بسم اهلل الرمحن الرحيم
التفسير الموضوعي
ومقاصد القرآن الكريم
أ.د .أحمد حسن فرحات

ال شك أن التفسري املوضوعي وثيق الصلة مبقاصد القرآن ،ومن مث جاء هذا البحث ليبني كيف ميكن
هلذا النوع من التفسري أن يسهم يف بيان مقاصد القرآن ،ويكشف عن طبيعة العالقة بينهما .ويقتضي
البحث -يف هذه الدراسة -أن منهد له مبقدمة تعريفية ،خنص كال من التفسري املوضوعي ،ومقاصد
القرآن الكرمي بكلمة موجزة ،تبني املراد بكل منهما.
املراد بالتفسري املوضوعي:
التفسير المو ضوعي  :مصطلح حديث ،مل يعرف يف دراسات السابقني .واملعروف يف دراسات
السابقني :هو التفسري التحليلي :الذي يتناول كل آية عل حدة ،فيتحدث عن جزئيات اآلية ،من معا
ين مفرداهتا ،وما فيها من إعراب ،وقراءات ،إىل غري ذلك من التفاصيل...
– أما التفسير الموضوعي:
فهو ينطلق من وحدة املوضوع ،الذي جيمع بني آيات قرآنية متعددة ،من سور خمتلفة. أو يركز على موضوع معني ،تقوم عليه سورة واحدة  .فيجعل من السورة موضوعاً واحداً .وهو يف كل ذلك يلحظ املعاين ،ويستنبط العناصر من النص ،ويعقد بينها املو ازا نات واملقارنات  ،مث
يعيد تركيبها ،لتكون أشبه ببحث مستقل  ،مقسم إىل أبواب وفصول ،ومباحث ،وفقرات .حبيث تقوم
فيه الفروع على األصول ،وتندرج فيه اجلزئيات حتت الكليات  ،وترتبط فيه النتائج باألسباب ".
 أما النوع اآلخر من التفسري املوضوعي ،فهو املتعلق باملصطلحات القرآنية :حيث يعمد الدارس إىل املفردات القرآنية ،اليت أعطاها القرآن داللة خاصة ،من خالل استعماله ،حبيث
يصح أن يقال  :إن هلذه الكلمة ،أو الصيغة القرآنية :داللة حمددة ،ال يصح أن ينقص منها ،أو يزاد
عليها .
فيتتبع الدارس هذه املفر دات -يف سياقاهتا اليت وردت فيها  ،ويتحدث عن معانيها ،اللغوية مبتدئا
بأصوهلا االشتقاقية  ،فمعاين أبنيتها الصرفية  ،مبينا الفروق يف دالالهتا اللغوية  .مث ينطلق إىل بيان
معانيها يف اآليات القرآنية ،اليت وردت فيها ،مفرقا بني ما ورد باملعىن اللغوي ،وما ورد فيه باملعىن
الشر عي  .مث يبني الصلة بني املعاين الشرعية ،واملعاين اللغوية  .مث خيرج مبفهوم حمدد هلذه املفردات ،
وبذلك تنضبط مفهومات القرآن ،واليت كثرياً ما يقع اخلطأ فيها :لنقص االستقراء ،يف تتبع اآليات،
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وبيان داللتها .وتعترب هذه املصطلحات :مفاتيح البد منها ،لدراسة القرآن الكرمي.
وال يقصد باحلديث  -هنا :-احلديث عن جزئيات اآلية اللفظية ،كما هو احلال يف التفسري التحليلي،
بكل موضوعي.
وإمنا يتحدث عنها كجزء ،موضوعي ،يتصل ٍّ
ومن هنا :فاملفسر املوضوعي :ينطلق للكالم يف املعاين مباشرة ،وال يقف عند األلفاظ وحتليالهتا ،إال إذا
كان ذلك ضرورياً للمعىن ،الذي هو موضع ا هتمامه .
جذور التفسير الموضوعي في دراسات السابقين:

ميكن أن جند يف دراسات السابقني :ما يصح أن يدخل حتت التفسري املو ضوعي -مع شيء من
التجوز -وذلك كدراسة" :ماهية العقل" و"فهم القرآن"-عند احلارث احملاسيب.-
ودراسات الراغب األصفهاين يف كتبه:
" الذريعة إىل مكارم الشريعة" و "تفصيل النشأتني " و" االعتقادات" ،وأمثال ذلك.
ومثل دراسات اإلمام أيب حامد الغزايل يف كتابه " :املقصد األسىن يف شرح األمساء احلسىن .وكتابه :
"جواهر القرآن" .ودراسات ابن تيمية يف " :سنة اهلل" ،ورسالته " :يف قنوت األشياء كلها هلل عز وجل "
وغري ذلك من الدراسات.
المراد بمقاصد القرآن الكريم:
ويراد هبا األهداف ،والغايات ،اليت يتوخاها النص القرآين ،من خالل ما جاء ت به آياته :من التعريف
بعامل الغيب -الذي يؤكد وجود خالق واحد هلذا الكون ،هو اهلل .كما يؤكد وحدا نيته تعاىل يف أمسائه،
وصفاته ،و أ فعاله -كما يشمل اإلميان مبالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وما فيه من دينونة وجزاء.
كذلك يشمل الكالم التعريف بعامل الشهادة ،وما خلق اهلل فيه من خملوقات متنوعة ،كاجلبال واألهنار،
و ا حمليطات والبحار ،والكواكب والنجوم ،والشموس واألقمار .وما بث يف هذا الكون العريض من أنواع
الدواب ،و صنوف النبات .وجعل ذلك كله مسخرا خلدمة اإلنسان ،الذي استخلفه يف هذه األرض،
ليعمرها مبنهج اهلل .وأن على هذا اإلنسان أن يكون عبدا مطيعا هلل تعاىل ،فيما شرع له من الشرائع،
و أنزل عليه من األحكام ،لتستقيم حياته يف هذه الدنيا ،وليكون خليقا جبوار ربه يف حياته األخرى...
والبد أن نشري هنا إىل أن هناك مقاصد كلية للقرآن ،تضم حتتها مقاصد فرعية متعددة ،كما أن هناك
مقاصد جزئية كثرية ،أشارت إليها اآليات الكثرية .وقد ختتلف وجهات النظر عند العلماء والدارسني،
يف تصنيف هذه املقاصد ،واعتبار بعضها كليا ،وبعضها جزئيا.
من مقاصد القرآن يف دراسات السا بقني :
سبق أن أشرنا إىل أن بعض دراسات السابقني تصلح أن تكون جذورا للتفسري املوضوعي ،الذي عرف
حديثا ،وإن مل تكن جاءت حتت هذه التسمية .ومن مث سنعمد إىل اختصار منوذجني من هذه
الدراسات:
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 أحدمها للراغب األصفهاين.واآلخر أليب حامد الغزايل.–كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب األصفهاني:

يعترب كتاب الّذريعة للراغب من الكتب املهمة ،ومما يؤكد هذه األمهية أن الغزايل كان حريصا على
استصحابه معه يف سفره لنفاسته.
منزلة العبودية ،ومنزلة اخلالفة عن اهلل:
يذكر الراغب يف مقدمة الكتاب  :أنه ألف هذا الكتاب ،ليكون ذريعة إىل مكارم الشريعة ،وبني كيف
يصل اإلنسان إىل منزلة العبودية ،اليت جعلها اهلل تعاىل شرفًا لألتقياء .وكيف يرتقى عنها ،إذا وصلها إىل
منزلة اخلالفة ،اليت جعلها اللَّه تعاىل شرفا للصديقني ،والشهداء.
عمال ،يكتسب العلى ،ويتم التقوى .ويبلغ إىل جنة
علما .وإبرازمها ً
فباجلمع بني أحكام الشرع ،ومكارمه ً
املأوى.
مث يذكر الراغب أن الفعل املختص باإلنسان :ثالثة أشياء:
1
استَ ْع َمَرُك ْم فِ َيها)
(و ْ
 - 1عمارة األرض املذكورة ،يف قوله تعاىلَ :
وذلك حتصيل ما به تزجية املعاش :لنفسه ،ولغريه.
 - 2وعبادته املذكورة يف قوله تعاىل:
(وما خلَ ْقت ِْ
اإلنْس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون )65(2
ََ َ ُ
اجل َّن َو ِْ َ َ ْ ُ
وذلك هو االمتثال للباري  -عز وجل  -يف أوامره ،ونواهيه.
 - 3وخالفته المذكورة في قوله تعالى:
3
(ويَ ْستَ ْخلِ َف ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ف تَ ْع َملُو َن
ض فَيَ ْنظَُر َكْي َ
َ
وغريها من اآليات.
وذلك هو :االقتداء بالباري سبحانه -على قدر طاقة البشر -في السياسة ،باستعمال مكارم
الشريعة.
ومكارم الشريعة :هي احلكمة ،والقيام بالعدالة ،بني الناس .واحللم ،واإلحسان ،والفضل .والقصد منها:
أن تبلغ إىل جنة املأوى ،وجوار رب العزة تعاىل.
وكل ما أوجد -لفعل ،ما -فشرفه :بتمام وجود ذلك الفعل منه.
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ودناءته :بفقدان ذلك الفعل منه......
فمن مل يصلح خلالفة اللَّه تعاىل ،وال لعبادته ،وال لعمارة أرضه :فالبهيمة خري منه .ولذلك قال تعاىل يف
ذم الذين فقدوا هذه الفضيلة:
ك ُه ُم الْغَافِلُو َن). 4
َض ُّل أُولَئِ َ
(إِ ْن ُه ْم إَِّال َك ْاألَنْ َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ
مث يتحدث الراغب عن :
السياسة التي بها يستحق اإلنسان خالفة اللَّه تعالى ،فيقول:
وقد تقدم أن اخلالفة تستحق بالسياسة ،وذلك بتحري مكارم الشريعة .والسياسة ضربان:
أحدمها :سياسة اإلنسان نفسه وبدنه وما خيتص به.
والثاين :سياسة غريه من ذويه وأهل بلده ،وال يصلح لسياسة غريه من ال يصلح لسياسة نفسه .وهلذا ذم
اللَّه تعاىل من ترشح لسياسة غريه ،فأمر باملعروف وهنى عن املنكر ،وهو غري مهذب يف نفسه ،فقال:
ِ
(أَتَأْمرو َن الن ِ ِ
اب أَفَ َال تَ ْع ِقلُو َن )....6
َّاس بالْ ِّرب َوتَْن َس ْو َن أَنْ ُف َس ُك ْم َوأَنْتُ ْم تَْت لُو َن الْكتَ َ
َ
ُُ
مث يتحدث الراغب عن:
الفرق بين مكارم الشريعة ،وبين العبادة ،وعمارة األرض:
فيقول  :أما مكارم الشريعة :فمبدؤها طهارة النفس ،باستعمال التعلم ،واستعمال العفة،
والصرب ،والعدالة .وهنايتها :التخصص باحلكمة ،واجلود ،واحللم ،واإلحسان.
فبالتعلم :يتوصل إىل احلكمة .وباستعمال العفة :يتوصل إىل اجلود .وباستعمال الصرب :تدرك الشجاعة،

واحللم .وباستعمال العدالة :تصحح األفعال.
ومن حصل له ذلك :فقد تذرع املكرمة املعنية بقوله تعاىل:
(إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد اللَّ ِه أَتْ َقا ُك ْم).5
وصلح خلالفة اللَّه (تعاىل) :وصار من الربانيني ،والشهداء ،والصديقني...........
ولن يستكمل اإلنسان مكارم الشرع ،ما مل يقم بوظائف العبادات ،فتحري العبادات :من باب العدل.
وحتري املكارم :من باب الفضل ،والنفل .وال يقبل :تنفل من أمهل الفرض .وال تفضل :من ترك
العدل.....

-1األنعام171:
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وأما عمارة األرض :فالقيام مبا فيه تزجية حلياة الناس ،وصالح معاشهم .واإلنسان الواحد :من حيث

إنه مل يكف أمر معاشه -بانفراده يف مأكله ،وملبسه ،ومسكنه -ومل يكن له سبيل إىل ثباته ،يف الدنيا:

إال مبا يسد جوعته ،ويسرت عورته ،ويقيه من احلر ،والربد،
مل يكن له بد من حتصيل ذلك ،من الوجه املباح له .ولذلك قال تعاىل:
ِ
(إِ َّن لَك أََّال ََت ِ
ض َحى)......7
َّك َال تَظْ َمأُ ف َيها َوَال تَ ْ
وع ف َيها َوَال تَ ْعَرى َ .وأَن َ
َ
ُ َ
........

وكون طهارة النفس :شرطًا يف صحة خالفة اهلل تعاىل ،وكمال عبادته ،فال يصلح خلالفة اللَّه تعاىل .وال
يكمل لعبادته ،وعمارة أرضه :إال من كان طاهر النفس ،قد أزيل رجسه ،وجنسه .............وإمنا مل
يصلح خلالفة اللَّه تعاىل :إال من كان طاهر النفس ،ألن اخلالفة ،هي :االقتداء به على قدر طاقة البشر،

يف حتري األفعال اإلهلية .
ومن مل يكن طاهر النفس :مل يكن طاهر القول ،والفعل...
وهلذا قيل :من طابت نفسه :طاب عمله .ومن خبثت نفسه خبث عمله.... .
ات والطَّيِّب ِ
ِ
ِ
اخلبِيثَ ِ ِ
ني َوالطَّيِّبُو َن
ني َو ْ
ات للطَّيِّبِ َ
اخلَبِيثُو َن ل ْل َخبِيثَ َ َ ُ
ات ل ْل َخبِيث َ
وقد أشار تعاىل إىل ذلك بقولهُ َْ " :
ِ َّ ِ 8
للطيِّبَات"
َِّ ِ 1
ِ
َّ
ث َال َخيُْر ُج إال نَك ًدا"
ب َخيُْر ُج نَبَاتُهُ بِِإ ْذ ِن َربِِّه َوالَّذي َخبُ َ
وبقولهَ " :والْبَ لَ ُد الطيِّ ُ
وألجل أنه ال يطيب عمل من خبثت نفسه .قال تعاىل:
11
"أُولَئِ َّ ِ
ين ْامتَ َح َن اللَّهُ قُلُوبَ ُه ْم لِلتَّ ْق َوى"
َ
ك الذ َ
..........
ويقوي ذلك ما روي :أن التقوى :ال تسكن إال قلبا نظي ًفا .وإىل الطهارتني ،أشار بقوله تعاىل:
11
الر ْجَز فَ ْاه ُج ْر)
ك فَطَ ِّه ْر َ .و ُّ
(وثِيَابَ َ
َ
وكىن بالثياب ،عن البدن .قال الشاعر:
ثياب بين عوف طهارى نقية  ...وأوجههم عند املشاهد غران
12
وقال تعاىل( :إَِّمنَا ي ِر َّ ِ ِ
الرجس أَهل الْب ي ِ
ت َويُطَ ِّهَرُك ْم تَطْ ِه ًريا )
ُ ُ
ب َعْن ُك ُم ِّ ْ َ ْ َ َ ْ
يد اللهُ ليُ ْذه َ
-12طه111-118:
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ِ
يد لِيُطَ ِّهَرُك ْم)
يد اللَّهُ ليَ ْج َع َل َعلَْي ُك ْم ِم ْن َحَرٍج َولَ ِك ْن يُِر ُ
(ما يُِر ُ
وقال تعاىلَ :
ين (.......14)222
ني َوُُِي ُّ
وقال( :إِ َّن اللَّهَ ُُِي ُّ
ب الت ََّّوابِ َ
ب الْ ُمتَطَ ِّه ِر َ
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وهكذا نرى أن الراغب يوجز املقاصد العامة املختصة باإلنسان :بالعبادة ،والعمارة،
واخلالفة عن اهلل.

حول كتاب الذريعة:

سبق أن أشرنا إىل أمهية كتاب الذريعة للراغب األصفهاين ،وأن اإلمام الغزايل كان يستصحبه معه يف

سفره .وهذا إن دل على شيء ،فإمنا يدل على أن الغزايل كان دائم النظر فيه ،وال يستطيع االستغناء
عنه ،ال حضرا ،وال سفرا .وال شك بأن مثل هذ الكتاب جدير هبذه العناية ،وهذا االهتمام .ومن مث
جيب على الدارسني أن يقر ؤ وه قراءة واعية مستوعبة ،وأن ال ميروا على ما فيه مرور الكرام.
وقد الحظت أن الراغب أثناء حديثه عن اخلالفة يكاد يقصر معناها على:
" االقتداء بالباري سبحانه -على قدر طاقة البشر -يف السياسة ،باستعمال مكارم الشريعة".
ولعل هذا املعىن هو الذي قصده بقوله يف كتابه املفردات:
اخلالفة  :هي النيابة عن الغري :إما ملوته ،وإما لعجزه ،وإما لغيبته ،وإما لتشريف املستخلف .وعلى ذلك
استخلف اهلل أولياءه يف األرض...علما أن هناك أنواعا أخر من اخلالفة ،كخالفة "اخلالئف" :اليت يراد
هبا :خالفة األمم املهلكة .وخالفة " اخللفاء"  :اليت يراد هبا خالفة األمم الصاحلة .فعلى الذين خلفوا
املهلكني "اخلالئف" :أن خيالفوهم  .وعلى الذين خلفوا الصاحلني "اخللفاء" :أن يقتدوا هبم .ومن هنا
نقول :خلفاء النيب ،وال نقول :خالئف النيب .وقد بينا هذه األنواع وغريها يف كتابنا " :اخلالفة يف
األرض".16
الغزالي في كتابه "جواهر القرآن":
أما أبو حامد الغزايل فقد فصل القول يف مقاصد القرآن تفصيال يكاد يكون مستقصيا ،وجعل ذلك
حتت فصول وأقسام ،وحنن مضطرون هنا إىل تلخيص ما جاء يف هذا الكتاب ،نظرا ألنه ميثل العمود
الفقري ملقاصد القرآن ،علما بأن هذا التلخيص أشبه ما يكون بفهرس ملا جاء فيه ،وال ميكن أبدا أن
يغين عن األصل .بل إننا نطمع أن يكون هذا التلخيص مشجعا ،ودافعا للرجوع إىل األصل ،ودراسته
دراسة متأنية ،واعية .فالكتاب يف غاية األمهية يف موضوعه.

 -18املائدة5:
-11البفرة222:
 -21انظر :اخلالفة يف األرض
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ذكر أبوحامد يف الفصل األول  :أن القرآن هو البحر احمليط وينطوي على أصناف اجلواهر
والنفائس......
وذكر يف الفصل الثاين  :حصرا ملقاصد القرآن ونفائسه ،حيث قال:
رب اآلخرةِ واألوىل،
ِسُّر القرآن ،ولُبَابُه األ صفى،
دعوةُ العباد إىل اجلَبَّار األعلىِّ ،
ُ
ومقصدهُ األقصىَ :
السفلى ،وما بينهما وما حتت الث ََّرى ،فلذلك احنصرت ُس َوُر القرآن
خالق السماوات العُلَى ،و َ
األرضني ُ
وآياتُه يف ستة أنواع:

 ثالثة منها :هي السوابق ،وهي:( )1تعريف المدعو إليه.

( )2وتعريف الصراط المستقيم ،الذي تجب مالزمته في السلوك إليه.
( )3وتعريف الحال عند الوصول إليه.
وأما الثالثة املتِ َّمة:ُ
المجيبين للدعوة.
أحوال
يف
 فأحدها :تعرُ
يف أحوال النَّاكلين عن اإلجابة.
وتعر ُ
حاجة على
والم َّ
وثانيها :حكاية أحوال الجاحدين ،وَك ْش ُ
ف فضائحهم وجهلهم- ،بالمجادلة ُ
الحق.-
وثالثها :تعريف عمارة منازل الطريق ،وكيفية أخذ الزاد واألُهبة واالستعداد.
فهذه ستة أقسام.
أما الفصل الثالث :فقد خصصه لشرح مقاصد القرآن  ،وقد جعله أقساما:
القسم األول  :يف تعريف املدعو إليه:
وهو شرح معرفة اهلل تعاىل .وتشتمل هذه املعرفة على :

( )1معرفة ذات الحق تبارك وتعالى.
( )2ومعرفة الصفات.
( )3ومعرفة األفعال.
وهذه املعارف الثالثة ليست على رتبة واحدة ،بل أَنْ َف ُسها:
معرفة الذات:... مث يليه معرفة الصفات:...ويليه :معرفة األفعال.....:َّ
أعس ُرها منا الً.
-فمعرفة الذات :أضيَ ُقها جماالً ،و َ
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 وأما الصفات :فاجملال فيها أفسح ،ونطاق النُّطق فيها أوسع.. وأما األفعال :فبحر مت َِّس َعةٌ أَكنافُه ،وال تُنَال باالستقصاء أطرافُه...
ٌُ

وقد ذكر اآليات الواردة فيها -على اخلصوص -مجلةً واحدة ،فإهنا زب َدةُ القرآن ،وقلبه ،ولُبابهِ ،
وسُّره.
ُْ
ُُ َ ُ
الث وستو َن آية موزعة على جمموع السور القرآنية.-
سب ُع ِمائَة وثَ ٌ
-وهي ْ

القسم الثاني :في تعريف طريق السلوك إلى اهلل تعالى:
ِ
َّل إِلَْي ِه تَْبتِيالً} أي ان َق ِط ْع إليه ،واالنِْقطاع إليه :يكون باإلقبال
وذلك بالتَّبَتُّل كما قال اهلل تعاىل َ
{وتَبَت ْ
عليه ،واالعر ِ
اض عن غريه ،وتَرمجَتُهُ قوله {الَ إله إِالَّ ُه َو فاختذه َوكِيالً} ........
ومعرفة السلوك ،والوصول أيضاً :حبر عميق ،من حبار القرآن .وسنجمع لك اآليات املرشد َة إىل طريق
السلوك ،لِتَتَ َف َّكَر فيها مجلةً ،فَ َعساك ينفتح لك ما ينبغي أن ينفتح...
صال:
القسم الثالث :في تعريف الحال عند ميعاد ال ِو َ
ِ
الرو ِح ،والنعيم الذي يلقاه الو ِ
اصلون.
وهو يشتمل على ذكر َّ ْ
والعبارة اجلامعة ،ألنواع َرْو ِحها :اجلنة .وأعالها :لذةُ :النظر إىل اهلل تعاىل.
ويشتمل [أيضاً] على ذكر اخلِْز ِي ،والعذاب -الذي يلقاه امل ْحجوبو َن عنه -بِإمهال السلوك.
َ
...........
ِ
السالكين ،والنَّاكبين:
القسم الرابع  :في
أحوال َّ

ص األنبياء ،واأل َْولياء.
 أما أحوال َّالسالكني :فهي :قَ َ
ص ُ
ص منرود ،وفرعونٍ ،
وعاد وقَ ِوم لوط........
ص ِ َ
وأما أحو ُال اجلاحدين ،والنَّاكبني :فهي ك َق َتاج إىل طلبها ومجعها.
واآليات الواردة فيهما كثرية ،ال ُُي ُ
القسم اخلامس:
يف ُحم َّ ِ
وإيضاح َخماز يهم :بالربهان الواضح ،وَك ْش ِ
ف َختَا يِيلِ ِهم وأباطيلهم
وجمادلَتِهم،
ِ
اجة الكفارَ ،
ُ
........
َّأهب لِ َّلزاد ،واالستعداد بِإعداد السالح-
القسم السادس :في تعريف عمارة منازل الطريق وكيفية الت ُّ
اعها-
دفع ُسَّر َ
اق املنازل وقُطَّ َ
الذي يَ ُ
وال خيفى عليك اآليات الواردة يف هذا اجلنس ،وحتتَه أساسيات ،ومصاحلِ ،
وح َكم وفوائد .يدركها املتأمل
ٌ
ُ
ُ
ُ
يف حماسن الشريعة املبيِّنة حلدود األحكام الدنيوية.
وحدود اهلل.. .......
احلالل ،واحلر ُام،
ويشتمل هذا القسم على ما يسمى:
ُ
ُ
فهذه َجمامع ما تنطوي عليه ُس َور القرآن وآيا ُهتا.
وإن مجعت األقسام ِ
[الستَّة املذكورة] مع ُش َعبها املقصودة يف سلك واحد :ألْ َفْيتَها عشرَة أنواع:
َ
َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب التَّزكيَة
كر ِّ
كر املَعاد؛ وذ ُ
كر الصفات؛ وذكر األفعال؛ وذ ُ
كر الذات ،وذ ُ
ذُ
الصراط املستقيم ،أعين جان َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وذكر ُحم َّ ِ
كر حدود األحكام.
اجة الكفار؛ وذ ُ
كر أحوال األعداءُ ،
كر أحوال األ َْولياء؛ وذ ُ
والتَّحليَة؛ وذ ُ
الفصل الرابع :في كيفية انْ ِش َعاب العلوم الدينية كلها عن األقسام العشرة المذكورة.......
انقسامها إىل:
عرفت
ُّ
ويتم َ
لك ذلك إذا َ
َ
الص َدف.
علوم َّوعلوم الجوهر واللُّباب :الص َدف:
المبحث األول :علوم َّ
ِ
الص َدف :أول ما يظهر.
أصداف .و َّ
اعلم أن هلذه احلقائق اليت أشرنا إليها أسراراً وجواهر ،وهلا ْ
الص َدف.
الص َدف :على َّ
مث يقف بعض الواصلني إىل َّالد ّر.
وبعضهم يفتُق َّ
الص َد َ
ف ويطالع ُ
 ُف جواهر القرآن -وكِ ْس َوتُه  :اللغة العربية:-
ص َد ُ
فكذلك َ
مخس علوم:
َ
فانش َعبَت منه ُ
وهي :علم ِ
الص َدف ،و ِ
الك ْس َوة:
القشر ،و َّ
ب من ألفاظه :علم اللغة
( )1إ ْذ َ
انش َع َ
( )2ومن إعراب ألفاظه :علم النحو.
( )3ومن وجوه إعرابه :علم ِ
القراءات.

( )4ومن كيفية التصويت حبروفه علم خمارج احلروف.
أول أجزاء املعاين اليت منها يَْلتَئِ ُم النطق :هو الصوت.
إ ْذ ُ
مث الصوت -بالتَّقطيع :-يصري حرفاً .مث عند مجع احلروف :يصري كلمة .مث عند تَ َع ُّ ِ
ني بعض احلروف
اجملتمعة :يصري لغة عربية .مث بكيفية تقطيع احلروف يصري ُم ْعَرباً .مث بِتَ َع ُّني بعض وجوه اإلعراب :يصري
قراءةً منسوبةً ،إىل ِ
القراءات السبع
اضى للتفسري
( )6مث إذا صار كلمة عربية صحيحة ُم ْعَربَةً :صارت دالة على معىن من املعاين ،فَتَتَ َق َ

الظاهر .وهو العلم اخلامس.
فهذه علوم الصدف ،والقشر .ولكن ليست على مر ٍ
تبة واحدة.......
ف القرآن ،ووجهه البَ َّراين ،اخلارج :هو الصوت ،والذي َّ
يتوىل علم تصحيح َخما ِرِجه يف األداء
ص َد ُ
فَ
صاحب علم احلروف.....
والتَّصويت
ُ
وهذا يعرفك منزلةَ علم املق ِر يء ،إ ْذ ال يعلم إالَّ بصحة املخارج.ُ
الرتبة :علم لغة القرآن ،وهو الذي يشتمل عليه مثالً تُ ْر ُمجان القرآن ،وما يقاربه من علم
مث يليه يف ُغر ِ
يب ألفاظ القرآن.
9

مث يليه يف الرتبة إىل ال ُقرب :علم إعراب اللغة ،وهو النحو ،فهو من وجه يقع بعده ،ألن اإلعراب بعدامل ْعَرب ،ولكنه يف الرتبة :دونه ،باإلضافة إليه ،ألنه كالتابع للغة.
ُ
ِ
ِ
ِ
أخص
وهو
التصويت،
هيئات
أصناف
و
اب،
ر
اإلع
وجوه
به
ف
عر
ي
ما
وهو
اءات:
ر
الق
م
ل
ع
يليه
مث
ُّ
ُ
ُ
َُ
ُْ
ستغىن
بالقرآن ،من اللغة ،والنَّحو ،ولكنه من الزوائد املُستَ ْغ َىن عنها -دون اللغة ،والنحو -فإهنما ال يُ َ
عنهما .فصاحب علم اللغة والنحو :أرفع قدراً ممن ال يعرف إال علم القراءات .وكلهم يدورون على
الصدف ،و ِ
القشر .وإن اختلفت طبقاهتم.
َّ
اسة ُّ
الد ّر ،ولذلك
علم التفسير الظاهر ،وهو الطبقة األخيرة ،من َّ
الصدفة ،القريبة من ُم َم َّ
ويليه ُيشتد به َشبَ ُههُ ،حتى يظن الظَانُّون أنه ُّ
أعظم
أنفس منه ،وبه قنع أكثر اخللق ،وما َ
الد ّر .وليس وراءَه ُ
غُب نَ هم ِ
رماهنم ،إذ ظنوا أنه ال رتبة وراء ُرتبتهم.
وح َ
ْ ُ
ولكنهم باإلضافة إىل من سواهم ،من أصحاب علوم الصدف :على رتبة عالية شريفة ،إذ علم التفسري:
عز ٌيز بالنسبة إىل تلك العلوم ،فإنه ال يُراد هلا .بل تلك العلوم تُراد للتفسري.
فيشكر اهلل سعيَهم،
وكل هؤالء الطبقات :إذا قاموا بشرط علومهم ،فحفظوها وأ ََّد ْوها على وجهها،
ُ
وجوههم........ .
ويُنَ قِّي َ
فهذه علوم الصدف.
علوم اللُّباب
المبحث الثانيُ :
وهي على طبقتني:

الس ْفلى من علوم اللُّبَاب :وهي علوم األقسام الثالثة اليت مسَّيناها التوابع املتِ َّمة:
أ -الطبقة ُّ

 فالقسم األول :معرفةُ قَصص القرآن ،وما يتعلق باألنبياء ،وما يتعلق باجلاحدين واألعداء ،ويتكفلالوعَّاظ ،وبعض امل َحدِّثني ،وهذا علم ال تَ ُع ُّم إليه احلاجة.
هبذا العلم :ال ُق َّ
صاص ،و ُ
ُ
لرد الضالال ِ
ت
حاجةُ الكفار
 والقسم الثاني :هو ُم ََّ
ومجادلتُهم ،ومنه يتشعب علم الكالم املقصود ِّ َ
والبِ َدع .. ،ويتكفل به املتَ َكلِّمون.
ُ
........
ِ
الع َو ّام ،عن تشويش املبتَ ِد َعة.
عقيدة
ومقصود هذا العلم :حراسة
َ
ُ
........
ِ
لم الحدود الموضوعة لالختصاص باألموال والنساء ،لالستعانة على البقاء
 والقسم الثالث :ع ُفي النفس والنسل .وهذا العلم يتوالَّه الفقهاء.......

تعم إليه احلاجة لتعلقه بصالح الدنيا أوالً ،مث بصالح اآلخرة .ولذلك متيز صاحب هذا العلم
وهذا علم ُّ
ِِ
صاص ومن املتكلمني............
الوعَّاظ وال ُق َّ
مبزيد االشتهار والتَّوقري ،وتقدميه على غريه من ُ
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ويتولَّد من بني الفقه والقرآن واحلديث :علم يسمى أصول الفقه ،ويرجع إىل ضبط قوانني االستدالل،
باآليات ،واألخبار ،على أحكام الشريعة.
الو َّعاظ دو َن رتبة الفقهاء ،واملتكلمني ...ودرجة الفقيه ،واملتكلم
مث ال خيفى عليك أن رتبة ال ُق َّ
صاص و ُ
متقاربة .لكن احلاجة إىل الفقيه أعم ،وإىل املتكلم ُّ
أشد وأش ّد.
وُيتاج إىل كِلَْيهما ملصاحل الدنيا:
ُ
ِ
ِ
باملآكل واملنَاكِح.
االختصاصات
أما الفقيه فَلحفظ أحكامضَرُرهم.
حاجة ،واجملادلة ،كيال
 وأما املتكلم :فلدفع ضرر املبتَ ِدعة ،بامل َّيستطري َشَرُرهم وال َّ
يعم َ
َ
ُ
ُ
أما نسبتهم إىل الطريق ،واملقصد:
الرباطا ت ،واملصاحل يف طريق مكة ،إىل احلج.
فنسبة الفقهاء :كنسبة عُ َّمار ِّ ونسبة املتكلمني كنسبة بَ ْد َرقَ ِة طريق احلج وحارسه إىل احلجاج .فهؤالء إن أضافوا إىل صناعتهم:ُّزوع عن الدنيا ،و ِ
ضلُهم
سلوك الطريق إىل اهلل تعاىل بقط ِع َع َقبَات النفس ،والن ِ
َ
اإلقبال على اهلل تعاىل ،فَ َف ْ
على غريهم :كفضل الشمس على القمر.
وإن اقتصروا فدرجتهم نازلةٌ جداً.
ب -الطبقة العليا من ع ِ
لوم اللُّبَاب
ُ
ُ
وأما الطبقة العليا من َمنَ ِط اللُّباب:

ِ ِ
أشرفُها:
ابق ،و ُ
فهي السو ُ
األصول ،من العلوم املُه َّمة ،و َ
العلم باهللِ ،واليوم اآلخر ،ألنه علم امل ْق ِ
صد.
ُ
َ
وقطع عقبات الصفات
ودونَهُ :العلم بالصراط املستقيم ،وطريق السلوك .وهو معرفةُ تزكية النفسُ ،
ِ
وحتلِيَتُها بالصفات املنَ ِّجيَات.......... .
املهلكاتَْ ،
ِ ُ
ُ
لم معرفة اهلل تعالى ،فإن سائر العلوم تُر ُاد له ومن أجله .وهو ال يُراد لغريه.
ع
:
األشرف
األعلى
والعلم
ُ ُ
وطريق التدريج فيه :الت ََّرقِّي من األفعال إىل الصفات ،مث من الصفات إىل الذات ،فهي ثالث طبقات:
أعالها :علم َّ
الذات ،وال ُيتملها أكثر األفهام ،ولذلك قيل هلم:
"تفكروا يف َخلق اهلل وال َّ
َّ
تفكروا يف ذات اهلل".....

فهذا أشرف العلوم.
ِ
الم َعاد كما ذكرناه يف األقسام الثالثة .وهو متصل بعلم
لم اآلخرة .وهو علم َ
ويتلوه يف الشَّرف :ع ُ
املعرفة.
وحقيقته :معرفة نسبة العبد إىل اهلل تعاىل عند حتق ِ
ِ
مصريه حمجوباً باجلهل.
ُّق ِه باملعرفة .أو

وهذه العلوم األربعة ،أعني:
ِ
المعاد:
لم الذات ( )2والصفات ( )3واألفعال ( )4وعلم َ
( )1ع َ
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ِ
أَودعنا من أوائله َ ِ ِ ِ
الشواغل واآلفات ،وقلة
ص ِر العُمر ،وكثرة َ
َْ
القدر الذي ُرِزقنا منه ،مع ق َ
وجمامعهَ -
ِ
ِ
أكثر األفهام ،ويَ ْستَضُّر به الضعفاء،
الرفقاءَ -
بعض التَّصانيف ،لكنا مل نُظهره .فإنه يَ َك ُّل عنه ُ
األ َْعوان و ُ
أتقن علم الظاهر ،وسلك يف قَمع الصفات
وهم أكثر املُتَ َر ِّمس َ
ني بالعلم .بل ال يصلح إظهاره إال على من َ
ِ
ظ
يبق له ح ٌ
املذمومة من النفس وطُرق اجملاهدة ،حىت ارتَ َ
نفسهُ واستقامت على سواء السبيل ،فلم َ
اضت ُ
نقادة ،وذكاءً بليغاً ،وفهماً
ورِز َق مع ذلك فطنة َوقَّادة ،وقرُيةً ُم َ
يف الدنيا ،ومل يبق له ٌ
طلب إالّ احلقُ ،
صافياً.،
وحرام على من يقع ذلك الكتاب بيده :أن يُظهره إالَّ على من استَ ْج َم َع هذه الصفات ،فهذه هي
مجامع العلم التي تتشعب من القرآن ومراتبها......
حول ما جاء في هذا الكتاب:
يعترب هذا الكتاب سبقا تارخييا يف احلديث عن مقاصد القرآن تصرُيا ،واستيعابا .علما بأنه قد استفادمن كتب الراغب األصفهاين ،ويظهر ذلك يف استعارته بعض عبارات الراغب ،من كتاب" الذريعة".
اعتربنا هذا الكتاب من جذور التفسري املوضوعي عند السابقني مع أنه مل يذكر كل اآليات اليت اعتمدعليها .غري أنه مل يفته أن يذكر هذه اآليات يف هناية حديثه عن جواهر القرآن ،ودرره ،لتكون أمام
القارىء جماال للتدبر الواعي.
يكشف هذا الكتاب عن عقلية املؤلف الكبرية ،وقدرته على السرب والتقسيم ،ورد الفروع إىل األصول،واجلزئيات إىل الكليات .والربط بني املقدمات والنتائج.
ُييل املؤلف يف كتابه هذا ،إىل بعض كتبه األخر ،ككتاب ":اإلحياء" ،وكتاب" :حمك النظر" ،وكتاب:"معيار العلم"-علما بأن ما جاء يف هذه الكتب موضع نظر عند بعض العلماء والدا رسني..
مييز املؤلف-متييزا صرُيا و و ا ضحا -بني الوسائل ،والغايات ،ويصنف العلوم بناء على ذلك،وما ذكره يف علوم القشرة والصدف ،وعلوم اللباب دليل على ذلك ،األمر الذي ال جنده مبثل هذا
الوضوح ،عند كثري من العلماء ،والدا رسني.
اسة ُّ
الد ّر -ولذلك
يجعل علم التفسير الظاهر  -الطبقة األخيرة ،من َّالصدفة ،القريبة من ُم َم َّ

أعظم
يشتد به َشبَ ُههُ ،حىت يظن الظَانُّون أنه الد ّ
أنفس منه ،وبه قنع أكثر اخللق ،وما َ
ُّر .وليس وراءَه ُ
غُب نَ هم ِ
رماهنم ،إذ ظنوا أنه ال رتبة وراء ُرتبتهم .ولكنهم باإلضافة إىل من سواهم ،من أصحاب علوم
وح َ
ْ ُ
الصدف :على رتبة عالية شريفة ،إذ علم التفسري :عز ٌيز بالنسبة إىل تلك العلوم ،فإنه ال يُراد هلا.
بل تلك العلوم تُراد للتفسري.
ُ ِ
لم معرفة اهلل تعاىل ،فإن سائر العلوم تُر ُاد له ومن أجله .وهو ال يُراد
جيعل العلم األعلىاألشرف :ع ُ
لغريه .وطريق التدريج فيه :الت ََّرقِّي من األفعال إىل الصفات ،مث من الصفات إىل الذات ،فهي ثالث
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الذات ،وال ُيتملها أكثر األفهام ،ولذلك قيل هلمَّ :
طبقات :أعالها :علم َّ
"تفكروا يف َخلق اهلل وال
َّ
لم اآلخرة .وهو علم امل َعاد..
تفكروا يف ذات اهلل" .....فهذا أشرف العلوم .ويتلوه يف الشَّرفِ :ع
ُ
َ
مث يقول :وهذه العلوم األربعة ،أعين:
لم الذات ( )2والصفات ( )3واألفعال ( )4وعلم املعاد:
(ِ )1ع
َ
ِ َ
ِ ِِ
ِ
الشواغل واآلفات ،وقلة
كثرة
و
مر،
الع
ر
َ
ص ُ
القدر الذي ُرِزقنا منه ،مع ق َ
أ َْوَدعنا من أوائله و َجمامعهَ -
األ َْعوان والرفقاء -بعض التَّصانيف ،لكنا مل نُ ِظهره .فإنه ي َك ُّل عنه أكثر األفهام ،ويستَ ِ
ضُّر به الضعفاء،
َ
َ
َْ
ُ
ُ
أتقن علم الظاهر ،وسلك يف قَمع الصفات
وهم أكثر املُتَ َر ِّمس َ
ني بالعلم .بل ال يصلح إظهاره إال على من َ
ِ
ظ
يبق له ح ٌ
املذمومة من النفس وطُرق اجملاهدة ،حىت ارتَ َ
نفسهُ واستقامت على سواء السبيل ،فلم َ
اضت ُ
نقادة ،وذكاءً بليغاً ،وفهماً
ورِز َق مع ذلك فطنة َوقَّادة ،وقرُيةً ُم َ
يف الدنيا ،ومل يبق له ٌ
طلب إالّ احلقُ ،
صافياً .،مث يقول حمذرا:
وحرام على من يقع ذلك الكتاب بيده :أن يُظهره إالَّ على من استَ ْج َم َع هذه الصفات ،فهذه هي
جمامع العلم اليت تتشعب من القرآن ومراتبها......
وال شك بأن هلذا الكتاب مزايا أخرى كثرية ،ال ميكن استيعاهبا يف مثل هذا البحث احملدود .ولعل فيما
ذكرناه غنية.
التفسير الموضوعي في دراسات المعاصرين:

كثرت دراسات التفسري املوضوعي املعاصرة ،وسنقتصر يف هذه العجالة على أهم هذه الدراسات،

باعتبارها دراسات أصيلة ،بذل فيه جهد حقيقي ،وتوصل هبا الدارسون إىل نتائج هامة.
من هذه الدراسات ما جاء يف تفسري املنار ،الذي أوىل عناية خاصة للحديث عن مقاصد القرآن،وللسنن اإلهلية ،اليت حتكم احلياة البشرية ،ويعترب هذا الكتاب نقلة مهمة يف تاريخ التفسري.
ومن هذه الدراسات كتاب "يف ظالل القرآن" لسيد قطب ،حيث يقدم يف مطلع كل سورة تعريفامبقاصد السورة ،متحدثا عن احملور الذي جيمع بني أجزائها ،مستعرضا لكل ما جاء فيها حتت عنوان
دروس السورة ،ورمبا عقد مقارنات بني مقاصد السور ،إذا اشرتكت يف موضوع واحد ،كأن يقول :
إن موضوع سورة األنعام هو العقيدة .وموضوع سورة األعراف هو العقيدة ..ولكن بينما سورة األنعام
تعاجل العقيدة يف ذاهتا  ،وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها  ..جند سورة األعراف  -وهي تعاجل موضوع
العقيدة كذلك  -تأخذ طريقاً آخر ،وتعرض موضوعها يف جمال آخر ..إهنا تعرضه يف جمال التاريخ
البشري ..يف جمال رحلة البشرية كلها مبتدئة باجلنة واملأل األعلى  ،وعائدة إىل النقطة اليت انطلقت منها.
ومن الدراسات املوضوعية املعاصرة :ما جاء يف دراسات بديع الزمان سعيد النورسي يف رسائل النور،واليت مجعت بعد ذلك يف مثاين جملدات .وتعترب هذه الدراسات منجما غنيا ملقاصد القرآن....
 ومنها ما جاء يف دراسات عبد احلميد الفرا هي ،واليت سنأيت على ذكر شيء منها فيما بعد.13

وقبل املضي يف ذلك ،البد لنا من التعرف على منهجية القرآن اليت متيز هبا يف طريقة عرضه للمقاصد.
منهجية القرآن في عرضه للحقائق والمقاصد:
إن دراسة قيم اإلسالم و مفهو ماته  ،ومفرداته من خالل النص القرآين وترتيب آياته وسوره ال يكشف
عن سر احلسن وسحر البيان  -وهو أمر مطلوب  -فحسب  ،وإمنا يتعدى ذلك إىل دالالت مجة ،
فكم من املعاين الدقيقة واحلكم الغامضة مودعة فيه  .والواجب على املتأمل يف القرآن أن يتدبره كلمة
كلمة  ،ويؤمن بأن حتت كل منها حكماً ويف نظمها سراً  ،وإذن يوشك أن يتجلى عليه بعض املكنون
()1

حسب استعداده "..
ولقد أدرك أمهية هذه احلقيقة  -حقيقة الدراسة لإلسالم وقيمه ومفهوماته من خالل القرآن -وما يرتتب
على ذلك من تصور صحيح متوازن ،بعيد عن اإلفراط والتفريط ،بعض علماء النهضة املعاصرين  .ونرى

أمنوذجاً هلم يف ما كتبه العالمة عبد الحميد الفر اهي الهندي  ،وما كتبه بديع الزمان سعيد النورسي،
وما كتبه سيد قطب في معظم مؤلفاته وخباصة " مقومات التصور اإلسالمي " و" يف ظالل القرآن "
وسنقتطف فيما يلي فقرات مما كتبه هؤالء األعالم عن هذه احلقيقة :

مع بديع الزمان النورسي :

يرى النورسي " أن القرآن الكرمي قد حافظ على التوازن يف بيانه التوحيد جبميع أقسامه  ،مع مجيع مراتب
تلك األقسام ومجيع لوازمه  ،ومل خيل باتزان أي كان منها  ..مث إنه قد حافظ على املوازنة املوجودة بني

احلقائق اإلهلية السامية كلها  ..ومجع األحكام اليت تقتضيها األمساء اإلهلية احلسىن مجيعها  ،مع احلفاظ
على التناسب والتناسق بني تلك األحكام  ..مث إنه قد مجع مبوازنة كاملة شؤون الربوبية واأل لوهية .
فهذه " احملافظة واملوازنة واجلمع " :خاصية ال توجد قطعاً يف أي أثر كان من آثار البشر  ،وال يف نتاج
أفكار أعاظم املفكرين كافة  ،وال توجد قط يف آثار األولياء الصاحلني النافذين إىل عامل امللكوت  ،وال
يف كتب اإلشراقيني املوغلني يف بواطن األمور  ،وال يف معارف الروحانيني املاضني إىل عامل الغيب .
بل كل قسم من أولئك قد تشبث بغصن أو غصنني فحسب  ،من أغصان الشجرة العظمى للحقيقة ،
فانشغل كلياً مع مثرة ذلك الغصن وورقه  ،دون أن يلتفت إىل غريه من األغصان ؛ إما جلهله به ،أو لعدم

التفاته إليه  .وكأن هناك نوعاً من تقسيم األعمال فيما بينهم .
نعم ! إن احلقيقة املطلقة :ال حتيط هبا أنظار حمدودة مقيدة  .إذ تلزم نظراًكلياً كنظر القرآن الكرمي
ليحيط هبا  .فكل ما سوى القرآن الكرمي  -ولو تلقى الدرس منه -ال يرى متاماً بعقله اجلزئي احملدود إال

(  ) 1مجهرة البالغة للفراهي  61 :بشيء من التصرف .
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طرفاً أو طرفني من احلقيقة الكاملة  ،فينهمك بذلك اجلانب ويعكف عليه  ،وينحصر فيه  ،فيخل
باملوازنة اليت بني احلقائق ،ويزيل تناسقها ،إما باإلفراط ،أو بالتفريط " ( .) 1
ويقول النورسي يف مكان آخر :
" إن من يتأمل يف كتب حكماء اإلشر اقيني  ،وكتب املتصوفة الذين اعتمدوا على مشهود اهتم
وكشفياهتم ،دون أن يزنوها مبيزان السنة املطهرة :يصدق حكمنا هذا دون تردد  .إذاً فعلى الرغم من
أهنم يسرتشدون بالقرآن ،ويؤلفون يف جنس حقائق القرآن  ،إال أن النقص يالزم آثارهم  ،ألهنا ليست
قرآناً "( . ) 2

مع سيد قطب :

يرى سيد قطب أن للمنهج القرآين يف عرض مقومات التصور اإلسالمي خصائص متيزه عن أي منهج

آخر ،وقد ذكر منها اخلصائص التالية :
أوالً  :إنه يعرض " احلقيقة " كما هي يف عامل الواقع  ،يف األسلوب الذي يكشف كل زواياها  ،وكل
جوانبها  ،وكل ارتباطاهتا  ،وكل مقتضياهتا  ...وهو مع هذا الشمول ال يعقد هذه احلقيقة  ،وال يلفها
بالضباب  ،بل خياطب هبا الكينونة البشرية يف كل مستوياهتا ..
ثانياً  :إنه مربأ من االنقطاع والتمزق امللحوظني يف الدراسات " العلمية " والتأمالت " الفلسفية " ،
والومضات " الفنية " مجيعاً  .فهو ال يفرد كل جانب من جوانب " الكل " اجلميل املتناسق حبديث
مستقل  ،كما تصنع أساليب األداء البشرية  ..وإمنا هو يعرض هذه اجلوانب يف سياق موصول  ،يرتبط
فيه عامل الشهادة ،بعامل الغيب  .وتتصل فيه حقائق الكون واحلياة واإلنسان حبقيقة األلوهية  .وتتصل
فيه الدنيا باآلخرة  .وحياة الناس يف األرض ،حبياة املأل األعلى  ..يف أسلوب تتعذر جماراته ،أو تقليده
...
ثالثاً  :إنه مع متاسك جوانب احلقيقة وتناسقهاُ ،يافظ متاماً على إعطاء كل جانب من جوانبها  -يف

الكل املتناسق  -مساحته  ،اليت تساوي وزنه يف ميزان اهلل  -وهو امليزان .....-
ومن مث تبدو " حقيقة األلوهية " وخصائصها ،وقضية " األلوهية والعبودية " بارزة مسيطرة حميطة شاملة،
حىت ليبدو أن التعريف بتلك احلقيقة  ،وَتلية هذه القضية :هو موضوع القرآن األساسي ...
وتشغل حقيقة عامل الغيب -مبا فيه القدر ،والدار اآلخرة  -مساحة بارزة  .مث تنال حقيقة اإلنسان ،
وحقيقة الكون  ،وحقيقة احلياة :أنصبة متناسقة  ،تناسق هذه احلقائق ،يف عامل الواقع ...

(  ) 1الكلمات . 612 :
(  ) 2الكلمات . 613 :
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وهكذا ال تدغم حقيقة من احلقائق  ،وال هتمل  ،وال تضيع معاملها  ،يف املشهد الكلي ،الذي تعرض
فيه هذه احلقائق ...
رابعاً  :إنه يتميز بتلك احليوية الدافقة املؤثرة املوحية  -مع الدقة ،والتقرير ،والتحديد احلاسم -وهي متنح
هذه احلقائق :حيوية وإيقاعاً وروعة ومجاالً  ،ال يتسامى إليها املنهج البشري يف العرض  ،وال األسلوب
البشري يف التعبري  ...مث هي يف الوقت ذاته تعرض يف دقة عجيبة ،وحتديد حاسم  .ومع ذلك ال َتور
الدقة :على احليوية واجلمال  .وال جيور التحديد :على اإليقاع والروعة ..
وال ميكن أن نصف حنن  -يف األسلوب البشري  -مالمح املنهج القرآين  ،فنبلغ من ذلك ما يبلغه
تذوق هذا املنهج  ...كما أنه ال ميكن أن نبلغ هبذا البحث كله عن " خصائص التصور اإلسالمي
ومقوماته " شيئاً  ،مما يبلغه القرآن يف هذا الشأن . ) 1 ( "...

مع الفراهي :

أما الفراهي فريى يف نظم القرآن دليالً على نظم الديانة كلها ،وذلك حينما يقول :
" القرآن هو األصل لإلسالم ،واإلميان  ،أي  :الشرائع ،والعقائد  ،قال تعاىل :
ِ
ِ
ِ
كر ِ
ِ
اب َوَال ِْ
ورا نَ ْه ِدي بِِه
َوَك َذل َ
وحا م ْن أ َْم ِرنَا َما ُكْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ك أ َْو َحْي نَا إلَْي َ ُ ً
اإلميَا ُن َولَك ْن َج َع ْلنَاهُ نُ ً
()2
ِ ِ ِ
َّك لَتَ ه ِدي إِ َىل ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم ( )62الشورى62 :
َم ْن نَ َشاءُ م ْن عبَادنَا َوإِن َ ْ
َ
وإذا كان القرآن على املطابقة التامة للدين ،صار النظر يف نظامه :باعثاً على النظر يف الشرائع والعقائد ،
فما كان أصالً ،وأساساً  ،نبه القرآن على كونه كذلك  ،فإذا تدبرت يف القرآن هديت إىل حكمة الدين
ونظام أموره " ( .) 3
وهكذا يظهر لنا من خالل هذه الفقرات املقتبسة ألعالم النهضة املعاصرة مقدار اخللل الذي حصل يف
املفهومات والقيم اإلسالمية ،نتيجة لدراستها مبعزل عن القرآن  ،األمر الذي يستوجب تصحيحاً،
بالعودة هبا إىل القرآن ،الذي يعيد إليها توازهنا  ،ويعطي كال منها نصيبه الذي يستحقه يف ميزان القرآن،
فال تطغى حقيقة على أخرى  ،وال تدغم حقيقة يف حقيقة غريها .
موازنة بين دراز ،والفر اهي ،وسيد قطب :في تبين :محور سورة البقرة :

نريد يف هذه الصفحات :أن نبني كيف ختتلف االجتهادات -بني العلماء يف احلديث عن حمور السورة-

الذي سبق أن أحملنا :إىل أمهيته .

(  ) 1مقومات التصور اإلسالمي . 58 - 56 :
(  ) 2الشورى . 62 :
(  ) 3دالئل النظام . 45 :
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وأول ما نالحظه :أن هناك توافقاً بني دراز ،والفر اهي ،يف تقسيم السورة إىل - :مقدمة ،وأربعة مقاصد،
وخامتة -عند دراز. -
وكذلك الفر اهي يعرب عنها بقوله:
 " مقدمة ،وأربعة أبواب ،وخامتة ".ولنبدأ أوالً مبا قاله الدكتور دراز:
رأي الدكتور حممد عبد اهلل دراز:
نظام عقد املعاين يف سورة البقرة:
اعلم أن هذه السورة -على طوهلا -تتألف وحدهتا من :
مقدمة ،وأربعة مقاصد ،وخامتة  -على هذا الرتتيب: -
املقدمة  : -يف التعريف بشأن هذا القرآن  ،وبيان أن ما فيه من اهلداية قد بلغ حداً من الوضوح،ال يرتدد فيه ذو قلب سليم  .وإمنا يعرض عنه من ال قلب له  ،أومن كان يف قلبه مرض.
املقصد األول : -يف دعوة الناس كافة إىل اعتناق اإلسالم .املقصد الثاين : -يف دعوة أهل الكتاب :دعوة خاصة إىل ترك باطلهم ،والدخول يف هذا الدين احلق .املقصد الثالث :-يف عرض شرائع هذا الدين تفصيالً .املقصد الرابع :-ذكر الوازع ،والنازع الديين -الذي يبعث على مالزمة تلك الشرائع -ويعصم عنخمالفتها .
 اخلامتة  : -يف التعريف بالذين استجابوا هلذه الدعوة الشاملة :لتلك املقاصد  .وبيان ما يرجى هلم :يفآجلهم ،وعاجلهم.
وإذا كان هذا هو تصور -الدكتور حممد عبد اهلل دراز -هلذا النظام يف السورة .فماذا يقول عبد احلميد
الفر اهي؟
رأي عبد الحميد الفر اهي :
اعلم أن هذه السورة :مجلة واحدة ،متصلة ،منتظمة بعضها ببعض ،على غاية حسن النظام  ،كما
سيتضح لك من تفسريها  .ولكنها مع ذ لك مرتبة على ستة أجزاء :مقدمة ،وأربعة أبواب ،وخامتة :
أما ا ملقدمة  :فهي مجلة الكالم -يف إثبات القرآن ،والنبوة  -وما يتعلق هبا  .وذلك حقيقة اإلميان .
فاإلميان :عبارة عن اإلميان ،هبذا الكتاب ،الذي يتضمن اإلميان :بسائر الكتب ،والنبو ات  .ومبا أمر اهلل
به ،وهنى عنه ،وبأصول العقائد ،وصحاحها.
وأما األبو اب  :فجاءت بالرتتيب -حسبما جاء نعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف دعوة إبراهيم عليه
السالم-عند بناء الكعبة  -كما قال اهلل حكاية عن ذلك الدعاء: -
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ك وي علِّمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ِ ِ
ِ
ربَّنَا وابْ َع ْ ِ ِ
ت الْ َع ِز ُيز
ْمةَ َويَُزِّكي ِه ْم إِن َ
َّك أَنْ َ
احلك َ
َ َ
َ َ
ث فيه ْم َر ُس ًوال مْن ُه ْم يَْت لُو َعلَْيه ْم آيَات َ َ ُ َ ُ ُ ُ
ِْ
يم ()121
احلَك ُ
أخر التزكية :لكوهنا غاية .
ففي دعاء إبراهيم عليه السالمَّ :
ويف إجناز ذلك :قد مها  ،لتعلم أن هذا النيب :جعلها أول أمره ،وأمتها .وإمنا تتم :بعد العلم ،والعمل .
ويف ذلك إشارة إىل أن هذا النيب -هو آخر األنبياء  -فإنه يفعل ما هو كمال سعادة النفس  .مث تقدمي
التزكية ،يف اإل جناز  :يشري إىل أن هذا النيب :هو الذي دعا له إبراهيم عليه السالم ،فإنه جعل غاية ما
يف دعائه :أول أمره ،وأصل قصده  .فبدأ به  .مث جعل:
()15
وي علِّمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ْم َة ()121
احلك َ
َ َ
َ َُ ُ ُ ُ
ليتم التزكية – وسيأتيك مزيد يف توضيح ذلك –.
وكما أن التزكية هلا بداية وهناية  .واتصال بتالوة اآليات ،فكذلك احلكمة هلا بداية ،وهناية .تبتدئ
ببداءة التزكية  ،وتتم بتمامها .
فتالوة اآليات :متهيد ملا يتبع ،من التزكية ،والتعليم . وتعليم أصول الدين :خطوة أوىل ،للتزكية. وتعليم األحكام :هو اخلطوة الثانية هلا . وتعليم احلكمة :هو اخلطوة الثالثة هلا . وبه متام التزكية ،اليت حتصل بالعلم ،والعمل يف هذه احلياة .فبحسب مناسبة هذه األمور األربع ،جعل ترتيب األبواب األربع :
فالباب األول  :يف تالوة اآليات البينة ،والدالئل الواضحة ،على إثبات هذه الرسالة ،املوعود هبا يف
الكتب السابقة  -،حسب وصفه األول:-
ك.
َر ُس ًوال ِمْن ُه ْم يَْت لُو َعلَْي ِه ْم آيَاتِ َ

والباب الثاين  :يف بداية التزكية -وهي الذكر ،والشكر ،والصرب ،والتوكل ،والتوحيد ،والتفكر ،واإلميان،
واألمانة ،والرب ،والتقوى  ،وذلك حسب وصفه الثاين ،وهو قوله تعاىل :
َويَُزِّكي ِه ْم
والباب الثالث  :يف ما كتب اهلل عليهم من السياسة العادلة  ،والشرائع املطهرة  ،واآلداب النقية ،اليت
تعني على احلكمة ،من جهتيها النظرية والعملية  .وذلك حسب وصفه الثالث .وهو قوله تعاىل :
ِ
اب أي الشرائع .
َويُ َعلِّ ُم ُه ُم الْكتَ َ

( )2سورة البقرة  :آية . 121
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والباب الرابع  :يف حتصيل احلكمة ،اليت حتصل بإكمال الطاعة  .وهي اخلروج الكلي عن سلطان
الشهوات ،ببذل النفس ،واملال  ،ورعاية املواساة ،والرفق يف املعامالت .
وحينئذ تنجلي عن النفس :كل غشاوة ،وتتزكى عن كل رجس ،فتدخل حظرية القدس  ،وتطمئن يف
حرم األنس  .فتحيا حياة عليا  .وهل هي إال اجلريان مبا يرضى به الرب تعاىل  ،حىت ختلص النفس عن
أسر اهلوى ،كما قال تعاىل :
" ياأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا استَ ِجيبوا لِلَّ ِه ولِ َّلرس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُك ْم لِ َما ُُْييِي ُك ْم". 17
َ َ
َ َ ْ ُ
َ ُ
فاألمة حتيا بإسالمها لرهبا  ،وبذل النفوس ،واألموال قرابني هلل ،فيبارك اهلل هلا ،فيما أسلمت ،حسب
سنة اهلل .
فيعطيها النور البازغ ،والزكاة التامة ،والنصر ،وامللك ،ليبارك هبم األمم  .هذا هو الوصف الرابع أعين:

تعليم احلكمة ،وحتقيق التزكية ،الثانية ،التالية للحكمة ،اليت هي النعمة الكربى .
فهذه السورة :كأهنا مرآة صفات النيب صلى اهلل عليه وسلم  .ومرآة لتمام القرآن ،ملا مجعت أمور الرسالة
كلها  -وأوىل السور بالفاحتة  -كما مر يف الفصل األول . -فهذا بيان األبواب األربعة ......-
وأما اخلامتة :فهي جامعة ملا سبق ،من االعتقاد ،وعيون الشرائع  ،والثبات عليها  .وبذل النفوس للدفاع
عنها .وفيها الدعاء للنصر ،واملغفرة ،كنتيجة هلذا كله .
فاآلن تبينت :أن نظم هذه املطالب :على غاية السداد ،وصحة الرتتيب.
فإنك ترى السابق منها ،وسيلة إىل الالحق  .فإن األدلة وسيلة إىل اإلميان .واإلميان :يؤدي إىل األعمال
الصاحلة .واألعمال الصاحلة :تتم باحلكمة .وهبا تتم التزكية -اليت هي كمال النفس ،وفالحها -بإكمال
طرفيها العلمي ،والعملي .
فهذا :نظام السورة ،من حيث :اجملموع .
وأما النظم التفصيلي ألجزائها  ،فسيأتيك -عند النظر يف جزء ،جزء من السورة. )18( -
هذا ما يقوله الفر اهي  .واملالحظ :أن الفر اهي :سلك مسلكا مغايراً ،يف مراعاة ترتيب :موضوعات

السورة ،حيث ربطها بدعوة إبراهيم  -عليه السالم . -وأن هذا الرتتيب :موافق ملا دعا به إبراهيم عليه
السالم ،وقد أفاض يف حتليل التفاصيل ،اليت تؤكد حسن استنباطه .

على حني جند الدكتور دراز :مل يؤكد على هذه الناحية ،التارخيية .وإمنا نظر إىل األمور :نظرة موضوعية،
مباشرة ،بغض النظر عن الناحية التارخيية .

التعريف بسورة البقرة من كتاب " في ظالل القرآن ":
 -61سورة األنفال  :آية 24
-18نظام القرآن  61 – 45 :باختصار
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أما سيد قطب فقد نظر إىل السورة :نظرة أخرى .وذلك من خالل منهجيته احلركية ،اليت كان ينطلق
منها  ،إنه يرى يف القرآن كله :توجيهات دعوية  ،تنطلق من واقع قائم ،خمالف لتعاليم اإلسالم ،
وهتدف إىل إعادة إخضاع هذا الواقع ،للدعوة اإلسالمية :
"هذه السورة تضم عدة موضوعات :
ولكن احملور الذي جيمعها :محور واحد ،مزدوج :يترابط الخطان الرئيسيان فيه :ترابطاً شديداً
 فهي من ناحية تدور حول موقف بين إسرائيل من الدعوة اإلسالمية ،يف املدينة ،واستقباهلم هلا،ومواجهتهم لرسوهلا  -صلى اهلل عليه وسلم  -وللجماعة املسلمة الناشئة ،على أساسها ،وسائر ما
يتعلق هبذا املوقف ،مبا فيه تلك العالقة القوية ،بني اليهود ،واملنافقني من جهة ،وبني اليهود واملشركني،
من جهة أخرى ..
 وهي من الناحية األخرى :تدور حول موقف اجلماعة املسلمة ،يف أول نشأهتا ،وإعدادها حلمل أمانةالدعوة ،واخلالفة يف األرض  ،بعد أن تعلن السورة :نكول بين إسرائيل عن محلها  ،ونقضهم لعهد اهلل،
خبصوصها  ،وَتريدهم من شرف االنتساب احلقيقي إلبراهيم  -عليه السالم  -صاحب احلنيفية األوىل
 ،وتبصري اجلماعة املسلمة ،وحتذيرها من العثرات ،اليت سببت َتريد بين إسرائيل ،من هذا الشرف العظيم
..
 وكل موضوعات السورة :تدور حول هذا المحور المزدوج ،بخطيه الرئيسيين  -كما سيجيء فياستعراضها التفصيلي. -
ولكي يتضح مدى االرتباط :بني حمور السورة ،وموضوعاهتا من جهة  ،وبني خط سري الدعوة :أول
العهد باملدينة  ،وحياة اجلماعة املسلمة ومالبساهتا ،من اجلهة األخرى ..
ُيسن أن نلقي ضوءاً -على جممل هذه املالبسات -اليت نزلت آيات السورة :ملواجهتها ابتداء  .مع

التنبيه الدائم :إىل أن هذه املالبسات -يف عمومها -هي املالبسات اليت ظلت الدعوة اإلسالمية،
وأصحاهبا يواجهوهنا – مع اختالف يسري – على مر العصور ،وكر الدهور ،من أعدائها ،وأوليائها على
سواء  .مما جيعل هذه التوجيهات القرآنية ،هي دستور هذه الدعوة ،اخلالدة .ويبث يف هذه النصوص:
حياة تتجدد ،ملواجهة كل عصر ،وكل طور .ويرفعها معامل للطريق :أمام األمة املسلمة ،هتتدي هبا يف
طريقها الطويل ،الشاق ،بني العداوات املتعددة املظاهر ،املتوحدة الطبيعة ..
وهذا هو اإلعجاز :يتبدى جانب من جوانبه ،يف هذه السمة الثابتة ،املميزة ،يف كل نص قرآين (.)11
وهكذا ختتلف االجتهادات -يف استنباط حمور السورة -تبعا للمنطلقات اليت ينطلق منها كل باحث،
وتبعا لثقافته ،واهتماماته ،وأهدافه ،اليت ال ميكن القفز فوقها ،ألهنا جزء من تكوينه.
( )11يف ظالل القرآن . 31- 31 / 1 :
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ومع اختالف وجهات النظر هذه  -فال ميكننا أن نضعها موضع التناقض -وإمنا ميكننا أن نعترب هذا
من قبيل اختالف التنوع ،الذي يثري ،ويكمل بعضه بعضاً  ،حيث ال نرى تعارضاً حقيقياً ،عند التأمل

يف ذلك كله .
بل ميكننا أن نقول :

 إن الفراهي -في موقفه :-كان ينظر إلى الماضي. وإن دراز :كان ينظر إلى الحاضر. على حين سيد قطب :ينظر إلى المستقبل.مقاصد القرآن في دراسات الفرا هي:
ملا كان هدفنا من هذه الدراسة أن نشري إىل الدراسات اجلادة املفيدة ،واليت تعترب حبق إضافة جديدة إىل
املعرفة ،فإننا سنقتصر على ما كتبه العالمة  -عبد احلميد الفر اهي-يف" فاحتة نظام القرآن":
يقول الفرا هي يف " فاحتة نظام القرآن"-وقد جعلها مقدمات بني يدي تفسريه:-
21
املقدمة يف عيون تعليم القرآن :
وهي عقائد ،وأعما ل  .واألعمال :شخصية ،ومنزلية ،ومدنية.
فمن العقا ئد  :التوحيد ،والنبوة ،واملعاد .مع دالئلها.
ومن األعمال  :الصالة.
ومنها :احلج ،والزكاة.
ومنها الصوم ،ومكارم األخالق .وهي :الرب ،واملعروف .وخال فهما املنكر.
والشهادة باحلق .فهذه أعمال شخصية ،ولو باجلماعة.
مث القسط .مث التعاون .
فاعلم أنه يتعلق بالتوحيد :حبث اجلرب والقدر ،ووحدة الوجود  .وبا لنبوة  :الشفاعة .وباملعاد :حقيقة
اجلنة ،والنار.
وبالقسط  :املواريث ،والنكاح ،واملعامالت.
وبالتعاون :اخلالفة ،والسياسة ،واجلهاد.
مث لألعمال ينابيع يف اخللق :كاحملبة ،والصرب ،والعزم ،والتقوى ،والعدل .
مث بعض هذه األمور مشتبك ببعضها يف األصول.
وإن شاء اهلل تعاىل :أتكلم مبا فهمت من كتاب اهلل ،يف هذه األمور حسب احلاجة".

 -21فاحتة نظام القرآن للفرا هي
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وهكذا نرى كيف عرب الفر اهي عن مقا صد القرآن ،بقوله" :عيون تعليم القرآن" .وجعلها حتتها:
العقائد ،واألعمال .مث جعل األعمال :شخصية ،ومنزلية ،ومدنية.
أما العقا ئد  :فهي شاملة للتوحيد ،والنبوة ،واملعاد .مع دالئلها.
وكذلك جعل العبادات ،ومكارم األخالق من األعمال .وكذلك :القسط .وحتته :املواريث ،والنكاح ،و
املعامالت  .و مثله :التعاون .وجعل حتته :اخلالفة ،والسياسة ،واجلهاد.
مث جعل لألعمال ينابيع يف اخللق :كاحملبة ،والصرب ،والعزم ،والتقوى ،والعدل .
مث خص الفر اهي مقصد اجلهاد بقوله:
اجلهاد  :زعمت القدماء أن آية السيف نسخت كثريا من آيات الوعظ احملض .وزعمت شرذمة من
متكلمي عصرنا :أهنا مل تنسخ ،ومل يكن القتال إال دفاعا عن بيضة اإلسالم .وأما جهاد اخللفاء،
والصحابة :فما كان إال كقتال امللوك ،ومل يكن يف شيء من اجلهاد يف الدين.
فاعلم -هداك اهلل وإياي :-أن اهلل بعث نبينا ملا وعد بابراهيم ،ووارثا لعهده:
( وطهر بييت للطائفني والعاكفني والركع والسجود)
وبعثه نبيا خامتا ،ومظهرا دينه على الدين كله ،وأمره بالوعظ حىت يسمعوا كالمه .ومل يأذن له بالقتال،
حىت تتم احلجة ،وتبلغ منتهاها.
وأمره إذا باستخالص الكعبة ،ورد احلنيفية ،إيفاء لعهد إبراهيم.
وأذن بالقتال بعد اهلجرة .فإن القتال قبل اهلجرة :ظلم وفساد .إال أن يكون حفظا للنفس .فوجب
القتال ال للدفاع ،بل لفتح الكعبة .مث لرد احلنيفية يف أوالد إمساعيل .وأما بغري ذرية إمساعيل،
فإل قامة القسط ،ورفع الفساد عن األرض.
فال إكراه يف الدين ألهل الكتاب ،ولكل من ليس من ذرية إمساعيل ،وعليهم اجلزية.
وأما ذرية إمساعيل :فمحجو جون ،برجل منهم .وهو قلبهم ولساهنم .وال تظنن النيب رجال أجنبيا،
يرسله اهلل للوعظ .ولكنه الثمرة اليانعة من شجرة فطرهتم .نشأ من جرثومتهم ،وترىب فيهم ،من بني
غيهم ،ورشدهم .ولكن طهارة فطرته :جلبت إليه حماسنهم .ونفت عنه أباطيلهم ،حىت كاد أن يضيء
ولو مل متسسه نار.فما هو إال نقطة قواهم ،وقطب رحاهم ،وعقل اختيارهم ،وقلب إرادهتم.
فبهداية اهلل إياه :خضعت له تعاىل أمته ،يف ذات نبيهم .كما ختضع األعضاء:
إذا خضع له القلب -.وبسط الكالم يف حبث النبوة. -
مث من جهة الظاهر :فاحنازت رياسة العرب إىل قريش .والرياسة الدينية إىل عبداملطلب ،ومنه إىل النيب،
ولذلك كان يقول النيب :
أنا النيب الكذب
أنا ابن عبداملطلب
مث هو الداعي إىل ملة أبيهم ،وعهدهم القدمي .فاملخالف :هو الباغي ،واملفسد القا طع .
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وال يكون اجلهاد :لرفع الفساد من األرض ،إال بعد أن يرفع الفساد ،من بني اجملاهدين.
فال يستحق له إمام وال متبعوه :إال بعد أن يكونوا قائمني بالقسط.
وال جيو ز القتال ألحد يف داره ،إال بعد اهلجرة ،كما ترى يف قصة إبراهيم ،وآيات اهلجرة -.انظر املقدمة
على اهلجرة  -وحاالت النيب.
فإن اجلهاد من غري امللك املطاع :بغي وعدوان ،وفتنة ،وإهانة للمعروف .وال يؤذن للقتال إال بعد القوة،
كما ترى يف قصة شعيب: -" وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة مل يؤمنوا فاصربوا حىت ُيكم اهلل بيننا".
فا جلهاد واجب بشرائطه الثالث ،إىل يوم القيامة .وليس لإلكراه يف الدين ،وال للفساد ،وال للبغي.
ولكن شهادة احلق واجبة التبليغ ،وباجملادلة احلسنة ".
وهكذا يقدم الفر اهي رؤيته للجهاد ومقاصده ،وأن النيب-صلى اهلل عليه وسلم-إمنا هو استجابة لدعاء
إبراهيم عليه السالم ،ووارثا لعهده ،وأمره إذا باستخالص الكعبة ،ورد احلنيفية ،إيفاء لعهد إبراهيم.
وأذن له بالقتال بعد اهلجرة .فإن القتال قبل اهلجرة :ظلم وفساد .إال أن يكون حفظا للنفس .فوجب
القتال ال للدفاع ،بل لفتح الكعبة .مث لرد احلنيفية يف أوالد إمساعيل .وأما بغري ذرية إمساعيل،
فإل قامة القسط ،ورفع الفساد عن األرض".
ونكتفي مبا ذكره الفراهي-هنا -علما بأن له رؤية واضحة يف عمود السور القرآنية إجماال ،وما
تتضمنه كل سورة من املطالب .واليت يريد هبا المقاصد الجزئية .وذلك يف كتابه " دالئل النظام".
-أثر التفسير الموضوعي في بيان مقاصد القرآن.

الشك أن للتفسري املوضوعي بألوانه املتعددة ،أمهية كبرية كانت الدافع األساسي لوجوده ،فإذا كان
التفسري التحليلي :ولد تارخيياً لتلبية حاجة قائمة؛ فكذلك التفسري املوضوعي :مل يفرض نفسه على

الساحة املعاصرة من فراغ  .وإمنا احلاجة املاسة -يف سياق احلاضر ،واملستقبل -هي اليت دفعت إىل
ميالده ،ووجوده.
وتظهر أمهيته وفوائده:
 يف مجع اآليات املتفرقة  -يف القرآن  -ذات املوضوع الواحد ،لينظر إليها يف وحدهتا اجلامعة ،حيثتتضح أبعاد الصورة ،من مجيع جوانبها .فتبدو كل آية -ضمن هذا اجملموع -لبنةً يف البناء ،وعنصراً يف
التكوين ،تؤدي غرضاً متصالً ،بالكل الذي جيمع بينها .فيظهر الرتابط بني أجزاء الصورة ،وكأهنا أعضاء
يف جسم حي .كل عضو :يؤدي وظيفته ،ويتكامل مع وظائف األعضاء ،األخر.
 إن اهلداية القرآنية -اليت هي اهلدف من نزول القرآن :-إمنا تتضح أبعادهاالكاملة ،وعناصرها الفاعلة .ووزن كل عنصر فيها ،بالنسبة لبقية العناصر،
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من خالل هذه الصورة اجلامعة ،واليت تنعكس بعد ذلك تصوراً متوازناً ،للقيم اإلسالمية ،األمر الذي سينعكس
بعد ذلك :سلوكاً سوياً ،يف سلوك املؤمنني ،باَتاه اهلدف املنشود ،والغاية املرجوة .

 مث إن التفسري املوضوعي جبمعه لآليات املوزعة ،ذات املوضوع الواحد يف مكان واحد ،يسهل علىالناس :سبيل املعرفة ،وجيعلهم أقدر على تصور واجباهتم ،اليت يتطلبها منهم اإلسالم ،سواء يف عالقاهتم
مع اهلل ،أو مع األهل ،واألقرباء ،أو مع غريهم من أفراد اجملتمع وفئاته .وكذلك يف عالقاهتم مع
اآلخرين ،من غري املسلمني.
 كذلك فإن هذه التصورات ،اليت تنشأ من خالل الصورة الكاملةَ ،تعلنا أقدر على مواجهةاملشكالت ،والتحديات املعاصرة ،اليت تأتينا أيضاً بأطروحات عامة ،جامعة ،وال تأتينا جبزئيات متناثرة،
من هنا وهناك .

 مث إن التفسري املوضوعي ،يكشف لنا عن املناسبة احلقيقية ،اليت تربط بني اآليات ،وذلك بعد أننتعرف على احملور األساس ،الذي تلتقي عنده عناصر السورة ،وجزئياهتا .فال نتكلف الربط بني اآليات،
ألهنا كلها ترتبط باحملور .فإذا كان اكتشافنا للمحور صحيحاً :أصبح الرتابط بني اآليات حتصيل حاصل.
 -كذلك فإن التفسري املوضوعيُ :يل لنا كثرياً من املشكالت اليت تظهر لنا يف بعض النصوص،

واآليات ،نتيجةً لعدم رؤيتنا حملور السورة وموضوعها األساس ،فإن مالحظة وحدة املوضوع واحملور،
ومراعاة تسلسل املعاين يف السورة :كفيالن بإيصالنا إىل جادة السالمة ،حلل اإلشكال.
 أيضاً فإن التفسري املوضوعي كفيل لنا ،بتصحيح بعض األخطاء ،اليت وقع فيها بعض املفسرين ،نتيجةعدم إدراكهم وحدة املوضوع ،وإغفاهلم سياق الكالم.
 إن التفسري املوضوعي مع أمهيته وفوائده ،فهو يكشف لنا جانباً من إعجاز القرآن ،حني َتمع آياتهاملتعددة ،من سوره املختلفة ،فيعطينا تلك الصور الرائعة ،من الدراسات القيمة ،اليت ال تفاوت فيها ،وال
اختالف .وال تشاكس فيها ،وال تناقض .مما جعل العالمة بديع الزمان النورسي يعتربه نوعاً من اإلعجاز
املعنوي ،ويرى أن كتبه إمنا متتاز هبذا اجلانب اهلام.
مناذج من دراسايت يف التفسري املوضوعي:
ولعله من املناسب-هنا -أن نذكر بعض النماذج ملا سبق أن كتبناه يف التفسري املوضوعي ،ليكون دليال
تطبيقيا على التوجه الذي أردنا تأكيده من الناحية النظرية.
وسنستعرض يف ما يأيت أربعة مناذج:
 النموذج األول  :تلخيص لما جاء في دراسة ثالث آيات متشابهات-آيات الصابئين-النموذج الثاني :دراسة لمصطلحي :الفقير ،والمسكين ،في القرآن. النموذج الثالث :دراسة عن مفهوم الهداية ،واإلضالل في القرآن .النموذج الرابع  :دراسة مجملة لمقاصد سورة الكهف.24

ولنبدأ بالنموذج األول :
تأويل ثالث آيات متشابهات –آيات الصابئين:-وهذه اآليات الثالث هي:
 آية البقرة " :إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا والَّ ِذين هادوا والنَّصارى و َّ ِني َم ْن َآم َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر َو َع ِم َل
الصابِئ َ
َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َُْيَزنُو َن" ()52
َج ُرُه ْم ِعْن َد َرِّهبِ ْم َوَال َخ ْو ٌ
صاحلًا فَلَ ُه ْم أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ادوا و َّ ِ
َّ
ِ َّ
َّص َارى َم ْن َآم َن بِاللَّه َوالْيَ ْوم ْاآلخ ِر َو َعم َل
الصابئُو َن َوالن َ
ين َه ُ َ
ين َآمنُوا َوالذ َ
وآية املائدة " :إ َّن الذ َصِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َُْيَزنُو َن" ()51
احلًا فَ َال َخ ْو ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ َّ
ادوا َو َّ
ين َه ُ
الصابِئ َ
ين أَ ْشَرُكوا إِ َّن اللَّهَ
ني َوالن َ
وس َوالذ َ
ين آ َمنُوا َوالذ َ
 وآية احلج " :إ َّن الذ ََّص َارى َوالْ َم ُج َ
ي ْف ِ
ص ُل بَْي نَ ُه ْم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة إِ َّن اللَّهَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد" ()17
َ
ويبدو للوهلة األوىل أن هذه اآليات الثالث مكررات ،وأهنا من قبيل املتشابه اللفظي ،الذي متتاز فيه آية
البقرة عن اآليتني األخريني بزيادة" فلهم أجرهم عند رهبم".
ومتتاز فيه آية املائدة عن اآليتني األخريني بتقدمي "والصابئون" على" النصارى" ،وجعلها مرفوعة بالواو.
كما متتاز آية احلج بزيادة "اجملوس ،والذين أشركوا" عن اآليتني األخريني.
وإن الدراسة املوضوعية لآليات الثالث جمتمعة كشفت لنا عن مقصد كل آية ،وعن حكمة اختالف
ترتيب الطوائف فيها ،كما بينت خصوصية جميء" والصابئون" مرفوعة بالواو .وفيما يلي إجياز لذلك:
تذكر الر واية الصحيحة لسبب نزول آية البقرة أن سلمان الفارسي ملا وصل املدينة املنورة ،ذهب للقاءالنيب صلى اهلل عليه وسلم وأخربه أنه خرج من بالده فارس باحثا عن الدين احلق ،وأنه نزل مع الرهبان
وعاش معهم ،وأهنم كانوا يبشرون به ،ولو أدركوه آلمنوا به .فما مصريهم عند اهلل ؟
فجاءت آية البقرة مبينة هذا املصري " :فلهم أجرهم عند رهبم و ال خوف عليهم وال هم ُيزنون".
فآية البقرة إذن يف املبشرين بالنيب قبل البعثة ،والذين لو أدركوه آلمنوا به .وهذه الطوائف كلها جاءت
منصوبة معطوفة على اسم "إن" .فليس فيها مشكلة إعرابية.
أما آية املائدة فقد جاءت يف سياق الذين أدركوه من هذه الطوائف ،ومل يؤمنوا به .ويبدو ذلك واضحامن اآليات السابقة لآلية ،واآليات الالحقة هلا.
أما جميء" والصابئون" بالرفع فقد ذكر النحاة فيها وجوها متعددة ،وسيبويه اعتربها مقدمة من تأخري،
وتقدير الكالم حسب رأيه:
" إِ َّن الَّ ِذين آمنوا والَّ ِذين هادوا والنَّصارى من آمن بِاللَّ ِه والْي وِم ْاآل ِخ ِر وع ِمل ص ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال
احلًا فَ َال َخ ْو ٌ
ََ َ َ
َ َْ
َ َُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
الصابِئُو َن كذلك".
ُه ْم َُْيَزنُو َن َ.و َّ

وال خيفى ما يف هذا التقدير من التكلف ،وتقطيع الكالم.
أما القول الذي رجحناه فهو أن خرب "إن" حمذوف يفسره املذكور .وتقدير الكالم:
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َّ ِ
ادوا و َّ ِ
إِ َّن الَّ ِذين َآمنُوا َال َخو ٌ ِ
َّص َارى َم ْن آ َم َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْوِم
ين َه ُ
الصابئُو َن َوالن َ
ْ
ف َعلَْيه ْم َوَال ُه ْم َُْيَزنُو َنَ .والذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َُْيَزنُو َن.
صاحلًا فَ َال َخ ْو ٌ
ْاآلخ ِر َو َعم َل َ

وهذا يفيد أن الذين آمنوا – وهم أمة حممد-ال خوف عليهم والهم ُيزنون .أما بقية الطوائف:
الصابِئو َن والنَّصارى من آمن بِاللَّ ِه والْي وِم ْاآل ِخ ِر وع ِمل ص ِ
َّ ِ
احلا" أي :دخل يف اإلسالم
ين َه ُ
ََ َ َ
َ َْ
ادوا و َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
َوالذ َ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َُْيَزنُو َن" .ألنه مل يعد مقبوال من هذه الطوائف بعد جميء النيب إال الدخول
" فَ َال َخ ْو ٌ
يف اإلسالم ،واإلميان مبا جاء به.

فالكالم من باب عطف اجلمل ،ال من باب عطف املفرد ات -.وحذف خرب "إن" :كثري يف القرآن،
ويف كالم العرب .-وملا كان الرفع ال يظهر على" الذين هادوا " ،وال على " النصارى" فقد جاء ت :
" والصابئون" بينهما ،لتبني أن ما قبلها مرفوع ،وما بعدها مرفوع .وهذا هو املسوغ جلعل الكالم مجلتني
ال مجلة واحدة.
أما آية احلج فقد أ ضافت إىل الطوائف السابقة ":اجملوس" و" الذين أشركوا" ألن احلديث هنا يتناولالفصل بني الطوائف كلها يوم القيامة.
وهكذا جند كل آية من اآليات الثالث متثل مرحلة ز منية معينة .فآية البقرة :قبل البعثة .وآية املائدة:
بعد البعثة .وآية احلج :يوم القيامة .وبذلك ينتفي التكرار.

-21تأويل ثالث آيات متشاهبات للباحث
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النموذج الثاني:
مفهوم الفقير والمسكين
قال اهلل تعاىل يف سورة التوبة :
الصدقَات لِْل ُف َقر ِاء والْمساكِ ِ ِ ِ
ِ
الرقَ ِ
َِّ
ني َوِيف َسبِ ِيل اللَّ ِه
ني َعلَْي َها َوالْ ُم َؤلََّف ِة قُلُوبُ ُه ْم َوِيف ِّ
اب َوالْغَا ِرم َ
ني َوالْ َعامل َ
إمنَا َّ َ ُ َ َ َ َ
ِ
ِ
السبِ ِيل فَ ِر ِ ِ
يم (. )22 )51
َوابْ ِن َّ
َ
يم َحك ٌ
يضةً م َن اللَّه َواللَّهُ َعل ٌ
قال أبو جعفر النحاس-يف كتابه :الناسخ واملنسوخ -يف معىن " :الفقراء واملساكني " يف هذه اآلية :
اختلف يف ذلك أهل التأويل ،والفقهاء ،وأهل اللغة ،وأهل النظر ،فقالوا يف ذلك أحد عشر قوالً :
 األول – روي عن قتادة – قال:
الفقراء الذين هبم زمانة  .واملساكني  :األصحاء احملتاجون.
 الثاين – قاله الضحاك – قال:
الفقراء  :فقراء املهاجرين  .واملساكني  :من مل يهاجر.
 الثالث – قال به عكرمة – قال:

الفقراء  :من اليهود والنصارى  .واملساكني  :من املسلمني.
 الرابع – قاله عبيد بن احلسن : -

املساكني  :الذين عليهم الذلة واخلضوع  .والفقراء  :الذين يتجملون ويأخذون يف السر.
 اخلامس – قاله حممد بن مسلمة : -

املسكني  :الذي ال شيء له  .والفقري  :الذي له املسكن واخلادم.
 السادس – قاله الشافعي – قال :

الفقري – واهلل أعلم  : -من ال مال له ،وال حرفة تقع منه موقعاً ،زمناً كان أو غري زمن ،سائالً كان أو
متعففاً .واملسكني  :من له مال أو حرفة ال تقع منه موقعاً ،وال تغنيه ،سائالً كان أو غري سائل
السابع-قاله أبو ثور-شي .واملسكني :الذي ال يصيب من كسبه ما يقوته.
الفقري :الذي له ْ
-الثامن-قاله أهل اللغة :

-22سورة التوبة51 :
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شي ال يكفيه .قال يونس :قلت ألعرايب :أفقري أنت؟
شي له .والفقري :الذي له ْ
 املسكني :الذي ال ْفقال :ال .بل مسكني .وأنشد أهل اللغة:
()23
ِ ِ
ِ
سبد
فلم ْ
يرتك لهُ ُ
َّأما الْ َفق ُري الَّذي َكانَ ْ
ت َحلُوبَتُهُ ** َ
وفق العيال ْ
 التاسع-روي عن ابن عباس: -املساكني :الطوافون .والفقراء :فقراء املسلمني .وقال فيه النحاس :من أجل ما روي فيه ....وأكثر أهل
التأويل على هذا القول....
العاشر-قال به بعض أهل النظر: -الشي ،وإن كان ميلك ماال ،فقد يكون غائبا عنه ،ويكون فقريا إىل أخذ الصدقة.
الفقري :هو الفقري إىل ْ
واملسكني :الذي عليه اخلضوع والذلة.
 احلادي عشر :الفقري :هو الذي يعطي بفقره فقط .واملسكني :الذي يكون عليه مع فقره خضوع وذلةالسؤال. )24( ".....
نستقري كل ما قيل
هذا ما ذكره أبو جعفر النحاس من أقوال على سبيل اإلجياز واالختصار ،ولو ذهبنا
ْ
يف الفقري واملسكني لوجدنا أقواال أخر ذكرهتا كتب أحكام القرآن وكتب الفقه ،و املقصود هنا بيان مدى
تعدد األقوال وكثرهتا ،ال استقصاء كل ما قيل.
مث جند أن الفقهاء ينقسمون إىل قسمني يف الفقري واملسكني :أيهما أحوج من اآلخر:
 فبعضهم يرى أن " الفقري " أشد حاجة من " املسكني" من قبل أن اهلل تعاىل بدأ به ،وإمنا يبدأ باألهمفاألهم -وهبذا قال الشافعي واألصمعي.
 وذهب أبو حنيفة إىل أن املسكني أشد حاجة ،وبه قال الفراء وثعلب وابن قتيبة لقول اهلل تعاىل:"أ َْو ِم ْس ِكينًا َذا َمْت َربٍَة"
وهو املطروح على الرتاب لشدة حاجته .وأنشدوا:
وفق العيال فلم يرتك له سبد
أما الفقري الذي كانت حلوبته
ويقول ابن قدامة :ولنا أن اهلل تعاىل بدأ بالفقراء ،ليدل على أهنم أهم ،وقال تعاىل:
( )23قال ابن قتيبة يف أدب الكاتب  " " 8 / 1:الفقري ،واملسكني " ال يكاد الناس يفرقون بينهما ،وقد فَ َرق اهلل
ات لِْل ُف َقر ِاء والْمساكِ ِ
ني" -التوبة - 51 :وجعل لكل صنف
تعاىل بينهما يف آية الصدقات فقال جل ثناؤه ":إَِّمنَا َّ
الص َدقَ ُ َ َ َ َ
َس ْه َماً ،والفقري :الذي له البُ ْلغة من العيش ،واملسكني :الذي ال شيء له ،قال الراعي:
كانت حلُوب تُه  ...وفْق العِ ِ
رتك لهُ َسبَد
يال فَلَ ْم يُ ْ
الفقري الَّذي ْ َ ُ َ َ
َّأما ُ
ض َل فيه -البيت للراعي النمريي -وهو يف ديوانه. 65 / 1:
فجعل له َحلُوبة ،وجعلها َوفْقاً لعياله ،أي :قوتاً ال فَ ْ
28تفسري الطربي  ، )318 - 316 /14( :ومعاين
()24ينظر األقوال اليت قيلت يف «الفقري»  ،و«املسكني» يف
النحاس  ، 223 /3 :وزاد املسري  ، 465 /3 :وتفسري القرطيب .)171 - 158 /8( :

الس ِفينَةُ فَ َكانَ ِ ِ
ك يَأْ ُخ ُذ ُك َّل َس ِفينَ ٍة
" أ ََّما َّ
ت أَ ْن أ َِعيبَ َها َوَكا َن َوَراءَ ُه ْم َملِ ٌ
ْ
ني يَ ْع َملُو َن ِيف الْبَ ْح ِر فَأ ََرْد ُ
ت ل َم َساك َ
)26
صبًا" (
َغ ْ
فأخرب أن املساكني هلم سفينة يعملون هبا ،وألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
" اللهم أحيين مسكينا وأمتين مسكينا واحشرين يف زمرة املساكني"(.)25
وكان يستعيذ من الفقر ،....وألن الفقر :مشتق من " فقر الظهر" فعيل مبعىن " مفعول" :أي :مفقور....
واملسكني " : :مفعيل " من السكون ،وهو الذي أسكنته احلاجة .ومن كسر صلبه أشد حاال من
الساكن. "....
وهكذا كل فريق ينتصر لرأيه بأدلة ،ويرد أدلة الفريق اآلخر ،وتبقى القضية معلقة يف ذهن القاريء ورمبا
مييل أهل كل مذهب إىل التمسك برأي مذهبهم دون املذهب اآلخر.
وال شك بأن كل فريق ُياول أن جيد تأييدا لرأيه من بعض اآليات القرآنية أو من األحاديث النبوية ،أو
من أقوال علماء السلف ،ولكن ذلك كله مل ُيسم األمر ،ومل ُيل املشكلة،
وبقيت القضية حتتمل القولني.
ولو أننا طبقنا منهج التفسري املوضوعي واستقرأنا استعمال القرآن للكلمتني فماذا جند:
 جند قوله تعاىل" و َعلَى الَّ ِذين يُ ِطي ُقونَهُ فِ ْديَةٌ طَ َع ُام ِمس ِك ٍ
ني" -25وقوله تعاىل :
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ض َعلَى طَ َعام الْمسك ِ
ني" ()34
" َوَال َُيُ ُّ
ْ
 وقوله تعاىل:)27
" وَمل نَ ُ ِ ِ ِ
ني" ()44
ك نُطْع ُم الْم ْسك َ
َْ
وقوله تعاىل:()28
"وَال َحتَاضُّو َن َعلَى طَ َع ِام الْ ِمس ِك ِ
ني" ()18
ْ
َ
وقوله تعاىل :()21
ض َعلَى طَ َع ِام الْ ِمس ِك ِ
ني" ()3
" َوَال َُيُ ُّ
ْ
وقوله تعاىل يف اآلية  /4/من اجملادلة:( )26سورة الكهف  :آية . 71
( )25أخرجه الرتمذي يف سننه  ، 677 / 4 :حديث  ، 2362وابن ماجه يف سننه  ، 1382 / 2 :حديث 4125
وأرده األلباين يف الصحيح . 21 / 1 :
( )27سورة املدثر  :آية . 44
( )28سورة الفجر  :آية . 18
29
( )21سورة املاعون  :آية . 3

ِ
ِ
ِ
" فَمن َمل َِجي ْد فَ ِ
صيَ ُام َش ْهريْ ِن ُمتَتَابِ َع ْ ِ
ك
ني ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن يَتَ َم َّ
ِّني ِم ْس ِكينًا َذل َ
اسا فَ َم ْن َملْ يَ ْستَط ْع فَِإطْ َع ُام ست َ
َْ ْ
َ
()31
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُح ُد ُ َّ
يم" ()4
لتُ ْؤِمنُوا بِاللَّه َوَر ُسوله َوت ْل َ
ين َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
ود الله َول ْل َكاف ِر َ

وقوله تعاىل:ِ ()31
ِِ ِ ِ
ِ
يما َوأ َِس ًريا" ( )8إ
" َويُطْع ُمو َن الطَّ َع َام َعلَى ُحبِّه م ْسكينًا َويَت ً
وقوله تعاىل:ِ ِ ٍ ِ
ِ
ٍ
يما َذا َم ْقَربٍَة ( )16أ َْو ِم ْس ِكينًا َذا َمْت َربٍَة (- ")15وقوله تعاىل:
" أ َْو إطْ َع ٌام يف يَ ْوم ذي َم ْسغَبَة ( )14يَت ً
ٍ ()32
ِ
ني ِم ْن أ َْو َس ِط َما تُطْعِ ُمو َن أ َْهلِي ُك ْم أ َْو كِ ْس َوتُ ُه ْم أ َْو َْحت ِر ُير َرقَبَة"
َّارتُهُ إِطْ َع ُام َع َشَرِة َم َساك َ
" فَ َكف َ
 وقوله تعاىل:()33
ِ
ني"
َّارةٌ طَ َع ُام َم َساك َ
" أ َْو َكف َ

ويالحظ يف كل هذه اآليات اقرتان اإلطعام باملساكني ،ويف واحدة منها :اقرتان اإلطعام ،أو الكسوة -،يف
كفارة اليمني.-
شي فإمنا يدل على أن املسكني :هو الذي ُيتاج إىل الطعام أو إىل الكسوة ،ومن مث
وهذا إن دل على ْ
جند أن الكفارات كلها تنص على املساكني.
بينما جند اآليات اليت ذكر فيها " الفقري" أو " الفقراء " مل يذكر فيها اإلطعام إال مرة واحدة وذلك يف
قوله تعاىل :
" وي ْذ ُكروا اسم اللَّ ِه ِيف أَيَّ ٍام معلُ ٍ
ِ
ِ
ِ
ات علَى ما رزقَهم ِمن َهبِ ِ
ِ
س الْ َف ِقري"َ
َْ َ
وم َ َ َ َ ُ ْ ْ َ
ََ ُ ْ َ
يمة ْاألَنْ َعام فَ ُكلُوا مْن َها َوأَطْع ُموا الْبَائ َ
()34

()28
ويالحظ يف هذه اآلية تقدم لفظ "البائس" على الفقري ،وذلك ليبني مقدار الفقر الذي أصابه ،والذي
جيعله يف مرتبة " املسكني" .فكأن البائس الفقري يساوي املسكني.
والذي ال شك فيه أنه ميكن استعمال إحدى الكلمتني مكان األخرى على سبيل التجوز ،وعند انفراد
إحدامها عن األخرى ،يف الذكر .أما عند اجتماعهما فال بد من التفريق بينهما ،كما هو الشأن يف هذه
اآلية.
والفقري :أعم من املسكني ،ألنه احملتاج مطلقا ،وعلى هذا ميكن أن يعرب بالفقري عن املسكني على هذا
األساس ،واملسكني أخص من الفقري ،ألن املراد به :احملتاج إىل الطعام ،والكساء ،من الضروريات .

()31سورة اجملادلة  :آية . 4
()31سورة اإلنسان  :آية . 8
()32سورة املائدة  :آية . 81
()33سورة املائدة  :آية . 16
()34سورة احلج  :آية .28
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وبناء على هذا يكون قوله تعاىل:
ات لِْل ُف َقر ِاء والْمساكِ ِ
ني" أفرد فيه "املساكني" بالذكر بعد " الفقراء " من باب عطف اخلاص
" إَِّمنَا َّ
الص َدقَ ُ َ َ َ َ

على العام ،تأكيداً ألمهيتهم وشدة حاجتهم ،وذلك كما يف قوله تعاىل:
ٍ ()36
وح فِ َيها بِِإ ْذ ِن َرِّهبِ ْم ِم ْن ُك ِّل أ َْمر "
" تَنَ َّزُل الْ َم َالئِ َكةُ َو ُّ
الر ُ
حيث أفرد الروح بالذكر مع دخوله يف املالئكة ،بيانا ألمهيته.
وأما قوله تعاىل:
الس ِفينَةُ فَ َكانَ ِ ِ
ك يَأْ ُخ ُذ ُك َّل َس ِفينَ ٍة
"أ ََّما َّ
ت أَ ْن أ َِعيبَ َها َوَكا َن َوَراءَ ُه ْم َملِ ٌ
ْ
ني يَ ْع َملُو َن ِيف الْبَ ْح ِر فَأ ََرْد ُ
ت ل َم َساك َ
صبًا ":
َغ ْ
فقد قيل يف توجيهها أقوال:
منها :أهنا أضيفت إليهم ألهنم يعملون فيها ،وليست اإلضافة هنا إضافة ملك...
ومنها :أنه مساهم مساكني على سبيل الشفقة عليهم من امللك الظامل.
ومنها :لو صحت إضافة امللك ،فإهنم مجع كبري-صيغة منتهى اجلموع -وما يصيب الواحد منهم من
ملكيتها ،ال يعتد به نظرا لقلته.

وأما استشهادهم حبديث  ":اللهم أحيين مسكينا"
فاحلديث ضعيف وال يصلح لالحتجاج -ولفظه ال يصح كما ذهب إىل ذلك ابن تيمية -وُيمل معناه
على التواضع ال على شدة الفقر .
وهكذا نرى أن مثل هذا التفسري املوضوعي كفيل بأن يوصلنا إىل قول فصل يف مثل هذه القضايا اليت
تكثر فيها األقوال ،وتتعدد االجتهادات.
35
وبذلك يكون القرآن حكما بينها ،ال حمكوما فيها.

( )36سورة القدر  :آية . 4
-35افتتاحية جملة الشريعة الكويتية-العدد/15/مارس1111/
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النموذج الثالث:
الهداية ..واإلضالل ..في القرآن
يعتذر كثري من الناس عن عدم التزامهم باإلسالم وقيمه وتعاليمه  ،بأن اهلل مل يهدهم
وأنه لو هداهم كما هدى غريهم لكانوا قائمني بواجبات الدين وتكاليفه  ،ورمبا استشهدو ا
على ذلك بقول تعاىل:
"يِ
ض ُّل َمن يَ َشاء َويَ ْه ِدي َمن يَ َشاء " – النحل -13 :
ُ
وبذلك يلقون بالالئمة على ماهم فيه من بعد عن اإلسالم  ،على اهلل سبحانه وتعاىل  ،ويظنون بذلك
أهنم أقاموا احلجة على اآلخرين  ،وأراحوا أنفسهم من تبعة الشعور
بالذ نب الذي ميكن أن يؤرق حياهتم وجيعلها جحيما ال تطاق.
وال شك بأن مثل هذا السلوك إن دل على شيء  ،فإمنا يدل على سطحية يف التفكري  ،ورغبة يف
التفلت من مسؤولية االلتزام  ،وما ميكن أن يرتتب عليه من قيام بأعباء التكاليف  ،وبعد االستجابة
للرغبات واألهواء.
وباديء ذي بدء نقول هلؤالء  :إن مقولتكم هذه ليست شيئا جديدا أبدعته عقولكم  ،او أدت إليه
معرفتكم وعلومكم  ،حىت تفرحوا به وتفتخروا !! فلقد سبقكم إىل ذلك مشركو مكة الذين كانوا يعبدون
امللالئكة  ،كما أخرب اهلل تعاىل عنهم بقوله :
ِ َّ ِ
ِ
الر ْمحَ ِن إِنَاثًا أ َ ِ
ب َش َه َادتُ ُه ْم َويُ ْسأَلُو َن"  -الزخرف
اد َّ
ين ُه ْم عبَ ُ
َ
"و َج َعلُوا الْ َم َالئ َكةَ الذ َ
َشه ُدوا َخ ْل َق ُه ْم َستُكْتَ ُ
21 -11
كذلك بني يف آية اخرى أن مثل هذه املقولة سيحتج هبا الناس يف املستقبل كما احتج هبا السابقون  ،قال
اهلل تعاىل :
ول الَّ ِذين أَ ْشرُكواْ لَو شاء اللّه ما أَ ْشرْكنا والَ آباؤنَا والَ حَّرمنا ِمن شي ٍء َك َذلِك َك َّذ َّ ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ِهم
"سيَ ُق ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
َ َ
َ
ب ا لذ َ
َْ
ِ
ِ
صو َن "
َح َّىت َذاقُواْ بَأْ َسنَا قُ ْل َه ْل عن َد ُكم ِّم ْن ع ْل ٍم فَتُ ْخ ِر ُجوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُو َن إِالَّ الظَّ َّن َوإِ ْن أَنتُ ْم إَالَّ َختُْر ُ

األنعام . -148-ويالحظ أن كلتا اآليتني تشريان إىل أن مثل هذا القول ال يستند إىل علم وال تقوم به حجة  ،ومن مث
فالقائلون به قائلون باخلرص والتخمني  ،واملتبعون له متبعون للظنون واألوهام :
"ما هلم به من علم إن هم إال خيرصون ".
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أما العلم الذي تقوم به احلجة وينقطع به العذر  ،فهو ما أخربنا اهلل سبحانه يف كتابه من أنه فطر الناس
مجيعا على اإلسالم والتوحيد حيث قال سبحانه وتعاىل :
ِ
" .فَأَقِم وجهك لِلدِّي ِن حنِي ًفا فِطْرَة اللَّ ِه الَِّيت فَطَر النَّاس علَي ها َال تَب ِد ِ
ِّين الْ َقيِّ ُم -".
يل خلَْل ِق اللَّ ِه َذل َ
ْ َ َْ َ
َ
ك الد ُ
َ
َ َ َ َْ ْ َ

الروم- 31 :
فبينت هذه اآلية القرآنية أن مجيع البشر فطروا على توحيد اهلل ودين احلق  ،فلم مييز اهلل ابتداء بني أناس
وأناس  ،بل إن اهلداية الفطرية مشلت الكون كله بكل ما فيه كما تشري إىل ذلك آيات أخر يف القرآن

الكرمي :
ال َربُّنَا الَّ ِذي أ َْعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخ ْل َقهُ ُمثَّ َه َدى ".طه ، 61 :
"قَ َ
ِ ٍ
َّج ُر يَ ْس ُج َد ِان  ".الرمحن 5-6
س َوالْ َق َم ُر حبُ ْسبَان َ .والن ْ
"الش ْ
َّج ُم َوالش َ
َّم ُ

إال أن الفارق بني اإلنسان وبني خملوقات الكون األخر ،هو ما خص اهلل به اإلنسان من العقل والتمييز
والقدرة على االختيار حبيث يتقلد عهدة التكليف  ،ويكون أهال لتحمل املسؤولية  ،والتعرض خلطر
الثواب والعقاب :
ضنَا ْاألَمانَةَ علَى َّ ِ
ض و ِْ
ني أَن َُْي ِم ْلنَها َوأَ ْش َف ْق َن ِمْن َها َو َمحَلَ َها
"إِنَّا َعَر ْ َ َ
اجلبَ ِال فَأَبَ ْ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
ِ
نسا ُن " -األحزاب -7 :
ْاإل َ
وهذه اهلدابة الفطرية لإلنسان  ،كما تشمل معرفة فطرية باخلالق الواحد  ،كذلك تشمل معرفة جبلية جمملة
"ونَ ْف ٍ
س َوَما َس َّو َاها ،
"وَه َديْنَاهُ الن ْ
َّج َديْ ِن  -".البلد َ 11 :
باخلري والشر ،كما يشري إىل ذلك قوله تعاىلَ :
ورَها َوتَ ْق َو َاها " الشمس 8-7 :
فَأَ ْهلََم َها فُ ُج َ
اإلنسا َن ِمن نُّطْ َف ٍة أَم َش ٍ ِ ِ
ِ ِ
السبِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ورا
ْ
يل إ َّما َشاكًرا َوإ َّما َك ُف ً
"إنَّا َخلَ ْقنَا ْ َ
اج ن َّْبتَليه فَ َج َع ْلنَاهُ َمس ًيعا بَص ًريا  ،إنَّا َه َديْنَاهُ َّ َ
" -اإلنسان . -3:
وهكذا نرى من خالل هذه النصوص العدالة اإلهلية تتجلى واضحة للعيان  ،إذ َتعل اهلداية الفطرية
عامة للناس مجيعا من غري تفريق وال متييز  ،بل إهنا َتعله أمرا مشرتكا بني خملوقات اهلل مجيعا  ،وملا
كانت هذه اهلداية من عمل اهلل  ،وال يد للمخلوق فيها  ،مل يرتب اهلل تعاىل عليها مسؤولية وال حسابا.
غري أن هذه اهلداية الفطرية ليست هي كل ما أعطاه اهلل لإلنسان  ،بل أعطاه باإلضافة إىل ذلك ما يؤكد
به هذه اهلداية  ،فوهبه العقل واحلواس  ،وجعله قادرا على التفكري واالستنباط  ،وحتصيل العلم واملعرفة :
ِ ِ
ص َار َواألَفْئِ َد َة لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن
"واللّهُ أ ْ
َخَر َج ُكم ِّمن بُطُون أ َُّم َهات ُك ْم الَ تَ ْعلَ ُمو َن َشْيئًا َو َج َع َل لَ ُك ُم الْ َّس ْم َع َواألَبْ َ
َ
 -".النحل -78:
ومل يقف األمر عند هذا احلد  ،بل لقد توىل اهلل هذا اإلنسان بلطفه ورعايته  ،فلم يرتكه إىل عقله
وحواسه ،وخباصة أن هناك أمورا كبرية تستعصي على العقل واحلواس  .ومن مث فقد أرسل إليه رسله ،
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وأنزل عليه كتبه  ،وبني له اخلري والشر  ،واحلق والباطل  ،وجعل ذلك كله يف دائرة كسبه واختياره ،
وطوع إرادته وحريته  .ورتب على ذلك كله مسؤولية الثواب والعقاب قال تعاىل يف شأن الرسل :
ِِ
ين لِئَالَّ يَ ُكو َن لِلن ِ
الر ُس ِل " النساء156 :
َّاس َعلَى اللّ ِه ُح َّجةٌ بَ ْع َد ُّ
ين َوُمنذر َ
" ُّر ُسالً ُّمبَ ِّش ِر َ

وقال :
ث َر ُسوالً  ".اإلسراء 16 :
ني َح َّىت نَْب َع َ
" َوَما ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ
وقال يف شأن املهملني ملا أعطاهم اهلل من وسائل املعرفة املؤدية إىل اهلداية حكاية لقوهلم يوم القيامة :
ِ
َصح ِ
َصح ِ
السعِ ِري .فَ ْ ِ
السعِ ِري
اب َّ
اب َّ
اعتَ َرفُوا ب َذنبِ ِه ْم فَ ُس ْح ًقا ِّأل ْ َ
".وقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَ ْعق ُل َما ُكنَّا ِيف أ ْ َ
َ
" امللك 11-11
وإذا كان اهلل سبحانه قد أعطى اهلداية الفطرية للناس مجيعا ال يشذ عنها أحد  ،فقد جعل اهلداية
الشرعية مقصورة على بعض الناس دون بعض كما تشري إىل ذلك اآليات القرآنية :
" .ي ِ
ض ُّل َمن يَ َشاء َويَ ْه ِدي َمن يَ َشاء  -".النحل – 13 :
ُ
ومن مث يثور التساؤل عن العدالة اإلهلية يف مثل هذه اهلداية واإلضالل .
ونقول يف اإلجابة عن هذا التساؤل :
إن اهلل سوى بني املخلوقات البشرية مبا منحهم من هداية فطرية  ،ومبا منحهم من احلد األدىن من
املواهب العقلية املؤدية هلذه اهلداية  ،ومبا أنزل عليهم من الكتب والرساالت .
وهذا احلد األدىن املشرتك بني البشر كاف يف حتصيل ذلك .ومن مث نرى مؤمنني مهتدين من أصحاب
احلد األعلى ،ومن أصحاب احلد األدىن  ،ذلك أن األمر هنا ليس مرتبطا بدرجة العقل والذكاء  ،وإمنا
هو مرتبط باالستجابة لنداء العقل ،أو عدم االستجابة هلذا النداء.
كذلك تتم هذه اهلداية الشرعية من اهلل كما يتم اإلضالل  ،وفقا ملوقف اإلنسان من اهلداية الفطرية اليت
جبل عليها  ،فالذي يستجيب لنداء الفطرة مبا يوافقه ويؤكده من العقل والشرع ،هو الذي يهديه اهلل ،
والذي ال يستجيب لنداء الفطرة وخيرج عليه مبخالفته للعقل والشرع هو الذي يضله اهلل  ،وذلك موافق
للسنة اإلهلية:
" .إِ َّن اللّهَ الَ يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوٍم َح َّىت يُغَيِّ ُرواْ َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم  ".الرعد – 11 :

وبناء على ذلك تكون اهلداية الشرعية من اهلل ثوابا معجال يف الدنيا للذين أكدوا اهلداية الفطرية
باستجابتهم لنداء العقل والشرع  ،كما يكون اإلضالل عقوبة عاجلة يف الدنيا  ،ملن أداروا ظهورهم لنداء
الفطرة ،وخرجوا على مقتضياته بعدم استجابتهم ملنطق العقل والشرع :
ِ
ِ َّ ِ
نذرهم الَ ي ؤِمنُو َن  .،ختم اللّه علَى قُلُ ِ
وهب ْم َو َعلَى مسَْعِ ِه ْم
ين َك َف ُرواْ َس َواءٌ َعلَْي ِه ْم أَأَن َذ ْرتَ ُه ْم أ َْم َملْ تُ ْ ُ ْ ُ ْ
ََ َ ُ َ
" .إ َّن الذ َ
ِ
وعلَى أَب ِ ِ
يم  -".البقرة -7-5 :
صا ِره ْم غ َش َاوةٌ َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
ََ ْ َ
اب عظ ٌ
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فاخلتم على القلوب واألمساع  ،والغشاوة على األبصار ،هي العقوبة املعجلة يف الدنيا على الكفر .
والعذاب العظيم :هو العقوبة املؤجلة إىل يوم القيامة .
فاخلتم إذن مل يكن سببا للكفر ،وإمنا هو نتيجة له  .وكما أكد ذلك بقوله يف آية أخرى:
" بَ ْل طَبَ َع اللّهُ َعلَْي َها بِ ُك ْف ِرِه ْم  -".النساء – 166 :
أي كان الطبع على القلوب بسبب الكفر .
وهذا الذي انتهينا إليه يوضح املراد بقوله :
"يِ
ض ُّل َمن يَ َشاء َويَ ْه ِدي َمن يَ َشاء -"..النحل – 13 :
ُ
فالذي يشاء اهلل إضالله  :هو ذلك اإلنسان اخلارج على هدايته الفطرية ،املبتعد عنها بعدم تأكيدها
مبنطق العقل والشرع  ،وإمنا ُياول إخفاءها وطمسها باالستجابة إىل أهوائه وشهواته ومعاصيه  ،واليت
يغلبها على منطق عقله وأوامر شرعه.
والذي يشاء اهلل هدايته :هو الذي يؤكد تلك اهلداية الفطرية  ،باستجابته ملتطلبات العقل ويقرتب من
اهلل بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه.
اها  ".الشمس ." 1 :
وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا املهتدى بقوله " :قَ ْد أَفْ لَ َح َمن َزَّك َ

اها  ".الشمس 11 :
اب َمن َد َّس َ
كما أشار إىل ذلك الضال بقوله َ " :وقَ ْد َخ َ
ومما يؤكد صحة هذا التفسري لآلية ما جاء يف كثري من اآليات القرآنية اليت تتحدث عن اهلدى
واإلضالل :

ففي جمال اهلدى املرتتب على فعل اخلري جاءت هذه اآليات :
ِ
ِ
َّ ِ
َّه ْم ُسبُلَنَا " العنكبوت – 51
ين َج َ
اه ُدوا فينَا لَنَ ْهديَن ُ
" َوالذ َ
ِ
السالَِم " املائدة – 15
ض َوانَهُ ُسبُ َل َّ
" يَ ْهدي بِِه اللّهُ َم ِن اتَّبَ َع ِر ْ
ِ ِِ ِ
ِِ
َّ
يب" الشورى – 13
" اللهُ َْجيتَِيب إلَْيه َمن يَ َشاء َويَ ْهدي إلَْيه َمن يُن ُ
" إِ َّن الَّ ِذين آمنواْ وع ِملُواْ َّ ِ
احل ِ
ات يَ ْه ِدي ِه ْم َربُّ ُه ْم بِِإميَاهنِِ ْم" يونس – 1
َ َُ َ َ
الص َ
َّ ِ
اه ْم تَ ْقو ُاه ْم " حممد – 17
ين ْاهتَ َد ْوا َز َاد ُه ْم ُه ًدى َوآتَ ُ
" َوالذ َ
" وإِن تُ ِطيعوه تَهتَ ُدوا وما َعلَى الَّرس ِ
ني " النور – 64
ول إَِّال الْبَ َالغُ الْ ُمبِ ُ
ُ ُ ْ ََ
ُ
َ
ِ ِِ
ِ
ِ
اب " الرعد – 27
" قُ ْل إ َّن اللّ َه يُض ُّل َمن يَ َشاء َويَ ْهدي إلَْيه َم ْن أَنَ َ
ويف جمال اإلضالل املرتتب على فعل الشر من الكفر والفسوق والظلم والشرك جاءت آيات كثرية جنرتئ
منها هبذه اآليات :
ِ
" فَب ِه ِ
ِِ
ني" البقرة – 25
ت الَّذي َك َفَر َواللّهُ الَ يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ُ َ
ِ
ِ
ين" البقرة – 254
" َواللّهُ الَ يَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ِر َ
ِِ
ِ
ني " املائدة – 118
" َواتَّ ُقوا اللّهَ َو ْ
امسَعُواْ َواللّهُ الَ يَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ
35

ِ
ِ
َّار"  -الزمر – 3
" إِ َّن اللَّهَ َال يَ ْهدي َم ْن ُه َو َكاذ ٌ
ب َكف ٌ
اب " غافر – 28
" إِ َّن اللَّهَ َال يَ ْه ِدي َم ْن ُه َو ُم ْس ِر ٌ
ف َك َّذ ٌ
ِِ
ِ
ني " الصف6-
" فَلَ َّما َزاغُوا أ ََزا َ
غ اللَّهُ قُلُوبَ ُه ْم َواللَّهُ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ
ومن كل ما تقدم نرى أن اهلداية واإلضالل يتمان بفعل اهلل ومشيئته  ،ولكن جزاء وفاقا لعمل اإلنسان ،
وموقفه من منح ربه وعطاياه  .ومن مث فعلى اإلنسان
أن يتحمل مسؤولية عمله واختياره  ،وأال يلقي بالالئمة على غريه :
احل ُّق ِمن َّربِّ ُكم فَم ِن اهتَ َدى فَِإَّمنَا ي هتَ ِدي لِنَ ْف ِس ِه ومن ض َّل فَِإَّمنَا ي ِ
ض ُّل
ََ َ
ْ َ ْ
َْ
َ
َّاس قَ ْد َجاء ُك ُم َْ
" قُ ْل يَا أَيُّ َها الن ُ
37
َعلَْي َها َوَما أَنَاْ َعلَْي ُكم بَِوكِ ٍيل " يونس –
وهكذا يتبني لنا من خالل هذه الدراسة أن اهلداية من اهلل تكون ثوابا معجال لإلنسان الذي يستجيب
لنداء الفطرة اليت فطر عليها ،وأن اإلضالل من اهلل إمنا هو عقوبة معجلة ملن أعرض عن االستجابة هلذا
النداء .و بذلك تظهر العدالة اإلهلية واضحة للعيان ال تشوهبا شائبة .ويتبني املراد بقوله تعاىل:
" يضل من يشاء ويهدي من يشاء".

-42افتتاحية جملة الشريعة الكويتية-العدد/15/مارس1111/
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النموذج الرابع
دراسة مجملة لمقاصد سورة الكهف
بشارة ..وإنذار:
سورة الكهف سورة مكية ،نزلت قبيل اهلجرة النبوية إىل املدينة املنورة ،وقد تضمنت فيما
تضمنت إجابة ما طلبه املشركون يف مكة من النيب –  - من خرب الفتية املؤمنني الذين عاشوا يف
الزمن املاضي "أصحاب الكهف" وخرب الرجل الذي جاب األرض شرقاً وغرباً "ذي القرنني" .وقد كان

اليهود يف املدينة أشاروا على مشركي مكة أن يسألوا رسول اهلل –  - عن هذين األمرين ،وعن الروح،
وذلك بعد أن أبدى املشركون لليهود رغبتهم يف التأكد من صدق ما جاء به حممد –  - من أمر
النبوة وخرب السماء.

كذلك جاء يف السورة خرب موسى –  – مع الرجل الصاحل .وهو األمر الذي مل يطلبه اليهود،
وكأن يف ذكر هذا اخلرب إشعاراً لليهود بأن عليهم أن يطامنوا من كربيائهم ،وأن يكونوا أكثر تواضعاً ،وأن
يعلموا أن ما اقرتحوه على املشركني من أسئلة للتأكد من صحة نبوة حممد –  ،- يلزمهم مثلها فيما
أخربهم به من شأن موسى –  – مما ال يعرفه غريهم ،وبذلك تلزمهم احلجة كما لزمت املشركني،
بعد أن أخرب اهلل كال الفريقني مبا ال ميكن معرفته إال عن طريق الوحي والنبوة ،وأن على اليهود أن يقتدوا
بنبيهم موسى –  – والذي مل متنعه منزلته عند اهلل ومكانته يف أويل العزم وعلمه بالتوراة املنزلة عليه
من أن جيرى وراء الرجل الصاحل يطلب العلم ويستزيد منه ،ففي ذكر هذا اخلرب تعريض مبوقف اليهود من
النيب –  - ألهنم يعرفون خربه وصدقه ،ومع ذلك يعرضون عنه حقداً وحسداً واستكباراً ،وكان
األجدر هبم أن يتبعوه ويصدقوه ويؤمنوا بالكتاب الذي أنزل عليه مصدقاً ملا قبله من التوراة واإلجنيل
والكتب السابقة.
وإذا كانت السورة مبا جاءت به من القصص ،وما تضمنته من مشاهد القيامة تؤكد للمشركني ومن
وراءهم من اليهود صدق حممد –  - فيما جاءهم به من أمر النبوة عموماً ،فإهنا يف نفس الوقت قد
جاءت تلبية حلاجة الدعوة اإلسالمية الناشئة ومتطلباهتا امللحة ،وذلك بعد أن بدأت صراعها مع اجملتمع
اجلاهلي من حوهلا ،وغدت أحوج ما تكون إىل التوجيه والتسديد لرتسيخ القيم اإلسالمية اجلديدة ،وبناء
اجملتمع اإلسالمي الوليد على أنقاض اجملتمع اجلاهلي املتداعي .ومن مث كانت السورة يف مجلتها بشارة
للمؤمنني برمحة اهلل هلم ونصرهم على عدوهم ،كما أهنا إنذار للكافرين ببأس اهلل وعذابه ،واهلزمية اليت
تنتظرهم على أيدي املؤمنني املخلصني ،وهي حاجة متجددة دائماً وأبداً طاملا أن هناك صراعاً بني جند
الرمحن ،وأتباع الشيطان.
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وتتجلى البشارة واإلنذار يف قصص السورة ،كما تتجلى يف مشاهد القيامة سواء بسواء ،وكذلك تشمل
احلياة الدنيا كما تشمل احلياة اآلخرة.
ففي قصة أصحاب الكهف يرى املؤمنون بالنيب –  - أنفسهم يف موقف الفتية الذين آمنوا برهبم
من أهل الكهف ،وهم يسرتوحون عبري الرمحة اإلهلية ينشرها اهلل يف أرجاء كهفهم ،بعد أن فارقوا قومهم
املشركني وما كانوا يعبدون من دون اهلل ،حيث هجروا زينة احلياة الدنيا طلباً ملرضاته .ورغبة يف ما عنده :
ِِ
وهم وما ي ْعب ُدو َن إَالّ اللّه فَأْووا إِ َىل الْ َك ْه ِ
ف يَْن ُش ْر لَ ُك ْم َربّ ُكم ّمن ّر ْمحَتِ ِه َويُ َه ّىّي ْء لَ ُك ْم ّم ْن
َ وإذ ْاعتَ َزلْتُ ُم ُ ْ َ َ َ ُ
َ ُ
أ َْم ِرُك ْم ّم ْرفَقاً - الكهف –-15

كما يرى مشركو مكة أنفسهم يف موقف املشركني املعاصرين ألهل الكهف ،والذين قام أهل الكهف
ينكرون عليهم شركهم ويدعوهنم إىل عبادة اهلل الواحد:
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ ٍ ٍ
ى َعلَى اللّ ِه َك ِذباً
َ هَُؤآلء قَ ْوُمنَا ّاختَ ْذواْ من ُدونه آهلَةً لّْوالَ يَأْتُو َن َعلَْيهم ب ُس ْلطَان بَ ّني فَ َم ْن أَظْلَ ُم ممّ ِن افْ تَ َر َ
الكهف –.16كذلك يستبشر املؤمنون بالنيب –  - بنصر اهلل هلم حني يعلمون أن دولة الشرك اليت اضطهدت
أهل الكهف قد زالت من الوجود ،كما يظهر من القصة بعد أن بعث اهلل أهل الكهف من نومهم
الطويل ،على حني يرى املشركون من أهل مكة يف ذلك إنذاراً هلم باهلزمية املتوقعة ،وسوء العاقبة يف
صراعهم مع املؤمنني مبحمد – .- 
ويف التعقيب على قصة أصحاب الكهف تتبدى البشارة واإلنذار شاخصني يف مشهد من مشاهد
القيامة ،حيث يرى املشركون أنفسهم وقد أحاط هبم العذاب من كل جانب ،كما ُييط السوارباملعصم:
ِ
وقُ ِل ْ ِ
ِ ِِ
َحا َط هبِِ ْم ُسَر ِادقُ َها
احلَ ّق من ّربّ ُك ْم فَ َمن َشآءَ فَ ْليُ ْؤمن َوَمن َشآءَ فَ ْليَ ْك ُف ْر إِنّا أ َْعتَ ْدنَا للظّالم َ
ني نَاراً أ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ُم ْرتَ َفقاً- الكهف –-21
س ّ
اب َو َسآءَ ْ
وج َ
الشَر ُ
َوإن يَ ْستَغيثُواْ يُغَاثُواْ مبَآء َكالْ ُم ْه ِل يَ ْش ِوي الْ ُ
وه بْئ َ
كما يرى املؤمنون أنفسهم وقد أخذوا جزاء إحساهنم إحساناً ،فهم يتقلبون يف أعطاف النعيم
ِ
إِ ّن الّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ ّ ِ ِ ِ
َح َس َن َع َمالً -31-
َجَر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
الصاحلَات إنّا الَ نُض ُ
َ َ َ
ِ ِ
ٍ
ِ ِِ
َسا ِور ِمن َذ َه ٍ
ضراً
ب َويَْلبَ ُسو َن ثِيَاباً ُخ ْ
أ ُْولََئِ َ
ك َهلُ ْم َجنّ ُ
ات َع ْدن ََْت ِري من َْحتته ُم األنْ َه ُار ُُيَلّ ْو َن ف َيها م ْن أ َ َ
من سْن ُد ٍس وإِستَب رٍق متّ ِكئِني فِيها علَى ِ ِ ِ
ت ُم ْرتَ َفقاً- الكهف-31 – 31 -
اب َو َح ُسنَ ْ
َ ْ َْ ّ َ َ َ
األرآئك ن ْع َم الثّ َو ُ
ّ ُ
َ
كذلك يرى املؤمنون أنفسهم يف موقف الرجل املؤمن الفقري الصابر الشاكر الناصح ،يف حني يرى
املشركون أنفسهم يف موقف صاحب اجلنتني املتكرب املتبطر ،الظامل لنفسه ،املعتز مباله وولده وجاهه،
املغرت بدنياه الغافل عن أخراه ،كما يرى كل فريق من املؤمنني واملشركني عاقبته فيما آل إليه صاحبه من
مصري .فأما صاحب اجلنتني:
ط بِثَم ِرهِ فَأَصبح ي َقلّب َك ّفي ِه علَى مآ أَنْ َفق فِيها وِهي خا ِويةٌ علَى عر ِ
ِ
ول يَلَْيتَِين َملْ أُ ْش ِرْك
وش َها َويَ ُق ُ
َ وأُحي َ َ
ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُُ
ون اللّ ِه وما َكا َن مْنتَ ِ
بِريب أَحداً  -42-وَمل تَ ُكن لّه فِئَةٌ ينصرونَه ِمن د ِ
صراً- الكهف –-43 – 42
ُ َ ُُ ُ ُ
َْ
ُ
ََ
َّ َ
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وأما ذلك الفقري الشاكر :فقد أثابه اهلل على موقفه خرياً:
ِ
احلَ ّق ُه َو َخْي ٌر ثَ َواباً َو َخْي ٌر عُ ْقباً- الكهف –.-44
ك الْ َوالَيَةُ لِلّ ِه ْ
ُ هنَال َ

كذلك يرى املشركون أنفسهم يف مثل احلياة الدنيا السريعة الزوال ،وقد شغلتهم زينتها الفانية مبا فيها
احلَيَاةِ ال ّدنْيَا- الكهف –-45
ال َوالْبَ نُو َن ِزينَةُ ْ
من مال وبنني :الْ َم ُ
كما يرى املؤمنون أنفسهم يف العمل الصاحل الذي يبقى أثره وخيلد ذكره ،ويستوجب من اهلل املثوبة
ِ
ِ
ك ثَ َواباً َو َخْي ٌر أ ََمالً- الكهف –.-45
ات َخْي ٌر ِع َ
ند َربّ َ
الصاحلَ ُ
واألجرَ  :والْبَاقيَ ُ
ات ّ

مث مشهد من مشاهد القيامة يثري الرعب وينشر اخلوف مبا ُيمل من هول وكرب ،ينذر به املشركون،
إذ يرون أنفسهم يف مواجهة احلساب:
ِ
ِ
وو ِضع الْ ِكتَاب فَتَ رى الْمج ِرِمني م ْش ِف ِق ِ ِ ِ
ِ ِ
صغِ َريًة َوالَ
ُ َ ُْ َُ َ
ني ممّا فيه َويَ ُقولُو َن يَ َويْلَتَ نَا َما هلَ َذا الْكتَاب الَ يُغَاد ُر َ
َُ َ
ِ
ِ
ِ
َحداً - الكهف –-41
اها َوَو َج ُدواْ َما َعملُواْ َحاضراً َوالَ يَظْل ُم َربّ َ
صَ
َكبِ َريًة إِالّ أ ْ
َح َ
كأَ
ِ
ص ِرفاً- الكهف –-63
وها َوَملْ َِجي ُدواْ َعْن َها َم ْ
َ وَرأَى الْ ُم ْج ِرُمو َن النّ َار فَظَنّ َواْ أَنّ ُه ْم ّم َواقعُ َ
وفيما جرى لألمم السابقة املكذبة من العذاب الدنيوي إنذار للمشركني املعاصرين للنيب – .- 
ومن رمحة اهلل هبم أن ال يعاجلهم العقوبة ،وأن يرتك هلم فرصة التوبة:
ك الْغَ ُفور ذُو ِ
ِ ِ
اب بَل ّهلُم ّم ْو ِع ٌد لّن َِجي ُدواْ ِمن ُدونِِه
َ وَربّ َ
الر ْمحَة لَ ْو يُ َؤاخ ُذ ُهم مبَا َك َسبُواْ لَ َع ّج َل َهلُ ُم الْ َع َذ َ
ُ
ّ
اه ْم لَ ّما ظَلَ ُمواْ َو َج َع ْلنَا لِ َم ْهلِ ِك ِهم ّم ْو ِعداً- الكهف –.-61 – 68
َم ْوئِ ٍال [َ ]68وتِْل َ
ى أ َْهلَكْنَ ُ
ك الْ ُقَر َ
ويف قصة موسى مع الرجل الصاحل نرى البشارة بالرمحة اإلهلية للمؤمنني تتبدى يف مواقف ذلك الرجل
الذي ساقه اهلل ليكون رمحة للضعفاء واملساكني ،فقد خرق السفينة رمحة بأصحاهبا املساكني ،حىت ال
يأخذها امللك الظامل ،وقتل الغالم رمحة بأبويه املؤمنني ،كي ال يرهقهما طغياناً وكفراً ،وألن اهلل سيبدهلما
خرياً منه زكاة وأقرب رمحا .وأقام اجلدار بال مقابل رمحة باليتيمني ،حىت يبلغا أشدمها ،ويستخرجا كنزمها.
كما نرى اإلنذار بالعذاب وسوء العاقبة للمشركني يتبدى يف عدم متكني الظلمة من حتقيق أغراضهم،
وتفويت الفرص عليهم ،سواء كان الظامل يف صورة ملك جائر ،أو يف صورة غالم كافر ،أو يف صورة
غاصب فاجر.
وإمنا حتقق كل ذلك بفضل تلك املواقف اليت وقفها ذلك الرجل الصاحل الذي قال اهلل يف شأنه:
فَوجدا عبداً من ِعب ِادنَآ آتَي ناه ر ْمحةً من ِع ِ
ندنَا َو َعلّ ْمنَاهُ ِمن لّ ُدنّا ِع ْلماً- الكهف –-56
َْ ُ َ َ ّ ْ
َ َ َ َْ ّ ْ َ
بل إن كل ما فعله من أجل هؤالء املستضعفني إمنا كان بتوجيه إهلي مباشر:
ومها ِ
ِ ِ
وأَما ِْ
ني يَتِيم ْ ِ
ِ ِ
ك أَن
صاحلاً فَأ ََر َاد َربّ َ
َّ
ني ِيف الْ َمدينَة َوَكا َن َْحتتَهُ َك ٌنز ّهلَُما َوَكا َن أَبُ َُ َ
اجل َد ُار فَ َكا َن لغُالََم ْ َ
ِ
ِ
ك َوَما فَ َع ْلتُهُ َع ْن أ َْم ِري ذَلِ َ ِ
ص ْرباً
يَْب لُغَآ أ ُ
َش ّد ُمهَا َويَ ْستَ ْخ ِر َجا َك َنزُمهَا َر ْمحَةً ّمن ّربّ َ
يل َما َملْ تَ ْسط ع ّعلَْيه َ
ك تَأْو ُ

-الكهف –.-82
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مث تأيت قصة ذي القرنني ،وهي يف مجلتها بشارة للمؤمنني املستضعفني :أن ما هم فيه من ضعف
وقلة ،لن يدوم ولن يستمر ،وأنه مرحلة البد منها يف طريق التمكني يف األرض الذي وعدهم اهلل به ،وأن
عليهم إذا مكن اهلل هلم أن يسريوا بسرية ذي القرنني ،وأن ينسجوا على منواله ،فهو احلاكم العادل املؤمن
الذي ينشر رمحة اهلل بني عباده.
وتتجلى البشارة بالرمحة للمؤمنني واإلنذار بالعذاب للكافرين يف قصة ذي القرنني يف موقفه من القوم
الذين وجدهم عند مغرب الشمس ،والذين أطلق اهلل يده فيهم يفعل هبم ما يشاء ،فلم يكن منه إال أن
ِ
ىل َربِّه فَيُ َع ّذبُهُ َع َذاباً نّ ْكراً َ -87-وأ َّما َم ْن َآم َن َو َع ِم َل
قال  :قَ َ
ال أ َّما َمن ظَلَ َم فَ َس ْو َ
ف نُ َع ّذبُهُ ُمثّ يَُرّد إ ََ
صِ
ول لَهُ ِم ْن أ َْم ِرنَا يُ ْسراً- الكهف –.-88 – 87
احلاً فَلَهُ َجَزآءً ْ
ىن َو َسنَ ُق ُ
َ
احلُ ْس ََ
كذلك تتجلى البشارة واإلنذار يف موقفه من القوم الذين ال يكادون يفقهون قوالً ،والذين طلبوا منه أن
يبين هلم سداً ُيول بينهم وبني تدفق السيل البشري اهلمجي "يأجوج ومأجوج" مقابل مال يدفعونه إليه،
إال أن رمحته باملستضعفني ومعاقبته للكافرين يأبيان عليه أن يأخذ ماالً مقابل ذلك ،وإمنا طلب إليهم أن
يعملوا معه ليعلمهم كيف يكون العمل والبناء ،وبعد أن أمت العمل وأقام السد واخترب صالحيته قال:
ال َهََذا َر ْمحَةٌ ّمن ّرّيب فَِإ َذا َجآءَ َو ْع ُد َرّيب َج َعلَهُ َد ّكآءَ َوَكا َن َو ْع ُد َرّيب َح ّقاً- الكهف –.-18
قَ َ
وبعد قصة ذي القرنني يأيت التعقيب األخري يعرض مشاهد من القيامة فيها اإلنذار للكافرين:
ِ
ك َجَز ُآؤُه ْم َج َهنّ ُم ِمبَا َك َف ُرواْ َو ّاختَ ُذ َواْ آيَ ِايت َوُر ُسلِي ُه ُزواً- الكهف –-115
َ ذل َ
وفيها البشارة للمؤمنني :إِ ّن الّ ِذين آمنُواْ وع ِملُواْ ِ ِ
ات الْ ِف ْرَد ْو ِس نُُزالً- الكهف
الصاحلَات َكانَ ْ
َ َ ََ
ت َهلُ ْم َجنّ ُ
ّ

– .-117وفيها دعوة إىل عبادة اهلل وتوحيده ،واإلميان باآلخرة ،ألنه الطريق الوحيد املوصل إىل جنة اهلل
38
ورضوانه....
وهكذا تبدو لنا سورة الكهف وحدة موضوعية متماسكة ،تظللها البشارة واإلنذار عموما ،مث نرى
البشارة واإلنذار يلوحان يف تفاصيل املشاهد واملواقف .كذلك نرى السورة نزلت َتيب عن أسئلة
املشركني اليت أشار هبا اليهود املعاصرون للنيب ،واليت أرادوا من ورائها التعرف على صدق النيب فيما جاء
به من الوحي اإل هلي -يف شأن أصحاب الكهف ،وشأن ذي القرنني .-وهي يف نفس الوقت تليب
مطالب الدعوة الناشئة يف صراعها مع اجملتمع اجلاهلي ،وتعد املؤمنني املستضعفني قبيل اهلجرة ،مبا حتقق

ألصحاب الكهف املستضعفني الذين بعثهم اهلل بعد نومهم الطويل ،وقد زالت دولة الشرك .كما تعد
املؤمنني املستضعفني يف زمن النيب-صلى اهلل عليه وسلم بالتمكني يف األرض كما مكن اهلل لذي القرنني،
الذي آتاه اهلل من كل شيء سببا يوصله إىل غايته ،فبلغ مطلع الشمس ومغرهبا .وهكذا مكن اهلل ألمة
اإلسالم يف األرض حيث انتشرت رسالة اإلسالم يف مشارق األرض ومغارهبا.
 -31افتتاحية جملة الشريعة الكويتية-العدد-12:شهر1188-12
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خا تمة :
وفي نهاية هذ البحث البد أن نؤكد على النقاط اآلتية:

إن التفسري املوضوعي-بأنواعه -طر يق البد منه ملن يريد الوصول إىل مقاصد القرآن.هناك دراسات كثرية معاصرة يف ا لتفسر املوضوعي ،وخباصة يف ميدان املصطلحات القرآنية. غري أهنا ليست كلها على املستوى املطلوب ،ومن مث تتفاوت جودة وضعفا ،فال بد من القراءةالناقدة.
عقدت ندوات ،و أ قيمت مؤمترات للتفسري املوضوعي  ،بقصد املد ارسة ،والتقومي ،والتطوير.أقيمت مشروعات للتفسري املوضوعي من قبل بعض الكليات هبدف إجياد تفسري كامل للقرآن.غري أن هذه اجلهود كانت مجاعية ملتخصصني وغري متخصصني ،فلم حتقق الغاية املنشودة.إن اجلهود اجلماعية لن حتقق اهلدف املرَتى من هذه الدراسات ،ألهنا تعمد إىل مجع املادة املوجودة.بينما املطلوب  :جهد حقيقي فردي قائم على التدبر والتفكر والتبتل ،ليصل الدارس إىل املكنون طياحلروف والكلمات.
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ملحق :يتضمن دراسات التفسير الموضوعي-لصاحب البحث.-

وملن أراد مزيدا من الدراسات التطبيقية ،يف جماالت التفسري املوضوعي ،وما يرتتب عليها من إسهامات
يف تبني مقاصد القرآن ،فإننا حنيله إىل الدراسات اليت سبق أن نشرناها بالعناوين التالية:
 -1القرآن ومعركة املصطلحات ،نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة -العدد األول -السنة
الثانية :عام  1381ه .
 -2األمة يف داللتها العربية والقرآنية ،نشرته الندوة العاملية للشباب اإلسالمي بالرياض عام  1171م،
وطبع يف دار عمار يف عمان عا 1183م.
 - -3معاين احملكم واملتشابه يف القرآن-نشرته جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية -العدد اخلامس -عام
 1185م.مث طبع يف دار عمار.
 -4اخلالفة يف األرض -طبع يف دار األرقم -يف الكويت عام  1185م.مث طبع يف دار عمار.
 -6فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ،طبع يف عمان عام  1187م ،طبعته دار البشري  .مث طبع يف دار
عمار.
 -5الذين يف قلوهبم مرض -طبع يف دار البشري-عمان ،عام  1187م . .مث طبع يف دار عمار.
 -7افتتاحيات جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف الكويت -من العدد السابع ،حىت العدد السابع
عشر -من عام  1185م 1111 -م.
"-8سنة اهلل اليت ال تتبدل وال تتحول"  -جملة كلية الدراسا اإلسالمية والعربية يف ديب -العدد الثامن-
عام 1114م -وصدر عن دار عمار عام  1111م .
 -1مصطلح الفكر اإلسالمي -صدر عن دار عمار سنة  2113م -وسبق نشره يف جملة كلية اآلداب
يف فاس  -عدد خاص -بعنوان :الدراسات املصطلحية والعلوم اإلسالمية سنة  2111م.-
-11معاجم مفردات القرآن -موازنات ومقرتحات -قدم لندوة ":عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن
وعلومه" املنعقد ،مبجمع امللك فهد باملدينة املنورة سنة  2111م .
 -11حنو منهجية موحدة لتفسري القرآن ،نشر ضمن حبوث :مؤمتر الوحدة اإلسالمية الذي انعقد يف
اجلامعة اإلسال مية يف ماليزيا -كواالملبور-عام  2113م.
 -12أثر املصطلح القرآين يف التداخل والتكامل املصطلحي يف العلوم الشرعية ،نشر هذا البحث يف جملة
األمحدية -ديب -العددالعشرون عام 2116م
 -13اإلسالم واحلضارة  :فصل -ضمن كتاب الفكر اإلسالمي -جلامعة اإلمارات ،عام  2113م.
-14تأمالت يف سورة الرمحن-جملة األمحدية-ديب -العدد 1111-3م
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