقول :من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعيذ بالله ولينته" .ومن خالل التحذير من
خطورة فتح باب الشبهة ،ومن خالل بيان معاني آيات القرآن الكريم مما اشتبه على الناس ،ومن
خالل تعليمهم التسليم واالنقياد للنص ،وتعليمهم بالتي هي أحسن ،ومن خالل هجر الطاعن

وصاحب الشبهة والتحذير منه ،وتأليف الكتب في تفنيد الشبهة والرد عليها.

وال ُبد أن يستحضر القائمون على المؤسسة شرف ما يقومون به من تحقيق ما وعد الله به،

وهو حفظ كتابه ،الذي به يحفظ الدين ،ويحصل بحفظه السعادة للناس في الدنيا واآلخرة ،إضاف ًة

إلى ما في معرفة هذا العلم من التثبيت على االستقامة ،ورد الوساوس التي ُيلقيها الشيطان في فهم

قارئ القرآن ،وأن ما يقومون به هو الدفاع عن كالم الله ،الذي هو هداية للناس ،وال مانع من أن
يجعل مع ما ذكر من اإلعالم المرئي من خالل القنوات والمكتوب من خالل المجالت وتأليف

الكتب واإلعالم المسموع لسهولة وصوله ونقله وحفظه.

وعلى ما سبق تكون المؤسسة قائمة على ثالث أركان رئيسة ،وهي :اإلعالم المرئي،

والمقروء ،والمسموع ،باإلضافة إلى الدورات التي تقيمها المؤسس ُة بشكل دوري إلعداد جيل
مثقف مدرك لما يريده أعداء اإلسالم ،وقادر على الرد عليهم ،وإبطال أدلتهم.

ويكون من قواعد المؤسسة أن يكون أفرادها من جميع أنحاء العالم اإلسالمي؛ ألن قضية

الدفاع عن القرآن قضية عالمية ،ال تختص بأحد أو دولة أو جنس معين ،ويكون من القواعد كذلك
تخصيص ميزانية لهذا المشروع ،حتى يستطيع القيام بكل ما يرى من جهود تخدم قضية الدفاع عن

القرآن الكريم.

189

 -ثامن اا( :جواب طالب من باكستان).

الدفاع عن القرآن بين القديم والحديث (دراسة تطبيقية).

خطوات العمل:

 -1جمع فريق العمل.

 -4جمع كل الشبه والطعون من نزول القرآن إلى يومنا هذا.

 -3ثم تصنيفها إلى أقسام ،وردها إلى أصولها.

 -4ويستكتب أهل االختصاص في كل جهاتها ،مث ً
ال :الشبهات في المسائل العلمية يرجع

ألهلها ،والطب ألهله ،والفلك ألهله ،وهلم جرا.

 -5ثم الردود عليها ،ويكون باستعراض جميع التفسيرات ،وجمع األدلة النقلية والعقلية.

ورد عليها (ويضاف إلى ما سبق :مدى أثر هذه الشبهات في
فبهذا لم تبق شاردة إال أوردت ُ

األمة) ،وبهذا أتينا إلى دفاعات المفسرين جميعهم والمحدثين ،وجميع ما ورد في الشبهة والرد.

ويكون عم ً
ال موسوعي ًا -ويمكن أن يسمى المشروع :الدفاع عن القرآن الكريم مع امتداد العصور
واألزمان.
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 -تايع اا( :جواب طالب من الفلبين)

مشروع :مؤسسة إسالمية للدفاع عن القرآن.

فكرة المشروع :إنشاء مؤسسة إسالمية ،تهدف إلى الدفاع عن القرآن ونشر العقيدة الصحيحة

في العالم ،وتكون له فروع في مختلف الدول ،ويتبنى المشروع المملكة العربية السعودية لكونها
الدولة الوحيدة التي ترفع راية العقيدة الصحيحة ،ولنفوذها في الدول اإلسالمية.
من األهداف المقترحة:

 -إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل الدعاة في الدفاع عن القرآن.

 -إنشاء معاهد يدرس فيها الطالب مناهج في الدفاع عن القرآن ،كحفظ القرآن ،وتعليم

العربية ،ثم كيفية استعمال اآليات في الدفاع عن القرآن ،ومناقشة الشبه.

 -مراكز دعوية تهدف إلى دعوة غير المسلمين ببيان معاني اآليات القرآنية ،والرد على

شبهاتهم.

 -إذاعات مسموعة ومرئية إللقاء محاضرات حول القرآن الكريم.

 -مراكز تنموية تهدف إلى مساعدة المحتاجين من غير المسلمين لتأليف قلوبهم ،وإشعارهم

أن هذا الدين دين سماحة وإحسان.

ويمكن دمج هذه األفكار في فكرة واحدة ،بحيث تنشأ مركزا دعوي ًا ،وفي نفس الوقت تنموي ًا

 ...وهكذا..

بذلك تحقق المؤسسة كثير ًا من أهدافها في الدفاع عن القرآن الكريم.

وباستعراض ما كتبه الطالب األفاضل نجدهم ركزوا على عدة قضايا :

 االعالم واستخدام أفضل الوسائل والطرق االبداعية واالخراجية في ذلك. -تتبع تاريخ الشبهة والرد عليها.

 -تتبع ما كتب المستشرقون وتفنيده.
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 -انشاء مؤسسات تهتم بقضية االنتصار للقرآن  ،وتحصن المسلمين من تلقي

األفكار المشككة في كتاب الله.

 -ضرورة توفر دخل مادي لتحقيق قضية االنتصار للقرآن والدفاع عنه.
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A
الحمد لله على ما يسر الكتابة في هذا البحث ،وهذا جهد المقل ،وها أنا أذكر ما توصلت إليه

من نتائج وتوصيات:

 -1أهمية االنتصار والدفاع عن كتاب الله  من كل ما يثار حوله ،وذلك حماية للمسلمين
من أي تشكيك ينال مصدر عزهم وفخرهم.

 -4لقد كان العداء لكتاب الله والطعن فيه منذ نزوله  ،كما أن االنتصار له كان منذ ظهور الطعن
والعداء.

 -3لقد تولى الله عز وجل االنتصار لكتابه والدفاع عنه  ،واآليات الدالة على ذلك كثيرة  ،وقد
تقدم شيء منها.

 -4توالت جهود علماء اإلسالم في الدفاع عن كتاب الله واالنتصار له  ،بد ًءا من الصحب الكرام
وما زالت تتوالى في كل زمان ومكان والحمد لله.

 -5مهما كانت القوة العلمية في المؤسسات القرآنية ،فإنه وبدون االهتمام بالنواحي اإلعالمية،
ستبقى هذه المؤسسات يعتريها الضعف في تبليغ رسالتها بسبب القصور اإلعالمي.

 -٢إنه من الواجب على المؤسسات القرآنية أن تولي اإلعالم عنايتها ،وأن تسعى ألن تواكب
التطور اإلعالمي في الحياة ،وذلك لالستفادة منه في خدمة كتاب الله .

 -٧أصبح من الضروري أن ُيقام بتدريس (االنتصار للقرآن الكريم) و(الدفاع عن القرآن الكريم)

في الجامعات ،سواء في قسم القرآن وعلومه ،أو الثقافة اإلسالمية؛ وذلك لما له من أثر بالغ في
رد الطعون والشبهات التي تثار حول القرآن ،وكذلك حماية أبناء المسلمين من هذه الشبهات.

 -8من الضرورة أن تتعاون المؤسسات القرآنية والدعوية فيما بينها لخدمة كتاب الله والدفاع
عنه ،فهذا من الجهاد الذي أمر الله به ،ومن إعداد القوة التي أمر الله بها.
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 -9إنشاء مجمع أو مركز عالمي لالنتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه يحمل  ،اسم "خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

 -10تقوم المؤسسات القرآنية واإلسالمية  ،مثل رابطة العالم اإلسالمي ومجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف  ،ومركز تفسير  ،و وقف تعظيم الوحيين بفتح أقسام أو مراكز خاصة

"في الدفاع عن القرآن الكريم واالنتصار له" وعمل دورات تدريبية في ذلك لتأهيل المشاركين
في خدمة الدفاع واالنتصار لكتاب الله.

 -11حث الكليات واألقسام المتخصصة في القرآن الكريم وعلومه على إجراء أبحاث علمية
متخصصة وعميقة في االنتصار للقرآن الكريم في وسائل اإلعالم الجديد.
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 .1اإلتقان في علوم القر ن ،للحافظ أبي الفضل جالل الدين السيوطي (ت ،)911تحقيق :مركز
الدراسات القرآنية ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة المنورة.144٢ ،

 .4أحيام القر ن ،القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري اإلشبيلي المالكي

(ت ،)543ط ،4003-1444 ،3دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،علق عليه :محمد بن عبد
القادر عطا.

 .3أهمية مواقع التواحل االجتماعي ،تسنيم معابرة ،موقع موضوع 14 ،يونيو .401٧

 .4االنتصال للقر ن اليريم ،مفهومه وتاليخه وقواعده وأهميته ،سهاد أحمد قنبر ،ط-143٧ ،1
 ،401٢دار النفائس ،األردن.

 .5االنتصال للقر ن ،لإلمام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقالني (ت ،)403ط- 1445 ،1
 ،4004مؤسسة الرسالة ،بيروت ،قدم له وحققه :عمر حسن القيام.

 .٢البداية والنهاية ،اإلمام الحافظ المؤرخ ابن الفداء إسماعيل بن كثير ( ،)٧٧4-٧01ط،4

 ،4010-1431دار ابن كثير ،دمشق – بيروت ،حققه :مأمون محمد سعيد الصاغرجي
وآخرون.

 .٧تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق ،أبو الفيض ،الملقب بمرتضى
الزبيدي (ت ،)1405ط دار الهداية ،مجموعة من المحققين.

 .8تأويل مشيل القر ن أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ،)4٧٢المكتبة العلمية،
شرح ونشر :السيد أحمد صقر.

 .9تعريف اإلعالم ،د .نزار نبيل أبو منشار ،على شبكة األلوكة 1435 / 8 / 19 ،هـ.
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 .10تعريف ويائل اإلعالم واالتصال ،حنين حجاب ،موقع موضوع 15 ،يناير .401٧
 .11تعريف ويائل اإلعالم ،إيمان الحياري ،موقع موضوع 41 ،ديسمبر .4015

 .14تفسير الشوكاني (فتح القدير) ،محمد بن علي الشوكاني ( ،)1450ط ،1414 ،1دار ابن كثير،
دار الكلم الطيب ،دمشق ،بيروت.

 .13تفسير الفخر الرازي ،الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت ،)٢0٢ط ،1440 ،3دار
إحياء التراث العربي ،بيروت.

 .14تفسير القر ن العظيم ،ألبي الفداء ابن كثير (ت )٧٧4المعروف بتفسير ابن كثير ،ط1445 ،4ه،
دار طيبة ،الرياض ،اإلصدار الثاني ،تحقيق :سامي محمد سالمة.

 .15التفسير الوييط للقر ن اليريم ،محمد سيد طنطاوي ،ط ،1998 ،1دار نهضة مصر ،للطباعة
والنشر والتوزيع ،القاهرة.

 .1٢تيسير اليريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الصمد بن ناصر السعدي،)13٧٢ -130٧( ،
ط ،1444 ،1دار ابن الجوزي ،الدمام ،اعتنى بها :سعد بن فواز الصميل.

 .1٧جامع البيان عن تأويل ي القر ن ،ألبي جعفر ابن جرير الطبري (ت310ه) ،المعروف بتفسير
الطبري ،ط ،1444 ،1مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر ،القاهرة،

تحقيق :د .عبد الله بن عبد المحسن التركي ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية
واإلسالمية بدار هجر.

 .18الجامع الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمول ليول الله 

ويننه وأيامه ،لإلمام البخاري (ت ،)45٢المعروف بصحيح البخاري ،ط ،1444 ،1دار طوق

النجاة ،بيروت ،باعتناء :محمد زهير بن ناصر الناصر.
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 .19الجامع ألحيام القر ن والمبين لما تضمنه من السنة و ي الفرقان ،ألبي عبد الله محمد القرطبي
(ت ،)٢٧1والمشهور بتفسير القرطبي ،ط ،144٧ ،1مؤسسة الرسالة ،بيروت ،تحقيق :عبد الله
بن عبد المحسن التركي وآخرون.

 .40الحداثيون العرب في العقود الثالثة األخيرة والقر ن اليريم :دلاية نقدية ،د .الجيالني مفتاح،
ط ،400٢-144٧ ،1دار النهضة ،دمشق.

 .41الدل المصون في علوم اليتاب المينون ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف
بالسمين الحلبي (ت ،)٧5٢ط دار القلم ،دمشق ،تحقيق :د .أحمد محمد الخراط.

 .44دلة الت ْنزيل وثمرة الت ْنزيل ،ألبي عبد الله محمد بن عبد الله األصبهاني المعروف بالخطيب

اإلسكافي (ت ،)440ط ،1448 ،1جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،دراسة وتحقيق :د .محمد
مصطفى آيدن.

 .43دعاوى الطاعنين في القر ن اليريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها ،د .عبد المحسن
بن زين المطيري ،ط ،400٢-144٧ ،1دار البشائر اإلسالمية ،بيروت.

 .44دول ويائل اإلعالم في المجتمع ،عهد أحمد ،موقع موضوع ٧ ،يونيو .401٢
 .45دول ويائل اإلعالم ،طالل المشعل ،موقع موضوع 14 ،فبراير .401٧
 .4٢طالب الدلايات العليا مرحلة الدكتولاه  ،بقسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة اإلسالمية،
الفصل الدراسي األول  ،من العام الجامعي 1439/1438

 .4٧علوم القر ن في المنظول الحداثي ،دلاية تحليلية نقدية آللاء الحداثيين في القر ن اليريم ،د.
أحمد بوعود ،ط ، 4015-143٢ 1دار الكلمة للنشر والتوزيع  ،مصر

 .48علم االنتصال للقر ن اليريم ،د .عبد الرحيم الشريف ،ملتقى أهل التفسير.144٧/1/4٧ ،

 .49العلمانيون والقر ن اليريم "تاليخية النص" ،د .أحمد إدريس الطعان ،ط،400٧-1448 ،1
مكتبة ودار ابن حزم ،الرياض.
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 .30فتح البالي شرح ححيح البخالي ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني ،ط،13٧9
دار المعرفة ،بيروت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،صححه وأشرف على
طبعه :محب الدين الخطيب ،علق عليه :عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

 .31فقه الدعوة في ححيح اإلمام البخالي ،د .سعيد بن علي بن وهف القحطاني ،ط،1441 ،1
وزارة الشؤون اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية.

 .34القاموس المحيط ،للفيروز آبادي (ت ،)81٧تحقيق :مؤسسة الرسالة ،بإشراف :محمد نعيم
العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1998-1419 ،٢م.

 .33القراءات المعاحرة للقر ن اليريم في ضوء ضوابط التفسير ،د .محمد محمود كالو  ،ط1
 ، 4009-1430دار اليمان  ،سوريا  ،حلب.

 .34كتاب مناهل العرفان للزلقاني (دلاية وتقويم)  ،خالد بن عثمان السبت ،ط4001-1444 4
،دار ابن عفان  ،القاهرة

 .35لقاء شخصي مع اإلعالمي األيتاذ يحي عطيف  ،في مقر هيئة اإلذاعة والتلفزيون  ،جازان ،
.1439/4/4٧

 .3٢ما أهمية ويائل اإلعالم ،هديل البكري ،موقع موضوع 1 ،فبراير .4015
 .3٧مجلة البيان ،تصدر عن المنتدى اإلسالمي ،العدد .335

 .38المحيم في نقط المصحف ،أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ،ط ،199٧-1418 ،4دار الفكر
المعاصر ،بيروت ،دار الفكر ،دمشق ،تحقيق :د .عزة حسن.

 .39معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس القزويني الرازي أبو العين (ت ،)395ط،19٧9-1399
دار الفكر ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون.

 .40مفردات ألفاظ القر ن ،للعالمة الراغب األصفهاني ،توفي في حدود ( ،)445تحقيق :صفوان
عدنان داودي ،دار القلم ،دمشق ،ط4011-1443 ،4م.
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 .41ملخص بحث اإلعالم الجديد ،موقع شبكة األلوكة.1434/٧/44 ،

 .44مناهل العرفان في علوم القر ن ،محمد عبد العظيم الزرقاني ،ط ،1999-1419 ،3دار الكتاب
العربي ،بيروت ،حققه :فواز أحمد زمرلي.

 .43موقف االتجاه الحداثي من اإلمام الشافعي  ،عرض ونقد  ،د .أحمد قوشتي عبدالرحيم ،ط1
 ، 401٢-143٧مركز تأصيل  ،جده

 .44موقع منظمة التعاون اإليالمي ،مجمع الفقه اإلسالمي الدولي (نسخة تجريبية).
 .45موقع وزالة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملية العربية السعودية ،االتحاد الدولي
لالتصاالت %80 ،من شباب العالم يستخدمون اإلنترنت 13 ،أغسطس 401٧م.

 .4٢منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل االعتقاد ،د .عثمان علي حسن ،ط ،1440 ،1دار إشبيليا
الرياض.

 .4٧النبأ العظيم ،نظرات جديدة في القرآن ،د .محمد عبد الله دراز ،ط ،141٧ ،1دار طيبة ،الرياض،
اعتنى بها :عبد الحميد الدخاخني.
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