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ملخص البحث
يتناول هذا البحث بيان مفهوم عاملية اخلطاب القرآين ،وأمهيتها اليت متيزها عن ابقي األداين والشرائع ،والكشف عن
جماالهتا املعاصرة واملتمثلة يف اجملال األسري والبيئي واملايل والقضائي والزراعي وجمال عالقة الدولة اإلسالمية بغريها واجملال
اإلداري واالقتصادي .وقد ا تبع البحث املنهج االستقرائي من خالل تتبع األقوال واآلايت القرآنية ذات الصلة بعاملية
اخلطاب القرآين ،للكشف عن املواضيع املتصلة بعاملية اخلطاب ،وأمهية ذلك ،مع الرجوع إىل تفاسري العلماء لبيان مدى
اهتمام القرآن الكرمي هبذه املسألة .وكذلك املنهج التحليلي الستنتاج ألفاظ عاملية اخلطاب املستخدمة ،وأمهيتها والكشف
فهما
عن جماالهتا املعاصرة .وقد خلصت الدراسة جملموعة من النتائج ،من أمهها :إبراز أمهية فهم اخلطاب القرآين وعامليته ً

عموما هو غياب التمييز والدقة
صحيحا ،كما إن من أسباب وجود الضعف يف مفهوم عاملية اخلطاب القرآين عند الناس ً
ً

يف اخلطاب القرآين وعامليته وف ًقا للتطبيقات الواقعية والعلمية والعملية وبه يتميز اخلطاب القرآين عن خطاب بقية األداين
والنظم الوضعية من حيث مصدريته ورابنيته وعدله وعصمته وعدم أتثريته وإنسانيته وخلوديته وختاميته ومشوليته وتوازنه،
مجيعا وال ختص فئة معينة من خلقه .كما يوصي البحث توسيع النظر إىل داللة
كلها يتضمن بياانت تعم العاملني ً
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 واستكمال الدراسات حول موضوع عاملية،اخلطاب القرآين ومقاصدها حني نتعامل دائرة املعرفة اإلنسانية الواسعة
. وختصيص مادة للخطاب القرآين ضمن مقررات املدارس واملعاهد واجلامعات،اخلطاب القرآين
. اجملاالت املعاصرة، اخلطاب القرآين، أمهية، العاملية:الكلمات املفتاحية
Abstract:
This research deals with the statement of the notion of the Universality of the Qur’anic Discourse,
and its importance that extricates it from other religions and laws, and the expose of its current
grounds signified in the family, environmental, monetary, jurisdictional, cultivated fields, the field
of the affiliation of the Islamic municipal with others, and the directorial and financial field. The
study trailed the inductive method by observing the Qur’anic verses connected to the World-wide
Qur’anic Discourse to divulge the issues related within it; and the importance of these matters, by
following a appropriate supervision and reference from the scholars of Tafsir which proposes Holy
Qur’an that related to it; in order to accomplish its fully consequence and reimbursements. As well
as the analytical method to deduce the universality of the discourse used, its significance and the
disclosure of its contemporary fields. The study concluded that, the most important is, highlighting
the importance of properly understanding the Qur’anic discourse and its universality. One of the
reasons for the weakness in the concept of the Universal Qur’anic Discourse among people in
general is, people unable to identify and distinguish the exactitude in the Qur’anic discourse and
its universality according to real, scientific, and practical applications. Its divinity, justice,
infallibility, solidity, humanity, everlasting, definitive, comprehensiveness and balancing, all of
them are meant for universal and does not subject to a specific hierarchy. The study focused to
broaden the meaning and purposes of the Qur’anic discourse especially when dealing with the
great and vast human knowledge. This study concluded that the subject of the Universal Qur’anic
Discourse, and its material should be implemented within the curricula of schools, institutes, and
universities either entirely or precisely.
Key words: Universality, importance, Qur’anic Discourse, contemporary fields.
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مقدمة:
حممدا
احلمد هلل رب العاملني ،وبه نستعني وعليه نتوكل ومنه نستمد القوة والبصرية ،وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن ً
كثريا ،أما بعد:
عبد هللا ورسوله ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسلميًا ً
فإن موضوع اخلطاب القرآين وعامليته من األمهية مبكان؛ ذلك ألنه اخلطاب الذي يالمس احتياج البشر ،ويليب
خاصا
تطلعاهتم العقلية والروحية .وهو السر الذي ال يضل من متسك به واهتدى هبداه .وإن كالم هللا ليس
خطااب ً
ً
ابملسلمني ،بل يشمل املسلمني وغري املسلمني ،فبعض خطاب هللا يوجه للناس بشكل عام ،وبعضه اآلخر يوجه
للمؤمنني ،وبعضه موجه للكافرين واملنافقني ،وبعضه ألهل الكتاب ،وبعضه لإلنس ،وبعضه للجن ،وغري ذلك .ولكن
حينما ننظر إىل ظاهر اخلطاب القرآين عموما يتبني لنا أن خطاب هللا تعاىل ينقسم إىل قسمني :خطاب عام ،وخطاب
خاص.
ِ
وًب
َّاس إِ ََّّن اخلا ْقناا ُكم ِّمن ذا اك ٍر اوأُنثا ٰى او اج اعلْناا ُك ْم ُشعُ ا
ومن مجلة هذا اخلطاب البديع قول هللا تعاىل ﴿ :اَي أايُّ اها الن ُ
اَّلل أاتْ اقا ُكم إِ َّن َّ ِ
وقابائِل لِت عارفُوا إِ َّن أا ْكرم ُكم ِعن اد َِّ
يم اخبِيٌ﴾ [احلجرات .]13 :تضمنت هذه اآلية اخلطاب
اَّللا اعل ٌ
ْ
اا ْ
ا ا ا اا ا
العاملي لكل البشرية على اختالف أجناسها وأدايهنا ومستوايهتا وألواهنا .كما كان خطاب الناس دون املؤمنني يف اآلية
رعيًا للمناسبة بني هذا اخلطاب وبني ما صدر به الغرض من التذكري أبن أصلهم واحد ،أي أهنم يف اخللقة سواء ليتوسل
بذلك إىل أن التفاضل والتفاخر إمنا يكون ابلفضائل وإىل أن التفاضل يف اإلسالم بزايدة التقوى.4
وقد روي عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،أنه قال« :ملا تويف عبد هللا بن أيب ،جاء ابنه عبد هللا بن عبد هللا إىل
رسول هللا ﷺ فأعطاه قميصه ،وأمره أن يكفنه فيه ،مث قام يصلي عليه فأخذ عمر بن اخلطاب بثوبه ،فقال :تصلي عليه
استا غْ ِف ْر اَلُ ْم أ ْاو اال تا ْستا غْ ِف ْر
وهو منافق ،وقد هناك هللا أن تستغفر هلم؟ قال :إمنا خريين هللا  -أو أخربين هللا ،فقالْ ﴿ :
ِ
ني ام َّرةا فا لان ياغْ ِف ار َّ
اَّللُ اَلُ ْم﴾ [التوبة ،]80 :فقال :سأزيده على سبعني ،قال :فصلى عليه
اَلُ ْم إِن تا ْستا غْف ْر اَلُ ْم اس ْبعِ ا
 4انظر :حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسي الكتاب اجمليد( ،تونس :الدار
التونسية للنشر ،د.ط1984 ،م) ،ج ،26ص.258
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ات أابا ادا اواال تا ُق ْم اعلا ٰى قا ِْْبهِ إِ ََّّنُ ْم اك اف ُروا
اح ٍد ِِّم ْن ُهم َّم ا
رسول هللا ﷺ وصلينا معه ،مث أنزل هللا عليه ﴿ :اواال تُ ا
ص ِِّل اعلا ٰى أ ا
ِ
َّلل ورسولِ ِه وماتُوا و ُهم فا ِ
اس ُقو ان﴾ [التوبة.5»]84 :
ًِب َّ ا ا ُ ا ا ا ْ
دستورا يستملي أحكامه من نصوصه
هذا احلديث ميثل لنا نفس هذا العبد اخلاضع ،وقد اختذ من القرآن
ً
6
ختيريا له بني طريقني ،فسرعان ما سلك
احلرفية ،وميثل لنا قلب هذا البشر الرحيم ،وقد آنس من ظاهر النص األول ً
أقرهبما إىل الكرم والرمحة ،ومل يلجأ إىل الطريق اآلخر إال بعد ما جاءه النص الصريح ابملنع .وهكذا جتلى لنا فيه معىن
العبودية اخلاضعة ومعىن البشرية الرحيمة الرقيقة؛ وجتلى لنا يف مقابل ذلك من جانب القرآن ،معىن القوة اليت ال تتحكم
فرقاان بني احلق والباطل ،وميز ًاان للخبيث والطيب ،أحب الناس أم أكرهوا،
فيها البواعث واألغراض ،بل تصدع ابلبيان ً
رضوا أم سخطوا ،آمنوا أم كفروا؛ إذ ال تزيدها طاعة الطائعني ،وال تنقصها معصية العاصني ،فنرى بني املقامني ما
بينهما ،وشتان ما بني سيد ومسود ،وعابد ومعبود .7وهبذا يتبني لنا عاملية التعامل النبوي مع كل األصناف يف اجملتمع.
ويتناول هذا البحث موضوع أمهية عاملية اخلطاب القرآين وجماالهتا املعاصرة عرب النقاط اآلتية:
تعريف اخلطاب القرآين وعامليته

تعريف اخلطاب القرآين:
املدون يف املصحف الشريف ،املتعبد بتالوته املتوجه به إىل كل
اخلطاب القرآين بوصفه مركبًا وصفيًا هو كالم هللا اخلالد َّ
انئما ،عن طريق سيد
مجيعا من اإلنس واجلن ابستثناء من كان ً
طفال غري مميز أو ً
من يعقل ويفهم من املكلفني ً
جمنوان أو ً
املرسلني حممد ﷺ ابعتباره خامت األنبياء واملرسلني ،بصيغ األمر أو النهي أو صيغة النداء أو اخلرب أو الوصااي وغريها
بقصد السمع والتنفيذ والطاعة هلل ورسوله ﷺ.8
5
اى قا ِْْبهِ﴾ [التوبة ،]84 :ج ،6ص ،68رقم.4672
اح ٍد ِِّمنْ ُهم َّم ا
ات أابا ادا اواال تا ُق ْم عال ٰ
ص ِِّل عال ٰ
املرجع نفسه ،كتاب تفسري القرآن ،ابب قوله ﴿ :اواال تُ ا
اى أ ا

 6قوله :ظاهر النص؛ ألن العطف أبو حيتمل أن يكون التسوية ال التخيري ،كما أن صيغة العدد حتتمل أن تكون املبالغة ال التحديد ،كالمها احتمال قوي ،إال
أن معىن التخيري والتحديد آت على أصل الوضع ،وعلى مقتضى كرم الطبع ،فلم يعدل عنه الرسول الكرمي إال بنص آخر.
 7انظر :حممد عبد هللا دراز ،النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن ،حتقيق :أمحد مصطفى فضلية( ،كويت :دار القلم ،ط1429 ،10ه2008/م)،
ص.57-56

 8انظر :رضوان مجال األطرش ،دراسة حتليلية يف اخلطاب القرآين آفاق بيانية وصور بالغية ودالالت( ،كواال ملبور :دار التجديد للطباعة والنشر والرتمجة،
ط2008 ،2م) ،ص.12
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مجيعا ألجل حتقيق كل ما فيه صالح ورفاه ،والتحلي خبلقه ومالزمة
إذن اخلطاب القرآين يشمل بندائه اإلنسانية ً
منهجه الذي يسمو ابملرء من دائرة الفردية وما يتصل هبا من دوافع وغاايت؛ وصوًال إىل إطار الشعور ابالنتماء لألمة
ورسالتها اإلنسانية اجلامعة.9
املوجه للخلق كله بصيغ اخلرب أو اإلنشاء بقصد امتثال اخللق
استنتج البحث أن اخلطاب القرآين هو كالم هللا َّ
ألوامر هللا واجتناهبم نواهيه.

تعريف عاملية اخلطاب القرآين:

يُقصد بعامليّة اخلطاب القرآين أن القرآن كتاب عاملي ،فخطابه عام لكل أبناء البشريّة دون استثناء أحد ،ويتصل هبذا
األمر النظم اليت شرعها هللا سبحانه وتعاىل ،واليت تتصف أصوهلا بسمة العاملية والشمولية ،حيث إن هذه النظم عامة
جلميع أبناء البشرية ،وال تقتصر على شعب دون آخر ،أو عقل دون آخر ،أو جمتمع دون آخر ،بل إن اخلطاب القرآين
عام جلميع األمم واجملتمعات .فاخلطاب ك ما جاء يف كتاب هللا تعاىل عاملي النزعة والوجهة ،ال حيفل جبنس وال يتحيز
مجيعا :اي أيها الناس ،اي بين آدم وتكررت فيه لفظة العاملني
لعرق ،وقد حفلت مفردات القرآن الكرمي بنداءات الناس ً
ولفظة "من" اليت تفيد العموم والشمول لكل من يعقل.10
فالعاملية يف اخلطاب القرآين هي إلغاء التمايز ويتبع ذلك اإللغاء بناء منظومة قيم ،تلك القيم اليت ميكن وصفها
أبهنا قيم عاملية جامعة فيها اخلري والسعادة يف الدارين .11وابلنظر إىل ما سبق ،فإن هللا أنزل القرآن الكرمي خبطابه العام
والشامل على اخللق كله دون استثناء أحد سواء أكان يف الصيغة اخلربية أو اإلنشائية لتصحيح العقائد وتشريع العبادات
وحتديد مناهج حياة اجلميع مبا فيها صالح ورفاه.
أمهية عاملية اخلطاب القرآين
لعاملية اخلطاب القرآين أمهية ومميزات متيزها عن خطاب بقية األداين والنظم الوضعية ،منها ما أييت:
 .1بيان أن اخلطاب القرآين من هللا تعاىل مع تكفل هللا حبفظه.
 9حممد طالب املدلول احلسيين ،إحسان جودة كاظم ألبريماين ،عاملية اخلطاب القرآين ،ج ،26ص.604

 10جابر بن خلفان بن سامل اهلطايل ،العوملة وأتثيها على النظم القانونية يف األقطار العربية دراسة مقارنة ،ص.62
 11حممد طالب املدلول احلسيين ،إحسان جودة كاظم ألبريماين ،عاملية اخلطاب القرآين ،ج ،26ص.604
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قال تعاىل﴿ :إِ ََّّن اَْنن نا َّزلْناا ِِّ
الذ ْك ار اوإِ ََّّن لاهُ اَلاافِظُو ان﴾ [احلجر .]9 :مشل حفظ اخلطاب القرآين احلفظ من التالشي،
ُ

واحلفظ من الزايدة والنقصان فيه ،أبن يسر تواتره وأسباب ذلك ،وسالمته من التبديل والتغيري حىت حفظته األمة عن

ظهور قلوهبا من حياة النيب صلى هللا عليه وسلم ،فاستقر بني األمة مبسمع من النيب صلى هللا عليه وسلم وصار حفاظه
ابلغني عدد التواتر يف كل األمصار.12
مدوان ابألقالم .13يف
متلوا ابأللسن والكتاب لكونه ً
لذلك اشتهرت تسميته ابالمسني ً
معا ومها القرآن لكونه ً

كلتا التسميتني إشارة إىل حفظ القرآن الكرمي عرب وسيلتني؛ يف الصدور حفظًا وقراءةً ،ويف السطور كتابةً.14
هبذا متيز اخلطاب القرآين عن بقية اخلطاابت يف الكتب السماوية السابقة حيث إهنا قد أصاهبا من التحريف
ِِ
ِ ِ َّ ِ
ار
ادوا او َّ
ين اه ُ
الرًَّبنِيُّو ان او ْاأل ْ
ين أ ْ
احبا ُ
اسلا ُموا للَّذ ا
والتبديل وانقطاع السند ،ويف هذا قال هللا تعاىل ﴿ :اَْي ُك ُم ِباا النَّبيُّو ان الذ ا
اب َِّ
استُ ْح ِفظُوا ِمن كِتا ِ
اَّلل اواكانُوا اعلاْي ِه ُش اه اداءا﴾ [املائدة ،]44 :أي مل يتكفل هللا حبفظها 15وإمنا وّكلهم هللا حبفظها
ِِباا ْ
من التحريف والتضييع.16
 .2توضيح أن عاملية اخلطاب القرآين تقوم على العدل املطلق واملساواة.
قال هللا تعاىلَ﴿ :ي أايُّها النَّاس إِ ََّّن اخلا ْقناا ُكم ِمن ذا اك ٍر وأُنثا ٰى وجعلْناا ُكم ُشعوًب وقا بائِل لِت عارفُوا إِ َّن أا ْكرم ُكم ِعن اد َِّ
اَّلل
ا ا
ِّ
اا ْ
ا ا اا ْ ُ ا ا ا ا اا ا
ُ
أاتْ اقا ُكم إِ َّن َّ ِ
يم اخبِيٌ﴾ [احلجرات .]13 :أي أن التفاضل ال يكون يف الذايت وال يف العريف إمنا يتفاضل الناس
اَّللا اعل ٌ
ْ
17
عدال للعرب
ابلتقوى  .ومما دعا إليه اخلطاب القرآين خلري اإلنسانية هو إقامة العدل بني الناس كل الناس ،فليس ً
مجيعا.18
وحدهم ،وال للمسلمني وحدهم ،إمنا هو عدل للناس كلهم ً

 .3إظهار أن عاملية اخلطاب القرآين معصومة من أي اختالف.

 12انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،14ص.21
 13انظر :حممد عبد هللا دراز ،النبأ العظيم ،ص.41

 14انظر :حممد خازر اجملايل ،الوجيز يف علوم الكتاب العزيز ،ص.14
 15انظر :حممد عبد هللا دراز ،النبأ العظيم ،ص.41

 16انظر :حممد علي الصابوين ،صفوة التفاسي( ،القاهرة :دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1417 ،1ه1997/م) ،ج ،1ص.318
 17انظر :املرجع نفسه ،ج ،3ص.219
 18انظر :يوسف القرضاوي ،كيف نتعامل مع القرآن ،ص.119
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ند غا ِْي َِّ
قال هللا تعاىل﴿ :أافا اال ي تا ادبَّرو ان الْ ُقرآ ان ولاو اكا ان ِمن ِع ِ
ِ
ِِ ِ
يا﴾ [النساء .]82 :أما
ْ
ْ اْ
اَّلل ل ااو اج ُدوا فيه ا ْخت االفاا اكث ا
ا ُ
الكتب الوضعية مهما كانت أفضل الكتب وأحكمها يف عصر مؤلفها وبعد عصره بعدة عصور فال ختلو عن االختالف
واخلطأ .وقد ظهر هذا اخلطاب القرآين يف أمة أميّة ال مدارس فيها وال كتب على لسان أمي مل يتعلم قراءة وال كتابة،
وال يظهر فيه أي اختالف وال تفاوت حقيقي ،19بل تتسع داللة اخلطاب القرآين مع اتساع دائرة املعرفة اإلنسانية يف
تكامل ال يعرف االختالف حىت يكون مهيمنًا على املعارف اإلنسانية مهما اتسعت دوائرها ،وهذا من أعظم جوانب
اإلعجاز يف القرآن الكرمي.20

 .4تفصيل أن عاملية اخلطاب القرآين بريئة من التحيز واَلوى.
ِ
وح ٰى﴾ [النجم .]4-3 :هذا يقتضي نفي جنس ما ينطق
قال هللا تعاىل ﴿ :اواما يانط ُق اع ِن ا َْلااو ٰى .إِ ْن ُه او إَِّال او ْح ٌي يُ ا

به عن االتصاف ابلصدور عن هوى سواء كان القرآن أو غريه من اإلرشاد النبوي .21من طبيعة اإلنسان أن يتأثر هبواه،
مثال كان يعطي ميزات كبرية
وميوله ،ونزعاته الشخصية واألسرية واحلزبية والقومية ،فاخلطاب يف التشريعات الرومانية ً
لإلنسان الروماين حىت اشرتطت يف األهلية الكاملة أن يكون رومانيًا.22
أما اخلطاب القرآين فهو من هللا تعاىل ،وهو منزه عن اهلوى ،فقال هللا تعاىل﴿ :وأ ِ
انز ال َّ
ان ْ
اح ُكم با ْي نا ُهم ِِباا أ ا
اَّللُ
ّ
ا
اَّلل أان ي ِ
وك اعن با ْع ِ
انز ال َّ
صيبا ُهم
اح اذ ْرُه ْم أان يا ْفتِنُ ا
اَّللُ إِل ْاي ا
اواال تاتَّبِ ْع أ ْاه اواءا ُه ْم او ْ
ض اما أ ا
ك فاِإن تا اولَّْوا فاا ْعلا ْم أاََّّناا يُ ِري ُد َُّ ُ
َّاس لااف ِ
بِب ْع ِ ِِ ِ ِ
يا ِِّم ان الن ِ
اس ُقو ان﴾ [املائدة.]49 :
ا
ض ذُنُوِب ْم اوإ َّن اكث ا
 .5إبراز أن اخلطاب القرآين خطاب عاملي إنساين.
ك الَّ ِذي اخلا اق﴾ [العلق .]1 :فاخلطاب يف قوله ﴿اق اْرأْ﴾
أول ما نزل من اآلايت القرآنية قوله تعاىل﴿ :اق اْرأْ ًِب ْس ِم اربِِّ ا
لإلنسان مطل ًقا دون تقييده بكونه عربيًا أم ال .واثين ما نزل من السور القرآنية هي سورة املزمل ،نالحظ أن كل ما

 19انظر :حممد رشيد رضا ،تفسي املنار ،ج ،5ص.235
20

انظر :زغلول راغب حممد النجار ،مدخل إىل دراسة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة( ،بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر

والتوزيع ،ط1433 ،2ه2012/م) ،ص.152

 21انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،27ص.93

 22انظر :علي القرة داغي ،مبدأ الرضا يف العقود دراسة مقارنة( ،بريوت ،دار البشائر اإلسالمية ،ط1985 ،1م) ،ج ،1ص.364
7

VOL. 5. No. 3
)Aug (1443-2021
The Universality of Qur’anic Discourse and its contemporary fields
Radwan Jamal Elatrash - Nashwan Abdo Khaled-Ahmad Amirul Ihsan Bin Che’ Zahari

e-ISSN: 2600-8394

حتدثت آايهتا عن املكذبني والتجار وامل قاتلني كلها أبلفاظ عامة دون تقييد .كما قوله تعاىل يف فاحتة السور القرآنية
ني﴾ [الفاحتة ،]2 :فكذلك ينتهي بقوله ﴿ ِم ان ا ْجلِن َِّة اوالن ِ
َّاس﴾ [الناس.23]6 :
ب ال اْعال ِام ا
﴿ ار ِِّ

وقد ادعى بعض املستشرقني أن اخلطاب القرآين يف العهد املكي ما كان إال دعوةً للعرب ومن حوهلا من القبائل
ِ ِ
ك
ني﴾ [الشعراء ،]214 :وقوله سبحانه ﴿ :اواك ٰاذلِ ا
يتا ا
ك ْاألاق اْربِ ا
يف جزيرة العرب فاستدلوا بقوله تعاىل ﴿ :اوأانذ ْر اعش ا
ِ
ِ ِ
ص ِِّد ُق
أ ْاو اح ْي ناا إِل ْاي ا
ك قُ ْر ا
آَّن اع اربِيًّا لِّتُنذ ار أ َُّم الْ ُق ار ٰى اوام ْن اح ْواَلاا﴾ [الشورى ،]7 :وقوله ﴿ :او ٰاه اذا كتا ٌ
اب أ ا
ار ٌك ُّم ا
انزلْنااهُ ُمبا ا
الَّ ِذي بني ي ادي ِه ولِتُ ِ
نذ ار أ َُّم الْ ُق ار ٰى اوام ْن اح ْواَلاا﴾ [األنعام.24]92 :
اْا ا ْ ا

بل إن اآلايت الصرحية بعاملية اخلطاب القرآين كلها من العهد املكي إبمجاع أهل العلم مثل قوله تعاىل ﴿ :اواما
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ني نا ِذ ايرا﴾
أ ْار اسلْنا ا
ار اك الَّذي نا َّز ال الْ ُف ْرقاا ان اعلا ٰى اعْبده ليا ُكو ان لل اْعال ِام ا
اك إَِّال ار ْْحاةا لِّل اْعال ِام ا
ني﴾ [األنبياء ،]107 :وقوله﴿ :تابا ا
ِ ِ
ِ ِ
ني﴾ [القلم،]52 :
ني﴾ [ص ،]87 :وقوله ﴿ :اواما ُه او إَِّال ذ ْك ٌر لِّل اْعال ِام ا
[الفرقان ،]1 :وقوله﴿ :إِ ْن ُه او إَِّال ذ ْك ٌر لِّل اْعال ِام ا
ول َِّ
اَّلل إِل ْاي ُكم اِ
اك إَِّال اكافَّةا لِِّلن ِ
َّاس
َّاس إِِِّين ار ُس ُ
َج ايعا﴾ [األعراف ،]158 :وقوله ﴿ :اواما أ ْار اسلْنا ا
ْ
وقوله﴿ :قُ ْل اَي أايُّ اها الن ُ
ِ
يا اونا ِذ ايرا اوٰلاكِ َّن أا ْكثا ار الن ِ
َّاس اال يا ْعلا ُمو ان﴾ [سبأ.]28 :
باش ا
ِ
ِ ِ
ص ِِّد ُق
يتا ا
ني﴾ [الشعراء ،]214 :وقوله ﴿ :او ٰاه اذا كتا ٌ
ك ْاألاق اْربِ ا
اب أ ا
ار ٌك ُّم ا
انزلْنااهُ ُمبا ا
أما مثل قوله ﴿ :اوأانذ ْر اعش ا
الَّ ِذي بني ي ادي ِه ولِتُ ِ
نذ ار أ َُّم الْ ُق ار ٰى اوام ْن اح ْواَلاا﴾ [األنعام ،]92 :فهذا لبيان مراحل الدعوة والتدرج فيها .أما عاملية
اْا ا ْ ا
اخلطاب القرآين ،فال يتطرق إليها ريب وال اشتباه ،والنصوص صرحية قاطعة يف شأهنا.25

 .6إعالن أن اخلطاب القرآين خطاب خالد خامت شامل.
ك الْكِتاب تِب ي ااَّن لِِّ ُك ِل اشي ٍء وه ادى ور ْْحاةا وب ْشر ٰى لِل ِ
ني﴾ [النحل .]89 :قال ابن
ْم ْسل ِم ا
قال تعاىل ﴿ :اونا َّزلْناا اعلاْي ا ا ا ْ ا
ِّ ْ ا ُ ا ا ا ُ ا ُ
مسعود" :أنزل يف هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بني لنا يف القرآن".26

 23انظر :علي حميي الدين القرة داغي ،إسالم الرْحة وظاهرة اإلرهاب( ،إسطنبول :دار النداء ،ط2018 ،1م) ،ص.67
 24انظر :يوسف القرضاوي ،كيف نتعامل مع القرآن ،ص.433
 25انظر :املرجع نفسه ،ص.434

 26انظر :ابن جرير الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ج ،17ص.279
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قال ابن عاشور :قوله ﴿تِْب يا ااَّن لِِّ ُك ِِّل اش ْي ٍء ﴾ "يفيد العموم إال أنه عموم عريف يف دائرة ما ملثله جتيء األداين
والشرائع من إصالح النفوس ،وإكمال األخالق ،وتقومي اجملتمع املدين ،وتبني احلقوق ،وما تتوقف عليه الدعوة من
االستدالل على الوحدانية ،وصدق الرسول ﷺ ،وما أييت يف خالل ذلك من احلقائق العلمية والدقائق الكونية ،ووصف
أحوال األمم ،وأسباب فالحها وخسارها ،واملوعظة آباثرها بشواهد التاريخ ،وما يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراهتم
بياان لكل شيء على وجه
وصنائعهم .ويف خالل ذلك كله أسرار ونكت من أصول العلوم واملعارف صاحلة ألن تكون ً

العموم احلقيقي إن سلك يف بياهنا طريق التفصيل واستنري فيها مبا شرح الرسول ﷺ وما قفاه به أصحابه وعلماء أمته،
مث ما يعود إىل الرتغيب والرتهيب من وصف ما أعد للطائعني وما أعد للمعرضني ،ووصف عامل الغيب واحلياة اآلخرة.
ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصر يف هذا الغرض اجلليل ،فيؤول ذلك العموم العريف بصرحيه إىل عموم
حقيقي بضمنه ولوازمه .وهذا من أبدع اإلعجاز".27
 .7توضيح أن اخلطاب القرآين هو خطاب التوازن.

جيمع اخلطاب القرآين بني متطلبات الروح واجلسد ،وبني مصاحل الفرد واجلماعة ،وبني سعادة الدنيا واآلخرة ،فشعار
ِ ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر﴾ [البقرة.]201 :
ذلك قوله تعاىل ﴿ :اوِم ْن ُهم َّمن يا ُق ُ
سناةا اوقناا اع اذ ا
سناةا اوِيف ْاْلخ ارة اح ا
ول اربَّناا آتناا ِيف الدُّنْ ياا اح ا

وكذلك جيمع اخلطاب القرآين بني الثبات والثوابت واملبادئ والتغري يف الوسائل واجلزئيات ،وهذا هو املقصود
ك اج اعلْناا ُك ْم أ َُّمةا او اسطاا لِِّتا ُكونُوا ُش اه اداءا اعلاى الن ِ
َّاس اويا ُكو ان
بثنائية القطب ،وابلوسطية اليت قال هللا تعاىل فيها ﴿ :اواك ٰاذلِ ا
ول اعلاْي ُك ْم اش ِهي ادا﴾ [البقرة.28 ]143 :
الر ُس ُ
َّ

معا.
 .8كشف اخلطاب القرآين هو خطاب اَلقوق والواجبات ا
اهم ِمن الطَّيِب ِ
اه ْم ِيف ال اِ
ات اوفا َّ
اه ْم اعلاى اكثِ ٍي ِِمَّ ْن اخلا ْقناا
قال تعاىل ﴿ :اولااق ْد اك َّرْمناا باِِن ا
ضلْنا ُ
آد ام او اْحالْنا ُ
ْْبِّ اوالْبا ْح ِر اوارازقْنا ُ ْ ا ِّا
تا ْف ِ
ض ايال﴾ [اإلسراء.]70 :

آد ام﴾ ،ومل حيدد فئة خاصة
هذا التكرمي منحه هللا لكل إنسان مهما كان دينه؛ ألنه قال ﴿ :اولااق ْد اك َّرْمناا باِِن ا
من بين آدم .وأما إذا آمن وعمل الصاحلات فله تكرمي أكثر لقوله تعاىل﴿ :فاالَّ ِذين آمنُوا و اع ِملُوا َّ ِ
اَل ِ
ات اَلُم َّمغْ ِف ارةٌ
الص ا
ا ا ا
 27ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،14ص.253

 28انظر :علي حميي الدين القرة داغي ،إسالم الرْحة وظاهرة اإلرهاب ،ص.71-70
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اوِر ْز ٌق اك ِرميٌ﴾ [احلج .29 ]50 :حيث إن مما مييز اإلنسان عن غريه أنه ميتثل بواجباته ويعطي كل ذي حق حقه وليس
حبسب متييز عرقي أو لغوي أو ثقايف أو جغرايف.

وهو يف الوقت نفسه خطاب الواجبات مبا تضمن من العقائد والتشريعات واألخالق ،فأكد ذلك حديث معاذ
بن جبل رضي هللا عنه قال :كنت ردف رسول هللا ﷺ على محار يقال له عُ َف رري .قال :فقال :اي معاذ! أتدري ما حق
هللا على العباد وما حق العباد على هللا؟ قال قلت :هللا ورسوله أعلم .قال« :فإن حق هللا على العباد أن يعبدوا هللا وال
يشركوا به شيئًا .وحق العباد على هللا عز وجل أال يعذب من ال يشرك به شيئًا» قال قلت :اي رسول هللا! أفال أبشر
الناس؟ قال« :ال تبشرهم فيتكلوا».30
خنلص من هذا إىل أن عاملية اخلطاب القرآن من األمهية مبكان؛ ذلك ألهنا تربز املميزات اليت متيز اخلطاب
القرآين عن خطاب بقية األداين والنظم الوضعية من حيث مصدريته ورابنيته وعدله وعصمته وعدم أتثريته وإنسانيته
مجيعا وال ختص فئة معينة من خلقه.
وخلوديته وختاميته ومشوليته وتوازنه ،كلها يتضمن بياانت تعم العاملني ً
اجملاالت املعاصرة لعاملية اخلطاب القرآين
تبياان لكل شيء ،فإن هذا البحث يتناول اجملاالت املعاصرة لعاملية اخلطاب القرآين،
مبا أن القرآن الكرمي كان خطابه ً
وف ًقا للقراءة االستنتاجية ،ومن هذه اجملاالت ما أييت:

تكزا أساسيًا يف الرتبية والتغري
 .1اجملال األُسري :يركز اخلطاب القرآين بعامليته على األسرة ابعتبارها ً
مهما ،ومر ً
جماال ً
سوِ
ِ
ِ
اح ادةٍ او اخلا اق ِم ْن اها
َّاس اتَّ ُقوا اربَّ ُك ُم الَّذي اخلا اق ُك ْم م ْن نا ْف ٍ ا
والبناء ،وذلك حنو قوله تعاىل ﴿ :اَي أايُّ اها الن ُ
ِ
ث ِم ْن هما ِرج ااال اكثِيا ونِساء واتَّ ُقوا َّ َّ ِ
ام إِ َّن َّ
اَّللا اكا ان اعلاْي ُك ْم ارقِيباا﴾
ساءالُو ان بِه او ْاأل ْار اح ا
ازْو اج اها اوبا َّ ُ ا ا
ا ا ااا
اَّللا الذي تا ا
[النساء.]1 :

إن اخلطاب عام جلميع املكلفني لدخول األلف والالم يف لفظ الناس فيفيد االستغراق .فالتكليف ابلتقوى عام
عاما يف الكل ،وكانت العلة هي كوهنم
يف حق مجيع العاملني ،وإذا كان لفظ الناس عا ًما يف الكل ،وكان األمر ابلتقوى ً
 29انظر :املرجع نفسه ،ص.350
 30أخرجه البخاري يف "كتاب التوحيد" "ابب ما جاء يف دعاء النيب ﷺ أمته إىل توحيد هللا تبارك وتعاىل" حديث (.)7373
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خملوقني من النفس الواحدة عامة يف حق الكل أبهنم من آدم عليه السالم خلقوا أبسرهم ،وإذا كانت العلة عامة كان
عاما.31
احلكم ً
ِّ
املتوحد خبلق مجيع األانم من شخص واحدُ ،م َعِّّرفًا عباده كيف كان ُمبتدأ
"مث وصف تعاىل ذكره نفسه أبنه ّ
إنشائه ذلك من النفس الواحدة ،ومنبِّّ َههم بذلك على أن مجيعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض،
وجوب حق األخ على أخيه ،الجتماعهم يف النسب إىل أب واحد وأم واحدة.
اجب
َ
وأن حق بعضهم على بعض و ٌ

وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ،وإن بَعُ َد التالقي يف النسب إىل األب اجلامع بينهم ،مثل الذي يلزمهم
من ذلك يف النسب األدىن وعاط ًفا بذلك بعضهم على بعض ،ليتناصفوا وال يتظاملوا ،وليب ُذل القوي من نفسه للضعيف
حقه ابملعروف على ما ألزمه هللا له."32
ِ
ِ ِ
ارفُوا إِ َّن
س إِ ََّّن اخلا ْقناا ُك ْم م ْن ذا اك ٍر اوأُنْ ثاى او اج اعلْناا ُك ْم ُشعُ ا
وًب اوقاباائ ال لتا اع ا
وكذلك قوله تعاىل ﴿ :اَي أايُّ اها النَّا ُ
اَّلل أاتْ اقا ُكم إِ َّن َّ ِ
أا ْكرم ُكم ِعْن اد َِّ
يم اخبِيٌ﴾ [احلجرات ]13 :دليل على أن اخلطاب القرآين يؤكد على وحدة البناء
اَّللا اعل ٌ
ْ
اا ْ
االجتماعي ،فمحور هذا البناء هو األسرة .واللطيف أن اآليةَ﴿ :ي أايُّها النِ ِ
اح َّل َّ
ات
ض ا
اك تا ْب تاغِي ام ْر ا
اَّللُ ل ا
ا ا ُّ
َِّب ِلا ُحتاِِّرُم اما أ ا
اَّلل غا ُف ِ
أا ْزو ِ
يم﴾ [التحرمي ]1 :حسب إحدى الروايتني نزلت إلحدى أزواج النيب ﷺ مارية القبطية 33وهي
اج ا
ك او َُّ ٌ
ور َّرح ٌ
ا
ِ
َّ
ليست من العرب ،فزواجها مع النيب ﷺ هو من نوع متعدد األعراق .وكذلك قوله تعاىلَّ ﴿ :ال يانْ اها ُك ُم َّ
ين
اَّللُ اع ِن الذ ا
ِّ
اِل ي اقاتِلُوُكم ِيف ِِّ
ت
الدي ِن﴾ [املمتحنة ]8 :إذ أخرج البخاري بسنده أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما قالت :قَد َم ر
ُْ
ْ
ِِّّ
ول َِّّ
ول َِّّ
َعلَ َّي أ ُِّّمي َوِّهي ُم رش ِّرَكةٌ ِّيف َع ره ِّد قَُرير ٍ
تَ :اي
ت َر ُس َ
اه ُدوا َر ُس َ
اَّلل  ،فَ َقالَ ر
استَ رفتَ ر
ش ،إِّ رذ َع َ
اَّلل َ وُمدَّهت رم َم َع أَبِّ َيها ،فَ ر
َ
35
34
ِّ
ِّ
ِّ
ول َِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال« :نَ َع رم صل َيها» فأنزل هللا فيها اآلية .
ت َعلَ َّي َوه َي َراغبَةٌ أَفَأَصلُ َها؟ قَ َ
َر ُس َ
اَّلل إِّ َّن أ ُّمي قَد َم ر

 31انظر :فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،9ص.475

 32ابن جرير الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ج ،7ص.514-512

 33انظر :أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي ،أسباب نزول القرآن ،حتقيق :عصام بن عبد احملسن احلميدان،
(الدمام :دار اإلصالح ،ط1412 ،2ه1992/م) ،ص.440-438
34
اه َد ُمثَّ َغ َد َر ،رقم احلديث.3183 :
أخرجه البخاري يف صحيحه ،انظر :كتاب اجلزية ،ابب :إِّ رِّمث َم رن َع َ

 35انظر :وهبة بن مصطفى الزحيلي ،التفسي املني يف العقيدة والشريعة واملنهج( ،دمشق :دار الفكر املعاصر ،ط1418 ،2ه) ،ج ،28ص.134
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فضال عن الوالدين العاصيني ،ولقد حثنا
إن اخلطاب القرآين ال يهمل اإلحسان إىل الوالدين ،ولو كاان كافرينً ،
القرآن العظيم أبسلوب رائع بليغ على بر الوالدين ،وإن كاان مشركني ،عسى أن تكون هذه املعاملة الطيبة سببًا يف
اك بِ ِه ِعلْم فا اال تُ ِطعهما وص ِ
اح ْب ُه اما ِيف
اه اد ا
سلا
هدايتهما .فقال هللا عز وجل ﴿ :اوإِ ْن اج ا
ُْ ا ا ا
ٌ
اك اعلاى أا ْن تُ ْش ِر اك ِِب اما ل ْاي ا
ِ ِ
َل ام ْرِجعُ ُك ْم فاأُنابِِّئُ ُك ْم ِِباا ُك ْن تُ ْم تا ْع املُو ان﴾ [لقمان .]15 :وعدد اآلايت
َل ُُثَّ إِ اَّ
ب إِ اَّ
يل ام ْن أا اَّن ا
الدُّنْ ياا ام ْع ُروفاا اواتَّب ْع اسب ا
القرآنية عن هذا اجملال ال يقل عن  70آية.
 .2اجملال البيئي :مبا أن لفظ العاملية قد يطلق على العامل بعالقاته الواسعة ابلبيئة ،فاخلطاب القرآين تضمن وصف

البيئة وشجع على احلفاظ عليها ،وحسن التعامل معها ،فالقرآن يصف ما أصاب البيئة من تلوث وفساد يف
ت أاي ِدي الن ِ ِ ِ
ِ
اد ِيف ال اِ
ض الَّ ِذي اع ِملُوا ل ااعلَّ ُه ْم
سُ
َّاس ليُذي اق ُه ْم با ْع ا
سبا ْ ْ
ْْبِّ اوالْبا ْح ِر ِباا اك ا
قوله تعاىل﴿ :ظا اه ار الْ اف ا
ِ
إخبارا عن املستقبل
يا ْرجعُو ان﴾ [الروم .]41 :وهذا النوع من اخلطاب وجه من وجوه اإلعجاز القرآين ألن فيه ً
أن اإلنسان هم الذين يسهمون يف تغيري مناخ العامل .وقد عرب اخلطاب القرآين عن ذلك بلفظ ﴿ظا اه ار﴾ أي
ابلفعل املاضي كأهنا وقعت يف املاضي ألن املستقبل ابلنسبة هلل تعاىل هو حقيقة واقعة.
اختلفت األقوال يف قولهِ﴿ :يف ال اِ
ْْبِّ اوالْبا ْح ِر﴾ .قال أحدها أن املراد من البحر املدن ،فإن العرب تسمي املدائن

حبورا لكون مبىن عمارهتا على املاء وميكن أن يقال إن ظهور الفساد يف البحر قلة مياه العيون فإهنا من البحار ،36أما
ً
اآلخر يقول أن اآلية تعين قحط املطر وقلة النبات ،وأراد ابلرب البوادي واملفاوز ،وابلبحر املدائن والقرى اليت هي على
حبرا ،تقول :أجدب الرب وانقطعت مادة البحر .37على أية األقوال عنها،
املياه اجلارية .قال عكرمة :العرب تسمي املصر ً
بعيدا عن البحر ،فلما ذكر القرآن الكرمي عن الفساد يف الرب
حممدا النيب األمي كان يعيش يف الصحراء ً
فنخلص أن ً
والبحر ،أكد عامليته يف اخلطاب.
ِ ِ ِ
اَّلل واال تا ْعثاوا ِيف ْاألار ِ ِ ِ
ين﴾ [البقرة ،]60 :وقوله:
ْ
ْ
وكذلك قوله تعاىلُ ﴿ :كلُوا اوا ْش اربُوا من ِِّر ْزق َّ ا
ض ُم ْفسد ا
اَّلل قا ِر ِ
ت َِّ
ِ
﴿ اواال تُ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل ْار ِ
ني﴾ [األعراف:
ص اال ِح اها اوا ْد ُعوهُ اخ ْوفاا اوطا ام اعا إِ َّن ار ْْحا ا
ض با ْع اد إِ ْ
يب م ان ال ُْم ْحسنِ ا
ٌ
ِ
ض ب ع اد إِ ِ ِ
ني﴾ [األعراف]85 :
 ،]56واآلخر من قوله ﴿ :اواال تُ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل ْار ِ ا ْ ْ
ص االح اها ذال ُك ْم اخ ْيٌ لا ُك ْم إِ ْن ُك ْن تُ ْم ُم ْؤمنِ ا
 36انظر :فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،25ص.105
 37انظر :البغوي ،معاِل التنزيل ،ج ،6ص.200
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إشارة إىل توصيف حال البيئة على مستوى النشاط البشري وأساسيات احلفاظ عليها .وعدد آايهتا ال يقل عن 70
آية.
 .3جمال املعامالت املالية :إن اخلطاب الق رآين جييز املسلم أن يتعامل مع غري املسلم يف مجيع أنواع املعامالت
املالية املختلفة مع مراعاة الضوابط اليت وضعها اخلطاب الشرعي كما يف حنو قوله تعاىل﴿ :وطاع َّ ِ
ين أُوتُوا
ا اُ
ام الذ ا
الْكِتاب ِحلٌّ لَّ ُكم وطاعام ُكم ِحلٌّ ََّلم والْمحصن ُ ِ
ِ
ات والْمحصنا ُ ِ َّ ِ
ِ ِ
اب
ُْ ا ُ ْ ا ا
ات م ان ال ُْم ْؤمنا ا ُ ْ ا
ين أُوتُوا الْكتا ا
ا ا
ْ ا اُ ْ
ات م ان الذ ا
ِ ِ
صنِني غا ْي مسافِ ِحني واال مت ِ
َّخ ِذي أا ْخ اد ٍ
ِ
ان﴾ [املائدة.]5 :
من قا ْبل ُك ْم إِذاا آتا ْي تُ ُم ُ
ورُه َّن ُُْم ا ا ُ ا ا ا ُ
وه َّن أ ُ
ُج ا

هذا اخلطاب دليل على إسباغ هللا تعاىل على املومنني نعمه ومنته بتحليل هلم التمتع ابلطيبات ،كما أحل هلم
أن أيكلوا من ذابئح أهل الكتاب لكثرة معاملة املسلمني أهل الكتاب فلو حرم هللا عليهم طعامهم لشق ذلك عليهم.38
قال ابن كثري" :وهذا أمر جممع عليه بني العلماء :أن ذابئحهم حالل للمسلمني؛ ألهنم يعتقدون حترمي الذبح لغري هللا،
وال يذكرون على ذابئحهم إال اسم هللا ،وإن اعتقدوا فيه تعاىل ما هو منزه عن قوهلم ،تعاىل وتقدس"" .39فاملعىن إذن:
وحيل لكم أن تطعموهم من ذابئحكم كما أكلتم من ذابئحهم .وهذا من ابب املكافأة واملقابلة واجلزاء".40
ِ
اَّلل اع ِن الَّ ِذين اِل ي اقاتِلُوُكم ِيف ِِّ
وه ْم
الدي ِن اواِلْ ُُيْ ِر ُجوُكم ِّمن ِد اَي ِرُك ْم أان تا اْبُّ ُ
وكذلك قوله تعاىلَّ ﴿ :ال يا ْن اها ُك ُم َُّ
ا ُْ
ْ
ِِ
اوتُ ْق ِسطُوا إِل ْاي ِه ْم ۚ إِ َّن َّ
ني﴾ [املمتحنة ،]8 :وقد ذكر املفسرون يف سبب نزول هذه اآلية إال أن العربة
اَّللا َُِي ُّ
ب ال ُْم ْقسط ا
بعموم اللفظ ال خبصوص السبب .فهذا اخلطاب يرسم املنهج الذي جيب على املسلمني أن يتعاملوا به مع غريهم ،وهو
أن الكافرين الذين مل يقاتلوا املسلمني ،ومل يعملوا أو يساعدوا على األذى والضرر حنو املسلمني ،فال أيس من حسن

38

انظر :حممد سيد طنطاوي ،التفسي الوسيط للقرآن الكرمي( ،الفجالة – القاهرة :دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1998 ،1م) ،ج،4

ص .52وانظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،6ص.119

 39ابن كثري ،تفسي القرآن العظيم ،35 ،ص.40

 40سعيد حوى ،األساس يف التفسي( ،القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة ،ط1424 ،6ه) ،ج ،3ص.1319
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معاملتهم وإكرامهم .41وهذا املنهج ينطبق يف مجيع معامالت املسلمني مع غريهم مثل البيع والتجارة وحىت يف ابب
الوقف.42
 .4اجملال القضائي  :تضمن اجملال القضائي للخطاب القرآين دالئل واضحة للحكم بني العباد ،وإقامة القسط
اَّلل َيْمرُكم أان تُ اؤدُّوا ْاألام ااَّن ِ
ت إِ ا ٰىل أ ْاهلِ اها اوإِذاا
ا
والعدل بينهم ،ومن أبرز األمثلة على ذلك قوله تعاىل﴿ :إِ َّن َّا ا ُ ُ ْ
ِ
َّاس أان احتْ ُكموا ًِبلْع ْد ِل﴾ [النساء ،]58 :وقوله﴿ :إِ ََّّن أانزلْناا إِلاي ا ِ
ني الن ِ
ني
اب ًِب َْلاِِّق لتا ْح ُك ام باْا
ا ْ
اح اك ْمتُم باْا
ُ ا
ك الْكتا ا
اَّلل واال تا ُكن لِِّْل اخائِنِ ا ِ
يما﴾ [النساء .]105 :لفظ ﴿الن ِ
الن ِ
َّاس﴾ يف اخلطاب عام ويشمل
َّاس ِِباا أ اار ا
ني اخص ا
اك َُّ ا

مجيع املستوايت اإلنسانية دون متايز عرقي وال متايز ديين.
َّ ِ
َّ
ِ
س ُه ْم
ين يا ْرُمو ان أا ْزاو ا
ومن أمثلة عاملية اخلطاب القضائي قوله تعاىل ﴿ :اوالذ ا
اج ُه ْم اواِلْ يا ُكن َلُ ْم ُش اه اداءُ إ َّال أان ُف ُ
ات ًِب َِّ
َّلل إِنَّهُ ل ِامن َّ ِ ِ
اد ٍ
ني﴾ [النور ،]6 :الذي نزل هلالل بن أمية يف قذف امرأته عند
فا ا
اح ِد ِه ْم أ ْاربا ُع اش اه ا
ش اه ا
الصادق ا
ادةُ أ ا
ا
النيب ﷺ فقضى النيب ﷺ ابللعان بني الزوجني بعد نزول اآلية .والذي يلفتنا يف هذه احلادثة أنه ﷺ قال« :أبصروها
فإن جاءت به أكحل العينني ،سابع األليتنيَّ ،
خدَّلَ الساقني فهو لشريك بن سحماء» ،فجاءت به كذلك فظهر
صواب هالل يف القذف وتبني له أن امرأته كذبت ،فقال النيب ﷺ« :لوال ما مضى من كتاب هللا لكان يل وهلا شأن».
إنساان يف القضاء ال لكونه نبيًا من حيث إن النيب
هذا يدل على أن قضاء النيب ﷺ اكتفى ابللعان بني الزوجني لكونه ً
ميكن له أن ينزل عليه الوحي يف إثبات األمر فلم يكن كذلك يف هذا ألن القاضي اإلنساين يقضي بظواهر احلدث ال

بسرائره حىت ولو تبني له بعده أن املربأ قد كذب فيقتدي به من جاء بعده من القضاة .أما اللطيفة األخرى أن هللا أراد
حبكم اللعان سرت هذه الفاحشة على عباده ،فلو مل يُشرع اللعان لوجب على الزوج حد القذف ،مع أن الظاهر صدقه
وأنه ال يفرتي عليها الشرتاكهما يف اخلزي والعار ،ولو اكتفى بشهاداته لوجب عليها حد الزىن فكان من احلكمة وحسن
النظر هلما مجيعاً أن شرع هذا احلكم ودرأ العذاب عنهما بتلك األميان فسبحانه ما أوسع رمحته وأجل حكمته .43وهذا
 41انظر :حممد سيد طنطاوي ،التفسي الوسيط للقرآن الكرمي ،ج ،14ص.335

 42انظر :آدم نوح معابدة القضاة ،أحكام غي املسلمني يف نظام الوقف اإلسالمي ،بتاريخ2012/7/12 :م ،على موقع:
 .https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=33#.YOG0begzZPYشوهد يف 2021/7/4م.
 43انظر :حممد علي الصابوين ،روائع البيان تفسي آَيت األحكام ،طبع على نفقة :حسن عباس الشربتلي( ،دمشق :مكتبة الغزايل ،بريوت :مؤسسة مناهل
العرفان ،ط1400 ،3ه1980/م) ،ج ،2ص.83-77
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وعجل هلم العقوبة يف الدنيا
وجه من وجوه رمحة هللا ابلناس ولطفه خبلقه املذنبني ولوال ذلك هلتك السرت عنهم ففضحهم ّ
وعذاهبم يف اآلخرة.
 .5معاملة الدولة اإلسالمية للدول األخرى :حدد اخلطاب القرآين أسس وأطر تعامل الدولة املسلمة مع غريها
من الدول ،وإن كانت كافرة ،وذلك يف إشارة واضحة لعاملية هذا اخلطاب ونبل مقاصده ،ومن ذلك قوله
تعاىل﴿ :وإِ ْن أ ِ
َّت يسمع اك االم َِّ
ِ
ِ
ك ِِبا ََّّنُ ْم قا ْوٌم َّال
اَّلل ُُثَّ أابْلِغْهُ امأ اْمناهُ ٰذالِ ا
اح ٌد ِّم ان ال ُْم ْش ِرك ا
ني ْ
ار اك فاأاج ْرهُ اح َّ ٰ ا ْ ا ا ا
ا ا
استا اج ا
يا ْعلا ُمو ان﴾ [التوبة ]6 :أي على املسلمني أن جيريوا املشرك املستجري حىت يسمع كالم هللا ويتدبره وال يبقى له

عذر يف اإلصرار على شركه .فإن آمن بعد مساعه صار من املسلمني ،وإن بقي على شركه وأراد الرجوع إىل
مجاعته ،فعلى املسلمني أن حيافظوا عليه حىت يصل إىل مكان أمنه واستقراره ،وهو داير قومه ،فيصبح حكمه

حكم املصرين على الشرك ،ويعامل مبا يعاملون به.44
بعد ذلك َ
ومنها ما يشري إليه اخلطاب القرآين يف قصة سليمان عليه السالم مع ملكة سبأ من معاملة بني اململكتني
واملسافة بينهما تقارب األل َف ري كيلومرت .فقوله﴿ :ا ْذ اهب بِِّكِتا ِاِب ٰاه اذا فاأال ِْق ْه إِل ْاي ِه ْم ُُثَّ تا او َّل اع ْن ُه ْم فاانظُْر اماذاا يا ْرِجعُو ان﴾
كتااب إىل قوم سبأ بواسطة اهلدهد فأصبح اهلدهد يراقب التطورات
[النمل ]28 :يدل على أن سليمان الفلسطيين كتب ً
ْح ِن َّ ِ
ِ
بعدما ألقى الكتاب إىل ملكة سبأ .واللطيف قوله﴿ :وإِنَّه بِس ِم َِّ
ني﴾
اَّلل َّ
الر ْ ٰا
الرح ِيم .أ َّاال تا ْعلُوا اعلا َّي اوأْتُ ِوين ُم ْسل ِم ا
ا ُ ْ

مفيدا فأخذت امللكة تستشري املأل من قومها مع اختصار
[النمل ]31-30 :يشري إىل أن نص الكتاب خمتصر
اختصارا ً
ً
نت قا ِ
اط اعةا أ ْام ارا
الكتاب .فإن اخلطاب القرآين على لسان امللكة يف قوله﴿ :قاال ْ
ات اَي أايُّ اها ال اْم الُ أافْ تُ ِوين ِيف أ ْام ِري اما ُك ُ
َّت تا ْش اه ُد ِ
ون﴾ [النمل ] 32 :يدل على أن نظام حكمها كان يقوم على مشاركة املأل والوجوه للملكة يف احلكم
اح َّ ٰ
والقيادة وهو أشبه ما يسمى ابلدميقراطي يف هذا العصر .ففي هذا بيان أن عاملية اخلطاب القرآين هتتم مبعاملة دولة
لدول أخرى.45

 44انظر :حممد سيد طنطاوي ،التفسي الوسيط للقرآن الكرمي ،ج ،6ص.209
 45انظر :صالح اخلالدي ،القصص القرآين ،ج ،3ص.542-529
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 .6اجملال الزراعي :اهتم اخلطاب القرآين ابإلشادة بتعمري األرض ابلزراعة واإلنبات ،وقد ورد لفظ الزراعة ومشتقاته
ِ
دمت فا اذ ُروهُ ِيف ُسنبُلِ ِه إَِّال
يف القرآن الكرمي  14مرة منها قوله تعاىل﴿ :قا ا
ص ُّْ
ال تا ْزار ُعو ان اس ْب اع سنِ ا
ني ادأ ااًب فا اما اح ا
قالِ ايال ِِِّمَّا اأتْ ُكلُو ان﴾ [يوسف ،]47 :هذه اآلية عن أتويل يوسف عليه السالم املسجون لرؤاي ملك مصر.

الزيْ تُ ِ
وكذلك اآلايت عن اإلنتاجات الزراعية يف القرآن عددها ليس بقليل ،منها قوله تعاىل ﴿ :اوالتِِّ ِ
ون﴾
ني او َّ
ٍ
ضرا ُُّّنْر ِ
ِ
ِ
ِ
انز ال ِم ان َّ
الس ام ِاء اماءا فاأا ْخ ار ْجناا بِ ِه نابا ا
ِج م ْنهُ
[التني ،]1 :وقوله ﴿ :او ُه او الَّذي أ ا
ات ُك ِِّل اش ْيء فاأا ْخ ار ْجناا م ْنهُ اخ ا ُ
حبًّا ُّم اَتاكِبا وِمن النَّ ْخ ِل ِمن طالْعِ اها قِ ْن وا ٌن ادانِيةٌ وجن ٍ
ِ
َّات ِِّم ْن أا ْعنا ٍ
شابِ ٍه انظُُروا
اب او َّ
الزيْ تُو ان او ُّ
ي ُمتا ا
ا اا
ا
ا ا ا ا ا
الرَّما ان ُم ْشتاب اها اوغا ْ ا
ٍ
إِ ا ٰىل اَثا ِرهِ إِذاا أا َْثار وي ْنعِ ِه إِ َّن ِيف ٰذالِ ُكم اْلَي ٍ
ت لِِّاق ْوم يُ ْؤِمنُو ان﴾ [األنعام ،]99 :فإهنا تشمل أشجار التني والزيتون والعنب
ا اا
ْ ا
والرمان .قال ابن عباس" :أقسم هللا ابلتني تينكم هذا والزيتون زيتونكم هذا ويقال مها مسجدان ابلشام ويقال مها جبالن
ابلشام ويقال التني هو اجلبل الذي عليه بيت املقدس والزيتون هو اجلبل الذي عليه دمشق" .46ومها منشأ عيسى ومبعثه
ومبعث أكثر أنبياء بين إسرائيل ،كما أن طور سينني مبعث موسى ،والبلد األمني مبعث حممد ﷺ.47
ِ
ِ
فسر الرازي أبنه تعاىل "حصر النبت يف اآلية املتقدمة يف قسمني:
أما املراد بقوله﴿ :فاأا ْخ ار ْجناا م ْنهُ اخض ارا﴾ ّ
حيث قال﴿ :إِ َّن َّ ِ
َّو ٰى﴾ [األنعام ]95 :فالذي ينبت من احلب هو الزرع ،والذي ينبت من النوى
اَّللا فاال ُق ا َْلا ِِّ
ب اوالن ا
هو الشجر فاعترب هذه القسمة أيضا يف هذه اآلية فابتدأ بذكر الزرع" .48واترة ذكر حماصيل احلبوب مثل قوله تعاىل:
اها اوأا ْخ ار ْجناا ِم ْن اها احبًّا فا ِمْنهُ اَيْ ُكلُو ان﴾ [يس ،]33 :ويف األخرى ذكر حماصيل البقول
احيا ْي نا ا
ض ال اْم ْي تاةُ أ ْ
﴿ اوآياةٌ ََّلُ ُم ْاأل ْار ُ
واخلضروات مثل قوله﴿ :وإِ ْذ قُلْتم َي موس ٰى لان نَّصِْب علا ٰى طاع ٍام و ِ
ض ِمن
اح ٍد فاا ْدعُ لاناا اربَّ ا
ِج لاناا ِِمَّا تُنبِ ُ
ْا ا
ت ْاأل ْار ُ
ك ُُيْر ْ
ا ُْ ا ُ ا
ا ا
ِ
ِ
ِ ِ ِ
صلِ اها﴾ [البقرة .]61 :كل من هذه اإلنتاجات الواردة ال يقصرها اخلطاب القرآين
با ْقل اها اوقثَّائ اها اوفُوم اها او اع ادس اها اوبا ا
على أرض مكة أو مدينة النيب ﷺ فحسب وإمنا يعم كل األراضي مبختلف أشكاهلا يف مجيع مناطق العامل .واليت حتدد
مدى صالحية زراعه احملاصيل ومواسم منوها هي العوامل اجلغرافية الطبيعية.
 46عبد هللا بن عباس ،تنوير املقباس من تفسي ابن عباس  ،مجعه :جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدي( ،لبنان :دار الكتب العلمية ،د.ط،
د.ت) ،ص.514
 47نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،حتقيق :الشيخ زكراي عمريات( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1416 ،1ه) ،ج ،6ص.525
 48انظر :فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،13ص.84
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وأما النوع الثاين من العوامل اجلغرافية فإن القرآن الكرمي يشري إىل عملية حراثة الرتبة وتنعيمها وشق القنوات
الزا ِر ُعو ان﴾
اإلروائية ونظم الري والتسميد وغريها كما يف قوله تعاىل﴿ :أافا ارأايْ تُم َّما احتْ ُرثُو ان .أاأانتُ ْم تا ْزار ُعوناهُ أ ْام اَْن ُن َّ
ِ ِ
ول إِ ََّّناا با اق ارةٌ َّال ذال ٌ
يها﴾
ال إِنَّهُ يا ُق ُ
[الواقعة ]64-63 :وقوله﴿ :قا ا
ض اواال تا ْس ِقي ا َْلاْر ا
سلَّ امةٌ َّال شياةا ف ا
ُول تُثِيُ ْاأل ْار ا
ث ُم ا
[البقرة.]71 :
 .7اجملال الصناعي  :أشار اخلطاب القرآين إىل أمهية الصناعة وأثرها البالغ يف االقتصاد ،وذلك حنو قوله تعاىل:
ِ
شا﴾ [األعراف ،]26 :هذه اآلية هلا إشارة إىل
اسا يُ اوا ِري اس ْوآتِ ُك ْم اوِري ا
﴿ اَي باِِن ا
آد ام قا ْد أ ا
انزلْناا اعلاْي ُك ْم لبا ا
آد ام﴾ فيها داللة على عاملية اخلطاب القرآين يف اجملال الصناعي .النداء
الصناعة النسجية وورود لفظ ﴿ اَي باِِن ا
كرم أابهم ،وحتذيرهم من أن يقعوا يف حبائل الشيطان
ابلصيغة "لتذكريهم مبا حصل مع أبيهم ،أو تكرميهم كما ّ
ومن املعصية".49

وكذلك اخلطاب القرآين اترة يشري إىل اخلامات األساسية للصناعات الغذائية يف مثل قوله تعاىل ﴿ :اوأ ْام اد ْد اَّن ُهم
ت أايْ ِديناا أانْ اع ااما فا ُه ْم اَلاا امالِ ُكو ان.
بِافاكِ اه ٍة او اَلٍْم ِِِّمَّا يا ْشتا ُهو ان﴾ [الطور ]22 :وقوله﴿ :أ ااواِلْ يا ارْوا أا ََّّن اخلا ْقناا اَلُم ِِِّمَّا اع ِملا ْ
وذالَّلْناها اَلم فا ِمْن ها رُك ُ ِ
ِ
ب أافا اال يا ْش ُك ُرو ان﴾ [يس .]73-71 :فالدليل
يها امناافِ ُع اوام ا
وِبُ ْم اوم ْن اها اَيْ ُكلُو ان .اواَلُ ْم ف ا
شا ِر ُ
ا ا ا ُْ ا ا
على العاملية يف ضمري الغيبة للجمع.
اعا كما ذكره القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ﴿ :اولااق ْد آتا ْي ناا
ومن جانب آخر كان النيب داود عليه السالم صنّ ً
السرِد وا ْعملُوا ص ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
َّ
اَلاا إِِِّين
ض اال اَي ِجبا ُ
ود ِمنَّا فا ْ
اد ُاو ا
ي اوأالانَّا لاهُ ا َْلادي اد .أان ا ْع ام ْل اسابِغاات اوقا ِّد ْر ِيف َّ ْ ا ا ا
ال أ ِِّاوِِب ام اعهُ اوالط ْ ا
ِِباا تا ْعملُو ان ب ِ
صيٌ﴾ [سبأ ]11-10 :وفيه إشارة على الصناعة املدنية والعسكرية.
ا ا
هاما يف العديد من اآلايت والقصص ،ومن ذلك قوله
 .8اجملال اإلداري :متثل اإلدارة يف اخلطاب القرآين مر ً
تكزا ً
ِ
اعل ِيف ْاألار ِ ِ
ِ ِ
ِ
ال اربُّ ا ِ ِ ِ ِ
ك
تعاىل ﴿ :اوإِ ْذ قا ا
يها اويا ْس ِف ُ
يها امن يُ ْفس ُد ف ا
ض اخلي افةا قاالُوا أ ااَتْ اع ُل ف ا
ْ
ك لل اْم االئ اكة إِِّين اج ٌ
ِ
الدماء واَْنن نُ ِ ِ ِ
ِ
ال إِِِّين أا ْعلا ُم اما اال تا ْعلا ُمو ان﴾ [البقرة .]30 :ومن لطائف القرآن
اك قا ا
سل ا
سبِّ ُح حبا ْمد اك اونُ اق ِّد ُ
ِّ ا ا ا ُ ا
أن لفظ ﴿ اخلِي افةا﴾ مل يرد إال يف موضعني أوهلما اآلية واثنيهما قوله تعاىل يف وصف داود عليه السالم ﴿ :اَي
 49فاضل صاحل السامرائي ،أسئلة بيانية يف القرآن الكرمي( ،دمشق – بريوت :دار ابن كثري ،ط1432 ،1ه2011 /م) ،ج ،2ص.121
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يل َِّ
َّاس ًِب َْل ِِّق واال تاتَّبِ ِع ا َْلاو ٰى فاي ِ
اك اخلِي افةا ِيف ْاأل ْار ِ
ك اعن اسبِ ِ
اَّلل﴾
ود إِ ََّّن اج اعلْنا ا
ضلَّ ا
اد ُاو ُ
اح ُكم باْا
ض فا ْ
ا ُ
ني الن ِ ا ا
[ص.]26 :
إنساان وسيد األرض ،فعليه االستخالف يف األرض
الذي حتقق يف خالفة آدم هو اخلالفة ابملعىن العام ابعتباره ً
وتعمريه وإصالحه على منهج هللا وشرعه .أما داود عليه السالم خليفة ابملعىن اخلاص ،املتمثل يف إجياد نظام احلكم على
شرع هللا كما صرحت اآلية .مبا أنه كذلك فقد ّزوده هللا ابلوسائل واألدوات اليت تساعده على القيام ابخلالفة 50كما يف
ِ
اَّلل الْمل ا ِ
ص ال
ْمةا او اعلَّ امهُ ِِمَّا يا ا
قوله ﴿ :او ا
ْمةا اوفا ْ
شاءُ﴾ [البقرة ]251 :وقوله ﴿ :او اش اد ْد اَّن ُم ْل اكهُ اوآتا ْي نااهُ ا َْلك ا
ْك اوا َْلك ا
آَتهُ َُّ ُ
اخلِطا ِ
اب﴾ [ص.]20 :
ْ
ض ادرج ٍ
ف ْاأل ْار ِ
ات لِيا ْب لُاوُك ْم ِيف
وكذلك قوله تعاىل ﴿ :او ُه او الَّ ِذي اج اعلا ُك ْم اخ االئِ ا
ض اوارفا اع با ْع ا
ض ُك ْم فا ْو اق با ْع ٍ ا ا
آَت ُك ْم﴾ [األنعام ] 165 :دليل على التدرج للمناصب والصالحيات من األعلى إىل األسفل على شكل سلسلة
اما ا

املراتب اإلدارية ،وهذا النوع من التدرج ال يعين أن يكون فيه متيز طبقي؛ ألن املبادئ اإلسالمية تقوم على مبدأ املساواة
51
والعدل ،وألن األكرم عند هللا أتقاهم ،إال أن هذا التفاوت بني الناس يف جمال األعمال حسب تفاوهتم يف العلم واملعرفة
ِ ِ ِ
فقال تعاىل﴿ :نارفاع ادرج ٍ
يم﴾ [يوسف ،]76 :وقال يف موضع آخر﴿ :يا ْرفا ِع
ات ام ْن نا ا
ْ ُ اا
شاءُ اوفا ْو اق ُك ِِّل ذي عل ٍْم اعل ٌ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِم ْن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا الْعِلْم ادرج ٍ
ات او َّ
اَّللُ ِِباا تا ْع املُو ان اخبِيٌ﴾ [اجملادلة.]11 :
ا اا
َُّ ا ا
ْا ا
 .9اجملال االقتصادي :ملا كان املال ومتلطباته االقتصادية عامليًا وضع اخلطاب القرآين لبنات هذا اجملال وأشار إليه
ِ
إبضارات خمتلقة ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :وَِِّ
اَّلل الْم ِ
سماو ِ
ات او ْاأل ْار ِ
صيُ﴾ [النور ]42 :يف
َّلل ُمل ُ
ض اوإِ اىل َّ ا
ْك ال َّ ا ا
ا
إفادة املعىن أن ملكية املال احلقيقية املطلقة هلل تعاىل بينما ملكية اإلنسان يعتربها اخلطاب القرآين مع اختالف
أنواعها ملكيةً اعتباريةً إذ قال هللا تعاىلَ﴿ :ي أايُّها الَّ ِذين آمنُوا أ ِ
انف ُقوا ِِمَّا ارازقْناا ُكم ِِّمن قا ْب ِل أان اَيِِْتا يا ْوٌم َّال
ا ا
ا ا
ِ
ِ
ِ
َّلل ورسولِ ِه وأ ِ
ِ
انف ُقوا
با ْي ٌع فِ ِيه اواال ُخلَّةٌ اواال اش اف ا
اعةٌ اوالْ اكاف ُرو ان ُه ُم الظَّال ُمو ان﴾ [البقرة ،]254 :وقال﴿ :آمنُوا ًِب َّ ا ا ُ ا
ِ
ِِمَّا جعلا ُكم ُّمستا ْخلا ِف ِ ِ َّ ِ
وهم ِِّمن
اج ٌر اكبِيٌ﴾ [احلديد ،]7 :وقال ﴿ :اوآتُ ُ
آمنُوا من ُك ْم اوأان اف ُقوا اَلُ ْم أ ْ
ا
اا
ين ا
ْ
ني فيه فاالذ ا

 50انظر :صالح اخلالدي ،القصص القرآين ،ج ،3ص.408-407

 51انظر :الفريق عبدالعزيز بن حممد هنيدي ،التنظيم يف اإلدارة اإلسالمية ،بتاريخ1431/11/13 :ه2010/10/21 /م ،على موقع:
 .https://www.alukah.net/culture/0/26378/شوهد يف 2020/8/19م.
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ال َِّ
َّم ِ
آَت ُك ْم﴾ [النور .]33 :فاالقتصاد اإلسالمي يتألف هيكله العام من مبدأ امللكية املزدوجة ذات
اَّلل الَّ ِذي ا

األشكال املتنوعة من امللكية العامة ،وامللكية اخلاصة ،وملكية الدولة.52
ض اع اها لِ ْلا اَّنِم﴾ [الرمحن ]10 :يفيد معىن امللكية العامة حيث ال يستأثر هبا قوم دون
ض او ا
فقوله تعاىل ﴿ :او ْاأل ْار ا

مجيعا .وكذلك
قوم وفق ضوابط االنتفاع اليت حددها الشرع لذلك ذكرت اآلية لفظ األانم يف الداللة على املخلوقات ً
ورد احلديث من النيب يف بيان أن الناس شركاء يف املاء والنار والكأل .وكذلك ال جيوز منع فضل املاء ليمنع به الكأل.53

جمال اَلقوق :ويف جمال احلقوق رسم اخلطاب القرآين آليات حفظ احلقوق بني البشر ،وكرم اإلنسان
.10
آد ام
وأعطاه كل احلقوق الشخصية واملدنية ،وقد جاء ذلك يف مواضع كثرية منها قوله تعاىل ﴿ :اولااق ْد اك َّرْمناا باِِن ا
اهم اعلاى اكثِ ٍي ِِمَّن اخلا ْقناا تا ْف ِ
اهم ِمن الطَّيِب ِ
اه ْم ِيف ال اِ
ات اوفا َّ
ض ايال﴾ [اإلسراء.]70 :
او اْحالْنا ُ
ْ
ْْبِّ اوالْبا ْح ِر اوارازقْنا ُ ْ ا ِّا
ضلْنا ُ ْ
كرم اإلنسانية بعامة مسلماً وكافراً ،ورفع مرتلته على كثري من خلقه حيث تدل اآلية على
إن اخلطاب القرآين ّ
تشريفه لبين آدم ،وتكرميه إايهم ،يف خلقه هلم على أحسن اهليئات وأكملها.54
وقال سيد قطب يف تفسريه :كرم هللا تعاىل هذا املخلوق البشري على مجيع خلقه ،وذكر تكرميه خبمسة جوانب،

وهي:
 -1كرمه خبلقته على تلك اهليئة هبذه الفطرة اليت جتمع بني الطني والنفخة ،فتجمع بني األرض والسماء يف ذلك

الكيان.

 -2وكرمه ابالستعدادات اليت أودعها فطرهتا ،واليت استأهل هبا اخلالفة يف األرض ،يغري فيها ويبدل ،وينتج فيها وينشئ،
ويركب فيها وحيلل ،ويبلغ هبا الكمال املقدر للحياة.

 -3وكرمه بتسخري القوى الكونية له يف األرض وامداده بعون القوى الكونية يف الكواكب واألفالك.

 52انظر :األستاذ الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الطريقي ،االقتصاد اإلسالمي أسس ومبادئ وأهداف( ،الرايض :مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن،
ط1430 ،11ه2009/م) ،ص.35-34
 53انظر :حممد بن علي الشوكاين ،الدراري املضية شرح الدرر البهية يف املسائل الفقهية( ،صنعاء :مكتبة اإلرشاد ،د.ط1432 ،ه2011 /م) ،ج،2
ص.129-125
 54انظر :ابن كثري ،تفسي القرآن العظيم ،ج ،5ص.97
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 -4وكرمه بذلك االستقبال الفخم الذي استقباله به الوجود ،وبذلك املوكب الذي تسجد فيه املالئكة ويعلن فيه اخلالق
جل شأنه تكرمي هذا اإلنسان.

 -5وكرمه إبعالن هذا التكرمي كله املرتل من املأل األعلى الباقي يف األرض.55

وقد ثبت هبذا البيان أن هللا كرم إنسان على مجيع خلقه يف األرض والسماء ،وال فرق بني املسلمني وغري
املسلمني ،وال بني الفقراء واألغنياء.

مما سبق ،رأى البحث أن عاملية اخلطاب القرآين جديرة يف تناول اجملاالت املعاصرة ،فهناك العديد من اجملاالت
املعاصرة اليت تتطلب املزيد من العناية واالستنتاج والدراسة كاجملال الطيب واجملال التقين واجملال اهلندسي.

 55انظر :سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،15ص.2241
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اخلامتة والنتائج
بعد أن قام البحث بتوضيح معىن عاملية اخلطاب القرآين ودراسة أمهية عاملية اخلطاب القرآين وكشف جماالهتا املعاصرة،
توصل البحث إىل مجلة من النتائج املهمة على النحو اآليت:
 .1إن اخلطاب يف اللغة العربية هو الكالم الذي يقصد به اإلفهام أو هو أحكام وقواعد تسلسلها يف اجلمل
واألفكار أو توايل العبارات يف الكالم .والظاهر من التعريفات املقدَّمة ملفهوم اخلطاب يف االصطالح أنه ال
فضال عن تلمس اإلقناع واإلمتاع .فاخلطاب هو اللفظ
خيرج عن املعىن اللغوي يف عملية اإلبالغ والتوصيلً ،
خرباي أو إنشائيًا.
َّ
املوجه من املتكلم بقصد اإلفهام ،أو اإلقناع أو التأثري أو توجيه األفكار على املستمع ً
املوجه للخلق كله بصيغ اخلرب أو اإلنشاء بقصد االمتثال
 .2لقد استنتج البحث أن اخلطاب القرآين هو كالم هللا َّ
ألوامره واجتناب نواهيه .مبا أنه عاملي ،فاهلل أنزل القرآن الكرمي خبطابه العام والشامل على اخللق كله دون
استثناء أحد سواء أكان يف الصيغة اخلربية أو اإلنشائية لتصحيح العقائد وتشريع العبادات وحتديد مناهج حياة
اجلميع مبا فيها صالح ورفاه.
 .3إن عا ملية اخلطاب القرآن من األمهية مبكان يف بيان أن القرآن الكرمي من هللا تعاىل مع تكفل املوىل عز وجل
حبفظه ،وأنه يقوم على العدل املطلق واملساواة ،وأنه معصوم من أي اختالف ،وبريئ من التحيز واهلوى،
معا.
وخطاب عاملي إنساين ،وخطاب خالد خامت شامل ،وهو خطاب التوازن ،وخطاب احلقوق والواجبات ً
 .4إن عاملية اخلطاب القرآين تربز املميزات اليت متيز اخلطاب القرآين عن خطاب بقية األداين والنظم الوضعية من
حيث مصدريته ورابنيته وعدله وعصمته وعدم أتثريته وإنسانيته وخلوديته وختاميته ومشوليته وتوازنه ،كلها يتضمن
مجيعا وال ختص فئة معينة من خلقه.
بياانت تعم العاملني ً
 .5إن البحث عن عاملية اخلطاب القرآين واسع متشعب األطراف متعدد املناحي .ومن جماالهتا املعاصرة اليت ميكن
البحث عنها :اجملال األسري ،واجملال البيئي ،وجمال املعامالت املالية ،واجملال القضائي ،ومعاملة الدولة اإلسالمية
للدول األخرى ،واجملال الزراعي ،واجملال الصناعي ،واجملال اإلداري ،واجملال االقتصادي ،وجمال احلقوق ،وغري
ذلك من اجملاالت.
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املراجع واملصادر
ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد1984( .م) .حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسي الكتاب اجمليد
(د.ط) .تونس :الدار التونسية للنشر.
ابن عباس ،عبد هللا بن عباس( .د.ت) .تنوير املقباس من تفسي ابن عباس (د.ط) .جمد الدين أبو طاهر حممد بن
يعقوب الفريوزآابدي (مجع) .لبنان :دار الكتب العلمية.
ابن كثري ،إمساعيل بن عمر1420( .ه1999/م) .تفسي القرآن العظيم (ط .)2سامي بن حممد سالمة (حتقيق).
د.م :دار طيبة للنشر والتوزيع.
األطرش ،رضوان مجال2008( .م) .دراسة حتليلية يف اخلطاب القرآين آفاق بيانية وصور بالغية ودالالت (ط.)2
كواال ملبور :دار التجديد للطباعة والنشر والرتمجة.
البخاري ،حممد بن إمساعيل1422( .ه) .صحيح البخاري (ط .)1حممد زهري بن انصر الناصر (حتقيق) .بريوت:
دار طوق النجاة.
البغوي ،احلسني بن مسعود1417( .ه1997/م) .معاِل التنزيل (ط .)4حممد عبد هللا النمر وعثمان مجعة ضمريية
وسليمان مسلم احلرش (حتقيق) .د.م :دار طيبة للنشر والتوزيع.

حوى ،سعيد1424( .ه) .األساس يف التفسي (ط .)6القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة.
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اخلالدي ،صالح عبد الفتاح1432( .ه2011/م) .القصص القرآين عرض وقائع وحتليل أحداث (ط .)3دمشق:
دار القلم.

دراز ،حممد عبد هللا1429( .ه2008/م) .النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن (ط .)10أمحد مصطفى فضلية
(حتقيق) .كويت :دار القلم.
الرازي ،حممد بن عمر1420( .ه) .مفاتيح الغيب  -التفسي الكبي (ط .)3بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
رضا ،حممد رشيد بن علي1990( .م) .تفسي القرآن اَلكيم  -تفسي املنار (د.ط) .القاهرة :اهليئة املصرية العامة
للكتاب.

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

السامرائي ،فاضل صاحل1432( .ه2011 /م) .أسئلة بيانية يف القرآن الكرمي (ط .)1دمشق – بريوت :دار ابن
كثري.
الشوكاين ،حممد بن علي1432( .ه2011 /م) .الدراري املضية شرح الدرر البهية يف املسائل الفقهية (د.ط).
صنعاء :مكتبة اإلرشاد.
الصابوين ،حممد علي1400( .ه1980/م) .روائع البيان تفسي آَيت األحكام (ط .)3دمشق :مكتبة الغزايل.
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