
 سنن هللا يف األمم من خالل القرآن الكرمي

 علمية نقدية   مراجعة 

 )مصر(  كلية اآلداب/جامعة املنوفية  - خالد فهمي  أ.د

 ملمح مزدهر!   مدخل: 

تطوير أصول بكان للصحوة اإلسالمية اليت صاحبت الربع األخري من القرن العشرين امليالدي أثرها يف العناية    
الفقه من جانب، ودعم حبوث املقاصد وأسرار الشريعة من جانب آخر سعيا لتحسني األوضاع اجملتمعية للمسلم 

 املعاصر. 

ايب يف التوجيه إىل فحص الكتاب العزيز والسنة املشرفة من واحلقيقة أن احلركة اإلسالمية كان هلا األثر اإلي   
منظور جديد يرعى العناية ابستخراج السنن اإلهلية اليت بثها القرآن الكرمي فيما تضمنه من آايت، والسيما آايت 

 القصص الكرمي. 

: ال  املعرفية، وقيمته.   هوانتماءات، ومادته،  الببليوغرايف للكتابوصف  أوًلا

 يوغرايف الببلالوصف    

أصل هذا الكتاب رسالة حصل هبا صاحبها الدكتور حسن بن صاحل احلميد على درجة الدكتوراه جامعة امللك   
سنة   العمر،  الدكتور انصر  الفضيلة 1993)=   هـ1414سعود؛ إبشراف  دار  مث صدرت يف كتاب عن  م( 

العربية، سنة   النبوي ابملنصورة، جبمهورية مصر  وقد تضمن (،  م2011=  )   ـه1432ابلرايض، ودار اهلدي 
 . .732إىل   721 من الصفحةآخره إحاالت مرجعية يف 

 مادة الكتاب 

 وأربعة أبواب كما يلي:   اتضمن هذا الكتاب مقدمة ومتهيد  

املقدمة تناولت التعريف مبوضع الكتاب، وأسباب اختياره للمعاجلة، وخطة تناوله، واإلجراءات املنهجية البحثية -
 اليت اتبعها. 



 أكادميية. ا ابلغ األمهية ألي عمل علمي والسيما إذا كان ذا صبغة  ا منهجي  يقة أن املقدمة متثل جزء  واحلق  

وقد أخلت هذه املقدمة ببيان فرضية هذه املقدمة ببيان فرضية املوضوع، ومشكلته، وأسئلته اليت استصحبها   
 ا ونقطتها البحثية الضيقة. الباحث عند إجنازه املوضوع، وأخلت بتحليل الدراسات السابقة يف جماهل

التمهيد عاجل فيه أربعة مداخل عرف يف أوهلا مصطلحات العنوان، وفرق اثنيها واثلثها بني سنن هللا يف األمم -
وسننه سبحانه يف الكون املادي، وبني سنن هللا يف األفراد وسننه سبحانه يف األمم، وتوقف يف األخري أمام 

 استها. حمددات أمهية معرفة السنن ودر 

 مث جاءت أربعة األبواب كما يلي:

 خصائص سنن هللا يف األمم ومنهج القرآن يف عرضها، وتوزع على فصلني كما يلي: .  1

الثبات واالطراد، والعموم والشمول، واالرتباط ابلكسب البشري، وانتظامها   األمم:خصائص سنن هللا يف  -1
 يف وحدة واحدة. 

 األمم.   منهج القرآن يف عرض سنن هللا يف-2

 : هيجماالت سنن هللا يف األمم، وتوزع على متهيد ومخسة فصول  . 2

 جمال احلماية والوقاية. - 1

 جمال االبتالء والتمحيص. - 2

 جمال التحذير والتهديد. - 3

 جمال اجلزاء.- 4

 جمال الكشف واإلابنة. - 5

 آاثر رعاية السنن، وتوزع على متهيد وفصلني: .  3

 آاثر رعاية السنن. -1



 عواقب اإلعراض عن السنن.-2

 : هيطريق اخلالص، وتوزع متهيد وثالثة فصول  . 4

 فقه السنن.-1

 التفاعل مع السنن وتطبيقها.-2

 ضمان االستمرار. -3

وفحص مادة هذا الكتاب يكشف عن حرص ظاهر على االستيعاب للمسائل، وتدرج يف معاجلتها مع احلرص   
 على الرتابط املوضوعي واملنطقي.

 ان مثة ملحوظات شكلية تتعلق ببناء التصميم واخلطة، متثل أظهرها فيما يلي:وإن ك   

أوال: غياب التناسب الكمي والعددي بني فصول أبواب الكتاب، وهو ما ظهر بصورة جلية يف التوزيع العددي 
 ( على الوالء والرتتيب.3؛2؛5؛2)  لفصول األبواب اليت توزعت على

عاجلة األبواب، حبيث غاب تعيني طبيعة املعاجلة االستقرائية التحليلية يف عنوان اثنيا: غياب النطاق املنهجي مل 
 كل ابب من األبواب األربعة. 

اثلثا: وقوع تكرار بني عنواانت بعض األبواب والفصول املندرجة حتتها، وهو ما نرى مثاال عليه يف عنوان الباب 
 فصل األول من الباب نفسه بال أي تغيري أو متييز.)آاثر رعاية السنن( الذي تكرر وجاء عنواان لل  الثالث

 اًلنتماءات املعرفية للكتاب 

تكشف قراءة هذا السطر وحتليل مادته عن مجلة انتماءات معرفية تتناوعه أصالة وتبعية، وبيان هذه االنتماءات   
 اقع العملي. ا لتحصيل حقائقه من جانب ومهمة كذلك عند تشغيل هذه احلقائق يف الو املعرفية مهمة جد  

أوال: حقل دراسات التفسري، والسيما التفسري املوضوعي الذي يظهر من مجع آايت السنن اإلهلية يف األمم، 
 وحتليلها. 



اثنيا: حقل دراسات علوم القرآن الكرمي، وهو األمر الذي يدعمه استدعاء مناسبات آايت السنن يف األمم، 
 واألحداث اليت البست تنزهلا الكرمي. 

حقل دراسات علم اجتماع الدين، الذي يتجلى يف توقف الكتاب يف عدد من فصوله ومباحثه أمام سنة   اثلثا:
 هللا تكون األمة، ويف التدافع، وسننه يف النصر واهلزمية، وطبيعة تكون النخبة)=املأل( يف اجملتمعات. 

فيها الكتاب أمام منهج القرآن رابعا: حقل دراسات لغة القرآن الكرمي، وهو ما نلمسه يف املباحث اليت توقف 
 الكرمي يف عرض سنن هللا يف األمم أسلواب وصياغة. 

بفحص  يتعلق  وفيما  الكلية من جانب،  الشرعية  يتعلق ابألدلة  فيما  الفقه،  أصول  دراسات  خامسا: حقل 
 ته" محك  مبقتضى   – تعاىل    -"حكمته اجلارية مع األسباب املقتضية ملسبباهتا، كما قدرها وأجراها، وهى عادته

وحتليل القضية احملورية هلذا الكتاب تنتمي حبوث العلة واحلكمة والسبب وهى مجيعا مسائل وقضااي أصولية   
اليت  االحنرافات  يقوم  أن  ملا من شأنه  العزيز  الكتاب  واالستنباط من  األحكام،  ابمتياز، والسيما يف جانب 

 حصلت لألمة فرتاجعت بسببها.

 حتليل خطاب املصادر األصولية اليت اعتمدها املؤلف من بداية عمله. وينضاف إىل الكشف عن ذلك    

 سادسا: حقل دراسات املقاصد، وهو احلقل الذي انل درجات عناية متنامية يف العقود األخرية. 

والسنن يف حقيقة األمر ميكن أن تكون مرادفة للمقاصد، وهو األمر الذي يظهر بصورة ابلغة الوضوح يف هذا   
العناية الكتاب؛ ذل اإلنسان، ومتييزه ابلعقل، ويتجه إىل  يتجه إىل تكرمي  العزيز  الكتاب  أن  يلح على  أنه  ك 

 مبصلحة وانتظام شئونه، وتكافل حياته واألطراف اليت حتيط به يف األسرة وغريها. 

صصه عني املقاصد اليت يرعى حضورها الشرع الكرمي، ويلح الكتاب العزيز يف أحكامه وق  هي وكل هذه السنن    
 وجممل هديه عليها. 

 : هيويدعم هذا االنتماء عدة حماور  

 اجلهاز االصطالحي املستعمل يف بناء الكتاب، وحتليل مسائله.-أ



 خطاب املقدمة والتمهيد الذي حرص املؤلف فيهما على بيان مقاصد الشرع الكامنة يف سنن هللا يف األمم. -ب

استثمار عدد كبري منها يف أتسيس مادة الكتاب، والتدليل حتليل خطاب املصادر واملراجع الذي يكشف عن  - ج
 على مسائله، وحتليلها. 

سابعا: حقل دراسات العقيدة؛ ذلك أن البحث يف سنن هللا يف األمم هو حبث ابلضرورة يف حكمة هللا تعاىل، 
 دله سبحانه. ته، وحبث يف كونه خالقا، ومصلحا خللقه، وحبث يف هدايته للبشرية، وحبث يف ع يوحبث يف قيوم

اثمنا: حقل دراسات اتريخ األفكار ونقدها؛ وهو األمر الذي ينعكس جليا من خالل جمموعة األفكار اليت 
فضال عما يظهر يف عدد من مواضع حتليل القضااي اللجوء إىل   البشرية؛تنتقل من حقبة إىل أخرى يف اتريخ  

 املعلومات التارخيية اليت صاحبت البشر يف تقلباهتم على امتداد العصور. 

اتسعا: حقل دراسات احلضارة، وفحص ما به ارتقاء اإلنسان يف ميادينها، وما به تراجعه وانتكاساته بسبب 
 منها كتابه العزيز.ض يف الوجود وت خمالفة القوانني اإلهلية اليت بثها هللا

عاشرا: حقل دراسات الفقه اإلسالمي، وهو ما ظهر من امتالء الكتاب بعدد من األحكام العملية مستصحبة 
 أدلتها التفصيلية. 

واحلقيقة أن التلبث أمام هذا املطلب الفاحص النتماءات هذا الكتاب املعرفية ميكن أن يقود إىل مجلة أخرى   
نتماءات املعرفية احلاكمة له، من مثل: حقل دراسات اجملتمع العريب، وحقل دراسات الرتبية، وحقل من هذه اال

دراسات علم نفس الشعوب، وحقل دراسات االحتالل وأثره املدمر يف الشعوب اإلسالمية، وحقل دراسات 
 الثقافة.

 مقالة يف خطاب القيمة   

اليت ترقى     العالمات  الكتاب عددا من  املمتازة الستثماره، وهحيوز هذا  على وجه   يبقيمته، وتفتح اآلفاق 
 التعيني والرتكيز ما يلي: 

درجة  املؤلف  هبا  انل  علمية  رسالة  ذكره  سبق  فهو كما  األكادميية،  األعمال  منط  إىل  الكتاب  انتماء  أوال: 
 .كادميييم األالدكتوراه، من جامعة امللك سعود، وهو ما يعين خضوعها لنمط من اإلشراف العلمي، والتحك



: حصول الوعي بطبيعة النقطة البحثية حمل الدراسة، واالحتشاد هلا بدءا من مجع املادة، وتصنيفها، وحتليلها ااثني
 وانتهاء ابستخراج نتائجها والتدليل عليها. 

 اثلثا: ظهور االعتماد على جمموعة متنوعة وأصيلة من املصادر واملراجع. 

 فية اليت حكمت هذا العمل العلمي.رابعا: تنوع االنتماءات املعر 

 خطاب الفوائد وآفاق اًلستثمار اثنياا:    

من املسائل ابلغة األمهية يف املراجعات العلمية الوقوف أمام خطاب الفائدة، أو ما ميكن تسميته خبطاب املتبقي   
 الذي ميكن أن يكون مادة استثمار للمستعمل املعاصر، واملستعمل املستقبلي. 

ن هذا العمل العلمي زاخر ابلكثري من الفوائد اليت متثل ثروة معرفية انفعة لقطاعات من املستعملني واحلقيقة أ   
 الذين يرومون إصالح اجملتمع، وترقية املسلم املعاصر: 

أوال: تنوع خطاب االنتماءات املعرفية اليت ال تتنازع هذا الكتاب مما يعين أنه انفع ومثمر لقطاعات من اجلماهري 
 واالجتماعي والرتبوي واحلضاري.   ،الفكرية يف مناطق عديدة من العمل اإلسالمي  املسلم

 اثنيا: استيعاب القول يف السنن اإلهلية احلكامة حلركة األمم، وهو األمر الذي يتجلى يف فحص السنن التالية:

 سنة هللا يف التدافع بني احلق والباطل. -أ

 سنة هللا يف الدفاع عن الذين آمنوا.-ب

 ة هللا يف التمكني واالستخالف يف األرض. سن-ج

 سنة هللا يف أن وجود املصلحني شرط يف ترقي األمم. -د

 سنة هللا يف عدم استواء اخلبيث والطيب. -هـ

 اثلثا: ظهور الوعي بطبيعة الكتاب العزيز، وأنه كتاب أتسيس للحياة القومية. 



لربط بني الكفر ومتكن الغرب من أسباب القوة سابعا: تصحيح عدد كبري من األوهام الثقافية من مثل نقض ا
 املادية.

خامسا: ظهور الوعي ابلفروق بني سنن هللا املادية، وسننه يف األفراد وسننه يف اجلماعات واألمم، ومن مجلة 
 الوعي يف هذا احملدد الوعي خبصائص نوع من هذه األنواع. 

 وقد توصل الكتاب إىل الفروق التالية: 

)غري قهرية(، ومتنح مرنة  سنن    فهيسنن هللا يف املادة جتري وتقع بطريق القهر، أما سننه يف احلياة اإلنسانية  -أ
 اإلنسان وقتا ومهلة لتعديل سلوكه. 

منظومة واحدة، وهو ما يعين أن السنن املتعلقة   فهيانتظام عمل السنن اإلنسانية يف حياة األمم، واألفراد،  -ب
 جتزئتها وذلك أن اإلنسان ظاهرة مركبة معقدة. ابإلنسان ال تصح 

اتصاف السنن اإلهلية يف اإلنسان ابالطراد وعدم التخلف، يف حني أن سنن هللا يف الكون املادي قد تنخرق -ج
 إذا أراد لبيان طالقة قدرته سبحانه. 

م، واجلماعات، وهذه سادسا: الوعي حبقيقة كون الكتاب العزيز مشتمال على أصول السنن اليت تنظم حياة األم
 السنن األصول ماثلة فيما يلي: 

اإلميان هو القيمة الكربى يف هذا الوجود، وهو خالق األمن والسكينة ومانح القوة والثبات، وسبيل  - أ
 إحراز النصر يف احلياة. 

 دميومة املدافعة بني احلق والباطل، وانتشاره يف املكان. -ب

 صالح األمم مرهون أبمرين:-ج

 وجود املصلحني، وهم األنبياء وأنصارهم وأتباعهم.  - 

 انقياد األمة للمصلحني.  - 

 سابعا: الوعي بطريق اخلروج من التيه، وهو الطريق الذي ترتسم عالماته فيما يلي: 



 نشر العلم النافع. -أ

 التوسع يف احلركة االصالحية، أو العمل النافع الصاحل. -ب

 الناس. احلفاظ على بقاء مثرة االصالح يف  -ج

 ضرورة استبقاء األمر ابملعروف والنهى عن املنكر، واجلهاد يف سبيله بكل السبل املمكنة. -د

 التعاون على الرب والتقوى.   - هـ

 اثمنا: ظهور الوعي بضرورة فقه السنن يف ضوء األسس التالية:

 التوحيد اخلالص اإليايب هلل تعاىل. -أ

 الوجود، وذللها لإلنسان.   حتصيل قوانني التسخري اليت بثها هللا يف -ب

الربط بني عمل السنن اإلهلية يف األمم وتثمريها من طريق التزكية وترقى األخالق من جانب، والسعي حنو -ج
 العمران والرتقي املادي من جانب آخر. 

اإلهلية يف األمم، وهو أنتج أمثلة عملية تطبي السنن  بيان عمل  اليت حترص  التطبيق  العناية بوجوه  قية اتسعا: 
 متعددة يف الكتاب عمل املراجعة. 

مواقفها،    فيحلل  السابقة،  األمم  أمام قصص  فيقف وقفات مطولة  القرآين  املؤلف  النقطة يستثمر  ويف هذه 
 السنن اإلهلية اليت حكمت مسريهتا.   -وقراراهتا يف احلياة ويستخرج من خالل ما يقصه الكتاب العزيز عنها

 مة ينبغي أن يستصحب قوانني القرآن وسننه يف األمم واجلماعات. الوعي أبن التخطيط يف األ   -عاشرا

أن اإلصالح والرتقي ال يكون إال من طريق االجتهاد والكسب البشري   هيولعل أخطر هذه السنن اإلهلية    
 والضرب يف دروب احلياة األرض. 

 موجز خطاب التقدمي والفقه اثلثاا:  



دون تقدمي رؤية نقدية هتدف إىل اإلسهام يف حتسني أمره يف طبعة ال ينهض االستثمار احلق هلذا الكتاب من   
 اتلية:

 ومما حيتاج إىل حتسني ما يلي: 

الوعي  املعاصر ورمبا فوت عليه  القارئ  يرهق  الذي  األمر  التمهيدات، مع طوهلا، وهو  أوال: ظهور كثري من 
 ابملسائل األساسية يف الكتاب. 

واملباحث إىل أن تكون جمرد هوامش، فالفصل اخلاص مبنهج القرآن يف عرض السنن اثنيا: حاجة بعض الفصول  
 ميثل نوعا من االستطراد، كان يكفي فيه أن يكون مبحثا صغريا يف التمهيد. 

اثلثا: جاءت أغلب التطبيقات اترخيية، مل تشتبك مع مشكالت األمة املعاصرة والسيما على املستوى االجتماعي 
 ومتييز عنصري، واملستوى السياسي مبا يغلب عليه من استبداد وظلم.   مبا فيه من فقر،

 رابعا: عدم ضبط عنواانت الفصول واملباحث، فقد جاءت يف الغالب غري منهجية. 

 خامسا: غياب الكشافات أو الفهارس، والسيما كشافات املصطلحات األصولية واملقاصدية، وغريها. 

الرا الباب  اإلنشائية يف  الداعمة سادسا: شيوع  اإلحصاءات  وغياب  األمة،  املعاصر يف  للواقع  املخصص  بع 
ملقوالت النقدية للواقع االجتماعي والسياسي يف مصر وتركيا، مها املثاالن اللذان اختارمها املؤلف للتطبيق على 

 فكرة األعراض املرتتبة على عدم رعاية سنن هللا يف األمم كما جاءت يف القرآن الكرمي. 

 توثيق عدد كبري من االستشهادات، والسيما الشعرية.  سابعا: غياب

 اثمنا: غياب املعاجلة والصياغة املوضوعية يف بعض املواطن من الكتاب واخلضوع لنوع من الصياغات اخلطابية
 . (515)انظر مثال ص

 اتسعا: استعمال التاريخ امليالدي وحده، وكان يستحب اقرتان ذلك بذكر التواريخ اهلجرية.

إطالق دعاوي اترخيية من غري متحيص أو إقامة الدليل عليها من مثل: رأيه يف سعد زغلول وتعاونه مع عاشرا:  
 االحتالل، وأنه صنيعته! 



حادي عشر: غياب مصادر مهمة صدرت قبله من مثل: سنن القرآن يف قيام احلضارات وسقوطها يف القرآن، 
 ليها صاحبها من كلية اآلداب، جامعة عني مشس. حملمد هيشور الذي كان يف أصله رسالة للدكتوراه حصل ع

 املراجع:

سنن هللا يف األمم من خالل القرآن الكرمي، للدكتور حسن بن صاحل احلميد، مكتبة الفضيلة، الرايض،  - 
 م. 2011هـ= 1432اململكة العربية السعودية، ومكتبة اهلدي النبوي ابملنصورة، مجهورية مصر العربية، سنة  

  



 عية يف القرآن الكرميالكليات الشر 

 للدكتور احلسن احلريفي: مراجعة علمية نقدية 

 )مصر(  جامعة املنوفية- كلية اآلداب    - خالد فهمي  أ.د

 مدخل: حنو إعادة اًلعتبار للمراجعات العلمية! 

من املهم جدا أن يعمل املشتغلون ابلعلم يف احلقول املعرفية املختلفة أن يراكموا منجز املراجعات العلمية، كل   
يف حقل اختصاصه، بعد زمان من االستهانة هبذا اجلهد العلمي؛ ذلك أنه قد استقر األمر على اعتبار املراجعات 

م(: تعد 2017هـ=1439شمت قاسم، رمحه هللا،)ت  العلمية" أعماال علمية يف حد ذاهتا"، يقول الدكتور ح
املراجعات العلمية: "مبا تنطوي عليه من جهد تركييب أعماال علمية يف حد ذاهتا" ]املراجعات العلمية ودورها يف 

( 2( ع) 3دراسات عربية يف املكتبات واملعلومات مج )  قاسم، جملة  تحتول املعلومات إىل معرفة، د. حشم 
 . (11/ 1م[)1998مايو  

" يف طور التأسيس الثاين الذي شهده العصر احلديث من أكثر احلقول د واحلقيقة أن حقل دراسات “املقاص  
املعرفية احتياجا لبحوث املراجعات العلمية مبا هي حبوث تنطوي على جهود تركيبية، العتبارات كثرية، ولغاايت 

 .كثرية، من أمهها ترشيد اجلهود يف جمال دراسة قضاايه، ومسائله

: الوصف الببليوغرايف للكتاب، واملادة، واًلنتماءات املعريف، والقيمة   أوًلا

 الوصف الببليوغرايف.   

هذا كتاب: الكليات الشرعية يف القرآن الكرمي، ملؤلفه الدكتور احلسن احلريفي الصادر عن دار ابن القيم ابلدمام   
م يف جزأين من 2003هـ=1423بعته األوىل سنة  ابململكة العربية السعودية، ودار ابن عفان ابلقاهرة، يف ط 

 ص(، وتضمنت إحاالت مرجعية والكتاب يف أصله كان رسالة علمية حاز هبا صاحبها درجة الدكتوراه. 714)

 مادة الكتاب   



وقد تضمن الكتاب مادة علمية معتربة يف هذا اجملال الذي توجه خلدمته، وقد توزعت هذه املادة على ثالثة 
 يلي: أبواب كما  

 الباب األول: كليات يف االعتقاد، وتكسر على فصلني مها: -

 . ﴾ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴿  - 1

 ﴾ما فرطنا يف الكتاب من شيء﴿  - 2

 الباب الثاين: كليات يف مقاصد الشرع، وتكسر على ثالثة فصول هي: -

 ﴾ وما خلقنا اجلن واإلنس إال ليعبدون ﴿  - 1

 . ﴾سدينأصلح وال تتبع سبيل املف﴿  - 2

 . ﴾وما جعل عليكم يف الدين من حرج﴿  - 3

 الباب الثالث: كليات يف الطاعة واجلزاء، وتكسر على ثالثة فصول هي: -

 ﴾ أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم﴿  - 1

 ﴾ فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره﴿  - 2

 . ﴾إن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا أبنفسهم﴿  - 3

 عرفية للكتاب.االنتماءات امل  1/3

يوشك هذا املطلب أن يكون أمرا أساسيا متعدد النفع للقارئ املعاصر من جانب، ولإلعانة على الضبط املعريف   
 حلدود عدد من احلقول املعرفية املتداخلة. 

واحلقيقة أن فحص هذا الكتاب بعناصره ومكوانته املختلفة من العنوان، واملادة واملعاجلة يكشف عن مجلة من   
 النتماءات املعرفية األصيلة والتبعية اليت تتنازع أمره، وهي كما يلي:ا

 أوال: حقل علم أصول الفقه. 



املصطلح    بدءا من  الكتاب  يعتمده  الذي  اجلهاز االصطالحي احملوري  يؤكده  انتماء معريف ظاهر جدا  وهو 
 املركزي: "الكليات" ابإلضافة إىل مصطلحات األحكام وغريها. 

 اثنيا: حقل علم مقاصد الشريعة.

ن أنه يتوجه إىل فحص: وهو انتماء معريف أصيل يهدف إليه الكتاب، وهو انتماء يدعمه ما جاء يف التقدمي م  
 (. 12"مقصود الشارع من أحكامه" )ص

اللغة  يف  الكليات  مفهوم  بتحرير  الكتاب  افتتاح  يف  ظاهرة  وهي  جدا،  االنتماء كثرية  ذلك  على  والدالئل 
واالصطالح، وهو املصطلح املركزي يف علم املقاصد الشرعية ابألساس، واإلضافة إىل تصميم الكتاب وتوزيعه 

واب جترد الكليات موزعة على االعتقاد، ومقاصد الشرع والطاعة واجلزاء فضال عن حتليل خطاب على ثالثة أب
 مصادر الكتاب اليت اعتمد عليها.

 اثلثا: حقل دراسات الشريعة. 

 وأقصد هبا ما كان له عالقة ابلفقه اإلسالمي، واخلصائص العامة للشريعة.   

 رابعا: حقل الدراسات القرآنية والتفسريية 

انتماء معريف تعكسه العناية مبادة الدراسة حمل التحليل وهو الكتاب العزيز، حيث يشيع يف هذا العمل   وهو  
العلمي توظيف كثري من القواعد واملبادئ واملعايري املتعلقة بطبيعة الكتاب العزيز مما ينتمي إىل حقل علوم القرآن 

 انب آخر. وخصائص املكي واملدين من جانب وحقل التفسري وأصوله من ج 

واستمرار فحص الكتاب يكشف كذلك عن مجلة أخرى من االنتماءات املعرفية غري اخلافية، اليت ميكن أن   
 تعد انتماءات تبعية من مثل: 

أوال: حقل املصطلح األصويل واملقاصدي، وهو األمر الذي يدعمه ظهور عدد معترب من مصطلحات علمي 
 األصول واملقاصد. 



سالمية، وهو األمر الذي ميكن أن نراه من خالل ما ميكن أن حيصله الداعية املسلم من اثنيا: حقل الدعوة اإل
 قضااي ومسائل تعمق من ثقافته القرآنية واألصولية واملقاصدية والفقهية. 

اثلثا: حقل علم اجتماع الدين؛ ذلك أن الكتاب مينح قارئه مادة ممتازة تطور حركته بني املدعوين املستهدفني، 
 تنتج أثرا إيابيا متوقعا يف توطني تفعيل املقاصد يف ترقية الوعي اإلسالمي العام. ومن مث  

عددا كبريا من القواعد –رابعا: حقل علم القواعد، وهو امر ظاهر جدا يف استثمار الكتاب بدءا من التقدمي  
 األصولية. 

 خامسا: حقل علم األخالق القرآنية، والتزكية.

 أمهية الكتاب وقيمته 

ميثل هذا الكتاب أمهية حقيقية يف جمال حقله املعريف من جانب، وللدليل اإلرشادي املنشود من جانب آخر،   
 وتنهض هذه األمهية اليت متنحه قسمته على األعمدة التالية: 

 أصال. -بوصفه أصل األصول واملرجعية الكربى   – أوال: موضوعه الذي يتخذ من الكتاب العزيز  

 والشرع والطاعة واجلزاء.  ،تيعاب القول يف الكليات موزعة على االعتقاداثنيا: صموده إىل اس

ابتداء قدرا أوليا من االنضباط املهين واخلضوع لنوع حتكيم  الكتاب عن عمل أكادميي يفرض  اثلثا: صدور 
 وتقومي حبكم طبيعة الدراسات األكادميية اليت تسعى لطلب شهادة جامعية عليا. 

الكتاب ع اعتماد  والتفسريية رابعا:  األصولية  املصادر  مع  يشتبك  الذي  ابلتنوع  يتسم  لى "خطاب مصادر" 
والقرآنية والفقهية واالعتقادية واللغوية، ويتسم أيضا ابألصالة، حيث يكشف حتليل خطاب املصادر عن اعتماد 

يغب عن الكتاب على عدد معترب من املصادر األصلية يف حقل اختصاصها، ويتسم كذلك ابلعصرية، حيث مل  
الكتاب استثمار عدد معترب من املصادر احلديثة اليت متثل إضافات حقيقية يف هذا اجملال والسيما مصادر املكتبة 
املقاصدية، وهو ما كشف عن حضور معترب للكتاابت املقاصدية لألعالم من مثل: حممد الطاهر بن عاشور 

 م( )مقاصد الشريعة(. 1973هـ= 1393)ت  



املذاهب والتيارات الفكرية قدميا وحديثا، وهذه النقطة متثل أمهية خاصة للقارئ املعاصر   خامسا: االنفتاح على
حتقق له نوع اطالع على األبعاد املوسوعية اليت ينبغي أن حيرص عليها املتعامل مع الرتاث اإلسالمي من جانب، 

 ن جانب آخر. وتقاوم ذلك االستقطاب احلاصل املستشري يف اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة م

 وهذه اخلصائص اخلمسة متنح هذا الكتاب قيمة معتربة يف هذا امليدان. 

 اثنيا: حتليل خطاب الفوائد وآفاق اًلستثمار املعاصر

يكشف حتليل مادة كتاب: الكليات الشرعية يف القرآن الكرمي عن حزمة كبرية من الفوائد اليت ميكن عدها   
الوعي   فوائد أو نقاط تؤسس آلفاق االستثمار املعاصر يف دعم تطوير حبوث جمال املقاصد الشرعية، وترقية 

 بقضاايه ومسائله. 

 وميكننا جرد هذه الفوائد يف صورة نقاط متسلسلة ليسهل اسرتجاعها، وحتصيلها كما يلي:  

 التوسع يف مفهوم الكليات الشرعية لتغطي املساحات التالية: 

 األصول الشرعية. -أ

 القواعد الشرعية. -ب

 لقواعد الكلية العامة. ا-ج

 العموميات الشرعية.-د

 ( 18-17املقاصد الشرعية )انظر ص  -هـ

جرد اخلصائص العامة للكليات الشرعية، وهي: الشمولية والعموم، القطعية يف الداللة والثبوت، واألحكام مبا 
 يعين انتفاء التشابه وانتفاء النسخ، حبيث تبقى حمكمة. 

ن الكرمي ميثل ركيزة أساسية ويكشف عن وعي حقيقي بطبيعة الكتاب العزيز االنطالق من فحص كليات القرآ
 الذي ميثل املرجعية األساسية اجلامعة واملتضمنة لألصول والكليات.



 االنطالق من رؤية اجتهدت يف مجع الكليات حتت أبواب ثالثة هي: 

 ( 29االعتقاد، وهدفها تنظيم دائرة االعتقاد والتصور )ص-أ

 من اخللق، ووضع الشريعة هلم.   مقاصد الشرع -ب

 املطلوب من املكلفني وترتيب اجلزاء على الطاعة وعدمها.-ج

 واحلقيقة أن هذا التقسيم يف حاجة إىل نظر يف ظل ثالث تقسيمات قائمة يف اتريخ النظر املقاصدي وهى:   

الدين   ارتباطها حبفظ  الكليات يف  ينهض على عدد  التفسري اخلماسي الذي   ، واملال  ، والعقل  ،والنفس أوال: 
 والعرض. 

اثنيا: التقسيم السداسي الذي ينهض على عدد الكليات السابقة يف )أوال( مضافا إليها مقصد احلرية، وهو 
 املقصد الذي نتج من عناية املغاربة املقاصديني على التعيني. 

 اثلثا: التقسيم الثالثي الذي ينهض على عدد الكليات يف توزعها على: 

 حيد. التو -أ

 التزكية.-ب

 العمران. -ج

 وهو التقسيم الثالثي الذي كان انتج نوع من إرادة التجديد األصويل يف منجز الدكتور جابر العلواين رمحه هللا.  

ظهور الوعي ابتساع معاجلة الكليات االعتقادية يف كل الكتاب العزيز مع تقدير تفاوت املعاجلة كميا تبعا   - 5
وزعه على املكي واملدين، زايدة وتناميا يف األول، وتراجعا واخنفاضا يف األخري ليستقر لنوعي القرآن العظيم، وت 

يف العقل املسلم أن الكتاب العزيز كتاب اعتقاد ابألساس ال ميكن تصور غياب عنايته هبذه القضية يف كل 
 قسميه.



الكليات"، وهى عناية توجهت   ظهور العناية مبا ميكن تسميته" املنظور احلضاري" الذي مساه الكتاب "فقه  - 6
 [.257؛  231،  51انظر: ص ]لرصد أثر هذه الكلية أو تلك يف مسرية التثمري اإلنساين إميانيا وأخالقيا وحركيا  

ظهور العناية برصد عالمات خطاب قيمة الكليات، وما ينتج عنها من قيم إميانية ومعرفية وأخالقية من   - 7
 فحص كليات االعتقاد يف الكتاب العزيز كما يلي: مثل ما رصده الكتاب من قيم أنتجها  

 معرفة هللا تعاىل بوصفها مركز مقاصد الكتاب العزيز.-أ

 توجيه االعتقاد للواقع والوجود. -ب

ومن مثل ما رصده الكتاب من قيم أنتجها فحص كليات العبادة يف القرآن الكرمي مما متثل يف كون عبادة هللا   
 اإلنس واجلن.   تعاىل من أعظم مقاصد من خلق

ظهور العناية ابجلوانب التطبيقية اليت تدور يف فلك هذه الكلية الشرعية أو تلك، وهذه العناية ابجلوانب - 8
التطبيقية متثل أمهية ظاهرة تكشف عن فهم لطبيعة اإلسالم، بوصفه دينا عمليا وإيابيا يقتحم مشكالت احلياة، 

أي املعاصر الذي حيتاج إىل ويتقدم لطرح احللول هلا من جانب، وتكشف  العقل املسلم  ضا عن فهم لطبيعة 
نطاقات عملية هتدي حركته يف مسريته املعاصرة بعد أن انتهبته أيديولوجيات وحركيات كثرية وفدت عليه من 

 مناذج معرفية خماصمة للنموذج املعريف اإلسالمي واستصحب تطبيقات خاصمت روح اإلسالم ومقاصده. 

ملقاصد اجلزئية يف سياق حتليل النماذج التطبيقية يف توزع الكليات الكربى على ثالثة األقسام ظهور العناية اب  -9
 االعتقادية والعبادية واجلزئية، مما يعل الدراسة خملصة لتحليل املقاصد بنوعيها الكلية ابألساس واجلزئية ابلتبعية. 

ملية للكتاب العزيز مراد من استنباهتا يف تربة ظهور العناية مبا يدور يف فلك املقاصد الكلية من مقاصد ع- 10
احلياة والوجود بتأثري مباشر منه، مع الرتكيز على املقاصد اليت تعلي من كرامة اإلنسان، ومتكينه من إعمار احلياة 

 من مثل: مقصد العدل، والتمكني، واالستخالف والرمحة، إخل.

 طاب التقومي اثلثُا: الكليات الشرعية يف القرآن الكرمي: موجز خ 

إن دراسة هذا العمل املهم من منظور خطاب التقومي الذي يروم ختليصه مما ميكن أن ميثل مناطق حتتاج إىل   
 التحسني تكشف عما يلي:



أوال: ظهور استطرادات كثرية أدت إىل تضخم الكتاب من جانب، ودوخت القارئ املخلص لقضية املقاصد 
ا العبادة الذي مشل الشرعية ابألساس، ومن ذلك استطراد  ملؤلف على مساحة كبرية للحديث عن مقومات 

 حديث مطوال عن: 

 االستمرارية.-ج      اإلخالص. -ب  االتباع.-أ

اثنيا: شيوع االنتقاء غري املسوغ منهجيا، فقد كثر وانتشر بصورة واضحة يف صياغة عنواانت الفصول واملباحث 
عض مظان الكلية، من غري تسويغ منهجي يف املقدمة أو يف واملطالب استعمل القيد اللغوي "بعض" يف مثل: ب

 حمل ذكر العنوان هلذا التبعيض، وعلى أي معايري ضابطة كان؟

اثلثا: غياب عدد من "الكشافات"، والسيما كشاف القواعد األصولية الدائرة يف العمل، وكشاف املصطلحات 
و أمر ابلغ األمهية والسيما والكتاب صدر قبل ظهور األصولية واملقاصدية املستعملة يف التحليل والتنظري، وه

 أول معجم للمصطلحات املقاصدية فيما بعد. 

رابعا: جاءت أكثر التطبيقات على الكليات فقهية مبعناها الضيق وتراجعت التطبيقات االجتماعية والسياسية 
 الوقت الراهن. واحلضارية، وهى أكثر املناطق احتياجا لتشغيل الكليات واملقاصد الشرعية يف  

وتصنيفها، وصياغة عنواانت  بتوزيعها،  تتعلق  اليت  املالحظ  املادة كاشف عن حزمة من  أن أتمل هذه  كما 
 مفاصلها، من األبواب والفصول، وهو ما ميكن إمجاله فيما يلي:

تاب أوال: ظهور عدم االطراد يف صياغة عنواانت األبواب، ذلك أنه إن كان الكتاب خالصا لفحص كليات الك
العزيز فإن ظهور مصطلح " املقاصد" بوصفه قيدا يف عنوان الباب الثاين ميثل جتاوزا حيتاج إىل تفسري، وإن كان 
الكتاب غري خالص للكليات فإن غياب قيد" املقاصد" يف البابني اآلخرين حيتاج إىل الباب الثاين رمبا كان مثار 

كليات" يف ثالثة العنواانت، مما قد يوحي أن الكتاب مل   إرابك للقارئ املعاصر، فضال عن تنكري استعمال: "
 يهدف إىل استيعاب القول فيها.

اثنيا: بدا الكتاب حريصا على عنونة الفصول ابستثمار آايت قرآنية كرمية، برمسها العثماين. وهذا النهج أييت 
عزيز من جانب، واستجابة فيما يبدو استجابة جيدة لطبيعة الكتاب " الذي يرمي إىل فحص كليات الكتاب ال



جيدة خلدمة السيكولوجية للقارئ املعاصر املشغول بقضية مقاصد الكتاب العزيز، غري أن مثة مالحظ على 
 هذه الصياغة العنواانت فصول الكتاب، تتمثل فيما يلي:

ة يف معاجلة غياب النطاق املوضوعي واملنهجي يف صياغة العنواانت؛ مبعىن ما اإلجراءات املنهجية املستصحب-أ
 موضوعات الفصول؟ وهل هي إجراءات حتليلية أم استقرائية؟

من جانب اثن فإن املؤلف صاغ عنوان الفصل الثاين من الباب الثاين ووضعه بني عالميت تنصيص هكذا: -ب
"أصلح وال تتبع سبيل املفسدين"، ومل يستعمل له القوسني املزهريني اللذين استعملهما مع كل عنواانت الفصول، 

أسقط )الواو(، إذ هذه اجلملة قطعة من   وهو ما يوحي أبن العنوان ليس آية كرمية، ورمبا كان ذلك منه ألنه 
وواعدان موسى ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعني ﴿ ( من سورة األعراف، ومتامها:  142اآلية)

واحلقيقة أن إسقاط الواو يف   ﴾ليلة وقال موسى ألخيه هارون اخلفين يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين
 رج بقطعة اآلية عن كوهنا قرآان كرميا! االستشهاد جائز وال خي

اثلثا: حاجة الكتاب إىل استكمال اإلطار املنهجي؛ ذلك أن املقدمة تورطت يف أمرين يعاندان األطر املنهجية 
 مها:

 (: 7افتتاح الكتاب ببعض النتائج اليت كان ينبغي أن تكون يف ختام العمل من مثل ما جاء يف التقدمي )ص -أ

نقطع أبن رسالة اإلسالم لكل األزمنة، واألجيال، ليست رسالة موقوتة بعصر معني، أو " فمن هذه النصوص 
 زمن خمصوص ينتهي أثرها ابنتهائه".

ومع صدق هذه النتيجة فإهنا نتيجة، وتقدميها بني يدي الكتاب ميثل نوع "مصادرة على املطلوب"، وهو مما   
 خيل بعلمية األعمال ومنهجيتها.

مل يتضمن عددا من املطالب ابلغة األمهية املنهجية، حيث مل يعاجل الباحث يف هذا   نقض التقدمي الذي-ب
 التقدمي فروض الدراسة وال حدودها، وإشكاليتها، وال راجع الدراسات السابقة. 

 املراجع:   
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