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 : دراسة تأصيلية"اهلدايات القرآنية" كتاب

 أبو الغيث بن عبده فؤادأ. عرض ومراجعة: 
 بياانت املسؤولية والنشر:

املؤلف: فريق بحثي مكون من: أ.د طه عابدين طه محد، د. ياسني بن حافظ 

 قاري، د. فخر الدين الزبري عيل.

بجامعة أم القرى،  النارش: كريس امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقرآن الكريم

 مكتبة املتنبي بالدمام.

 م.2017= ـه1438رقم الطبعة وتاريخ النرش: الطبعة األوىل، 

 الوصف املادي للكتاب:

 .2عدد املجلدات: 

 ص.950عدد الصفحات: 

 سم.24× 17املقاس: 

 نوع التغليف: جتليد فاخر. 

كله هدى، كام هذا الكتاب دراسة تأصيلية للهدايات القرآنية، والقرآن الكريم 

، وهذه الدراسة جتمع شتات ما كتبه [11اجلاثية: ]  ﴾ې   ى ﴿قال اهلل تعاىل عنه: 

العلامء السابقون يف مفهوم اهلدايات القرآنية وأمهيتها وخصائصها، وأنواعها 

وجماالهتا وحال الناس معها، وأساليب القرآن الكريم يف عرضها، ووسائله يف 

سلف يف التعامل معها، وطرق العلامء يف الوصول إليها، ذلك، ومميزاهتام، ومنهج ال

واألصول والقواعد والضوابط يف ذلك، وسبل حتقيق اهلدايات القرآنية يف واقع 

 األمة، وموانعه، وأثره.

وتعد هذه الدراسة مقدمة ملوسوعة عاملية يف اهلدايات القرآنية؛ يسعى كريس 

م وعلومه بجامعة أم القرى إىل حتقيقها امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقرآن الكري

 قريًبا بإذن اهلل تعاىل.
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-وقد ذكرت الدراسة يف املبحث األول من الفصل األول من فصوهلا اخلمسة 

معنى اهلداية يف اللغة، ومعانيها يف  -التي يتكون كل فصل منها من ثالثة مباحث

هلداية يف اللغة، وهو: القرآن الكريم؛ فبيَّنت أن القرآن الكريم أضاف إىل معنى ا

أضاف إليها = معاٍن  -البيان، واملعرفة، والتعليم، واالستبصار، والدعوة، والسنة

 تكون من اهلل تعاىل، وهي: اإلهلام، والتوفيق، والثبات، والزيادة.

وخلصت الدراسة يف بحث مفهوم اهلدايات القرآنية إىل أن اهلدايات القرآنية يف 

ملبينة إلرشادات القرآن الكريم التي توصل لكل خري، االصطالح هي: الداللة ا

قت بينها وبني تفسري القرآن بأن التفسري يبني معاين القرآن،  ومتنع من كل رش. وفرَّ

بينام هيتم علم اهلدايات بام يرشد إليه القرآن، ويدل عليه؛ فعلم التفسري أصل لعلم 

ط؛ ألنه يشمل الدالالت اهلدايات، وبيَّنت أن علم اهلدايات أعم من االستنبا

 االستنباط باملعاين اخلفية والدقيقة التي تتضمنها آيات القرآن. الظاهرة واخلفية، بينام خيتص

ووجدت الدراسة أن علامء التفسري يعربون عن اهلدايات بألفاظ متنوعة؛ تدور 

 حول: الداللة، واإلرشاد، والفائدة، والبيان، واإلشارة، والفهم، واألخذ، وألفاظ

 أخرى مل يكثر استعامهلا.

وأظهر املبحث الثاين من الفصل األول أمهية اهلدايات القرآنية من حيث 

موضوعها الذي هو كالم رب العاملني، ومن حيث عظيم صفاهتا؛ فهي: نور، 

وشفاء، ورمحة، ومن حيث هدفها اجلليل املتمثل يف إخراج الناس من الظلامت إىل 

سعادهتم يف الدنيا واآلخرة، ومن حيث شدة احلاجة  النور، وإرشادهم إىل ما حيقق

إليها، السيام يف عرص تعقدت مشكالته النفسية، واالجتامعية، والسياسية، 

واالقتصادية، وغريها، ومن حيث أثرها البليغ؛ ألهنا تبلغ كل كامل وسعادة، 

 وتصون عن كل فساد وإساءة.

؛ فذكر "يات القرآنيةخصائص اهلدا"ووصف املبحث الثالث من الفصل األول 

أن اهلدايات القرآنية ربانية املصدر والغاية، وأهنا متثل املقصد األول للقرآن الكريم، 
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وأهنا عامة وشاملة، وأهنا كاملة وتامة، وأهنا غاية يف الوضوح واليرس، وأهنا خالدة 

 ومتجددة، وأهنا يف أعىل درجات املثالية والواقعية.

األول من الفصل الثاين اهلدايات القرآنية إىل  ثم قسمت الدراسة يف املبحث

أربعة أنواع، وهي: اهلداية العامة، ويطلق عليها بعض العلامء هداية الفطرة، والنوع 

الثاين: هداية البيان والداللة، ويطلق عليها العلامء هداية التعليم، وهداية اإلرشاد، 

وع الثالث: هداية التوفيق وهداية الدعوة، وهي النوع الذي له تعلق بالعبد، والن

واإلهلام، ويطلق عليها العلامء هداية التأييد، وتكون بجعل اهلدى يف القلب، وال 

يقدر عىل هذا إال اهلل تعاىل، والنوع الرابع: اهلداية يف اآلخرة، وهي ثمرة حتقق 

 اهلداية يف الدنيا.

يات القرآنية ويف املبحث الثاين من الفصل الثاين قسمت الدراسة جماالت اهلدا

إىل قسمني: جماالت متفق عليها، وهي أربعة: العقيدة، والعبادة، واألخالق، 

واآلداب، واملعامالت، وجماالت خمتلف فيها، وهي: املجاالت العلمية؛ جمال 

العلوم الكونية، وجمال العلوم اإلنسانية. وأكدت الدراسة أن أعظم جماالت 

 يدة؛ إذ هبا صالح الدين والدنيا واآلخرة.اهلدايات القرآنية وأنفعها جمال العق

وُختم الفصل الثاين بمبحث تقسيمي ثالث حلال الناس مع اهلدايات القرآنية 

باعتبار االستامع والتالوة، وباعتبار التدبر، وباعتبار العلم والعمل به، وباعتبار 

 التداوي واالستشفاء به. 

قرآن الكريم يف عرض وبنيَّ الفصل الثالث يف ثالثة مباحث أساليب ال

ق بني األساليب والوسائل بأن  اهلدايات، ووسائله يف ذلك، ومميزاهتام، وفرَّ

األسلوب القرآين هو طريقة القرآن الكريم يف اختيار األلفاظ، وتأليف الكالم، 

والداللة عىل املعاين؛ فاألساليب هي القوالب التي تصاغ فيها املعاين، وتعرض هبا 

وسائل فهي الطرق التي جاء هبا القرآن لتحقيق اهلدايات، والتي اهلدايات، أما ال

 .-بتوفيق اهلل تعاىل-متى سلكها اإلنسان كانت سبًبا يف إيصاله إىل اهلداية بأنواعها 
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وقد بنيَّ الفصل الثالث أن أساليب القرآن يف عرض هداياته كثرية، وذكر منها: 

قابلة، وااللتفات، واحلوار، االستفهام، والتوكيد، والتكرار، والطباق، وامل

واألمثال، واألخبار، والقصص، وأسلوب التحدي والتعجيز، والرتغيب 

 والرتهيب، والتقديم والتأخري.

وأشارت الدراسة كذلك إىل أن وسائل القرآن يف عرض هداياته كثرية، وذكرت 

لقرآن، منها: االستدالالت العقلية، وإنكار التقليد والتحذير منه، واألمر بتدبر ا

واحلث عىل العمل به، وبيان القدوات، واإلشادة هبم، واألمر باتباعهم، واألمر 

بسؤال اهلداية، والتذكري بأصل اخللقة مع األمر بالتفكر يف أصل اخللق وعظمته، 

 واالتقان يف صنعه، اإلحكام يف الدقيق يف تسيريه.

ا يميز أساليب وبيَّنت الدراسة يف املبحث األخري من هذا الفصل أن أهم م 

القرآن يف عرض اهلدايات القرآنية ووسائله يف ذلك: كامل الفصاحة التي تعلوها، 

وغاية البالغة التي تكسوها، وصدقها، وتنوعها؛ فهي شاملة جلميع أنواع 

األساليب البالغية، والوسائل العقلية والوعظية والعلمية، ووضوحها جلميع من 

ل والعاطفة مًعا، ودقة اختيار ألفاظها، وعمق يفهم لغة العرب، وخماطبتها للعق

 معانيها، والتناسب يف ذلك كله.

ثم انتقلت الدراسة إىل ما يتعلق بالتعامل مع اهلدايات القرآنية وبيان املنهج 

األمثل يف ذلك؛ فأوضحت يف املبحث األول من الفصل الرابع أن هدي السلف يف 

تالوة القرآن واالهتامم بحفظه وإدامة  التعامل مع هدايات القرآن يتمثل يف: كثرة

النظر فيه وتدبره، واالهتامم بتعلم أحكامه ومعانيه، ومعرفة أحوال نزوله، 

واستحضار هداياته يف خمتلف املواقف، والعمل هبا ظاهًرا وباطنًا، واجتناب املراء 

 واجلدل واالختالف يف القرآن، والبعد عن التكلف يف التأويل والعمل.

طرق العلامء يف الوصول إىل اهلدايات "يف املبحث الثاين من هذا الفصل وبيَّنت 

؛ فبيَّنت منها: االعتامد عىل دالالت األلفاظ، وااللتفات إىل تنوع "القرآنية
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األساليب، وتدبرها للوصول إىل اهلدايات، والنظر يف اختالف القراءات، والتأمل 

ل الرشيعة، واستحضار حكم يف جمموع أدلة الكتاب والسنة، والصدور من أصو

الترشيع وأرساره، والنظر يف أوجه اإلعراب، وفهم اآليات من خالل أحوال 

النزول، والنظر يف املناسبات، والتأمل يف مواضع اقرتان أسامء اهلل احلسنى، 

واستنباط مقاصد القرآن، والنظر يف السياق، واالستفادة من آثار الصحابة 

يف الصلوات وبعض األحوال، والنظر يف   ءة النبيوالتابعني، والتدبر يف قرا

دالئل رسم املصحف، وربط اآليات بالواقع، وتأمل اآليات من خالل مكتشفات 

 العلوم الكونية املطابقة لظواهر القرآن.

وختم الفصل الرابع بمبحث مهم يف بيان أصول يف التعامل مع هدايات 

األصول سابقة ذهنًيا لألحكام؛ فإن  القرآن، وقواعد، وضوابط يف ذلك؛ باعتبار أن

األحكام تبنى عليها، أما القواعد فهي الحقة لألحكام؛ ألهنا عبارة عن مجع 

ألحكام جزئية حتت كيل يعمها، واألصول مأخوذة من داللة األلفاظ واللغة 

والعقل واالستقراء، والقواعد مأخوذة من األحكام والنصوص، أما الضوابط فهي 

فرق بينها وبني األصول إال أن الضوابط متعلقة بباب واحد؛ فبينام كالقواعد يف ال

 تنتظم القواعد أبواًبا خمتلفة؛ ينظِم الضابط باًبا واحًدا؛ فمجاله أضيق من القاعدة.

فمن أصول التعامل مع هدايات القرآن الكريم التي ُبيِّنت يف هذا املبحث: أن 

ن واألحوال ال تتغري، وإنام يكون التغري معاين القرآن الكريم جتري مع الزمان واملكا

يف أحكامه الراجعة إىل العرف والعوائد، ومنها: أن كل كلمة يف القرآن فهي ملعنى، 

 وكل ترتيب وجد حلكمة.

وأما التعامل مع هدايات القرآن استخراًجا أو ترجيًحا عند التعارض بينها أو 

ة يف هذا املبحث، وهي االختالف يف القول هبا فهو موضوع القواعد املذكور

 قسامن: قواعد يف استخراج اهلدايات، وقواعد يف التعامل مع اهلدايات املستنبطة.
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وقواعد استخراج اهلدايات التي ذكرهتا الدراسة، ورشحتها، وبيَّنت أدلتها، 

 وتطبيقات العلامء هلا؛ سبع، وهي:

 .تؤخذ اهلداية من كل قراءة ثابتة عن النبي  القاعدة األوىل:
 ألفاظ القرآن مشتملة عىل جوامع املعاين. القاعدة الثانية:

 ينبغي محل اآلية عىل أوسع املعاين. القاعدة الثالثة:

ينبغي مراعاة داللة التضمن واملطابقة وااللتزام عند استخراج  القاعدة الرابعة:

 اهلداية.

 حذف املتعلق يفيد العموم. القاعدة اخلامسة:

 باليشء يستلزم النهي عن ضده، والعكس... األمر القاعدة السادسة:

إذا جاء سياق الكالم يف أوله خاًصا، وجاء احلكم يف آخره  القاعدة السابعة:

 عاًما؛ دل ذلك عىل العموم.

 وباملنهج نفسه أوردت الدراسة سبع قواعد يف التعامل مع اهلدايات املستنبطة، وهي:

نية أو حديث نبوي مقدمة عىل ما اهلداية التي تؤيدها آية قرآ القاعدة األوىل:

 عدمت ذلك.

اهلدايات التي نص عليها الصحابة والتابعون أوىل مما نص عليه  القاعدة الثانية:

 غريهم.

 القول الذي تؤيده قرائن الرتجيح مرجح عىل ما خالفه. القاعدة الثالثة:

 القول بالتأسيس أوىل من القول بالتأكيد. القاعدة الرابعة:

 القول بالتباين أوىل من القول بالرتادف. امسة:القاعدة اخل

 القول بالرتتيب أوىل من القول بالتقديم والتأخري. القاعدة السادسة:

م عىل املعنى اللغوي. القاعدة السابعة:  املعنى الرشعي مقدَّ

وأما الضوابط التي وضعها العلامء يف التعامل مع اهلدايات القرآنية فذكرت 

زام طرق الفهم الصحيح للقرآن الكريم، وعدم اخلوض فيام الدراسة من ذلك: الت



 (ه1438 خرةمجادى اآل)     والعشرون   العدد الثالث     جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية  

359 

استأثر اهلل بعلمه، وعدم اخلوض يف هدى القرآن بغري علم، وااللتزام بضوابط 

اللغة العربية يف فهم املعنى، وااللتزام بفهم املعنى وفق السياق الذي ورد فيه، ومجع 

 هلوى.اآليات يف املوضوع الواحد وفهمها جمتمعة، والتجرد من ا

وُختِمت الدراسة ببيان سبل حتقيق اهلدايات القرآنية، وموانعها، وأثر حتقيقها يف 

واقع األمة، وهذا يف املباحث الثالثة التي يتكون منها الفصل اخلامس؛ فأشارت إىل 

أن سبل حتقيق اهلدايات القرآنية كثرية، وبيَّنت منها: اإليامن باهلل، وتقواه، 

، واتباع هديه، وهدي أصحابه املرضيني، والدعاء سولهرواالستجابة ألمره، ول

بطلب اهلداية والثبات عليها، والتوبة واإلنابة إليه سبحانه، وتالوة القرآن الكريم، 

 وتدبره، والعلم والعمل به.

يف:  "موانع حتقيق اهلدايات القرآنية"وخلص املبحث الثاين من الفصل اخلامس 

نة، وحب الدنيا، وكراهية املوت، واتباع اهلوى، الكفر، والظلم، والفسق، واخليا

والكذب، والكرب، واحلسد. وقد ُأفرد كل مانع من هذه املوانع يف مطلب مستقل؛ 

مُجع فيه ما يتعلق به من نصوص القرآن والسنة، وُدِرست دراسة تفسريية حتليلية؛ 

ُ وجه كونه مانًعا من موانع اهلداية.  تبنيَّ

 -وهو املبحث الثالث من الفصل اخلامس-خر مباحثها ثم بيَّنت الدراسة يف آ

مجلة من اآلثار العظيمة املرتتبة عىل حتقيق اهلدايات القرآنية يف واقع األمة، وهي: 

قوام األمة يف مجيع شؤوهنا، والعدل واإلنصاف، والوحدة واالتفاق، والتمكني يف 

 األرض، واألمن والطمأنينة، والسعادة احلقيقية.

هذه الدراسة علاًم يضاف إىل علوم القرآن، وحررت قواعده من لقد أظهرت 

بطون كتب التفسري وعلوم القرآن، وذكرت مبادئه، ورسمت مالحمه، وأبرزت 

 معامله، وتناولته من خمتلف جوانبه.

وهي إضافة مهمة يف املكتبة القرآنية؛ تفتح جماالً واسًعا، وأفًقا رحًبا؛ للباحثني 

 ت القرآنية.واملتخصصني يف الدراسا
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 وقد يستدرك عليها ما ختتلف فيه األنظار، وحتتمله األفهام، ومن ذلك:

أن تعريف اهلدايات القرآنية فيه تطويل وتعقيد؛ فإنه يمكن أن يكتفى  -1

، وقد ورد يف "إرشادات القرآن التي توصل لكل خري، ومتنع من كل رش"بأهنا: 

يات القرآنية يف مصطلح أن اهلدا"رشح التعريف عند رشح كلمة اإلرشادات: 

 ."الدراسة هي جمرد اإلرشاد إىل اخلري

مل ُيذكر يف تعريف اهلدايات القرآنية يف االصطالح كالم أهل العلم الذي  -2

يمكن أن يكون تعريًفا للهدايات القرآنية يف االصطالح إال قول ابن عاشور 

حني تسند إىل اهلداية يف اصطالح الرشع "املذكور يف حاشية الدراسة، وهو قوله: 

. ومن كالم أهل العلم الذي "اهلل تعاىل هي: الداللة عىل ما يريض اهلل من فعل اخلري

يمكن أن يؤخذ منه تعريف للهدايات القرآنية يف االصطالح؛ قول ابن تيمية يف 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ﴿( يف تفسري قول اهلل تعاىل: 2/641بوات )كتاب الن

 ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

 ."ففي اهلدى: بيان املعبود، وما يعبد به":  [159]البقرة: 

يف مطلب الفرق بني مفهوم هدايات القرآن الكريم واملصطلحات املقاربة؛  -3

ق بني مفهوم هدايات القرآن الكريم ومفهوم تدبر القرآن الكريم، ومل ُتبنيَّ  مل ُيفرَّ

يف مواضع من الدراسة؛ ومن ذلك: ما ورد يف احلديث العالقة بينهام، مع أهنا مبيَّنة 

تدبر القرآن الكريم، "عن هدي السلف يف التعامل مع اهلدايات القرآنية من أن: 

 . "والتفكر يف آياته؛ هو السبيل إىل استخراج هداياته؛ ومن ثم االهتداء هبا

العام،  ما ُذكر عىل أنه أنواع اهلدايات القرآنية هي أنواع اهلداية باملعنى -4

وليس أنواع اهلدايات القرآنية، ومن أوضح األدلة عىل هذا: ما ُكتِب حتت ما اعُترِب 

 ."اهلداية يف اآلخرة"النوع الرابع من أنواع اهلدايات القرآنية، وهو: 

مل ُيْذكر املعترب يف تقسيم أنواع اهلدايات القرآنية، كام يف تقسيم حال الناس  -5

 مع اهلدايات القرآنية.
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 تقسيم حال الناس مع اهلدايات القرآنية ما وقع يف تقسيم أنواع وقع يف -6

اهلدايات القرآنية؛ حيث جرى احلديث عن حال الناس مع اهلدايات القرآنية 

باعتبار االستامع والتالوة، وباعتبار التداوي واالستشفاء، بام ال خيتص باهلدايات 

اء تتعلق بالقرآن الكريم، وإن القرآنية؛ فإن االستامع والتالوة والتداوي واالستشف

مل ُتْعلم هدايات بعض آياته؛ ففعل ذلك؛ ال خيتص باهلدايات، كام أوردت الدراسة 

عن بحث لبعض األطباء النفسيني أن االستامع إىل القرآن الكريم حيدث تغريات 

فسيولوجية ال إرادية عديدة يف األجهزة العصبية؛ مما يؤدي إىل ختفيف درجة التوتر 

عور بالسكينة لدى املستمع، وإن مل يفهم معانيه، فاحلديث عن حال الناس مع والش

اهلدايات القرآنية باعتبار االستامع إليها وتالوهتا، وباعتبار التداوي واالستشفاء 

هبا؛ كان عاًما شاماًل لفعل ذلك مع العلم باهلدايات، ولفعله بدون العلم 

باهلدايات؛ فاحلديث عن فعل ذلك مع  باهلدايات؛ فإن ألغي فعل ذلك بدون العلم

العلم باهلدايات؛ يؤول إىل احلديث عن حال الناس مع اهلدايات القرآنية باعتبار 

التدبر والعلم والعمل، وكأنه ُتنُبِّه لذلك يف خامتة الدراسة؛ فلم تشتمل عىل نتيجٍة 

اهلدايات أن حال الناس مع "تتعلق بتلك االعتبارات العامة؛ فنتيجة هذا املبحث: 

القرآنية انقسم يف اجلملة إىل قسمني: ]معرضني[ عنها، وهؤالء هم الذين كفروا، 

وكذبوا بآيات اهلل، وصدفوا عنها، و]مقبلني[ عليها، وهؤالء هم الذين آمنوا هبا، 

. وقد ُكتبت كلمتا معرضني "ولكنهم يف اتباعها تفاوتت مراتبهم ودرجاهتم

، ويظهر أن هذا اإلعراب "مقبلون"و "معرضون"واو: ومقبلني مرفوعتني؛ فُكتِبتا بال

عىل تقدير: فمنهم معرضون...ومنهم مقبلون، لكن األظهر أن الكلمتني 

املجرورة بإىل، والثانية )أي:  "قسمني"جمرورتان؛ فاألُوىل )أي: معرضني( بدل من 

 مقبلني( معطوفة عىل األوىل.          

رقم ة، والفنِّية، وأظهرها: أن وقع يف الكتاب بعض األخطاء الطباعيِّ  -7

(، مع أهنا عىل الِشامل، وإضافة حرف إىل رقم 134صفحة عنوان الفصل الثاين )أ/
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الصفحة يدل عىل وقوع إضافة يف الكتاب بعد االنتهاء من ترقيم صفحاته، ومل ُيَعد 

ترقيمها؛ بحسب ما تقتضيه اإلضافة؛ فيظهر أنه أضيفت صفحة إىل الكتاب بعد 

ء من ترقيم صفحاته دون إعادة ترقيم الصفحات ترقياًم صحيًحا؛ باألرقام االنتها

 وحدها.

قمنا ": "كلمة الفريق البحثي"يف " السابقني"ولعل من األخطاء الطباعية كتابة 

؛ "هبذه الدراسة التأصيلية للهدايات القرآنية جلمع شتات ما كتبه العلامء السابقني

 ء السابقون...   فالصواب أن يكتب: ما كتبه العلام

ال يكتب إنسان "ومن االستدراكات التي تندرج حتت املقالة املشهورة:  -8

كتاًبا يف يومه إال قال يف غده: لو ُغريِّ هذا؛ لكان أحسن، ولو ِزْيد كذا؛ لكان 

ت عبارة الضابط السابع من ضوابط التعامل مع اهلدايات، "يستحسن = أنه لو ُغريِّ

ت-من اهلوى  وهي: أن جيرد املفرس نفسه إىل: أن جيرد الناظر يف اهلدايات  -لو ُغريِّ

القرآنية نفسه من اهلوى؛ لكان أوىل وأحسن؛ ألن الكالم عن ضوابط التعامل مع 

 اهلدايات، وليس عن ضوابط التفسري أو ضوابط املفرس.

ولو ِزْيد يف الكتاب فهرس للهدايات القرآنية التي اشتمل عليها؛ لكان  -9

ز األمثلة التطبيقية التي توضح مقوالت الدراسة التأصيلية يستحسن؛ ألنه يُ  رْبِ

ل الرجوع إليها واالستفادة منها الحًقا.  النظرية، ويسهِّ

 واهلل أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.   

   

 

 


