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قواعد منهجيَّة للتفسري االجتماعي وتطبيقاهتا من تفسري املنار لسورة النساء
Methodological Rules for Social Interpretation and Its Applications
from Tafsīr al-Manār to Surah al-Nisā’

 نبيلة بنت حممد علي، نظرة بنت أمحد،عبد هللا مصطفى العبوسي

 وصياغة املعاين، مما ال شك فيه أن تفسري املنار من أفضل التفاسري اليت ألفت يف التفسري االجتماعي:ملخص البحث
 ونُظُم، وتطبيق النص القرآين على ما يف الكون من سنن االجتماع،أخاذ
َّ اليت يهدف القرآن إليها يف أسلوب َشيِّق
العمران؛ لذلك يهدف هذا البحث إىل استخراج جمموعة من العناصر والكليات اليت ارتكز عليها منهج أصحاب تفسري
 لتجعل هذه الكليات املنهجية قواعد يسهل اتباعها ومعرفتها لكل من أراد أن يفهم أصول منهج تفسري،املنار يف تفسريهم
 االستقرائي: وقد اتبع الباحثون منهجني. أو أن يفسر القرآن اجتماعياً كما فعل رجال املدرسة احلديثة يف التفسري،املنار
. والتحليلي لدراسة حمتوى تفسري املنار وحتليله بغية الوصول إىل النتائج املرجوة،جلمع اآايت املتعلقة ابلقواعد املنهجية
 كشف: منها، وقد مت اخللوص إىل مخس قواعد عامة.ومن مقتضيات البحث أن ختتار سورة النساء للقيام هبذه املهمة
ط املاضي
ُ  واالعتبار بتاريخ األُمم والشعوب ورب. وربطها ابجملتمع، والتوجيهات الشرعيَّة،اللبس والغُموض عن املصطلحات
ِّ  ومراعاةُ الـمستجد.ابحلاضر
 والرجوع إىل سنن، وتتبرع مصاحل األحكام الشرعيَّة وجتليَة ِّح َك ِّم َها.ـتغريات احلضاريَّة
َّات وال ر
ُ
.الفطرة ومقتضياهتا
. دراسة قرآنية، منهج، تفسري املنار، التفسري االجتماعي، قواعد منهجية:كلمات مفتاحية
Abstract: There is no doubt that the interpretation of al-Qur'an (al-Manār) is one of the best social
interpretation: through the formulation of meanings in the Qur'an in indeed a fascinating way, the
application of the Qur'anic text on the universe, and the systems of urbanization. Therefore, this research
aims at extracting a group of elements based on the interpretation of al-Manār. These methodologies are
easily followed and known for anyone who wants to understand the origins of the Manār interpretation
method. The researcher has followed two main approaches: the inductive approach and the analytical
method, by collecting the verses related to the methodological rules, and studying the content of the
interpretation of al-Manār and analyzing it in order to achieve the desired results. For the purposes of the
research, one surah was chosen, which is the Surah of al-Nisā’. Additionally, the analysis of the text of
al-Manār’s interpretation of women's image and the pursuit of systematic rules, came to five general
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rules, such as the detection of ambiguity, the ambiguity of terms, legal directives and their link to society.
Also, it considers the history of nations and peoples, linking the past to the present. and taking into
account developments and changes in civilization.
Keywords: methodological rules, social interpretation, tafsīr al-Manār, methodology of tafsīr al-Manār,
Qur’ānic study.

أوالً :التمهيد

 -1حول عنوان املقال :قبل الدخول يف موضوعات هذه املقالة ،حيسن االجتاه حنو بيان معىن
سهل فهم اهلدف من هذه املقالة .فنبدأ ابلقواعد املنهجية ،هي
عنواهنا واملقصود منه ،كي يَ ُ
تتكون من لفظني ،القاعدة ُُتثل األرضية اليت اعتمد عليها املفسر كأساس لتفسريه ،ويف الوقت

ذاته تصلح أن ُجتعل أثراً ميكن اتباعه ملن أراد أن يقتفي خطة التفسري االجتماعي يف تفسري
القرآن .واملنهجية صفة للقاعدة؛ ألن هذه القواعد املراد بياهنا تتعلق نمنهج املللف يف التفسري،
وليس بنص كالمه أو حبث كونه صحيحاً أم ال .فليس املراد معرفة آرائه أو ترجيحاته لذاهتا،
إّنا الطريق اليت سار عليها واتبعها يف ختصيص مواضيع اآايت بشرح وأسلوب معني أو أمثلة
تتسم بطابع مغاير لـِّما عُهد من التفاسري.
 -2الفرق بني القاعدة املنهجية والقاعدة التفسريية :هناك فرق بني القاعدة التفسريية والقاعدة
املنهجية أبن األوىل هي أساس لعلم التفسري عموماً ،يلزم من يميع املفسرين أن خأخذوا هبا إن
كانت قطعية ،كما جاء يف تعريفها "هي األحكام الكلية اليت يُتوصل هبا إىل استنباط معاين
القرآن العظيم ومعرفة كيفية االستفادة منها" ،1فقواعد التفسري هي حكم عام يندرج حتته
جمموعة من اجلزئيات ،وهي وسيلة الستنباط معاين القرآن .ومن أمثلة قواعد التفسري" :تنوع
القراءات نمنزلة تعدد اآايت" ،2فهذه القاعدة ترشد إىل أن ثبوت قراءتني لآلية نفسها مع
تعارض يف املعىن يُعطي للقراءتني حكماً واحداً ،3فاألخذ هبذه القاعدة أي ابلقراءتني ُملزم؛ ألن
كالً منهما نمنزلة اآية ال ُـمستقلَّة .والثانية أي القاعدة املنهجيَّة اتِّباعها ليس ملزماً جلميع
املفسرين ،وإّنا هي أقرب ما تكون حلكم أغليب يكشف عن منهج صاحب التفسري يف تفسريه
 1السبت ،خالد بن عثمان ،قواعد التفسري مجعاً ودراسة( ،القاهرة :دار ابن عفان ،ط1421 ،1ه) ،ج ،1ص.30
 2املرجع السابق ،ج ،1ص.88

 3انظر :الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن،
(بريوت :دار الفكر ،د.ط1415 ،هـ1995/م) ،ج ،1ص.330
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آايت هللا ،وهي ختتص بتفسري معني أو مدرسة معينة يف التفسري تتَّبع املنهج ذاته .واختالف
القواعد املنهجية بني كتابني يف التفسري هو الذي جيعل من م ِّ
فسرين يتَّبعان نفس قواعد
ُ
التفسري ،خيتلفان يف الرأي أو يف أسلوب عرض التفسري وطريقته ،فالقاعدة املنهجيَّة تُ ِّ
ظهر
طريقة اعتماد ِّ
املفسر على قواعد التفسري وأدلَّته.
 -3معىن القاعدة يف اللغة :للقاعدة عدَّة معان ،منها األساس ،يقال :قاعدة الشيء أي
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يل﴾ [البقرة،]127:
أساسه ،ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :وإ ْذ يَ ْرفَ ُع إبْ َراه ُ
يم الْ َق َواع َد م َن الْبَ ْيت َوإ ْْسَاع ُ
َّ ِ
ين
فقاعدة البيت تعين أساس البيت ،وكذلك قاعدة البُنيان كما يف قوله تعاىل﴿ :قَ ْد َم َك َر الذ َ
الس ْق ُ ِ
اَّلل ب ْن يانَهم ِمن الْ َقو ِ
ِ ِ
ِ
اب
اع ِد فَ َخ َّر َعلَْي ِه ُم َّ
ف من فَ ْوق ِه ْم َوأ َََت ُه ُم ال َْع َذ ُ
من قَ ْبل ِه ْم فَأَتَى َُّ ُ َ ُ ْ َ َ
ث َال يَ ْشعُ ُرو َن﴾ [النحل .]26:وقد أتيت القاعدة نمعىن الضابط أو األمر الكلي الذي
ِم ْن َح ْي ُ
ينطبق على األفراد واجلزئيَّات .4وتُضاف القاعدة إىل علوم ِّ
متعددة منها على سبيل املثال قواعد
اللرغة.
 -4معىن املنهجية يف اللغة :املنهجيَّة مصدر صناعي من َم َنهج ،وأصله من نَ َـهج ،وهي لفظة
ك ،يقال :هنج طريق االستقامة إذا سلكه" ،واملِّنهاج :الطريق الو ِّ
اض ُح" .5وأتيت
أتيت نمعىن َسلَ َ
ُ
ُ
نمعىن اقتدى كذلك ،يقال :هنج على طريقة أبيه ،إذا اقتدى به ،وقد جاء يف كتاب هللا لفظ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا﴾
املنهاج نمعىن السنَّة والسبيل ،وذلك يف قوله تعاىل﴿ :ل ُك ٍّل َج َعلْنَا من ُك ْم ش ْر َعةً َوم ْن َه ً
[املائدة.]48:
 -5معىن القاعدة املنهجية كمصطلح :بناء على ما سبق نعين ابلقاعدة املنهجية يف هذا املقال:
األمور الكلية اليت اتبعها الـم ِّ
فسر لبيان وشرح آايت القرآن وما ترشد إليه ،واليت تكشف عن
ُ
منهج صاحب التفسري ،وهي قواعد ختتص بتفسري معني أو مدرسة معينة يف التفسري تتَّبع
املنهج ذاته ،ويظهر من خالهلا طريقة اعتماد املف ِّسر على قواعد التفسري وأدلَّته.6

 4انظر :جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،املعجم الوسيط( ،اإلسكندرية :دار الدعوة ،د.ط ،د.ت) ،ج ،2ص.748
5

ابن منظور ،أبو الفضل حممد بن مكرم بن علي ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3ه) ،ج،2

ص.383

 6انظر :العبوسي ،عبد هللا مصطفى ،قواعد منهجية للتفسري االجتماعي من خالل تفسري املنار :دراسة حتليلية لسورة
النساء منوذجاً( ،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري ،كواالملبور :اجلامعة اإلسالمية العاملية نماليزاي2018 ،م) ،ص.81
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ويف سياق موضوع هذا املقال سوف يتم تناول القواعد املنهجية من خالل موضوعات
من تفسري املنار الذي يعترب أحد أشهر التفاسري االجتماعية ،وقد قمنا حتديداً بتسليط الضوء
على مخسة مواضيع من تفسري سورة النساء ،لذلك كانت إحدى نتائج البحث :إبراز مخسة
قواعد منهجية لتفسري املنار.
اثنياً :تعريف بسورة النساء وما يتعلَّق هبا من حماور

سورة النساء رابع سورة يف ترتيب ال ُـمصحف ،ومسيت بسورة النساء الكربى بسبب احتوائها
على آايت كثرية تتعلق أبحكام النساء .7وقال صاحب املنار :إن السبب يف تسميتها هو
افتتاحها بذكر النساء .8وعدد آايهتا مائة وست وسبعون ( )176آية عند الكوفيني .وهي
سورة مدنية على القول الصحيح؛ ألن معظمها نزل يف املدينة املنورة ،وكون بعض آايت منها
9
ت ُس َورةُ
"وَما نـََزلَ ْ
نزلت يف مكة ال جيعلها سورة مكية  ،بدليل قول عائشة الوارد يف الصحيحَ :
البَـ َقَرةِّ َوالنِّ َس ِّاء إَِّّال َوأ َََن ِّعْن َدهُ" 10أي ابملدينة.
وهدف سورة النساء هو االجتماع على اإلميان بكتاب هللا الذي وجهت إليه سورة
البقرة ،وعلى التوحيد الذي هدت إليه سورة آل عمران ،وذلك لتقرير الدين الذي يمعته سورة
الفاحتة .ول َّـما كان مقصود سورة النساء هو اجتماع الناس على ما دعت إليه السور قبلها،
وكان السبب األعظم والدافع األقوى لالجتماع والتواصل بني الناس يف العادة هو صلة األرحام
اليت سبب اتصاهلا النساء والنكاحَّ ،
وألن ابالتقاء فيهن تتحقَّق العفَّة والعدل الذي لبابه
التوحيد.11
7

انظر :حممود شلتوت ،إىل القرآن الكرمي( ،بريوت :دار الشروق ،د.ط1983/1403 ،ه) ،ص32؛ والبقاعي،

إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور( ،الرايض :مكتبة
املعارف ،ط1408 ،1هـ1987/م) ،ج ،2ص.89
 8حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم( ،مصر :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،د.ط1990 ،م) ،ج ،4ص.264

 9انظر :األلوسي ،شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،
حتقيق :علي عبد الباري عطية( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه) ،ج ،2ص.389

 10البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا اجلعفي ،الصحيح ،حتقيق :حممد زهري بن َنصر الناصر( ،بريوت :دار طوق

النجاة ،ط1422 ،1ه) ،كتاب فضائل القرآن ،ابب أتليف القرآن ،ج ،6ص ،185رقم.4993
 11انظر :البقاعي ،مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ،ج ،2ص.89-88
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قَ َال" :إِّ َّن ِّيف ُسورةِّ
اَّلل بن مسعود
ومن فضائل سورة النساء ما ثبت عن عبد َّ
َ
النِّس ِّ
آايت َما يَسرِّ
َن ِّ
َّ
ِل ِّهبَا ال ردنْـيَا َوَما فِّ َيها ﴿إِ َّن َّ
ك
أ
ين
مس
خل
اء
اَّللَ َال يَظْلِ ُم ِمثْ َق َ
ال ذَ َّرةٍّ َوإِ ْن تَ ُ
َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ضاع ْف َها وي ْؤ ِ
سنَةً يُ َ
يما﴾ [النساء﴿ ،]40:إِ ْن ََتْتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُ ْن َه ْو َن َع ْنهُ
ت م ْن لَ ُدنْهُ أ ْ
َُ
َج ًرا َعظ ً
َح َ
نُ َك ِف ْر َع ْن ُك ْم َسيِئَاتِ ُك ْم َونُ ْد ِخ ْل ُك ْم ُم ْد َخ ًال َك ِرميًا﴾ [النساء﴿ ،]31:إِ َّن َّ
اَّللَ َال يَغْ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه
ِ
وك
س ُه ْم َجاءُ َ
ك لِ َم ْن يَ َ
َويَغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
شاءُ﴾ [النساءَ ﴿ ،]48:ولَ ْو أَنَّ ُه ْم إ ْذ ظَلَ ُموا أَنْ ُف َ
ِ
ول لََو َج ُدوا َّ
استَ ْغ َف ُروا َّ
يما﴾ [النساءَ ﴿ ،]64:وَمن يَ ْع َم ْل
الر ُس ُ
استَ ْغ َف َر ََلُ ُم َّ
اَّللَ َو ْ
فَ ْ
اَّللَ تَ َّو ًااب َّرح ً
اَّلل غَ ُف ِ
سوءا أَو يظْلِم نَ ْفسهُ ُُثَّ يستَ ْغ ِف ِر َّ ِ
اَّللَِّ " :ما
يما﴾ [النساء ]110:قَ َال َعْب ُد َّ
ُ ً ْ َ ْ َ َْ
اَّللَ ََِيد ََّ ً
ورا َّرح ً
12
يَسرِّين أ َّ ِّ
ِل ِّهبَا ال ردنْـيَا َوَما فِّ َيها"  ،أي ما يسر عبد هللا بن مسعود لو أنه أعطي الدنيا
ُ
َن َ
وما فيها من نعيم مقابل هذه اآايت اخلمس ،فهو ي ِّ
فضلها على الدنيا وما فيها لـِّما حتتله من
ُ
َ
منزلة عظيمة يف قلبه.
ومن أهم املوضوعات اليت وردت يف هذه السورة إيماالً :بيان خلق آدم وحواء ،وأن
أصل البشرية واحد ،والرتغيب يف صلة الرحم ،والرتهيب من أَكل مال اليتيم ،وبيان أحكام
ابألمة ،واألمر
النكاح ،وأمهيَّة حفظ املال ،وأحكام املريا ،،وذكر ااحمارم من النساء ،والتزوج َ
ابجتناب الكبائر ،وبيان قوامة الرجل ،وبيان احلقوق ،ورد األماَنت إِّىل أَهلها.13
وإّنا وقع االختيار على تفسري سورة النساء دون غريها لبيان القواعد املنهجية يف تفسري
املنار كنموذج على التفسري االجتماعي لألسباب التالية:
أهنا حتتوي على كثري من القضااي االجتماعيَّة اليت عُرف تفسري املنار بتميرزه يف
أ.
مناقشتها ،حيث ميكن من خالل ما جاء يف تفسريها إبراز منهج صاحيب التفسري بوضوح
وجالء .يقول حممود شلتوت عن سورة النساء" :وهي سورة مليئة ابألحكام اليت يُنظم هبا
امللمنون شئوهنم الداخلية ،واألحكام اليت حيفظون نمراعاهتا وتنفيذها كياهنم واستقالهلم".14
 12احلاكم ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد النيسابوري ،املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر
عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1ه1990/م) ،كتاب التفسري ،تفسري سورة النساء ،ج ،2ص،334
اد ِّ
يح" ،ووافقه الذهيب.
رقم ،3194 :وقالَ " :ه َذا إِّ ْسنَ ٌ َ
صح ٌ

 13انظر :الفريوزآابدي ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،حتقيق:
حممد علي النجار( ،القاهرة :اجمللس األعلى للشلون اإلسالمية ،د.ط1416 ،هـ1996/م) ،ج ،1ص.170
 14حممود شلتوت ،إىل القرآن الكرمي ،ص.32
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أن سورة النساء هي مما شارك يف تفسريها صاحبا التفسري كالمها؛ إذ توقَّف اإلمام
ب.
15
ِِ
السماو ِ
ات َوَما ِيف ْاْل َْر ِ
ض َوَكا َن َّ
اَّللُ
حممد عبده يف تفسريه عند قوله تعاىلَ ﴿ :و ََّّلل َما ِيف َّ َ َ
بِ ُك ِل َشي ٍّء ِّحميطًا﴾ [النساء ،]110:أي أواخر سورة النساء ،فكانت آخر آية ي ِّ
فسرها من كتاب
ُ
ْ
هللا يف جملسه يف اجلامع األزهر ،وذلك بسبب وفاته ،وأكمل بعده حممد رشيد منفرداً.
اثلثاً :القواعد املنهجية املستخرجة من تفسري املنار لسورة النساء

 -1كشف اللبس والغُموض عن املصطلحات والتوجيهات الشرعيَّة وربطها ابجملتمع:
نبدأ أبول القواعد املنهجية اليت يتبعها صاحبا تفسري املنار يف تفسريمها ،وهذه القاعدة هي
كشف اللبس والغُموض عن املصطلحات والتوجيهات الشرعيَّة وربطها ابجملتمع ،وقيامهم هبذه

املهمة يشمل تصحيح األلفاظ من أكثر من َنحية ،نذكر َنحيتني منها:
َّ
الناحية األوىل :تصحيح ألفاظ قرآنية متداولة بني علماء الشريعة ،وقع خالف يف تفسري
معانيها .ومن ذلك لفظ "الناس" الذي يرتتب على بيانه حتديد موقع اخلطاب يف اآية،
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم
والكالم هنا عن اآية األوىل من سورة النساء ،وهي قوله تعاىلََ ﴿ :ي أَيّ َها الن ُ
سوِ
ِ
َّ ِ
ث ِم ْن ُهما ِرج ًاال َكثِ ِ
اح َدةٍّ َو َخلَ َق ِم ْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
اء َواتَّ ُقوا
َ َ
الذي َخلَ َق ُكم من نَّ ْف ٍّ َ
سً
ً
ريا َون َ
ِ
َّ َّ ِ
ام إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا﴾ ،يعرض التفسري مناقشة عن املراد
اءلُو َن بِه َو ْاْل َْر َح َ
سَ
اَّللَ الذي تَ َ
َّاس﴾ ،هل يقصد به نداء ألهل مكة ابلتحديد ،أم هي عامة
ابلناس بعد نداء ﴿ ََي أَيّ َها الن ُ
تشمل يميع املكلفني .ويبدأ املصنف ابإلشارة إىل اخلالف احلاصل بني بعض املفسرين الذين
يرون أن الناس يف اآية هم أهل مكة ،وبني األصوليني من املفسرين الذين يرون أن الناس هنا
عامة للبشر ،ليست خاصة بقوم دون قوم .مث عزا الرأي األول القائل ابلتخصيص إىل جالل
الدين يف تفسري اجلاللني ،16وإىل ابن عباس نقالً عن اإلمام الرازي يف تفسريه .17والرأي
 15قال حممد رشيد رضا بعد تفسري اآية  126من سورة النساء" :هذه اآايت كانت آخر ما فسره شيخنا األستاذ اإلمام
الشيخ حممد عبده يف اجلامع األزهر ...وكان فراغه من تفسري هذه اآية يف منتصف ااحمرم سنة 1323هـ ،وقد تويف شهر
يمادى األوىل منها رمحه هللا تعاىل ونفعنا به" .حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،5ص.360
16
َّاس﴾ أَي أ َْهل َم َّكة" .جالل الدين حممد بن أمحد ااحملي،
يقول صاحب تفسري اجلاللني يف تفسريهََ ﴿" :ي أَيّ َها الن ُ
وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،تفسري اجلاللني( ،القاهرة :دار احلديث ،ط ،1د.ت) ،ص.97
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الثاين إىل األصوليني من املفسرين ،ومنهم اإلمام الرازي .مث انتقل إىل ترجيح الرأي الثاين القائل
ابلعموم ،فبني أدلَّة القائلني هبذا الرأي ،وذكر توجيهاً لكالم أصحاب الرأي األول ،فأما األدلة
على عموم الناس :أن الناس "اسم جلنس البشر" ،18والالم لالستغراق فهي تشملهم يميعاً أي
تستوعب النوع اإلنساين كله ،فهي كاإلنسان يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ِْ
سا َن لَِفي ُخ ْس ٍّر﴾
اْلن َ
[العصر ،]2:جاء يف تفسريها أي هذا النوع اإلنساين الذي هو أشرف األنواع لكونه خلق يف
أحسن تقومي .19والالم االستغراقية يف اآية هي اليت تستغرق يميع أفراد اجلنس .وهي ما تشمل
يميع أفراده ،كقوله تعاىلَ ﴿ :و ُخلِ َق ِْ
كل فرد منه .20وألن
سا ُن َ
ض ِعي ًفا﴾ [النساء ]28:أي ر
اْلن َ

البشر يميعهم خملوقون ،ومأمورون ابلتقوى ،فال مناسبة لتخصيص األمر يف قوله سبحانه:
سوِ
ِ
َّ ِ
اح َدةٍّ﴾ [النساء ]1:أبهل مكة دون غريهم ،خصوصاً
﴿اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم من نَّ ْف ٍّ َ
بعد ثبوت أن السورة مدنية.
من رأي يُفهم منه يف تفسري معىن اآية أهنا
وأما توجيهه ملا ورد عن ابن عباس
خطاب ألهل مكة ،فقال :إنه من ااحمتمل أن ابن عباس قال كالماً عاماً يفيد أبن " َاي أَيـر َها
َّاس" حيثما ورد يف القرآن فهو خطاب ألهل مكة غالباً ،فهذا يصح يف أكثر السور إن
الن ُ
كانت السورة مكية ،وال يستقيم هنا إذ السورة مدنية ،وملا ذكر من األدلة السابقة.21
و َّأما ربطه هلذا التحقيق ابجملتمع ،أن لفظ الناس ببقائها على عمومها ومشوهلا جلميع
البشر ،ستمثل براعة مطلع البتدائها نمخاطبة البشر يميعاً وتذكريهم أبن أصلهم واحد ،وأهنم
خملوقون من نفس واحدة جتمعهم ،فمن يمال هذا املطلع أنه يناسب موضوعات السورة اليت

َن ه َذا ِّْ
 17قال الرازي" :روى الْو ِّ
اب ِّأل َْه ِّل َم َّكةَ" .فخر الدين
اح ِّد ر
َّاس﴾ أ َّ َ
اخلطَ َ
ي عن ابن عباس يف قوله﴿ :اي أَيـر َها الن ُ
ََ َ
الرازي ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي ،مفاتيح الغيب( ،بريوت :دار إحياء الرتا ،العريب ،ط،3

1420ه) ،ج ،9ص .475وينظر :الواحدي ،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد النيسابوري الشافعي ،الوسيط يف
تفسري القرآن اجمليد ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،وغريه( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ/

1994م) ،ج ،2ص.3

 18حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،4ص.264

 19انظر :البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآلَيت والسور ،ج ،2ص.237
20

انظر :الغاليـيين ،مصطفى بن حممد سليم ،جامع الدروس العربية( ،بريوت :املكتبة العصرية ،ط1414 ،28هـ/

1993م) ،ج ،1ص.148

 21انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،4ص.265-264
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تناولت أحكام القرابة ،وما يتعلق بذلك من أحكام النكاح ،واملواريث .فبيان أن الناس كلهم
من نفس واحدة توضيح لقرابتهم العامة ،اليت جاء بعدها ذكر األرحام اليت هي تفصيل للقرابة
اخلاصة وهي القرابة ابلنسب واملصاهرة.
فهذا املعىن االجتماعي الذي يرمي إىل بيان القرابة العامة بني البشر يميعاً ،وبيان أن
الرابط بينهم هو وحدة خلقهم ،ووحدة خالقهم ،ما كان ليظهر من غري إثبات العموم للفظ
الناس ،وكشف الغموض وااللتباس عن كون هذا النداء خاص أبهل مكة.
الناحية الثانية :تصحيح ألفاظ قرآنية تدل على أحكام شرعية اثبتة عند العلماء ،يقع يف حتديد
معناها التباس لدى أفراد اجملتمع ،وبسبب ذلك تستعمل يف غري مكاهنا ويقع خطأ يف تطبيقها.
فاخلطأ يف تطبيق األوامر الشرعية اليت تسعى إىل تنظيم وبناء اجملتمع املسلم ،يلدي إىل اإلخالل
بنظام احلياة املتوازنة اليت جاء اإلسالم ليقيمها ،وهذه احلياة املتوازنة تتجلى فيها خصائص
الفطرة ،وتتسق مع دور اإلنسان يف احلياة ،22من هنا كان من األمهية نمكان تصحيح هذا
صحة تطبيق األحكام الشرعيَّة النابع عن الفهم السائد هلا.
اجلانب يف اجملتمع وهو مدى َّ
ِِ
ِ ِ ِ
فعند تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :وا ْعبُ ُدوا َّ
سا ًًن َوبِ ِذي
اَّللَ َوَال تُ ْش ِرُكوا به َش ْي ئًا َوابل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
الص ِ
ساكِ ِ
ب ِاب ْجلَن ِ
اح ِ
ني َوا ْجلَا ِر ِذي الْ ُق ْرََب َوا ْجلَا ِر ا ْجلُنُ ِ
السبِ ِ
يل
ب َو َّ
ب َوابْ ِن َّ
الْ ُق ْرََب َوالْيَ تَ َامى َوال َْم َ
ت أ َْميَانُ ُك ْم إِ َّن َّ
ورا﴾ [النساء ]36:عرض التفسري ملعىن
اَّللَ َال ُُِي ّ
َوَما َملَ َك ْ
ب َمن َكا َن ُُمْتَ ًاال فَ ُخ ً
اإلحسان عموماً ،مث ذكر بياَنً حلقوق الوالدين خصوصاً ،وأن هذا الرب املأمور به خيتلف
ابختالف أحوال الناس وطبقاهتم ،مث عدد بعض حقوق الوالدين كاخلدمة ،والتأدب ابلكالم،
واللني يف املعاملة ،والنفقة ،وأداء احلوائج.23
مث انتقل إىل مناقشة جانب آخر من قضية بر الوالدين ،وأشار إىل أهنا قضية قلما
يلتفت إليها العلماء عند حديثهم عن بر الوالدين ،وهي حتديد مدى السلطة املمنوحة للوالدين،
ومشكلة ظلم الوالدين يف استعمال حق الرب واستغالل سلطتهما على األبناء ،واإلشارة إىل حق
األبناء يف حال وجود هذا التسلرط من الوالدين حبجة طلبهما للرب الشرعي املصاحب لتعذر
وصعوبة إرضائهما.
 22انظر :مصطفى عبد الواحد ،اجملتمع اْلسالمي( ،جدة :دار البيان ،ط1404 ،3ه1984/م) ،ص.24
 23انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،5ص.69
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وضرب مصنف التفسري عدداً من األمثلة الواقعية اليت تظهر هذه املشكلة االجتماعية،
وتبني معرفته ابجملتمع ،من هذه األمثلة :ظلم األم األرملة أو املطلقة البنها ،أبن تتزوج برجل
يكره ولدها الذي أجنبته من غريه ،وال تفعل هذا إال بدافع الغضب أو اهلوى ،دون مراعاة
ملشاعر ابنها .أو أن تغار املرأة من زوجة ابنها ،عندما ترى ابنها يُظهر لزوجته حبَّاً ومودة ،فيقع
يف نفسها شيء من الغرية ،جملرد ميل ابنها واهتمامه الزائد بزوجته دون تقصريه يف حق والدته.
أو أن يقوم األب واألم ابختيار الزوج أو الزوجة ألبنائهما ،وذلك ابإلجبار دون السماح هلم
إببداء حقهم يف اختيارهم احلر .وقد أشار إىل أن حكم طاعة الوالدين يف هذا غري واجبة.24
ويظهر من خالل مناقشة املللف هلذه القضية أنَّه يهت رم بتتبرع الدوافع اليت قد تكون

سبباً حلدو ،هذا اللبس يف فهم األوامر الشرعيَّة مثل بر الوالدين ،فقد أشار إىل عاطفة األم أو
األب وحناهنما الفطري جتاه األبناء ،يف مقابل الغضب أو اهلوى الذي قد يطغى أحياَنً على
حق ِّ
تلك العاطفة ،فيتسبَّب حلدو ،شيء من االستبداد يف استعمال ِّ
الرب .وكذلك جند َّ
أن
شعور األبناء الفطري بضرورة ِّ
الرب واإلحسان للوالدين كرد إلحساهنم هو أمر ملموس ،وهذا
مهمة ،وهي َّ
أن األخالق يف الفكر اإلسالمي قائمة على ركنني أساسيَّني،
يقودَن إىل نقطة َّ
ـخلُقيَّة العليا اليت خأمر هبا الشرع
ـخلُقي املركوز يف نفس اإلنسان .والقيم ال ُ
ومها :الدافع ال ُ
الشريف ويقود إليها.25
ط املاضي ابحلاضر:
 -2االعتبار بتاريخ األُمم والشعوب ورب ُ
شك َّ
األمة اليت تعترب نماضيها هي َّأمة حضارة تبين خرباهتا على اتريخ عميق؛ إذ إ َّن فن
ال َّ
أن َّ
التاريخ حيمل لنا من أحوال السابقني فوائد يمَّة ،فهو يُطلعنا على سري األنبياء والصاحلني،
ودول امللوك وسياساهتم ،وأحوال املاضني من األُمم وأخالقهم ،26وابلتعلرم منهم واالتعاظ
صر لنا طريق طويل يف سبيل اإلصالح.
بتجارهبم وأخطائهم وجناحاهتم يُـختَ َ

 24انظر :املرجع السابق ،ج ،5ص.70-69
25

انظر :حممود أمحد محاد ،اجملتمع اْلسالمي كيف يبعث من جديد( ،القاهرة :دار التضامن ،ط1403 ،1ه/

1983م) ،ص.31

 26انظر :ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد بن حممد ،ديوان املبتدأ واخلرب يف َتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من

ذوي الشأن اْلكرب ،حتقيق :خليل شحادة( ،بريوت :دار الفكر ،ط1408 ،2هـ1988/م) ،ج ،1ص.13
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مهمة يف تفسري املنار ،فمن املوضوعات اليت َنقشها التفسري عند
حيتل التاريخ مكانة َّ
ر
ِ
اخلَ ِْري وَيْمرو َن ِابلْمعر ِ
ِ
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن
َ ُْ
بيان قوله تعاىلَ ﴿ :ولْتَ ُكن من ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إ َىل ْ َ َ ُ ُ
األمة الداعية إىل
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن﴾ [آل عمران ]104:هو األمور اليت جيب على َّ
ال ُْمن َك ِر َوأُولَئِ َ

اخلري اتباعُها ،وذكر عدَّة نقاط ،منها ضرورة العلم بكيفيَّة نشوء علم التاريخ العام ،وأثره يف
التعرف على أسباب فساد العقائد واألخالق والعادات ،ليكون بناء الدعوة الذي سيعتمد عليه
املسلمون صحيحاً تنهض به احلُ َّجة ويبلغ به الكالم غايته ،وهذا يف رأيه من أسباب احتواء
القرآن الكرمي على ِّعرب ومواعظ من التاريخ اإلنساين .27وهذا الدور الكبري للتاريخ يدلنا على
أمهية تتبرع اجلذور الكالميَّة ألي فن أو علم تُقصد دراسته؛ إذ من اخلطأ واالختزال للحقائق
التارخييَّة واالجتماعيَّة أن يكون اجتاه الدراسات للرتا ،اإلسالمي مفتقداً للتع رمق واإلحاطة
ابجلذور الكالميَّة -أي الظروف اليت تدور حول النص ،واليت نشأت العلوم يف ظلها -لآلراء
واملذاهب اليت نشأت منها الفنون أو العلوم.28
ويظهر أ َّن م ِّ
فسر املنار يستعني بعلم التاريخ واألحدا ،املاضية كقاعدة منهجيَّة للتأكيد
ُ
على جمموعة من القضااي ،منها :إقامة الدليل العقلي والعلمي لغري املسلمني ،وإبراز احلكمة من
الشريعة واتساقها مع الطبيعة اإلنسانيَّة .فمن التطبيقات اليت تُظهر طلب املصنِّف لعلم التاريخ
واستعانته به لتأكيد هذا اجلانب ،كالمه يف توضيح مسألة تعدرد الزوجات الوارد يف قوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ع
س ِاء َمثْ ََن َوثَُال َ
ث َوُرَاب َ
﴿ َوإِ ْن خ ْفتُ ْم أ ََّال تُ ْقسطُوا ِيف الْيَ تَ َامى فَانك ُحوا َما طَ َ
اب لَ ُكم م َن الن َ
فَِإ ْن ِخ ْفتم أ ََّال تَ ع ِدلُوا فَ و ِ
ك أَ ْد ََن أ ََّال تَ عُولُوا﴾ [النساء ،]3:وهو
اح َد ًة أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أ َْميَانُ ُك ْم َذلِ َ
ْ
ُْ
َ
يَـ ُـررد على إشكال خبصوص صالحيَّة تعدرد الزوجات يطرأ عند كثري من الغربيني فيتساءلون حوله
ِّ
متعجبني ،حيث إ َّهنم يرون َّ
أن هذا األمر يُع رد ظلماً ومطعناً بـيـناً يف اإلسالم .فكان جوابه
ُمرتكزاً على ثالثة أمور- ،آخرها العنصر التارخيي -وهي:
أوال :بيان سبب نظرهتم إىل هذه القضيَّة االجتماعيَّة اخلطرة .حيث َّبني َّ
أن نُشوء النظرة السلبيَّة
عند الغربيني من غري املسلمني جتاه حكم التعدد يف اإلسالم ،هو بسبب أتثررهم بعاداهتم
 27انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،4ص.33
28

انظر :يمال حضري" ،مقومات األسلوب األديب بني عبد القاهر اجلرجاين وحازم القرطاجين :دراسة حتليلية مقارنة"،

جملة التجديد( ،كواالملبور :اجلامعة اإلسالمية العاملية نماليزاي ،العدد  ،21اجمللد 2007 ،11م) ،ص.113
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وتقاليدهم الدينيَّة واعتيادهم عليها ،ابإلضافة إىل ِّ
غلوهم يف تعظيم النساء .29ومن سوء تعامل
تتكون من زوج واحد وعدة
بعض املسلمني مع حالة تعدرد الزوجات ،وفساد بعض البيوت اليت َّ
زوجات ،وفيها أوالد وزوجات يتحاسدون ويتنازعون .ومـما يسمعون من حال املسلمني الذين
يتزوجون عدَّة زوجات ،أهنم يقصدون به التمترع والشهوة دون مراعاة القيود واحلقوق اليت أوجبها
َّ
اإلسالم.30
اثنياً :بيانه لطبيعة كل من الرجل واملرأة ،يف كون التعدرد صاحلاً للرجل دون املرأة ،وكيف يكون
التعدرد مناسباً لطبيعة الرجل ،من حيث قلة عدد الرجال يف اجملتمع ،ومن حيث شدة ميله
وشهوته ،ومن حيث أثره يف استمرار النسل وغري ذلك مما أسهب املللف يف بيانه.31
اثلثاً :حديثه عن اتريخ نشوء نظام الزواج والعائالت واتصال الرجل ابملرأة هبدف التكاثر
عموماً ،وهو ما يتعلَّق بقاعدة االعتبار بتاريخ األمم والشعوب ،وربط املاضي ابحلاضر اليت حنن
ر
فيستدل صاحب املنار لتمهيد هذه املسألة وكشف حقيقتها على ما
بصدد احلديث عنها،
ِّ
املتحضرة ،وكيفيَّة تطور
ثبت اترخييَّاً فيما يتعلَّق بطبيعة الزواج منذ العصور البدائيَّة إىل العصور
ذلك تدرجييَّاً ،واختالفه من عصر إىل عصر ،فيشري إىل حقيقة اثبتة ،وهي َّ
أن الرجل مل يكن يف
أن القبائل ِّ
أ َُّمة من األمم يكتفي ابمرأة واحدة .فمثالً :أثبتت دراسات َّ
املتوحشة أو البدائيَّة كان
فيها النساء ملكيَّة مشرتكة وحقاً مشاعاً للرجال حبسب االتفاق بينهم ،و َّ
أن اإلنسان كما هو
مالحظ من تلك الدراسات كلما ارتقى وتقدَّم به الوعي بدأ يشعر بضرر هذا الشيوع
واالختالط يف ِّ
حق الرجال من النساء يف العمليَّة اجلنسيَّة ،فعلى إثر هذا الضرر مييل اإلنسان
صص والتضييق يف ِّس َعة العالقات ،ومن هذا االختصاص أن تكون النساء
إىل مزيد من التخ ر
 29ويشري إىل ذلك عبد الناصر توفيق العطار يف كتابه تعدد الزوجات ،مبيناً وجهة نظر خصوم نظام تعدد الزوجات يف
اإلسالم أبهنم يرونه ينتقص من مكانة املرأة لصاحل الرجل على حساب كرامتها ،ويعتربون حترميه حتريراً للمرأة من بعض
القيود اليت تعوق حريتها ،ابإلضافة إىل وصفهم له أبنه نظام بدائي .وقد رد الكاتب هذا اهلجوم ابعتبار أن اإلنسان يف
 ،ومع مرور الزمن ظهر نظام التعدد ،فال ينبغي أن
يميع األداين قد بدأ حياته بنظام الزوجة الواحدة ابإلشارة إىل آدم
يوصف ابلبدائية ،كما وأن اإلسالم قد كفل للمرأة عزهتا وكرامتها بعدد من احلقوق والشروط املرعية ،وقد أسهب املللف يف
تفصيلها .انظر :عبد الناصر توفيق العطار ،تعدد الزوجات يف الشريعة اْلسالمية( ،القاهرة :البستاين ،ط1988 ،5م)،

ص.7

 30انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،4ص.288
 31انظر :املرجع السابق ،ج ،4ص.289
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32
اللوايت ينتمني إىل قبيلة معيَّنة من حق رجال هذه القبيلة فقط دون غريها  ،حىت ارتقى قليالً
إىل ختصيص الرجل الواحد بعدَّة نساء من غري قيد بعدد ُمـحدَّد ،ومن هنا انتقل اتريخ
العائالت إىل دور جديد ،فصارت رائسة البيت إىل الرجل بعد أن كانت للمرأة.
فبني أن انتهاء حتضرر اإلنسان عند الغربيني أن ينفرد الرجل بزوجة واحدة ،وقال :إنه
كذلك يف اإلسالم؛ إذ عدم التعدرد هو األصل ،وأن اإلسالم َّإّنا مسح ابلتعدرد ألسباب طبيعيَّة
واجتماعيَّة ال ميكن جتاهلها والتغاضي عنها.33
يظهر من حتليل املصنِّف السابق للحكم الفقهي االجتماعي الوارد يف اآية ،أنَّه أعطى
مساحة واسعة للخلفيَّة التارخييَّة لنظام التزاوج عموماً ليبين عليه املوقف الذي ينبغي أن ننظر من
خالله إىل إابحة اإلسالم لتعدرد الزوجات .وجند َّ
مهد
أن اعتماد املللف على هذه القاعدة قد َّ

له الطريق ليُظهر جوانب احلكمة من التشريع اإلسالمي يف إابحته للتعدرد ،ابإلضافة إىل ُتكينه
من ِّرد الشبهات والتساؤالت حول هذا النظام االجتماعي يف اإلسالم.
 -3مراعاةُ الـمستجد ِّ
ـتغريات احلضاريَّة:
َّات وال ر
ُ
تتغري فيه ظروف احلياة بشىت جوانبها بشكل سريع ،وذلك بسبب املعرفة
ال َّ
شك أنَّنا يف زمان َّ
املتزايدة اليت تنمو وتتضاعف بتسارع مذهل ،فلم تزل املعرفة على م ِّ
ـمر التاريخ ترتك أعظم األثر
يف تغيري حياة اإلنسان من َنحية أّناط معيشته ،وطرق تفكريه ،وأدوات تعامله مع حميطه
الطبيعي من حوله.34
فكل ّنو يف املعرفة تتبعه حت روالت يف وسائل احلصول على املعلومات وطرق نشرها ،مما
ر
يلثر على مستوى شيوع الثقافة والفكر العلمي يف اجملتمع .لذا يَعترب صاحب املنار أن مسلولية
 32يبني صاحب كتاب "موسوعة اتريخ الزواج" حقيقة الزواج الشيوعي الذي تكون املرأة فيه مشاعاً لنطاق واسع من
خصصه حول اإلابحيَّة البدائيَّة ،وفيه ذكر عدداً من القصص اليت تنتمي إىل
الرجال يف الفصل اخلامس من كتابه الذي َّ
عدد كبري من املصادر وأعرب خالله أن هذه القصص نمجموعها تدلرنا عل عصر كانت فيه العالقات الزوجية أوسع مما
نعرفه يف هذه األايم بشكل مبالغ فيه .انظر :إدوار ويسرتمارك ،موسوعة َتريخ الزواج ،تريمة :مصباح الصمد ،وصالح
صاحل ،وهدى رطل( ،بريوت ،امللسسة اجلامعية ،ط1421 ،1ه2001/م) ،ص.176

 33انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،4ص.291

 34انظر :ميالد ،زكي ،املسألة احلضاريَّة كيف نبتكر مستقبلنا يف عامل ُم ِ
تغري؟( ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط،1
1999م) ،ص.104
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العاِّمل يف تقدمي العلم هي من األماَنت اليت أُمرَن بتأديتها وحفظها ،35وقد أشار إىل هذا يف
ِ
اَّلل َيْمرُكم أَن تُ َؤدّوا ْاْلَم َاًن ِ
ني
ت إِ َىل أ َْهل َها َوإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَ ْ َ
َ
تفسريه لقول هللا سبحانه﴿ :إِ َّن ََّ َ ُ ُ ْ
ِ
ِ
الن ِ
اَّللَ نِ ِع َّما يَ ِعظُ ُك ْم بِ ِه إِ َّن َّ
َّاس أَن َحتْ ُك ُموا ِابل َْع ْد ِل إِ َّن َّ
ريا﴾ [النساء ،]58:فمن
اَّللَ َكا َن َْس ًيعا بَص ً
خالل تفسري املصنف هلذه اآية يتضح لنا اختاذه لقاعدة مراعاة الـمستجد ِّ
ـتغريات
َّات وال ر
ُ
احلضاريَّة منهجاً له يسري عليه يف شرح النص القرآين وبيانه للناس ،وفيما يلي حتليل ِّ
ألهم ما
جاء يف تفسريه هلذه اآية ،وعالقته ابلقاعدة اليت حنن بصدد احلديث عنها:
أوالً :املناسبة يف أمر هللا سبحانه لنا أبداء األمانة يف هذه اآية ﴿إِ َّن َّ
اَّللَ ََي ُْم ُرُك ْم أن تُ َؤ ّدوا
ْاْلَم َاًن ِ
ت إِ َىل أ َْهلِ َها﴾ [النساء ]58:هو أتديبنا أبدب االعرتاف ابحلق كل حق ،سواء كان معنوايًّ
َ
أم حسياً؛ ألن حقيقة األمانة هي أداء احلقوق إىل أصحاهبا ،ويظهر هذا من نظم اآايت؛ ألن
املوضوع السابق هلذا األمر كان بياَنً لشأن أهل الكتاب 36يف تزييفهم للوقائع ،وغمطهم للحق
ْكت ِ ِ
يف قوله تعاىل﴿ :أََمل تَر إِ َىل الَّ ِذين أُوتُوا نَ ِ ِ
ت والطَّاغُ ِ
ِ ِ
وت
صيبًا م َن ال ِ َ
اب يُ ْؤمنُو َن ِاب ْجل ْب َ
َ
ْ َ
ِ
ِ َّ ِ
ِِ
آمنُوا َسبِ ًيال﴾ [النساء ،]51:ويف اآية تنبيه للنيب
ين َ
ين َك َف ُروا َه ُؤَالء أ َْه َدى م َن الذ َ
َويَ ُقولُو َن للَّذ َ
وأتباعه لكي ينظروا إىل أهل الكتاب كيف ُحرموا من هداية كتاهبم ،فهم ينصرون املشركني
من عبدة الطاغوتِّ ،
ويفضلوهنم على امللمنني خمالفني بذلك أصل كتبهم اليت بني أيديهم؛ إذ أن
امللمنني يصدقون بنبوة أنبياء هللا يميعاً ،ومع ذلك يقولون لكفار قريش :أنتم أهدى وأرشد
طريقاً يف الدين من أتباع حممد .37
ِّ
ودعاً عنده هبدف
اثنياً :األمانة هي حق حمفو ٌ
ظ عند املكلَّف متعل ٌق بغريه ،ويكون هذا احلق ُم َ
توصيله إىل غريه أي صاحب األمانة ،وقد تكون األمانة ماالً ،أو علماً ،فاألمانة املادية عادةً
ِّ
املودع عنده بعقد خاص تُذكر فيه تفاصيل متعلقة ابألشخاص
تثبت ابلتعاقد بني املودع و َ
واألمانة نفسها ،وهي ما يُسمى يف الفقه اإلسالمي ابلوديعة "فاإليداع :توكيل خاص حقيقته

 35انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،5ص.138
 36انظر :املرجع السابق ،ج ،5ص.138

 37انظر :الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين ،فتح القدير( ،دمشق :دار ابن كثري ،ط1414 ،1ه)،
ج ،1ص552؛ وحممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،5ص.128
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استنابة يف حفظ املال" ،38مث أوضح املللف اجلانب اآخر من األمانة ،وهو أمانة العلم حيث
يشري إىل أن هللا قد أخذ العهد على بين البشر أبن من تعلم علماً فإنه سيبلغه إىل من هم
ِ
ِ
َّ ِ
اب
حباجة إليه من الناس ،قال هللا تعاىل يف التنزيلَ ﴿ :وإِ ْذ أ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َخ َذ هللاُ ميثَا َق الذ َ
ِِ
ِِ
ِ ِ
لِتُ بَ يِنُ نَّهُ لِلن ِ
س ما يَ ْشتَ ُرو َن﴾
َّاس َوَال تَ ْكتُ ُمونَهُ فَ نَ بَ ُذوهُ َور َ
اء ظُ ُهوره ْم َوا ْشتَ َرْوا به ََثَناً قَليالً فَب ْئ َ
[آل عمران ،]187:فقد أودع هللا أمانة عند العلماء ،وهي أداء العلم للناس ،وإفادهتم به إرشادهم
إليه .ولذلك عد هللا سبحانه وتعاىل علماء أهل الكتاب من اخلائنني ألمتهم ولكتاهبم؛ ألهنم مل
يبينوا صفات النيب وأصروا على كتماهنا لتربير كفرهم به ،39وبذلك اعتربهم هللا َنبذين
لكتابه وراء ظهورهم40؛ إذ مل يراعوا ما فيه ومل يلتفتوا إليه.
اثلثاً :أشار املصنف يف هذا السياق إىل موضوع يبني اعتماده على قاعدة مراعاة الـمستجد ِّ
َّات
ُ
ـتغريات احلضاريَّة .فبعد كالمه عن أمانة العلم انتقل إىل كشف ما يتوقف عليه أداء األمانة،
وال ر
وهو اإللـمام ابلطرق اليت تلدي إىل وصول األمانة إىل أصحاهبا ،وبعبارة أخرى أداء األمانة على
الوجه الصحيح ال ميكن أن يكتمل إال ابلتعرف على الوسائل العصرية احلديثة اليت حيتاجها
العالِّـم يف نقل معارفه وحكمته إىل الناس على أفضل وجه ،وإال إن أعرض العلماء عن هذا
فسيقعون يف ااحمظور والتقصري يف أداء األمانة املأمور هبا من هللا .
رابعاً :طرق إيصال العلم إىل الناس بشكل مقبول ينال رضاهم ،ختتلف ابختالف الزمان
واملكان ،كما ختتلف طرق إيصال األماَنت املالية من زمان إىل آخر ،41وهناك الكثري من
الوسائل يف عصرَن احلاضر اليت تساعد على إيصال العلم بيسر وسهولة أكرب من الطرق
التقليدية اليت اعتاد العلماء اعتمادها يف تلقني التوجيهات للناس ،فعلى سبيل املثال تصدي
العلماء لتدريس كتب الفقه والعقائد وغريها من املتون وشروحها ال خترج العلماء من تبعة
 38الد ِّ
َّمريي ،حممد بن موسى بن عيسى بن علي أبو البقاء الشافعي ،النجم الوهاج يف شرح املنهاج ،حتقيق :جلنة علميَّة،
(جدة :دار املنهاج ،ط1425 ،1ه2004/م) ،ج ،6ص.343

 39انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،5ص.138
40
مثل يف ترك االعتداد وعدم االلتفات" .البيضاوي،
ومعناه ما بينه اإلمام البيضاوي يف تفسريه بقوله" :والنبذ وراء الظهر ٌ
َنصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،حتقيق :حممد عبد الرمحن الـمرعشلي،
(بريوت :دار إحياء الرتا ،العريب ،ط1418 ،1م) ،ج ،2ص.53

 41انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،5ص.138
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ـخصص إلعداد
كتمان العلم؛ ألن معظم ما يف هذه الكتب ال تفهمه العامة ،وهو يف األصل ُم َّ
العلماء ،فهو ال يناسب مستوى أفراد اجملتمع املعاصر ،الذي ينبغي أن يقتصر يف تقدمي
املعلومات ،وتركيزها هلم على ما ال يسع أح ٌد من املسلمني َج ْهلَه من األساسيَّات وقضااي
العصر الضرورية اليت حيتاج إليها الفرد ليكون مسلماً واعياً بدينه ،فخوراً ابالنتساب إليه ،وأن
يكون ذلك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من أقرب الطرق وأسهلها ،وهذا ال ينال إال
ابلتجربة واالختبار.42
مما سبق يتبني لنا اهتمام صاحب املنار بقاعدة التبصر ابلتغريات واملستجدات احلادثة
يف واقعنا املعاصر مع االستفادة منها واستخدامها .فالـمسلمون عرب العصور ِّ
جيددون وسائل
إعالمهم الدعوية ،ونرى هذه احلقيقة تربز عرب الـملسسات العلمية ،وبعض املعامل اليت كانت
تتغري مع تقدم الزمن حبسب مقتضى العصر ،مثل املساجد ،واجلامعات واملدارس واملكتبات،
واألربطة ،والزوااي ،ودور احلكمة ،واألعياد واملناسبات وغريها من النشاطات اليت أوصلت
اإلسالم إىل كافة قارات العامل .43ويتضح أيضاً من املثال السابق كيفية توجيه املصنف لألمر
اإلهلي أبداء األمانة جملال معاصر تتضح فيه جماراة الواقع وتغرياته.
 -4تتبرع مصاحل األحكام الشرعيَّة وجتليَة ِّح َك ِّم َها:
احتوت رسالة اإلسالم على جانب واسع من التوجيهات اليت ِّ
تنظم حياة اإلنسان وتضبطها،
وذلك أبحكام وقواعد تصلح لكل فرد بغض النظر عن مكانه وزمانه وحاله وشخصه ،وهذه
التوجيهات مل تكن عبثاً ختلو من احلكمة ،ففيها من مراعاة طباع البشر وعقوهلم ما يثبِّت
اإلميان يف قلوهبم ،وحيببهم هبذا الدين ،فالبشر طباعهم خمتلفة ،وما يقرهبم إىل التصديق واإلميان
قد خيتلف ابختالف طريقة تفكريهم ومشاعرهم ،فمنهم من يلثِّر فيه الربهان ،ومنهم من يلثِّر
فيه املناقشات واألقاويل اجلدلية وحسن املنطق وإظهار احلكمة من التشريع ،ومنهم من جيذبه
ِّ
ويرسخ اليقني يف قلبه األقاويل اخلطابية اليت تـهرز الوجدان وحترك املشاعر واألحاسيس ،فلذلك

 42انظر :املرجع السابق ،ج ،5ص.139

 43انظر :الوشلي ،عبد هللا قاسم ،اْلعالم اْلسالمي يف مواجهة اْلعالم املعاصر بوسائله املعاصرة( ،صنعاء :دار
عمار ،ط1414 ،2ه1994/م) ،ص.24
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موجهاً للدعاة نمراعاة هذا اجلانب .44يقول هللا سبحانه وتعاىل﴿ :ا ْدعُ إِ َىل
كان األمر اإللـهي َّ
ِ
ك ِاب ْحلِ ْكم ِة والْمو ِعظَِة ا ْحل ِ ِ
َسبِ ِ
ض َّل
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم ِِبَن َ
س ُن إِ َّن َربَّ َ
يل َربِ َ
سنَة َو َجاد َْلُ ْم ِابلَِِّت ه َي أ ْ
َ َ َْ
َح َ
ََ
ِ
ِ ِِ
ين﴾ [النحل ،]125 :ومن هنا كان اهتمام صاحب املنار ببيان
َعن َسبيله َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِابل ُْم ْهتَد َ
حكم التشريع اإلسالمي ومصاحل أحكامه ،وخصوصاً جتاه ما أُثري حول الشريعة من شبهات
تدعي فيها خمالفة ملعقول أو منقول ،فكان حبثه عن احلِّ َكم يتضمن ًّ
سدا ألبواب الشك يف
الدين ،وحتصيناً من خطر اختالل اليقني.
ولتجنب اخللط بني املصطلحات ،نشري إىل بعض املعاين املتقاربة اليت يكثر استعماهلا
عند احلديث عن ِّح َكم الشريعة وتعليل أحكامها ،كاحلكمة والعلة .فالعلة "هي وصف يف
األصل بين عليه حكمه ،ويعرف به وجود هذا احلكم يف الفرع ،فاإلسكار وصف يف اخلمر بين
عليه حترميه" ،45فعلى سبيل املثال اإلسكار هو وصف يف اخلمر بُين على وجوده حكم التحرمي،
فحيثما وجدت علة اإلسكار ،وجد التحرمي يف كل نبيذ مسكر.
أما احلكمة فهي األمر الذي يرتتَّب على ربط احلكم الشرعي بعلَّته أَو سببه ،سواء من
مضرة ،بعبارة أخرى احلكمة هي َما جينيه ال ُـمكلف من الثَّمرة املرتتِّبة
جلب
مصلحة أَو دفع َّ
َ
على االمتثال حلكم الشَّارع من َجلب نفع أَو دفع ضر .فاحلكمة من حترمي اخلمر حفظ العقل
وعلته اإلسكار ،وعلة القصاص القتل العمد والعدوان ،وحكمته حفظ النَّفس ...وهلم جرا.46
ومن أمثلة احلِّ َكم الشرعية أن الصالة شرعت لذكر هللا ومناجاته كما قال هللا تعاىل:
﴿إِنَِِّن أ ًََن َّ
الص َالةَ لِ ِذ ْك ِري﴾ [طه ،]14:وأن مشروعيَّة الزكاة
اَّللُ َال إِلَهَ إَِّال أ ًََن فَا ْعبُ ْدِين َوأَقِ ِم َّ

كانت لتحقيق أمرين مها :كفاية حاجات الفقراء ،وختليص األغنياء من رذيلة البخل والشح،
كما قال سبحانه يف حق مانعي الزكاة﴿ :وَال َُْيس َّ َّ ِ
آَت ُه ُم َّ
ضلِ ِه
اَّللُ ِمن فَ ْ
ين يَ ْب َخلُو َن ِِبَا َ
ََ
َب الذ َ
َ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِِ
السماو ِ
َّ
َّ
ات
ري ُ
اث َّ َ َ
ُه َو َخ ْي ًرا ل ُه ْم بَ ْل ُه َو َش ٌّر ل ُه ْم َسيُطََّوقُو َن َما ََبلُوا به يَ ْوَم الْقيَ َامة َو ََّّلل م َ
44

انظر :ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،فصل املقال فيما بني احلكمة

والشريعة من االتصال ،حتقيق :حممد عمارة( ،القاهرة :دار املعارف ،ط ،2د.ت) ،ص.31

 45خالف ،عبد الوهاب ،علم أصول الفقه( ،القاهرة :مكتبة الدعوة ،ط ،8د.ت) ،ص.63
 46انظر :حكيم ،حممد طاهر ،رعاية املصلحة واحلكمة يف تشريع نيب الرمحة
د.ط1422 ،ه2002/م) ،ص.202

( ،املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية،
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َو ْاْل َْر ِ
ض َو َّ
اَّللُ ِِبَا تَ ْع َملُو َن َخبِريٌ﴾
واجلهاد والصوم يميعها ُشرعت لتحقيق مصاحل وحكم دينية ودنيوية.47
ونشري هنا إىل أمثلة وتطبيقات قدمها صاحب تفسري املنار يف تفسريه لسورة النساء،
وهذا هبدف بيان اعتماد املصنف على قاعدة منهجيَّة يتبع فيها جتلية احلِّ َكم واملصاحل املستفادة
من األحكام الشرعيَّة وتوجيهاهتا.
َّ ِ
ين
تناول املفسر قضية التيمم عند تفسري اآية الكرمية من قوله سبحانهََ ﴿ :ي أَيّ َها الذ َ
ارى َح ََّّت تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن َوَال ُجنُ بًا إَِّال َعابِ ِري َسبِ ٍّ
يل
آمنُوا َال تَ ْق َربُوا َّ
َ
الص َالةَ َوأَنتُ ْم ُس َك َ
َح ٌد ِمن ُكم ِم َن الْغَائِ ِط أ َْو َال َم ْستُ ُم
َح ََّّت تَ غْتَ ِسلُوا َوإِن ُكنتُم َّم ْر َ
اء أ َ
ضى أ َْو َعلَى َس َف ٍّر أ َْو َج َ
النِساء فَ لَم ََِت ُدوا ماء فَ ت ي َّمموا ص ِعي ًدا طَيِبا فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن َع ُف ًّوا
َ ً ََ ُ َ
ً ْ َ ُ ُُ
ََ ْ
ورا﴾ [النساء ،]43:شرح املللف إبطالة عدداً من املسائل اليت تتعلق ابلتيمم وأحكامه ،مثل
غَ ُف ً
معىن التيمم ،وحمله ،وعدد الضرابت فيه ،وغري ذلك من املواضيع اليت تدور حول حكم
التيمم ،48حىت بلغ عددها عشر مسائل ،ويف املسألة العاشرة حتدَّ ،عن ما يهمنا يف هذا
املقال ،وهو احلكمة من وراء األمر ابلتيمم حال فقدان املاء ،واشتمل كالمه على عدد من
النقاط الرئيسة أُبينها إبجياز كاآيت:
يماهري الفقهاء يذهبون إىل أن حكم التيمم أمر تعبدي 49حمض غري معقول املعىن،50
ليس له حكمة ظاهرة إال اخلضوع واإلذعان ألمر هللا ،وقد خالفهم املصنف فهو يرى أن للتيمم
ِّحكماً ظاهرة ،كما لغريه من العبادات:
احلكمة األوىل للتيمم هي أن يقوم املكلف عند االستعداد للصالة بتمثيل بعض من
أعمال الوضوء ،فمسح الوجه واليدين يف التيمم يقابله غسلهما يف الوضوء ،ليشري املكلف
[آل

عمران ،]180:وكذلك بقية األحكام الشرعية كاحلج

 47انظر :شاه وِل هللا ،أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي ،حجة هللا البالغة ،حتقيق :سيد سابق( ،بريوت :دار اجليل ،ط،1
1426ه2005/م) ،ج ،1ص.28-27

 48انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،5ص.101-100
49

الدبيان ،دبيان بن حممد ،أحكام الطهارة التيمم أسبابه-شروطه-سننه-فرائضه-مبطالته( ،الرايض :مكتبة الرشد

َنشرون ،ط1425 ،1ه2004/م) ،ج ،12ص.293

 50ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد( ،القاهرة :دار
احلديث ،د.ط1425 ،ه2004/م) ،ج ،1ص.83
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بعمله هذا إىل أنه مل يضيع فرصة القيام نمعىن الطاعة ولو حبركات التيمم ،فهو وإن فاته ومل
يتيسر له ما يف الوضوء والغسل من نظافة ،فإنه ال يفوته القيام ابحلركات اليت تدل على معىن
الطاعة ألمر هللا .فبذلك يكون التيمم رمز عن الطهارة املرتوكة من بقاء ملعىن الطاعة والعبادة
اليت هي األصل يف طهارة النفس ،وهي املقصودة من الدين أوالً ،فالطهارة والنظافة البدنية مل
تشرع إال لتكون عوَنً على طهارة النفس ،ألن من يرضى أن يعيش يف األقذار ال يكون عزيز
النفس كما يليق ابمللمن.
احلكمة الثانية هي اإلشارة إىل معىن املواظبة والثبات على أداء األعمال ،فمن اعتاد
سهل عليه إتقان األعمال وإُتامها ،ومن اعتاد على ترك العمل
على ُخلُق املواظبة واالستمرارية ُ

والتهاون به ولو لعذر مقبول كان هذا حامالً له على أن يتهاون يف بعض األوقات لغري عذر
العتياده على الكسل وخ ْلق األعذار ،فالتيمم يُنمي يف اإلنسان ملكة املواظبة وااحمافظة اليت هي
ركن من أركان الرتبية والنظام .وضرب املصنف على هذا مثاالً توضيحياً بنظام اجلندية احلديث
ليقرب الصورة للقارئ.51
ومن أدلة احلكمة الثانية وموافقتها للهدي النبوي ،ما رواه البخاري يف صحيحه إبسناده
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّيب ،
ف َكا َن َع َم ُل النِّ ِّ
نيَ ،كْي َ
تَ :اي أ َُّم املُْلمن َ
ت أ َُّم املُْلمن َ
ني َعائ َشةَ ،قُـ ْل ُ
َع ْن َع ْل َق َمةَ ،قَ َالَ :سأَلْ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َّيب
َه ْل َكا َن َخيُ ر
ص َشْيـئًا م َن األ ََّايِّم؟ قَالَ ْ
يع َما َكا َن النِّ ر
ت« :الََ ،كا َن َع َملُهُ دميَةًَ ،وأَير ُك ْم يَ ْستَط ُ
ِّ
يع» .52وغري ذلك من النصوص اليت تناولت املداومة واملواظبة على الطاعات يف اآايت
يَ ْستَط ُ
َّ ِ
ص َالهتِِ ْم َدائِ ُمو َن﴾ [املعارج ،]23:يف سياق ذكر
ين ُه ْم َعلَى َ
القرآنية كقوله تعاىل﴿ :الذ َ
لص َالةِ َو َّ
ت َحيًّا﴾
ص ِاين ِاب َّ
الزَكاةِ َما ُد ْم ُ
خصائص عباد هللا امللمنني .وكقوله تعاىلَ ﴿ :وأ َْو َ

 51انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،5ص.107

 52أخرجه البخاري ،الصحيح ،كتاب الرقائق ،ابب القصد واملداومة على العمل ،ج ،8ص ،98رقم6466؛ ومسلم بن

احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  ،حتقيق:
حممد فلاد عبد الباقي( ،بريوت :دار إحياء الرتا ،العريب ،د.ط ،د.ت) ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،ابب فضيلة
العمل الدائم من قيام الليل وغريه ،ج ،1ص ،541رقم.783
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،

[مرمي ،]31:وهي-أي املداومة على الطاعة -وصية من هللا لعبده ونبيه الصاحل عيسى
فاألمر ابلصالة والزكاة مع املداومة أمر مستمر طيلة هذه احلياة.53
وخالصة الكالم أن املللف ابنتهاجه لقاعدة تتبرع مصاحل األحكام الشرعيَّة وجتليَة
ِّح َك ِّم َها استطاع يف تفسريه أن ينتقل من مسألة فقهية يُكتفى عادة بتوضيح هيئاهتا اجملردة من
املعاين ،إىل إرشاد للسلوك واخللق الكرمي الذي توافقه نصوص اهلدي النبوي واهلدي القرآين
معاً ،وهذا من شأنه أن يبلغ الغاية يف التأثري ابلنفوس وإصالحها.
 -5الرجوع إىل سنن الفطرة ومقتضياهتا:
من األسباب اجللية اليت حتول اهتمامات اإلنسان وسلوكه من احلسن والرونق إىل الفساد والقبح
زعزعة الفطرة عن أصلها وتبديلها ،كما قال هللا تعاىل حاكياً عن الشيطان﴿ :وَْل ِ
َّه ْم
ُضلَّن ُ
َ
ْق َِّ
اَّلل وَم ْن يَتَّ ِخ ِذ
َّه ْم َوَآل ُم َرنَّ ُه ْم فَ لَيُ بَ تِ ُك َّن آذَا َن ْاْلَنْ َع ِام َوَآل ُم َرنَّ ُه ْم فَ لَيُ غَِريُ َّن َخل َ
َوَْل َُمنِيَ ن ُ
ون َِّ
الش ْيطَا َن ولِيًّا ِمن ُد ِ
َّ
اَّلل فَ َق ْد َخ ِس َر ُخ ْس َر ًاًن ّمبِينًا﴾ [النساء ،]119:وحتويل الفطرة عن أصلها
َ
هو من تغيري خلق هللا الذي خأمل الشيطان حتقيقه ،ألن الفطرة من خلق هللا.
وكما أن هللا حذر من تغيري شريعته؛ ألهنا حمفوظة فقال عن كتاب هللا يف قوله تعاىل:
﴿واتْل ما أ ِ
ك ِمن كِتَ ِ
ك َال ُمبَ ِد َل لِ َكلِ َماتِِه﴾ [الكهف ،]27:وقال سبحانه:
اب َربِ َ
ُوح َي إِلَْي َ
َ ُ َ
ك ِ
ص ْدقًا َو َع ْد ًال َّال ُمبَ ِد َل لِ َكلِ َماتِِه﴾ [األنعام ،]115:ويف اآيتني السابقتني
﴿ َوََتَّ ْ
ت َربِ َ
ت َكلِ َم ُ
داللة على أن شرعه حمفوظ من التغيري .54فكذلك سبحانه أنذر من تبديل الطبع الفطري
اَّلل الَِِّت فَطَر النَّاس َعلَي ها َال تَ ب ِديل ِخلَل ِْق َِّ
ت َِّ
اَّلل﴾ [الروم ،]30:نمعىن
القومي ،قال تعاىل﴿ :فِط َْر َ
َ َْ
َ
ْ َ
ال ينبغي حتوير هذه الفطرة ،55وكل تغيري يطرأ ويفتعل يف واحد من الشريعة والفطرة اإلنسانية

 53انظر :الزحيلي ،وهبة بن مصطفى ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج( ،دمشق :دار الفكر املعاصر ،ط،2
1418ه) ،ج ،16ص.83
54

انظر :ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :سامي بن

حممد سالمة( ،الرايض :دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2هـ1999/م) ،ج ،5ص.151

 55انظر :جلنة من علماء األزهر ،املنتخب يف تفسري القرآن الكرمي( ،القاهرة :اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ،ط،18
1416هـ1995/م) ،ص.606
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ابتعاد عن االمتثال واالستجابة ألمر هللا وحكمه" ،ولتوافُ ِّق الفطرةِّ والشر ِّ
يعة
يرتتَّب عليه
ٌ
وامتز ِّاجهما فقد يسمي هللا دينَه فِّطْرةًِّ ،
ويسمي فِّطْرتَهُ ديناً".56
ُ
ُ
ورد استعمال مصطلح الفطرة مرة واحدة يف القرآن الكرمي ،يف قوله تعاىل﴿ :فَأَقِ ْم
اَّلل الَِِّت فَطَر النَّاس َعلَي ها َال تَب ِديل ِخلَل ِْق َِّ
ت َِّ
اَّلل َذلِ َ ِ
ك لِ ِ
ين
لدي ِن َحنِي ًفا فِط َْر َ
َو ْج َه َ
َ َْ
ك الد ُ
َ
ْ َ
الْ َقيِ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس َال يَ ْعلَ ُمو َن﴾ [الروم ،]30:كما ورد يف بعض األحاديث الشريفة ،ومن
ول هللاِّ َ « :ما ِّم ْن َم ْولُود إَِّّال
ول :قَ َال َر ُس ُ
أمهها وأشهرها ما ثبت َع ْن أَِّيب ُهَريْـَرَة ،أَنَّهُ َكا َن يَـ ُق ُ
صرانِِّّه وميَُ ِّجسانِِّّهَ ،كما تـُْنـتَج الْب ِّه ِّ
ِّ ِِّّ ِّ
ِّ ِّ
يمةً يمَْ َعاءََ ،ه ْل
يمةُ َهب َ
ُ َ َ
َ
يُولَ ُد َعلَى الْفطَْرة ،فَأَبَـ َواهُ يـُ َهوَدانه َويـُنَ َ َ َ
ُِّحت رسو َن فِّ َيها ِّم ْن َج ْد َعاءَ57؟».58

وقد اختلف العلماء يف معىن الفطرة املذكورة يف نصوص الكتاب والسنة على أقوال
متعددة بينها اإلمام القرطيب يف تفسريه :وتلخيصها كما يلي )1 :الفطرة هي اإلسالم ،وهو
قول أيب هريرة وابن شهاب وغريمها )2 .الفطرة هي الوالدة على ما يُصار إليه من شقاوة أو
سعادة )3 .الوالدة على الفطرة أي على اإلسالم ولكنها ليست لعموم الناس ،وإنـما يراد هبا
اخلصوص ،فاملراد ابلناس امللمنون منهم فقط )4 .الفطرة :اخللقة السليمة امللهلة لقبول الدين
من غري كفر أو إميان وال معرفة أو إنكار.59
وقد رجح اإلمام القرطيب القول األخري مستدالً بكالم ابن عطية بقوله" :قلت :وإىل ما
اختاره أبو عمر [ابن عبد الرب] واحتج له ،ذهب غري واحد من ااحمققني منهم ابن عطية يف
 56عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ،احلجاب يف الشرع والفطرة( ،جدة :دار املنهاج ،ط1436 ،1هـ2015/م)،
ص.18
 57علق مصطفى ديب البغا على هذا احلديث لبيان معناه قائالً(" :هبيمة يمعاء) اتمة األعضاء مستوية اخللق( .حتسون)
تبصرون( .جدعاء) مقطوعة األذن أو األنف أو غري ذلك أي إن الناس يفعلون هبا ذلك فكذلك يفعلون ابلولود الذي
صلَّى َعلَْي ِّهَ ،وَه ْل
َسلَ َم َّ
الصِّ ر
يب فَ َم َ
يولد على الفطرة السليمة" .البخاري ،الصحيح ،كتاب اجلنائز ،ابب إِّ َذا أ ْ
اتَ ،ه ْل يُ َ
الصِّ ِّيب ِّ
اإل ْسالَ ُم ،ج ،2ص ،94رقم.1358
ض َعلَى َّ
يـُ ْعَر ُ
 58أخرجه البخاري ،الصحيح ،كتاب تفسري القرآن ،ابب ﴿الَ تَب ِديل ِخلَل ِْق َِّ
اَّلل﴾ لِّ ِّد ِّ
اَّللِّ ،ج ،6ص،114
ين َّ
ْ َ
رقم4775؛ ومسلم ،الصحيح ،كتاب القدر ،ابب معىن كل مولود يولد على الفطرة ،ج ،4ص ،2047رقم.2658
 59انظر :القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح ،اجلامع ْلحكام القرآن ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم
أطفيش( ،القاهرة :دار الكتب املصرية ،ط1384 ،2هـ1964/م) ،ج ،14ص30-24؛ وفرحات ،أمحد حسن ،فطرة

هللا الِت فطر الناس عليها( ،عمان :دار البشري ،د.ط1407 ،ه1987/م) ،ص.17-7
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تفسريه يف معىن الفطرة ،وشيخنا أبو العباس .قال ابن عطية :والذي يعتمد عليه يف تفسري هذه
اَّلل
اللفظة أهنا اخللقة واهليئة اليت يف نفس الطفل اليت هي معدة ومهيأة ألن مييز هبا مصنوعات َّ
تعاىل ،ويستدل هبا على ربه ويعرف شرائعه ويلمن به".60
وبناء على ما سبق ،نعلم معىن الفطرة ،وأمهيتها يف اتباع الشريعة اإلسالمية ،وهبذا يظهر
ُحسن وهباء اتباع صاحب تفسري املنار قاعدة الرجوع إىل سنن الفطرة ومقتضياهتا كقاعدة
منهجية يف تفسريه ،ويف املثال اآيت يستبني لنا سلوك املصنف يف اختاذ سنن الفطرة سبيالً يف
بيان وتعليل أحكام دين الفطرة.
ال قَ َّو ُامو َن َعلَى النِ ِ ِ
استعرض املللف عند تفسريه لقوله تعاىلِ ﴿ :
َّل َّ
الر َج ُ
اَّللُ
َ
ساء ِبَا فَض َ
الص ِ
ات لِ ْلغَْي ِ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍّ
ظ
ب ِِبَا َح ِف َ
ض َوِِبَا أَن َف ُقوا ِم ْن أ َْم َواَلِِ ْم فَ َّ
ات َحافِظَ ٌ
ات قَانِتَ ٌ
احلَ ُ
بَ ْع َ
ضِ
اَّللُ َو َّ
َّ
وه َّن فَِإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَ َال
اج ِع َوا ْ
الالِِت ََتَافُو َن نُ ُ
وه َّن ِيف ال َْم َ
شَ
ض ِربُ ُ
وه َّن َو ْاه ُج ُر ُ
وزُه َّن فَ ِعظُ ُ
ِ ِ
تَ ْب غُوا َعلَْي ِه َّن َسبِ ًيال إِ َّن َّ
ريا﴾ [النساء ]34 :عدة نقاط وَنقشها ،وهي:
اَّللَ َكا َن َعليًّا َكب ً
األسباب اليت ذكرها الفقهاء واملفسرون يف بيان تفضيل الرجل على املرأة ،من ذلك
أ.
أن الرجال فُضلوا ابلنبوة ،واإلمامة الصغرى وهي إمامة الصالة ،واإلمامة الكربى وهي احلكم
وسياسة أمور الدولة ،وإقامة الشعائر كاألذان واإلقامة واخلطبة يف اجلمعة وغريها .فعلى سبيل
ِ
َّل َّ
ض ُه ْم
اَّللُ بَ ْع َ
املثال ال احلصر نستعرض ما قاله بعض املفسرين يف بيان قوله تعاىلِ﴿ :بَا فَض َ
َعلَى بَ ْع ٍّ
ض﴾ [النساء:]34 :
 قال ابن كثري يف تفسريه" :ألن الرجال أفضل من النساء ،والرجل خري من املرأة؛وهلذا كانت النبوة خمتصة ابلرجال وكذلك الـملك األعظم".61
 يف تفسري اجلاللني" :أي بتفضيله هلم عليهن ابلعلم والعقل والوالية وغري ذلك".62 قال أبو السعود يف تفسريه" :ولذلك خصوا ابلنبوة واإلمامة والوالية وإقامة الشعائروالشهادة يف يميع القضااي ووجوب اجلهاد واجلمعة وغري ذلك".63
 60القرطيب ،اجلامع ْلحكام القرآن ،ج ،14ص .29وينظر :ابن عطية ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن
بن ُتام األندلسي ااحماريب ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد( ،بريوت :دار

الكتب العلمية ،ط1422 ،1ه) ،ج ،4ص.336

 61ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،2ص.292

 62جالل الدين ااحملي ،وجالل الدين السيوطي ،تفسري اجلاللني ،ص.106
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يف رأي املصنف أن السبب احلقيقي وراء إعطاء الشرع القوامة للرجل يف احلياة
ب.
الزوجيَّة ،هو استعداده الفطري ،وأن ما يذكره الفقهاء من أحكام شرعيَّة خ ِّ
صصت للرجل
ُ
كاإلمامة واألذان وغري ذلك هي أيضاً اتبعة لـملكاته الفطرية اليت ُزرعت فيه ولعدم انشغاله
عنها ،ابإلضافة إىل أن الشعائر اليت يقوم هبا الرجال كاألذان وخطبة اجلمعة ليس القيام هبا بذاته
هو الذي جيعل الرجل قواماً على املرأة ،فلو أُعطيت املرأة احلق ابإلمامة مثالً فلن يغري ذلك من
صفاهتا الفطرية لتكون صاحلة للقوامة على الرجل.
كل من الرجل واملرأة له من الصفات الفطريَّة ما يناسب مهامه اليت أوكلها الشرع
ج.
إليه .الرجل كانت له األفضلية يف قوة البِّنية ،والقدرة على الكسب ،وتوفري احلماية ،وهذه
األمور واخلصائص الفطرية املتوفرة يف الرجل هي اليت تتيح للمرأة وتيسر هلا القيام بوظيفتها
الفطرية من احلمل والوالدة وتربية األطفال.
ِ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍّ
َّل َّ
ض﴾ [النساء ،]34:حكمة تفيد
د.
اَّللُ بَ ْع َ
يف التعبري القرآين ﴿ِبَا فَض َ
اإلشارة إىل أن هذا التفضيل هو جلنس الرجال على جنس النساء عموماً ،ال جلميع أفراد
الرجال ،فقد يوجد من النساء من هن أفضل من الرجال علماً وعمالً بل وقوة جسدية ،وهذا
املعىن يصدقه الواقع.64
عالقة الرجل واملرأة عالقة تكاملية ،وال يعين تفضيل الرجل على املرأة يف بعض
ه.
الصفات اليت اقتضت إعطائه القوامة أن هناك عيباً يف املرأة ،أو أن الرجل أفضل منها من يميع
الوجوه ،بل احلياة حتتاج إىل اجلنسني وكالمها حباجة لآلخر ،لذا جند تفسري املنار يلكد على
هذا" :املرأة من الرجل ،والرجل من املرأة نمنزلة األعضاء من بدن الشخص الواحد ،فالرجل نمنزلة
الرأس ،واملرأة نمنزلة البدن".65
وبذلك يتجلى لنا أن اعتماد أصحاب تفسري املنار على سنن الفطرة كقاعدة منهجية
يف فهم النص القرآين واستقاء احلِّكم الشرعية من أحكامه ابعتباره دين الفطرة كما ورد يف عدد
من النصوص الشرعية ،ساعدهم على حتديد وكشف احلِّكمة احلقيقية من وراء تفضيل الرجل
63

أبو السعود العمادي ،حممد بن حممد بن مصطفى ،إرشاد العقل السليم إىل مزاَي الكتاب الكرمي( ،بريوت :دار

إحياء الرتا ،العريب ،د.ط ،د.ت) ،ج ،2ص.173

 64انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،ج ،5ص.58-56
 65املصدر السابق ،ج ،5ص.56
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على املرأة وإعطائه القوامة ،إذ جوهر احلكمة يرجع إىل اخللقة اليت ُخلق عليها كل من الرجل
واملرأة ،ويظهر أن معىن الفطرة يف تفسري املنار هي اخللقة اليت فطر هللا عليها اإلنسان ،وهي
الصفات اليت تلهل اإلنسان لتلقي أحكام الدين نما يتوافق وطبيعته.
ال خ ات م ة
نتيجة لتحليل نص تفسري املنار لسورة النساء والتماس قواعد منهجية من خالله ،مت اخللوص
إىل مخس قواعد عامة ،وهي:
أوالً :كشف اللبس والغُموض عن املصطلحات والتوجيهات الشرعيَّة وربطها ابجملتمع .ويف
سبيل حتقيق ذلك قصد التفسري إىل تصحيح ألفاظ قرآنية متداولة بني علماء الشريعة وقع
خالف يف تفسري معانيها ،وكذلك تصحيح ألفاظ قرآنية تدل على أحكام شرعية اثبتة عند
العلماء ،يقع يف حتديد معناها التباس لدى أفراد اجملتمع .وظهر من خالل مناقشة هذه القاعدة
أن التفسري يهت رم بتتبرع الدوافع اليت قد تكون سبباً حلدو ،لبس معني يف فهم الشريعة.
ط املاضي ابحلاضر .وقد مت عرض هذه
اثنياً :االعتبار بتاريخ األُمم والشعوب ورب ُ
القاعدة من خالل مناقشة التفسري لقضية تعدد الزوجات .وقد بينت املناقشة أن التفسري قد
أعطى مساحة واسعة للخلفيَّة التارخييَّة لنظام التزاوج عموماً قبل النظر إىل حكم إابحة تعدرد
الزوجات .كما وجند َّ
مهد له الطريق يف إظهار جوانب
أن اعتماد التفسري على هذه القاعدة قد َّ
احلكمة من التشريع اإلسالمي ،ابإلضافة إىل ُتكينه من ِّرد الشبهات والتساؤالت حول الشريعة
اإلسالمية.
اثلثاً :مراعاةُ الـمستجد ِّ
ـتغريات احلضاريَّة .وقد مت عرض القاعدة من خالل قضية
َّات وال ر
ُ
أداء األمانة ،حيث إن املقال كشف عن كيفية توجيه التفسري لألمر اإلهلي أبداء األمانة ليتسع
ويشمل جماالت معاصرة تتضح فيها جماراة الواقع وتغرياته.
رابعاً :تتبرع مصاحل األحكام الشرعيَّة وجتليَة ِّح َك ِّم َها .مت التعرض يف هذه القاعدة حلكم
التيمم ،ومت بيان كيف استطاع التفسري أن ينتقل من مسألة فقهية يُكتفى عادة بتوضيح هيئاهتا
اجملردة من املعاين ،إىل إرشاد للسلوك واخللق الكرمي.
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خامساً :الرجوع إىل سنن الفطرة ومقتضياهتا .لتوضيح هذه القاعدة تطرق املقال إىل
مناقشة التفسري لقضية قوامة الرجل ،حيث أسهم اعتماد التفسري على هذه القاعدة يف حتديد
وكشف احلِّكمة احلقيقية من وراء تفضيل الرجل على املرأة وإعطائه القوامة ،إذ إن جوهر
احلكمة يرجع إىل اخللقة اليت ُخلق عليها كل من الرجل واملرأة.

املصادر واملراجع
القرآن الكرمي.

ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد بن حممد أبو زيد وِل الدين احلضرمي اإلشبيلي1408( .هـ/
1988م) .ديوان املبتدأ واخلرب يف َتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي
الشأن اْلكرب (ط .)2خليل شحادة (حتقيق) .بريوت :دار الفكر.

ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد القرطيب( .د.ت) .فصل املقال فيما بني
احلكمة والشريعة من االتصال (ط .)2حممد عمارة (حتقيق) .القاهرة :دار املعارف.
ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد القرطيب1425( .ه2004/م) .بداية
اجملتهد وهناية املقتصد (د.ط) .القاهرة :دار احلديث.
ابن عطية ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن ُتام1422( .ه) .احملرر الوجيز
يف تفسري الكتاب العزيز (ط .)1عبد السالم عبد الشايف حممد (حتقيق) .بريوت :دار
الكتب العلمية.
ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي1420( ،هـ1999/م).
تفسري القرآن العظيم (ط .)2سامي بن حممد سالمة (حتقيق) .الرايض :دار طيبة.

ابن منظور ،أبو الفضل حممد بن مكرم بن علي1414( .ه) .لسان العرب (ط .)3بريوت:
دار صادر.

أبو السعود العمادي ،حممد بن حممد بن مصطفى( .د.ت) .إرشاد العقل السليم إىل مزاَي
الكتاب الكرمي (د.ط) .بريوت :دار إحياء الرتا ،العريب.
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األلوسي ،شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين1415( .ه) .روح املعاين يف تفسري
القرآن العظيم والسبع املثاين (ط .)1علي عبد الباري عطية (حتقيق) .بريوت :دار
الكتب العلمية.

البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا1422( .ه الصحيح (ط .)1حممد زهري بن َنصر
الناصر(حتقيق) .بريوت :دار طوق النجاة.
البقاعي ،إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر1408( .هـ1987/م).
مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور (ط .)1الرايض :مكتبة املعارف.

البقاعي ،إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر( .د.ت) .نظم الدرر يف
تناسب اآلَيت والسور (د.ط) .القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي.
البيضاوي ،عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي1318( .ه) .أنوار التنزيل وأسرار التأويل
(ط .)1حممد عبد الرمحن املرعشلي (حتقيق) .بريوت :دار إحياء الرتا ،العريب.
اجلاللني ،جالل الدين حممد بن أمحد ااحملي ،وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي.
(د.ت) .تفسري اجلاللني (د.ط) .القاهرة :دار احلديث.

يمال حضري ،مقومات األسلوب األديب بني عبد القاهر اجلرجاين وحازم القرطاجين :دراسة
حتليلية مقارنة ،جملة التجديد ،اجلامعة اإلسالمية العاملية نماليزاي ،كواالملبور2007 ،م.

احلاكم ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا النيسابوري1411( .ه1990/م) .املستدرك على
الصحيحني (ط .)1مصطفى عبد القادر عطا (حتقيق) .بريوت :دار الكتب العلمية.
حكيم ،حممد طاهر1422( .ه2002/م) .رعاية املصلحة واحلكمة يف تشريع نيب الرمحة
(د.ط) .املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.
محاد ،حممود أمحد1403( .ه1983/م) .اجملتمع اْلسالمي كيف يبعث من جديد (ط.)1
القاهرة :دار التضامن.

خالف ،عبد الوهاب( .د.ت) .علم أصول الفقه (ط .)8القاهرة :مكتبة الدعوة.
الدبيان ،دبيان بن حممد1425( .ه2004/م) .أحكام الطهارة التيمم أسبابه-شروطه-
سننه-فرائضه-مبطالته (ط .)1الرايض :مكتبة الرشد َنشرون.
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الد َِّّمريي ،حممد بن موسى بن عيسى بن علي1425( .ه2004/م) .النجم الوهاج يف شرح
املنهاج (ط .)1جلنة علميَّة (حتقيق) .جدة :دار املنهاج.

الدهلوي ،شاه وِل هللا أمحد بن عبد الرحيم1426( .ه2005/م) .حجة هللا البالغة (ط.)1
سيد سابق (حتقيق) .بريوت :دار اجليل.

رضا ،حممد رشيد1990( .م) .تفسري القرآن احلكيم (د.ط) .القاهرة :اهليئة املصريَّة العامة
للكتاب.

الزحيلي ،وهبة بن مصطفى1418( .ه) .التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج
(ط .)2دمشق :دار الفكر املعاصر.

السبت ،خالد بن عثمان1421( .ه) .قواعد التفسري مجعاً ودراسة (ط .)1القاهرة :دار ابن
عفان.

شلتوت ،حممود1983/1403( .ه) .إىل القرآن الكرمي (د.ط) .بريوت :دار الشروق.
الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين1415( .هـ1995/م).
أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن (د.ط) .بريوت :دار الفكر.

الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا1414( .ه) .فتح القدير (ط .)1دمشق :دار
ابن كثري.

الطريفي ،عبد العزيز بن مرزوق1436( .هـ2015/م) .احلجاب يف الشرع والفطرة (ط.)1
جدة :دار املنهاج.

عبد الواحد ،مصطفى1404( .ه1984/م) .اجملتمع اْلسالمي (ط .)3جدة :دار البيان.
العبوسي ،عبد هللا مصطفى ،قواعد منهجية للتفسري االجتماعي من خالل تفسري املنار:
دراسة حتليلية لسورة النساء منوذجاً( ،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري ،كواالملبور:
اجلامعة اإلسالمية العاملية نماليزاي2018 ،م)

العطار ،عبد الناصر توفيق1988( .م) .تعدد الزوجات يف الشريعة اْلسالمية (ط.)5
القاهرة :البستاين.

الغاليـيين ،مصطفى بن حممد سليم1414( .هـ1993/م) .جامع الدروس العربية (ط.)28
بريوت :املكتبة العصرية.
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فخر الدين الرازي ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي1420( .ه).
مفاتيح الغيب (ط .)3بريوت :دار إحياء الرتا ،العريب.

فرحات ،أمحد حسن1407( .ه1987/م) .فطرة هللا الِت فطر الناس عليها (د.ط).
عمان :دار البشري.

الفريوزآابدي ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب1416( .هـ1996/م) .بصائر ذوي
التمييز يف لطائف الكتاب العزيز (د.ط) .حممد علي النجار (حتقيق) .القاهرة :اجمللس
األعلى للشلون اإلسالمية.

القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح1384( .هـ1964/م) .اجلامع
ْلحكام القرآن (ط .)2أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش (حتقيق) .القاهرة :دار الكتب
املصرية.

جلنة من علماء األزهر1416( .هـ1995/م) .املنتخب يف تفسري القرآن الكرمي (ط.)18
القاهرة :اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية.

جممع اللغة العربية ابلقاهرة( .د.ت) .املعجم الوسيط (د.ط) .اإلسكندرية :دار الدعوة.
حممد رشيد رضا1990( .م) .تفسري القرآن احلكيم (د.ط) .مصر :اهليئة املصرية العامة
للكتاب.

مسلم ،بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري( .د.ت) .املسند الصحيح املختصر بنقل
العدل عن العدل إىل رسول هللا

(د.ط) .حممد فلاد عبد الباقي (حتقيق) .بريوت:

دار إحياء الرتا ،العريب.

ميالد ،زكي1999( .م) .املسألة احلضاريَّة كيف نبتكر مستقبلنا يف عامل ُم ِ
تغري؟ (ط.)1
بريوت :املركز الثقايف العريب.
الواحدي ،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد النيسابوري الشافعي1415( .هـ1994/م).
الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد (ط .)1الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الشيخ علي
حممد معوض ،الدكتور أمحد حممد صرية ،الدكتور أمحد عبد الغين اجلمل ،الدكتور عبد الرمحن

عويس (حتقيق) .بريوت :دار الكتب العلمية.
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الوشلي ،عبد هللا قاسم1414( .ه1994/م) .اْلعالم اْلسالمي يف مواجهة اْلعالم
املعاصر بوسائله املعاصرة (ط .)2صنعاء :دار عمار.
ويسرتمارك ،إدوار1421( .ه2001/م) .موسوعة َتريخ الزواج (ط .)1بريوت ،امللسسة
اجلامعية.

