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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
 
 

 منهجية رائدة 
 

 للدراسات القرآنية 
 

 متهيد:   
 

من املعلوم أن هذه األمة بدأت رحلتها احلضارية، منذ أن تنزلت آايت القرآن 
ار حراء ، حيث فجأه الوحي  وهو يتحنث يف غ - صلى هللا عليه وسلم  - على النيب

:بقوله  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  چ 

٥ - ١: العلق چک  ک  ک  ک   گ  گ      "  

  خطاها يف طريقها الطويل ، املليءوانطلقت القافلة على ُحداء الوحي تُ َنقل  
، مسرتشدة ابهلدي اإلهلي ، ومستمدة قوهتا من كلمات هللا  ،ابألشواك والصعاب  

وتبعث احلياة واألمل يف النفوس ... ،اليت حتيي موات القلوب    
ملتزمة ابليت هي أقوم  ومل ميض على هذه األمة كبري وقت ، حىت غدت على اجلادة ، 

يف كل شؤون حياهتا ، فمكن هللا هلا يف األرض ، وآاتها من األسباب ما جعلها أمة 
شاهدة على الناس ، حتمل اخلري ، وتشيع اهلدى ، وتفتح القلوب املقفلة ، وتضع عن  

  . واألغالل ،صار اآل  ،الناس
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فَطوي هلا الزمان واملكان ، فأصبحت يف أقل من   وسارت بدعوة هللا مشرقة ومغربة ،
وعلى جنوب فرنسا غراب  ... ،مائة عام تشرق مشسها على الصني شرقا    

غري أن األمة مل تبق يف هذا اخلط الصاعد دائما  وأبدا  ...، فقد وقعت يف مسريهتا 
هتا أخطاء ، وتعرضت من أعدائها حلروب ونكبات ، مما أفقدها توازهنا ، وجعل حيا

 بني مد وجزر ، فمرة تنهض وأخرى تتعثر ، واستمر األمر على هذا فرتة طويلة  
بقيت األمة حمتفظة هبويتها ، غري متنكرة   ،من الزمان ... وعلى الرغم من كل ذلك

لرسالتها إىل أن مت القضاء على الدولة العثمانية آخر حلقة يف سلسلة اخلالفة  
 اإلسالمية ...

غريب ، فأانخ بثقله على صدر هذه األمة ، وأخذ يعمل يف تقطيع  مث جاء االستعمار ال
أوصاهلا ، وتبديد ثرواهتا ، وتغيري قيمها ، وتوجيهها بعيدا  عن عقيدهتا واترخيها ، فطرح  

هلا بديال  عن اإلسالم ، وأومهها أن تقدمها وهنضتها مرهوانن بقيمه وتقاليده ، وأنشأ  
.لذلك املدارس واجلامعات  

اليت رابها على عينه، وأشرهبا من معني  ،جمموعة من النخب من اجلامعات  وخترجت  
ثقافته ، فجعلها حاكمة على الناس تسري يف إطار ما خطط هلا ، بعيدة عن اإلسالم  

 وقيمه ، مما جعل االنتماء إىل اإلسالم موضع نظر ، ومثار جدل .  
األمة أشبه ابلطائرة وأصبحت  ،وهكذا نشأت املذاهب واألفكار املغايرة لإلسالم

ويسريون هبا يف االجتاه الذي يرغبون ، غري عابئني   ،املخطوفة ، يتحكم هبا خاطفوها
 بوجهة الركاب األصلية ، وغري مبالني مبا يصيبهم من أهوال وأخطار ...

وإذ وصل األمر إىل ما وصل إليه من هذا الرتدي واالحنطاط ، فكيف ميكن هلذه األمة  
؟ وما هي الطريق اليت ينبغي أن تسلكها ؟ وما هي اخلطوات اليت   أن تنهض من جديد
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ال بد منها لإلقالع حنو اهلدف املنشود ؟ ...هذا ما حناول اإلسهام يف اإلجابة عليه يف  
 الصفحات القادمة إبذن هللا .. 

 

: األمة  والقرآن   
لقد بدأت هذه األمة مسريهتا حنو مشرق الشمس يوم أن هبط جربيل األمني على  

 قلب حممد صلى هللا عليه و سلم و هو يتحنث يف غار حراء ، وكانت كلمة :
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  چ 

٥ - ١: العلق  چک  ک  ک   گ  گ       

هي اإلكسري الذي بدأ يفعل فعله يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم ،مث يف حياة من  
استجاب لدعوته من أمته، وانتقلت هذه األمة بتأثري القرآن وقوته الفاعلة ، من 

اجلاهلية إيل اإلسالم فكانت أول أمة تولد من خالل نصوص كتاب، وتنبثق من بني  
الناس وحيآ  إهليآ حيرك   ىل ته وتوجيهاته ، مث خترج به إحروفه وكلماته ، وتقوم على إحياء

وصناعة التاريخ .  ،ويعيد صياغة احلياة  ،القلوب، ويهز النفوس  
حريصا  على هذه الطاقة اهلائلة أن تتبدد ، أو  -صلى هللا عليه و سلم -ولقد كان النيب

  ،اء من معينهايقل أتثريها يف  نفوس أصحابه، فقصرهم على االستمداد منها ، واالستق
. و التطلع إىل سواها   ،وهناهم عن االلتفات إىل غريها  

رضي هللا  -التوراة يف يد عمر ،   ومن مث فقد اشتد غضبه حينما رأى صحيفة من 
و قال :   –عنه  

." لو كان موسى حيا  ما وسعه إال أن يتبعين "  
وقال : ،القرآنأن يكتبوا عنه شيئا غري  – صلى عليه وسلم   – بل إنه هنى أصحابه      

  ." من كتب عين شيئا  غري القرآن فليمحه "
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اليت ميحو هللا هبا   ،لقوة كلمة الوحي -صلى هللا عليه و سلم    -كل ذ لك إدراكا  منه  
حفظا  هلا من أن يشاركها ما يقلل من أتثريها ، أو يضعفها يف   ما يشاء و يثبت،  و

 مرحلة االنطالق األوىل.
يف مستوى ميكنهم من التفاعل  مع النص   ،يف عصر نزول القرآنولقد كان العرب   

واالستجابة  إلحياءاته ، و التأثر ببالغته وسحر بيانه ، و مل يكن هناك ما   القرآين ،
حيول بينهم و بني ذلك، فقد كانوا يفهمون  معانيه ، و يتذوقون حالوته ، ويعرفون 

  .ا يف تدبر آايته واستكشاف أسرارهوأمعنو  ،أساليبه ، فعكفوا على قراءته ودراسته
فغاصوا يف أعماقه  ابحثني عن درره ، مستنبطني ألحكامه ،  مستلهمني لتوجيهاته ،  
فوجدوا فيه حال ملشكالهتم ، وشفاء   ملا يف صدورهم ،  ونورا  ألبصارهم وبصائرهم ،  

 وهداية يف كل شأن من شؤون حياهتم . 
بفعل اختالط العرب بغريهم ،    ،شيئا فشيئايتدىن  ،مث بدأ هذا املستوى السامق

وبدخول األمم والشعوب يف دين هللا أفواجا ، فتطرق الضعف إىل اللغة ، وفشا اللحن  
  .يف اللسان، وظهرت احلاجة إىل ضبط القراءة ، وإىل ضبط الفهم،  واالستنباط

آن من   فنشأت لذلك علوم العربية ، من حنو،  وصرف ، وبالغة ... ونشأت علوم القر 
رسم ، وقراءات ، وتفسري،  كما نشأت العلوم الشرعية األخرى من حديث ،  وفقه ،  

واليت هتدف كلها إىل   ،وعلوم الشريعة  ،وأصول ... إىل غري ذلك من علوم العربية 
ع مبستواه للتعامل مع القرآن ، والتفاعل  فخدمة القرآن الكرمي، ومتكني املسلم من أن يرت

واستنباط أحكامه ، واستلهام   ،معه ، والتأثر به ، وليكون قادرا  على فهم معانيه
... -كما كان الشأن يف جيل الصحابة رضوان هللا عليهم  -توجيهاته  

هذا  االجتاه الصحيح فرتة من الزمن ، وكانت كل تلك العلوم يف    وسارت األمور يف
واملساعدة على فهمه ....  ،خدمة القرآن الكرمي  
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مث بدأت هذا العلوم مع الزمن تتسع شيئا فشيئا ،  وتنحو منحى االستقالل ، وأصبح   
واملؤلفات ، وغدت الثروة العلمية    ،يف كل علم من العلوم ما ال حيصى من الكتب

نوء هبا العصبة أولو القوة،  وتفىن األعمار دون تالفقهية اليت خلفها لنا علماؤان و 
اإلحاطة  هبا،  وإدراكها ، ومتثلها،  على الرغم من أهنا تتفاوت صحة وضعفا ، وخطأ 

واستقامة عليها.    ،وشذوذا، وبعدا عن اجلادة  
صصها ، أصبحت هذا  ومع تطاول الزمن ،  واتساع العلوم ، وتنامي استقالليتها وخت

العلوم حمور الدراسة ، وموضع االهتمام، فبعد أن كانت وسيلة مساعدة على فهم  
غدت غاية حبد ذاهتا .  ومن مث انصرف إليها الدارسون وطلبة العلم،  يولوهنا   ،القرآن

كل اهتمامهم، ويوجهون إليها معظم نشاطهم،  وينفقون يف سبيلها جل أوقاهتم  
 وأعمارهم  . 

. يف املقام األول،  وإمنا أصبح يف املقام الثاين  ،يعد االهتمام ابلقرآن والسنة ومل    
ومن مث ضعفت الصلة ابلقرآن والسنة، ومل يعد هلما ذلك األثر الفعال يف تغيري    

السلوك الذي عرفناه يف األجيال السابقة ،  فتوقف العقل املسلم عن النشاط ، وفقد  
.نتيجة تفاعله معه ،ا عليه القرآنكثريا من فاعليته اليت أفاضه  

وظهر من ينادي إبغالق ابب االجتهاد،  نتيجة العجز العقلي الذي ألقى بظالله   
 على اجملتمع اإلسالمي  .....

  يغدو القرآن يف واقع بعض املنتسبني إىل ،مث يف مرحله من مراحل اتريخ هذه األمة 
اليت كانت وسيلة إليضاحه ، فكأن  وسيلة يستعان هبا على إيضاح بعض العلوم،  العلم،

مهمته تقصر على تقدمي شواهد لتوضيح القواعد النحوية والبالغية،  وغريها من العلوم  
  على األخرى . ولو طلب إىل من يقرر هذه القواعد البالغية أو النحوية  أن يعرفنا
متعجبا ،   معىن اآلية اليت يستشهد هبا لالستدالل على قاعدته، لوقف أمامنا فاغرا فاه
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أو البالغة ، وأنه  ال يعرف من اآلية   ،وأللفيناه يقول : إن اختصاصه إمنا هو  النحو
 إال موضع الشاهد ....

جمموعة من الشواهد اليت يستخدمها    -يف نظر أمثال هؤالء -وهكذا يغدو القرآن  
لتوضيح قواعدهم ....  ،علماء هذا الزمان  

ربية ، ميكن أن يقال يف بعض العلوم الشرعية ،  ومثل هذا الذي قيل يف شأن علوم الع
وفلسفة يوانن ،  وحتول إىل    ،الذي أتثر مبنطق أرسطو -علم التوحيد -كعلم الكالم
واجتاهات مذهبية ،  تنحو مناحي خمتلفة ، وتتخذ طرائق قددا .   ،مدارس فكرية   

ا فغدت كل فرقة تبحث يف القرآن عن شاهد يؤيد وجهة نظرها، ويشهد لقوهل
. واالختالف ،وبذلك وقعت األمة يف داء الفرقة   ،ومذهبها  

وكل يريد أن يقول أبن ما ذهب إليه هو الذي جاء به القرآن ....   
فقد جتاوز ذلك كله، حيث أصبحت كثري   ،أما ما انتهى إليه األمر يف شأن هذه العلوم

ويف منأى عنه ، ظنا منهم أن كل   ،من هذه العلوم بدائل للقرآن ، تدرس يف غيابه
العلوم اليت حواها القرآن قد استخرجت منه ، وأفردت ابلتأليف بكتب مستقلة ، ومن 

 مث مل يعد يف القرآن إال نصوص تتلى بقصد الربكة، والثواب األخروي ....
ما آلت إليه األمور من احنطاط يف العقل ، ومجود يف الفهم، وعكوف  على كتب  إن 

املتأخرين  حفظا وتسميعا ، واختصارا وتلخيصا ، أو شرحا و حتشية ،  أو صياغة عل  
طريقة النظم ،  أو غري ذلك مما شغل به الناس  أنفسهم يف العصور املتأخرة ، لن حيل  

كن أن يكون سبيال الستنقاذ أمة ، وال ابعثا على  مشكلة ، ولن يبعث هنضة ، وال مي
 استئناف حياة جديدة ....

  : إن احلياة ال ميكن أن تدب يف هذه األمة إال بوحي هللا
الشورى چپ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ         ڦ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ   
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وال ميكن أن تكون إال يف االستجابة هلذا الوحي :   
  ٢٤األنفال:  چۇئ     ېۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ 

ومها   مها القادران على بعث احلياة من جديد يف هذه األمة ،  ،ووحيه ،فكلمات هللا 
 القادران على إمدادها مبا حتتاجه من القوة والطاقة ...

إن نصوص القرآن الكرمي غنية ابملعاين اليت ال حتد ، والتوجيهات اليت ال تنفد ، 
ومن مث فال بد من العودة إليها  . واألحكام اليت تليب حاجة األمة إىل يوم القيامة 

، ومعاجلة قضاايان ، وبدون ذلك ال   ودراستها يف سياقها واستلهامها يف حل مشكالتنا
   ،ميكننا أن نفهم حكمة األمر اإلهلي بكثرة قراءة القرآن ، وتدبر معانيه والتفكر يف آايته

وليس من حقنا أبدا  أن ننهي مهمة القرآن ووظيفته  .واستخالص عربه وعظاته 
... بقصره على جمرد التالوة، واحتساب الثواب على ذلك عند هللا  ،األساسية   

 مث االستغناء عنه مبا كتبه الناس ، واستبدال الذي هو أدىن ابلذي هو خري ...
يف جمال العلم   ،إن ما كتبه العلماء واستنبطه الفقهاء ، يعترب ثروة كربى هلذه األمة 

أو نتجاهلها . ولكننا يف نفس الوقت ال ميكننا أن   ،ال ميكننا أن نفرط فيها ،واملعرفة 
اليت   ،رآن، أو مغنية عنه.  كما ال ميكننا أن نعتربها الكلمة األخريةتعتربها بديلة للق

 ليس بعدها مقال . 
إمنا ينبغي دراستها يف ضوء النصوص القرآنية واحلديثية ، وليس مبنأئ  عنها ، وهذه  

الدراسة يف ضوء النصوص كفيلة بتوسيع دائرة الرؤية ، وتوضيح كثري من اجلوانب اليت  
  ، غيبة النصوص ، مما يؤدي إىل ترجيح بعض األقوال على بعضال ميكن أن تتضح يف

أو ظهور فهم جديد نتيجة ملراعاة سياق الكالم، أو ملراعاة جمموع النصوص الواردة يف  
 القضية ، أو غري ذلك من املقتضيات اليت حتكم الفهم واالستنباط . 
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، وأن تكون   .إن على الباحثني اإلسالميني أن أيخذوا هذا كله بعني االعتبار
اجتهاداهتم يف ضوء النصوص ، وأال يكتفوا من النص ابجلزء الظاهر الداللة على  

الغرض ، وإمنا عليهم أن يوسعوا نظرهم يف سياق الكالم وسباقه ، وأن يتعرفوا على  
مناسبته اليت نزل هبا ، ويراعوا مقاصده وحكمه، ويضموا إليه أشباهه ونظائره ، إىل غري  

ويقارب الصواب .  ،اليت البد من مراعاهتا ملن أراد أن جيانب اخلطأ ذلك من األمور  
هذا ابإلضافة إىل ما سبق أن أشران إليه من ضرورة االطالع على كتب الرتاث   

واجملتهدون السابقون ، وتفهم وجهة نظرهم   ،والتعرف على ما قاله األئمة العلماء
ومناهج االستدالل ، ،فهموطريقة استنباطهم ، فإهنم القدوة لنا يف أصول ال   

وإن اختلفنا معهم يف االستنتاجات واملسائل ، كما اختلفوا هم فيما بينهم ...   
 

 القرآن والعلوم الشرعية : 
وأهنا هتدف إىل خدمته وتوضيحه   من املعلوم أن العلوم الشرعية وثيقة الصلة ابلقرآن ،

... ولكن ال بد لنا من أن نبني كيف نشأت هذه العلوم ، وما البس هذه النشأة من  
أمور أدت إىل نوع من اخللل والقصور يف بناء هذه العلوم وخري من تعرض ملعاجلة هذا  

ره ،  املوضوع العالمة عبد احلميد الفراهي ، وحنن مضطرون _ هنا _ إىل بيان وجهة نظ
 ويف ذلك يقول : 

ال خيفى أن الدين معظمه ترقية النفوس وتربية العقول وإصالح األعمال الظاهرة ،     
والشرائع.  ،والعقائد  ،أي : األخالق  

 ،وكل ذلك متصل بعضه ببعض -على أحسن ما يكون -والقرآن قد تكفل بكل ذلك
وهي الغاية واملطلوب .  ،وجبميعه حتصل التزكية   

شأت ثالثة علوم : وهلذه الثالث ن  



 10 

   . علم األخالق واملواعظ -
. وعلم الكالم  _  

. _ وعلم الفقه   
كان البد ألصول أتويله أن تكون شاملة لكل   وملا كان القرآن مصدر هذه العلوم ،

وهو ما  ،هذه العلوم ، ولكن ما حدث هو أن جعل علم التأويل مقصورا  على الفقه
.بعلم " أصول الفقه " عرف   

فال جنده مستعماًل فيهما   .بعيدين عنه  ،وعلم الكالم ،علم األخالقومن مث أصبح    
: فاتسع أبهله حىت تشبثوا بكل ما راقهم وأعجبهم  :أما علم األخالق  

. اليت تلقوها من الفالسفة  ،فمنهم من بناه على احلكمة العملية  -  
.  ومنهم من اعتمد على جتاربه  -  
  . ومنهم من بناه على الرواايت الضعيفة -

، وذلك لظنهم أبنه ال حاجة إىل  ورمبا أخذوا من القرآن حسب أتويالهتم الركيكة 
وذم القبيح .   ،يف الرتغيب والرتهيب ، ومدح احلسن ،االستداللصحة   

جلهلهم    -يؤولون القرآن إىل ظنوهنم ،تكلموا يف العقائد :ومنهم طائفة من املتصوفة -
وجتد أمثلة ذلك   .ويزعمون أهنم أعرف ابلقرآن وأسراره  -ابلعربية وحبقيقة هذا الدين 

 يف كالم ابن عريب . 
. قل اعتمادهم على النقل ،حدة فأصحابه الشتغاهلم ابملال : وأما علم الكالم  

. لكي يسلم هلم اخلصم  ،وكان معظم احتجاجهم مبا جتنح إليه العقول  
إذ مل يهتدوا   ،فراراً من اعرتاضات املعاند  ، ورمبا يؤولون القرآن إىل غري مراده  

. ابملنقول ،وتوفيق املعقول ،لصحيح التأويل  
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حني ال ميكنهم الدفاع   ، خيرجون منه   - بل ثلماً  ، ال نقول أبوابً  -فجعلوا للتأويل  
 على وجه مستقيم . 

 حىت قال بعضهم _ كالرازي عفا هللا عنه _ : 
لعله يكون من املتشاهبات ".  ، " إنه ال اعتماد على ظاهر القرآن  

فجعل القرآن كله ملتبسا  ، ومل يكن ذلك إال لعدم أتسيس أصول التأويل العامة ، اليت  
يعتمد عليها يف كل ما يستنبط من القرآن ، سواء كان من فروع الشرائع أو األخالق  

 والعقائد .
 صار من الواجب -كما هو يف احلقيقة    -فإن جعلت القرآن أصاًل لتمام علم الدين  

  ( 1) . لكل ما يؤخذ من القرآن "  ، حبيث تكون علماً عاماً   ، أن يؤسس أصول للتأويل
 

 القرآن وعلوم اللسان : 
يف بناء العلوم الشرعية ، كذلك كانت له نظراته    كما كانت للفراهي نظراته النقدية ،و 

 يف علوم اللسان ، ويف ذلك يقول : 
حيث قال : ،" كما أن هللا تعاىل وعد حبفظ منت القرآن  

٩احلجر:  " چ  ں (9)وحِإَّنا لحُه حلححاِفظُونح ِإَّنا َنحُْن ن حزاْلنحا الذ ِْكرح  چ  
فكذلك وعد ببيانه حيث قال:    

نحا  چ -١٩-القيامة:  چ خت ب حيحانحهُ ُثُا ِإنا عحلحي ْ  
واحملو، وجعله حيا  ابقيا  . ،من االندراس ،حفظ اللسان العريب :ومن بعض إجناز وعده   

 

.   4  - 3( التكميل يف أصول التأويل للفراهي    ١)    



 12 

االصطالحات الشرعية ك  " الصالة " و " الزكاة " و " اجلهاد " و " وكذلك حفظ  
" املسجد احلرام " و " الصفا " و " املروة " و " مناسك الصوم " و " احلج " و  

وما يتعلق هبا من األعمال املتواترة املتوارثة املأثورة من السلف إىل   وأمثاهلا ،   " احلج
 اخللف . واالختالف يف اليسري فيها ال اعتبار له ...

آن ، فإذا نظرت إىل ألفاظ مصطلحة يف الشرع ، و ال جتد حدها وتصويرها يف القر   
فتسقط يف الريب ... ،فال جتمد على أخبار اآلحاد  

بل اقنع بلقدر الذي اجتمعت عليه األمة ، وال تؤاخذ إخوانك فيما ليس فيه  
. وال عمل مأثور ، من غري خالف  ، نص صريح  

يف اصطالحاته الشرعية ... ،واملعىن الواضح من القرآن ،فهذا هو السبيل الوسيع    
: األلفاظ ، وأساليب حقيقتها وجمازها ، فاألصل فيه فأما يف سائر   

كالم العرب القدمي ، والقرآن نفسه .     
وأما كتب اللغة فمقصرة ، فإهنا كثريا  ما الأتيت حبد اتم ، وال متيز بني العريب القح  

وما الفرع ؟ ،وال هتديك إىل جرثومة املعىن . فال يدرى ما األصل ،واملولد  
؟  وما احلقيقة واجملاز   

رمبا مل يهتد لفهم بعض   -واقتصر على كتب اللغة -فمن مل يتمرس بكالم العرب
 املعاين من كتاب هللا ... 
 : والقافية  ، والبالغة  ، والبيان ، واألصول ، واملنطق ، كالنحو: وأما بقي علوم اللسان 

لفهم القرآن .  ، شد تقصرياً من كتب اللغة أ-مع كثرة فوائدها  - ف الكتب املدونة فيها  
بل ليس من شأنه إال أتسيس أصول كالم وسيط بني   .فيحتاج إىل زايدات : ما النحوأ

  ،على أصول النحو ،فال ينبغي للمفسر أن يبالغ يف تطبيق كالم هللا .والرفيع ،السقط 
أنه جائر عن قصد السبيل . :فيظن الظان ،.... فريممه ويؤوله  
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   : ليعلم اجلاحد ، بل عليه أن أييت بشهادة من أشعار العرب 
.إنه هلو األسلوب األعلى "    
يف كتابه " أساليب القرآن " . -بعضا  من هذه  اإلضافات  -_ وقد ذكر الفراهي   

وسوق   ،واالستثناء ،والنفي ،فمداره التدقيق يف استعمال ألفاظ التحديد : وأما املنطق
. الدليل   

فحاله كحال النحو، ال يتصدى لكالم يتفجر من صدوع القلب   : البيانوأما علم 
بل كل داع إىل    - يوما أبعده مما يتصبب من مساء الوحي، فرتى صاحب الوح   ،احلي

فطورا  أييت ابجملاز ، وطورا    :كيف ما دعته احلاالت ،ينفث ما يف قلبه  -احلق 
ادة اجلارية يف لسانه.. فيفهمه املخاطب . والع ،وال يراعي إال فهم املخاطبني  ،ابحلقيقة   

.فإنه يدب كالنمل ، وخيبط كاألعمى  :ولكن الذي جيمد على علم البيان   
علم أن اجملاز له جمال وسيع يف الوحي " . :وكتب األنبياء السابقة  ،ر بو ومن رأى الز   

يف كتابه الذي خصصه لذلك وهو   ،وقد وضح الفراهي كثريا  مما أراده يف علم البيان  
" مجهرة البالغة " .    

، : فال جنحد فضل من أسس هذا الفن ، فإهنم مل أيخذوه من اليوَّننوأما األصول   
بل دعت احلاجة إىل وضع أصول الستنباط   . وال من اهلند ، وال من غريمها  

فهم قدوة يف هذا الفن الشريف .   .من الكتاب والسنة  ،األحكام  
ضعيف  ،فبقي هذا الفن واهي القوى  . و إصالحه  ، ولكن اخللف مل يهتدوا إىل هتذيبه 

ينجر إىل   ،فرتى فيه اختالفا  كثريا   - وملا يبلغ مبلغا  يستحق به اسم الفن -األركان
... وغريمها من الفنون  ،واملنطق ،وليس األمر كذلك يف النحو .اختالف األحكام   

كانت - واألشعار لضيق جماهلا   -فاستخرجوها من أشعار العرب  : وأما البالغة 
   .والبديع  ،مقتصرة على جودة السبك ، ورشاقة اللفظ 
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وضرب األمثال ، واالعتبار من القصص ،  ، وربط املعاين  ، أما حسن االستدالل  
والوعد والزجر، والتأكيد بشدة يقني املتكلم   ُث العودة إىل عموده ،  ، وجر الكالم 

مما جتده   -، واإلعراض إعراض الرتفع ، واحلسرة حسرة املعلم الناصح ، وغري ذلك
 يف خطب البلغاء،  ووحي األنبياء - فلم يذكروه يف علم البالغة ". ) 1 ( 

 لسان القرآن: 
ثالثة :  -من حيث داللته على معانيه -" الكتب املتعلقة بلسان القرآن  

 كتاب " املفردات " 
وكتاب " األساليب "    
وكتاب " أصول التأويل " .    

يبحث عن األلفاظ املفردة ، ويكشف عن معانيها اخلاصة ،  : ففي كتاب املفردات-
واللوازم ، وما يتصل هبا وما يفرتق عنها ، وما يشاهبها وما  ،حبيث تتضح هلا احلدود

فيحيط العلم بداللة األلفاظ املفردة . ،يضادها  
اليت تدل عليها   ،املختلفة الوجوه ،يبحث عن داللة الرتاكيب : ويف كتاب األساليب-

حىت حيفظ عما ال   ،األساليب املتنوعة، فيحيط العلم مبا يدل عليه الكالم من املعاين
 داللة عليه .

يؤخذ ، وما   وما ال ،ملختلفة يبني ما يؤخذ من املعاين ا : ويف كتاب أصول التأويل-
 ميكن بينها اجلمع. 

 مث بعد ذلك يستوي السبيل إىل فهم رابط معاين القرآن من القرآن ") 2 (
 علم احلديث..  والقرآن : 

 

.  ١4 -  ١2( فاحتة نظام القرآن للفراهي :   ١)    
.  1( مفردات القرآن للفراهي :   2)   



 15 

وأن تبين عليه   إمنا يكون بتعلم اهلدي من القرآن ، :ويرى الفراهي أن السبيل السوي 
 دينك ، مث بعد ذلك تنظر يف األحاديث : فإن وجدت ما كان شاردا  عن القرآن  

أولته إىل كالم هللا ، فإن تطابقا قرت عيناك . - حسب ابدي النظر -  
توقف يف أمر احلديث، واعمل ابلقرآن.  :وإن أعياك   

    -وال شك أن األمرين واحد  -وقد أمران أوال  إبطاعة هللا، مث إبطاعة رسوله
 فإن مل يرد هللا أن نقدم كالمه على ما روي عن رسوله، فماذا إذن أراد هبذا احلكم ) 2 

 أصول التأويل: 
  .جزءا  ألصول الفقه ، أي فروع الشرائع ،قد جعل العلماء طرفا  من أصول التأويل

ما يعطى لفن مستقل ، ومل يعط من االهتمام واإلمتام، فلكونه جزءاً صار غري مستقل  
 . ما يعطى ألصول الدين ، مل يعط من التيقظ واالحتياط : ُث لكونه مستعماًل للفروع 

فهان أمره .  - يف فروع املسائل هني- ومعلوم أن االختالف  
إذ السنة  مل خيتص مبا هو أهله ؛  - والسنة  ، بني الكتاب - مشرتكاً وكذلك لكونه 

من قبل خواص ألفاظها وتراكيبها   ،فال يتعمق يف متوهنا .معظم العناية فيها نقد الرواة 
.-إذ الرواايت أكثرها ابملعىن  -  

ويعتمد على ما   وحركاته ، ،فيحافظ على حروفه ، فيعض عليه بلنواجذ : وأما القرآن
يستنبط من نظمه وإشاراته ، وتنفى االحتماالت الضعيفة عن أتويل آايته ، ويرد ما 

وال يف تنزيله .  ، فال يغتفر فيه األخذ بهلويىن ، ال يف أتويله   .اشتبه منه إىل حمكماته  
وألفرغ له اجلهد التام ،  لعظم حمله يف الدين ،  : فلو جعل هذا الفن من علم التفسري

  ،ذ فيه ابالحتياط من اآلراء الضعيفة ، وبعد ذلك يكون استعماله يف احلديثوأخ
 وسائر الكالم على التبع والتطفل . 

 

.  66 - 65( التكميل يف أصول التأويل :   2)    
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حط علم  -مبعىن علم املسائل الفرعية  -وابجلملة فإدخال أصول التأويل يف أصول الفقه  
بثالث مراتب :  ،ومكانته ،التأويل عن حمله  

فصار له شركاء ، فغدا مغموراً معها .  ، األوىل : كان حرايً بلبحث املستقل  
. والثانية : أنه كان معظم علم التفسري ، لكونه أصواًل لفهم القرآن   

كاملعيار   :مل يبالغ يف تنقيحه حىت يصري لعلم التأويل ،وإذ جعل من علم الفروع 
   .-والعروض  ،مثل علم النحو  -وامليزان

مثل قوانني األمم   ،أن يكون أصوال  خاصة  :بل كان قصاراه فما بلغ مبلغ الفن املنقح ،
 املختلفة . 

جرى على هذه األصول .   -رمحه هللا  - إن أب حنيفة  : فيقال  
. على تلك  -رمحه هللا   -والشافعي   

وبواطن   ، أن القرآن ليس مقصوراً على الفروع ، بل معظمه يتعلق بلعقائد والثالثة : 
 األخالق . 

 وإذ جعل من أصول الفقه صار مقصوراً عليه . 
 ومن هذه اجلهة وقع خلل فاحش يف بناء العلم الذي يهدي إىل فهم القرآن  " ) 1 ( 

دة النظر يف بناء علم  ينطلق من إعا :وهكذا نرى أن تدارك اخللل يف بناء العلوم الشرعية 
ومن أجل ذلك وضع الفراهي   ." علم أصول التأويل " حبيث يكون  ،أصول الفقه

 مشروع كتابه :
" التكميل يف أصول التأويل " .    
مث وضع كتابه :    

 " القائد إىل عيون العقائد " لتدارك قصور علم الكالم . 
 

.  -بشيء من التصرف    -  3  - 2( التكميل يف أصول التأويل للفراهي :   ١)    
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كما وضع كتبا  لتدارك تقصري علوم اللسان منها :    
دات القرآن " " مفر    
و" إمعان يف أقسام القرآن "    
و" أساليب القرآن "    
و " مجهرة البالغة "    
وأتبع ذلك بكتب متممة منها :   
" دالئل النظام"     

الذي   ،وهي مقدمة تفسريه -" الفرقان بلفرقانأتويل و " فاحتة نظام القرآن و   
. -طبع منه عدد من السور القرآنية   

وأشار هبا إىل ما ينبغي أخذه بعني  بني يدي تفسريه ،  ، مذكرات خطية كما وضع   
 االعتبار، واالهتمام عند أتليف هذا التفسري . 

وتعترب جهود الفراهي يف هذه العلوم حماولة جادة يف إعادة بنائها على أسس   
لتكون منطلقاً إىل مستقبل أفضل هلذه العلوم .  ، راسخة   
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 هيمنة القرآن : 

أبنه املهيمن على الكتب اإلهلية السابقة   -يف سورة املائدة -لقد وصف هللا القرآن 
 ، وذلك يف قوله تعاىل : 

  چۆ      ژڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ 

مبعىن أن ما جاء يف القرآن أوىل ابالتباع ألنه الصورة األخرية للوحي اإلهلي ، والناسخ   
 ملا خالفه من الشرائع السابقة ، اليت جاءت لفرتات زمنية حمدودة وألقوام معينني .

واملتناسبة مع عموم   أما الصورة األخرية فهي الصورة املتوافقة مع الفطرة البشرية ،  
 الرسالة ، وامتداد الزمان واملكان ... 

ألن القرآن مهيمن عليها ،  ، من الرساالت السابقة  ،وإذا كان ال يقبل ما خالف القرآن
فكذلك ينبغي أن تكون للقرآن اهليمنة يف مصادر الشريعة اإلسالمية ، ويف العلوم  

  جيوز أبداً أن تعكس القضية ،  وال. ه اليت نشأت يف األصل خلدمته وتوضيحه وبيان
جيوز أن تكون تلك العلوم هي   فيصبح القرآن وسيلة لتوضيح تلك العلوم ، كما ال

املهيمنة على النص القرآين ، ولو كانت احلجة أن هذه العلوم مستمدة يف األصل من  
 القرآن .

ذلك أن دراسة هذه العلوم مبعزل عن القرآن أوجد خلاًل يف تصور بعض   
ومات والقيم اإلسالمية ، كما أوجد خلالً يف العالقات بني مفرداهتا . وبذلك  املفه

تضخمت بعض القيم على حساب البعض اآلخر ، مما أفقد التصور اإلسالمي  
توازنه وتناسبه ، وانعكس كل ذلك يف سلوك املسلم الذي ما زال يعاين من أثر  

 ذلك . 
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وترتيب   ، ومفرداته من خالل النص القرآين ماته ،  مفهو إن دراسة قيم اإلسالم و
ال يكشف عن سر احلسن وسحر البيان _ وهو أمر مطلوب _   ، آايته وسوره 

واحلكم   ، فحسب ، وإمنا يتعدى ذلك إىل دالالت مجة ، فكم من املعاين الدقيقة 
الغامضة مودعة فيه . والواجب على املتأمل يف القرآن أن يتدبره كلمة كلمة ،  

وإذن يوشك أن يتجلى عليه  . ويف نظمها سراً  ، ت كل منها حكماً ويؤمن أبن حت
 ( 1) بعض املكنون حسب استعداده .." 

حقيقة الدراسة لإلسالم وقيمه ومفهوماته من خالل  -ولقد أدرك أمهية هذه احلقيقة 
بعيد عن اإلفراط   ، وما يرتتب على ذلك من تصور صحيح متوازن - القرآن

املعاصرين . ونرى أمنوذجاً هلم يف ما كتبه العالمة والتفريط بعض علماء النهضة 
عبد احلميد الفراهي اهلندي ، وما كتبه بديع الزمان سعيد النورسي ، وما كتبه سيد 
قطب يف معظم مؤلفاته وخباصة " مقومات التصور اإلسالمي " و" يف ظالل القرآن  

 حلقيقة :وسنقتطف فيما يلي فقرات مما كتبه هؤالء األعالم عن هذه ا . " 
 مع بديع الزمان النورسي : 

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

حافظ على املوازنة املوجودة بني احلقائق اإلهلية السامية كلها .. ومجع األحكام اليت  
بني تلك   ،تقتضيها األمساء اإلهلية احلسىن مجيعها ، مع احلفاظ على التناسب والتناسق

 ه قد مجع مبوازنة كاملة شؤون الربوبية واأللوهية . األحكام .. مث إن

 

بشيء من التصرف .  50( مجهرة البالغة للفراهي :    ١)    
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واجلمع " خاصية ال توجد قطعاً يف أي أثر كان من آاثر   ، واملوازنة  ، فهذه " احملافظة 
  البشر ، وال يف نتاج أفكار أعاظم املفكرين كافة ، وال توجد قط يف آاثر األولياء 

شراقيني املوغلني يف بواطن  الصاحلني النافذين إىل عامل امللكوت ، وال يف كتب اإل
 وال يف معارف الروحانيني املاضني إىل عامل الغيب .  ، األمور

أو غصنني فحسب ، من أغصان  ، قد تشبث بغصن  ،بل كل قسم من أولئك  
الشجرة العظمى للحقيقة ، فانشغل كليا  مع مثرة ذلك الغصن وورقه ، دون أن يلتفت  

أو لعدم التفاته إليه . وكأن هناك نوعا  من   ،إىل غريه من األغصان ؛ إما جلهله به
 تقسيم األعمال فيما بينهم . 

إذ تلزم نظرا  كليا  كنظر  إن احلقيقة املطلقة ال حتيط هبا أنظار حمدودة مقيدة . نعم ! 
القرآن الكرمي ليحيط هبا . فكل ما سوى القرآن الكرمي _ ولو تلقى الدرس منه _ ال  

دود إال طرفا  أو طرفني من احلقيقة الكاملة ، فينهمك بذلك  يرى متاما  بعقله اجلزئي احمل
ويزيل تناسقها   ،فيخل ابملوازنة اليت بني احلقائق .ويعكف عليه ، وينحصر فيه  ،اجلانب

 .( ١) أو ابلتفريط "  ،إما ابإلفراط
 ويقول النورسي يف مكان آخر : 

وكتب املتصوفة الذين اعتمدوا على   " إن من يتأمل يف كتب حكماء اإلشراقيني ، 
يصدق حكمنا هذا   ، اهتم وكشفياهتم ، دون أن يزنوها مبيزان السنة املطهرة  مشهود

ويؤلفون يف جنس حقائق   ، دون تردد . إذاً فعلى الرغم من أهنم يسرتشدون بلقرآن
 . ( 2) القرآن ، إال أن النقص يالزم آاثرهم ، ألهنا ليست قرآَّنً " 

 

 
. 5١2( الكلمات :  ١)   
. 5١3( الكلمات :  2)   
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 مع سيد قطب : 
يرى سيد قطب أن للمنهج القرآين يف عرض مقومات التصور اإلسالمي خصائص متيزه  

 وقد ذكر منها اخلصائص التالية :، عن أي منهج آخر
يف األسلوب الذي    -كما هي يف عامل الواقع    -أواًل : إنه يعرض " احلقيقة " 

 قتضياهتا ...يكشف كل زواايها ، وكل جوانبها ، وكل ارتباطاهتا ، وكل م 
بل خياطب هبا  وهو مع هذا الشمول ال يعقد هذه احلقيقة ، وال يلفها ابلضباب ،  

 يف كل مستوايهتا ..  ، الكينونة البشرية 
 ، امللحوظني يف الدراسات " العلمية "  ، والتمزق ، اثنياً : إنه مربأ من االنقطاع

 . والتأمالت " الفلسفية "، والومضات " الفنية " مجيعاً 
فهو ال يفرد كل جانب من جوانب " الكل " اجلميل املتناسق حبديث مستقل ، كما  

وإمنا هو يعرض هذه اجلوانب يف سياق موصول ،  تصنع أساليب األداء البشرية .. 
ن واحلياة واإلنسان  يرتبط فيه عامل الشهادة بعامل الغيب ، وتتصل فيه حقائق الكو 

حبقيقة األلوهية ، وتتصل فيه الدنيا بآلخرة ، وحياة الناس يف األرض حبياة املأل  
 األعلى ..  

 يف أسلوب تتعذر جماراته أو تقليده ...
حيافظ متاماً على إعطاء كل جانب   .اثلثا  : إنه مع متاسك جوانب احلقيقة وتناسقه

وهو  -ته ، اليت تساوي وزنه يف ميزان هللا مساح-يف الكل املتناسق    -من جوانبها 
ومن ُث تبدو " حقيقة األلوهية " وخصائصها، وقضية " األلوهية ...... -امليزان 

والعبودية " برزة مسيطرة حميطة شاملة ، حىت ليبدو أن التعريف بتلك احلقيقة ، 
 هو موضوع القرآن األساسي ... ، وجتلية هذه القضية 

 .مساحة ابرزة  -مبا فيه القدر والدار اآلخرة  -بوتشغل حقيقة عامل الغي
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مث تنال حقيقة اإلنسان ، وحقيقة الكون ، وحقيقة احلياة أنصبة متناسقة ، تناسق   
 هذه احلقائق يف عامل الواقع ...

وهكذا ال تدغم حقيقة من احلقائق ، وال هتمل ، وال تضيع معاملها ، يف املشهد   
 ائق ... الكلي الذي تعرض فيه هذه احلق 

مع الدقة والتقرير والتحديد   -رابعا  : إنه يتميز بتلك احليوية الدافقة املؤثرة املوحية 
وهي متنح هذه احلقائق حيوية وإيقاعا  وروعة ومجاال  ، ال يتسامى إليها املنهج  -احلاسم 

ُث هي يف الوقت ذاته تعرض  البشري يف العرض ، وال األسلوب البشري يف التعبري ... 
ومع ذلك ال جتور الدقة على احليوية واجلمال ،   . وحتديد حاسم  ، يف دقة عجيبة 

 روعة .. وال جيور التحديد على اإليقاع وال
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  
 (١)" خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته " شيئا  مما يبلغه القرآن يف هذا الشأن ..." 

 مع الفراهي :  ١
 الفراهي فريى يف نظم القرآن دليال  على نظم الداينة كلها وذلك حينما يقول :  أما

 " القرآن هو األصل لإلسالم واإلميان ، أي : الشرائع والعقائد ، قال تعاىل :   
پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ 

 .     ( 2)   ٥٢الشورى:  چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ     ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ

بعثاً على النظر   ، صار النظر يف نظامه   ، وإذا كان القرآن على املطابقة التامة للدين
 . نبه القرآن على كونه كذلك  فما كان أصاًل وأساساً ،  . والعقائد ، يف الشرائع

 

.  68  - 65( مقومات التصور اإلسالمي :    ١) ١  
.   52الشورى :  (    2)    
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 .( 3فإذا تدبرت يف القرآن هديت إىل حكمة الدين ونظام أموره "  
وهكذا يظهر لنا من خالل هذه الفقرات املقتبسة ألعالم النهضة املعاصرة مقدار  

اخللل الذي حصل يف املفهومات والقيم اإلسالمية نتيجة لدراستها مبعزل عن  
بلعودة هبا إىل القرآن الذي يعيد إليها  ، األمر الذي يستوجب تصحيحا  ،  القرآن

، فال تطغى حقيقة  تحقه يف ميزان القرآنتوازهنا ، ويعطي كال منها نصيبه الذي يس
 على أخرى ، وال تدغم حقيقة يف حقيقة غريها .

 
 منهجية دراسة القرآن : 

إذا كان ال بد لنا يف فهم اإلسالم وقيمه ومفهوماته ، من االعتماد على القرآن ، 
إليه، ليكون فهمنا صحيحا  ، وقيمنا متوازنة ، ومفهوماتنا سديدة ، فإن هذا   واالرتكان

األمر يستدعي منهجية موحدة وأصوال  متفقا  عليها ، ليكون القرآن حكما  يفصل بني  
 :-كما أراده هللا أن يكون  -الناس فيما اختلفوا فيه  

 .  ٢١٣ البقرة: چڭ    کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کچ 

 أما إذا اختلفنا يف القرآن ، فكيف ميكن أن يكون حكما  ؟
 ومن مث فال بد لنا من منهجية موحدة ، متكننا من حتقيق هذا اهلدف .  
ولكن أىن لنا ذلك مع اختالف العقول ؟ واختالف املشارب ؟ واختالف الدراسات   

كن أن  والثقافات ؟!! ..ومن الذي ميلك أن يضع هذه األصول والقواعد ؟ وكيف مي
 تكون وسيلة لاللتزام فضال  عن اإللزام ؟ .

إن القضية كبرية وحتتاج إىل جهود مجاعية متضافرة ، وميكن أن يعقد ألجلها  
مؤمترأومؤمترات،    وذلك نظرا  ألمهيتها وما ميكن أن ينبين عليها ، فهي تستحق أن  

ل ، ألهنا جتمع علماء  تبذل فيها األوقات واألموال ، وأن تكد من أجلها القرائح والعقو 
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األمة على أصول وقواعد لفهم كتاب هللا ، بعيدا  عن الزيغ واتباع األهواء ، وبذلك  
 تلتقي كلمة األمة على هنج سديد وكلمة سواء.  

وريثما يتم مثل هذا املؤمتر نرى لزاما أن نطرح بعض األفكار واملالحظات للمناقشة   
علها تسهم يف بيان املراد وإضاءة الطريق.  حبيث ميكن البناء عليها فيما بعد ، ول  

 
 هل القرآن محال أوجه ؟

 من األقوال املأثورة يف تراثنا:
   " ال يفقه اإلنسان كل الفقه حىت يرى للقرآن وجوها ".  

:أنواع ثالثة  وهذه الوجوه    
وذلك نتيجة ثراء النص القرآين، وغناه  وجوه ال تعارض بينها، بل بينها تكامل، -

من بب اختالف التنوع،  ابملعاين الكثرية، اليت ال حدود هلا. فتكون هذه الوجوه   
ومعظم االختالف الوارد عن الصحابة هو من هذا القبيل.  ال اختالف التضاد.   

ميكن الرتجيح بينها:  ، ووجوه متعددة خمتلفة غري متعارضة  - 
يدل على التبحر وسعة املعرفة األفقية . ذلك أن رؤية وجوه عدة ملعىن اآلية ،   

ولكن ترجيح واحد من هذه املعاين يدل على الرسوخ يف العلم والتعمق يف الفهم.  
، واحلكم البد أن يكون له  والقرآن نزل ليكون حكما بني الناس فيما اختلفوا فيه 

. قول واحد ليكون حجة وقابال للتنفيذ   
، فكيف ميكن أن تكون حكما.  اومل ميكن الرتجيح بينه ،أما إذا تعددت أقوال احلكم   
الناس   خيتلف  ال أن ، وهكذا بدال من أن حيكم القرآن بني الناس فيما اختلفوا فيه  

ومذاهب واجتاهات . على حني جند   فرقة وخصام ،  ذلك عن  فينشأيف فهم القرآن. 
وينهاان عن التفرق:  ،القرآن أيمران ابالعتصام حببل هللا  
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ُتمْ   چ يًعا وحالح ت حفحراُقوا وحاذُْكُروا نِْعمحتح اَّللِا عحلحْيُكْم ِإْذ ُكن ْ اًء فحأحلافح بحنْيح قُ ُلوِبُكْم   وحاْعتحِصُموا حبحْبِل اَّللِا مجِح أحْعدح
ُ لحُكْم آفحأحْصبحْحُتْم بِنِ  ُ اَّللا هحا كحذحِلكح يُ بحنيِ  ُتْم عحلحى شحفحا ُحْفرحٍة ِمنح النااِر فحأحنْ قحذحُكْم ِمن ْ ِتِه ِإْخوحاًَّن وحُكن ْ تِِه لحعحلاُكْم ْعمح ايح

ْتحُدونح   آل عمران(103)  چهتح   
: وجوه متعارضة وخمتلفة، يناقض بعضها بعضا، وال ميكن اجلمع بينها -  

سببا يف افرتاق األمة، إىل شيع وطوائف، ومذاهب متعددة.كانت   وغالبا ما  
. يف كتب التفسري، وكتب العقائد والفرق  آاثرها  الوجوهوقد تركت هذه    
ال ميكن اجلمع   عدة، ووجوها خمتلفة،   فكثريا ما جيد القارئ لتفسري آية أقواال 

. يقف حياهلا حريان، ال يدري ماذا أيخذ، وماذا يدع  بينها،   
.وكذلك اآلية الواحدة تستشهد هبا الفرق املختلفة    
وهي تود نصرة قوهلا وأتييده آبية من القرآن ،   ، وكل منها حتملها املعىن الذي تريد 

حىت قال بعضهم: ليكون مقبوال عند الناس ، ال جمال لالعرتاض عليه ،   
وسع الفرق اإلسالمية كلها ، نظرا ألن كل فرقة حتاول جاهدة أن جتد  إن القرآن قد  

 مستندا ملا ذهبت إليه من القرآن.
كما أن الرسول _ صلى هللا عليه وسلم _ بني لنا املخرج حني نزول الفنت مبا رواه علي  

رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: قلت اي رسول هللا ، ستكون فنت ،  
املخرج منها؟ فما   

فيه نبأ ما قبلكم ، وخرب ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو   : كتاب هللا   " قال:  
الفصل ليس ابهلزل ، من تركه من جبار قصمه هللا ، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله  

وهو الذكر احلكيم ، وهو الصراط املستقيم ، وهو الذي ال   هللا. وهو حبل هللا املتني ،
تزيغ به األهواء ، وال ختتلف به اآلراء وال تلتبس به األلسن ، وال خيلق عن كثرة الرد ، 
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وال تنقضي عجائبه ، وال يشبع منه العلماء ، من قال به صدق ، ومن حكم به عدل  
 ، ومن عمل به أجر ، ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم") ١ (.  

والشاهد يف هذا احلديث قوله: قلت: اي رسول هللا ، ستكون فنت فما املخرج منها؟  
 قال: كتاب هللا. مث قال: " وهو الصراط املستقيم ، وهو الذي ال تزيغ به األهواء ،  

 وال ختتلف به اآلراء، وال تلتبس به األلسن...".
مع وجود   ، منشؤه البغي بينهمف الناس كما يبني لنا القرآن الكرمي أن سبب اختال

والكتاب: ، والعلم ، البينات  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  چ 

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ    ںگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  کک  ک

٢١٣البقرة:  چھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   

.فاختلفوا  ،على شريعة من احلق :أي  :معىن اآلية: " كان الناس أمة واحدة "    
   .فكان أول نيب بعث نوحا  :" فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين"  
" وأنزل معهم الكتاب ابحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إال   

:يا بينهم "الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغ  
أي من بعد ما قامت عليهم احلجج ، وما محلهم على ذلك إال البغي من بعضهم   

 على بعض.
 كما ينهاان أن نتفرق وخنتلف كما اختلف أهل الكتاب إذ قال:

آل عمران:   چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ 

١٠٥  

 

( أخرجه الرتمذي والدارمي وغريمها من طريق احلارث األعور عن على بن أيب طالب رضي هلل عنه ،   ١)  
، وسنن   45/   ١،وكنز العمال :    5/    ١، ومييل القرطيب إىل توثيقها انظر تفسري القرطيب : وفيه كالم  
ه   ١30٩بتحقيق حممد أمحد دمهان ، طبع د مشق    435 2الدارمي :   
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:وخاطب نبيه يف شأن أهل الكتاب "   
  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ   ڑ    ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڃ  چچ 

١٥٩األنعام:    

وبني سبب العداوة والبغضاء بينهم بقوله:   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چ 

١٤ المائدة: چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

فتحصل من ذلك كله أن منشأ االختالف ال يرجع إىل أصل الكتب املنزلة ، وإمنا  
أو نسياهنم حظا مما ذكروا به.  ، يرجع إىل سلوك الناس جتاهها نتيجة بغيهم بينهم  

 وقد بني لنا القرآن الكرمي أن كونه من عند هللا يقتضي عدم وجود االختالف فيه : 
_   82فيه اختالفا كثريا" _  النساء:   " ولو كلن من عند غري هللا لوجدوا   
وإمنا يرجع إىل ما عند الناس.   .ال يرجع إليه ،فدل ذلك على أن االختالف فيه   

 ومن ُث البد أن حتكم آراء الناس بلكتاب ، وال حيكم الكتاب آبراء الناس. 
 منهج صارم يف التفسري: 

لكتاب هللا البد من التزام منهج صارم يف التفسري يقوم على   سديد وللوصول إىل فهم  
 أمرين:  

: مراعاة نظام الكالم الذي يشمل تسلسل املعاين وترابطها الوثيق ،  األمر األول-
، فتظهر بذلك وحدة القرآن  والتناسب بني السابق والالحق يف نطاق اآلايت والسور 

موحدا ، ال   ما البيانية ، ويبدو القرآن بذلك كالاملوضوعية ، وتتضح قاعدته 
نيه. تفاوت يف مبانيه ، وال اختالف يف معا  

   ، اعتبار تفسري القرآن بلقرآن أصال يف بيان معاين الكلمات القرآنية  األمر الثاين: -
وترجيح بعضها على بعض   ، واعتبار أسلوب القرآن قاعدة حاكمة يف اختيار املعاين
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، وال ميكن أن يقدم  القرآن ابلقرآن تفسري صاحب الكالم لكالمه وذلك ألن تفسري  
 عليه أي تفسري مهما كان. 

ومثل هذا املنهج الصارم ال ميكن الوصول فيه إىل نتائج قاطعة حامسة إال إذا أخذ  
مأخذ اجلد يف التطبيق ، وهو يتطلب تعمقا يف الفهم ، وتدقيقا يف النظر، وصربا  

. تدبر الواعيعلى التأمل الطويل ، وال  
ولكن الثمرة لذلك كله فهم صحيح لكتاب هللا ، بعيد عن التكلف والتعسف ، و   

تصحيح لألخطاء املتوارثة ، ونظرات جديدة تدفع ابملسلمني خطوات واسعة إىل  
و تكون منطلقا لنهضة إسالمية حقيقية ، حيث تؤدي إىل توحيد الفهم    ،األمام

واحد وكلمة سواء،  وبذلك يكون القرآن ، كما  الذي جيمع املسلمني على صعيد 
، فال يقدمون بني يديه   أراده هللا أن يكون حاكما بني الناس فيما اختلفوا فيه 

وال حيملونه ماال حيتمل ، وإمنا يستلهمون مراده ، وينتهون إىل حيث ينتهي    ،آراءهم
 هبم.

لية. مناذج توضيحية عمإىل  حيتاج   ،وهذا الكالم الوجيز يف املنهج  
ومن ُث سنستعري مناذج متعددة، مما سبق أن ذكرَّنه يف بعض البحوث، والدراسات  

 السابقة: 
 أثر داللة النظام يف تبني املقاصد والغاايت: 

 أن نبني املراد ب"النظام": ١البد لنا يف مستهل هذا البحث 
يريدون هبا  -السورتكلم العلماء قدميا على املناسبات بني اآلايت، واملناسبات بني 

 روي عن ا لرازي قوله : وقد  -الروابط 
 "أكثر لطائف القرآن مودعة يف الروابط والرتتيبات". 

 

 1 -حبث " أثر نظام القرآن يف بيان معاين األمساء والصفات ".
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 " فهو مما قال به العالمة عبد احلميد الفراهي اهلندي. " النظام أما علم  
ال يظهر التناسب وحده، بل جيعل السورة كالما واحدا، ويعطيها وحدا    :فعلم النظام

اليت هبا صارت سورة كاملة، مستقلة بنفسها ، ذات عمود جترى إليها أجزاؤها ،  ، نيتها
ويربط اآلايت بعضها ببعض، حىت أتخذ كل آية حملها اخلاص ، ويتعني من التأويالت  

 احملتملة أرجحها . فالنظام أعم من املناسبات. 
يف فهم معانيه ، وذلك ألن  فمن تدبر القران يف ضوء النظام، فال شك أنه ال خيطيء 

النظام يبني مست الكالم ، وينفى عنه تشاكس املعاين ، ويرد األمور إىل الوحدة ، ويسد  
أبواب الدخول فيه لألهواء، حىت جيربه أن ال أيخذ إال بصحيح التأويل، وال يعتمد إال  

 .عليه. وهو أعظم مطلوب
 هي يف سبب قوله بلنظام وحرصه عليه:   ا يقول الفر

 ولكن اضطرين إليه أمور : 
إين رأيت جل اختالف اآلراء يف التأويل ، من عدم التزام رابط اآلايت . فإنه  األول : 

لو ظهر النظام ، واستبان لنا عمود الكالم ، جلمعنا حتت راية واحدة . وكلمة سواء :" 
 كشجرة طيبة أصلها اثبت وفرعها يف السماء " .

 قال : وجعلنا معتصمني حببل كتابه كما
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ      ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

ک  ک  ک  ک  گ    ڑڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

 ١٠٣آل عمران: چگ  گ     گ  
وقد جعلوا هذا احلبل أشتاات  يف ظنوهنم . وهو   وكيف اخلالص عن التفرق األصلي ،

 حبمد هللا متني ؟! .......
 فيؤوله كل فريق حسب ظنه ، وحيرف طريق الكالم عن متنه .
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وبلنظام ، يتبني مست الكالم ، فينفى عن آايت هللا ، أهواء املبتدعني ، وانتحال  
 املبطلني ، وزيغ املنحرفني ..........

 إين رأيت امللحدين قد طعنوا يف القرآن ، من جهة سوء النظم ........  والثاين : 
 ٥الكهف: چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺپ         ڀ  ڀ  ڀ   ڀچ 

وقد علمت حق اليقني ، أن قوهلم بطل ، وحجتهم داحضة . فلم يسعين أن  
 وأرى الباطل قد عمت بلواه، وبلغ السيل زبه .  أسكت ، 
  خيفى أن نظم الكالم بعض منه ، فإن تركته ذهب بعض معناه .  أنه ال الثالث : 

فالشك أن من حرم فهم النظام ، فقد   فإن للرتكيب معىن زائدا  على أشتات األجزاء ،
كما   -حرم حظا  وافرا  من الكالم . ويوشك أن يشبه حاله مبن قبله من أهل الكتاب 

 :  -أخرب هللا تعاىل عنهم 
 " فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة " .

مني من هذا النسيان . فال هتدأ  وأخاف أن تكون هذه العداوة والبغضاء بني املسل
 عداواهتم ، وال يرجعون عن اختالفهم . 

وسبب ذلك ما ذكران يف األمر األول ، ألان إذا اختلفنا يف معاين كالمه ، اختلفت  
أهواؤان ، وصران مثل أهل الكتاب . غري أن رجاءهم كان هبذا النيب ، وهذا القرآن  

 الذي يرفع اختالفهم.
 (2)إال هذا الكتاب احملفوظ ". وأما َنن فليس لنا 

وبناء على هذا األصل كنت أثناء تالويت لآلايت املتصلة ابالعتقاد، أرى معاين خمتلفة 
عما توارثناه، مما شغل علماءان السابقني، من اهتمام ابملعاين اجلزئية، واليت كثريا ما  

 . -حسب اهتمام العامل وختصصه- تكتفي مبوضع الشاهد
 

 ه1352الهند-اإلصالحمطبعة -4-3فاتحة نظام القرآن للفراهي:ص(2)
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رة النظام، املراعية للسباق والسياق ، توجه االهتمام إ ىل  على حني نرى أن فك 
املعاين الكلية اجلامعة، واملؤدية إىل املقاصد والغاايت.علما أبن هذا االجتاه ليس  
خاصا آبايت االعتقاد وحدها. بل هو مما عمت به البلوى قدميا، يف معظم كتب 

 الرتاث. 
 مهها:ولعل ذلك يعود اىل جمموعة من األسباب، ولعل أ

كالفراء، والزجاج،   أن علم معاين القرآن، نشأ يف أحضان علماء العربية،  -
واألخفش، وأمثاهلم، وهؤالء كانت تستهويهم البحوث اجلزئية، وتلفت انتباههم قضااي  

 الصرف، واإلعراب، مغفلني السوابق واللواحق، يف كثري من األحيان،
ورمبا أغراهم بذلك كثرة الوجوه احملتملة، اليت تنشأ نتيجة قطع الكالم عن سباقه 

 والذي رمبا يدل على تبحرهم يف العلم.. -رآن محال أوجهبناء على أن الق-وسياقه
وجاء املفسرون، والفقهاء، من بعدهم،  فأقاموا بنياهنم على تلك األسس اليت  

 مهدها السابقون. وميكن أن نضرب لذلك بعض األمثلة: 
 يتساءل الفراء عند قوله تعاىل: -املثال األول: 

ڇ        ڇ  ڍ     ڇڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ  چ  ڇچ 

 "٨١النحل: چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
مث جيعله مقدرا. أي : تقيكم احلر، وتقيكم الربد. علما   عن عدم ذكر الربد يف اآلية، 

 مد نظره يف ما سبق من اآلايت، لوجد قوله تعاىل: أنه لو
هحا أتحُْكُلونح  چ    5: النحلچ (5)  وحاأْلحنْ عحامح خحلحقحهحا لحُكْم ِفيهحا ِدْفٌء وحمحنحاِفُع وحِمن ْ

 الربد. فال حيتاج إىل مثل هذا التقدير.  فهي إذن تقيكم
 ينطبق على أهل الفقه، الذين وقفوا عند قوله تعاىل: واملثال الثا ين: -
 ٧٩الواقعة: چپ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ   چ "
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 حيث رأوا أن اآلية إمنا هي يف اشرتاط الطهارة ، ملس املصحف.  
 سباقها، وسياقها تقول: علما أن اآلية يف 

ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  ی  ی       ی  ی    جئ  حئ  مئ     ىئ    يئ  جب  حب     چ

 ٨٠ – ٧٥الواقعة:  چپ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

نزوله إىل األرض، وأنه ال   فاحلديث إذن عن القرآن الكرمي، يف اللوح احملفوظ،  قبل 
يصل إليه إال املالئكة املطهرون. وأن تنزيله إىل األرض، من رب العاملني. ويف هذا  

 أتكيد لقوله تعاىل: 
الشعراء:  چٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

2١0 – 2١2 
" املتطهرون". ألن الناس ليسوا  مث لو كانت اآلية يف مس املصحف من الناس لقال :

 مطهرين خلقة، كاملالئكة . إمنا يكتسبون الطهارة بفعلهم،  كما قال:
 ٢٢٢البقرة: چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ   چ 

 فانظر كيف تغري املقصود من اآلية، نتيجة عدم مراعاة السباق، والسياق.
من املوضوعات اهلامة، املتصلة ابالعتقاد،واليت شغلت   األمساء، والصفات" وموضوع" 
حيث سلك العلماء   -عز وجل– نظرا التصاهلا بذات هللا -قدميا، وحديثا -علماء األمة 

يف معاجلة هذا املوضوع مسالك متعددة، وكانت هلم وجهات نظر خمتلفة، مما أدى إىل  
 ، واألشعرية، وغريها.....نشوء الفرق املتشاكسة، كاملعتزلة، واجلربية ، واملرجئة 

 يقول العالمة عبد احلميد الفرا هي: 
حىت نشأت فرق متضادة، واختلفوا كل االختالف    " قد رأينا اختالفا عظيما يف العقائد ،

، فكفر بعضهم بعضا ، ومل يكن ذلك إال خلوضهم فيما مل يكن هلم إليه سبيل، فتقولوا  
مبا مل يثبت، واستنتجوا من بعض النصوص ما خيالف بعضا آخر منها، وقد هنوا عن ذلك  
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لعقيدة، والعمل فالطريق القومي: هو االنتهاء حيث انتهى النص، واالعتصام ب. 
 . (3)بحملكم " 

ذكره الراغب األصفهاين يف مقدمة تفسريه  ومن األسباب اليت أدت إىل هذه النتائج ما
 حيث قال:

 وغامض :  ، " إن املعاين ضربن : جلي
 ما ميكن إدراكه أبدىن التأمل ، كقوله تعاىل : فاجللي :  -

 إلى قوله:چ ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ 

 .36-النساء : -چی  ی  جئ  حئ  مئ  چ 
 وأما الغامض :  

ونفى    –سبحانه    –الكالم يف صفات الباري   أن يكون املعىن يف نفسه خفيا  ، حنو     -
 .....(4)التشبيه عنه 

 مما يوقع االختالف، ويُكثر الش بحه" : وميكن أن يضاف إىل ذلك 
 وذلك كنظر فرقيت أهل اجلرب، والقدر: . -من جهة الناظرين -الناظحرْيناختالف -
 حيث اعترب أهل اجلرب:  السبب األول، فقالوا : األفعال كلها من جهة الباري-

 سبحانه وتعاىل ، إذ لو لواله، مل يوجد شيء منها . 
املباشر  وقال أهل القدر: إن املمكنات من جهتنا، حيث اعتربوا السبب األخري ، وهو  -

 للفعل، دون السبب األول .
 ومنها: اختالف نظر الناظرين: من اللفظ إىل املعىن، أو من املعىن إىل اللفظ . 

 وذلك :كنظر اخلطّايب إىل اللفظ، يف إثبات ذوات األشياء .   -

 
 نسخة الكترونية.-5-4ص -للفرا هي -القائد إلى عيون العقائد(3)

 35ص: -للراغب-( مقدمة جامع التفاسري4)
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 ونظر احلكماء من ذوات األشياء، إىل األلفاظ . -
 :   –عز وجل  –َنو الكالم يف صفات الباري   وذلك : 

 فإن الناظر  من اللفظ وقع عليه من الشبهة العظيمة، يف حنو قوله تعاىل:  

 64املائدة: چجخ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ چ

 ١4القمر:   چ( 14جتحِْري أبِحْعيُِننحا جحزحاًء ِلمحْن كحانح ُكِفرح ) چ :وقوله .
 وما جيري جمراه .

فكيف عن  –وأه   ل احلق   ائق مل   ا تبينوا ابلرباهني: أن هللا تع   اىل واح   د، منزه عن التكثر 
بنوا األلفاظ على ذلك ، ومحلوها على جماز اللغة، ومش     اع األلفاظ، فص     ينوا   –اجلوارح  

 . (5)الفرقة األوىل عما وقع فيه
    .هذا ما ذهب  إليه الراغب يف بيان أسباب االختالف

ليست إال ما يعتقده القلب، وذلك ال يكون اللفظ   ويقول الفرا هي: العقيدة : 
 احملض، بل ال بد له من معىن، وأقل ذلك: املعىن اجململ. 

والقول هبذه   -فأما األلفاظ احملضة ك"اليد، والساق، وغريها" فال تدخل يف العقائد.
 . إمنا جاء الوحي ابجلمالت، فال نزيد عليها، فنقول: -األلفاظ بدعة 

   - 64املائدة:  - چجخ   ۈئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چ 
 .(6) وال نقول: إن هلل تعاىل يدا، وقدما، وساقا، وغري ذلك. والفرق بني القولني ظاهر"

يريد بذلك: أن القول هبذه األلفاظ، يصرف النظر عن املعىن الذي جاءت اآلية من  
 أجله، وهو الرد على ما قالته اليهود من أن "يد هللا مغلولة" فأجاهبم بقوله :

 
 4١-40ص  -مقدمة جامع التفاسري للراغب(5)

 4-3ص:  -القائد إىل عيون العقائد(6)



 35 

 ٦٤المائدة: چجخ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئچ 

 ابلعقائد، والصفات:وميكن أن نذكر بعض األمثلة األخر املتصلة 
 ٩٦الصافات: چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ قوله تعالى:

 : خلقكم والذي تعملون. -على معىن -حيث ميكن أن تكون "ما": موصولة - 
 على معىن: خلقكم وعملكم. -وميكن أن تكون مصدرية -

 وقد ذكر أهل التفسري القولني مبستوى واحد.
 ثاين ، الذي يفيد خلق األفعال.بل إن أهل اجلرب: بنوا مذهبهم على املعىن ال 
تفيد التقرير. علما أننا لو وض      عنا اآلية يف س      باقها، نرى أن   -عل كال القولني  -واآلية  

 املعىن ينتقل من التقرير، إىل اإلنكار. 
خماطبا قومه املش ركني -جاءت على لس ان إبراهيم عليه الس الم  -ذلك أن اآلية اليت قبلها
  ينحتوهنا أبيديهم، قائال :اليت -الذين يعبدون األصنام

 ٩٦ - ٩٥الصافات: چے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ 

حيث يص   ري املعىن: أفتعبدون الذي تنحتون من األص   نام،  وهللا خلقكم وخلق األص   نام 
 اليت تنحتوهنا. فهو ينكر عليهم هذا الفعل.

 وعلى هذا البد أن تكون " ما ": موصولة.  
املؤول  -ولو قلن ا أبن" م ا ": مص               دري ة، مل يس              تقم معىن اآلي ة، ذل ك أن " عملكم"

 : إما أن يعود إىل: "أتعبدون "، أو يعود إىل: "تنحتون".-ابملصدر
 فيكون املعىن على القول األول: أفتعبدون ماتنحتون. وهللا خلقكم وعبادتكم؟  -

 .عىن ال يستقيم ألن أوله إنكار، وآخره تقريروهذا امل
 وكأنه بذلك يعطيهم حجة لفعلهم، على حني هو يريد أن يقيم احلجة عليهم.  

 ولو قلنا إن املصدر املؤول يعود إىل "تنحتون":  -
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 يكون املعىن: أفتعبدون ما تنحتون. وهللا خلقكم وحنتكم "؟   
 "حنتكم"  :جعلنا املصدر املؤولإذا  وهذا املعىن ال يستقيم أيضا، إال

 تكم ". " منحو، أي:مبعىن: اسم املفعول
 وبذلك يعود إىل معىن "ما" املوصولة.  

 غري أن هذا القول حيتاج إىل تقدير.
 واملعىن األول: أوىل، ألنه ال حيتاج إىل تقدير.  
 

 آيات االستواء:

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ٹ ٹ چ 

ڻ  ۀ  ۀ    ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڱگ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گ 

54األعراف:چہ  ہ    
تتحدث عن    فاآلية تتحدث عن هللا الذي خلق السموات واألرض يف ستة أايم ، كما

تتحدث عن   استوائه على العرش، حالة كونه يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا. كما
كوهنا مسخرة أبمره. مث توجز الكالم بقوله تعاىل: خلقه الشمس والقمر والنجوم، حالة    

چں  ں  ڻ   ڻ چ  

واألرض، وخلق الشمس والقمر والنجوم، من ابب   فاحلديث عن خلق السموات
  اخللق. واالستواء على العرش حالة كونه يغشي الليل النهار، وحالة كون الشمس 

:والقمر والنجوم مسخرات أبمره. كل ذلك يدخل يف ابب األمر. ومن مث كان اخلتام  

٥٤األعراف:چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڱ چ  

 ومثل ذلك قوله تعاىل:
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ڎ  ڎ  ڈ     ڌڍ  ڌ  ڍڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 

ڱ    ڳگ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک  ک  ڑڈ      ژ  ژ  ڑ

ھ  ھ  ھ    ہں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ڱڱ  ڱ

  ٣يونس: چھ  ے  ے  ۓ   ۓ    ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  

ستة أايم، ذكرا ستواءه على العرش، حالة فبعد أن ذكر خلق السموات واألرض يف 
كونه يدبر األمر، وأنه ال شفيع عنده إال من بعد إذنه، وأنه املستحق للعبادة، وأن 

 املرجع إليه، فيجازي كال على حسب عمله، واستحقاقه.
 ومثل ذلك أيضا قوله تعاىل:

ڄ           ڄ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹچ 

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڃڃ

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ      گ  گژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  ک  ژڈ

ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

٤–  ٢الرعد:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ڭے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  

حيث ذكر رفع السموات بغري عمد، مث ذكر استواءه على العرش، وتسخريه الشمس  
 والقمر جيراين ألجل مسمى، حالة كونه يدبر األمر.

 ومثل ذلك أيضا قوله تعاىل:
ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ 

 ٥طه: چہ  ھ   ھ  ھ    ہڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہ

- ٨  

 قال الراغب يف املفردات:
يف األرض،أي: استقام الكل على مراده،    يف السموات وما ى له ما قيل: معناها استو

 ى إىل السماء فسواهن" .  بتسوية هللا تعاىل إايه، كقوله: " مث استو
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كان   إذ.  ى كل شيء يف النسبة إليه، فالشيء أقرب إليه من شيء وقيل: معناه: استو 
 (٧)يف مكان،دون مكان. ،تعاىل ليس كاألجسام احلالة 

من  وهكذا جند مقصد آايت االستواء، مرتبط بسياقها، األمر الذي مل يلتفت إليه كثري
 سببا العلماء ، الذين شغلوا عنه: ابحلديث عن معىن" االستواء"، وحقيقته، مما كان 

 يف االختالف، وتعدد األقوال.
 وميكن أن يكون من قبيل ذلك قوله تعاىل: 

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ 

 ٢٩الفتح: چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڍڇ   ڇ

 حيث استوى الزرع على سوقه، حال كونه يعجب الزراع.
 وجه هللا:

" من آايت الصفات، علما أبن   " وجه هللا كثريا ما جيعلون اآلايت اليت يذكر فيها: 
 " ما أريد به وجهه تعاىل". سياق هذه اآلايت يدل على معىن آخر، وهو: 

ڱ    ڱ     ں    ڱڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گک   گ  گ      گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کٹ ٹ چ 

 "٨٨القصص: چں  ڻ   
 كتابه "تفسري آايت أشكلت":قال ابن تيمية يف  

 : چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ:قال جماهد يف قوله

 .به وجهه" "إال ما أريد:قال
 وقال سفيان الثوري: "إال ما ابتغى به وجهه".

 ما يبقى إال هللا، والعمل الصاحل. ويف احلديث:   كما يقال:  
 .(١)ومتعلم"" الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله، وعامل  
 

 مفردات ألفاظ القرآن للراغب: مادة "سوا " (٧)
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فأي شيء قصده العبد وتوجه إليه بقلبه، أو رجاه، أو خافه، أو أحبه، أو توكل عليه،   
 . (8)أو وااله، فإن ذلك هالك مهلك، وال ينفعه إال ما كان هلل

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  چ      ٹ ٹ

 ٣٠  – ٢٦الرحمن:  چڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    گگ  گ
 يقول ابن تيمية: 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ :وهذا خبالف قوله   
فإن مجيع األعمال   -مع أن هذا املعىن تدل عليه -فإنه حصر كل من عليها، ومل يستثن

تفىن، وال يبقى منها شيء ينفع صاحبه، إال ما كان لوجهه ذي اجلالل واإلكرام، كما 
 قال مالك: 

 .(٩)"وما كان هلل فهو يبقى، وما كان لغري هللا ال يدوم وال يبقى"
  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڇچ  چ  چ  ڇ   چڃ  ڃ  ڃچ 

 ٩٦النحل: چڈ  
كل من على األرض يفىن، ويبقى مما عليها العمل الصاحل،    وهكذا يكون معىن اآلية :

الذي جيل هللا ويكرمه. وبناء على هذا يكون االستثناء ممن عليها كأنه استثناء متصل. 
فيكون االستثناء فيه: أشبه   -الذي جيعل "الوجه" مبعىن الصفة   -أما على القول اآلخر

 ابملنقطع.
ن السياق يف تعداد ما جعل هللا على  والشك عندي أبن القول األول أرجح ، أل

 األرض من النعم اليت جعلها لألانم ، حيث قال:
 ١٠الرحمن: چڱ  ڱ  ڱ    ں   چ 

 
 4١2-4١١ص  -البن تيمية  -تفسري آايت أشكلت(8)
 4١3ص  -البن تيمية -(تفسري آايت أشكلت٩)
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 ويشهد لذلك قوله تعاىل:
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

 ٨ – ٧الكهف: چڇ  ڍ  
 حيث يصبح كل ما عليها صعيدا جرزا.

پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ أما قوله تعاىل:

 ٤٦الكهف: چٺ  ٺ  
 فهو يشري إىل الباقيات الصاحلات، وهي األعمال الصاحلة اليت ابتغي هبا وجه هللا.

 كما يشهد لذلك قوله تعاىل يف آخر السورة:
 ٧٨: الرحمنچڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ   چ 

البد أن جيل ويكرم أهل العمل الصاحل  -املوصوف بذي اجلالل واإلكرام -فاهلل ربنا
. وذلك كما قال يف جزاء أهل  -والذي جيل هللا ويكرمه-الذي ابتغي به وجهه

 ٦٠الرحمن: چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ اإلحسان:
 

 رؤية هللا يوم القيامة: 
 ٹ ٹ

 ٢٥  –  ٢٢القيامة:  چڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ    ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ڤ       پ  ڀچ  

 اخلال ف بني أهل السنة، واملعتزلة: -يف هذه اآلية  -املشهور
 حيث يستنبط أهل السنة منها: إمكانية رؤية الناس لرهبم يوم القيامة.-
 على حني ينكر املعتزلة إمكانية الرؤية، جاعلني "إىل": واحدة " اآل الء" وجاعلني -

 " النظر" ، من: االنتظار. فيكون املعىن على قوهلم: نعمة رهبا منتظرة.
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وال شك أن ما ذهبت إليه املعتزلة فيه تكلف واضح، وأن املعىن الذي أرادوه، ميكن أن  
 وله تعاىل:يفهم من التقابل، الذي يدل عليه ق

 چٺ  ٿ    ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ڤ    چ
 فيكون املعىن، املقابل: 

 چ پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺچ 

فهي تنظر إىل رهبا، وتنتظر منه اإلنعام، كما تنتظر الوجوه الباسرة: أن يفعل هبا 
 ميكن اجلمع بني املعنيني، مع إثبات الرؤية يف اآلخرة، للمؤمنني. فاقرة.وبذلك

 وهبذا يتبني أن مراعاة السياق تفيد معىن إضافيا، ال ميكن استفادته بدوهنا.
 ومن األمثلة على ذلك: 

٥- ٤الماعون:   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ  قوله تعاىل:  

قال :مجعنا احلسن   ،عن مالك بن دينار "إعجاز القرآن"ذكر اخلطايب يف رسالته عن 
حي، ونصر بن عا صم الليثي وعاصما اجلحدري. لعرض املصاحف أان وأاب العالية الراي  

 فقال رجل: اي أاب العالية:
   ٥- ٤الماعون:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ قوله تعاىل يف كتابه: 

السهو؟ ما هذا   
 قال: الذي ال يدري عن كم ينصرف: عن شفع، أو عن وتر. 

فقال احلسن: مه اي أاب العالية ، ليس هذا. بل الذين سهوا عن ميقاهتم، حىت  
    تفوهتم.

   قال احلسن: أال ترى قوله عز وجل: " عن صالهتم  "....
 ويعلق على ذلك اخلطايب بقوله: 
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وإمنا أيت أبو العالية يف هذا حيث مل يفرق بني حرف" عن" و"يف" فتنبه له احلسن،  
فقال: أال ترى قوله " عن صالهتم " يريد: أن السهو الذي هو الغلط يف العدد ، إمنا 

  ساهون. فلو كان هذا املراد لقيل: يف صالهتم. هو يعرض يف الصالة بعد مالبستها
 فلما قال " عن صالهتم "  دل على أن املراد به الذهاب عن الوقت ) ١ (!!!

 وهذا الكالم الذي يقوله احلسن إمنا قاله ألنه مل يتنبه لسياق اآلية : 

" فويل للمصلني. الذين هم عن صالهتم ساهون"   ذلك أن التوعد يف اآلية إمنا هو " 

للمصلني..."  أي املتلبسني ابلصالة ، وهم قد سهوا عن حقيقتها وخشوعها.  
 وابلتايل فال ترتتب على مثل هذه الصالة آاثرها العملية السلوكية ، بداللة قوله:

 "   الذين هم يراؤون ومينعون املاعون ".
فهذه الصالة قصد هبا املراءاة.  ومن مث فليس فيها معىن اإلخالص هلل ، واخلشوع    

املاعون،  وال يسعى إىل فعل اخلري ، وهذا املنكر    بني يديه ، ومن مث فصاحبها مينع
مل حتل مثل هذه الصالة دون وقوعه ، على حني الصالة   ،ومنع املاعون   ،من املراءاة

 احلقيقية متنع فعل ذلك: 
   " وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر" .

 فإذا أضفنا إىل ذلك أن أول السورة: 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹ  ٹچ  

. ٣ - ١: الماعون چڄ  ڄ  ڄ     

 "  عرفنا أن هذه األوصاف إمنا تنطبق على املنافقني.
. وعدمها سواء  ،وجودها – اليت ال تؤثر يف سلوك صاحبها  - مث إن هذه الصالة  

 
.  33_    32( ثالث رسائل في إعجاز القرآن :   1)   
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ومن مث وصف هللا الذين ال يصلون، مبثل ما وصف به الذين يصلون هذه الصالة،   
 حينما قال عن أهل النار:

مج  جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  مط  چ 

 مظ   جع     مع  جغ  مغ  جف       حف      خف  چ ) 2 المدثر: ٤٢ – ٤٦

وبيان القرآن ابلقرآن  ،فإننا حنتكم إىل أسلوب القرآنوإذا ما أردان أتكيدا أكثر 
       فماذا جند:

: يقول هللا تعاىل    
چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک    چچ  

ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ہ   ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ      ۇ     ۇ  ۆ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  

٣٤  –  ١٩المعارج:   چوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    

: يقول هللا تعاىلو  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٱ  ٻچ : 

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ المؤمنون1 (   

  ويقول أيضا:
(  البقرة: ٢٣٨ " 

"
 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ) 2

 وابلنظر يف اآلايت السابقة، وسياقاهتا، نرى ما يلي:

 

.  46_    42( املدثر :    2)    
.   238( البقرة :  2)   
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تكرار الوصف ابلصالة يف سياق سورة املعارج، ويف سياق سورة املؤمنون. -  
وصف املصلون بسورة املعارج :-  
" أهنم على صالهتم دائمون ".   

" أبهنم يف صالهتم خاشعون "  كما وصفوا بسورة املؤمنون : " 
أما الوصف املكرر يف السورتني، فقد جاء بصيغة واحدة وهو: -  
" والذين هم على صالهتم حيافظون ".   

 فلو وضعنا هذه اآلايت على صورة معادلة رايضية لرأينا ما يلي :
الذين هم على صالهتم دائمون           والذين هم على صالهتم حيافظون     
ن هم يف صالهتم خاشعون           والذين هم على صالهتم حيافظونالذي    

 وملا كان الطرف الثاين لآليتني واحدا  " حيافظون   " كان البد للطرف األول:
 " دائمون، -خاشعون  " أن يكون متساواي ، وهذا يعين أن املراد ب : 

  " دائمون " أي: دائمو اخلشوع يف صالهتم. 
 أما قوله  " حيافظون "  فاملراد به احملافظة على وقت الصالة، وعدم تضييعه.

 وهكذا نرى أن القرآن إذا أراد التعبري عن  " وقت الصالة "  جاء بلفظ احملافظة .
وإذا أراد التعبري عن حقيقة الصالة جاء بلفظ " اخلشوع "  أو " الدوام "  أو ما  

 شابه.
 وهذا ينطبق على قوله تعاىل:

  " حافظوا على  الصلوات والصالة الوسطى "  حيث يراد هبا الوقت.
  أما اخلشوع: فقد عرب عنه ب  " القنوت "  كما هو تتمة اآلية: " وقوموا هلل قانتني ".

بقوله: سورة املعارج وصف اإلنسان يف  -  
 ".. وإذا مسه اخلري منوعا. إال املصلني. الذين هم على صالهتم دائمون. 
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معلوم. للسائل واحملروم. والذين يصدقون بيوم الدين". الذين يف أمواهلم حق  و   
 كما وصف املؤمنون اخلاشعون يف سورة املؤمنون بقوله:

   " والذين هم للزكاة فاعلون ". 
وهذه الصفات هي ضد الصفات الواردة يف سورة املاعون.    

 " أرأيت الذي يكذب بلدين. فذلك الذي يدع اليتيم. وال حيض على طعام  
. فويل للمصلني. الذين هم عن صالهتم ساهون. الذين هم يراؤون. املسكني

 ومينعون املاعون ". 
  فانظر إىل هذا التوافق العجيب. وصدق هللا:  

٨٢النساء:  چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇچ  چ  چچ    

 ومن األمثلة أيضا:
 قوله تعاىل:  

ڑ  ک  ک  ک  ک                 گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ    ژ  ڑچ 

 ) 1 (
 ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ۀ  ۀ  چ القصص:  ٧٤  -  ٧٥  "

 يقول الطربي يف تفسري هاتني اآليتني:
ويوم ينادي ربك اي حممد هؤالء املشركني فيقول هلم:  " أين شركائي الذين كنتم تزعمون  

 " أيها القوم يف الدنيا أهنم شركائي؟ 
 وقوله: "  ونزعنا من كل أمة شهيدا " : 

وأحضران من كل مجاعة شهيدها وهو نبيها الذي يشهد عليها مبا أجابته أمته فيما  
 أاتهم به عن هللا من الرسالة...........

 وقوله:  "" فقلنا هاتوا برهانكم "" 

 
.  75 - 74( القصص :  1)   
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يحته وكذ بت مبا جاءها به من عند  يقول: فقلنا ألمة كل نيب منهم اليت ردت نص 
 رهبم، إذ شهد نبيها عليها إببالغه إايها رسالة هللا : 

 هاتوا برهانكم "

مع إعذار هللا   .يقول فقال هلم: هاتوا حجتكم على إشراككم ابهلل ما كنتم تشركون 
 إليكم ابلرسل، وإقامته عليكم ابحلجج..  "

 وقوله:  " فعلموا أن احلق هلل:  

" يقول: فعلموا حينئذ أن احلجة البالغة هلل عليهم ، وأن احلق هلل، والصدق خربه.  

 فأيقنوا بعذاب من هللا هلم دائم. 
 " وضل عنهم ما كانوا يفرتون " 

يقول: واضمحل فذهب الذي كانوا يشركون ابهلل يف الدنيا ، وما كانوا يتخرصون   
 ويكذبون.....) 2 (

 هذا ما قاله الطربي يف هذه اآلية ، ومبثل هذا القول أخذ معظم املفسرين.
 غري أن الفراهي اهلندي يقول يف مقدمة كتابه مفردات القرآن: " 

 ...مث سوء فهم الكلمة ليس أبمر هني، فإنه يتجاوز إىل إساءة فهم الكالم ، وكل ما 

بعضها بعضا للزوم التوافق بينها.  يدل عليه من العلوم واحلكم ، فإن أجزاء الكالم يبني 
مثال كلمة  " النزع " –يف سورة القصص-  تبني معىن "الشهيد" –هناك-  فسوء فهمها  

. " 
 صرف عن معىن غريها...) 3 (

 

، طبع دار الفكر .  ١05_   ١04/   ١١( جامع البيان :  2)   
.  4( مفردات القرآن :  3)   
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يريد بذلك الذين فسروا   " النزع " ابإلحضار، وما شاهبه –كما ذهب إىل  ذلك الطربي  
 وغريه-. واملعروف أن أصل النزع: جذب األشياء من مقارها بقوة  " ) 1 (

و مثل هذا اخلطأ يف معىن " النزع " جعل من املمكن تفسري  " الشهيد "  ب  " النيب " . 
وبذلك اضطر املفسرون إىل التكلف يف معىن اآلية ، نتيجة اخلطأ يف معىن " النزع " 

 ومعىن " الشهيد ".
ولو أهنم متسكوا أبصل املعىن  " جذب األشياء من مقارها بقوة  "  لعرفوا أن هذا ال  

 يتناسب مع مقام " الشهيد "–الذي هو النيب -  وأنه البد للشهيد من معىن آخر.
 وقد بني الفراهي معىن الشهيد يف كتابه  " مفردات القرآن " فقال:

 " الشهيد " :  الذي يشهد وحيضر. وحيمل على وجوه:
، فهو لسان القوم ،  من يشهد املشاهد العظيمة من القوم ويتكلم عن القوم  -1

 فما قال كان ذلك قول القوم ، فهو رئيسهم وهم يذعنون ملا قال....
وهذا كما قال هللا تعاىل:  " ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن  

 احلق هلل وضل عنهم ما كانوا يفرتون " .
وقد فسر الفراهي يف مذكراته اليت وضعها بني يدي تفسريه " الشهيد " –  يف اآلية –  

إمامهم يف الكفر.  :أبنه  
 ويؤيد هذا التفسري ما جاء يف سورة مرمي يف قوله تعاىل: 

2 (
 "

 چ چ  چ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  ڎ  چ مريم: ٦٩(
حيث استعمل نفس فعل  " النزع "  واستعمل  " الشيعة  "  بدل األمة ، وبني معىن  

 الشهيد  أبنه  " أشدهم على الرمحن عتيا " .
 

. ١86/  4( عمدة احلفاظ  السمني احلليب  ١)   

.  6٩( مرمي :   2)    
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: وبناء على هذا يستقيم معىن اآلية   
هلؤالء   –فقلنا   -إمامهم يف الكفر وأشدهم عتوا   – ونزعنا من كل أمة شهيدا  

فعلموا    -من الشركاء   على ما كنتم تزعمون ل   –: هاتوا برهانكم   - األئمة العتاة 
.  -من الشركاء   –أن احلق هلل وضل عنهم ما كانوا يفرتون    

   ويؤيد هذا املعىن قوله تعاىل
ٹ    ٿپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  پٻ   ٻ  ٻ  ٻچ 

  ڃٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ             ڄ  ڃ  ڃ

  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ فصلت: ) 3 (

ولو أننا تتبعنا اآلايت اليت تنتهي بقوله تعاىل: " وضل عنهم ما كانوا يفرتون " لرأيناها  
يف صحة هذا التفسري.  ،تؤيد هذا املعىن ، مما ال يدع جماال للشك  

أما التفسري الذي ذهب إليه معظم املفسرين ، فقد اضطروا إليه اضطرارا ، حيث ظنوا  
 أن " الشهيد "  يف اآلية هو كالشهيد يف قوله تعاىل:

.٤١النساء:  چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ   
 وملا كان قوله: " فقلنا هاتوا برهانكم " ال يتناسب مع مقام الشهيد الذي هو النيب،   

والكافر ، وحىت   ،جعلوا اخلطاب لألمم بدال من األنبياء ، غري أن األمم فيها املؤمن
وكلها تكلفات وجتوزات.  .يصح اخلطاب البد من ختصيصه ابلكفار  

ولو أهنم أخذوا " النزع "  على أصل معناه لعلموا أنه ال يتناسب مع مقام األنبياء، ومن  
مث حبثوا عن املعىن اآلخر ، والذي تكرر يف عدد من اآلايت ومنها قوله تعاىل يف سورة 

) 2 (
 البقرة: " وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقني " 

 

. 48 -4٧( فصلت : 3)   
.  23( البقرة :  2)   
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 مفهوم الفقري واملسكني 
 قال هللا تعاىل يف سورة التوبة :

َها َواْلُمَؤلمَفِة قُ ُلوهُبُْم َويف الّرِقَاِب وَ  َا الصمَدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ اْلَغارِِمنَي ِإمنم
ُ َعِليٌم حَ ِكيٌم )60( 10( .  َويف َسِبيِل اَّللِم َواْبِن السمِبيِل َفرِيَضة  ِمَن اَّللِم َواَّللم

يف معىن: " الفقراء واملساكني "    -يف كتابه: الناسخ واملنسوخ- قال أبو جعفر النحاس
 يف هذه اآلية :

اختلف يف ذلك أهل التأويل، والفقهاء، وأهل اللغة، وأهل النظر، فقالوا يف ذلك أحد  
 عشر قوال   :

 قال:  –روي عن قتادة   –األول   •
ساكني : األصحاء احملتاجون.الفقراء الذين هبم زمانة .وامل  

 قال:  –قاله الضحاك   – الثاين  •
 الفقراء : فقراء املهاجرين . واملساكني : من مل يهاجر.

 قال:  –قال به عكرمة  –الثالث   •
 الفقراء : من اليهود والنصارى . واملساكني : من املسلمني.  

 :  -قاله عبيد بن احلسن  – الرابع  •
اخلضوع . والفقراء : الذين يتجملون وأيخذون يف  املساكني : الذين عليهم الذلة و 

 السر.
 : -قاله حممد بن مسلمة  – اخلامس  •

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

 

60:  التوبة سورة -22  
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: من ال مال له، وال حرفة تقع منه موقعا ، زمنا  كان أو غري   -وهللا أعلم   –الفقري 
ن، سائال  كان أو متعففا . واملسكني : من له مال أو حرفة ال تقع منه موقعا ، وال زم

 تغنيه، سائال   كان أو غري سائل 

- قاله أبو ثور-السابع-  
 الفقري: الذي له شْي. واملسكني: الذي ال يصيب من كسبه ما يقوته.

قاله أهل اللغة :-الثامن-  
ذي له شْي ال يكفيه. قال يونس: قلت  املسكني: الذي ال شْي له. والفقري: ال -

 ألعرايب: أفقري أنت؟ فقال: ال. بل مسكني. وأنشد أهل اللغة:
 أمما اْلَفِقرُي المِذي َكاَنْت َحُلوبَ ُتُه **  وفَق العياِل فلْم يرتْك لُه سبُد ) 11(

:  -روي عن ابن عباس-التاسع -  
املسلمني. وقال فيه النحاس: من أجل ما روي املساكني: الطوافون. والفقراء: فقراء 

 فيه.... وأكثر أهل التأويل على هذا القول....
:  -قال به بعض أهل النظر-العاشر-  

الفقري إىل الشْي، وإن كان ميلك ماال، فقد يكون غائبا عنه، ويكون فقريا   الفقري:هو
 إىل أخذ الصدقة. واملسكني: الذي عليه اخلضوع والذلة.    

 

" " الفقري، واملسكني " ال يكاد الناس يفرقون بينهما، وقد فَ َرق هللا تعاىل    8/   ١( قال ابن قتيبة يف أدب الكاتب :١١) 
َا الصمَدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي" بينهما يف آية الصدقات فقال جل ثناؤه:"  وجعل لكل صنف َسْهَما ،  -  60التوبة : -ِإمنم

 لبُ ْلغة من العيش، واملسكني: الذي ال شيء له، قال الراعي: والفقري: الذي له ا
 أمما الفقرُي المذي كانْت حُلوبَ ُتُه ... َوْفَق الِعياِل فَ َلْم يرتْك لُه َسَبد 

 .  56/   ١وهو يف ديوانه: - البيت للراعي النمريي - فجعل له َحُلوبة، وجعلها َوْفقا  لعياله، أي: قوات  ال َفْضَل فيه
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احلادي عشر: الفقري: هو الذي يعطي بفقره فقط. واملسكني: الذي يكون عليه مع   -
 فقره خضوع وذلة السؤال....." )12( .

ولو ذهبنا   -على سبيل اإلجياز واالختصار - حاس من أقوالهذا ما ذكره أبو جعفر الن
ذكرهتا كتب أحكام القرآن  ،نستقرْي كل ما قيل يف الفقري واملسكني لوجدان أقواال أخر

 وكتب الفقه، و املقصود هنا بيان مدى تعدد األقوال وكثرهتا، ال استقصاء كل ما قيل.
واملسكني: أيهما أحوج من اآلخر: مث جند أن الفقهاء ينقسمون إىل قسمني يف الفقري  

من قبل أن هللا تعاىل بدأ   -فبعضهم يرى أن " الفقري " أشد حاجة من " املسكني" -
واألصمعي. ،وهبذا قال الشافعي -فاألهم، وإمنا يبدأ ابألهم-به  
وذهب أبو حنيفة إىل أن املسكني أشد حاجة، وبه قال الفراء وثعلب وابن قتيبة   -

: لقول هللا تعاىل  
."َأْو ِمْسِكين ا َذا َمرْتَبٍَة"  

 وهو املطروح على الرتاب لشدة حاجته. وأنشدوا:
 أما الفقري الذي كانت حلوبته          وفق العيال فلم يرتك له سبد 

 ويقول ابن قدامة: ولنا أن هللا تعاىل بدأ ابلفقراء، ليدل على أهنم أهم، وقال تعاىل:
أَمما السمِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَ ْعَمُلوَن يف اْلَبْحِر فََأَرْدُت َأْن َأِعيبَ َها وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك   "

 أَيُْخُذ ُكلم َسِفيَنٍة َغْصب ا" )13(
 فأخرب أن املساكني هلم سفينة يعملون هبا، وألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  

 

( ، 308  - 305/ ١4األقوال اليت قيلت يف »الفقري« ، و»املسكني« يف تفسري الطربي : )(ينظر  ١2)
 (.١٧0 - ١68/  8، وتفسري القرطيب : )  456/  3، وزاد املسري :   223/  3ومعاين النحاس : 

.  ٧٩( سورة الكهف : آية 13)  
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 " اللهم أحيين مسكينا وأمتين مسكينا واحشرين يف زمرة املساكني") 14(.
 وكان يستعيذ من الفقر....، وألن الفقر: مشتق من " فقر الظهر"  فعيل مبعىن  

" مفعول": أي: مفقور.... واملسكني: : " مفعيل " من السكون، وهو الذي أسكنته  
أشد حاال من الساكن...." . :احلاجة. ومن كسر صلبه  

تصر لرأيه أبدلة، ويرد أدلة الفريق اآلخر، وتبقى القضية معلقة يف وهكذا كل فريق ين
دون املذهب   ،ذهن القاريء ورمبا مييل أهل كل مذهب إىل التمسك برأي مذهبهم

 اآلخر.
وال شك أبن كل فريق حياول أن جيد أتييدا لرأيه من بعض اآلايت القرآنية أو من  

ولكن ذلك كله مل حيسم األمر، ومل حيل   األحاديث النبوية، أو من أقوال علماء السلف، 
 املشكلة، 

 وبقيت القضية حتتمل القولني. 
 ولو أننا طبقنا منهج التفسري املوضوعي واستقرأان استعمال القرآن للكلمتني فماذا جند:

جند قوله تعاىل  -  
وقوله تعاىل : -26" َوَعَلى المِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنٍي"   

( 34َواَل حَيُضُّ َعَلى طََعاِم اْلِمْسِكنِي" )"   
وقوله تعاىل:  -  

 " َوملَْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنَي" )44(15(
وقوله تعاىل: -  

 

،   ١382/   2, وابن ماجه يف سننه :   2352، حديث    5٧٧/    4 ( أخرجه الرتمذي يف سننه :١4)
 .  2٩/    ١وأرده األلباين يف الصحيح :   4١26حديث  

 .   44( سورة املدثر : آية ١5) 



 53 

 "َواَل حَتَاضُّوَن َعَلى طََعاِم اْلِمْسِكنِي" )١8() 16(
وقوله تعاىل : -  

 " َواَل حَيُضُّ َعَلى طََعاِم اْلِمْسِكنِي" )3()17(
/ من اجملادلة:4تعاىل يف اآلية / وقوله -  

ْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتَ َتابَِعنْيِ ِمْن قَ ْبِل َأْن يَ َتَماسما َفَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِستِّ  نَي  " َفَمْن ملَْ جيَِ
 ِمْسِكين ا َذِلَك لِتُ ْؤِمُنوا ابِ َّللِم َوَرُسولِِه َوتِْلَك ُحُدوُد اَّللِم َولِْلَكاِفرِينَ  َعَذاٌب أَلِيٌم" )4()18(

وقوله تعاىل: -  
 " َويُْطِعُموَن الطمَعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكين ا َويَِتيم ا َوَأِسري ا" )8( إِ ) 19(

وقوله تعاىل: -  
( َأْو ِمْسِكين ا َذا َمرْتَبٍَة ١5( يَِتيم ا َذا َمْقَربٍَة )١4" َأْو ِإْطَعاٌم يف يَ ْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة )

له تعاىل:وقو -("١6)  
َفَكفمارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم أَْو ِكْسَوهُتُْم َأْو حَتْرِيُر  " 

 َرقَ َبٍة")20(
وقوله تعاىل:  -  

 " َأْو َكفمارٌَة طََعاُم َمَساِكنيَ ")21(

 

 .   ١8( سورة الفجر : آية ١6) 
 .  3( سورة املاعون : آية ١٧) 
 .   4(سورة اجملادلة : آية ١8) 
 .   8(سورة اإلنسان : آية ١٩) 
 .  8٩ (سورة املائدة : آية 20) 
 .  ٩5(سورة املائدة : آية 2١) 
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ويالحظ يف كل هذه اآلايت اقرتان اإلطعام ابملساكني، ويف واحدة منها: اقرتان  
. -يف كفارة اليمني  -اإلطعام، أو الكسوة،  

وهذا إن دل على شْي فإمنا يدل على أن املسكني: هو الذي حيتاج إىل الطعام أو إىل  
 الكسوة، ومن مث جند أن الكفارات كلها تنص على املساكني.

ايت اليت ذكر فيها " الفقري"  أو " الفقراء " مل يذكر فيها اإلطعام إال مرة بينما جند اآل
 واحدة وذلك يف قوله تعاىل : 

َها   ٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقَ ُهْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَنْ َعاِم َفُكُلوا ِمن ْ " َوَيْذُكُروا اْسَم اَّللِم يف َأايم
 َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقري"َ  )28()22(

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. 

على سبيل   -أنه ميكن استعمال إحدى الكلمتني مكان األخرى  :والذي ال شك فيه
مها عن األخرى، يف الذكر. أما عند اجتماعهما فال بد من  وعند انفراد إحدا  -التجوز

 التفريق بينهما، كما هو الشأن يف هذه اآلية.
والفقري: أعم من املسكني، ألنه احملتاج مطلقا، وعلى هذا ميكن أن يعرب ابلفقري عن  

واملسكني أخص من الفقري، ألن املراد به: احملتاج إىل   .-على هذا األساس  -املسكني
م، والكساء، من الضرورايت .الطعا  

 وبناء على هذا يكون قوله تعاىل:
َا الصمَدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي" أفرد فيه "املساكني" ابلذكر بعد " الفقراء " من " ِإمنم

ابب عطف اخلاص على العام، أتكيدا  ألمهيتهم وشدة حاجتهم، وذلك كما يف قوله  
 تعاىل:

 

 . 28(سورة احلج : آية 22) 
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 " تَ نَ زمُل اْلَماَل ِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها إبِِْذِن َرهبِِّْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر ")23(
 حيث أفرد الروح ابلذكر مع دخوله يف املالئكة، بياان ألمهيته.

 وأما قوله تعاىل:
َورَاَءُهْم َمِلٌك  "أَمما السمِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَ ْعَمُلوَن يف اْلَبْحِر فََأَرْدُت َأْن َأِعيبَ َها وََكاَن 

 أَيُْخُذ ُكلم َسِفيَنٍة َغْصب ا ":
 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.

وما يصيب   -صيغة منتهى اجلموع- ومنها: لو صحت إضافة امللك، فإهنم مجع كبري
 الواحد منهم من ملكيتها، ال يعتد به نظرا لقلته. 

 وأما استشهادهم حبديث :" اللهم أحيين مسكينا"
ولفظه ال يصح كما ذهب إىل ذلك ابن    -فاحلديث ضعيف وال يصلح لالحتجاج

ال على شدة الفقر . ،وحيمل معناه على التواضع -تيمية   
هذا التفسري املوضوعي كفيل أبن يوصلنا إىل قول فصل يف مثل  وهكذا نرى أن مثل  

 هذه القضااي اليت تكثر فيها األقوال، وتتعدد االجتهادات.
 وبذلك يكون القرآن حكما بينها، ال حمكوما فيها.24

 

 

 

 .   4( سورة القدر : آية  23) 
١٩٩0/مارس/١6العدد/-افتتاحية جملة الشريعة الكويتية -36  
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 سنن اإلنسان.. وسنن اإلميان: 
ومنحه من الطبائع والغرائز والقوى  -كما خلق الكون واملادة  -خلق هللا اإلنسان        

ما يقيم حياته على هذه األرض، وجعل حياته على هذه واألرض لغاية أكرب من  جمرد 
ومن مث كان متيزه عن بقية  –كما هو شأن عامل املادة    –االستمرار يف احلياة  

يري يف حياته، طبقا للوظيفة املخلوقات، ابلعقل واالختيار، والقدرة على الفعل والتغ
املختصة به، وهذه الوظيفة حمددة ابالستخالف يف األرض، القائم على تنفيذ شريعة 

 هللا املنزلة.
يف مجيع شؤون    -ومن مث فاإلميان هبذه الشريعة، وتطبيق ما جاءت به من هداية  

و خلقا  يدخل تغيريا كبريا على حياة اإلنسان، حىت ليمكن القول: إنه يغد  -احلياة
أخر، بعد دخوله يف اإلسالم، واهتدائه بتوجيهاته وأحكامه. األمر الذي جيعل الفارق  

 كبريا بني اإلنسان املسلم، واإلنسان عموما. 
ال ميكن  -اليت ال ختضع لشريعة اإلسالم-ومن مث فإن السنن اليت حتكم احلياة الشرية  

ل اإلسالم كعنصر معدل،  أن تبقى شامله لإلنسان املسلم، دون تعديل، بعد أن دخ
 ومؤثر يف تغيري اإلنسان ليكون " اإلنسان املسلم".

 وميكن توضيح هذه الفكرة ابألمثلة التالية: 
 يقول تعاىل يف سورة املعار ج:-  
ْنسحانح ُخِلقح هحُلوًعا )"     ( ِإالا 21ا )( وحِإذحا محساُه اخْلحرْيُ محُنوعً 20( ِإذحا محساُه الشارُّ جحُزوًعا )19ِإنا اإْلِ

هِتِْم دحاِئُمونح )22اْلُمصحلِ نيح )  .((23( الاِذينح ُهْم عحلحى صحالح
ويالحظ هنا استثناء املسلم املصلي الدائم على صالته مما فطر عليه اإلنسان من     

اهللع، ومن جزعه من الشر الذي ميسه، ومن منعه اخلري الذي يعطى. فكأن اإلنسان  
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ا أخر، بتأثري الصالة، وعلى النقيض من اإلنسان اجملرد من املسلم أصبح فعال خلق
 اإلسالم.  

ومن هنا جند أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا حز به أمر، أو نزلت به شدة، فزع  
 إىل الصالة، نظرا ملا هلا من التأثري يف هذا اجلانب.     

 ويقول هللا تعاىل يف سورة النساء : -
ِإْن حُتِْسُنوا وحت حت اُقوا فحِإنا اَّللاح كحانح مبحا ت حْعمحُلونح خحِبريًا(. )وحُأْحِضرحِت اأْلحن ْ )-  (.(128ُفُس الشُّحا وح

اال أن   ،فالشح إذن حاضر يف النفس اإلنسانية، وخلقت على هذا وتستمر عليه   
   :اليت تطهر املزكي من هذا الشح-عن طريق الزكاة، والصدقات- يعدل ذلك بشريعة هللا

 قال تعاىل يف سورة التوبة: 
تحكح  ُرُهْم وحتُ زحكِ يِهْم هِبحا وحصحلِ  عحلحْيِهْم ِإنا صحالح قحًة ُتطحهِ  يٌع عحِليمٌ   ) ُخْذ ِمْن أحْموحاهلِِْم صحدح ُ مسِح ُْم وحاَّللا ( سحكحٌن هلح

(103) 
إىل إيثار يقي  -بفعل تطبيق الشريعة  -وهكذا يتحول التكالب على املال واالستئثار به  

 :-كما جاء يف سورة احلشر– املسلم، من الشح الذي كان حاضرا يف نفسه  
ُدونح يف ُصُدوِرِهْم ححاجحًة مماا ُأوتُوا وحالاِذينح ت حب حواُءوا الداارح وحاإْلِميحانح ِمْن ق حْبِلِهْم حيُِبُّونح محْن هحاجحرح ِإلحْيِهْم وحالح )    جيِح

 ( 9وحيُ ْؤثُِرونح عحلحى أحنْ ُفِسِهْم وحلحْو كحانح هِبِْم خحصحاصحٌة وحمحْن يُوقح ُشحا ن حْفِسِه فحُأولحِئكح ُهُم اْلُمْفِلُحونح )
 ومثله قوله تعال يف سورة التغابن :  

رْيًا أِلحنْ ُفِسُكْم وحمحْن يُوقح ُشحا ن حْفِسِه فحُأولحِئكح   فحات اُقوا)   ُهُم   اَّللاح محا اْستحطحْعُتْم وحامْسحُعوا وحأحِطيُعوا وحأحْنِفُقوا خح
 .(16اْلُمْفِلُحونح ( )

" تسري على اإلنسان الفطري، أو الطبيعي، مع مجيع  " سنن اإلنسانوهكذا فإن    
   هللا.غرائزه كما وهبها له 

قدار: تدافع السنن.. وتنازع األ   
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سبق ميكننا القول أبن احلياة البشرية ختضع لسنن كثرية، وهذه السنن تعتمد يف  من خالل ما     
من سورة   تعاىل هاليت وردت يف قول ، نسان طبقا للسنة العامةحتققها ونفاذها على عمل اإل

: األنفال  
ًة أحنْ عحمحهحا عحلحى ق حْوٍم    ذحِلكح   ) ًا نِْعمح ْ يحُك ُمغحريِ  ُواأبِحنا اَّللاح ملح يٌع عحِليٌم ( )  ححىتا يُ غحريِ  (53محا أبِحنْ ُفِسِهْم وحأحنا اَّللاح مسِح  

 وقوله تعاىل يف سورة الرعد:
ُوانا اَّللاح الح يُ غحريِ ُ محا ِبقحْوٍم  )   ُْم ِمْن ُدونِِه محا أبِحنْ ُفِسِهْم وح   ححىتا يُ غحريِ  ُ بِقحْوٍم ُسوًءا فحالح محرحدا لحُه وحمحا هلح ِإذحا أحرحادح اَّللا

.(11ِمْن وحاٍل( )  
أو إجيااب، مما يظن معه يف كثري من  ،نسان سلباثر بتدخل اإلأتت  ،وكذلك السنن الكونية الكثرية 

اثر. لعدم ترتب النتائج على اآل ،أو ختلفت ،لت  حيان أن السنن رمبا تعداأل  
كثر  وأأوسع بكثري مما نظن ،  ، أو احلياة الطبيعية ،و احلقيقة أن السنن اليت حتكم احلياة البشرية 

. نسانن حييط هبا اإلأمن   
و الكونية. كلما أدرك جديدا    ،يف اكتشافه ألسرار احلياة البشرية نسانومن مث فكلما تقدم اإل 

الوقائع و االستفادة منها.  و  ،من هذه السنن، وغدا أقدر على تفسري احلوادث   
غذر على احلصر، واليت تاليت ت  ،إن خضوع احلياة البشرية و الكونية هلذه السنن الكثرية    

نسان وتتدافع طبقا لعمل اإل ،حاطة هبا تتزاحم يف عملهاواإل ،حدى جهود البشر يف اكتشافهاتت
.تقدما وختلفا ،الذي خيضع أيضا لعوامل ودوافع خمتلفة، تؤثر فيه قوة  وضعفا   

بناء على العامل والدافع الذي  ،ما تكون له الغلبة على غريه :ومن مث يتحقق من هذه السنن 
.نسانيتغلب يف عمل اإل  

مث يتحقق القدر املرتتب   .طبقا لتدافع السنن -تنازع حاليف  -هليةقدار اإلكذالك تكون األ  
 على السنة الغالبة.  

.  والضعف، القوة حبسب ،وإهنا يتغلب بعضها على بعض. تخلفت   ال، فالسنن جارية وهكذا
وأحداث: ،وميكن أن نالحظ ذلك يف كثري مما جيري حولنا من مشاهد  
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رض كل ما يقع يف نطاق  يستلزم أن ينجذب إىل األ  :من املعلوم أن قانون اجلاذبية األرضية -  
رض، وذلك ألهنا  ال تنجذب إىل األ ، اموأمثاهل ،والطائرات  ،الطيور نولكننا نرى أ  . هذه اجلاذبية

.-هو قانون الطريان -خرآختضع لقانون   
 ،ما حدث خلل يف الطائر فإذا .مل يلغ قانون اجلاذبية، وإمنا تغلب عليه :وهكذا فقانون الطريان 

يهواين إىل   :والطائرة  ، فإننا نرى الطائر .أمام قانون اجلاذبية  -أضعف هذا القانون -أو الطائرة
لتغلب قانون اجلاذبية .  ،رضاأل  
ع  فميان ير ن اإلأأن ينتصر املسلمون على املشركني، وذلك ملا قدمنا من  :من سنن اإلميان - 

.يف احلد األدىن -غري املسلم -نسانإىل ضعف طاقة اإل ،طاقة املؤمن  
لتزام ابلتوجيهات  واال ،البد من مراعاة شروطها ومقتضياهتا  ،فلتحقيق هذه السنة :ومع ذلك  

حينما توافرت   ،حتقق هذه السنة :واحدةالوميكن أن نالحظ يف املعركة  .الصادرة إىل املؤمنني
حيث انتصر املسلمون  ،حدث يف معركة أحد وذلك ما .التزم املسلمون ابلتوجيهات و  ،الشروط

. -طبقا لوعد هللا بنصر املؤمنني -يف أول هذه املعركة  
بقوله:   يف سورة آل عمران  رميوقد حكاه القران الك   
ُْم ِبِِْذنِِه ححىتا ِإذحا فحِشْلُتْم وحت حنحازحْعُتْم يف اأْلحْمِر وحعح    ُه ِإْذ حتحُسُّوهنح ُ وحْعدح ُتْم ِمْن ب حْعِد محا أحرحاُكْم وحلحقحْد صحدحقحُكُم اَّللا صحي ْ

نْ يحا   ُ محا حتُِبُّونح ِمْنُكْم محْن يُرِيُد الدُّ تحِليحُكْم وحلحقحْد عحفحا عحْنُكْم وحاَّللا ب ْ ُهْم لِي ح وحِمْنُكْم محْن يُرِيُد اآْلِخرحةح ُثُا صحرحفحُكْم عحن ْ
  (152ُذو فحْضٍل عحلحى اْلُمْؤِمِننيح )

جعل هذه  ،ن خمالفة املسلمني الرماة ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم وتنازعهم فيما بينهمأغري   
سورة األنفال: روط منصوص عليها يفش ال هلفوات الشروط. وهذ ،السنة ال تتحقق  

تعاىل :  قال   
( 45ايح أحي ُّهحا الاِذينح آمحُنوا ِإذحا لحِقيُتْم ِفئحًة فحاثْ بُ ُتوا وحاذُْكُروا اَّللاح كحِثريًا لحعحلاُكْم تُ ْفِلُحونح )  

ميان أوال بتحقق وسنن اإلنسان، وكيف تغلبت سنة اإل ،ميانوهكذا نرى التدافع بني سنن اإل   
. ومن مث كان القدر نصر املؤمنني .شروطها  

فكان   .مبخالفة الرماة ،حينما ضعفت سنة اإلميان ، مث كيف دفعت سنة اإلميان بسنة اإلنسان 
ما أصاب املؤمنني من القرح واملصيبة.  :القدر  
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خرى كثرية : أسنن   
أن يتسع له  الذي ال ميكن  ،جيد الشيء الكثري :ن املتبع ملا ورد يف القران الكرمي من السننإو    

هنا إىل بعض هذه السنن إشارة سريعة:  ن نشريأمثل هذا البحث احملدود الصفحات، ويكفي   
:-قرةبيف سورة ال  املشار إليها بقول تعاىل- سنة التدافع :-  
.(251فحْضٍل عحلحى اْلعحالحِمنيح )وحلحْوالح دحْفُع اَّللِا النااسح ب حْعضحُهْم بِب حْعٍض لحفحسحدحِت اأْلحْرُض وحلحِكنا اَّللاح ُذو  )    

 وقوله تعاىل يف سورة احلج:
 كحِثريًا دحْفُع اَّللِا النااسح ب حْعضحُهْم بِب حْعٍض هلحُدِ محْت صحوحاِمُع وحبِيحٌع وحصحلحوحاٌت وحمحسحاِجُد يُْذكحُر ِفيهحا اْسُم اَّللاِ   وحلحْوالح   )

ُ محْن ي حْنُصُرُه ِإنا اَّللاح لحقحِويٌّ عحزِيٌز ) (40وحلحي حْنُصرحنا اَّللا  
:سنة االبتالء -   
:-من سورة الكهف  -تعاليف قول   وقد أشري إليها   

ُهْم أحي ُُّهْم أحْحسحُن عحمحاًل ) ُلوح ب ْ (7ِإَّنا جحعحْلنحا محا عحلحى اأْلحْرِض زِينحًة هلححا لِن ح  
: بقوله تعاىل  كما أشري إليها يف سورة امللك  

ُلوحُكْم أحيُُّكْم أحْحسحُن عحمحاًل وحُهوح  "   ب ْ (2اْلعحزِيُز اْلغحُفوُر )الاِذي خحلحقح اْلمحْوتح وحاحلْحيحاةح لِي ح  
 وأشري إليها يف سورة العنكبوت بقوله تعاىل: 

ُ 2أحححِسبح النااُس أحْن ُيرْتحُكوا أحْن ي حُقوُلوا آمحناا وحُهْم الح يُ ْفت حُنونح ))   ( وحلحقحْد ف حت حناا الاِذينح ِمْن ق حْبِلِهْم ف حلحي حْعلحمحنا اَّللا
ُقوا وحلحي حْعلحمحنا  (3اْلكحاِذِبنيح )  الاِذينح صحدح  

:سنة التمكني واالستخالف-  
من سورة االنور:  املشار إليها بقوله تعاىل  

ُ الاِذينح آمحُنوا ِمْنُكْم وحعحِمُلوا  )   يف اأْلحْرِض كحمحا اْستحْخلحفح الاِذينح ِمْن ق حْبِلِهْم   الصااحِلحاِت لحيحْستحْخِلفحن اُهمْ وحعحدح اَّللا
لحن اُهْم ِمْن ب حْعِد خحْوِفِهْم أحْمًنا ي حْعُبُدونحيِن   ُْم وحلحيُ بحدِ  ُهُم الاِذي اْرتحضحى هلح ُْم ِدين ح ًئا وحمحْن وحلحُيمحكِ نحنا هلح الح ُيْشرُِكونح ِب شحي ْ

  (55اْلفحاِسُقونح )  كحفحرح ب حْعدح ذحِلكح فحُأولحِئكح ُهمُ 
:-من سورة القصص-وبقوله تعاىل  

ُنا عحلحى الاِذينح اْسُتْضِعُفوا يف اأْلحْرِض وحجنحْعحلحُهْم أحِئماًة وحجنحْعحلحُهُم    و)   ( 5اْلوحارِِثنيح )وحنُرِيُد أحْن منح  
 يف سورة األنبياء :وقوله



 61 

نحا يف الزابُوِر ِمْن ب حْعِد الذ ِْكِر أحنا اأْلحْرضح يحرِثُ هحا ِعبحاِديح الصااحِلُونح )  وحلحقحدْ   ) ب ْ ت ح (105كح  
 سنة التداول واالستبدال: 

بقوله:  يف سورة آل عمران واملشار إليها -  
ُم نُ إ    ) ُ الاِذينح آمحُنوا ْن ميحْسحْسُكْم ق حْرٌح ف حقحْد محسا اْلقحْومح ق حْرٌح ِمثْ ُلُه وحتِْلكح اأْلحايا اِوهلُحا بحنْيح النااِس وحلِي حْعلحمح اَّللا دح

ُ الح حيُِبُّ الظااِلِمنيح ) ( 140وحي حتاِخذح ِمْنُكْم ُشهحدحاءح وحاَّللا  
:  من سورة حممد صلى هللا عليه وسلم وقوله  

ِإْن ت حت حوحلاْوا يحْست حْبِدْل ق حْوًما) ( 38)(  غحرْيحُكْم ُثُا الح يحُكونُوا أحْمثحالحُكْم    وح  
  -إذا ما أرادوا أن يعرفوا سنن احلضارة :وهكذا تعترب دراسة مثل هذه السنن زادا كبريا للمسلمني

كما فعلوا ذلك من قبل، حيث كانت مثل هذه اإلشارات -يف نشأهتا وتطورها وازدهارها وسقوطها
والذي يعترب حبق   ،بن خلدون يف مقدمتهاتماعي الكبري الذي حققه  جسببا يف السبق التارخيي واال

 اضع علم االجتماع والعمران. و 
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 اهلداية...والضالل 
 

يعتذر كثري من الناس عن عدم التزامهم ابإلسالم وقيمه وتعاليمه ، أبن هللا مل يهدهم    
وأنه لو هداهم كما هدى غريهم لكانوا قائمني بواجبات الدين وتكاليفه ، ورمبا  

 استشهدو ا على ذلك بقول تعاىل:
- ٩3النحل :  – "  ُيِضلُّ َمن َيَشاء َويَ ْهِدي َمن َيَشاء "   

وبذلك يلقون ابلالئمة على ماهم فيه من بعد عن اإلسالم ، على هللا سبحانه وتعاىل ،  
م أقاموا احلجة على اآلخرين ، وأراحوا أنفسهم من تبعة الشعورويظنون بذلك أهن  

 ابلذ نب الذي ميكن أن يؤرق حياهتم وجيعلها جحيما ال تطاق. 
وال شك أبن مثل هذا السلوك إن دل على شيء ، فإمنا يدل على سطحية يف التفكري  

ام أبعباء  ، ورغبة يف التفلت من مسؤولية االلتزام ، وما ميكن أن يرتتب عليه من قي
 التكاليف ، وبعد االستجابة للرغبات واألهواء. 

إن مقولتكم هذه ليست شيئا جديدا أبدعته عقولكم ،   وابديء ذي بدء نقول هلؤالء :
او أدت إليه معرفتكم وعلومكم ، حىت تفرحوا به وتفتخروا !! فلقد سبقكم إىل ذلك  

 مشركو مكة الذين كانوا يعبدون امللالئكة ، كما أخرب هللا تعاىل عنهم بقوله :
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ِن ِإاَناث  َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدهُتُْم َوُيْسأَُلوَن"     "َوَجَعُلوا اْلَماَلِئَكَة المِذيَن ُهْم ِعَباُد الرممحَْ 
 20 -١٩الزخرف  -

كذلك بني يف آية اخرى أن مثل هذه املقولة سيحتج هبا الناس يف املستقبل كما احتج  
 هبا السابقون ، قال هللا تعاىل :

َأْشرَْكَنا َواَل آاَبُؤاَن َواَل َحرمْمَنا ِمن َشْيٍء َكَذِلَك َكذمَب  "َسيَ ُقوُل المِذيَن َأْشرَُكواْ َلْو َشاء اَّلّلُ َما  
ْن ِعْلٍم فَ ُتْخرُِجوُه لََنا ِإن تَ تمِبُعوَن ِإالم    المِذيَن ِمن قَ ْبِلِهم َحىتم َذاُقوْا أَبَْسَنا ُقْل َهْل ِعندَُكم مِّ

 .  ١48الظمنم َوِإْن أَنُتْم َإالم خَتُْرُصوَن  " األنعام 
ويالحظ أن كلتا اآليتني تشريان إىل أن مثل هذا القول ال يستند إىل علم وال تقوم به 

حجة ، ومن مث فالقائلون ابخلرص والتخمني ، واملتبعون له متبعون للظنون واألوهام  
 :"ما هلم به من علم إن هم إال خيرصون "

إال خترصون "" هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إال الظن وأن أنتم   
أما العلم الذي تقوم به احلجة وينقطع به العذر ، فهو ما أخربان هللا سبحانه يف كتابه  

 من أنه فطر الناس مجيعا على اإلسالم والتوحيد حيث قال سبحانه وتعاىل : 
َها اَل  ".  تَ ْبِديَل خِلَْلِق اَّللِم َذِلَك  فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيف ا ِفْطَرَة اَّللِم الميِت َفَطَر النماَس َعَلي ْ

- 30الروم:  -." الدِّيُن اْلَقيِّمُ   
فبينت هذه اآلية القرآنية أن مجيع البشر فطروا على توحيد هللا ودين احلق ، فلم مييز هللا 
ابتداء بني أانس وأانس ، بل إن اهلداية الفطرية مشلت الكون كله بكل ما فيه كما تشري 

 يف القرآن الكرمي : إىل ذلك آايت أخر 
 ،   50"قَاَل رَب َُّنا المِذي أَْعَطى ُكلم َشْيٍء َخْلَقُه مُثم َهَدى." طه : 

 6-5"الشمْمُس َواْلَقَمُر حِبُْسَباٍن . َوالنمْجُم َوالشمَجُر َيْسُجَداِن ." الرمحن 
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نسان  إال أن الفارق بني اإلنسان وبني خملوقات الكون األخر، هو ما خص هللا به اإل
من العقل والتمييز والقدرة على االختيار حبيث يتقلد عهده التكليف ، ويكون أهال  

 لتحمل املسؤولية ، والتعرض خلطر الثواب والعقاب :
َها  "   ِإانم َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السمَماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل فَأََبنْيَ َأن حَيِْمْلَنها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ

نَساُن  - ٧األحزاب :  -" َومَحََلَها اإْلِ  
 . وهذه اهلدابة الفطرية لإلنسان ، كما تشمل معرفة فطرية ابخلالق الواحد  .١

كذلك تشمل معرفة جبلية جمملة ابخلري والشر، كما يشري إىل ذلك قوله تعاىل: "َوَهَديْ َناُه  
 –  ١0البلد :  -النمْجَدْيِن ."

 8-٧"َونَ ْفٍس َوَما َسوماَها ، فََأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها  " الشمس : 
نَساَن ِمن نُّْطَفٍة أَْمَشاٍج ن مب ْ  يع ا َبِصري ا ، ِإانم َهَديْ َناُه السمِبيَل ِإمما  "ِإانم َخَلْقَنا اإْلِ َتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِ

 . -3اإلنسان : -َشاِكر ا َوِإمما َكُفور ا   "
وهكذا نرى من خالل هذه النصوص العدالة اإلهلية تتجلى واضحة للعيان ، إذ جتعل 

، بل إهنا جتعله أمرا   مشرتكا اهلداية الفطرية عامة للناس مجيعا من غري تفريق وال متييز 
بني خملوقات هللا مجيعا ، وملا كانت هذه اهلداية من عمل هللا ، وال يد للمخلوق فيها ،  

 مل يرتب هللا تعاىل عليها مسؤولية وال حسااب.
غري أن هذه اهلداية الفطرية ليست هي كل ما أعطاه هللا لإلنسان ، بل أعطاه ابإلضافة 

هذه اهلداية ، فوهبه العقل واحلواس ، وجعله قادرا على التفكري  إىل ذلك ما يؤكد به 
 واالستنباط ، وحتصيل العلم واملعرفة :

ئ ا َوَجَعَل َلُكُم اْلسمْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئِ  َدَة  "َواَّلّلُ َأْخَرَجُكم مِّن بُطُوِن أُممَهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُموَن َشي ْ
 - ٧8لنحل :ا  -َلَعلمُكْم َتْشُكُروَن ."
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ومل يقف األمر عند هذا احلد ، بل لقد توىل هللا هذا اإلنسان بلطفه ورعايته ، فلم يرتكه  
حواسه، وخباصة أن هناك أمورا كبرية تستعصي على العقل واحلواس ، وم نثم  إىل عقله و 

فقد أرسل إليه رسله ، وأنزل عليه كتبه ، وبني له اخلري والشر ، واحلق والباطل ، ورتب  
ى ذلك كله يف دائرة كسبه واختياره ، وطوع إرادته وحريته ، ورتب على ذلك كله عل

رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالم  مسؤولية الثواب والعقاب قال تعاىل يف شأن الرسل : " رُُّسال  مَُّبشِّ
ٌة بَ ْعَد الرُُّسِل  ١65" النساء:   َيُكوَن لِلنماِس َعَلى اَّللِّ ُحجم  

 وقال :
١5." اإلسراء :  َوَما ُكنما ُمَعذِِّبنَي َحىتم نَ ب َْعَث َرُسوال  "  

وقال يف شأن املهملني ملا أعطاهم هللا من وسائل املعرفة املؤدية إىل اهلداية حكاية 
 لقوهلم يوم القيامة :

رَتَُفوا ِبَذنِبِهْم َفُسْحق ا فَاعْ  .".َوقَاُلوا َلْو ُكنما َنْسَمُع َأْو نَ ْعِقُل َما ُكنما يف َأْصَحاِب السمِعريِ 
َْصَحاِب السمِعرِي   ١١-١0" امللك   ألِّ  

وإذا كان هللا 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 االايت  

 القرآنية :
–  ٩3النحل :  -."  َويَ ْهِدي َمن َيَشاء   ُيِضلُّ َمن َيَشاء ".  

 ومن مث يثور التساؤل على العدالة اإلهلية يف مثل هذه اهلداية والضالل .
 ونقول يف اإلجابة عن هذا التساؤل :

إن هللا سوى بني املخلوقات البشرية مبا منحهم من هداية فطرية ، ومبا منحهم من احلد  
ومبا أنزل عليهم من الكتب والرساالت . ،ة هلذه اهلداية األدىن من املواهب العقلية املؤدي  
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خاصا أبصحاب   ، وليس وهذا احلد األدىن املشرتك بني البشر كاف يف حتصيل ذلك
ومن مث نرى مؤمنني مهتدين من أصحاب احلد األعلى ومن   .احلد األعلى من املواهب 

ر هنا ليس مرتبطا بدرجة العقل والذكاء ، وإمنا هو  ألمذلك أن ا  .أصحاب احلد األدىن 
أو عدم االستجابة هلذا النداء. ،مرتبط ابالستجابة لنداء العقل  

إلنسان من  كذلك تتم هذه اهلداية الشرعية من هللا كما يتم الضالل ، وفقا ملوقف ا
مبا يوافقه ويؤكده من   -اهلداية الفطرية اليت جبل عليها ، فالذي يستجيب لنداء الفطرة

هو الذي يهديه هللا ، والذي ال يستجيب لنداء الفطرة وخيرج عليه    -العقل والشرع  
:هو الذي يضله هللا ، وذلك موافق للسنة اإلهلية " -مبخالفته للعقل والشرع -  
ُواْ َما أِبَنْ ُفِسِهمْ ِإنم اَّلّلَ الَ  " ُ َما بَِقْوٍم َحىتم يُ َغريِّ . – ١١." الرعد :   يُ َغريِّ  
ثوااب معجال يف الدنيا للذين أكدوا   :وبناء على ذلك تكون اهلداية الشرعية من هللا 

كما يكون الضالل عقوبة عاجلة يف    .اهلداية الفطرية ابستجابتهم لنداء العقل والشرع
وخرجوا على مقتضياته بعدم استجابتهم ملنطق   ،ا ظهورهم لنداء الفطرةالدنيا ، ملن أدارو 

والشرع :  ،العقل  
َخَتَم اَّلّلُ َعَلى قُ ُلوهِبْم   ،. ِإنم المِذيَن َكَفُرواْ َسَواءٌ َعَلْيِهْم أَأَنَذْرهَتُْم أَْم مَلْ تُنِذْرُهْم اَل يُ ْؤِمُنونَ  ".

-٧- 6البقرة :   -." ِغَشاَوٌة َوهَلُْم َعَذاٌب عِظيمٌ  َوَعَلى مَسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهمْ   
فاخلتم على القلوب واألمساع ، والغشاوة على األبصار، هي العقوبة املعجلة يف الدنيا  

 على الكفر ، والعذاب العظيم هو هو العقوبة املؤجلة إىل يوم القيامة .
د ذلك بقوله يف آية أخرى  فاخلتم إذن مل يكن سببا للكفر وإمنا هو نتيجة له ، وكما أك

َها ِبُكْفرِِهمْ  " –  ١55النساء :  -." َبْل طََبَع اَّلّلُ َعَلي ْ  
 أي كان الطبع على القلوب بسبب الكفر .
 وهذا الذي انتهينا إليه يوضح املراد بقوله : 
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–  ١3النحل :  -.."ُيِضلُّ َمن َيَشاء َويَ ْهِدي َمن َيَشاء"   
اإلنسان اخلارج على هدايته الفطرية املبتعد عنها   فالذي يشاء هللا ضالله : هو ذلك 

بعدم أتكيدها مبنطق العقل والشرع ، وإمنا حياول إخفاءها وطمسها ابالستجابة إىل  
 أهوائه وشهواته ومعاصيه ، واليت يغلبها على منطق عقله وأوامر شرعه.

ملتطلبات    والذي يشاء هللا هدايته هو الذي يؤكد تلك اهلداية الفطرية ، ابستجابته
 العقل ويقرتب من هللا بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه.

  ٩." الشمس :  َقْد أَفْ َلَح َمن زَكماَها وقد أشار هللا تعاىل إىل هذا املهتدى بقوله ".
 "كما أشار إىل ذلك الضال بقوله : 

١0." الشمس :   َوَقْد َخاَب َمن َدسماَها "  
ومما يؤكد صحة هذا التفسري لآلية ما جاء يف كثري من اآلايت القرآنية اليت تتحدث  

 عن اهلدى والضالل :
 ففي جمال اهلدى املرتتب على فعل اخلري جاءت هذه اآلايت : 

6٩ –" العنكبوت     َوالمِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن مُهْم ُسبُ َلَنا "     
١6 – " املائدة   بِِه اَّلّلُ َمِن ات مَبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السماَلمِ   يَ ْهِدي "    

ُ جَيَْتيب ِإلَْيِه َمن َيَشاء َويَ ْهِدي ِإلَْيِه َمن يُِنيبُ "    ١3 –" الشورى  اَّللم  
ُْم إبِِميَاهِنِمْ "   ٩ – " يونس ِإنم المِذيَن آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصماحِلَاِت يَ ْهِديِهْم َرهبُّ  
١٧ –" حممد   َوالمِذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهد ى َوآاَتُهْم تَ ْقواُهمْ "   

54 –" النور    َوِإن ُتِطيُعوُه هَتَْتُدوا َوَما َعَلى الرمُسوِل ِإالم اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ "    
2٧ –" الرعد   ُقْل ِإنم اَّلّلَ ُيِضلُّ َمن َيَشاء َويَ ْهِدي ِإلَْيِه َمْن َأاَنبَ "   

  ، والظلم ، والفسوق ، من الكفر - ويف جمال الضالل املرتتب على فعل الشر
جنرتئ منها هبذه اآلايت :  ، جاءت آايت كثرية  ، والشرك  
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26 –" البقرة  فَ ُبِهَت المِذي َكَفَر َواَّلّلُ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظماِلِمنيَ "    
264 –" البقرة     اْلَكاِفرِينَ َواَّلّلُ الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم  "   
١08 –" املائدة    َوات مُقوا اَّلّلَ َوامْسَُعواْ َواَّلّلُ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ "   

3 –" الزمر    ِإنم اَّللمَ اَل يَ ْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفمارٌ "    
28 –افر " غ ِإنم اَّللمَ اَل يَ ْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذمابٌ "    
ُ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ "   ُ قُ ُلوهَبُْم َواَّللم . –" الصف  فَ َلمما زَاُغوا أَزَاَغ اَّللم  

ومن كل ما تقدم نرى أن اهلداية والضالل يتمان بفعل هللا ومشيئته ، ولكن جزاء وفاقا  
أن يتحمل  لعمل اإلنسان ، وموقفه من منح ربه وعطاايه ، ومن مث فعلى اإلنسان 

 مسؤولية عمله واختياره ، وأال يلقي ابلالئمة على غريه : 
َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِه َوَمن  "  ُقْل اَي أَي َُّها النماُس َقْد َجاءُكُم احلَْقُّ ِمن رمبُِّكْم َفَمِن اْهَتَدى فَِإمنم

َها َوَما َأاَنْ َعَلْيُكم ِبوَِكيٍل  "   َا َيِضلُّ َعَلي ْ  .  ١08 –يونس  َضلم فَِإمنم
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 مفهوم القدر 

التخلف اليت نزلت به ،    واإلسالمي مازال يعاين من حالة من املعلوم أن جمتمعنا العريب
 وأنه اليزال يسعى جاهدا للتخلص منها ، واالنعتاق من أسرها .  

  .وتقدمه قليال ،جيعل سريه بطيئا مما،وخطوه ،ومع ذلك فكثريا  ما جنده يتعثر يف انطالقه
بدا لنا أن مثل هذا    -مسته السرعة يف كل شيء- فإذا أضفنا إىل ذلك أننا يف عصر
 التقدم يكاد يفقد أمهيته واعتباره . 

إن حالة الفوضى الفكرية والثقافية ، اليت تلقي بظالهلا على اجملتمع العريب واإلسالمي ،  
ية . ولقد نشأت هذه احلالة  تكاد تكون أحد األسباب الرئيسة يف هذه احلالة املرض

 ،نتيجة تفاعل بني موراثت اترخيية، ومقتبسات غربية . األوىل تعود إىل املاضي
 واألخرى إىل احلاضر.

وكما أن املورواثت مل تكن ألحسن ما يورث ، فكذلك املقتبسات مل تكن ألحسن ما  
ين تولوا معاجلته ،  وأن األطباء الذ .يقتبس ، ذلك أن املريض مل يكن قادرا  على التمييز

مل حيسنوا تشخيص حالته ، بعضهم عن قصد وبسوء نية . وبعضهم عن غفلة وعدم  
 تقدير للمسؤولية . 
على بعض املورواثت اخلاطئة :  -يف هذه العجالة   -وسنقصر احلديث   
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لقد ورث جمتمعنا العريب اإلسالمي املعاصر، عن املاضي مفهومات خاطئة عن اإلسالم   
وما زالت هذه املفهومات اخلاطئة ، تعمل عملها يف قتل فاعلية املسلم املعاصر، وتصده  

 عن اإلسهام اإلجيايب يف حركة احلياة والبناء . 
من أن ما هم فيه من   -لناسولو أخذان على سبيل املثال ، ما يرتدد كثريا على ألسنة ا

إمنا هو إبرادة هللا ، وبقضائه وقدره . وأن األمر مرتوك إليه . - ختلف واحنطاط  
   ،فإذا أراد هو أن يغري حاهلم إىل األحسن غريها ، وأهنم جتاه ذلك ليسوا مطالبني بشيء

 إال ابلدعاء إىل هللا ، أن يغري حاهلم إىل أحسن...مث تنتهي مهمتهم عند ذلك .
إن هذا املفهوم ل "" إرادة هللا""  ول " القضاء والقدر" مفهوم خاطئ ال ميت إىل اإلسالم  

 بصلة ، وهو دخيل على العقيدة اإلسالمية ، والفكر اإلسالمي . 
حينما بعث ، كانت البشرية متوج   -صلى هللا عليه وسلم   -إذ من املعلوم ، أن النيب  

 ابالحنراف عن سواء السبيل :
 " إن هللا نظر إىل أهل األرض ، فمقتهم عرهبم وعجمهم ، إال بقااي من أهل الكتاب ""

"ومل يقبل النيب –  صلى هللا عليه وسلم - وأصحابه هبذا االحنراف السائد ، ومل  

يستسلموا له ، حبجة أنه كان إبرادة هللا ، وبقضائه وقدره . وإمنا وقفوا يف وجهه ، 
ه . واستمروا يف جهادهم وكفاحهم ، إىل أن متكنوا  يعملون فيه معاوهلم ، حىت أتوا علي

واألكاسرة . ،من رفع راية التوحيد ، فوق معاقل القياصرة  
قال للروم الذين حاصرهم يف محص : - رضي هللا عنه  –بل إن خالد بن الوليد    

 "" وهللا لو كنتم يف السماء ألطلعنا هللا إليكم، أو ألنزلكم إلينا" ".
عن مهمة املسلم اإلجيابية يف   يعرب –الصحايب اجلليل   -ربعي بن عامر بل هاهو

ويعتربها تكليفا إهليا ، حني جييب رستم عن سؤاله :  ،التغيري  
 ""ما الذي جاء بكم إلينا؟"
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 فيقول ربعي:
"إن هللا ا بتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد ، إىل عبادة هللا . ومن ضيق الدنيا إىل  

 سعتها . ومن جور األداين إىل عدل اإلسالم ". 
وانتظارهم .  ،فمشيئة هللا إذن تتم هنا ، حبركة املؤمنني وجهادهم ، ال بقعودهم  

هكذا كان املسلمون األوائل يفهمون معىن اإلرادة اإلهلية ومشيئتها ، ال كما يفهمها  
تكاسلون املتواكلون . املسلمون املعاصرون امل  

إن مثل هذه املفهومات اخلاطئة ، تسربت إىل اجملتمع اإلسالمي ، من مصادر غري  
إسالمية ، وحاول أصحاهبا أن جيدوا هلا مرتكزات ، يف بعض اآلايت القرآنية ، 

 ليعطوها صفة الشرعية . ولتكون مقبولة عند املسلمني . 
املسعى . وما تزال آاثر تلك املفهومات ،   وقد استطاع هؤالء أن حيققوا جناحا يف هذا 

 قائمة يف عقول كثري من املسلمني وسلوكهم .
أن يتصدى لعالج هذه املشكلة ، ويكشف عن   - يف عصره  - ولقد حاول ابن تيميه 

 وجه املغالطة فيها ، وذلك بتفريقه بني : 
 "اإلرادة اإلهلية الكونية " و"اإلرادة اإلهلية الشرعية " 

 وكذلك بني" اإلذن الكوين" و"اإلذن الشرعي" 

 وبني"كلمات هللا الكونية " و"كلمات هللا الشرعية " 

 وبني"البعث الكوين" و"البعث الشرعي"

 و"القضاء الكوين" و"القضاء الشرعي" ... وأمثال ذلك.
 فاإلرادة الكونية هي املرادة مبثل قوله تعاىل: 

)١(
 " إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون" 

 وقوله :
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."
 "وإذا أراد هللا بقوم سوءا فال مرد له)2(

 واإلرادة الشرعية هي املرادة مبثل قوله :
"
 "يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر)2(

 وبقوله : " يريد ليطهركم) 4(.."
 فمعىن اإلرادة الكونية : أن ما أراده هللا كائن ، ال حمالة .

كان ملصاحلكم . ،ه لكم ومعىن اإلرادة الشرعية : أن ما أرداه من شرع  
 وعلى هذا : 

ميكن خمالفتها . ،فاإلرادة الكونية ال ميكن أن ختالف . بينما اإلرادة الشرعية   
 ومن مث فالتكليف حمصور فيها ، دون الكونية . يقول ابن تيميه: 

".اإلرادة ، واإلذن ، والكتاب ، واحلكم ، والقضاء ، والتحرمي . وغريها : كاألمر. 

 والبعث ، واإلرسال . ينقسم يف كتاب هللا إىل نوعني: 
 أحدمها: 

، ويثيب أصحاهبا ويدخلهم   ما يتعلق ابألمور الدينية ، اليت حيبها هللا تعاىل ويرضاها
اجلنة ، وينصرهم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ، وينصر هبا العباد من أوليائه املتقني ،  

 وحزبه املفلحني ، وعباده الصاحلني . 
 والثاين: 

  ،والكافر ،ما يتعلق ابحلوادث الكونية ، اليت قدرها هللا وقضاها ، مما يشرتك فيها املؤمن
أهل اجلنة وأهل النار ، وأولياء هللا وأعداؤه ، وأهل طاعته الذين حيبهم  والرب والفاجر ، و 

يبغضهم وميقتهم ويلعنهم   ويصلي عليهم هو ومالئكته ، وأهل معصيته الذين ، وحيبونه 
 الالعنون. 
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شهد احلقيقة الكونية الوجودية ، فرأى األشياء كلها   :فمن نظر إليها من هذا الوجه
)١(

 خملوقة هلل مدبرة مبشيئته ، مقهورة حبكمته..." 
.  ال ابلكونياتوالذي جيب أن ننتبه له: أن الناس مطالبون ابلشرعيات ،   

فما شرعه هللا لنا سواء ورد بلفظ " اإلرادة" أو" األمر" أو" اإلذن" أو" البعث" أو" الكتاب" 
أو"الكلمات" هو الذي جيب علينا فعله . وعليه يكون احلساب من إاثبة املطيع وعقوبة  

 العاصي . وقد أمران هللا ابالستجابة لنبيه بقوله:
))

 ))أييها الذين ءامنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم)١(

 وهناان عن خمالفة أمره بقوله :
. ))

 ))فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) 2(

 وبني مهمة النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله : 
.))

 ))لتخرج الناس من الظلمات إىل النور إبذن رهبم) 4(
 وقال أيضا : 

))
 ))هو الذي أرسل رسوله ابهلذى ودين احلق ليظهره على الدين كله)5(

 وقال أيضا: 
.)١(

 ))يريدون ليطفئوا نور هللا أبفواههم وهللا متم نوره((
وهكذا جند يف مثل هذه اآلايت ، أن الرسل و أتباعهم ، مطالبون بتغيري الواقع الكوين  

ية . وأن عليهم  إىل واقع كوين آخر، مطابق ملا جاء به األمر الشرعي ، واإلرادة الشرع
 أن يضحوا يف سبيل ذلك وجياهدوا : 

))وجاهدوا يف هللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من  حرج ملة 

براهيم هو مساكم املسلمني من قبل ويف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم  إأبيكم 
 وتكونوا شهداء على الناس((
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))ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم  

 املفلحون(( 
 ))كنتم خري أمة أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وت ؤمنون ابهلل(( 

فتغيري الواقع املنحرف ، واجب شرعي فرضه هللا . وهو وإن كان يتم بفعل هللا الكوين  
إال أنه مرتتب على عمل املؤمنني وجهادهم ، طبقا لسنة التغيري اإلهلية: ))إن هللا ال يغري  

 بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم((
عما أصاهبم يوم أحد: ومن هنا كانت اإلجابة اإلهلية ، عن تساؤل املؤمنني  

))أوملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم...(( 
 ومثل هذا سنة إهلية  اثبتة :

 ))وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم(( 
فإذا كان كل ما يقع يف هذا الكون ، إمنا يقع بقضاء هللا وقدره . فإنه يف نفس الوقت  

انون العدل اإلهلي ، الذي جعل اإلنسان مستخلفا يف األرض، مبا أعطاه  يقع طبقا لق
 هللا من أهلية التكليف ، ومبا سخر له مما يف السموات واألرض . 

ومن خالل ما تقدم ، تظهر لنا أمهية املسلم وفاعليته يف ميزان هللا ، ويف التاريخ  
اإلنساين . وأن عليه أن يرتفع يف نفسه وسلوكه ، إىل مستوى ))الشاهد(( . ألنه هو  

مطالب أبن حيمل رسالة اإلسالم إىل العامل ، وأن يغري مقتضيات الواقع الكوين  
املخالف لشرع هللا ، إىل مقتضيات متوافقة مع هذا الشرع . ومن مث يكون قضاء هللا  

 وقدره الكوين موافقا ملا جاء به أمره وقضاؤه الشرعي .
املؤمنني عمر حني قيل له:ورحم هللا أمري    

عمر؟ أتفر من قدر هللا اي   
هللا...  هللا إىل قدر  قال: نعم ، أفر من قدر  
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ألن املقام ال يسمح أبكثر من   ،حه وتوضيحهعلى ما أردان شر ه األمثلة ونكتفي هبذ
 هذا. 

فبإمكانه أن يرجع إىل ما كتبناه حول عدد من املفهومات  ومن أراد أمثلة أكثر
 واملصطلحات:   كال " اخلالفة يف األرض.
  و  " فطرة هللا اليت فطر الناس عليها " . 

 و " الذين يف قلوهبم مرض ".
  و " األمة يف داللتها العربية والقرآنية  ".  

. " -آايت الصابئني  –و" أتويل ثالث آايت متشاهبات   
  و " أتويل آية الزخرف: " قل إن كان للرمحن ولد فأان أول العابدين ".   

و أتويل آية النساء: " لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك وما  
..."أنزل من قبلك واملقيمني الصالة واملؤتون الزكاة.  

 وأتويل آية القتل العمد : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فبها... "

ومن خالل هذه التجربة أرى أن هذه املنهجية حتل كثريا من املشكالت ، وتؤصل لفهم  
شاكس ، ويؤدي إىل االئتالف والتعاون ،وهي على كل حال  موحد ينفي التخاصم والت

بداايت حتتاج إىل إنضاج ووجهة نظر جديرة ابلتأمل واملناقشة ، ولعلها تلقى قبوال  
خوة العلماء ، واحملققني الفقهاء. ، ودعما وإثراء من قبل اإلوترحيبا   

   .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني 
 
 


