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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى  إضافًة 

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيًضا عضوية في اتحاد 

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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الكاتبالكاتب

محمد العّمار

طبيب سوري، مواليد مدينة درعا 1962، ويقيم حالًيا في ريف درعا، مستقل سياسًيا من خلفية 
إسالمية، ينتمي إلى مدرسة الشيخ جودت سعيد في التغيير، مهتم بالتغيير السلمي، كان له 
لالعتقال  تعّرض  دمشق«،  »إعالن  نشاط  في  وشارك  الثمانينيات،  منذ  معارض  نقابي  نشاط 
السياسي األول في 21 آذار/ مارس 2011 بعد انطالق الثورة السورية، وتكّرر خمس مرات خالل 
النظام  سيطرة  عن  درعا  منطقة  فيها  خرجت  التي  الفترة  خالل  أنشأ  للثورة،  األولى  السنة 
نشاًطا ثقافًيا لنشر الديمقراطية والتغيير السلمي من خالل محاضرات أسبوعية تشرح أهمية 
النقابة  إلى  أعيد  ثم  والوظيفة،  النقابة  من  ُفصل  الحقيقي،  التغيير  بوصفه  الثقافي  التغيير 
تحت عنوان )ناشط في المعارضة السياسية تمت تسوية وضعه(، له العديد من المحاضرات 

والمقاالت.

اإلشارة المرجعية للدراسة: 

يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:

محمد العّمار )2022(. جودت سعيد رؤية قريبة موجزة، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي

ر بالضرورة عن آراء ميسلون للثقافة  ر عن كاتبها، وال تعّبِ اآلراء الواردة في الدراسة تعّبِ
والترجمة والنشر 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر
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لقد صاحبُت الرجل نيًفا وثالثين عاًما في الحضر والسفر، وجلست معه أسبوعًيا بصورٍة منتظمة قرابة الربع قرن، أشهد 
أنه كان ناصًحا هلل ورسوله وكتابه وأمته، وعامة خلقه، وأنه جعل عمره وجهده وكل ما يملك، وقًفا على هذه املهمة املقدسة.

كان متواضًعا فيما يلبس على أناقة ونظافة، مقاًل فيما يأكل، ممسًكا عن الكالم، إال ما تعلق بعالم األفكار، فكان ال يمل 
منه وال يتعب، صبوًرا على جليسه مهما أبعد الفهم وأبطأ اإلدراك، كانت جلستنا في بيت أخته السيدة سعدية، فكان إذا ما 
انتهى حديث الفكر صمت، وربما شاركنا بعض الحوادث واألخبار، فإذا ُقضيت أنسحب إلى بيته بدراجته القديمة، لم يقبل 

أن أوصله ولو مرًة واحدة، وقد كان ذلك في غاية اليسر فبيته في طريقي إلى بيت سعدية جيئًة وذهابا.

ال أذكر أني سمعته طيلة هذه الفترة يذكر إنساًنا بسوء، أو يتعقب شيًخا أو رجل علم فيما ذهب إليه، مما ال يوافق ما 
يراه، ولقد هممت مرة أن أكتب تعقيًبا على كتاب نشره أحد األعالم، فكتبت حوالي األربعين صفحة وعرضتها عليه، فرجاني 
أال أكتب، ثم أردف إن كان ال بد لك من الكتابة، فلتبحث املوضوع بمعزٍل عن تعقب الرجل، ثم أضاف: بحسبه أنه قال في 
كتابه كذا وكذا...  وهو بهذا قد دفع املوضوع إلى األمام خطوات، يجب أن نقدر هذا ونحترمه، لقد كان هذا ديدنه بصورٍة 
دائمة، ال يبخس أحًدا شيئا، يبرز اإليجابيات والحسنات ويكثر عليها الثناء، ويغ�ضي عن املساوئ والسلبيات، ويتجاهلها كأن 

لم تكن.

وكان على املستوى الشخ�ضي، من أكثر من عرفت اهتماًما بالشعائر واملناسك والطقوس، والتزاًما بالعبادات، وأحكام 
الشرع ومقاصده، لكنه كان يتجنب كل طرق اإلكراه فيما يتعلق بالتزام اآلخرين.

كانت له ميزتان هما عالمتان فارقتان قل نظيرهما في بيئتنا الثقافية، لم أنتبه إليهما كقيمٍة إال عندما تعرفت عليه، األولى 
هي الدقة في املواعيد، فلم أر مثله في دقة مواعيده وانضباطها، ولم أر مثله في اهتمامه بالقراءة وتعلقه بها، وكان في رأس 

مقروءاته وأول اهتماماته القرآن الكريم.

أشهد أنه كان مهموًما باإلنسان والقرآن، وأنه سّخر كل طاقٍة يملكها لخدمة هذا املشروع، فقد كان يؤمن أن اإلنسان 
بأيدينا للتواصل مع كلمات هللا في  نواة مشروٍع وجودي كبير، وأن القرآن هو دليل هذا املشروع، وأنه يفتح أعيننا ويأخذ 
الوجود أي مخلوقاته، عبر آيات اآلفاق واألنفس، وأن آيات اآلفاق واألنفس هي الدليل على هللا والبرهان على توحيده، وأن 
هللا في الكون يكلمنا بلغٍة مباشرة هي لغة الخلق التي ال تلتبس )أي بمخلوقاته(، وهي لغة ال ُيساء تأويلها، ألن إساءة التأويل 

هنا، تقود إلى تعطيل التسخير في هذا العالم املَسخر.

هذا بعض الحديث عن عامله الشخ�ضي، ولم أكثر ألنني على يقيٍن أنه ال يروقه مثل هذا الحديث، وال يرتاح إليه، فقد كان 
مهموًما بما هو فوق املجد الشخ�ضي، وزخرف الحياة الدنيا التي نغرق فيها!

أما عن عامله الفكري، الذي هو عامله الحقيقي، الذي عاش فيه وعاش له، فقد كنت ذكرت في مناسبٍة سابقة مفاهيم 
مفتاحية لهذا العالم، وقلت إنها سبعة مفاهيم، ثم تبين لي فيما بعد أنها أكثر من سبعة، وأنها بحٌث يجب أن يتحول إلى 
كتاب، في فكٍر يمثل الحاضر الغائب في حياتنا، فهو غائٌب باعتبار الثقافة السائدة، خاصة املنتِسبة أو املنسوبة لإلسالم، 
وهو حاضٌر وملٌح بحسب الحالة اإلنسانية الراهنة، والحاجة املوضوعية له على مستوى األمة والعالم، وقد أردت في حديثي 
عن املفاهيم املفتاحية، أن ألفت النظر إلى ما يتميز به هذا الفكر من أصالٍة، وراهنية، وما ينطوي عليه من مالمسٍة كثيفٍة 

لهمومنا املعاصرة، في الدين والفكر والسياسة واملجتمع.
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وفي هذا التعريف املوجز لعامله الفكري، سنتحدث عن منطلقات التأسيس في هذا الفكر، الذي سيكون فكر جيٍل آٍت، 
مثلما عرف الناس ابن خلدون ومنجزه في التاريخ بعد قرون، وإن كان لألمة أن تقوم بدور الشهادة على األمم، وأنا أؤمن أنه 
وعٌد آٍت، فسيكون جهد جودت سعيد املقدمة الكبرى لبدء هذا الدور، مثلما كانت مقدمة ابن خلدون تأسيًسا لعلم االجتماع 

البشري، ومنطلقات التأسيس في هذا الفكر اإلنساني القرآني بحسب تصوري أربعة: 

أوًل: الالعنف

إن الالعنف كفكرٍة ومفهوم، يشكل قطيعًة مع السائد في الفكر اإلسالمي واإلنساني، لكنه بحسب جودت ليس بدًعا، بل 
هو امتداٌد ملساٍر طويل خطه األنبياء واآلمرون بالقسط من الناس، بحيث يبدو التاريخ اإلنساني جهاًدا دائًما، للخروج من 
الفساد وسفك الدماء إلى عصر السالم العالمي، عصر اإلنسان، وبحسب  اللغة القرآنية فإن تاريخ البشر انتقاٌل من  لحظٍة 
العبارة بحسب جودت تحدد أفق  )إني أعلم ما ال تعلمون(، وهذه  إلى لحظٍة  الدماء(  )أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
وزينة  لتركبوها  والحمير  والبغال  )والخيل  النحل  سورة  آية  تحدد  مثلما  األفكار(،  )عالم  األنفس  آيات  في  واتجاهه  التطور 

ويخلق ما ال تعلمون( أفق التطور واتجاهه في آيات اآلفاق )عالم األشياء(.

 والالعنف كما يفهمه جودت من التاريخ والقرآن، مقدمٌة أوليٌة ضروريٌة لدخول عالم األفكار، الذي يعتبر البوابة الوحيدة 
لدخول عالم اإليمان وعالم اإلنسان، حيث أن الالعنف أول قوانين الفكر، والفكر هو السبيل األوحد املمكن لإليمان، وال 
سبيل للعنف في عالم اإليمان، وال قيمة له في عالم اإلنسان، ومن هنا كان )ال إكراه في الدين(، الذي يعني أن اإلكراه وأدواته 
عاجزٌة عن الفعل في حقل اإليمان، ونجاعتها مرتبطٌة بإلغاء إنسانية اإلنسان، وفي كل مرٍة نصطحب فيها اإلكراه في عالم 
اإليمان واإلنسان، نفسد املسار ونضيع األهداف ونعيق التقدم، ألن اإليمان املستلب بوهم القوة ليس إيماًنا، واإلنسان 
املستباح بالقوة هو بقايا كائٍن إنساني، فمن غير طالٍق بائن للعنف ال يمكن دخول عالم اإلنسان، حيث العقل أهم امليزات، 
وبه يفترق اإلنسان عن سائر الكائنات، والعنف ليس من قوانينه وال من أدواته، بل للعقل قوانينه الخاصة، التي تجعله 
عصًيا على القوة وأدواتها، واإلكراه ووسائله، )ومثلما أن الخشب ال ينقل التيار الكهربائي، كذلك فإن العقل ال يعمل من 
خالل القوة())(، فعالم الالعنف هو عالم العقل وعالم اإلنسان، حيث القطيعة مع العضل والقوة الخياران الوحيدان في 
القطيعة  لحظة  وهي  والالعنف،  العنف  بين  القطيعة  في  تتجسد  قطيعة،  لحظة  والعقل  العضل  فبين  الحيوان،  مملكة 
واالفتراق بين اإلنسان وباقي الحيوانات، كما يبينه علم البيولوجيا، وهي اللحظة التي تتوافق من وجهة نظرنا دينًيا مع لحظة 
)ونفخت فيه من روحي(، وعند هذه اللحظة امتلك اإلنسان القدرة على التسخير التي رتبت عليه املسؤولية))(، وهي ما نعرفه 
دينًيا بلحظة األمانة))(، فال يمكن دخول عالم اإليمان، وال عالم اإلنسان من غير استبعاد العنف بصورٍة نهائية، وما دام 
هناك تعويٌل على العنف مهما كان ضئياًل، فاألوراق قابلٌة لالختالط واملواقف ممكنة االلتباس، ولذلك فإن جودت سعيد 
استهل مشروعه اإلصالحي بكتاب مذهب ابن آدم األول، فيما يشبه إعالن البراءة من العنف وأدواته، لقد أراد أن يقول من 
الفكري، إن بحث املشكلة اإلنسانية غير ممكن، ما لم  بالنسبة ملشروعه  خالل ذلك املؤَلف، ومن خالل توقيت إصداره 
ُيستبعد العنف كفلسفة عمل واستراتيجية بناء، وإن البحث يصبح ممكًنا فقط في حال استبعاد العنف، إن التاريخ اإلنساني 
املليء باآلالم والدماء، دليٌل على تعثر حل املشكلة اإلنسانية عن طريق القوة، وأنه قد آن األوان لإلنسان العاقل أن يفكر 

))(  مما كان يردده جودت كثيًرا.
))(  األمانة بحسب جودت سعيد: )إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها، وحملها االنسان إنه كان ظلوما جهوال(.

))(  املرجع نفسه.
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بطريقٍة للحل تحفظ إنسانيته، وتنميها، وليس تتجاهلها أو تلغيها، فكل عنٍف في تصوره هو ارتداٌد للمرحلة الحيوانية، وإن 
اإلنسان بحسب ما يقول جودت سعيد: )ينقص من عقله بقدر ما يمارس من عنف، ويتلوث أيمانه بالوثنية والشرك بقدر 
ما يبقى في قلبه من حنيٍن للعنف())(، وهو باستبعاده العنف، يكون قد فتح الطريق لتوظيف الدماغ من خالل قيامه بوظيفة 

العقل، وهنا نكون قد دلفنا للمحدد الثاني في فكر جودت سعيد وهو العقل.

 ثانًيا: العقل

إن العقل محدٌد أسا�ضي من محددات فكر جودت سعيد، وربما يكون منشأ اهتمامه بالعقل اإلصرار الكبير على العقل 
في القرآن الكريم، يعزز ذلك آيات اآلفاق واألنفس، التي تمرن جودت على استقرائها بطريقة تدعو لإلعجاب، ولذلك نرى 
مفهوم العقل عند جودت سعيد مفهوًما مفارًقا مختلًفا، مقارنًة بما هو شائٌع وسائد، فالعقل عنده ليس أداًة قادرًة على 
إلى  في فلسفة الحداثة، وال سراًبا يقود  للعلم واملعرفة كما  إلًها ومصدًرا  أنه ليس  القديمة، كما  الفلسفة  في  الكشف كما 
العدم والاليقين كما في فلسفة ما بعد الحداثة، بل هو وظيفٌة تتولد عندما يتصل الدماغ اإلنساني بالوجود الخارجي، تماًما 
مثلما يولد املاء عندما يتحد الهيدروجين باألوكسجين، مع فارق أن املاء وجوٌد مادي والعقل – بحسب جودت - وجوٌد غير 
مادي، وليس له ماهية، فهو ليس جوهًرا، ولذلك لن يموت كما مات عقل نيتشه على يد فوكو وفالسفة ما بعد الحداثة، إنه 
مهارٌة ووظيفة توجد بالقوة عند كل مولوٍد يولد بدماٍغ سليم، وهذه املهارة والوظيفة قابلٌة للنمو والزيادة، بمرور الوقت، 
ولذلك فإن التاريخ مكوٌن جوهري من مكونات العقل الفردي والعقل الجمعي، وهذه الوظيفة يمكن أن ُيعاق نموها وُيعرقل 
اكتسابها، كما يمكن أن ُتعزز وُتنمى بطرٍق فائقة، من خالل أساليب التنشئة التي تمارسها البيئات الثقافية املختلفة، ويبلغ 
اإلنسان من اكتماله وتجليه اإلنساني بقدر ما يكون لديه من معقوالت، وهذا يتوقف على ما لديه من معرفٍة بمعقوالت 
فالنظر  اآلفاق واألنفس،  آيات  بالتاريخ واستنطاقه  القراءة، وما عنده من معقوالٍت من خالل معرفته  اآلخرين من خالل 
العقلي املستقل، هو مستقبل اإلنسان وحقيقته، صحيٌح أن كل الناس لديهم أدمغة متساوية، ولكن ليس كل الناس لديهم 
عقوٌل متساوية،  وعندما يتمكن اإلنسان من إقامة عالقٍه عقلية بالطبيعة والتاريخ، ويقبض على الُسّنة يكون قد حّصل 

العلم، وعندها ندخل في املحدد الفكري الثالث لجودت سعيد وهو العلم.

ثالًثا: العلم

يقول جودت سعيد )معنى العلم بإيجاٍز شديد: أن تدُخَل السّنة في العقل، وبما أن السّنة ال تتبدل وال تتحول، فكذلك 
العلم ال يتبدل وال يتحول، فسّنة تكّون املاء لها ثباٌت وعدم تبدٍل وتحول، وكذلك حين تصير ُسّنة تكّون املاء علًما بدخولها 

في األذهان، يبقى هذا العلم حاماًل صفة الثبات وعدم التحول والتبدل(.

ين، وضبابية  وهذا التعريف على بساطته ال تخفى أصالته، وال تلتبس فرادته، وهو يخرج بالعلم من استخفاف النصوصّيِ
فالسفة العلم، إلى الوضوح الذي يليق بالعلم))(، وينسجم مع تاريخ املعرفة اإلنساني، وإنجازات العلم وتاريخه، الذي يتقدم 
أبًدا في توسيع مفهوم العلم املنضبط الدقيق ليشمل العلوم  باطراد، باتجاٍه أكثر رسوًخا وضبًطا ووضوًحا، وهو ال يتردد 

))(  عبارة يقولها كثيًرا فيما يتحدث ويكتب.
))(   يعطي القرآن للعلم قيمًة عالية. ويضعه الذين أوتوا العلم موضع الشاهد العدل.



جودت سعيد رؤية قريبة موجزة

77

اإلنسانية، ويعزو ما يشوب أبحاثها من قصوٍر لتخلف أدواتنا املعرفية، ويضرب لذلك املثل من علوم الحياة فيقول: عندما 
كانت الجوائح تفتك بالناس ويقف العلماء أمامها حيارى، لم يكن ذلك يعني أبًدا أن هذه الجوائح ال تخضع لسّنة وقانون، 
ولكن ذلك كان يعني كما أصبح واضًحا اليوم، أننا كنا نجهل السّنة والقانون، فجهلنا بالسّنة حينها لم يكن يعطينا الحق 
بنفي السّنة والقانون وإنكارهما. وجودت وإن كان ينطلق في تقرير السنن األنفسية من إيمانه الديني حيث يقول: )وهللا تعالى 
حين يذكر السّنة في القرآن الكريم، يذكرها متصلًة باملجتمع واألنفس، ال بالطبيعة واآلفاق، والناس ال يعرفون السّنة إال في 
الطبيعة، وال يعترفون بها في األنفس، ويعتبرون عالم األنفس خارج الثبات أو خارج السّنة، وهذا مناقض ملنهج القرآن، بل 
الغربي  املفهوم  من  اآلفاق  على  العلم  معنى  َقْصُر   - اإلسالمي  العالم  إلى   - جاء  ولقد  السابقين،  املسلمين  ملناهج  ومناقض 
للعلم(،  لكن من غير شك فإن آيات اآلفاق تدعم ذلك وتعززه، وهي سنده في تقريره هذا التوسيع ملفهوم العلم، فتراه يقول: 
)وهكذا في األمور االجتماعية، فاملجتمع الذي يفقد العدل يفقد االستقرار( ثم يستشهد بقول الرسول)» إنما أهلك من كان 

قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف أقالوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أدانوه())(.

وللعلم بحسب جودت أدلٌة وبراهين ثالثة هي: التنبؤ والتسخير والعاقبة، وهو يعطي للعلم))( من الصدقية واملوثوقية، ما 
يجعله قادًرا على حل املشكالت ومجابهة املعضالت، وأن ال ملجأ إال له وال مخرج إال من خالله، ألن بديل العلم هو الظن، 
والظن أسلوٌب تدينه آيات الكتاب، وتأباه آيات األنفس، واملوضوع طويل ال يمكن اإلحاطة به في هذه العجالة، وبحسبي أني 

أشرت إليه، وهو يحتاج بحًثا خاًصا بحسب ما صرت أرى، أما عن املحدد الرابع فهو القرآن.

رابًعا: القرآن 

 يحضر القرآن في العالم الفكري لجودت سعيد، كدعوٍة دائمة للنظر واالنتظار، الذين هما مدخل عالم العقل وبوابة 
اكتساب العلم، يحضر القرآن في عالم جودت سعيد، مستنًدا إلى التاريخ، متحرًرا من اآلباء، منفتًحا على املستقبل، منهجه 
العلم، وسبيله العقل، ودليله العاقبة، أدواته آيات اآلفاق واألنفس، راسًخا كما التاريخ، نامًيا كما الحياة، غًضا راهًنا كأنه 
اآلن يتنزل، مدخله العقل وبوابته العلم، يقدمه قانون النسخ، الذي يحدد اتجاه الخلق ووجهة الحركة في الوجود، باتجاه 
الزيادة واالكتمال))(، ويحضر التاريخ اإلنساني من خالل القرآن كصيرورٍة دائمة باتجاه الخير واألبقى، وتقدٌم متصل باتجاه 
عصر اإلنسان، العصر الذي يكف فيه اإلنسان عن الفساد وسفك الدماء، ويحضر البشر من خالل القرآن مكرمون))( على 
ٍة َجَعْلَنا َمْنَسًكا ُهْم  مَّ

ُ
ْن َخَلَق(، يحضرون بألوانهم واختالفاتهم، ال تفرق بينهم النسك، )ِلُكّلِ أ صعيٍد واحد فجميعهم )َبَشٌر ِممَّ

ُ َيْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  َناِسُكوُه(، وال تمايز بينهم الشرائع، )ِلُكّلٍ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا(، وال تباعد بينهم العقائد، )َفاللَّ
هللا  عند  يتفاضلون  الخيرات)1)(،  الستباق  دافعهم  هو  الذي  اختالفهم،  وميزتهم  البشر  يحضر  َيْخَتِلُفوَن(،  ِفيِه  َكاُنوا  ِفيَما 

س على العلم واملعرفة. بالتقوى، التي يمكن أن نعرفها بأنها السلوك النافع)))( املؤسَّ

))(   جزء من حديث مشهور والرواية باملعنى.
))(  القرآن يعطي للعلم وأهله مكاًنا علًيا.

))(  يزيد في الخلق ما يشاء.
))(  ولقد كرمنا بني آدم.

ا َجاَءَك ِمَن اْلَحّقِ ِلُكّلٍ َجَعْلَنا ِمْنُكْم  ْهَواَءُهْم َعمَّ
َ
ِبْع أ ْنَزَل للاَُّ َواَل َتتَّ

َ
ا َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما أ

َ
ًقا مِل ْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحّقِ ُمَصّدِ

َ
)1)(  }َوأ

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن{ ]املائدة:  ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنّبِ
ًة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلَيْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت ِإَلى للاَّ مَّ

ُ
ُ َلَجَعَلُكْم أ ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاَء للاَّ

]((

ا ودائًما. )))(  يكون النفع قرآنًيا كلما كان عامًّ
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يحضر القرآن في فكر جودت سعيد كتاًبا للحياة، ينطلق من لحظٍة في تاريخ البشر، ويحّلق مخلًدا عبر الزمن، »ال تنق�ضي 
عجائبه، وال يخلق على كثرة الرد«)))(، وال تستنفذ خزائن معانيه، يخاطب البشر بعد مليون عام، مثلما خاطبهم قبل ألف 
عام، ومثلما يخاطبنا اليوم، وكأنه يحاكي ما تكن نفوسنا من آمال وما يخالجها من مشاعر، لم يستنفذه مفسرو املا�ضي، ولن 
يستنفذه مفسرو الحاضر، بل هو غاٌص باملعاني التي تالمس عقول وآمال وآالم البشر في كل جيٍل حتى يرث هللا األرض ومن 

عليها. 

                                                         

                                                       

)))(  فقراٌت من حديٍث طويل.
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